
 

 
 

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 

 
38 400 adag AstraZeneca oltás érkezett Albániába 
Megérkezett Albániába az első 38 400 adag AstraZeneca vakcina az Egészségügyi Világszervezet (WHO) COVAX 
rendszerén keresztül. Március 13-án megkezdődött a tanárok és a professzorok beoltása, és elkezdik a 80 év felettiek 
beoltását is. Albánia várhatóan további 60 000 adag AstraZeneca vakcinát kap áprilisban. Március 17-re 446-tal 118 938-
ra nőtt a koronavírus-járvány kitörése óta regisztrált fertőzöttek száma, a járvány halálos áldozatainak száma pedig 15-
tel 2 092-re emelkedett. 
 
A koronavírus-járvány következtében 43000-re nőtt a munkanélküliek száma Albániában 
Az albán statisztikai hivatal adatai szerint 2020-ban 43 000-re nőtt azoknak a száma, akik a koronavírus-járvány miatt 
veszítették el munkájukat. 2020 végén, az egy évvel korábbi 1,27 millióról 1,23 millióra csökkent a foglalkoztatottak 
száma. 2020 negyedik negyedévében 11,8% volt a munkanélküliség, ami éves szinten 0,6%-os, az előző negyedévhez 
viszonyítva pedig 0,2%-os növekedés. 
 
Albániában az átlagos bruttó bér éves növekedése felgyorsult 2020. negyedik negyedévben 
Albániában az átlagos bruttó havi bér 2,8%-kal növekedett éves szinten, 54 951 lekre (532,7 USD / 446,6 EUR) 2020. 
negyedik negyedévben, miután az előző negyedévben 1,8%-kal emelkedett. Az átlagos bruttó bér a közszférában 66 
479 lek, míg a magánszférában 49 440 lek, míg a bruttó minimálbér 26 000 lek. 
 
A koronavírus-járvány alatt többet költöttek az albánok élelmiszerekre és gyógyszerekre 
2020 negyedik negyedévében a koronavírus-járvány kitörése óta először javultak a fogyasztási mutatók. A 
kiskereskedelmi forgalom 2,6%-kal nőtt a vizsgált időszakban 2019 utolsó negyedévéhez képest. Jelentősen nőtt az 
élelmiszer és italok és több mint 22%-kal emelkedett a gyógyszerek iránti kereslet is. 
 
Albániában a január-februári kereskedelmi hiány 7,7%-kal nőtt éves szinten 
Albánia kereskedelmi hiánya 2021 első két hónapjában éves szinten 7,7%-kal nőtt, elérve a 49 milliárd leket (475,1 millió 
USD / 398,9 millió EUR). Az export 1%-kal, 49 milliárd lekre, míg az import 4,3%-kal 98 milliárd lekre bővült. Csak 
februárban Albánia kereskedelmi hiánya 27 milliárd lek volt, ami éves szinten 2,7%-os növekedést jelent. Olaszország 
volt továbbra is az ország fő kereskedelmi partnere a január-február időszakban. 
 
FORRÁS: 
https://albaniandailynews.com/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/ 
 

Ausztria 

 
Ausztriában továbbra is oltanak az AstraZeneca vakcinájával 
Ausztriában továbbra is oltanak az AstraZeneca gyár koronavírus elleni vakcinájával - erről döntött a tartományokkal és 
szakértőkkel folytatott hosszas tanácskozás után - az osztrák szövetségi egészségügyi hivatal (BASG), a Nemzeti Oltási 
Tanács és az Egészségügyi Minisztérium. Az oltóanyag hatásossága és biztonságossága bizonyított, és a szakértők nem 
látják szükségét az oltás leállításának - áll a közleményben. 
 
Az osztrák kancellár szerint korrigálni kell az oltások elosztását az EU-tagországok között 
Korrekcióra szorul az a jelenlegi gyakorlat, amelynek alapján az uniós tagországok egyenlőtlenül kapnak a koronavírus 
elleni vakcinákból – jelentette ki Sebastian Kurz osztrák kancellár kedden Bécsben a cseh, szlovén és bolgár 
miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Kurz hangsúlyozta, hogy közös fellépésük célja nem a 
bűnbakkeresés, hanem a sokat hangoztatott európai szolidaritás elvének érvényre juttatása, és közös európai megoldás 
keresése a problémára. 

https://seenews.com/news/albania-receives-38400-doses-of-astrazeneca-vaccine-report-734500
https://albaniandailynews.com/news/official-data-43-000-unemployed-due-to-pandemic
https://seenews.com/news/annual-growth-of-albanias-average-gross-wage-accelerates-in-q4-734488
https://albaniandailynews.com/news/pandemic-obliged-albanians-to-spend-more-in-foods-medication-1
https://seenews.com/news/albanias-jan-feb-trade-gap-widens-77-yy-734802
https://albaniandailynews.com/
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://www.portfolio.hu/global/20210311/ausztriaban-tovabbra-is-oltanak-az-astrazeneca-vakcinajaval-473814
https://index.hu/kulfold/2021/03/16/ausztria-jarvany-sebastian-kurz-europai-unio/


 
Ausztriában lemondott a fő oltási koordinátor 
Ausztriában lemondott tisztségéről Clemens Martin Auer fő oltási koordinátor - jelentette be egészségügyi miniszter 
hétfőn az Ö1 közszolgálati rádió adásában. A visszalépés oka, hogy a hétvégén vált nyilvánvalóvá, Auer nem tájékoztatta 
a minisztert a Pfizer-Biontech oltóanyag plusz beszerzési lehetőségéről - erősítette meg Anschober. 
 
A járványkezelés osztrák titka 
Olvasók küldtek további adalékokat arról, miben más a járványkezelés Ausztriában, mint nálunk. A szigorú korlátozások 
korábban kezdődtek, és tesztelés ma is folyamatos Ausztriában. A drasztikus osztrák tiltások után néhány hete 
újraindult az élet. Azóta heti három alkalommal tesztelik a lakosságot, mindenekelőtt a diákokat és a pedagógusokat. 
Szombaton délelőtt társadalmi program a tesztelés. 
 
Jöhet az osztalék a Raiffeisennél, nyereséges maradt a magyar leánybank is 
Ahogy február 5-én már az előzetes közzétételkor jelezte, valamivel 800 millió euró feletti nettó eredményt ért el a 
Raiffeisen Bank International 2020-ban. A közzétett éves jelentés a már ismert fő számok miatt nem okozhat 
meglepetést a piacnak, viszont kiderült: Magyarországon az egy évvel korábbi 63 millió euró után 41 millió eurós 
nyereséget ért el az osztrák bankcsoport. 
 
Különös dolog történt tavaly az osztrák borexportban 
A koronavírus-járvány miatti vendéglátóipari zárlat ellenére is növelték borexportjukat és ezzel bevételi rekordot értek 
el tavaly az osztrák borászatok az Österreich Wein Marketing (ÖWM) szerdai jelentése szerint. Miközben az ÖWM az 
export csökkenésére számított, ehelyett tavaly 6,3 százalékkal 67,4 millió literre növekedett a kivitel az osztrák 
statisztikai hivatal, a Statistik Austria kimutatása alapján. A borászatok bevétele pedig 2,4 százalékos növekedéssel 
187,3 millió eurós rekordot ért el. 
 
Teret hódít a biogazdálkodás Ausztriában 
Az elmúlt évben az osztrák háztartások átlagosan 190 eurót adtak ki bio-élelmiszerekre, ami 33 euróval több az egy évvel 
korábbinál. Ez értékben 23, mennyiségben 17 százalékos emelkedést jelent a 2019. évihez képest. Michael Blass, az AMA 
agrármarketing szervezet ügyvezetője egy, a közelmúltban a biogazdák szövetségével közösen tartott 
sajtótájékoztatón elmondta: az elmúlt évben a bio-élelmiszereknek a teljes fogyasztásban elért részaránya első ízben 
érte el a 10 százalékot. 
 
FORRÁS: 
www.index.hu  
www.origo.hu  
www.portfolio.hu 
www.vg.hu 
 
 

Benelux államok 

 
Belgiumban folyamatosan emelkednek a járványügyi mutatók 
A belga közegészségügyi intézet, a Sciensano hétfőn közölte, hogy a koronavírus-járvány mutatói az elmúlt héten 
minden téren emelkedtek: növekedett az új fertőzöttek, a kórházi felvételek és a halálesetek száma is. Az elmúlt héten 
napi átlagban 2713 embernek lett pozitív a vírustesztje, 162 embert szállítottak ápolásra egészségügyi intézményekbe, 
27-en estek áldozatul a járvánnyal összefüggő betegségnek. Mindez 15, 14, és 4 százalékos növekedést jelent az azt 
megelőző hét adataihoz képest.   
 
 
 
 

https://www.portfolio.hu/global/20210316/ausztriaban-lemondott-a-fo-oltasi-koordinator-474210
https://index.hu/kulfold/2021/03/17/ausztria-teszt-koronavirus/
https://index.hu/kulfold/2021/03/17/ausztria-teszt-koronavirus/
https://index.hu/kulfold/2021/03/17/ausztria-teszt-koronavirus/
https://www.portfolio.hu/bank/20210317/johet-az-osztalek-a-raiffeisennel-nyereseges-maradt-a-magyar-leanybank-is-474454
https://www.origo.hu/gazdasag/20210317-vilaggazdasag-borexport-ausztria-bor.html
https://www.origo.hu/gazdasag/20210317-vilaggazdasag-borexport-ausztria-bor.html
https://www.vg.hu/vallalatok/mezogazdasag/teret-hodit-a-biogazdalkodas-ausztriaban-3615409/
http://www.index.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://profitline.hu/Belgiumban-folyamatosan-emelkednek-a-jarvanyugyi-mutatok-419495


Belgium nem függeszti fel az oltást az AstraZeneca vakcinájával  
Belgium tovább folytatja a koronavírus ellen az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által 
kifejlesztett vakcina alkalmazását, mivel szakvélemények szerint az "oltóanyag jó, biztonságos és hatékony" - jelentette 
be kedden a belga szövetségi kormány hivatalos oltási munkacsoportja. 
 
Belgiumban a lakossági megtakarítások +23 milliárd euróval nőttek 2020-ban, a járvány következtében 
Leegyszerűsítve azt is lehetne mondani, hogy a belgák, mivel nem tudták elkölteni a koronavírus-járvány következtében 
a pénzüket, gazdagabbak lettek 2020-ban. Ez a koronavírus-válság paradoxonja: az évtizedek óta nem látott gazdasági 
sokk ellenére a belgák makrogazdasági szempontból gazdagabbak lettek az elmúlt évben mintegy 23 milliárd euróval – 
derül ki a Belga Nemzeti Bank (BNB: Banque Nationale de Belgique) frissen közzétett adataiból. A belga háztartások 
rendelkezésre álló jövedelme nem csökkent, ugyanakkor a megtakarítási ráta soha nem látott mértékben 
megnövekedett 2020-ban, 13%-ról 21%-ra. A fő ok az óvatosság, valamint az, hogy a szigorítások gyakorlatilag 
„megakadályozták” a fogyasztást (vendéglátás, turizmus, fodrászat és szépségipar stb.).  
 
Túl sok a gyanús európai eset, Hollandia is felfüggeszti az oltást az AstraZeneca vakcinájával 
Hollandia legalább március 29-ig felfüggeszti óvintézkedésként a brit–svéd AstraZeneca cég koronavírus ellen gyártott 
vakcinájának használatát – jelentette be a holland kormány vasárnap este. Korábban, vasárnap az írországi egészségügyi 
hatóságok közölték, hogy nem alkalmazzák az AstraZeneca oltóanyagát, amíg új értesülések nem érkeznek az esetleges 
súlyos mellékhatásáról. 
 
Vízágyúval oszlatták a lezárások miatt tüntetőket Hollandiában 
Tüntetők gyűltek össze vasárnap délután Hága belvárosában a koronavírus-járvány visszaszorítását célzó intézkedések 
ellen tiltakozva, a rohamrendőrök vízágyút és gumibotot is használtak a megmozdulás résztvevőinek oszlatására - 
közölte a helyi média vasárnap. A tüntetést azután oszlatták fel, hogy a mintegy kétezer résztvevő közül sokan 
megsértették az érvényes rendkívüli intézkedéseket, köztük a biztonságos távolságtartásra vonatkozó szabályokat, 
továbbá figyelmen kívül hagyták a távozásra felszólító rendőrségi figyelmeztetést. Az oszlatást az is indokolta, hogy a 
megmozdulásra a megengedettnél többszáz fővel többen érkeztek - közölték. 
 
Hollandia a helyét keresi az unióban 
Hogyan látják önmagukat a holland választók az Európai Unióban? Szakértők szerint ez a kérdés is befolyásolhatja az 
ország parlamenti választásainak eredményeit. A brexit után Hollandia az egyik legfontosabb uniós partnerét veszítette 
el, és a helyét keresi az európai közösségben. Az elemzők szerint emiatt állt a hágai kormány a fukar országok élére a 
költségvetési vitában. 
 
FORRÁS:  
www.profitline.hu  
www.portfolio.hu  
www.rtl.be  
www.index.hu  
www.hvg.hu  
www.hu.euronews.com   
 

Bosznia-Hercegovina 

 
Koronavírus-helyzet Bosznia-Hercegovinában 
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma március 17-re Bosznia-Hercegovinában 1 726-tal 148 163-ra növekedett, a 
járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 35-tel 5 672-re nőtt. Az aktív fertőzöttek száma 3 hete ismét 
emelkedik, jelenleg 19 811 esetet tartanak nyilván.  
 
 
 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210316/belgium-nem-fuggeszti-fel-az-oltast-az-astrazeneca-vakcinajaval-474302
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210316/belgium-nem-fuggeszti-fel-az-oltast-az-astrazeneca-vakcinajaval-474302
https://www.rtl.be/info/belgique/economie/un-an-de-coronavirus-23-milliards-d-euros-d-epargne-forcee--1286744.aspx
https://index.hu/kulfold/2021/03/15/hollandia-koronavirus-astrazeneca-oltas/
https://hvg.hu/vilag/20210314_Vizagyuval_oszlattak_Hollandia
https://hu.euronews.com/2021/03/15/hollandia-a-helyet-keresi-az-unioban
http://www.profitline.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.rtl.be/
http://www.index.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.hu.euronews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bosnia-and-herzegovina/


Szijjártó Péter szarajevói látogatása során átadta az országnak szánt 40 000 PCR-tesztet 
Szijjártó Péter Szerbia után Bosznia-Hercegovina fővárosába utazott, hogy átadja az országnak szánt 40 000 PCR-
tesztet, ezzel is segítve az ország járvány elleni védekezését. Egynapos bosznia-hercegovinai látogatása során 
Magyarország külgazdasági és külügyminisztere találkozik a Minisztertanács elnökhelyettesével és Bosznia-
Hercegovina külügyminiszterével, Biser Turkoviccsal is. 
 
