
 

 
 

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 

 
Koronavírus-helyzet Albániában 
Míg az új fertőzések száma némileg csökkent március első napjaiban, a járvány következtében elhunyt áldozatok száma 
aggasztó, ugyanis 3 nap alatt 50-en haltak meg a fertőzés miatt (eddig összesen 1856-an), amire a járvány tavaly márciusi 
kitörése óta nem volt példa. Március 3-ra 851-gyel 109 674-re nőtt az eddig azonosított fertőzöttek száma és 35 742 aktív 
esetet tartanak nyilván. 
 
Az albán kormány nem csökkenti a nagyvállalatok adóit 
Edi Rama albán miniszterelnök bejelentése szerint a nagyvállalatok a közeljövőben nem számíthatnak adócsökkentésre. 
Ugyanakkor az idei évtől 2029-ig nem kell ÁFÁ-t fizetniük a legfeljebb 10 000 000 lek forgalmat lebonyolító 
kisvállalkozásoknak. 
 
Albánia 2 milliárd lek (16 millió euró) költségvetési többlettel zárta januárt 
Albániában januárban 2 milliárd lek (19,3 millió dollár / 16,0 millió euró) többlettel zárt a költségvetés, szemben a 2019.. 
januári 3,5 milliárd lek többlettel. A konszolidált költségvetés bevétele éves szinten 2,2%-kal, 35,2 milliárd lekre esett 
vissza, míg a kiadások 2,1%-kal, 33,2 milliárd lekre nőttek januárban. Az adóbevételek 1,2%-kal 33,9 milliárd lekre, az 
ÁFA-bevétel 2,4%-kal, 11,2 milliárd lekre csökkent. 
 
Albánia külső adóssága 2020-ban történelmi szintre nőtt 
2020-ban rendkívüli mértékben nőtt Albánia külső adóssága éves szinten a 2019. novemberi földrengés, illetve a 
koronavírus-járvány hatására. A 650 millió EUR értékű eurókötvény-kibocsátás és a 170 millió EUR-t meghaladó IMF 
részére történt kvóta visszafizetés következtében a külső adósság 2019-hez képest 16%-kal, 7,7 millió lekre emelkedett. 
 
FORRÁS: 
https://albaniandailynews.com/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/ 
 

Ausztria 

 
Ausztriában csak az éttermek kerthelyiségei nyithatnak ki húsvét előtt 
Ausztriában csak az éttermek kerthelyiségei nyithatnak ki húsvét előtt, továbbá engedélyezik az ifjúsági 
sporttevékenységet szabadtéren, de a részvétel feltétele a negatív koronavírus teszt lesz - erről döntött az osztrák 
kormány hétfőn. Egyetlen tartomány, a nyugati Vorarlberg került olyan kivételes helyzetbe, hogy - jó járványügyi 
mutatóinak köszönhetően - már március 15-én kinyithatnak az éttermek, valamint a sport és kulturális létesítmények is. 
 
Ausztriában leginkább már a vírusmutációk tombolnak 
A keleti tartományokban - mindenekelőtt Burgenlandban és Bécsben - inkább a brit variáns, míg nyugaton - elsősorban 
Tirolban - a dél-afrikai variáns jelenléte a meghatározó.   Ausztriában a napi új megbetegedések száma egy hete, ha nem 
is ugrásszerűen, de növekszik. Egyelőre a szakemberek sem tudják egzakt módon meghatározni, hogy ennek oka az 
agresszívebb vírusmutációk terjedésében, a három héttel ezelőtti lazításokban vagy éppen az elvégzett koronavírus-
tesztek megnövekedett számában keresendő. 
 
Többletvakcinát kap Ausztria 
A koronavírus dél-afrikai mutációja által különösen sújtott tiroli Schwaz kerület további 100 ezer adag 
többletoltóanyagot kap az Európai Uniótól - jelentette be Sebastian Kurz kancellár szerdán. Sebastian Kurz kancellár 
elmondta, hogy a legnagyobb veszélyt jelenleg a dél-afrikai mutáció jelenti, mely szinte kizárólag a tiroli Schwaz 
kerületben jelent meg nagy számban, és vált a kerület ezzel nemcsak Ausztriában, hanem Európában is gócponttá. 
 

https://albaniandailynews.com/news/albania-struggling-with-high-number-of-victims-50-died-of-covid-19-in-3-days
https://albaniandailynews.com/news/no-more-help-for-large-businesses
https://seenews.com/news/albania-posts-20-bln-leks-160-mln-euro-budget-surplus-in-jan-732982
https://albaniandailynews.com/news/external-debt-of-albania-marks-historic-level
https://albaniandailynews.com/
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://www.portfolio.hu/global/20210301/ausztriaban-csak-az-ettermek-kerthelyisegei-nyithatnak-ki-husvet-elott-472092
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210227/ausztriaban-leginkabb-mar-a-virusmutaciok-tombolnak-471766
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210303-a-tiroli-schwaz-kerulet-tovabbi-100-ezer-adag-oltoanyagot-kap-az-uniotol.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210303-a-tiroli-schwaz-kerulet-tovabbi-100-ezer-adag-oltoanyagot-kap-az-uniotol.html


Különutas vakcinagyártást terveznek 
Nem kíván kizárólag az uniós oltásbeszerzésekre támaszkodni a jövőben Ausztria és Dánia. A két ország, Izraellel 
együttműködésben, beszáll a vakcinakutatásba és -gyártásba. Az osztrák kancellár aggódik, hogy az új vírusmutációk 
elleni küzdelem is lassú lesz az EU-ban. "Minél gyorsabban megy végbe az újabb oltóanyagok kifejlesztése és legyártása, 
minél önállóbban cselekszünk, annál inkább felkészülhetünk a betegség új mutációira, amelyek ellen a hagyományos 
vakcinák esetleg nem működnek" - jelentette ki Sebastian Kurz. 
 
Ausztria is tárgyal az orosz vakcina vásárlásáról 
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Sebastien Kurz osztrák kancellár a Szputnyik V vakcina ausztriai szállításának 
lehetőségéről tárgyalt − közölte a Kreml pénteken. A két vezető telefonon vitatta meg a Szputnyik V vakcina „közös 
gyártásának a lehetőségét”. A Szputnyik V továbbra is engedélyezésre vár az Európai Gyógyszerügynökségnél (EMA), 
hogy a 27 uniós tagországban alkalmazhassák. 
 
Különjogokkal járó zöld útlevelet adna Ausztria a beoltottaknak 
Zöld útlevelet akar adni Ausztria az ország azon lakóinak, akiket már kétszeresen beoltottak, akik friss teszttel 
rendelkeznek, és akik már kigyógyultak a koronavírus-fertőzésből. Mindazok, akik megkapják az okmányt, a kabinet 
tervei szerint szabadon utazhatnának az Európai Unión belül, emellett étterembe, színházba és moziba mehetnének, 
ellátogathatnak a sporteseményekre. Sebastian Kurz kancellár elmondta, hogy jó lenne az útlevelet európai szinten 
kibocsátani, de ha nem megy, akkor legalább a hasonló helyzetű szomszédokkal vagy ha ez sem megoldható, akkor 
nemzeti szinten. 
 
FORRÁS: 
www.euronews.com  
www.napi.hu 
www.origo.hu    
www.portfolio.hu 
www.vg.hu  
 

Benelux államok 

 
Késik az oltás Belgiumban, rosszabbodik a járványhelyzet 
Az oltóanyagok szállításának késlekedése miatt jelentősen halasztódik, március eleje helyett várhatóan leghamarabb 
csak a jövő hónap végén kezdik meg a 65 évesnél idősebbek beoltását Belgiumban, pedig a koronavírussal újonnan 
megfertőzöttek száma ismét emelkedik az országban - közölte a The Brussels Times című, angol nyelvű belga hírportál 
szerdán. 
 
Brüsszelben állami támogatás igényelhető a „nem alapvető szükségleteket” kielégítő üzletek számára 
A november 1. óta zárva tartó, „nem alapvető szükségleteket” kielégítő kereskedések és üzletek március 25-ig 
nyújthatnak be kompenzációs támogatási igényt Brüsszel Főváros kormányához Belgiumban. A megítélendő kártérítés 
ill. támogatás összege függ az adott üzlet állandó és rezsiköltségeitől, valamint a kiesett üzleti forgalom nagyságától, 
így elérheti akár az 5.000 eurót is. A támogatás összesen 19.500 létesítményt érint és a brüsszeli kormányzat 78 millió 
eurót különített el erre a célra a költségvetésében.  
 
Belgium szerint aggályos az EU által tervezett vakcinaútlevél 
Az Európai Bizottság még ebben a hónapban – várhatóan március 17-én – bemutatja a koronavírussal összefüggő új 
digitális immunitásigazolásra, másnéven zöld igazolványra vonatkozó jogalkotási javaslatát; az intézkedéssel az 
európaiak szabadabb utazását szeretnék elősegíteni – közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfői 
Twitter-üzenetében. 
 
 
 

https://hu.euronews.com/2021/03/03/kulonutas-vakcinagyartast-terveznek
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210226-moszkva-es-becs-megallapodott.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210226-moszkva-es-becs-megallapodott.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210228/kulonjogokkal-jaro-zold-utlevelet-adna-ausztria-a-beoltottaknak-471898
http://www.euronews.com/
http://www.napi.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://profitline.hu/Kesik-az-oltas-Belgiumban-rosszabbodik-a-jarvanyhelyzet-418714
https://profitline.hu/Kesik-az-oltas-Belgiumban-rosszabbodik-a-jarvanyhelyzet-418714
https://www.rtl.be/info/belgique/economie/bruxelles-la-prime-aux-commerces-non-essentiels-accessible-pendant-un-mois-1282278.aspx
https://kitekinto.hu/2021/03/02/europai-ugyek/belgium-szerint-aggalyos-az-eu-altal-tervezett-vakcinautlevel/190031/


Marad a kijárási tilalom Hollandiában 
A holland kormány jogosult sürgősségi törvényt alkalmazni a koronavírus miatt bevezetett kijárási tilalom betartatására 
- így döntött a fellebbviteli bíróság pénteken. A másodfokú döntés hatályon kívül helyezte a február elején született – 
elsőfokú – hágai bírói döntést, amely a rendelkezés azonnali feloldására szólította fel a kormányt. Hollandiában 
december közepe óta szigorú lezárások vannak érvényben, az este 9-től reggel fél ötig tartó kijárási tilalom pedig a 
kormány korábbi határozata értelmében legalább március 15-ig érvényben van. 
 
Hollandia lazít a járványügyi intézkedéseken 
Mark Rutte holland ügyvivő kormányfő kisebb mértékű enyhítéseket jelentett be kedd este a koronavírus-járvány 
terjedését korlátozó intézkedésekkel kapcsolatban. A bejelentés szerint március 2-ától újranyithatnak az általános 
iskolák, továbbá a fodrász-, illetve masszázsszalonok. A miniszterelnök azonban hangsúlyozta: amennyiben a 
járványmutatók jelentősen romlanak, az enyhítéseket hatályon kívül helyezik. 
 
Hollandia: a szexmunkások is tüntetnek a lezárások ellen 
Hollandiában kedden a kereskedők, a vendéglátóiparban dolgozók és a szexmunkások is tüntettek a koronavírus-
járványt lassítani hivatott szigorú lezárások ellen – adta hírül a helyi sajtó. Amszterdamban és dél-hollandiai Breda 
városában az étterem- és bártulajdonosok, illetve üzemeltetők a lezárások elleni tiltakozás jegyében megnyitották 
teraszaikat, kerthelységeiket. 
 