FORRÁS: 
http://www.sarajevotimes.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bosnia-and-herzegovina/ 
 

Bulgária 

 
Koronavírus: rekordot döntött a kórházban kezeltek száma Bulgáriában 
Rekordot döntött Bulgáriában a koronavírus-fertőzés miatt kórházban kezelt betegek száma, amely március 17-re egy 
nap alatt 4,5%-kal 7600-ra nőtt. A kórházi kezelésre szorulók közül 612 pácienst - az előző naphoz képest 35-tel többet - 
ápolnak intenzív osztályon. Bulgáriában az elmúlt két hétben 100 ezer lakosra átlagosan 109,33, a koronavírus-
fertőzéshez köthető haláleset jutott, ami a negyedik legnagyobb arány az uniós tagállamok között. Az elmúlt két hétben 
100 ezer lakosra átlagosan 340,10 újabb megbetegedést jegyeztek fel. A hétmillió lakosú balkáni országban eddig 
csaknem 288 ezer koronavírus-fertőzöttet és a fertőzéshez köthető 11 579 halálesetet regisztráltak, egy nap alatt 107-
en haltak meg. 
 
Bulgária szigorításokat vezetett be 
Bulgáriában március 11-én ismét megszigorították a koronavírus-járvány miatt bevezetett egészségügyi 
óvintézkedéseket a fertőzöttek számának rohamos emelkedése miatt. Március 12-től az ország 28 régiójából 16-ban, 
ezen belül a fővárosban, Szófiában is távoktatásra tértek át a közép- és felsőfokú tanintézetekben. A 
bevásárlóközpontokban több helyütt csak az élelmiszerboltok és a gyógyszertárak tarthatnak nyitva. A konferenciákat 
és egyéb rendezvényeket nem engedélyezik. Március 22-től várhatóan újabb korlátozások lépnek életbe a következő 10 
napra. 
 
Bulgáriában is felfüggesztették az AstraZeneca alkalmazását 
Bojko Boriszov miniszterelnök arra utasította a bolgár egészségügyi hatóságokat március 12-én, hogy függesszék fel az 
oltást az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari vállalat vakcinájával, amíg nem érkezik meg az Európai 
Gyógyszerügynökség (EMA) írásos, pontos és világosan alátámasztott diagnózisa, amelyből kiderül, hogy használható-
e ez az oltás vagy sem. Az EMA március 11-én este közölte, hogy a szóban forgó vakcina továbbra is beadható, mert 
egyelőre nincs arra utaló jel, hogy okozott volna vérrögképződés, de a vizsgálat folytatódik. 
 
A bolgár kormány további 12,3 millió eurót különít el koronavírus elleni gyógyszerekre 
A bolgár kormány több mint 24 millió levát (14,6 millió dollár / 12,3 millió euró) különített el további 36 000 flakon a 
COVID-19 kezelésére használt Remdesivirre. Az összeget havonta 6000 flakon Remdesivir biztosítására fordítják a 
következő hat hónapon keresztül. 
 
Bulgária megnyitná a turistaszezont május 1-től 
Bulgária a turistaszezon megnyitására készül május 1-től, természetesen, a járványmegelőzési szabályok szigorú 
betartása mellett az ország Turisztikai Minisztériumának közleménye szerint. A hivatal szerint hamarosan elfogadják a 
rendeletet a kávézókat és éttermeket, valamint a szállodákat és szórakozóhelyeket illetően.  
 
A délkelet-európai országok közül Bulgáriában csökkent a legnagyobb mértékben az ipari termelés januárban 
A délkelet-európai országok közül Bulgáriában esett vissza a legnagyobb mértékben, 3,4%-kal, az ipari termelés 
januárban, míg az EU-tagországok közül ez a negyedik legrosszabb eredmény. Havi összehasonlítás alapján Bulgáriában 
az ipari termelés 0,8%-kal nőtt januárban. 
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5,1%-ra nőtt a munkanélküliség Bulgáriában 2020-ban 
Bulgáriában a munkanélküliségi ráta éves szinten 0,9 százalékponttal, 5,1%-ra nőtt 2020-ban. A tartós munkanélküliségi 
ráta (vagyis azok, akik több mint egy éve munkanélküliek) 2,3%, azaz 75 900 fő volt. Tavaly több mint 1,2 millió, 
gazdaságilag inaktív 15-64 éves embert tartottak nyilván, ami a lakosság 27,8%-a ebben a korcsoportban. 
 
Bulgáriában a munkanélküliségi ráta 0,1%-kal, 6,9%-ra csökkent havi szinten februárban 
Bulgáriában a regisztrált munkanélküliségi ráta februárban havi összehasonlításban 0,1 százalékponttal, 6,9%-ra 
csökkent, míg éves összehasonlításban 0,7 százalékponttal emelkedett. Február végén 225 281 regisztrált munkanélkülit 
tartottak nyilván. 
 
FORRÁS: 
https://24.hu/ 
http://www.atv.hu/ 
http://life.karpat.in.ua/ 
https://www.portfolio.hu/ 
https://seenews.com/ 
 

Csehország 

 
Templomban is oltanak Csehországban 
Csehország-szerte állítanak fel újabb és újabb oltópontokat a hatóságok, mert a lehető legtöbb embert szeretnék 
beoltani a következő hetekben. A Nyugat-Bohemiában fekvő Sokolov településen a Pádovai Szent Antal templomban 
alakítottak oltópontot. 
 
Rekordszámú Covid-beteget kezelnek a kórházakban Csehországban 
A kórházak folytatódó rendkívüli leterheltsége miatt a kormány egyelőre nem tervezi az érvényben lévő szigorú 
óvintézkedések lazítását. A hét első napján 9401 koronavírusos beteget kezeltek a cseh kórházakban, közülük 2045 
állapota volt súlyos. Mindkét esetben a tavaly március elején kirobbant járvány rekordmagas adatairól van szó - derült ki 
a cseh egészségügyi minisztérium honalapján szerda délelőtt nyilvánosságra hozott frissített kimutatásból. 
 
Visszaesett a kiskereskedelmi forgalom Csehországban a járvány miatt 
Januárban éves összehasonlításban 6,5 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom Csehországban - közölte a 
Cseh Statisztikai Hivatal hétfőn Prágában. A koronavírus-járvány egy éve alatt a tavaly áprilisi után ez a második 
legnagyobb visszaesés. 
 
FORRÁS: 
www.hu.euronews.com 
www.ma.hu 
www.portfolio.hu 
 

Egyesült Királyság 

 
Kötelezővé tennék az oltást a brit cégeknél 
A brit vállalatvezetők több mint fele kötelezővé tenné a koronavírus elleni oltást az irodai alkalmazottai számára, illetve 
megtiltaná a bejárást azoknak, akik nem veszik fel a vakcinát – derül ki egy a Financial Times által idézett felmérésből. 
 
Jár a minimálbér a brit Uber-sofőröknek 
Minimálbért, fizetett szabadságot és nyugdíjat kapnak mostantól az Uber-sofőrök az Egyesült Királyságban a legfelsőbb 
bíróság ítélete szerint. A döntés hetvenezer sofőrt érint, akik így mindannyian a személyszállítást végző applikációt 
üzemeltető cég alkalmazottainak minősülnek. 
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Újabb terjeszkedés Angliában: egy régi banképületre csapott le a magyar ingatlanfejlesztő 
A Cordia Blackswan új ingatlan megvásárlását és átépítését jelentette be: az épület angliai Birmingham központjában 
található. A történelmi épület, melyben korábban a Lloyds bank működött, hamarosan a vállalat Egyesült Királyság-béli 
központjának, és egy modern közösségi irodának is otthont ad majd. 
 
Nagy-Britannia túl van az első 25 millió beadott oltáson 
Matt Hancock brit egészségügyi miniszter a Twitteren jelentette be a sikertörténetnek minősített eredményt, miszerint 
az oltási kampány kezdete után éppen 100 nappal meghaladta a 25 milliót a koronavírus ellen beadott első oltási dózisok 
száma Nagy-Britanniában. Ez azt is jelenti, hogy a december 8-án indított oltási kampány eddigi időszakában a teljes 
felnőtt brit lakosság csaknem fele részesült a koronavírus elleni oltásból – mutat rá az MTI. A brit kormány célkitűzése 
az, hogy július végére a teljes brit felnőtt lakosság – hozzávetőleg 53 millió ember – megkapja a koronavírus elleni oltást. 
 
"Szakítani fogunk a karbon-gáz-atom hármassal" 
"A cselekvés elmulasztásának költsége magasabb, mint a cselekvésé" - írták le energetikai szakértők 15 éve, egy az 
Egyesült Királyságban máig meghatározó stratégiai jelentésben. A szerzők közt ott volt Tom Corcut is, aki mára elismert 
alakja lett a brit energiafordulatnak, és jelenleg a földgáz- és árampiacot szabályozó független nemzeti hatóság (Ofgem) 
nagykereskedelmi piacokért felelős igazgatóhelyettese.  
 
Visszavonja a korlátozást, atomfegyverkezésbe kezd az Egyesült Királyság 
Az Egyesült Királyság visszavonja az önálló hadászati nukleáris kapacitásának korlátozásáról egy évtizede hozott 
döntést, és ehelyett növeli a hadrendben tartható nukleáris robbanótöltetek lehetséges mennyiségét – áll a brit kormány 
kedden ismertetett átfogó, felülvizsgált stratégiai tervezetében. 
 
Brexit: az Európai Bizottság felszólító levelet küldött az Egyesült Királyságnak 
Az Európai Bizottság felszólító levelet küldött az Egyesült Királyságnak, mert álláspontja szerint a brit fél megszegte az 
EU-tagsága megszűnéséről (Brexit) szóló megállapodásnak az Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvében 
rögzített kötelezettségeit – tájékoztatott az uniós bizottság hétfőn. 
 
A Brexit közelebb hozza a világot Európához, és ez jó hír Magyarországnak 
Kudarc lesz a Brexit az Egyesült Királyság számára – jól ismertek a nemzetközi üzleti és pénzügyi szakértők e 
témakörben elhangzott bölcs megállapításai. Európában sokan aggódnak amiatt, hogy a szigetország hátat fordít 
legnagyobb exportpiacának, és a világ más térségei felé tesz lépéseket, amiről a legtöbben azt gondolják, hogy Nagy-
Britannia nem boldogul majd az Európai Unió kollektív alkupozíciója nélkül. Azt, hogy kinek lesz igaza, az idő dönti majd 
el. 
 
Terítékre került Nagy-Britannia szétszakadása - Megvalósulhat a horror forgatókönyv? 
A Brexit több tekintetben változást idézett elő az Egyesült Királyságon belül. A sokat tárgyalt gazdasági és kereskedelmi 
következmények mellett új kérdések is felmerültek az ország jövőjét illetően. Ezek közül talán az egyik legérdekesebb 
az, hogy egyben marad-e egyáltalán az Egyesült Királyság, vagy az egyes nemzetek megpróbálnak majd függetlenedni 
a londoni kormányzattól. A skótok esetében a 2014-es függetlenségi népszavazás bizonyítja, hogy mutatkozik erre való 
hajlandóság, de Észak-Írország tekintetében is meghatározhatja a kérdés a politikai közbeszédet a jövőben.  
 
FORRÁS: 
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Észak-Macedónia 

 
Koronavírus-helyzet Észak-Macedóniában 
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma március 17-re Észak-Macedóniában 1293-mal 115 222-re, a járvány halálos 
áldozatainak száma pedig egy nap alatt 24-gyel 3388-ra nőtt. Az aktív fertőzöttek száma több mint egy hónapja ismét 
növekedésnek indult, jelenleg 12 819 esetet tartanak nyilván. 
 
Észak-Macedónia 1,5 milliárd dénáros (24,3 millió euró) programmal ösztönzi a foglalkoztatást 
Észak-Macedónia kormánya 1,5 milliárd dénár értékű (29 millió dollár / 24,3 millió euró) programot készített elő, 
amelynek célja a foglalkoztatás fellendítése és a munkanélküliek segítése. A terv különféle intézkedéseket tartalmaz, 
ideértve a munkanélküliek képzéseit, az önfoglalkoztatási programokat, az illetménytámogatásokat és a szakmai 
gyakorlatokat. Az országban 159 608 munkanélkülit tartottak nyilván február végén, szemben az egy évvel korábbi 105 
816 fővel. 
 
Észak-Macedóniában éves szinten 51%-kal nőtt a munkanélküliség februárban 
Észak-Macedóniában február végén 159 608 munkanélkülit regisztráltak, szemben az egy évvel korábbi 105 816-tal - a 
hivatalos adatokon már látszik a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások negatív hatása a munkaerőpiacra. 
Éves szinten 51%-kal, havi összehasonlítás alapján 0,6%-kal emelkedett a munkanélküliek száma februárban. 
 
69,8%-kal esett vissza az Észak-Macedóniába érkező turisták száma éves szinten januárban 
Az Észak-Macedóniába érkező külföldi turisták száma januárban éves szinten 69,8%-kal, 10 701-re esett vissza. A külföldi 
turisták által az országban töltött vendégéjszakák száma januárban 24 702-re csökkent, ami 60,2%-os csökkenést jelent 
éves összevetésben. A külföldi turisták 23,9%-a Koszovóból, 20,3%-a Albániából, 9,5%-a pedig Szerbiából érkezett. Egy 
kapcsolódó hír szerint éves szinten 70%-kal, 104 096-ra csökkent a szkopjei és az ohridi nemzetközi repülőterek 
utasforgalma az év első két hónapjában. 
 
FORRÁS: 
https://seenews.com/ 
https://seenews.com/news/n-macedonias-skopje-ohrid-airports-jan-feb-passenger-traffic-slumps-70-734774 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/macedonia 
 

Franciaország 

 
Koronavírus: újabb mutációt találtak Franciaországban 
Franciaország Bretagne régiójában azonosították a koronavírus újabb mutációját – jelentette be a francia egészségügyi 
minisztérium hétfő este. Az új variánsról egyelőre nem sokat tudni, még vizsgálják, hogy a mutáció fertőzőbb- e mint a 
korábbiak. A vírus újabb verzióját több betegnél azonosították Lannionban a kórházban. A vírusnak több mutációja 
terjed jelenleg a világon, Európában a brit verzió az uralkodó jelenleg, de a brazil és dél-afrikai variánsról is kiderült már, 
hogy erősebben fertőzés és súlyosabb betegséget okoz. 
 
Franciaország hét országból enyhítette a beutazási feltételeket 
Franciaország enyhítette a beutazási feltételeket hét olyan Európai Unión kívüli országból, ahol jelentősen javult a 
koronavírus-járvány miatti egészségügyi helyzet. Péntektől nem szükséges igazolni a "halaszthatatlan indokot" az 
Ausztráliából, Dél-Koreából, Izraelből, Japánból, Új-Zélandról, Nagy-Britanniából és Szingapúrból érkezőknek, illetve az 
ezekbe készülő francia állampolgároknak. A külügyminisztérium indoklása szerint a szabályozás változásának oka "a brit 
variáns elterjedése Franciaországban és az érintett országok specifikus egészségügyi helyzete". 
 
Megteltek Párizsban az intenzív osztályok, szuperexpresszekkel szállítják vidékre a betegeket 
Tömeges evakuálások lesznek egészségügyi szupervonatokkal, a hét második felétől. A francia kormány mintegy száz 
súlyos állapotban lévő koronavírusos fertőzött egészségügyi evakuálását tervezi a jövő héten a Párizs körüli Ile-de-
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France régióból, miután a fővárosi intenzív osztályok majdnem beteltek - jelentette be vasárnap Gabriel Attal 
kormányszóvivő. 
 
Francia miniszterelnök: Beléptünk a harmadik hullámba, amelyet számos variáns jellemez 
Franciaország belépett a koronavírus-járvány harmadik hullámának egy olyan formájába, amelyet számos variáns 
jellemez – mondta Jean Castex miniszterelnök kedden a nemzetgyűlésben. Kiemelte, hogy az AstraZeneca vakcinájának 
felfüggesztése ellenére az oltás marad "az első számú stratégia" a járvány megfékezésére. "A járvány hosszabbításokra 
játszik" – fogalmazott a kormányfő annak egyéves évfordulóján, hogy Emmanuel Macron államfő bejelentette az ország 
másnapi teljes lezárását. A képviselők csenddel emlékeztek meg a járvány eddigi 91 ezer áldozatáról. 
 

Franciaországban kiszélesedtek a színházfoglalási akciók 
Franciaországban már tucatnyi színházat, operát és koncerttermet érint a színházfoglalási mozgalom, amelyet 
színművészeti egyetemek hallgatói és szabadúszó művészeti dolgozók indítottak a koronavírus-járvány miatt hónapok 
óta zárva tartó kulturális intézmények újranyitásáért. 
 

A francia Riviérán marad a hétvégi karantén 
A francia Riviéra tengerparti településein a következő hétvégén is karantén lép életbe a koronavírus-járvány miatt, 
máshol azonban sem szigorítások, sem enyhítések nem lesznek. 
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Horvátország 
 

Március végéig biztosan maradnak a korlátozások Horvátországban 
Horvátország március 31-ig kiterjesztette a jelenleg is érvényben lévő járványügyi óvintézkedéseket, mindössze két 
területen tett kisebb engedményeket. Március 13-tól a kulturális rendezvényeken részt vevők felső létszámhatáráról a 
horvát közegészségügyi intézet (HZZJ) hozhat döntést. Ezt korábban a helyi, megyei válságstábok is megtehették. A 
létszámkorlátot eddig 25 főben határozták meg, most lehetőség lesz ennek korrigálására. A HZZJ szigoríthat vagy 
enyhíthet bizonyos intézkedéseken a helyzettől függően. Engedélyezik továbbá a nézők nélküli szabadtéri 
sportversenyek megrendezését is - ez korábban csak az élvonalbeli sportolók számára voltak megengedett. Az oltási 
kampány a vakcinaszállítmányok kiszámíthatatlansága miatt továbbra is akadozik, az országba várhatóan május elejéig  
körülbelül 1 millió adag vakcina érkezik. 
 

Horvátországban is nőtt a fertőzöttek száma 
Negyvenhat százalékkal, 2265-tel nőtt a hét első három napján Horvátországban a koronavírussal újonnan fertőzöttek 
száma a múlt hét hasonló időszakához képest, a megbetegedések 50 százalékát a gyorsabban terjedő brit vírusmutáns 
okozza. Horvátországban március 17-re egy nap alatt 1445 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta számuk 
elérte a 253 310-et. Tizenketten haltak bele a fertőzés okozta COVID-19 betegség szövődményeibe, a halottak száma 
ezzel 5709-re emelkedett. Az Európában engedélyezett három oltóanyagból eddig 348 330 ezer ampulla érkezett az 
országba, amiből 276 530-at használtak fel; 204 730-an kapták meg az első dózist, 71 800-an pedig már a másodikat is. 
 

Megérkezett Horvátországba a Szputnyik V kért dokumentációja 
Megérkezett Horvátországba a Szputnyik V orosz oltóanyag dokumentációja, melynek tanulmányozását március 15-én 
kezdte meg a horvát gyógyszerügynökség, és a közeljövőben hoz döntést annak esetleges engedélyezése ügyében. 
 

Az Európai Bizottság 510 millió euró kölcsönt nyújt Horvátországnak a munkahelyek megtartására 
Az Európai Bizottság 510 millió euró (608,4 millió dollár) hitelt biztosít Horvátország számára a SURE program keretében, 
melynek célja, hogy elősegítse a munkahelyek megőrzését. A Horvátországnak nyújtott kölcsön egy 9 milliárd euró 
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értékű pénzügyi csomag része, amely magában foglalja az EU hat másik tagállamának - Csehországnak, 
Spanyolországnak, Olaszországnak, Litvániának, Máltának és Szlovákiának - nyújtott kölcsönöket is. 
 
Horvátországban 0,8%-kal estek vissza az ipari termelői árak februárban 
Horvátországban az ipari termelői árak februárban éves összevetésben 0,8%-kal csökkentek, miután januárban éves 
szinten 2,2%-kal estek vissza. Havi összehasonlítás alapján a horvát ipari termelői árindex 1,4%-kal emelkedett 
februárban, a januári 0,9% után. 
 
0,3%-kal nőttek Horvátországban a fogyasztói árak februárban 
Horvátországban az átlagos fogyasztói árak februárban éves szinten 0,3%-kal emelkedtek, miután januárban 
ugyanekkora ütemben csökkentek. Havi összehasonlítás alapján Horvátország fogyasztói árindexe februárban 0,3%-kal 
nőtt a januári 0,1%-os növekedést követően. 
 
A járvány következtében jelentősen nőtt az online kommunikációs eszközök használata Horvátországban 
A 2020-as járvány következtében jelentősen nőtt az online kommunikációs eszközök használata, a negyedik 
negyedévben az internetes adatforgalom 51,5 százalékkal, 613 petabájtra nőtt az előző év azonos időszakához képest. 
 
Dolgozzon otthonról Horvátországban! 
A Horvát Idegenforgalmi Közösség promóciós kampányt indított „Horvátország az új irodád!” elnevezéssel, amelynek 
célja, hogy az országot vonzó és jól felkészült célállomásként mutassa be a digitális nomádok számára. A kampány 
részeként a Croatia.hr weboldalon belül hozták létre a „Croatia your new office” felületet, amelyen angolul megtalálható 
az engedélykérelem folyamata és a digitális nomádok horvátországi tartózkodásával kapcsolatos összes fontos 
információ. 
 
FORRÁS: 
https://aquamagazin.hu/ 
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Koszovó 

 
Koronavírus-helyzet Koszovóban 
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma március 17-re Koszovóban 709-cel 79 049-re, növekedett, a járvány halálos 
áldozatainak száma pedig egy nap alatt nyolccal 1735-re nőtt. A betegségből ugyanakkor 65 600-an már felgyógyultak, 
az aktív fertőzöttek száma pedig meghaladja a 11 ezret. 
 
Koszovóban a harmonizált fogyasztói árindex februárban éves szinten 0,7%-kal emelkedett 
Koszovóban a harmonizált fogyasztói árindex (HICP) februárban éves összehasonlításban 0,7%-kal emelkedett, a januári 
0,2%-os visszaesést követően. Havi összehasonlítás alapján a HICP szintén 0,7%-kal nőtt februárban, miután az előző 
hónapban 0,5%-kal emelkedett. 
 
FORRÁS: 
https://corona-ks.info/?lang=en 
https://www.promenad.hu/ 
https://seenews.com/ 
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Lengyelország 

 
Lengyelországban megint elszabadult a járvány 
25 ezer új koronavírus-fertőzöttet, és 453 a vírusfertőzés miatt elhunyt beteget regisztáltak kedden a lengyel 
egészségügyi hatóságok, 74 százalékkal többet, mint egy nappal korábban. 
 
Jócskán javított az idei lengyel GDP-növekedési várakozásán a Fitch 
A nemzetközi hitelminősítő szerint elsősorban a beérkező EU-s források hatására élénkülő befektetések, valamint a 
belföldi kereslet bővülésére a lengyel hazai össztermék (GDP) 4,1 százalékkal nő az idén az eddig becsült 3,3 százalék 
helyett. A lengyel jegybank nemrég 0,8-4,5 százalékról 2,6-5,3 százalékra változtatta az idei GDP-növekedési 
előrejelzését. 
 
Bezár Lengyelország április 9-éig 
Egész Lengyelországra kiterjesztik az eddig csak egyes régiókban érvényes korlátozásokat, amelyek március 20-től 
április 9-ig lesznek érvényesek. Bezárnak a szállodák, a kulturális intézmények, az uszodák is. 
 
Francia-lengyel egység az uniós vakcinaprogram felgyorsítására 
Emmanuel Macron francia államfő és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök támogatásukról biztosították szerdán 
az uniós oltóanyag-beszerzési politikát. Az MTI szerint a két vezető Párizsban, egy munkaebéd keretében egyeztetett 
erről és más témákról is. Az európai keret elfogulatlanságot, szolidaritást és megbízhatóságot tesz lehetővé az 
állampolgáraink számára – fogalmazott Emmanuel Macron a találkozó utáni sajtótájékoztatón. 
 
FORRÁS: 
www.vg.hu 
www.portfolio.hu 
www.index.hu 
 

Montenegró 

 
Koronavírus-helyzet Montenegróban 
Március 17-re a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Montenegróban egy nap alatt 553-mal 85 253-ra, a járvány 
halálos áldozatainak száma pedig 18-cal 1170-re nőtt. Az aktív fertőzöttek száma az elmúlt napokban enyhén csökkent, 
jelenleg 8 581 esetet tartanak nyilván. 
 
Nőtt 2020-ban Montenegró folyó fizetési mérlegének hiánya 
Montenegró folyó fizetési mérlegének hiánya elérte az 1,089 milliárd eurót (1,3 milliárd dollár) 2020 végén, szemben a 
2019. év azonos időszakában mért 744,2 millió eurós hiánnyal. Az árukereskedelem hiánya 2020-ban 1,641 milliárd euró, 
míg a szolgáltatások többlete 181,7 millió euró volt. Az elsődleges bevételek 61,6 millió eurót, míg a másodlagos 
bevételek 308,5 millió eurót tettek ki 2020-ban. 
 

Montenegró költségvetési bevételei 6%-kal estek vissza januárban 
Montenegró költségvetési bevételei 6%-kal estek vissza januárban 88,6 millió euróra (105,7 millió USD). Az összevont 
költségvetés kiadásai januárban éves összevetésben 0,9%-kal csökkentek, elérve a 127,4 millió eurót. 
 

Montenegró fogyasztói árindexe éves szinten 0,1%-kal csökkent februárban 
Montenegró fogyasztói árindexe (CPI) februárban éves szinten 0,1%-kal csökkent, miután januárban 0,7%-kal esett 
vissza. Havi összehasonlítás alapján Montenegróban a fogyasztói árak februárban 0,5%-kal emelkedtek, miután 
januárban 0,3%-kal nőttek. Februárban a havi legnagyobb áremelkedést (1,5%) a közlekedésben regisztrálták. 
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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! 
 
Úgy robbant be a járvány, hogy az már a német nyitást fenyegeti 
A koronavírus-fertőzések exponenciálisan emelkednek Németországban - mondta kedden a Robert Koch Fertőző 
Betegségek Intézetének szakértője. Ez pedig veszélybe sodorja a lezárás feloldására és a gazdaság fellendítésére 
vonatkozó terveket. Az előző hét napon regisztrált új fertőzöttek százezer lakosra vetített száma - 83,7-re emelkedett, 
szemben az egy héttel ezelőtti 68 után, a szakértő szerint ez a mérőszám a jövő hónap közepére elérheti a 200-at. 
Teljesen irracionális volt itt lazítani. Ez csak táplálja a járvány exponenciális terjedését - mondta Dirk Brockmann, az 
intézet epidemiológusa a német ARD televíziónak. 
 
A gyerekek körében is gyorsan terjed a koronavírus Németországban 
Gyorsan tejed az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) a 15 év alattiak körében Németországban - mondta a Robert Koch 
közegészségügyi intézet (RKI) vezetője pénteken Berlinben. Lothar Wieler tájékoztatóján elmondta, hogy február vége 
óta erősen növekedik a fertőzésgyakoriság az 5-15 éves korosztályban, és az 5 éven aluliak körében is. Az óvodákban 
már több járványkitörést regisztrálnak, mint a második hullám tetőzése idején, tavaly karácsony előtt. Egyre gyakoribb 
a fertőződés a 60 éven aluliaknál is. A fejlemények valószínűleg a B.1.1.7 jelzésű, "brit" vírusváltozat előretörésével állnak 
összefüggésben. 
 
Németország is felfüggesztette az AstraZeneca vakcinák használatát 
A német kormány hétfőn közölte, hogy felfüggeszti az AstraZeneca koronavírus-vakcinájának alkalmazását a veszélyes 
vérrög-képződésről szóló jelentések miatt – adta hírül a Bloomberg. Az Egészségügyi Minisztérium tájékoztatása szerint 
a döntést elővigyázatosságból, a német nemzeti oltás-szabályozó Paul Ehrlich Intézet tanácsára hozták meg, egyúttal 
szorgalmazták az esetek további kivizsgálását. 
 
Német cégek is gyárthatják az orosz vakcinát 
Oroszország olasz, spanyol, francia és német cégekkel állapodott meg a COVID-19 ellen kifejlesztett Szputnyik V 
gyártásáról, és kész megkezdeni a szállítást azokba az uniós országokba, amelyek engedélyezik e vakcina alkalmazását 
- közölte hétfőn az orosz oltóanyagok fejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI). 
 