FORRÁS:  
www.profitline.hu  
www.rtl.be  
www.kitekinto.hu  
www.hu.euronews.com 
www.kitekinto.hu  
www.index.hu  
 

Bosznia-Hercegovina 

 
Vučić ötezer vakcinát vitt Bosznia-Hercegovinába 
Aleksandar Vučić szerb államfő március 2-án Bosznia-Hercegovinába utazott, ahol 5.000 adag AstraZeneca koronavírus 
elleni oltóanyagot adott át. A szerb elnököt a szarajevói repülőtéren a Föderáció Elnökségének tagjai – Milorad Dodik, 
Željko Komšić és Šefik Džaferović – fogadták. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma március 3-án Bosznia-
Hercegovinában 894-gyel 133 982-re növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 29-cel 5267-
re nőtt. 
 
A Standard and Poor's Bosznia-Hercegovinára vonatkozó hitelminősítése 
A Standard and Poor’s (S&P) nemzetközi hitelminősítő rendkívüli értékelést tett közzé Bosznia-Hercegovina 
hitelminősítéséről a COVID-19 vírus járvány okozta válság miatt. A március eleji rendszeres értékeléshez képest a „B” 
besorolás változatlan maradt, miközben a kilátások pozitívról stabilra módosultak. 
 
FORRÁS: 
https://www.sarajevotimes.com/ 
https://szabadmagyarszo.com/ 
 

Bulgária 

 
Bulgáriában újra nyitnak a vendéglátóhelyek 
Bulgáriában március 1-én újranyitottak a vendéglátóipari létesítmények, köztük az éttermek és a kávézók is a 
koronavírus-járvány miatt elrendelt három hónapos zárva tartást követően, annak ellenére, hogy az országban egyre 

https://hu.euronews.com/2021/02/26/marad-a-kijarasi-tilalom-hollandiaban
https://kitekinto.hu/2021/02/24/europai-ugyek/hollandia-lazit-a-jarvanyugyi-intezkedeseken/189844/
https://index.hu/kulfold/2021/03/02/hollandia_szexmunkasok_tuntetes/
http://www.profitline.hu/
http://www.rtl.be/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.hu.euronews.com/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.index.hu/
https://szabadmagyarszo.com/2021/03/02/vucic-otezer-vakcinat-vitt-bosznia-hercegovinaba/
https://www.sarajevotimes.com/standard-and-poors-published-assessment-of-bosnia-and-herzegovinas-credit-rating-2/
https://www.sarajevotimes.com/
https://szabadmagyarszo.com/
https://index.hu/kulfold/2021/03/01/bulgariaban-ujranyitnak-a-vendeglatohelyek/


több a fertőzött. A nyitás korlátozásokhoz van kötve, az óvintézkedésekhez tartozik például, hogy egy asztalnál 
legfeljebb hatan ülhetnek, és a személyzetnek orrot és szájat takaró maszkot kell viselnie. Bulgáriában már korábban 
újranyitották az iskolákat, óvodákat, bevásárlóközpontokat, edzőtermeket és táncstúdiókat. Bulgáriában március 3-án 
1154 új esettel 253 183-ra nőtt az eddig regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, míg a járvány halálos áldozatainak 
száma 22-vel 10 413-ra emelkedett. Az aktív megbetegedések száma 1 hónapja ismét nő, jelenleg 33 770 esetet tartanak 
nyilván. 
 
Pfizer/BioNTech és Moderna vakcinákat rendelt Bulgária 
Bulgária kormánya másfél millió adag oltóanyagot rendelt a Pfizer/BioNTech, valamint a Moderna cégektől, hogy 
újraindíthassa a járvány elleni oltási kampányát. Szófia azért döntött így, mert az AstraZeneca cégnél lekötött 
készítmények nem érkeztek meg a megadott időben. Az egészségügyi miniszter azzal vádolta a svéd-brit vállalatot, 
hogy februárban önhatalmúlag háromszor is módosított a szállítási terven. 
 
Bulgária bruttó külföldi adóssága 4,7%-kal nőtt 2020 végén 
Bulgária bruttó külföldi adóssága 36,8 milliárd eurót (44,6 milliárd dollárt) tett ki 2020 végén, ami éves összehasonlítás 
alapján 4,7%-kal magasabb érték. A bruttó külföldi adósság 2020 végén az éves tervezett bruttó hazai termék (GDP) 
61,1%-ának felelt meg. 
 
Bulgáriában 60%-kal csökkent a külföldi turistaérkezések száma januárban 
A januárban Bulgáriába látogató külföldi turisták száma éves szinten 60%-kal, 241 700-ra csökkent. Az EU tagállamok 
állampolgárai a nemzetközi látogatók 41,6%-át tették ki 2020 decemberében. A külföldi turisták 18,6%-a üdülési céllal, 
17,9%-uk üzleti utazás céljából látogatott az országba.  
 
FORRÁS: 
https://hirtv.hu/ 
https://index.hu/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bulgaria/ 
 

Csehország 

 
Soron kívül kap vakcinát Csehország, Szlovákia és Ausztria 
Csehország, Szlovákia és Ausztria soron kívül száz-százezer adag Pfizer/BioNTech vakcinát kap az Európai Unió többi 
tagállamától – jelentette az IHNED.cz cseh hírportál szerda este, jól értesült forrásokra hivatkozva. Az értesülést Andrej 
Babis cseh kormányfő megerősítette a Twitteren. Babis szerint az uniós tagállamok szerdán döntöttek erről a lépésről, 
a vakcinákat pedig a jövő héten szállítják ki az említett három országba. Az IHNED.cz értesülései szerint a három állam 
támogatását az tette lehetővé, hogy a Pfizer cégnek sikerült növelnie és meggyorsítania a vakcinák előállítását. 
 
A cseh államfő vakcinát kért Kínától 
Kína Milos Zeman cseh államfő kérésére koronavírus elleni Sinopharm vakcinát szállít Csehországnak - közölte az MTI 
szerint Jirí Ovcácek, cseh elnöki szóvivő szerda este a Twitteren. 
 
Cseh új fertőzöttek: riasztó adatok, megtelt kórházak 
Soha nem kezeltek annyi koronavírusos beteget Csehországban kórházban, mint most. Az egészségügyi minisztérium 
honlapján megjelent kimutatás szerint jelenleg több mint 8100 fertőzöttet kezelnek Coviddal a cseh kórházakban, ami 
a járvány tavaly márciusi kitörése óta szomorú csúcsot jelent. 
 
Lezárták a járásokat Csehországban 
Ötszáz ellenőrzési pontot állított fel Csehország, több mint 30 ezer rendőrt és katonát vezényeltek ki, hogy betartassák 
a szigorúbb szabályokat: senki nem hagyhatja el a lakóhelye szerinti járást, csak, ha dolgozni megy, vagy beteg 

https://hirtv.hu/hirtvkulfold/otthon-is-alkalmazhato-gyorstesztekkel-kuzdenek-nemetorszagban-a-jarvany-ellen-2517665
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hozzátartozót gondoz. A miniszterelnök azzal indokolta a drasztikus szigort, hogy el akarja kerülni az egészségügyi 
ellátórendszer összeomlását az országban. 
 
A csehek meglépték, amiről a magyarok csak álmodoznak 
A bérek száz százalékára emelik a táppénz összegét márciusban és áprilisban Csehországban - döntött hétfőn este a 
cseh kormány. 
 
Csehország sem vár Brüsszelre: engedélyeznék az orosz vakcinát 
Az országban meghaladta a húszezret a járvány áldozatainak a száma. „Nem várhatunk az EMA döntésére, amikor 
Oroszország még (engedélyezési) kérelmet sem nyújtott be” – mondta Babis a CNN Prima News-nak. Csehországban a 
héten naponta átlagosan ezren haltak meg, ezzel a 20 ezret is meghaladta a járvány áldozatainak száma – derül ki az 
Independent cikkéből. Az országban eddig már 650 ezer személyt oltottak be, 245 ezren pedig a második dózist is 
megkapták. 
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Egyesült Királyság 

 
A brexitmegállapodás sarokköve, az ír határ rendezése a tét 
Az EU és az Egyesült Királyság újabb nézeteltérés előtt áll a brexit-megállapodást illetően, csupán két hónappal annak 
életbe lépése után. London szerdán úgy döntött, hogy egyoldalúan meghosszabbítja a türelmi időt az Ír-tengeren az új 
vámrendszer bevezetésére. Ennek a türelmi időnek április 1-én kellett volna lejárnia, de a brit vezetés októberre 
halasztja, mert szerinte az üzleti szféra nem készült fel. 
 
Gyors tempóban oltanak az Egyesült Királyságban 
Gyors ütemben zajlik az oltási kampány az Egyesült Királyságban. A legfrissebb adatok szerint már csaknem 21 millióan 
kapták meg a vakcinák első dózisát. Amennyiben minden a tervek szerint halad, a szigetországban már júniusban 
feloldhatják a járványügyi korlátozásokat. A pénzügyminiszter által beterjesztett költségvetés is a gazdaság 
újraindítását helyezi középpontba. 
 
Kasszamentes üzletet nyit az Amazon az Egyesült Királyságban 
Az Amazon az Egyesült Királyságban készül megnyitni az ország első olyan üzletét, ahol élelmiszert és különböző 
technológiai felszerelést lehet vásárolni kasszák nélkül. A vevők telefonjuk segítségével szkennelik be az egyedi 
Amazon-vonalkódjukat, amely lehetővé teszi, hogy elkerüljék a sorbaállást. 
 
Pénzügyi képviselet a Brexit után 
Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én éjfélkor kilépett az Európai Unióból (Brexit), 2020. december 31. napjával pedig 
a kilépést követő átmeneti időszak is lezárult. A kilépéshez fűződő legfontosabb változások egyike, hogy az Egyesült 
Királyságban letelepedett, vagyis ott székhellyel vagy telephellyel rendelkező adóalanyok bizonyos esetekben nem 
járhatnak el önállóan az adókötelezettségeik teljesítése során, hanem úgynevezett pénzügyi képviselőt kell megbízniuk, 
emlékeztet honlapján a NAV. 
 
Harmadik lépés - újranyitás az Egyesült Királyságban 
Az Egyesült Királyságban a Covid-19 biztonsági intézkedések fokozatos feloldását célzó új terv alapján bár 2021. április 
12-től nyílhatnak a kereskedelmi galériák, a múzeumok csak május 17-től. Boris Johnson, az Egyesült Királyság 
miniszterelnöke bejelentette, hogy Anglia szerte a múzeumok és könyvtárak május 17-től újból kinyithatnak a bezárás 
feloldására szolgáló négy lépésből álló „ütemterv” szerint. A Covid-19 korlátozások megszüntetésének programját a 
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gazdasági és társadalmi élet újraindítására kidolgozott, négy nyitási szakaszból álló kormányzati tervet ma jelentette be 
Johnson az alsóházban; ha nem növekszik az új fertőzöttek száma akkor, a miniszterelnök reméli, hogy június 21-ig 
feloldja az összes korlátozást. 
 
Szeptember végéig nem kell aggódniuk a brit munkanélkülieknek 
A brit kormány szeptember végéig meghosszabbította azt a bértámogatási rendszert, amelynek alapján a koronavírus-
járvány megfékezését célzó korlátozások miatt munka nélkül maradt, de el nem bocsátott alkalmazottak bérének 
nyolcvan százalékát a költségvetés folyósítja – adta hírül az MTI. Annak ellenére is, hogy a brit gazdaság a koronavírus-
járvány és a brexit hatásai miatt történelmi mélyrepülésben van, a brit statisztikai hivatal, az ONS előzetes becslése 
szerint a koronavírus-válság miatt soha nem mért ütemben, átlagosan 9,9 százalékkal zuhant tavaly a brit hazai 
össztermék (GDP), amely így a 2013-ban regisztrált szintre esett vissza. 
 