Felszólították a németeket, hogy ne utazzanak húsvétkor 
A német kormány arra szólította fel a lakosságot, hogy korlátozzák az utazást a koronavírus-járvány közepette, mivel a 
légitársaságok arról számoltak be, hogy megugrott a tengerparti nyaralóhelyekre vonatkozó foglalások száma húsvétra. 
Kerüljük a nem feltétlenül szükséges utazást – hívta fel a figyelmet Steffen Seibert kormányszóvivő újságíróknak 
Berlinben. A külügyminisztérium szóvivője, Maria Adebahr azt mondta, hogy "az utazási figyelmeztetés hiánya nem 
utazási felhívást jelent." 
 
Kellemetlen prognózis jött: rosszabb lesz idén a német GDP-növekedés 
Rontotta Németország hazai össztermékének (GDP) idei alakulására adott előrejelzését szerdán bemutatott 
elemzésében a német szövetségi kormány mellett működő független gazdasági tanácsadó testület, az új prognózis 
szerint az Európai Unió legnagyobb gazdasága 3,1 százalékkal növekedhet. Az előző, tavaly novemberben készített 
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előrejelzésben még 3,7 százalékos GDP-növekedést valószínűsítettek 2021-re. 
 
Kamarai felmérés a német vállalatok exportpiaci kilátásairól 
Az ipari és kereskedelmi kamarák év eleji konjunktúra-felmérésében, annak március közepén nyilvánosságra hozott 
eredményei szerint a felmérésben részt vevő közel két és fél ezer németországi székhelyű vállalat mindössze 17 
százaléka nyilatkozott úgy, hogy 2021-ben külföldi forgalma a múlt évinél kedvezőbb alakulására számít, miközben 27 
százalék üzleti kilátásai romlását jelezte.   
 
A németeknél is nőtt az infláció 
A német szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) pénteken azt közölte, hogy tavaly februárhoz viszonyítva 1,3 
százalékkal nőttek a fogyasztói árak a januári 1 százalékos éves szintű növekedést követően. Az előző hónappal 
összevetve 0,7 százalékkal nőttek a fogyasztói árak februárban. Januárban a havi szintű emelkedés 0,8 százalék volt. 
 
5 ezer fős létszámleépítés jön a Volkswagennél 
Németországban 5 ezer fős létszámleépítést hajthat végre a Volkswagen, tudta meg a Handelsblatt. Túl drágán gyárt a 
Volkswagen, erre reagált a vállalat vezetése, és tavaly decemberben egy költségcsökkentési programot hirdettek meg, 
amelynek keretében 2023-ig a fix költségeket 5 százalékkal csökkentik. Első körben a Volkswagen márkánál 
csökkentenek költséget, majd később a konszern többi márkájánál is. A létszámleépítésre Németországban kerül sor, a 
lépés 500 millió euróba kerülhet a vállalatnak, hosszabb távon azonban több milliárd eurót spórolhat ezzel a konszern. 
 
Német tartományi választások – Végzetes lejtőn a CDU? 
A Németország délnyugati sarkában lezajlott két tartományi választás a baloldali pártok, a Zöldek és a szociáldemokrata 
SPD sikerét hozta, némi liberális (FDP) erősödés mellett. Merkel kancellár kereszténydemokratáinak súlyos 
veszteségeket kellett elkönyvelniük, mint ahogy a szélsőséges pártok is mind a jobb-, mind a baloldalon vesztettek 
támogatottságukból. Országos trendről van szó, vagy csak a helyi politikusok személyes varázsáról? A járványhelyzet 
kezelése, netán az elmúlt hetek korrupciós ügyei befolyásolták az eredményt?  
 
FORRÁS:  
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Olaszország 

 
Az olaszok felgyorsítják az oltást, szeptemberig a lakosság 80%-át beoltanák 
Olaszország célja, hogy szeptemberig beoltsák a lakosság 80%-át, és ezért felgyorsítják az oltási programot - jelentette 
be a koronavírusért felelős új kormánybiztos szombaton. Francesco Paolo Figliuolo azt mondta, hogy az új oltási terv 
szerint napi 500 ezer embert terveznek beoltani, így érnék el a kitűzött célt szeptemberre.  
 
Teljes zárlat, kijárási tilalom Olaszországban 
A péntek délelőtti kormányülésen a szigorításokat a március 6. és április 6. közötti időszakra rendelték el. Akárhogyan 
is alakuljon addig a helyzet, húsvétra, vagyis április 3. és 5. között országos zárlat lép életbe az addig nem érintett 
régiókban is. A vörös zónákban egész napos kijárási tilalom lép életbe, kizárólag munkavégzés vagy más súlyos indok 
miatt lehet elhagyni a lakhelyet, a tanítás visszaáll távoktatásra. Olaszország többi része hétfőtől narancssárga színű 
térségnek számít, ahol a kijárási tilalom csak éjszaka érvényes, de a városok, települések területét nem lehet elhagyni. 
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A zárlat előtt valósággal megrohanták a fodrászatokat és a bárokat Olaszországban 
Foglalási roham érte a fodrászatokat és a szépségszalonokat Rómában péntek délutántól, miután a tartományi elnök, 
Nicola Zingaretti megerősítette, hogy a koronavírus-járvány alakulása miatt a fővárost és térségét hétfőtől ismét zárlat 
alá helyezik az ország majdnem egészével együtt. 
 
Vonattal evakuálják a covid-betegeket Olaszországban 
A zsúfolásig telt kórházak és térségek evakuálását szolgálja az a lélegeztetőgépre kapcsolt betegek szállítására alkalmas 
vonat, amelyet az olasz vasutak műszaki igazgatóságának vezetője kedden mutatott be. A római Termini-pályaudvarra 
érkezett meg a Milánóból indult COVID-19 vonat. A szerelvény kívülről olyan, mint akármelyik átlagos vonat, az ablakok 
hiánya és az oldalára festett nemzeti színű sáv hívja fel a figyelmet arra, hogy rendkívüli vasúti járatról van szó: síneken 
mozgó intenzív osztályról, mely steril körülmények között, trauma nélkül tudja a szedált, intubált, lélegeztető-gépre 
kapcsolt betegeket szállítani. 
 
Olaszországban már éjszakánként is oltani fognak 
Éjszakai vakcinázással igyekeznek behozni a kiesést az olaszországi oltóállomásokon, amelyek készen állnak az 
AstraZeneca ismételt használatára – közölték az olasz egészségügyi hatóságok szerdán az MTI szerint. 
 
Fertőtlenítő készül a megmaradt olasz borokból 
Százötven millió liter bor maradt az olasz bortermelők nyakán tavaly a járványvédelmi korlátozások okán bezárt 
éttermekben és bárokban kiesett fogyasztás miatt. A készletből fertőtlenítőszert készítenének egy javaslat szerint. A 
Coldiretti mezőgazdasági szervezet felmérése alapján tavaly 150 millió literrel több bor maradt az olasz bortermelők 
készletein, mint egy évvel korábban. Tavaly az olasz borexport 2,2 százalékkal csökkent a 2019-eshez képest, ami 6,29 
milliárd eurós bevételkiesést okozott az olasz pincészeteknek. 
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Románia 

 
6174 új koronavírusos megbetegedést jelentettek 
Március 17-én 6174 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően, hogy egy nap alatt 
országszerte több mint 38 ezer koronavírustesztet. Az új esetekkel 881.159-re nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált 
fertőzöttek száma Romániában. 794.950 személyt közülük gyógyultnak nyilvánítottak. Az elmúlt 24 órában 27.564 PCR-
RT tesztet végeztek el (17.978-at az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 9586-ot pedig kérésre) és 10 821 
gyorsteszt eredményét dolgozták fel. 11 478 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel és 1 286 személy szorul intenzív 
terápiás kezelésre. Egy nap alatt 90, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés, ezzel 21 877-re 
emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma.  
 
Romániában tovább oltanak az AstraZenecával, bár megingott a bizalom az oltóanyag iránt a lakosság körében 
Romániában az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által engedélyezett valamennyi rendelkezésre álló vakcinával, 
köztük a nyugat-európai országokban felfüggesztett AstraZenecával is folytatódik a koronavírus elleni oltáskampány, 
az egydózisú Johnson & Johnson oltóanyagát pedig a mozgó oltópontok ellátására használnák. Romániában is 
megingott a bizalom, ennek jeleként az AstraZenecára regisztrált 446 ezer felhasználó közül 33 ezer lemondta 
előjegyzését. Mivel azonban március 15-én megkezdődött az oltáskampány harmadik szakasza, és megnyitották a 
regisztráció lehetőségét a teljes felnőtt lakosság előtt, az AstraZenecát használó oltóközpontokban lévő mintegy 100 
ezer szabad hely 82%-a is betelt. Romániában valamennyi lakos, köztük az országban jogszerűen tartózkodó külföldiek 
is, jogosultak a koronavírus elleni ingyenes vakcinára, amelyre az oltási stratégiában meghatározott elsőbbségi elvek 
betartásával kérhetnek előjegyzést. 
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Romániában is felütötte a fejét az inflációs aggodalom, a jegybank húzott egy nagyot a várakozásán 
A Román Nemzeti Bank 3,4 százalékos inflációra számít 2021 végére a korábban prognosztizált 2,5 százalékkal szemben. 
Becslésük szerint a fogyasztói árindex később mérséklődni fog, így 2022 végére 2,8 százalékos inflációt remélnek. Az év 
első két hónapjában a villamosenergia és az üzemanyag drágulása a vártnál nagyobb volt. Az emelkedő infláció ellenére 
a román jegybank igazgatótanácsa változatlanul 1,25 százalékon tartotta az alapkamatot, amit a koronavírus-járvány 
okozta gazdasági bizonytalansággal indokoltak. Az idén januárban 2,99 százalékra emelkedett az éves inflációs ráta a 
decemberi 2,06 százalékról, majd februárban tovább nőtt 3,16 százalékra. 
 
Idén is folytatódik a román zuhanás külföldi működőtőke-befektetésekben 
Januárban csaknem 71%-kal, 363 millió euróra csökkent a külföldi közvetlen tőkeberuházások értéke a tavalyi év első 
hónapjához mérten. 2021 januárjában 1,226 milliárd euró külföldi működőtőke érkezett Romániába. Az idei januári 363 
millió euróból 531 millió eurót tett ki a tulajdonosi részesedés, viszont a vállalatcsoportokon belüli adósságtípusú 
követelések mozgása révén 168 millió euró áramlott ki a román gazdaságból. Tavaly egész évben 60%-kal, 1,921 milliárd 
euróra csökkentek a külföldi közvetlen tőkebefektetések az előző évben jegyzett 4,849 milliárd euróhoz képest. A folyó 
fizetési mérleg hiánya januárban 36,6%-kal, 239 millió euróra csökkent a tavaly januári 377 millió euró deficithez mérten. 
2020-ban a folyó fizetési mérleg hiánya 10,98 milliárd euró volt, 500 millió euróval nagyobb a 2019-es adathoz képest. 
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Spanyolország 

 
Már mozgolódnak a mediterrán országok 
Egyre több az utazási piac közeli újraindítására utaló jel Nyugat-Európában, a spanyolok, a portugálok és a britek is 
kitűzték az újabb határnyitási időpontokat. Madrid a vakcinában bízik. A spanyol idegenforgalmi miniszter, Maria Reyes 
Maroto néhány napja jelentette ki, hogy a kormány tervei szerint a turisztikai szektort már 30-40 százalékos átoltottság 
mellett megnyitják. A jelenlegi tendenciát figyelembe véve ezt a szintet Madrid már májusban elérheti. Egyes spanyol 
tartományok ugyanakkor a vakcinaútlevelet felmutató vendégeket beengednék a területükre, meg sem várva az 
esetlegesen mégis csúszó országos nyitást. 

 
Olasz, spanyol, francia és német cégek gyárthatják az orosz vakcinát 
Oroszország olasz, spanyol, francia és német cégekkel állapodott meg a COVID-19 ellen kifejlesztett Szputnyik V 
gyártásáról, és kész megkezdeni a szállítást azokba az uniós országokba, amelyek engedélyezik e vakcina alkalmazását 
- közölte hétfőn az orosz oltóanyagok fejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI). 
 
FORRÁS: 
https://www.vg.hu/  
https://www.portfolio.hu/ 
 

Skandináv országok 

 
Redukálja a nem nyugati lakók számát a gettókban Dánia 
Új törvényjavaslattal állt elő a dán kormány a szegényebb lakónegyedekben tapasztalható „párhuzamos társadalmak" 
kialakulásának megelőzésére. Jóllehet, már hatályban van egy ilyen, ezt a célt szolgálni hivatott jogszabály. 
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Egy dániai felmérés szerint hárommillió maszkot dobunk el percenként 
Egy nemrég elvégzett felmérés szerint percenként 3 millió maszkot dobunk el. A Dél-Dániai Egyetem kutatói nem 
finomkodtak a szavakkal: ökológiai időzített bombának nevezték ezeket a mikro- és nanoszálas, egyszer használatos 
arcmaszkokat, amelyekből havonta közel 130 milliárdot használunk el. És ugye mivel biológiailag nem bomlanak 
leteljesen, ezért ez a hulladékmennyiség csak tovább súlyosbítja a globális műanyagszennyezés mértékét. 
 
130 milliárd forintnyi hitelt vett fel Magyarország Norvégiától rakétarendszerek vásárlására 
Kedvező finanszírozási feltételekkel kötött megállapodást Magyarország a haderő fejlesztésére: 348,5 millió euró, azaz 
mintegy 130 milliárd forintnyi forrást biztosít az ország harci-védelmi képességének növeléséhez az Export Credit 
Norway (ECN) és a Norwegian Export Credit Guarantee Agency (GIEK) - jelentette be szerdán a Pénzügyminisztérium 
(PM). 
 
A lettek és a svédek sem oltanak AstraZenecával 
A lett egészségügyi hatóságok is bejelentették kedden, hogy ideiglenesen felfüggesztik az AstraZeneca brit–svéd 
gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett, koronavírus elleni vakcina használatát a balti országban. 
 
Izland és Norvégia is felfüggesztette az AstraZeneca oltásának beadását 
Dánia után Izland és Norvégia is felfüggeszti az Oxford-AstraZeneca koronavírus elleni vakcinájának használatát. A 
Bloomberg korábban azt jelentette, hogy Dánia 14 napra felfüggeszti az Oxford-AstraZeneca vakcina használatát. 
Néhány nappal az oltás után vérrögök kialakulásában szenvedő betegek beszámolói alapján döntöttek így, az országban 
egy haláleset is történt, de mindeddig nincs semmi bizonyíték arra, hogy a vakcina okozta volna a halálesetet. Ezt 
követően hozott döntést a felfüggesztésről Izland és Norvégia is. 
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Szerbia 

 
Koronavírus-helyzet Szerbiában 
Csak az élelmiszerüzletek, a benzinkutak és a gyógyszertárak tarthatnak nyitva Szerbiában, miután a szerb kormány 
válságstáb tanácsát megfogadva március 17-től 21-ig szinte minden üzletet bezárt az országban. Semmi ok sincsen arra, 
hogy felfüggesszék az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyagának alkalmazását Szerbiában, a rendelkezésre álló 
adatok alapján a vakcina biztonságos, Szerbiában nem jeleztek embóliával vagy trombózissal összefüggő 
mellékhatásokat, amelyek miatt más országokban egy időre felfüggesztették az oltóanyag használatát. A regisztrált 
koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában március 17-re egy nap alatt 5446-tal 531 440-re, a járvány halálos 
áldozatainak száma pedig 32-vel 4800-ra nőtt. 
 
Még kétmillió kínai oltóanyag érkezik Szerbiába 
Videókonferencián tartott megbeszélést március 18-án délelőtt Aleksandar Vučić a Sinopharm vállalat képviselőivel, és 
egyúttal szerződést írt alá újabb 2 millió adag oltóanyag beszerzéséről. Az országban eddig a legtöbb polgárt a kínai 
vakcinával oltották be. Az eseményen részt vett Kína belgrádi nagykövete, Chen Bo is. 
 
Közel 800 ezer újraoltott személlyel Szerbia továbbra is első Európában 
Szerbiában eddig 2 052 402 adag koronavírus elleni védőoltást adtak be, és 739 926 személy már a második adagot is 
felvette. Szerbia továbbra is első Európában és az ötödik a világon az egymillió lakosra jutó újraoltottak száma alapján. 
Szerbia első a régióban a beadott védőoltások összesített számát tekintve is. 
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Selaković: Szerbia és Magyarország között semmi sem akadályozhatja a korlátozásmentes utazást 
Nikola Selaković szerb külügyminiszter Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott egyeztetésüket 
követően kijelentette, hogy nincs semmiféle akadálya annak, hogy Szerbia és Magyarország között létrejöjjön egy, a 
beoltott polgárok korlátozásmentes utazásáról szóló megállapodás, és azt mondta, arra számít, hogy az erre vonatkozó 
döntés meghozatalakor az Európai Unió is ragaszkodik majd az európai értékekhez. 
 
Az orosz Szputnyik V és a kínai Sinopharm vakcinát is gyártja majd Szerbia 
Májustól Szerbiában is gyártják az orosz Szputnyik V vakcinát, ezzel a nyugat-balkáni ország lesz az első európai állam, 
amely az orosz oltóanyagot előállítja és exportálja, a gyártás első fázisában 4 millió Szputnyik V vakcina készül. Emellett 
Szerbia Kínával és az Egyesült Arab Emírségekkel közösen felépít a területén egy üzemet, amelyben a kínai Sinopharm 
oltóanyagát fogják előállítani már októbertől. 
 
Felminősítette Szerbiát a Moody's 
Felminősítette Szerbia államadósság-kötelezettségeinek besorolását az eddigi "Ba3"-ról egy fokozattal "Ba2"-re a 
Moody's Investors Service, egyebek mellett azzal a véleményével indokolva a döntést, hogy a szerb gazdaság viszonylag 
ellenállóképesnek viszonyult a koronavírus-járvány sokkjával szemben, és szilárdak a középtávú növekedési kilátások. 
Az osztályzat kilátása ezzel egy időben pozitívról stabilra módosult. A Moody's besorolási módszertanában a "Ba2" 
adósosztályzat még mindig két fokozattal elmarad a befektetési ajánlású kategória alapszintjét jelentő "Baa3" 
minősítéstől, így Szerbia továbbra is a spekulatív - vagyis nem befektetési ajánlású - besorolással ellátott államadósok 
között van a Moody's osztályzati listáján. 
 
A kereskedelmi deficit majdnem 43 százalékkal csökkent Szerbiában 
Szerbia teljes külkereskedelmi áruforgalma, tehát az import és az export idén januárban 2,95 milliárd eurót tett ki, ami 
a 2020 decemberi adatokhoz képest 6,3%-kal alacsonyabb. A kivitel ugyanazon a szinten maradt, mint korábban, ám a 
behozatal 11%-kal visszaesett. Az áruexport 1,34 milliárd euró, míg az import 1,61 milliárd euró volt idén januárban. A 
deficit értéke 263,6 millió euró, ami 42,9%-os csökkenést jelent a tavaly januári adatokhoz képest. A behozatal kivitellel 
való fedettsége 83,7%, és nagyobb, mint tavaly januárban, amikor az 74,5% volt. Szerbia legfőbb külkereskedelmi 
partnere az exportot illetően Németország, amely 177,4 millió euró értékben vásárolt Szerbiától, az import legnagyobb 
része pedig Kínából származik, ahonnan 220,3 millió euró értékben vásárolt árut az ország. 
 
A rossz hitelek nem fenyegetik a szerbiai bankokat 
A problematikus hitelek nem jelentenek veszélyt a bankrendszerre, mert az összes hitelhez képest az arányuk 2020 
végén 3,7% volt, és 2019 végéhez képest 0,4%-kal alacsonyabb. Ez 18,7%-kal kevesebb, mint 2015 júliusában, amikor 
megkezdődött a problémás hitelek megoldására vonatkozó stratégia végrehajtása. Nyilvánvalóan a két öthónapos 
moratórium megvédte az adósokat, a polgárokat és a gazdaságot. Mivel a járvány folytatódik, minden 
következményével együtt, felmerül a kérdés, hogy a rossz hitelek aránya ezen a szinten marad-e, vagy romlani fog. 
Tekintettel arra, hogy az állam tavaly megelőzésképpen reagált, s ehhez nagyvonalú segélycsomagot készített, minden 
esély megvan arra, hogy ne engedje meg sem a vállalatok, sem a polgárok nehéz helyzetbe kerülését. 
 
Szerbiában a fogyasztói árinfláció februárban éves szinten 1,2%-ra nőtt  
Szerbiában a fogyasztói árak februárban éves szinten 1,2%-kal emelkedtek, miután januárban 1,1%-kal nőttek. Havi 
összehasonlítás alapján Szerbia fogyasztói árindexe (CPI) 0,6%-kal emelkedett februárban, miután januárban 0,4%-kal 
nőtt. 
 
FORRÁS: 
https://gondola.hu/ 
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210317-ket-hetre-bezarna-minden-uzletet-szerbia.html 
https://www.promenad.hu/ 
https://seenews.com/ 
https://szabadmagyarszo.com/ 
https://www.vajma.info/ 
 

https://szabadmagyarszo.com/2021/03/16/selakovic-szerbia-es-magyarorszag-kozott-semmi-sem-akadalyozhatja-a-korlatozasmentes-utazast/
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/29630/Az-orosz-Szputnyik-V-es-a-kinai-Sinopharm-vakcinat-is-gyartja-majd-Szerbia.html
https://gondola.hu/hirek/270030-Felminositette_Szerbiat_a_Moody_s.html
https://www.vajma.info/cikk/gazdasag/7432/A-kereskedelmi-deficit-majdnem-43-szazalekkal-csokkent-Szerbiaban.html
https://www.vajma.info/cikk/gazdasag/7437/A-rossz-hitelek-nem-fenyegetik-a-szerbiai-bankokat.html
https://seenews.com/news/serbias-consumer-price-inflation-quickens-to-12-yy-in-feb-734322
https://gondola.hu/
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210317-ket-hetre-bezarna-minden-uzletet-szerbia.html
https://www.promenad.hu/
https://seenews.com/
https://szabadmagyarszo.com/
https://www.vajma.info/


Szlovákia 

 
Szlovákia: nem romlik a járványhelyzet 
Szlovákiában több mint 11 ezer PCR teszt elvégzése mellett egy nap alatt 2040 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak 
március 17-én, ezzel a járvány kitörése óta regisztrált megbetegedések száma 346 510-re nőtt. A Covid–19 
szövődményei miatt elhunytak száma 76-tal, 8890-re nőtt. A kormány március 17-én elfogadta a veszélyhelyzet 40 
napos meghosszabbításáról szóló javaslatot, de ezt még a pozsonyi parlamentnek is jóvá kell hagynia. A járvány enyhe 
visszaszorulását jelzi, hogy a fertőzöttek számának heti átlaga 4716-ról 3943-ra csökkent. A reprodukciós szám az előző 
héthez képest nem változott, továbbra is 0,95 és 1 között van. 
 
Tilos lesz külföldre kirándulni - új járványellenes lépésekről döntött a kormány 
A szlovák kormány március 17-én újabb intézkedéseket jelentett be: fürdőutalványt biztosítanak a COVID-19-et 
leküzdőknek, csaknem hatvanezer euró értékben anyagilag kárpótolják az elhunyt egészségügyi dolgozók 
hozzátartozóit, ha munkavégzés közben fertőződtek meg a koronavírussal, az állam átvállalja a háziorvosoktól a 
Szputnyik V vakcinával való oltás felelősségét, oltani fogják azokat is, akik nem rendelkeznek betegbiztosítással, így a 
hajléktalanokat és a Szlovákiában élő külföldieket, biztosítani fogják az öntesztelést, egyes gyógyszereket a krónikus 
betegek számára veszélyhelyzet idején a háziorvosok is felírhatják a szakorvosok helyett. Az FFP2 maszkok mellett a 
KN95 maszkok használatát is elfogadják. Továbbra is lehetséges lesz külföldre utazni, de nem üdülési célból.  
 
Szlovákiában távozott posztjáról az egészségügyi, valamint a munka-, szociális és családügyi miniszter is 
Elfogadta Milan Krajniak szlovák munka-, szociális és családügyi miniszter lemondását Zuzana Caputová államfő 
Pozsonyban március 17-én. Krajniak lemondása viszonylag váratlan volt, tekintve, hogy a kormánykoalícióban - 
amelyben hetek óta feszült a légkör, és több miniszter, sőt a kormányfő leváltása is szóba került - az ő esetleges távozása 
korábban nem volt terítéken. Közben továbbra sem oldódott, sőt, ha lehet, még feszültebbé vált a hangulat a 
kormánykoalíción belül. A koalíció két kisebb, liberális pártjának követelése nyomán távozott posztjáról március 12-én 
a legnagyobb kormánypárt, az Igor Matovic vezette, centrista Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) 
által a posztra jelölt Marek Krajcí egészségügyi miniszter. A négypárti szlovák kormánykoalíció a parlamentben akkor is 
megőrizné többségét, ha a három kisebb kormánypárt bármelyike kilépne a koalícióból, két párt kilépése esetén 
azonban már elveszítené azt. 
 
Infláció – A szakértők tartós drágulást jeleznek előre 
A szakértők szerint a szlovákiai infláció februári szárnyalása mögött a kőolaj árának világpiaci emelkedését kell látni, 
ugyanakkor a szlovákiai termékek további drágulását prognosztizálják a következő hetekre is. Januárhoz képest a 
februári általános áremelkedés 0,3 százalékos volt. Az infláció mértéke épp az üzemanyagtól közvetlenül függő 
ágazatokban lett jelentősen nagyobb: a szállítási és közlekedési szektorban. A szakértők arra számítanak, hogy az első 
félévben 1 százalék felett, a második félévben 2 százalék körül fog mozogni az infláció Szlovákiában. 
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Szlovénia 

 
Szlovénia meghosszabbította a járványhelyzetet 
A szlovén kormány az egész országra vonatkozóan március 18-tól további egy hónappal meghosszabbította a 
járványhelyzetet. Szlovéniában március 17-re 1112-vel 202 609-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Egy nap alatt 7 
beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 3948-ra emelkedett. A koronavírusos betegek közül 444-en 
vannak kórházban, 83-an intenzív osztályon. 
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Szlovénia is elővigyázatos a gyógyszerügynökség döntéséig 
Szlovénia úgy határozott, hogy az Európa Gyógyszerügynökség (EMA) döntéséig ideiglenesen felfüggeszti az 
AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyártó társaság koronavírus elleni oltóanyagának alkalmazását. Bár a szlovén 
szakemberek nem találták ésszerű okot az oltás leállítására ezzel a vakcinával, elővigyázatosságból mégis emellett 
döntöttek. Azok oltását, akik a következő napokban AstraZeneca-vakcinát kaptak volna, átütemezi, míg a 
Pfizer/BioNTech és a Moderna oltóanyagával folytatódik az immunizáció. A mintegy kétmilliós Szlovéniában eddig a 
lakosság 8,3 százalékát oltották be a koronavírus ellen. Az első dózist 174 402-en, közülük a másodikat is 83 867-en 
kapták meg. 
 
Szlovénia 348,2 millió euró kereskedelmi többletet ért el januárban 
Szlovénia kereskedelmi többlete 348,2 millió euró (415,6 millió dollár) volt januárban, szemben a 2020. januári 207,4 
millió euróval. Az export 2,8%-kal csökkent az előző évhez képest, 2,89 milliárd euróra, míg az import 8,5%-kal, 2,55 
milliárd euróra esett vissza januárban. Az Európai Unió volt Szlovénia legfőbb kereskedelmi partnere, az kivitel értéke 
elérte az 1,85 milliárd eurót, míg az onnan származó behozatal értéke 1,7 milliárd eurót tett ki. 
 