Munkavállalói jogokat kaptak az Uber-sofőrök az Egyesült Királyságban 
A legfelsőbb bíróság döntése alapján az Uber-sofőröket megilleti a jogszabályokban előírt minimálbér, a fizetett 
szabadság és a munkaközi szünet is. Ez egy fontos precedens a megosztáson alapuló szolgáltatások jogi 
szabályozásában. 
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Észak-Macedónia 

 
Koronavírus-helyzet Észak-Macedóniában 
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Észak-Macedóniában március 3-án 807-tel 104 561-re növekedett. A járvány 
halálos áldozatainak száma egy nap alatt öttel 3156-ra emelkedett. Az aktív esetek száma 3 hete ismét növekedésnek 
indult és jelenleg 9203 aktív fertőzöttet tartanak nyilván. 
 
Észak-Macedónia költségvetési hiánya több mint kétszeresére nőtt januárban 
Észak-Macedónia költségvetési hiánya januárban 2,7 milliárd dénárt (53,4 millió dollár / 43,6 millió euró) tett ki, míg egy 
évvel korábban a hiány 1,2 milliárd dénár volt. A konszolidált költségvetési bevételek 14,8 milliárd dénárt tettek ki az év 
első hónapjában, szemben a 2020. januári 15,6 milliárd dénárral, mivel az adóbevételek 103 millió dénárról 50 millió 
dénárra csökkentek. Az összes kiadás 17,5 milliárd dénárra emelkedett a tárgyhónapban, szemben az előző év azonos 
hónapjának 16,8 milliárd dénárjával. 
 
Az Észak-Macedóniába irányuló közvetlen külföldi tőkebefektetések értéke 2020-ban 40%-kal csökkent 
Az Észak-Macedóniába irányuló közvetlen külföldi befektetések (FDI) 2020-ban 239,8 millió eurót (288 millió dollárt) 
tettek ki, szemben a 2019. évi nettó 398,76 millió euróval. Csak a negyedik negyedévben az FDI nettó 95,3 millió euró 
volt, míg 2019 azonos időszakában 210 millió eurót tett ki. 
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Franciaország 

 

Franciaországban tovább romlik a helyzet, Dunkerque-ben is hétvégi karantén lesz 
Az elmúlt 24 órában 31 519 új esetet jelentettek, amire november óta nem volt példa. Romlanak a koronavírus-járvány 
mutatói Franciaországban, ezért az újabb variánsok fokozódó terjedésének megfékezése érdekében a következő 
hétvégén az északi Dunkerque-ben is karantén lép életbe - jelezte szerdán a francia kormány, amely már két nappal 
ezelőtt bejelentette, hogy hétvégére a francia Riviéra tengerparti településéinek egy részét lezárják. 
 

Koronavírus: Franciaországban a fertőzéseknek már a felét a brit variáns okozza 
A koronavírusnak a korábbinál fertőzőbb brit variánsa okozza a fertőzések mintegy felét Franciaországban - közölte Jean 
Castex miniszterelnök csütörtök este heti sajtótájékoztatóján. A kormányfő ugyanakkor azt is jelezte, hogy a romló 
tendencia ellenére a kormány mindent megtesz egy újabb országos lezárás elkerülésére. 
 

Koronavírus: a francia igazolvány a negatív PCR-tesztet is fel fogja tüntetni 
A Franciaország által tervezett, koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos egészségügyi igazolványban a tulajdonos negatív 
PCR-tesztjei is fel lesznek tüntetve - jelezte vasárnap Clément Beaune Európa-ügyi államtitkár. "Az oltás nem lehet a 
tevékenységek újrakezdésének egyetlen varázsszava, különben egy nagyon igazságtalan, kétsebességes társadalmat 
hozunk létre" - fogalmazott a francia kormánytag a francia köztévé és -rádió közös műsorában. "Különböző megoldások 
kellenek, szélesíteni kell az eszközeinket" - tette hozzá, emlékeztetve arra, hogy a koronavírus-elleni oltás egyelőre csak 
a veszélyeztetetteknek áll rendelkezésére, és a fiatalabb korosztály nyár előtt nem férhet hozzá. 
 

Franciaország a Németországba ingázóknak is kötelezővé teszi a negatív PCR-tesztet 
A koronavírus korábbinál fertőzőbb variánsai terjedésének megfékezése érdekében Franciaország hétfőtől kötelezővé 
teszi a Németországba ingázóknak is a negatív PCR-teszt felmutatását a belépéshez az ország területére, miután a dél-
afrikai mutánst illetően a keleti Moselle megye az egyik legfertőzőbb franciaországi terület. Ez a kötelezettség január 
31. óta a határmenti ingázókon kívül már minden határátlépőre vonatkozik, függetlenül az állampolgárságától, illetve a 
belépésének céljától.  
 

Dübörögnek a startupok Franciaországban  
A koronavírus-járvány ellenére is rohamosan növekszik a startupok világa Franciaországban. Egy portugál csapat is ott 
találta meg a számítását. Az ötletgazda egy olyan biztosítótársaságot álmodott meg, amely száz százalékban online 
működik. Egy aránylag nagy piacra volt szükségük, és kezdőtőkére. Portugália egyik szempontból sem kedvezett az 
elképzeléseiknek. Úgyhogy Párizsba költöztek, és ott alapítottak céget. 
 

Keddtől nem csak orvosok olthatnak Franciaországban 

Franciaországban keddtől nem csak az orvosok, hanem a gyógyszerészek, az ápolók és a szülészek is beadhatják a 
koronavírus elleni bármelyik vakcinát, az AstraZeneca-oltóanyagot pedig ezentúl a 65 és 75 év közötti korosztály is 

megkaphatja az egészségügyi főhatóság (HAS) ajánlása alapján. 
 

Franciaország mégis oltja az időseket az AstraZeneca vakcinával 
Franciaországban mostantól a 65 és 74 év közöttiek beoltásánál is használni fogják az AstraZeneca féle Covid vakcinát. 
Mivel a teszteredmények nem voltak teljesen egyértelműek, ezért elővigyázatosságból több európai országban sem 
oltottak időseket ezzel a vakcinával. Azonban a brit oltási eredmények bebizonyították, hogy az AstraZeneca és a Pfizer 
vakcina is 80% feletti hatékonysággal előzi meg a súlyos covid megbetegedéseket még az idősebbek esetében is, így 
Franciaország lazított a vakcina használatán, de 75 év felettieket továbbra is a Pfizer és a Moderna vakcinával oltják. 
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Horvátország 

 
Visszaállítják a horvátok a 14 napos karantén kötelezettséget, kinyithattak a vendéglátóhelyek teraszai 
Visszaállítják a koronavírus-járvány miatti 14 napos karantén kötelezettséget Horvátországban. Krunoslav Capak, a 
horvát közegészségügyi intézet (HZJZ) igazgatója ezt azzal magyarázta, hogy korábban azért csökkentették le 10 napra 
a hatósági karantén időtartamát, hogy az egészségügyi dolgozók mielőbb visszatérhessenek a munkahelyeikre. Erre 
azonban nincs többé szükség, mert az egészségügyi dolgozók nagy része már megkapta a koronavírus elleni oltást. 
Horvátországban március 1-től kinyithattak az éttermek és kávézók teraszai, és a zárt téri edzéseket is engedélyezik. Az 
országban március 3-ra 747-tel 244 205-re nőtt a járvány kitörése óta regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, a járvány 
halálos áldozatainak száma pedig 7-tel 5 555-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma az elmúlt héten nőtt, március 3-
án 3322 esetet tartottak nyilván. 
 
Horvát állami támogatás a turizmus és sport ágazat részére 
A horvát kormány megszavazta a mintegy 202 millió EUR (1,53 milliárd kuna) értékű támogatási programot, amely a 
járvány által sújtott turizmus és sport ágazat megsegítésére terveznek felhasználni. A program célja, hogy anyagi 
támogatást nyújtson a járvány által sújtott vállalkozások kárainak enyhítésére. A program teljes költségvetéséből a 
tervek szerint 1 milliárd kuna a mikro-, kis- és középvállalkozások, míg további 500 millió kuna a nagyvállalkozások 
számára áll rendelkezésre. A turizmus és sport ágazat számára - likviditási célú- és tőkehitelek felvételének elősegítése 
érdekében - nyújtott program két alprogramon keresztül nyújt állami garanciát. A korlátozott támogatási program 
keretében 100%-os állami garanciát irányoz elő az új hitelek vonatkozásában abban az esetben, ha a garancia összege 
nem haladhatja meg a 800 ezer eurót vállalkozásonként. A hitelre kiadott garancia formájú támogatás keretében állami 
garanciát irányoz elő a vállalkozásoknak nyújtott hitelek vonatkozásában, abban az esetben, ha a garancia összege nem 
kisebb, mint 800 ezer euró vállalkozásonként. 
 
8,3 százalékkal zsugorodott a horvát gazdaság 
A koronavírus-járvány megfékezésére hozott korlátozások következményeként a horvát gazdaság rekordmértékben, 
8,3 százalékkal zsugorodott tavaly éves összevetésben a statisztikai hivatal első gyors becslése szerint. A gazdaság 
teljesítménye lassabban, 7 százalékkal csökkent a negyedik negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva. 
Elemzők 7,3 százalékos visszaeséssel számoltak. Ez a harmadik negyedév, amelyikben csökkent a hazai össztermék 
(GDP) Horvátországban éves szinten, a második negyedévben rekordmértékben, 15,4 százalékkal, a harmadik 
negyedévben 10 százalékkal zsugorodott a gazdaság. A gazdaság visszaesése a negyedik negyedévben leginkább a 
gyenge egyéni fogyasztás következménye. A háztartások fogyasztása 4,5 százalékkal csökkent az utolsó negyedévben, 
az előző év azonos időszakához képest. Nőtt az állam fogyasztása, éves szinten 1,6 százalékra. Az export 9,8 százalékkal, 
az import 7,6 százalékkal esett vissza éves összehasonlításban. A bruttó beruházások és az állóeszköz-felhalmozás 4,2 
százalékkal nőtt éves szinten. 
 
Több mint 205 ezer turistát regisztráltak Horvátországban 2021 első két hónapjában 
2021 első két hónapjában valamivel több mint 205 ezer turista tartózkodott Horvátországban, akik 678 ezer 
vendégéjszakát töltöttek el horvát szálláshelyeken, ami körülbelül 50 százaléka a 2020 azonos időszakában mért 
adatnak. A belföldi vendégéjszakák száma elérte a 427 000-et, ami a tavalyi eredmény 85 százaléka. A külföldi turisták 
közül a legtöbb vendégéjszakát a Bosznia-Hercegovinából, Szlovéniából, Németországból és Olaszországból érkezők 
töltötték el horvátországi szálláshelyeken. 
 
2024 januárjában érheti el a horvát határt az M6-os autópálya 
Elkezdődött az M6-os autópálya befejező szakaszának építése Baranya megyében, Bóly és Ivándárda között. A Strabag 
és a Duna Aszfalt konzorciuma az Unitef-83 és a Főmterv tervei alapján közel 88,7 milliárd forintból építi meg a 20 
kilométeres gyorsforgalmi utat. A szakaszon tizenhat műtárgy és három csomópont épül: egy az M6-M60 utak 
találkozásánál, egy Bóly keleti részén és egy Villánynál. Ezenfelül épül egy pihenőhely Nagynyárádnál, egy ellenőrzőhely 
Ivándárda mellett és egy mérnökségi telep Babarcon. A beruházás része egy 9 kilométeres kétszer egysávos út Villány 
felé, amit a villányi elkerülő keleti csomópontjáig vezetnek majd. 
 

https://nepszava.hu/3111240_visszaallitjak-a-horvatok-a-14-napos-karantenkotelezettseget-mert-az-egeszsegugyi-dolgozok-tobbseget-mar-beoltottak
https://profitline.hu/83-szazalekkal-zsugorodott-a-horvat-gazdasag-418821
https://www.thedubrovniktimes.com/news/croatia/item/11017-more-than-205-thousand-tourists-in-croatia-in-first-two-months-of-2021
https://telex.hu/belfold/2021/02/25/m6-autopalya-gyorsforgalmi-baranya-megye-horvatorszag-nif


A Croatia Airlines nettó vesztesége 361 millió kunára (48 millió euróra) nőtt 2020-ban 
Az állami légitársaság, a Croatia Airlines konszolidált nettó vesztesége a koronavírus-válság következtében 2020-ban 
360,9 millió kunára (57,3 millió dollár / 47,6 millió euróra) nőtt, szemben a 2019-es 78,5 millió kunával. Az összes 
konszolidált bevétel éves szinten 55%-kal, 782,8 millió kunára csökkent 2020-ban, míg az összes költség 38%-kal, 1,1 
milliárd kunára esett vissza. 
 
FORRÁS: 
Magyarország Nagykövetsége, Horvátország 
https://nepszava.hu/ 
https://profitline.hu/ 
https://seenews.com/ 
https://telex.hu/ 
https://www.thedubrovniktimes.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/croatia 
 

Koszovó 

 
Koronavírus-helyzet Koszovóban 
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma március 3-án Koszovóban 568-cal 70 853-ra, növekedett, a járvány halálos 
áldozatainak száma pedig egy nap néggyel 1620-ra nőtt. A betegségből ugyanakkor 60 630-an már felgyógyultak. 

 
Koszovó kereskedelmi hiánya 0,5%-kal nőtt éves szinten januárban 
Koszovó kereskedelmi hiánya éves szinten 0,5%-kal, 193,2 millió euróra (232,4 millió USD) nőtt januárban. Az export 
47,1%-kal bővült éves szinten 42,5 millió euróra, míg az import 6,6%-kal 235,8 millió euróra nőtt januárban. Koszovó 
legfontosabb exportpiacai Albánia, Olaszország és az Egyesült Államok voltak. 
 
A koszovói bankok nettó nyeresége 2%-kal csökkent januárban 
A koszovói bankszektor nettó nyeresége januárban 8,5 millió euróra (10,2 millió dollárra) csökkent az egy évvel korábbi 
8,7 millió euróról. A koszovói bankok hitelállománya január végén 3,23 milliárd eurót tett ki, ami éves szinten 6,7%-os 
növekedést jelent. A betétek értéke 11,3%-kal növekedett az előző évhez képest, január végén összegük elérte a 4,34 
milliárd eurót. A koszovói bankok teljes vagyona január végén 5,32 milliárd euróra nőtt, szemben az egy évvel korábbi 
4,76 milliárd euróval. 
 
FORRÁS: 
https://corona-ks.info/ 
https://seenews.com/ 

 

Lengyelország 

 
Lengyelországban is készülhet vakcina 
Lengyelországban is gyárthatják a Novavax amerikai vállalat új koronavírus elleni vakcináját − írja az MTI a Mabion 
lengyel biotechnológiai cég tájékoztatása alapján. Mateusz Morawiecki miniszterelnök szerdai Facebook-
bejegyzésében azt írta: a próbagyártás még ebben a negyedévben megindul. 
 
Lengyelország is a kínai vakcinával oltana 
Andrzej Duda miniszterelnök Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyalt a kínai vakcina beszerzésről – közölte a Reuters a 
lengyel hírügynökséget idézve. Magyarország az első uniós ország, amely már használja a Sinopharm vackináját, hogy 
felpörgesse oltási programját – írták. Több más uniós országhoz hasonlóan Lengyelország oltási programját is 
hátráltatta, hogy a kevesebb AstraZeneca és Pfizer szállítmány érkezett az országba a tervezettnél. Andrzej Duda 
szóvivője szerint további tárgyalások várhatóak a két fél között a vakcinabeszerzéssel kapcsolatosan. 

https://seenews.com/news/croatia-airlines-net-loss-increases-to-361-mln-kuna-48-mln-euro-in-2020-733025
https://nepszava.hu/
https://profitline.hu/
https://seenews.com/
https://telex.hu/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/croatia
https://corona-ks.info/?lang=en
https://seenews.com/news/kosovos-trade-gap-widens-05-yy-in-jan-732826
https://seenews.com/news/kosovo-banks-net-profit-down-2-yy-in-jan-732815
https://corona-ks.info/
https://seenews.com/
https://index.hu/kulfold/2021/03/03/lengyelorszag-amerika-oltoanyag-koronavirus-vakcina-novavax/
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2021/03/02/lengyelorszag-is-a-kinai-vakcinaval-oltana


 
FORRÁS: 
www.index.hu 
www.hirado.hu 
 

Montenegró 

 
Montenegró 30 000 adag kínai COVID-19 vakcinát kap 
Montenegró 30.000 adag COVID-19 vakcinát kapott a kínai Sinopharm által kifejlesztett vakcinából. A vakcinák 
átvételekor Jelena Borovinic Bojovic egészségügyi miniszter közölte, hogy további 200 ezer adag kínai készítményre 
lehet számítani április végéig. Az országba korábban több szállítmány érkezett az orosz Szputnyik-V vakcinából is, 
legutóbb február 25-én, Szerbia jóvoltából 5000 adag. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma március 3-án 
Montenegróban 625-tel 77 493-ra növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma egy nap alatt nyolccal 1031-re nőtt. 
  
A Montenegrói Központi Bank intézkedéscsomagot hagyott jóvá a vállalatok hitelvisszafizetési moratóriumának 
kiterjesztése érdekében 
Montenegró központi bankja intézkedéscsomagot hagyott jóvá a koronavírus-válság által sújtott vállalatok hitel-
visszafizetési moratóriumának kiterjesztése érdekében. A válság által érintett ágazatok új listája 111 gazdasági 
tevékenységet tartalmaz, valamint a nyári turisztikai szezon előkészítése céljából jóváhagyott hiteleket. A jegybank 
emellett engedélyt adott azoknak az állampolgároknak nyújtott kölcsönök törlesztési idejének meghosszabbítására 
(akár 5 évig), akiknek keresete több mint 10%-kal csökkent a koronavírus-válság miatt. 
 
A montenegrói tengeri kikötők teherforgalma 2020. negyedik negyedévében éves szinten 3,5%-kal nőtt 
A montenegrói tengeri kikötők 538 570 tonna rakományt kezeltek 2020 negyedik negyedévében, ami 3,5%-kal több az 
előző év azonos időszakában kezelt mennyiségnél. A montenegrói tengeri kikötőkből származó export 23,7%-kal 199 
486 tonnára esett vissza, míg az import 39,2%-kal 355 624 tonnára nőtt. 
 
Csökkent az utasforgalom Montenegró két nemzetközi repülőtérén 2020. negyedik negyedévében 
Montenegró két nemzetközi repülőtere, Podgorica és Tivat, összesen 80 561 utast szolgált ki 2020 negyedik 
negyedévében, ami 79,8%-os visszaesést jelent éves összevetésben. A podgoricai repülőtér 64 403 utast, míg a tivati 
repülőtér 16 158 utast szolgált ki. A két repülőtér utasainak többsége Szerbiából (40 843), Törökországból (18 103) és 
Németországból (5 108) érkezett. 
 
FORRÁS: 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/montenegro 

 

Németország 

 
UTAZÁSI TANÁCSOK – frissítve 2021. 02. 26. 
2021. február 12. óta Csehország, Szlovákia és az ausztriai Tirol tartomány besorolása „vírusvariáns terület”, az ezekről 
a területekről történő beutazás esetén rendkívül szigorú előírások vannak érvényben, melyek minden beutazóra 
vonatkoznak, akik a beutazást megelőző 10 napban a nevezett területeken tartózkodtak, vagy átutaztak! 
 
Németország meghosszabbítja a korlátozásokat 
Március 28-ig meghosszabbították Németországban az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) terjedésének lassítását 
szolgáló korlátozások többségét. A szövetségi kormány és a tartományi kormányok szerda késő este elfogadott 
megállapodása szerint ugyanakkor elindítanak egy öt szakaszból álló lazítási folyamatot, amelyet a járványhelyzettől 
függően nagyobb vagy kisebb lendülettel visznek előre. 
 

http://www.index.hu/
http://www.hirado.hu/
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https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210304/nemetorszag-meghosszabbitja-a-korlatozasokat-472556


Marad a szigorú német határellenőrzés 
Addig marad a szigorú német határellenőrzés, ameddig az szükséges járványügyi okok miatt – derül ki abból a Politico 
által látott hétfői levélből, amelyet Németország állandó uniós nagykövete küldött az Európai Bizottság igazságügyi 
főigazgatósága vezetőjének. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy hiába sürgeti a határellenőrzés lazítását, a fennálló 
veszélyekkel arányba állítását Németországtól az Európai Bizottság, a német fél úgy látja, hogy igenis indokolt a szigor 
fenntartása a német-osztrák és német-cseh határon, hogy a veszélyes koronavírus-variánsok behurcolását még inkább 
fékezni tudja. 
 
Már a németeknél is oltanak 65 év felett az AstraZeneca vakcinával: a magyar oltási terv is változhat? 
Németországban változik az oltási terv: az AstraZeneca vakcinájával már 65 év felettieket is oltanak – jelentette be 
Angela Merkel német kancellár. Korábban az AstraZeneca vakcináját csak a 65 év alatti korosztályban használták arra 
hivatkozva, a gyártó túl kevés adatot közölt arról, mennyire hatékony és biztonságos a 65 év feletti korcsoportban.  
 
Moszkvába indítana vakcinajáratot a Lufthansa 
A Lufthansa megoldást kínál a rendkívül lassú oltási kampány miatt kiutat kereső jómódú németeknek, akik összesen 
2020 euróért jutnának soron kívül vakcinához. Németország ugyan gyógyszeripari nagyhatalom, jelenleg mégis a 
koronavírus-vakcina hiányától szenved, csak nagyon lassan halad a lakosság átoltása. A legkevésbé veszélyeztetett 
németeket arról tájékoztatták, hogy 2022-ben kerülhetnek sorra. A helyzet már odáig fajult, hogy néhány politikai 
elemző Angela Merkel politikai örökségét is félteni kezdte. 
 
Még évekig hatással lesz a járvány a német gazdaságra 
A német munkaerőpiaci kutatóintézet (IAB) friss előrejelzése szerint várhatóan 2025-ig, sőt még később is érezni fogja 
a koronavírus-járvány hatásait a német gazdaság. A nürnbergi székhelyű foglalkoztatáskutató intézet hétfőn közölt 
jelentésében rámutatott, hogy a következő öt évben 0,6 százalékpontot vesz el a gazdasági növekedés üteméből a 
járvány okozta válság, a munkaerőpiacon pedig hosszú távon nagyjából 200 ezer állás lesz a veszteség. 
 
Itt az újabb autóipari beruházás Magyarországon - Közel ezer munkahelyet őriznek meg 
A magyar autóipar a világjárvány előtt is a magyar gazdaság gerincoszlopa volt, amelyre a fejlesztéseknek, 
beruházásoknak köszönhetően most is biztosan támaszkodhat - mondta a külgazdasági és külügyminiszter kedden, 
Kecskeméten. Szijjártó Péter a német központú, vonóhorgokat gyártó ACPS Automotive Kft. beruházását bejelentő 
sajtótájékoztatóján elmondta: a vállalat mintegy 832 millió forint összegű fejlesztéséhez a kormány 274 millió forint 
támogatást biztosít. 
 
Kivonul a német Commerzbank Magyarországról 
Nemzetközi szerkezetátalakítási folyamatának részeként több piacáról, egyebek mellett Magyarországról is kivonul a 
német Commerzbank csoport – közölte a bank a Portfolio-val. A hazánkban 1% körüli bankpiaci részesedéssel bíró, 
vállalati pénzintézetként ismert leánybanknak új tulajdonost keresnek, az értékesítés kezdeti fázisában járnak. 
 