A belföldi turisták uralták Szlovénia turisztikai forgalmát 2020-ban 
A koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére bevezetett korlátozások miatt 2020-ban a szlovén turisták 
generálták az ország turisztikai forgalmának legnagyobb részét. Tavaly a belföldi turisták száma 1,9 milliót tett ki, 21%-
kal többet, mint 2019-ben, és 5,9 millió vendégéjszakát töltöttek el szálláshelyeken, ami 33%-kal magasabb az előző évi 
értéknél. Ugyanakkor a külföldi turisták alig több mint 1,2 millióan látogattak az országba 2020-ban, ami 74,1%-os 
csökkenést jelent, és 70,5%-kal, 3,4 millióra csökkent a vendégéjszakák száma is. Így 2020-ban a teljes turistaforgalom 
a 2019-ben regisztrált forgalom 49,2%-át, a vendégéjszakák száma pedig annak 58,3%-át tette ki. 2020-ban a legtöbb 
külföldi turista Németországból, Ausztriából, Olaszországból, Horvátországból és Magyarországról látogatott 
Szlovéniába. 
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Európai Unió 

 
Az évszázad válságára figyelmeztet az Európai Bizottság elnöke 

Ursula von der Leyen a legújabb európai adatok láttán arra hívta fel a figyelmet: a mostaninál is súlyosabbra fordulhat a 
járványügyi helyzet az unióban. Már több mint 550 ezer halálos áldozata van a koronavírus-járványnak Európában, ahol 
a harmadik hullám egyre erősebben érezteti hatását – figyelmeztetett az Európai Bizottság (EB) elnöke, hozzátéve, hogy 
az oltások sem a várt ütemben haladnak a térségben, ahol eddig a lakosság kevesebb mint tizede kapta meg valamelyik 
koronavírus elleni vakcinát. 

 
Koronavírus: már nyár előtt jöhet az immunitást igazoló európai zöld útlevél 
Az európai illetékesek célja, hogy a koronavírussal összefüggő új immunitásigazolás, más néven a zöld útlevél a nyári 
szünet előtt életbe lépjen és megkönnyítse az Európai Unión belüli közlekedést a nyári szezonra - jelentette be vasárnap 
Thierry Breton, az Európai Bizottság belső piacért felelős tagja. 
 
Az uniós államokon múlik majd, milyen feltételekkel engedik be azokat, akik kínai vagy orosz oltást kaptak 
Bemutatta az Európai Bizottság, hogyan képzeli a vakcinaútlevelet. Csak azokat kell az uniós államoknak azonos 
elbánásban részesítenie, akiket az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett vakcinával oltottak be. Arról 
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szabadon dönthetnek az országok, milyen pluszfeltételekkel engedélyezik azok belépését, akik a kínai Sinopharm vagy 
a Szputnyik V oltást kapták – derült ki az Európai Bizottság szerdán nyilvánosságra hozott tervezetéből. 
 
EU-csúcsot szeretne öt tagállam a vakcinaelosztás miatt 
Európai uniós csúcstalálkozó sürgős összehívását kérte öt EU-tagállam kormányfője egy szombaton nyilvánosságra 
hozott közös levélben, mert szerintük aránytalan a koronavírus elleni vakcina elosztása az uniós tagállamok között. "Az 
EU-tagállamok állam- és kormányfői soron kívüli csúcstalálkozón vitassák meg az oltóanyag elosztásának kérdéskörét, 
hogy az átoltottság mértéke minden tagállamban elérje a második negyedév végére kitűzött célt" - írta az öt ország, 
Ausztria, Csehország, Szlovénia, Bulgária és Lettország miniszterelnöke az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der 
Leyennek és az Európai Tanács elnökének, Charles Michelnek címzett levélben. 
 
Tovább romlott az EU-ban az oltáshelyzet, őszre csúszott a válság remélt vége 
Az AstraZeneca-vakcina használatának leállítása fél Európában tovább késlelteti a kontinens lakosságának beoltását, a 
nyár végi-ősz eleji határidő elesett, talán a harmadik negyedévre beolthatják az EU lakosságának 70 százalékát, ha nem 
lesznek további gikszerek. 
 
Leteszi a fegyvert az orosz vakcina előtt az EU 
Sajtóértesülések szerint az EU fontolgatja, hogy vásárolna a Szputnyik V koronavírus-vakcinából, amit eddig elutasított. 
Az orosz gyógyszeripar ezzel nagy sikert érne el és elégtételt kapna a korábbi bírálatokért. 
 
Hatalmasat zuhant a brit uniós export 
Soha nem látott mértékben zuhant az uniós piacra irányuló brit export értéke az év első hónapjában – közölte a brit 
statisztikai hivatal. A kétoldalú kereskedelmi forgalom, 1997 óta mért, példátlan visszaesésének oka a brit EU-tagság 
megszűnése, és az átmeneti időszak kifutása január elsején. Januárban 40,7 százalékkal zuhant az Európai Unió piacaira 
irányuló brit export értéke; az EU-ból érkező import pedig 28,8 százalékkal csökkent. 
 
EU- program a fiatalok munkához juttatásáért 
Több mint 3 millió fiatal képtelen munkát találni Európában. A helyzet romlik a pandémia miatt, ezért már válságról 
beszélnek. Ennek hosszú távú hatásai is vannak – a munkanélküli fiataloknál fennáll a depresszió és mentális egészségi 
problémák veszélye. Általában kevesebbet keresnek egész életükben, és később kerülnek el otthonról, hogy családot 
alapítsanak. 
 
Elfogadta az EU új gigantikus kutatási és innovációs programját 
Az Európai Bizottság elfogadta az unió új kutatási és innovációs programjának, a Horizont Európának az első stratégiai 
tervét, amely a vonatkozó tevékenységek támogatásával kívánja biztosítani a klímasemleges Európa megteremtését, 
valamint a digitális korra való felkészülést - közölte az uniós bizottság hétfőn. 
 
Kellemes meglepetést okozott az euróövezet 
Nőtt az euróövezet ipari termelése januárban éves és havi összevetésben, az adatok jobbak lettek az elemzők által 
vártnál - írja az MTI. Az Európai Unió statisztikai hivatala (Eurostat) pénteken azt közölte, hogy nem végleges adatok 
szerint havi összevetésben, szezonális kiigazítással számolva 0,8 százalékkal nőtt az euróövezet 19 tagállamának ipari 
termelése. Elemzők kisebb, 0,2 százalékos növekedést vártak a decemberben mért 0,1 százalékos csökkenés után. 
 
Az EU-ban több millió ember maradt munka nélkül a járvány első hullámában 
A koronavírus-járvány első hulláma több mint 6 millió munkahely megszűnéséhez vezetett az Európai Unióban, és az 
ideiglenes szerződéssel dolgozó munkavállalókat, valamint a fiatal nőket kétszer jobban sújtotta a munkanélküliség, 
mint a 2008-as pénzügyi válság idején - olvasható az európai uniós intézményrendszerhez tartozó Eurofound ügynökség 
csütörtökön közzétett felmérésében. 

 
Brüsszel eljárást indított, mert a britek felrúgták a Brexit-megállapodást 
Az Európai Bizottság szerint London nem tartja be a két Írország közti kereskedelem szabályait. A brit miniszterelnök 
szerint átmeneti és technikai jellegű intézkedésekről van szó. Az Európai Bizottság felszólító levelet küldött az Egyesült 
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Királyságnak, mert álláspontja szerint a brit fél megszegte az EU-tagsága megszűnéséről (Brexit) szóló 
megállapodásnak az Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvében rögzített kötelezettségeit - tájékoztatott 
az uniós bizottság hétfőn. 
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FÁK-térség 

 
Történelmi év volt a tavalyi az orosz mezőgazdaságban 
Történelmi évet zárt tavaly az orosz mezőgazdaság. A Szovjetunió összeomlása óta ugyanis először fordult elő, hogy 
Oroszország nettó élelmiszer-exportőr lett. Tavaly Oroszország 79 millió tonna élelmiszeripari terméket exportált, 
összesen 30,7 milliárd dollár - nagyjából 9.300 milliárd forint értékben – írja az RT.com az orosz Mezőgazdasági 
Minisztériumhoz tartozó AgroExport központ adatai alapján. Az orosz élelmiszer-import eközben 29,7 milliárd dollár 
értékű volt. 
 
Oroszország visszahívta washingtoni nagykövetét 
A döntés mögött Joe Biden minapi kijelentése állhat, amelyben gyilkosnak nevezte az orosz elnököt, valamint az a 
nyilvánosságra került hírszerzési jelentés, amely szerint Vlagyimir Putyin meg akarta akadályozni Biden győzelmét. 
Oroszország azért is hívta vissza nagykövetét, hogy megvitassák vele a két nagyhatalom közt kialakult konfliktusok 
kezelését. 
 
Azerbajdzsánban bejelentés született az áprilisi napi kőolajtermelési kvótáról 
Parviz Shahbazov energiaügyi miniszter az OPEC + 14. miniszteri találkozóján Azerbajdzsán napi kőolajtermelésre 
vonatkozó, áprilisi kvótákról adott ki nyilatkozatot. Ezek alapján az első negyedévben fenntartják a jelenleg is érvényben 
lévő csökkentett kvótákat. A csökkentés napi 123 ezer hordó, de a kitermelés még így is 595 ezer hordó/nap. 
 
Az Azerbajdzsáni Állami Olaj Alap (SOFAZ) nyilvánosságra hozta január-februári bevételeit 
Az Azerbajdzsáni Állami Olaj Alap (SOFAZ) nyilvánosságra hozta az Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) blokkból és a Shah-
Deniz mezőből származó olaj- és gáz értékesítéséből származó bevételeit 2021. január-február hónapokra. Az időszakos 
jelentés szerint, az alapba befolyt bevételek 578,081 millió dollárt tettek ki. A SOFAZ statisztikái szerint ez a bevétel 
42,5% -kal alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakának mutatója. 
  
2020-ban Kazahsztánban a légi utasforgalom 36% -kal csökkent  
A kazah Ipari és Infrastruktúra Fejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint a kazah székhelyű légitársaságok 2020-ban 
5,5 millió utast szállítottak, ami 36%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. A csökkenést a koronavírus-járvány 
okozta. Jelenleg Kazahsztán 45 belföldi légi járatot üzemeltet, illetve 12 külföldi desztináció érhető el Kazahsztánból 
(Törökország, Korea, Egyesült Arab Emírségek, Belarusz, Ukrajna, Németország, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Egyiptom, 
Oroszország, Maldív-szigetek és Srí Lanka). A napokban indul el újra a légiközlekedés Georgiával és Tádzsikisztánnal.  
 
Kazahsztáni uránbányászat kiterjesztésének módosítására vonatkozó új szabályozás 
Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök aláírta – és ezzel hatályba lépett - a Kazahsztán felszínalatti és talajhasználati 
kódexének uránbányászattal kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslatot. A törvény célja, hogy megszüntessék 
a Kódex gyakorlati alkalmazása során az uránkutatás és -bányászat területén felfedezett törvénysértéseket és az 
adminisztratív akadályokat.  
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Emelkedett a kirgiz államadósság 
A kirgiz gazdasági és pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint, a 2021 januári adatok alapján Kirgizisztán 
államadóssága elérte a 4 Mrd 954,1 USD-t, mely egy hónap alatt 25,4 M USD értékű növekedést jelent.  
 
FORRÁS: 
Magyarország nagykövetsége, Nur-Sultan 
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Kína 

 
Újabb 100 ezer kínai vakcina érkezik Magyarországra szerdán 
Szerdán újabb 100 ezer adag, koronavírus elleni kínai oltóanyag érkezik Magyarországra - jelentette be a külgazdasági 
és külügyminiszter hétfő este a Facebook-oldalán. Szijjártó Péter kiemelte: az elmúlt hetekben a keleti vakcináknak 
köszönhetően úgy felgyorsult az oltási folyamat, hogy létszámarányos összehasonlításban második helyre lépett előre 
az Európai Unióban Magyarország. 
 
Kínában már beadtak majdnem 65 millió dózis vakcinát 
Kínában vasárnapig 64,98 millió dózist adtak már be a hazai fejlesztésű koronavírus elleni oltóanyagokból - számolt be 
internetes kiadásában a China Daily című kínai pártlap a kínai nemzeti egészségügyi bizottság hétfői közlésére 
hivatkozva. Li Pin, a bizottság vezető-helyettese elmondta: az oltási kampány három főbb csoportra terjed ki, melyek a 
fertőzés szempontjából magas kockázatnak kitett dolgozók, az idősek és alapbetegségekkel rendelkezők, valamint a 
fenti csoportokba nem sorolható, de oltásra jelentkező emberek. 
 
A vártnál jobban teljesített a kínai ipar 
A kínai statisztikai hivatal hétfőn közzétett adatai szerint az ipari termelés az év első két hónapjában 35,1 százalékkal 
növekedett éves összevetésben. Elemzők 30 százalékos bővülést jósoltak a decemberi, 7,3 százalékos növekedést 
követően. A tavalyi első két hónapban a koronavírus-járvány gazdaságbénító hatásai miatt a kínai ipar 13,5 százalékkal 
zsugorodott. Havi összevetésben februárban 0,69 százalékos növekedést regisztráltak az előző hónaphoz képest. A 
termelés bővülése éves bázison számítva a feldolgozóiparban volt a legmarkánsabb: 39,5 százalékos növekedést mértek 
az év első két hónapjában. 
 
FORRÁS: 
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Törökország 

 
Koronavírus-helyzet Törökországban 
Március 17-én egy nap alatt 73-an estek áldozatul a koronavírusnak, ezzel a megbetegedés következtében elhunytak 
száma 29 696-ra emelkedett. 18 912 újabb esettel 2 930 554-re nőtt a járvány kitörése óta regisztrált koronavírus-
fertőzések száma. Az aktív esetek száma február közepe óta ismét növekedésnek indult, jelenleg 148 835 esetet tartanak 
nyilván 
 
Új gazdasági reformokat jelentett be a török elnök 
Recep Tayyip Erdogan török elnök március 12-én Isztambulban gazdasági reformokat jelentett be, amelyek egyebek 
között a jelenleg 15 százalék feletti éves infláció egyszámjegyűre mérséklését célozzák. A magas infláció elleni harc 
keretében létrehoznak egy úgynevezett árstabilitási bizottságot, amelynek a munkájában több minisztérium is részt 
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vesz. A most bejelentett reformintézkedések között szerepelt az állami kiadások, továbbá a folyó fizetési mérleg 
hiányának szűkítése, az adópolitika egyszerűsítése, illetve a bankok támogatása is. A gazdasági növekedést a 
befektetésre, a termelésre, a foglalkoztatásra és az exportra kívánják építeni. Adómentességben részesítenek mintegy 
850 ezer kisiparost, akiket súlyosan érintettek a koronavírus-járvány gazdasági hatásai. 
 
A kormány hitelt nyújt a munkahelyeket teremtő vállalkozásoknak 
Az Erdogan elnök által bejelentett új gazdasági reformcsomag keretein belül azok a mikro- és kisvállalkozások, amelyek 
növelik a foglalkoztatottjaik számát, 100 000 és 500 000 török líra (13 200 és 66 100 dollár) közötti összegű kölcsönt 
vehetnek fel. Az államilag biztosított hitelek futamideje két év, a türelmi idő hat hónap. A munkáltatók akkor is 
igényelhetik a Hitelgarancia Alap hiteleit, ha visszaveszik a kötelező szabadságon lévő munkavállalóikat. 
 