Véget vet a rövidített munkaidőnek a Daimler 
Megszünteti a koronavírus-járvány miatt bevezetett rövidített munkaidőt, és a nyereségből jutalmat fizet 
munkavállalóinak a Daimler német autógyártó vállalat. A stuttgarti székhelyű vállalat pénteken közölte, a döntés 
hátterében az áll, hogy tavaly a vártnál jobb volt az üzletmenet, és az év elején is kedvezően alakult a piac. Azok a 
munkavállalók, akiknek a munkaidejét tavaly ősszel napi két órával csökkentették, április 1-jétől ismét visszaállnak a 
megszokott, normál munkaidőre. 
   
FORRÁS:  
https://berlin.mfa.gov.hu/     
www.napi.hu  
www.portfolio.hu  
www.vg.hu 
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Olaszország 

 
Nehézsúlyú politikus lépett színre Európában – Az euró megmentője átrendezheti a hatalmi viszonyokat 
Az olasz miniszterelnöki poszt elvállalásával az Európai Központi Bank előző elnöke, Mario Draghi nemcsak hazája súlyos 
gazdasági problémáinak kezelésére vállalkozott, kormánya teljesítményének komoly kihatása lehet az EU fiskális 
integrációja szempontjából is. Ha ugyanis Olaszország, a 750 milliárd eurós uniós újjáépítési alap legnagyobb 
kedvezményezettje megfelelő hatékonysággal tudja felhasználni a rá eső 209 milliárd eurós keretet, akkor az növelheti 
az unión belüli fiskális transzferek legitimációját. Emellett szakértők szerint Draghi az EU-n belüli hatalmi viszonyok 
átrendeződését, a transzatlanti kapcsolatok átalakulását is kiválthatja, miután Merkel közeli távozása, illetve a közelgő 
francia elnökválasztás miatt az EU irányait hagyományosan kijelölő német-francia tengely a közeljövőben háttérbe 
szorulhat. 
 
Közel 100 ezer ember halt meg a koronavírus szövődményei miatt Olaszországban 
Az északi Brescia városában felütötte fejét a nigériai vírusvariáns, a közép-olasz Bologna a nagy-britanniai mutáció miatt 
kerül teljes zárlat alá, miközben az országban a vakcinahiány miatt nem halad az oltás, és a halottak száma meghaladta 
a 98 ezret az egészségügyi minisztérium keddi információi szerint. A nagy-britanniai vírusvariánst az utoljára február 
közepén összegzett adatok szerint az új betegek 54 százalékánál azonosították országos szinten. Olaszország 
területének több mint felében hétfőtől szigorították a járványkorlátozásokat. A vírusmutációk terjedése északról déli 
irányban halad, és már megközelítette a fővárost, Rómát is. 
 
Koronavírus: kettészakadt Olaszország 
Olaszországban északon városokat zárnak le, délen viszont a mozik, színházak megnyitására készülnek. A nagy-
britanniai és a brazíliai vírusmutációk terjedése északról déli irányban halad, és már a fővárosban is érezteti a hatását. 
Az ország húsz tartományából már nyolcban az intenzív osztályok telítettsége túllépte a kritikus küszöböt. Egyre több 
olasz város szennyvizében mutatják ki a vírusvariánsok jelenlétét, ahogyan ez a járvány első és második hullámában is 
történt. 
 
Szardínia szigetén már nyitnak az éttermek 
Szardínia szigetén március elsejétől újraindul az élet, megnyitják a vendéglátóhelyeket, kizárólag a maszk viselete és a 
távolságtartás lesz kötelező, miután a kedvező adatok miatt úgynevezett fehér színű besorolást kapott a terület - 
közölte szombaton az olasz egészségügyi minisztérium. A földközi-tengeri sziget az ország első övezete, ahol a 
legalacsonyabb szintű járványintézkedésekre térnek át. Olaszország többi részén ugyanakkor rosszabbodott a helyzet. 
Hétfőtől többek között Lombardia, Piemont és Marche tartományban is szigorítják a korlátozásokat és több tucatnyi 
várost lezártak a nagy-britanniai, a dél-afrikai és a brazíliai vírusvariánsok erőteljes terjedése miatt. 
 
Conte visszatérésében bízik az Öt Csillag Mozgalom 
Giuseppe Conte volt miniszterelnöknek az olasz belpolitikába történő visszatérésével “szárnyra kaphat” az Öt Csillag 
Mozgalom (M5S) és népszerűsége megközelítheti a Matteo Salvini vezette jobboldali Ligáét – derült ki a kedden 
közzétett felmérésekből. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 
https://index.hu/  
https://kitekinto.hu/ 
 

Románia 

 
Romániában ismét gyorsul a fertőzések üteme 
Romániában ismét gyorsul a koronavírus-fertőzések üteme: március 3-án két hónap óta először haladta meg a 4000-et 
az egy nap alatt beazonosított fertőzöttek száma, a kórházi kezelésre szorulók között pedig sokkal több a fiatal, mint 
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egy évvel ezelőtt. Március 3-án egy nap alatt 4278 új koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak, ami 43 százalékkal haladja 
meg az utóbbi két hét átlagát. Két hete ismét emelkedik - több mint 27 százalékkal nőtt - a kórházi kezelésre szoruló 
fertőzöttek száma, az intenzív terápián ápolt súlyos eseteké pedig néhány napja ismét ezer fölé emelkedett. 
 
Romániában március 15-től bárki jelentkezhet az oltásra 
Romániában március 15-től bárki feliratkozhat a koronavírus elleni oltásra, de az oltáskampánynak a teljes lakosság előtt 
megnyíló, várhatóan áprilisban kezdődő harmadik szakasza idején is elsőbbséget fognak élvezni az első két szakaszban 
kiemelt társadalmi rétegek képviselői. Romániában elsőként az egészségügyi dolgozók kaphatták meg a vakcinát, de 
ezzel párhuzamosan január közepén megkezdődött a kampány jelenleg is tartó második szakasza, amelynek során a 65 
év felettieket, a krónikus betegeket és a kulcsfontosságú ágazatok dolgozóit oltják. A második fázisban elvileg 5-6 millió 
állampolgár jogosult megkapni a védőoltást, tehát ez a szakasz távolról sem ért véget, ennek ellenére megnyitják a 
feliratkozás lehetőségét a teljes lakosság előtt. Romániában március 3-ig már több mint egymillió embert beoltottak. 
 
Újraindul a román légitársaság Budapest-Bukarest járata 
Márciustól újra elérhető a TAROM Budapest - Bukarest járata. A légitársaság heti kétszer biztosítja a légi összeköttetést 
a két főváros között. A légitársaság szigorú egészségvédelmi intézkedésekkel garantálja a stresszmentes utazást. 
 
Romániában is népszerű a hitelmoratórium 
Romániában mintegy 550 ezer jogi és magánszemély vette igénybe a hitelmoratóriumot, amelyet a román állam, 
valamint a kereskedelmi bankok kezdeményeztek a hitelesek védelme. A hitelmoratórium következtében nem 
törlesztett hitelek összege 41 milliárd lej, a teljes hitelállomány 13,8%-a. Az állami hitelmoratóriumot az 550 ezer igénylő 
75%-a vette igénybe, a többi 25% a kereskedelmi bankok által felkínált programokhoz folyamodott. A 
hitelmoratóriumot a jogi személyek közül főleg az iparban, az ingatlanpiacon és a kereskedelemben működő cégek 
vették igénybe. Romániában az állami hitelmoratórium csak azok esetében lépett hatályba, akik ezt igényelték a 
bankjuknál, és bizonyították, hogy bevételük 25%-kal csökkent 3 hónap alatt. 
 
Románia 4,3 százalékos GDP-gyarapodással kalkulál 
Elfogadták Románia ez évi költségvetését. A rendszerváltozás óta ez az első olyan költségvetés, amelyet a kormány által 
előterjesztett formában, módosító javaslatok elfogadása nélkül szavaztak meg a parlamentben. A bukaresti 
pénzügyminisztérium a költségvetésben 4,3 százalékos gazdasági növekedéssel, 2,4 százalékos éves inflációval, 
valamint 310 ezer munkanélkülivel számol. A büdzsé 80 milliárd lejes, a GDP 7,16 százalékára rúgó költségvetési hiánnyal 
kalkulál.  
 
Az éves GDP közel felét üti a román államadósság 
A román államadósság 2020-ban a bruttó hazai termék 47,7%-ára nőtt, az év végén abszolút értékben elérte a 498 
milliárd lejt (102 milliárd euró). A román állam 2020-ban 25,3 milliárd euró értékben vett fel új kölcsönöket, és becslése 
szerint a koronavírus-járvány elleni védekezés 10,3 milliárd euróba került. Az államadósság abszolút értékben 33%-kal 
nőtt 2019-hez mérten, hiszen a 2019 végén jegyzett 373 milliárd lejről - ami a GDP 35,3 százalékának felelt meg - 498 
milliárd lejre emelkedett. Az államadósság a rekordmagas 9,79 százalékos GDP-arányos államháztartási hiány miatt 
nőtt. 2020-ban a járvány miatt a bukaresti kormány harmadannyi kölcsönt vett fel, mint amennyit a mindenkori román 
kormányok szoktak az elmúlt 30 évben. 
 
Kilyukadt a román büdzsé 
Januárban a román államháztartás hiánya 3,69 milliárd lej (275,38 milliárd forint) volt és elérte a bruttó hazai termék 
(GDP) 0,33 százalékát, ami abszolút értékben 2006 óta a legnagyobb deficitnek számít. A román pénzügyminisztérium 
adatai szerint nőttek ugyan 5,9 százalékkal a bevételek tavaly januárhoz képest, de a vizsgált időszakban a kiadások 
jóval gyorsabb ütemben, 17,4 százalékkal emelkedtek. Az idén januárban ugyanakkor a GDP-arányos bevételek 2,6 
százalékon stagnáltak tavaly januárhoz viszonyítva. 2020 januárjában 0,04 százalék volt az államháztartás GDP-arányos 
hiánya. 
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Csökken a befektetési hajlandóság Romániában a COVID-19 miatt 
A romániai befektetők mintegy 46 százaléka törölte, csökkentette vagy szüneteltette a befektetéseket, míg 51%-uk 
maradt eredeti tervénél. A 19,4 millió lakosú országban az ellátási láncot (35%) és a gyártási műveleteket (36%) tekintik 
a fő befektetési vonzerőknek. A közvetlen külföldi befektetések jelenthetik Románia világjárvány utáni gazdasági 
növekedésének központi mozgatórugóját. A COVID-19 felgyorsítja az új technológiák térnyerését, a fenntartható 
gyakorlatokat és az ellátási láncok átszervezését. A külföldi befektetők többsége úgy véli, hogy versenyképességének 
növelése érdekében Romániának a mezőgazdaságra és az informatikai eszközökre kell összpontosítania. 
 
A kilátástalanság miatt áron alul adják a romániai szállodákat 
Körülbelül 20%-kal több panziót, hotelt kínálnak eladásra a térségben, mint tavaly. A vevő viszont kevesebb, és az 
érdeklődők csak olyan befektetők, akik szeretnék kihasználni a pandémia okozta kritikus helyzetet és áron alul vásárolni. 
Kínálat szempontjából az imobiliare.ro piacvezető ingatlanértékesítési portál adatai szerint februárban az élen a 
tengerparti Constanţa megye állt 860, vevőre váró szálláshellyel, a második Bukarest és a fővárost övező Ilfov megye 
705 turisztikai célú ingatlannal, a harmadik a téli turizmus fellegvárának számító Brassó megye közel 400-zal, de a 
szomszédos Prahova megyében is csaknem 300 szálloda, motel vár új tulajdonosra. A belföldi idegenforgalom 
zászlóshajójának számító tengerpart is összeomlott, a hoteltulajdonosok már nem bíznak a kilábalásban, ráadásul 
képtelenek kifizetni a fenntartási költségeket. 
 
Januárban csaknem 44 százalékkal csökkent a romániai vendégéjszakák száma 
Januárban csaknem 44 százalékkal, 884 300-ra csökkent Romániában a vendégéjszakák száma a tavalyi év első 
hónapjához. A belföldi turisták által eltöltött vendégéjszakák száma 35,4 százalékkal, 839 900-ra csökkent, míg a 
külföldieké 83,9 százalékkal, 44 400-ra apadt. A kereskedelmi szálláshelyekre érkezett turisták száma 39,6 százalékkal, 
480 900-ra mérséklődött, ebből 461 700-at a belföldi vendégek tettek ki, akiknek száma 31 százalékkal maradt el a tavaly 
januáritól. A külföldiek száma ennél sokkal drasztikusabban, 85 százalékkal, 19 200-ra csökkent. 
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Spanyolország 

 
Lassul a járvány Spanyolországban 
Tovább csökken a koronavírus-fertőzés terjedése Spanyolországban. A lezárásoknak és korlátozásoknak köszönhetően 
14 nap alatt 46%-kal csökkent az új esetek száma, napi átlag 6300 új fertőzöttet regisztrálnak. A napi halálesetek száma 
továbbra is magas, naponta átlagosan 254-en halnak meg. Március 3-án 6137 új beteget találtak és 446-an haltak meg, 
mellyel 70 ezer fölé emelkedett már a betegségben elhunytak száma.  

 
Turisták helyett migránsok érkeznek a Kanári-szigetekre 
A Kanári-szigetek lett a migránsok új célpontja, a kétmillió lakosú, turizmusra berendezkedett szigetcsoporton köt ki a 
jórészt gazdasági bevándorlók közel 20 százaléka. Tavaly az EU határait elérő 120 ezer bevándorló közül 23 ezren a 
Kanári-szigeteket választották célpontként. A Kanári-szigetek GDP-jének 35 százaléka függ az idegenforgalomtól. 
Turisták azonban nincsenek, sok szállodát pedig a bevándorlók elszállásolására alakítottak át, és más forrásokból kellett 
átcsoportosítaniuk azért, hogy a náluk lévő személyek egészségügyi ellátását megoldják.  
 

https://blog.syngenta.hu/csokken-a-befektetesi-hajlandosag-romaniaban-a-covid-19-miatt/
https://turizmus.com/szallashely-vendeglatas/a-kilatastalansag-miatt-aron-alul-adjak-a-romaniai-szallodakat-1173747
https://turizmus.com/desztinaciok/januarban-csaknem-44-szazalekkal-csokkent-a-roman-vendegejszakak-szama-1173783
https://blog.syngenta.hu/
https://index.hu/
https://karpatinfo.net/
https://www.portfolio.hu/
https://profitline.hu/
https://www.startlap.hu/
https://www.tozsdeforum.hu/
https://turizmus.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://hvg.hu/eurologus/20210302_Turistak_helyett_migransok_erkeznek_a_Kanariszigetekre


Milliós adótartozását törlesztette a volt spanyol király 
Újabb, ezúttal 4,4 millió euró (1,5 milliárd forint) értékű adótartozást fizetett be a hatóságnak I. János Károly volt spanyol 
király – tájékoztatta közleményben a nyilvánosságot Javier Sánchez-Junco ügyvéd pénteken. I. János Károly 
decemberben önkéntes adóbevallást nyújtott be és több mint 678 ezer eurót (242,5 millió forint) fizetett be a spanyol 
adóhatóságnak, amely a spanyol sajtó értesülése szerint azzal állhatott összefüggésben, hogy a volt király és több 
családtagja ismeretlen eredetű bankkártyákat használt 2016 és 2018 között. 
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Skandináv országok 

 
Svédország a járvány harmadik hulláma felé tart 
Svédország a koronavírus-járvány harmadik hulláma felé tart – közölte kedden Anders Tegnell, a svéd közegészségügyi 
intézet járványügyi főszakértője a sajtótájékoztatóján. Hozzátette, hogy a járványügyi helyzet kezd hatással lenni az 
intenzív osztályokra is. Mint mondta, egyelőre nincs drámai növekedés az ápoltak számában, de az eddig tartó 
csökkenés abbamaradt. 
 
Hatalmas, klímabarát acélgyár épül Svédországban 
Az „első nagyszabású” tökéletesen kibocsátás mentes acélüzem megépítését tűzte ki célul egy svédországi konzorcium. 
A remények szerint a termelés akár már 2024-ben elkezdődhet az egységben. 2020-ban a világon mintegy 1864 millió 
tonna acélt állítottak elő. Mivel az ebben az eljárásban felhasznált energia mintegy 75 százaléka szén alapú, a fém 
legyártása tonnánként 1,9 tonna szén-dioxidot ereszt a levegőbe. 
 
Egészségügyi vészhelyzetet rendeltek el Finnországban 
A finn kormány hétfőn egészségügyi vészhelyzetet rendelt el a koronavírussal fertőzöttek számának hirtelen 
növekedése miatt. Az intézkedés lehetővé teszi a kormány számára, hogy elrendelje az éttermek, illetve további iskolák 
bezárását, és korlátozza az egyes régiók közötti utazásokat. 
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Szerbia 

 
Szerbia példája mutatja, hogy az oltás mellett is szükség van óvintézkedésekre 
Kijárási tilalom bevezetését, az érintkezések teljes megtiltását, szükségállapot kihirdetését javasolják a szerb 
kormánynak a szakértők a járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt. Szerbiában már mintegy egymillió embert 
oltottak be a koronavírus ellen, mégis újra tombol a járvány. Ennek részben az az oka, hogy a vakcináció előrehaladtával 
lazult a járványügyi fegyelem, kevésbé tartották be az elővigyázatossági intézkedéseket. Emiatt újra emelkedni kezdett 
a fertőzöttek száma. A legfrissebb adatok szerint Szerbiában 4 056 új fertőzöttet azonosítottak, mellyel 470 941-re nőtt 
az eddig regisztrált esetek száma, és 16-tal 4 481-re nőtt a járvány halálos áldozatainak száma. 
 
Szerbiában március 1-től igényelhető a bértámogatás 
A szerbiai cégek, vállalkozások március 1-től igényelhetik a kormány gazdasági intézkedéscsomagjának bértámogatásra 
előirányzott részét. A munkáltatók alkalmazottanként a minimálbér felét, azaz 16 ezer dinárt igényelhetnek, amelyet a 
pénzügyminisztérium április 8-án utal. A kormány a bértámogatást három hónapon keresztül folyósítja. Az a cég, vagy 
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vállalkozás jogosult a juttatásra, amely nem bocsáthatja el dolgozóinak több mint 10 százalékát a segély utolsó 
kifizetésétől számított legalább három hónapon keresztül. 
 
Az EU több mint 17 millió eurót adományozott Szerbiának 
Az Európai Unió több mint 17 millió eurót adományozott Szerbiának védőfelszerelések, lélegeztetőgépek és egyéb 
orvosi eszközök vásárlására, beleértve a koronavírus elleni oltási kampányt is. Az EU 2020 szeptembere óta 200 szerb 
egészségügyi dolgozót foglalkoztatott, akik a mai napig több mint egymillió szerbiai polgárt láttak el, részt vesznek a 
tesztelésben, az oltásban, a gyógykezelésben, a szállításban, a kórházi kezelésben. 
 
Fellendült az online vásárlás Szerbiában is 
A koronavírus terjedésével az élet számos területe az internetre ‘’költözött’’, mint például a munkavégzés, a tanulás és 
ugyanígy a vásárlás is. 2020-ban az internetes fizetések alkalmával több, mint 14 millió tranzakció jött létre, amelyek 
összértéke meghaladta a 32 milliárd dinárt. Az ugrásszerű növekedést remekül szemléltetik a 2019-es adatok, mivel a 
2020-as adatokkal szemben 2019-ben a tranzakciók száma csupán 7 millió, összegük pedig megközelítőleg 18 milliárd 
dinár volt. A 2020-as év folyamán jelentősen, 64,44%-kal nőtt az online vásárlások száma Szerbiában. 
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Szlovákia 

 
Összefoglaló a március 3-án életbe lépő szlovákiai intézkedésekről 
Március 3-tól új rendelkezéseket vezettek be Szlovákiában. A korábban jelzettel ellentétben egyelőre az ingázóknak 
elegendő a 7 (a három vörös járás esetében 14) napnál nem régebbi negatív PCR vagy antigénteszt. A pozitívan tesztelt 
személyek ezentúl kizárólag orvoshoz és gyógyszertárba mehetnek el, üzletbe már nem. A kijárási tilalomra vonatkozó 
kivételek mindegyike hajnali 5 órától este 20 óráig lesz érvényes, este 20 órától hajnali 1 óráig pedig kizárólag sürgős 
munkavégzés vagy orvosi kezelés miatt hagyhatjuk el az otthonunkat. Ennek értelmében a kiskereskedelmi láncok is 
bezárják kapuikat este 8 órától.  A természetjárás járáshatáron túl tilos két kivétellel: a kassaiak Kassa vidékére 
átmehetnek, a pozsonyiak pedig Pozsony megye egész területén járhatják a természetet. Az iskolák alsótagozatai és az 
óvodák megnyithatnak azon gyerekek számára, akiknek szülei kénytelenek jelenléti formában dolgozni. Legalább az 
egyik szülőnek (gyámnak) azonban rendelkeznie kell hét napnál nem régebbi negatív teszttel. A karanténba kerülő 
koronavírus-fertőzöttel egy háztartásában élő, vele karanténba kényszerülő személyek mindegyike jogosult COVID-
segélyre. 
 
Több szlovák-magyar határátkelőhelyet is lezártak 
A Szlovák Köztársaság szigorúbb határellenőrzést vezetett be a mai nappal. A járvány megakadályozása érdekében 
március 3-án reggel 5 órától a szlovák oldalon lezárásra került a Letkés és Ipolyszalka határátkelőhely. Arra kérték a 
magyar hatóságokat, hogy intézkedjenek a Szlovák Köztársaság felé irányuló új komáromi Monostori-hídon érkező 
személyforgalom elterelésére a régi komáromi határátkelőhely irányába.  
 
Meghosszabbítja a veszélyhelyzetet a szlovák parlament 
Szlovákiában március 19-ig érvényben lesz a koronavírus-járvány miatt elrendelt vészhelyzet - a szlovák kormány február 
elején hozott döntését február 26-án hagyta jóvá a pozsonyi parlament. A szlovák kormány a vészhelyzet 
meghosszabbítását az egyre romló járványhelyzettel indokolta. A vakcinahiány miatt az oltást is le kellett állítani egy 
hétre. 
 
Koronavírus Szlovákiában: 71 halott, 2800 új vírusfertőzött, 12 627 PCR tesztelés 
Március 3-án némileg csökkent a Covid-19 következtében elhunyt személyek száma. A PCR tesztek pozitivitási rátája 
22,1 százalék. A laboratóriumokban március 3-án 12 624 PCR-tesztet értékeltek ki, ebből 2 800 mutatott pozitív 
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eredményt, antigén tesztekből 140 488-at végeztek, amiből 2 564 lett pozitív. A COVID-19 szövődményeiben újabb 71 
páciens hunyt el, ezzel a hazai áldozatok száma 7 560-ra emelkedett.   
 
Matovič behúzta a vészféket! Nem jön több orosz vakcina Szlovákiába? 
Az orosz Szputnyik V vakcinagyártó még március 4-én hajlandó megszüntetni azt a szerződést, amely biztosítaná a 
további kétmillió vakcina szállítását Szlovákiába, mindenfajta jogi szankciók nélkül. A kormányfő, Igor Matovič (OĽaNO) 
elmondása szerint erre azért kerül sor, mert meg szeretné nyugtatni a kedélyeket a koalíción belül, illetve meg akarja 
akadályozni, hogy az orosz vakcina miatt szétessen a kormány. 
 