Javított a török gazdasági növekedési előrejelzésén a Fitch Ratings 
A Fitch Ratings előrejelzése szerint a török gazdaság 2021-ben 6,7 százalékkal, 2022-ben 4,7 százalékkal fog növekedni. 
A hitelminősítő a 2020 decemberében közzétett jelentésében 2021-re 3,5 százalékos, 2022-re 4,5 százalékos gazdasági 
növekedéssel számolt. A legutóbbi jelentésben megjegyezték, hogy Törökország a növekvő gazdaságok között 
szerepel. A jelentés arra hívja fel a figyelmet, hogy az erős pénzügyi támogatás és hitelek 2020-ban erősítették a török 
gazdaság ellenállását, 2021 végére 11,5 százalék lehet a török infláció, 2022 végére pedig 9,2 százalék. 
 
Forrósodik a talaj a törökök talpa alatt 
Az utóbbi napokban megint erősödő piaci nyomás alá került a török líra, mivel a feltörekvő piacokkal kapcsolatos romló 
kockázatvállalási kedv az egyik legsérülékenyebb devizaként érinti őket. A tavalyi csúcstól még messze van a dollár-líra 
árfolyam, azonban a következő időszakban ismét felerősödhetnek a befektetői aggodalmak. Március 12-én mintegy 
1,5%-kal gyengült a török líra a dollárral szemben, ezzel az utóbbi egy hónapban 7,5%-ot bukott az egyik 
legsérülékenyebb feltörekvő piaci deviza. Ennek oka elsősorban az, hogy az inflációs félelmek és az amerikai hosszú 
hozamok emelkedése ismét ráirányította a figyelmet a sérülékeny feltörekvő piacokra, itt pedig Törökország továbbra 
is az élen jár. A dollár-líra árfolyam tavaly 8,5 körül tetőzött, ahhoz képest még a jelenlegi 7,55-ös árfolyam sem tűnik 
vészesnek. Februárban azonban 7 alatt is járt a jegyzés a fordulat előtt. A jelentős erősödést előbb az váltotta ki, hogy 
leváltották a török jegybank elnökét, majd többször kamatot emeltek, a tavalyi 10% alatti alapkamat mostanra 17%-ra 
emelkedett. 
 
A török jegybank 19%-ra emelte az alapkamatot 
Törökország központi bankja március 18-án a vártnál magasabb 200 bázisponttal, 19 százalékra emelte az alapkamatot, 
hogy ellensúlyozza az emelkedő inflációt és a líra értékcsökkenését. A döntést azt követően hozták meg, hogy az éves 
inflációs ráta a múlt hónapban 15,6 százalékra emelkedett. 
 
Törökország költségvetési egyenlege 3,3 milliárd dolláros többlettel zárt februárban 
A török kormányzat költségvetési egyenlege 23,2 milliárd török líra (3,3 milliárd dollár) többlet ért el 2021 februárjában, 
miután az elmúlt két hónapot hiánnyal zárta. 2020 februárjában 24,2 milliárd török líra (3,4 milliárd dollár) volt a 
költségvetési hiány. Az ország költségvetési bevételei a múlt hónapban elérték a 119,6 milliárd török lírát (16,8 milliárd 
dollárt), ami éves szinten 39%-os növekedést jelent. Törökország költségvetési kiadásai 96,4 milliárd török lírát (13,6 
milliárd dollár) tettek ki februárban, ami 3%-os növekedést jelent éves összevetésben. 
 
A török forgalmi index januárban 30,2%-kal nőtt 
A török gazdaság teljes forgalma januárban 30,2%-kal nőtt. Az ipari és a kereskedelmi szektor januárban éves szinten 
40,5%-kal, illetve 33,2%-kal növekedett. A szolgáltatási szektor éves szinten 8,2%-os, az építőipar 3,7%-os növekedést 
ért el. Havi alapon a szezonálisan és naptárhatástól megtisztított teljes forgalmi index 2,1%-kal emelkedett januárban. 
 
Törökország oltási igazolás nélkül is várja a brit turistákat 
Elképzelhető, hogy akár már április 15-től nem lesz kötelező az országba való belépéshez az előzetes koronavírus-
tesztelés. Azt is bejelentették, hogy országos szinten elkezdődött a turizmusban dolgozók oltása, a tervek szerint a nyár 
előtt mindenki megkapja a vakcinát, akit az ágazatban foglalkoztatnak. Nem fognak vakcinaútlevelet kérni a külföldi 
turistáktól. Törökországban folyik a turisztikai létesítmények járványbiztonsági minősítése, a 30 szobásnál nagyobb 
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kapacitású szálláshelyek számár kötelező a minősítés megszerzése. Mostanáig több mint 8000 hotel szerezte meg az 
igazolást. Törökország COVID-19 biztosítási csomagot is kínál 15 euróért, amely fedezi az esetleges kezelés, 
gyógyszerek és sürgősségi kórházi ellátás költségeit amennyiben egy utazó kint tartózkodása alatt betegedne meg. 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
New York megőrizte első helyét a világ vezető pénzügyi központjai között 
A legújabb globális befektetői felmérés szerint az intézményes piaci szereplők továbbra is New Yorkot tartják a világ első 
számú pénzügyi szolgáltatási központjának, a második a ranglistán a korábban hosszú évekig vezető London. Budapest 
javított besorolásán tavalyhoz képest. 
 
Ötből négy amerikai kevesli a minimálbért 
Az Egyesült Államokban ötből négy ember (80 százalék) szerint nem elegendők a szövetségi minimálbérek – írja a 
Busines Insider egy friss felmérés alapján. Az amerikai minimálbér-emelés nem került be Joe Biden mentőcsomagjába, 
pedig úgy fest, hogy az amerikaiak tetemes hányada szerint túl alacsony a 7,25 dolláros (2200 forintos) minimál-órabér. 
 
Biden: adóemelésre készülhetnek a gazdagok 
Adóemelést jelentett be az amerikai elnök szerdán azok számára, akik többet keresnek évi 400 ezer dollárnál. Joe Biden 
az ABC News adásában úgy fogalmazott: az érintettek "kisebb vagy jelentősebb" adóemelésre számíthatnak. 
 
Amerikában jövő év elejétől már kisgyerekeket is oltanának 
Idén ősszel az Egyesült Államokban megkezdődhet az idősebb gyermekek oltása a koronavírus elleni vakcinákkal, 2022 
elejétől pedig az általános iskolás korúakat is elkezdhetik beoltani – mondta szerdán Anthony Fauci, a Fehér Ház 
járványügyi tanácsadója. 
 
Joe Biden lelketlen gyilkosnak nevezte Vlagyimir Putyint, az oroszok nagyon berágtak 
Joe Biden amerikai elnök lelketlen gyilkosnak nevezte Vlagyimir Putyin orosz államfőt, és azt ígérte, meg fog fizetni 
azért, hogy Donald Trump előző amerikai elnök javára próbálta billenteni a 2020-as elnökválasztást. Oroszország 
parlamenti alsóházának elnöke szerdán azonnal reagált és azt mondta, hogy Biden kijelentése túlmegy a józan ész 
határán. 
 
Kína az évtized közepére elfoglalhatja Tajvant, ha Amerika nem akadályozza meg őket 
Amerikai katonai vezetők attól tartanak, hogy Kína az elkövetkező években katonai úton foglalhatja el Tajvant, 
amelynek jogi státusza jelenleg is kényes téma az amerikai-kínai kapcsolatokban. Egy ilyen esemény valószínűleg az 
egész régiót a káoszba taszítaná és akár fegyveres konfliktushoz is elvezethetne a két ország között, ha az Egyesült 
Államok segítene Tajvannak a Kínával szembeni védekezésben. – írja a Politico. 
 
Koronavírus: Amerika elrettentő példaként tekint Európára 
Az Egyesült Államokban javulnak a járványadatok, de közben Európa a koronavírus újabb hullámával küszködik. Éppen 
ezért óvatosnak kell lenni a korlátozások feloldásával, mert könnyen hasonló helyzetbe kerülhetünk – mondta Anthony 
Fauci, a Fehér Ház járványügyi tanácsadója. 
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Bloomberg: Joe Biden jelentős adóemelésre készül 
Joe Biden amerikai elnök 1993 óta az első nagy szövetségi adóemelésre készül az Egyesült Államokban, erre a múlt héten 
elfogadott 1900 milliárd dolláros mentőcsomagot követő hosszú távú gazdasági program finanszírozása miatt lenne 
szükség - értesült a Bloomberg hírügynökség. 
 
Kemény figyelmeztetést kapott Amerika: ha békét akar, kerülje a balhét 
Ha békét akar az új amerikai kormány, akkor "kerülnie kell a balhét" - jelentette ki kedden Kim Jodzsong, Kim Dzsongun 
észak-koreai vezető húga, aki maga is magas tisztséget tölt be az országot irányító kommunista Koreai Munkapártban. 
A KCNA állam hírügynökség szerint a nagy befolyással rendelkező Kim Jodzsong mindenekelőtt az éppen folyamatban 
lévő amerikai-dél-koreai közös tavaszi hadgyakorlatokat kifogásolta. A nyilatkozatot egy nappal az amerikai 
külügyminiszter és a védelmi tárcavezető szöuli látogatása előtt tették közzé. 
 
Már minden ötödik amerikai elvesztette egy szerettét a vírus miatt 
Minden ötödik amerikai elvesztette legalább egy rokonát vagy közeli barátját a koronavírus-járvány miatt – adta hírül 
csütörtökön az AP amerikai hírügynökség a NORCCenter kutatóintézettel közös elemzése alapján. A tragikus veszteség 
leginkább az afro-amerikaiakat és a spanyolajkúakat érte: közösségeikben 30 százalékos azok aránya, akik elveszítettek 
valakit hozzátartozóik, barátaik közül a ragály miatt. A fehér lakosság körében 15 százalékos a hányad. 
 
Az Egyesült Államok négy volt elnökházaspárja közösen buzdít az oltásra 
Közérdekű reklámokban buzdítja a lakosságot koronavírus elleni oltásra az Egyesült Államok négy volt elnöke, 
feleségeikkel együtt – adta hírül csütörtökön az AP amerikai hírügynökség. Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush 
és Barack Obama volt elnökök arra sürgetik honfitársaikat, hogy amint tehetik, adassák be maguknak a vakcinát. 
 
Közös családi ünneplést ígért július 4-ére Joe Biden 
Aláírta Joe Biden amerikai elnök csütörtökön a Fehér Házban azt az 1900 milliárd dolláros mentőcsomagról szóló 
törvényjavaslatot, amelynek célja, hogy segítse a koronavírus-járvány elleni küzdelmet és a legyengült amerikai 
gazdaság helyreállítását. 

 
Egyre több a lövöldözés az amerikai autópályákon a járvány miatt 
Durván emelkedett a gyilkosságok száma tavaly az Egyesült Államokban. Rossz a helyzet Houstonban is, ahol a 
gyilkossági nyomozók nem győzik a munkát, a bíróságok másfél éves csúszással tárgyalják az ügyeket. Egy olvasónk 
szerint a járvány is hozzájárul az általános frusztrációhoz, ami a leggyakrabban a fegyverekkel vívott, forgalmi vitákban 
ölt testet. 
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Kanada 

 
Kérésre jönnének a tömegközlekedési járművek Kanada fővárosában 
Drámaian visszaesett az utazók száma a járvány miatt a kanadai fővárosban, emiatt egy képviselő azt javasolja, hogy 
részben alakítsák át igény szerint működőre Ottawa tömegközlekedését – írja az Origo. 
 
Leállnak a Honda amerikai és kanadai üzemei 
A japán Honda közölte, hogy alkatrész-ellátásbeli problémák miatt a március 22-vel kezdődő héten leállítja a termelést 
az Egyesült Államokban és Kanadában található autógyárainak többségében. 
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Latin-Amerika 

 
Egy latin-amerikai ország érheti el először a tömeges immunitást 
A 19 milliós lakosú Chilében már minden ötödik embert beoltottak a koronavírus ellen, ezzel világviszonylatban a 
negyedikek. A kormány szerint olyan gyorsan haladnak, hogy júniusra a lakosság 80 százaléka megszerezheti a 
védettséget. Naponta több mint kétszázezren kapták meg a koronavírus elleni injekciót, azaz az ország lakosságának 
1,1 százaléka szerzett védettséget minden egyes nap az elmúlt hónap során. A santiagói kormány sikerének kulcsa, hogy 
már jóval a nemzetközi gyógyszer-hatósági engedélyek megszerzése előtt tárgyalni kezdtek a vakcinagyártókkal, így az 
amerikai Pfizerrel, a kínai Sinovac-kal, valamint a brit AstraZenecával is. 
 
Kuba és Irán saját vakcinát fejlesztett 
A koronavírus ellen Kubával közösen fejlesztett oltóanyag érkezett csütörtökön Iránba - adta hírül az iráni Élelmiszer és 
Gyógyszer Ügynökség. A vakcina a kubai Finley és az iráni Pasteur Intézet munkájának eredménye. Neve Soberana 02. 
A szer klinikai vizsgálatainak első és második szakasza Havannában történt iráni megfigyelés mellett. Most a harmadik 
fázis kezdődik, és immár - párhuzamosan - mindkét országban. Ehhez Irán 100 ezer adagot kapott a vakcinából. 
 
Koronavírus: Brazíliában is teljes erővel tombol a járvány 
Brazíliában szerdán 90 303 esettel rekordmagasságot ért el a koronavírus-fertőzöttek napi száma, miután az előző nap 
csúcsértéken volt a halálozások száma. Az utóbbi 24 órában 2648 a kór következtében elhunyt embert regisztráltak, 
miután kedden Brazília rekordmennyiségű, 2841 bekövetkezett halálesetet jelentett. Jair Bolsonaro elnök, aki 
következetesen elbagatellizálta a járványhelyzetet, szerdán örömét fejezte ki, hogy hívei a távolságtartási szabályok 
elleni tömegtüntetéseken vesznek részt. 
 
A negyedik minisztert fogyasztja a vírusszkeptikus brazil elnök 
Jair Bolsonaro brazil elnök hétfőn új egészségügyi minisztert nevezett ki Marcelo Queiroga kardiológus személyében, 
aki a tisztséget eddig betöltő Eduardo Pazuello tábornokot váltja fel. Queiroga már a negyedik egészségügyi tárcavezető 
a koronavírus-járvány tavalyi kitörése óta. Pazuello azt követően került nyomás alá, hogy az utóbbi egy hétben újabb 
csúcsértéket ért el a kór halálos áldozatainak száma Brazíliában, ahol ezen időszak alatt többen haltak meg, mint a világ 
bármely más országában. 
 