A szlovákok hamarosan magukat is tesztelhetik koronavírusra 
Szlovákia 35 millió darab olyan nazális antigéntesztet rendelt, amivel a mintavételt mindenki saját magán végezheti el 
az orrnyálkahártyából. A szlovák egészségügyi miniszter már fel is kérte a Szabványügyi Hivatalt (ÚNMS), hogy 
biztosítsa be a szükséges engedélyeket. Az öntesztelési eszközöket elsősorban az iskolákban és a háztartásokban 
használnák. Darabja 3,50-3,70 euróba került. 
 
Szijjártó Péter zárt ajtók mögött tárgyalt Komáromban, Magyarország lélegeztetőgépeket küld a szlovákiai magyar 
kórházaknak 
Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere március 3-án Komáromba látogatott, ahol többek közt 
Keszegh Bélával, a város polgármesterével is tanácskozott. Egyrészt egy fejlesztéssel kapcsolatos egyeztetés zajlott, 
másrészt szóba került a jelenlegi helyzet kezelése gazdasági és járványügyi szempontból, valamint a komáromi iskolák 
felújításáról is szó esett. Szijjártó Péter megerősítette, Magyarország támogatja a szlovákiai magyar települések 
kórházait, lélegeztetőgépeket biztosítanak egyes régiókban A külügyminiszter a sajtótájékoztatón érintette a Szputnyik 
V vakcina témáját, illetve közbenjárását az oltóanyag beszerzése érdekében. A kettős állampolgársággal kapcsolatban 
elmondta, ezt a kérdést szeretnék "értelmesen, a kölcsönös tisztelet talaján állva megvitatni, nem engedve a 
provokációknak”. 
 
Épülhet az új híd Magyarország és Szlovákia között 
A Colas magyar és szlovák cégei építhetik meg az Ipolydamásd és Helemba közötti Ipoly hidat a kétoldali rávezető 
utakkal együtt, európai uniós támogatásból, nettó 3 millió 838 ezer euróért (mintegy 1,4 milliárd forintért). Az Ipoly 
folyón Őrhalom és Ipolyvarbó, valamint Drégelypalánk és Ipolyhídvég között is épül új híd, amelyek Magyarországot és 
Szlovákiát kötik össze. 
 
Tetszhalott állapotban a szlovákiai turizmus 
A Szlovákiai Szállodák és Éttermek Szövetsége attól tart, hogy a vendéglátás számára végzetes következményeket 
tartogat a pandémia. Az egy évvel korábbi adatokhoz képest 84 százalékkal kevesebb vendég fordult meg a szlovákiai 
szálláshelyeken. Mára az is egyértelművé vált, hogy a 100 millió eurós mentőcsomag nem elég az idegenforgalmi ágazat 
megmentésére. A turisták száma a húsz évvel korábbi szintre esett vissza, a vendéglátóhelyek bevételei pedig éves 
szinten a felére csökkentek. Míg 2019-ben 6,4 millió turista szállt meg a szlovákiai hotelekben vagy egyéb 
szállásadóknál, addig tavaly a számuk 3,2 millióra esett vissza. 
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Szlovénia 

 

Koronavírus-helyzet Szlovéniában 
Szlovéniában március 3-ra egy nap alatt 1209-cel 192 265-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, 11 beteg hunyt el, 
amivel a járvány halálos áldozatainak száma 3874-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 516-an vannak 
kórházban, 82-ten intenzív osztályon. Várhatóan minden középiskolás évfolyam visszatérhet az iskolapadokba a jövő 
héttől. 
 

Szlovéniában a krónikus betegségekben szenvedő betegek előnyben részesülnek az oltásnál 
A szlovén kormány új oltási tervet fogadott el, ennek keretében a krónikus betegségekben szenvedő betegek előnyben 
részesülnek az oltásnál, függetlenül attól, hogy melyik korosztályhoz tartoznak. Miután beoltották az egészségügyi 
dolgozókat és a 75 évnél idősebbeket, az oltásnál nem lesz többé kritérium, hogy ki melyik korosztályhoz tartozik. A 
krónikus betegek prioritási listáját a házi orvosok határozzák meg. A krónikus betegek beoltását követően a diplomaták 
és a minisztériumi tisztviselők kerülnek sorra, mert nekik az Európai Unió Tanácsának fél évre szóló soros elnöksége 
kapcsán többet kell külföldre utazniuk. Szlovénia július 1-jén veszi át ezt a tisztséget. Őket pedig a külföldi missziókban 
részt vevő katonák követik majd. Csak ezután kerülnek sorra a 65 évnél idősebbek, az oktatásban dolgozók, a 
kormánytagok, az alkotmánybírók, a parlamenti képviselők és más tisztségviselők. A mintegy kétmilliós Szlovéniában 
eddig a lakosság 5,9 százalékát oltották be a koronavírus ellen. 
 

Nagyot zsugorodott tavaly a szlovén össztermék 
A szlovén hazai össztermék (GDP) reálértéken 5,5 százalékkal csökkent tavaly éves összevetésben. A belföldi kiadások 
jelentősen visszaestek, és a külső kereslet is megcsappant. A gazdaság teljesítménye 4,5 százalékkal csökkent a 
negyedik negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az előzetes becslések folyó áron 46,3 millió euró 
esést mutatnak, ez nominálisan 4,3 százalékos gyengülés 2019-hez képest, míg a visszaesés reálértéken elérte az 5,5 
százalékot. A belföldi kiadás 6,5 százalékkal mérséklődött, amelyet a háztartások kiadásainak 9,8 százalékos 
csökkenése befolyásolt a leginkább. Az export 8,7 százalékkal apadt, az import pedig 10,2 százalékkal. A 
külkereskedelmi többlet 4,6 millió eurót tett ki 2020 végén, magasabb volt, mint 2019-ben. Az elmúlt évben valamivel 
több mint egymillió ember volt munkaviszonyban, ami 1 százalékos csökkenés 2019-hez képest. 
 
Szlovénia konszolidált költségvetési hiánya nőtt januárban 
Szlovénia konszolidált költségvetési hiánya januárban 394,6 millió euróra (475,5 millió dollárra) nőtt, a tavalyi év azonos 
időszakában mért 45,2 millió euróról. A konszolidált költségvetési bevételek 0,4%-kal csökkentek januárban 1,672 
milliárd euróra, az adóbevételek 5,8%-kal 1,49 milliárd euróra estek vissza. Az összes konszolidált kiadás 19,9%-kal, 
2,067 milliárd euróra nőtt. Az államháztartás januárjában 432,2 millió eurós hiánnyal zárt, szemben az egy évvel korábbi 
11 millió eurós többlettel. Az államháztartás összes bevétele éves szinten 1,7%-kal 889,6 millió euróra csökkent, az 
adóbevételek 11,9%-kal 739,8 millió euróra estek vissza. Az összes kiadás 48%-kal ugrott meg az előző évhez képest, 
1,322 milliárd euróra. 
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Európai Unió 

 
A szigorú utazási korlátozások miatt megrótt hat tagállamot az EU 
Az Európai Bizottság hivatalos figyelmeztetést küldött hat európai uniós tagállamnak, mivel szerinte a koronavírus-
járvány terjedését lassítani hivatott, a határok átlépésére vonatkozó szigorú korlátozásaik alááshatják a schengeni 
térségen belüli szabad mozgást. 
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Jövő héten jön az újabb uniós vakcina 
Rendkívüli ülést hívott össze az Európai Gyógyszerügynökség március 11-ére, amelynek egyetlen célja, hogy egy 
következő vakcina, a Johnson & Johnson cégcsoport tulajdonában álló Janssen Gyógyszergyár forgalombahozatali 
engedélyének ajánlásáról döntsenek. Ez az egyetlen jelenleg rendelkezésre álló oltóanyag, amelyből egy dózis is 
elegendő a védelem kialakulásához. Az Európai Unió 200 millió adagra szerződött és kikötöttek egy 200 milliós opciót 
is. Vagyis ez a keret 400 millió ember beoltására elegendő, az több, mint az EU felnőtt korú lakossága. 
 
Az Európai Gyógyszerügynökség megkezdte a Szputnyik V vizsgálatát 
Az orosz vakcinagyártó szerint ez nagy lépés a vakcina uniós jóváhagyásához. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 
megkezdte a Szputnyik V oltóanyag felülvizsgálati eljárását – közölte az EMA csütörtökön. Az uniós 
ügynökség közleménye szerint a laboratóriumi vizsgálatok és a klinikai tesztek eredményei alapján úgy döntöttek, hogy 
megindítják a "gördülő felülvizsgálati eljárást". Ez azt jelenti, hogy a tesztek adatait és eredményeit még a forgalomba 
hozatali engedély iránti hivatalos kérelem benyújtása előtt értékeli az ügynökség, lerövidítve ezzel a folyamatot. 

 
Az EU vezetői mélyíteni akarják a katonai integrációt Európában 
Az Európai Unió el akarja mélyíteni a tagállamok közötti védelmi és biztonságpolitikai együttműködést, növelni kívánja 
a védelmi beruházásokat, fejleszteni a védelmi és civil képességeit, valamint a műveleti készenlétet - hangsúlyozta 
Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben, az EU-tagországok vezetőinek kétnapos csúcstalálkozóját 
követően pénteken. 
 
Merkel: még nyár előtt bevezethetik az EU-ban a digitális oltásigazolást 
Még a nyár előtt bevezethetik az Európai Unióban az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) elleni védőoltás beadását 
tanúsító igazolványt, amellyel szabadabban lehet majd utazni - mondta Angela Merkel német kancellár csütörtökön 
Berlinben a tagállami kormány-, illetve államfőket összefogó Európai Tanács videokonferenciája után. 
 
Bejelentették: márciusban jön az EU-s digitális vakcinaútlevél 
Márciusban tesz javaslatot az Európai Bizottság egy EU-s digitális vakcinaútlevél létrehozására – számol be a hírről a 
Reuters. Ursula von der Leyen , az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy márciusban a bizottság javaslatot tesz az 
EU-s digitális vakcinaútlevél létrehozására. Arról, hogy pontosan hogyan fog kinézni ez a zöld vakcinaútlevél, 
márciusban tesz majd közzé ajánlást a bizottság – mondta von der Leyen.   
 
Több mint 200 projektet kezd támogatni az Európai Bizottság 
Az Európai Bizottság kétszáznál is több olyan tagállami projekt 102,6 millió eurós (mintegy 37 milliárd forint) 
támogatását hagyta jóvá, amelyek célja a gazdasági növekedést ösztönző nemzeti reformok kidolgozása és 
végrehajtása. Az uniós bizottság tíz új magyarországi kezdeményezés támogatásáról döntött - közölte a brüsszeli 
testület kedden. 
 
Az EP átfogó javaslattal mentené meg a turizmust 
A biztonságos és fertőzésmentes turizmusra vonatkozó uniós kritériumoknak, köztük a közös oltási bizonyítványnak, a 
fenntartható turizmusra vonatkozó új uniós stratégia részét kell képezniük - foglalták össze egy most megszavazott 
határozattervezetben EP-képviselők. A javaslat része a közös szabályozás mellett a szektor támogatása áfacsökkentés 
révén. 
 