Egyre több kísérő nélküli gyermek érkezik Mexikóból az amerikai határhoz 
Két évtizedes rekordot dönthet az átkelési kísérletek száma az Egyesült Államok délnyugati határán – írta keddi 
közleményében Alejandro Mayorkas belbiztonsági miniszter. Sok gyermek érkezik kísérő nélkül. „A legtöbb egyedülálló 
felnőttet és a családok egy részét kiutasítjuk, de nem utasítjuk ki a kísérő nélkül érkező gyermekeket.” – fogalmazott a 
belbiztonsági miniszter. A mexikói kormány az elmúlt időszakban többször nehezményezte a Biden-adminisztráció 
bevándorlási politikáját, ugyanis a latin-amerikai országban migrációs krízis alakult ki, és újabb bűnözői csoportok 
jelentek meg, amelyek hasznot húznak a bevándorlás megszervezéséből. 
 
Harapófogóba kerülhet Amerika: Mexikó kényszeríti ki a marihuána legalizációját? 
Mexikóban várhatóan legalizálni fogják a marihuána rekreációs célokból történő fogyasztását, miután a mexikói 
alsóházban elfogadták az erre vonatkozó jogszabálytervezetet. Ezt minden bizonnyal követi majd a szenátusi és az 
elnöki jóváhagyás is. Ha a jogszabály hatályba lép, Mexikó lehet majd a világ legnagyobb marihuána piaca. A Político 
írása alapján megnéztük, hogy milyen hatással lehet a mexikói lépés az Egyesült Államokra, amelynek északi szomszédja 
után a déli is zöld utat adhat a marihuánának. 
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Afrika és Közel-Kelet 

 
Jelentős élelmiszerár emelkedés Etiópiában 
Az elmúlt néhány hét alatt jelentősen megemelkedtek az alapvető élelmiszerek árai. A 30-80 százalékos áremelkedés 
elsősorban az elszabaduló inflációnak köszönhető, miközben a főváros vezetői egyes nagykereskedőket üzérkedéssel is 
vádolnak. 
 
Támogatási megállapodás Etiópia és a Világbank között 
Az etióp kormány 137 millió dolláros támogatási szerződést írt alá a Világbankkal. Az összegből a Global Partnership For 
Education és a COVID-19 Education Response Projektet fogják megvalósítani. Az UNDP által biztosított 4.5 millió 
dolláros alapból az Etióp Munkahelyteremtő Bizottság 10.000 kis- és középvállalkozás fennmaradását támogatja a 
koronavírus kárainak enyhítésével. Mint ismeretes, a bizottság már korábban is támogatott kis- és középvállalkozásokat 
a fővárosban a Mastercard Alapítvány segítségével. 
 
Jelentősen drágultak az üzemanyagárak Etiópiában 
Jelentősen emelkedett egy kormányzati döntés következtében valamennyi üzemanyag ára Etiópiában. Az ország 
csaknem 100 százalékban importfüggő üzemanyagok tekintetében, és az éves költségvetések egyik legnagyobb terhe 
az üzemanyagok állami dotációja. 
 
Fontos kikötőt szerzett meg Kína Izraelben - Egyre több európai kikötő is kezébe került 
Kína az új Selyemút program részeként az izraeli Haifa kikötőjébe ruház be, ami komoly feszültséget okoz az USA-val. 
A Shanghai International Port Group 830 ezer négyzetméteres konténer-terminált épít és 25 évig működtethet 
Haifában. A kínai Új Selyemút részeként több mint 12 európai kikötőben is már megvetették a lábukat kínai 
nagyvállalatok. 
 
Újabb Covid-elleni találmány: izraeli-kanadai fejlesztésű orrspray 
A COVID-19 elleni korszakalkotó spray hatékonysága állítólag csaknem százszázalékos. Gilly Regev az orrsprayt a 
kézfertőtlenítőhöz hasonlította, és kiemelte olcsóságát, amit ezért szegényebb országokban is sikerrel forgalmazhatnak 
A szer 99.9%-ban elpusztítja a COVID-19-ért felelős koronavírust, nyilatkozta a Jewish News címűlapnak a kanadai, 
Vancouver központú SaNOtize Research and Development Corp. cég izraeli társalapítója. 
 
A zöld igazolvány talpra állítja Izrael gazdaságát 
A 9 milliós Izraelben a lakosság több mint fele megkapta a Covid-védőoltás első, csaknem fele pedig a második dózisát 
és az ezzel járó zöld igazolványt is, amellyel akár éttermeket is látogathatnak. 
 
Szabadon utazhatnak majd a beoltottak hazánk és Izrael között 
A közös együttműködés lehetőségeit vitatta meg a koronavírus-világjárvány kezelésének terén Benjámin Netanjahu 
izraeli miniszterelnök Orbán Viktor kormányfővel és Andrej Babis cseh miniszterelnökkel csütörtökön Jeruzsálemben. 
Közös sajtótájékoztatójukon Netanjahu elmondta, több ötlet napirendre került, köztük például a „zöld útlevelek”, vagyis 
a koronavírus elleni beoltottságot bizonyító igazolványok elfogadása. Az izraeli kormányfő rámutatott, hogy Izrael már 
több országgal megegyezett a szabadabb utazást lehetővé tevő digitális immunitásigazolások kölcsönös elfogadásáról, 
és úgy vélte, fontos lenne Magyarországot és Csehországot is hozzáadni ehhez a körhöz.     
 
Szijjártó: Izraeli teszteket gyártanak majd Magyarországon 
Ez az izraeli vállalat tavaly tavasszal már megkezdte Magyarországon csúcstechnológiájú lélegeztetőgépek gyártását. 
Kiszélesíti Magyarország a tavaly beindított együttműködését egy izraeli vállalattal, és ennek köszönhetően a jövőben 
már koronavírusteszteket is fognak gyártani Magyarországon – tájékoztatta az MTI-t csütörtökön Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter Jeruzsálemből. 
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Az Egyesült Arab Emírségekben esetenként már három oltást is beadnak a Sinopharm-vakcinából 
Az Egyesült Arab Emírségek egészségügyi hatóságai több embernek már harmadszor is beadták a Sinopharm 
vakcináját. Helyi orvosok szerint a kínai oltóanyag bizonyos esetekben nem termelt elegendő antitestet, így nem 
váltotta ki a koronavírus elleni védelemhez szükséges hatást. A G42 Healthcare, a Sinopharm harmadik fázisú klinikai 
tesztjeit a Közel-Keleten koordináló vállalat szerint a harmadik dózist egy tudományos vizsgálat részeként adják be egy 
kiválasztott embercsoportnak, hogy megfigyeljék az immunrendszer reakcióját.  
 
Irán előállt egy újfajta koronavírus-vakcinával 
Irán kedden bemutatta a koronavírus elleni újabb vakcinajelöltjét, a harmadikat, amely a klinikai kísérletek fázisába 

lépett, és amellyel Irán a novemberben meggyilkolt iráni atomtudós, Mohszen Fahrizade emlékének adózik. Kianus 

Dzsahánpur egészségügyi szóvivő elmondta, hogy a vakcina inaktivált vírus-technológián alapul, és "száz százalékban" 

Iránban állították elő. 

Már a nigériai vírusvariáns is elkezdett terjedni a világban 
A koronavírusnak már az a variánsa is terjed a világban, amelyet először Nigériában fedeztek fel: csütörtökön Algériában 
13 ember szervezetében azonosították a kórokozót – adta hírül az arab ország Pasteur Intézete. A 13 esetet a fővárosban, 
Algírban, továbbá az ország déli és keleti tartományaiban jegyezték fel, előtte egyszer sem azonosították Algériában a 
nigériai változatot. 
 
Több beteg meghalt Jordániában az orvosi oxigén hiánya miatt 
Hat kórházi beteg meghalt Jordániában, miután megszakadt az orvosioxigén-ellátásuk, a feldühödött hozzátartozókat 
a rendőrségnek kellett távol tartania az egészségügyi intézménytől - közölték szombaton kórházi forrásból. Az eset 
miatt még szombaton lemondott Nadír Obeidat egészségügyi miniszter. Egyelőre nem lehet tudni, mi okozta az 
oxigénkimaradást az új állami kórház intenzív osztályán, az újszülött osztályon és a COVID-19-betegeknek elkülönített 
részlegen asz-Szalt városában, a fővárostól, Ammántól alig 20 kilométerre, nyugatra.  
 
64 ezer adagnyi oltóanyagot kaptak a Pfizertől és a WHO-tól a palesztinok 
Az oltóanyagot elosztják a két fő palesztin terület, Ciszjordánia és a Gázai övezet között. A szállítmányban 40 ezer adag 
Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyag és 24 ezer AstraZeneca-vakcina van. Izraelből szerda hajnalban 
a hadsereg 64 ezer adag vakcinát szállított át a Palesztin Nemzeti Hatósághoz, ezekért a Pfizer és a WHO fizet - 
jelentette a Walla című hírportál szerdán. Izrael emellett megkezdte a területén dolgozó palesztin vendégmunkások 
beoltását, s immunizálásukkal, valamint az újonnan átadott vakcinákkal összesen már mintegy 
negyedmillió palesztin juthat hozzá legalább az első dózishoz. 
 
Állati eredetű termékek exportja Szaúd-Arábiába – SFDA tájékoztató 
A Szaúdi Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hatóság (Saudi Food and Drug Authority – SFDA) által közzétette 
tájékoztatóját az állati eredetű termékek Szaúd-Arábiába történő exportjára vonatkozóan. A szabályozás érinti a 
külföldi ellenőrző hatóságokat és az exportáló vállalatokat is egyaránt.  
 
Marokkóban legalizálnák a nem rekreációs marihuánát 
Marokkóban csütörtökön benyújtották azt a törvényjavaslatot, ami legalizálná a nem rekreációs marihuánát. Ez 
nagyrészt annak köszönhető, hogy nagy a kereslet az orvosi és az ipari marihuána iránt, az új törvényekkel pedig a 
szabályozni tudnák a piacot, amit most a kábítószer-kereskedők uralnak. A törvényjavaslatot a legtöbben támogatják, 
leszámítva az iszlám Igazság és Fejlődés Pártot (PJD). Ha elfogadják, Marokkó a régióban azon kevés országok egyike 
lesz, ahol legális lesz a marihuána nem rekreációs használata. A marihuána nem orvosi célú használata továbbra is 
illegális lesz. 
 
Egymilliárd euró értékben rendelt vasúti kocsikat Dunakesziről Egyiptom 
Elindult Egyiptomba a második vasútikocsi-szállítmány a dunakeszi járműjavító telephelyéről, ezúttal hat jármű. 
Egyiptom csaknem egymilliárd euró értékben rendelt egy magyar–orosz vállalattól 1300 vasúti személykocsit, amiből 
680-at Dunakeszin gyártanak – számolt be az M1 Híradója. Az óriási megrendelés óriási lendületet ad a magyar vasúti 
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járműgyártás újjáélesztéséhez, és hozzájárulhat ahhoz is, hogy Dunakeszin Közép-Európa legnagyobb vasúti 
járműgyártó és karbantartója jöjjön létre. 
 
Megalakult a líbiai egységkormány 
Hivatalba lépett az új líbiai egységkormány kedden, miután az ország keleti felében működő tobruki parlamentben az 
előző nap letette esküjét az Abdulhamíd Mohamed Dbeibeh ideiglenes miniszterelnök vezette kabinet. Az állam 
átmeneti vezetésének megbízatása a december 24-re kitűzött választásokig tart. A Dbeibeh ideiglenes miniszterelnök 
vezette kabinet az észak-afrikai országot évek óta párhuzamosan irányító két rivális - egy nyugati és egy keleti székhelyű 
- kormányzatot vált fel. 
 
Irán üzembe állított egy újabb, korszerű centrifugákból álló urándúsító kaszkádot 
Irán üzembe állított egy újabb, korszerű centrifugákból álló urándúsító kaszkádot a natanzi földalatti 
atomlétesítményben - áll a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) kedd este közzétett jelentésében. Az iszlám 
köztársaság ezúttal IR-4 típusú centrifugákat helyezett üzembe, ami újabb megsértését jelenti az iráni atomprogramról 
2015-ben megkötött többhatalmi megállapodásnak. 
 
Magyar színekbe öltözött március 15-én a világ legmagasabb épülete, a Burj Khalifa 
Március 15-én, hétfőn a dubaji Burj Khalifa hazánk nemzeti ünnepének tiszteletére a magyar lobogó színeiben ragyogott. 
A világ legmagasabb épületét piros, fehér és zöld ledekkel világították meg, így emlékezve meg arról, hogy 173 évvel 
ezelőtt Magyarország a polgári fejlődés útjára lépett. A szimbolikus esemény a Dubaji Világkiállításon való magyar 
részvételt lebonyolító Expo 2020 Magyarország Nonprofit Kft. kérésére Magyarország Abu Dhabi Nagykövetségének 
közbenjárásával valósult meg. Az Egyesült Arab Emírségek a megvilágítással tiszteletét fejezte ki magyar nép nemzeti 
ünnepe iránt. 
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Ausztrália 

 
Megállapodás született: a Facebook fizet a hírekért Ausztráliában 
Az amerikai techóriás megegyezett a Rupert Murdoch nevével fémjelzett News Corppal, Ausztrália legnagyobb 
médiavállalatával. Amint arról korábban írtunk kitört a nagy tech háború a Facebook és Ausztrália között. A Facebook 
ezentúl fizetni fog azokért a hírekért, amelyeket a News Corp alá tartozó médiatermékek jelentetnek meg a közösségi 
oldalon – írja a BBC. Robert Thompson, a News Corp vezérigazgatója szerint a megállapodás mérföldkőnek számít az 
újságírással kapcsolatos kereskedelemben. 
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Hiába a rengeteg napelem, az ausztrál rezsicsökkentéshez még ennyi sem elég 
Rekordévet zártak az ausztrál háztartások, 2020-ban mivel több mint 350 ezer kisméretű, háztetőre telepített 
napelemes rendszert kapcsoltak be hálózatba. Az így több mint 3 gigawattos (GW) rekord azonban nem lesz hosszú 
életű - közölte a Tiszta Energiaszabályozó Hatóság (CER), miután a prognózisok azt mutatják, hogy idén átléphető 
akár a 4 GW-os szint is. 
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