EU-s figyelmeztetés: a járványok évei következnek 
Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke arra figyelmeztet, hogy a járványok korszaka előtt áll Európa és az 
egész világ, amire az EU-nak fel kell készülne. A tudományos kutatási háttérbe pénzt fognak tolni. 
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FÁK-térség 

 

Újabb négy orosz tisztségviselőt szankcionál az EU a Navalnij-ügy miatt 
Az Európai Unió négy magas rangú orosz tisztviselőt vesz fel az uniós tagállamok külügyminiszterei által az Alekszej 
Navalnij orosz ellenzéki politikus elítéléséért és bebörtönzéséért felelősökkel szemben egy hete jóváhagyott szankciós 
listára, közölték diplomácia források hétfőn.  
 
A távozó orosz nagykövetet fogadta Orbán Viktor 
Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta Vlagyimir Nyikolajevics Szergejevet, Oroszország 
leköszönő magyarországi nagykövetét – közölte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes 
államtitkár. A nagykövet közel hétéves magyarországi tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend 
Középkeresztje a csillaggal kitüntetést vehette át a magyar–orosz kapcsolatok fejlesztését elkötelezetten támogató 
tevékenységéért, az országaink közötti politikai, gazdasági és kulturális együttműködésben vállalt jelentős szerepéért. 
 
Az Uniper befejezte az Északi Áramlat 2 projekt finanszírozását  
Az Uniper német konszern egyik vezető beosztású tisztségviselője bejelentése alapján a vállalatcsoport a továbbiakban 
nem fektet be többet az Északi Áramlat 2 földgázvezeték projektjébe. Az eddig befektetett összeget nem ismertették.  
 
Legalább 2,4%-kal nőhet a fehérorosz mezőgazdasági kibocsátás ez évben a becslések szerint  
Ivan Krupko élelmiszerügyi miniszter tájékoztatása alapján Fehéroroszország 2,4%-kal kívánja növelni 2021-ben a 
mezőgazdasági kibocsátást.  
 
25%-kal nőtt 2020-ban a készpénz nélküli fizetések aránya Ukrajnában 
Az Ukrán Nemzeti Bank tájékoztatása szerint 2019-hez képest 2020-ban 25%-kal több kézpénzmentes fizetési 
tranzakciót tartottak nyilván. Az ily módon véghez vitt tranzakciók száma elérte az 5,2 milliót.  
 
Orosz-kazah együttműködés az EGU keretében 
2021. március 1-én folytatott telefonos tárgyalásuk során Mikhail Mishusztyin orosz és Aszkar Mamin kazah 
miniszterelnök - különös tekintettel Kazahsztán EGU elnökségére - megvitatták az Eurázsiai Gazdasági Uniót (EGU) 
érintő elképzelések összehangolásának lehetőségét. Külön kitértek az orosz-kazah kereskedelmi és gazdasági 
együttműködés kérdéseire. 
 
Kazahsztán a 39. helyet foglalja el a 2020-as Gazdasági Szabadság index alapján összeállított rangsorban 
Kazahsztán a megvizsgált 180 ország között a 69,6 ponttal a 39. helyen áll el az International Heritage független 
szakértői intézet által összeállított 2020-as Gazdasági Szabadság indexében (index of economic freedom). Átlag 
pontszáma 4,2 ponttal nőtt, mely eredménye elsődlegesen az egészséges fiskális, költségvetési háttérnek köszönhető. 
Kazahsztán az ázsiai-csendes-óceáni térség 42 országa között a 10. helyen áll, összesített pontszáma jóval meghaladja 
a régió átlagát. A régióból Oroszország a 94., Üzbegisztán a 114., Kirgizisztán a 81., Kína pedig a 103. helyet szerezte 
meg. A rangsor öt legjobb gazdasága Szingapúr, Hong Kong, Új-Zéland, Ausztrália és Svájc.  
 
Kazahsztán 900M kilowatt óra mennyiségű áramot szállít Kirgizisztánba  
Szagyir Zsaparov újonnan megválasztott kirgiz elnök kazahsztáni hivatalos látogatása során megállapodás született a 
felek között, melynek értelmében Kazahsztán 900M kilowatt óra mennyiségű áramot szállít Kirgizisztánba. A 
„kölcsönadás” feltételeként Kirgizisztán 3 év alatt részletekben fogja „visszaadni” a megállapodás során Kazahsztántól 
beszerzett energiamennyiséget.  
 
Növekedett az Üzbegisztánon áthaladó, tranzit áruforgalom 2020-ban 
A tavalyi év adatai szerint az Üzbegisztánon áthaladó tranzit áruforgalom elérte a 1,3 M tonnát, mely összehasonlítva az 
azt megelőző, 2019-es évvel, 4,6%-os növekedést jelent – jelentette be Zsaszurbek Csorijev üzbég közlekedési 
miniszter-helyettes.  
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Május végéig újraindul a légiközlekedés Oroszország és Tádzsikisztán között 
A Vnukovo nemzetközi repülőtér (Moszkva) társtulajdonosa, Vitalij Vancev újságíróknak adott interjúja alapján 2021.  
április-május időszakában tervezik újraindítani a légiközlekedést Oroszország és Tádzsikisztán repülőterei között.  
  
FORRÁS: 
Magyarország nagykövetsége, Nur-Sultan 
Magyarország nagykövetsége, Baku 
https://tass.ru/  
https://www.ukrinform.net/ 
https://regnum.ru/ 
https://eng.belta.by/ 
https://infostart.hu/ 
https://index.hu/ 
https://hvg.hu/ 
 

Kína 

 
Rossz hírek Kínából, pedig ők már leküzdötték a járványt 
Kilenchavi mélypontra gyengült a kínai feldolgozóipar teljesítményének növekedését jelző mérőszám februárban, 
miután a gyenge tengerentúli kereslet és a koronavírus-járvány hatásai befolyásolták a termelést, ez pedig a kínai 
foglalkoztatási helyzetet - áll a Caixin Insight Group kínai kutatóintézet és az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-
gazdasági adatszolgáltató közös felmérésében.  
 
Megszólalt Orbán Viktor, miután megkapta a kínai vakcinát 
"Sárkány ellen sárkányfű" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, amikor megkapta a Sinopharm koronavírus elleni 
vakcinát. Müller Cecília tisztifőorvos úgy döntött, hogy az operatív törzs vezetői most már oltassák be magukat. Ez velem 
is megtörtént. "Azóta már itt vagyok a Karmelita kolostorban és dolgozom. Láthatják, kutyabajom. Önök se féljenek" - 
mondta a miniszterelnök a Facebook-ra feltöltött videójában. 
 
A kínai vakcina első hatása: durván megugrott a koronavírus ellen beoltottak száma Magyarországon 
Eddig 677 682 fő kapott oltást, közülük 249 499 fő már a második oltását is megkapta – közölte ma a koronavirus.gov.hu. 
A napi statisztikák alapján még soha nem kaptak annyian oltást, mint az elmúlt 24 órában: 114 ezerrel nőtt egy nap alatt 
a számuk az első oltás esetében, miközben a második oltásból 5 ezren kaptak.  
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 

 

Törökország 

 
Koronavírus-helyzet Törökországban 
Március 3-án egy nap alatt 65-en estek áldozatul a koronavírusnak, ezzel a megbetegedés következtében elhunytak 
száma 28 771-re emelkedett. 11 520 újabb esettel 2 734 836-ra nőtt a járvány kitörése óta regisztrált koronavírus-
fertőzések száma. Az aktív esetek száma február közepe óta ismét növekedésnek indult, jelenleg 112 801 esetet tartanak 
nyilván. 
 
Törökországban a tartományok kategorizálása szerint folytatódik a járványkezelés 
Március 1-től nem országosan, hanem a tartományok kategóriákba sorolása szerint folytatódik a koronavírus-járvány 
kezelése: a tartományok alacsony, közepes, magas és nagyon magas kockázatú besorolást kapnak attól függően, hogy 
100 ezer emberre heti szinten hány újonnan regisztrált fertőzött jut. Az alacsony kockázatú tartományokban ez az érték 
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10-nél kevesebb, a közepesekben 11 és 35 közé, a magasaknál pedig 36 és 100 közé esik, míg a nagyon magasakban 100 
feletti. Az alacsony és közepes kockázatú tartományokban feloldják a 65 évnél idősebbek és a 20 éven aluli, nem dolgozó 
fiatalok lakhelyelhagyásának korlátozását és a hétvégi kijárási korlátozást, de a másik két csoportban a vasárnapi napra 
szűkítve részben fenntartják az intézkedést. A hétköznap éjszakákra vonatkozó, este 21 óra és reggel 5 óra közötti 
kijárási tilalom továbbra is országos érvényű. A nagyon magas kockázatú tartományokat leszámítva reggel 7 és este 19 
óra között immár nyitva tarthatnak az éttermek, a kávézók és a cukrászdák, bár csak befogadóképességük 50 
százalékáig szolgálhatnak ki vendégeket. Országszerte megnyitnak az iskolát megelőző oktatási intézmények, valamint 
az általános iskolák alsó tagozatainak diákjai, továbbá a 8. és 12. osztályos tanulók is visszatérnek az osztálytermekbe. 
 
Török egyetem: 83,5 százalékos hatékonyságú a kínai CoronaVac oltóanyag 
A Sinovac Biotech kínai gyógyszergyár által a koronavírus ellen kidolgozott, CoronaVac nevű oltóanyag 83,5 százalékos 
hatékonyságúnak bizonyult a törökországi klinikai vizsgálatok harmadik szakaszában az ankarai Hacettepe állami 
egyetem közleménye szerint.  A beszámoló szerint a készítmény 100 százalékban megelőzi, hogy a fertőzöttek kórházba 
kerüljenek. Az elölt vírusokon alapuló CoronaVac tesztje 2020. szeptember 14-én kezdődött meg Törökországban. A 
védőoltás hatékonyságát 18 és 59 év közötti alanyokon vizsgálták. A kísérletben 10 216-an vettek részt, oltóanyagot 
6648 ember, míg hatóanyag nélküli szert, vagyis placebót 3568 ember kapott. 
 
Orbán Viktor a török külügyminiszterrel tárgyalt, és a járványkezelés is szóba került 
Orbán Viktor miniszterelnök február 25-én a Karmelita kolostorban tárgyalt Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszterrel. 
A török külügyminiszter magyar kollégája, Szijjártó Péter meghívására tett hivatalos látogatást Magyarországon. Az 
Orbán Viktorral folytatott megbeszélésen megvitatták a török-magyar kapcsolatok minden aspektusát, és eszmecserét 
folytattak az aktuális globális és regionális kérdésekről. Emellett tapasztalatot cseréltek a koronavírus-járvány elleni 
védekezésről. Mevlüt Cavusoglu budapesti látogatása előkészítése a Törökország-Magyarország Magas Szintű 
Stratégiai Együttműködési Tanács idei ötödik ankarai ülésének is, melyen Recep Tayyip Erdogan török államfő és Orbán 
Viktor elnököl majd. 
 
Magyarország is részt venne a török vakcina tesztjében 
Magyarország célja, hogy erősítse az együttműködését Törökországgal - hangoztatta Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter Budapesten, miután megbeszélést folytatott Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszterrel. 
Törökországban 17 vakcina fejlesztési program folyik. A leginkább előrehaladott esetében hamarosan befejezik a 
második klinikai tesztfázist, és Magyarország részt vehet a harmadikban. Stabil alapja van a gazdasági 
együttműködésnek - bár tavaly a világkereskedelem 9%-kal visszaesett, a magyar-török forgalom 6%-kal nőtt. 
Megkezdődött az első jelentős, a kormány által támogatott magyar beruházás Törökországban: újszülött-gyógyászati 
eszközöket előállító üzem épül Ankarában 800 millió forintból. Előrehaladott tárgyalásokat folytatnak egy 70 milliárd 
forintos török projektről: egy török csomagolóanyag-gyártó beruházása 330 munkahelyet hozna. Learatták az első sikert 
az afrikai gazdasági együttműködésben: magyar és török cégek közösen egy 100 millió dollár (29,5 milliárd forint) értékű 
projektben 7 ghánai kórházat szerelnek fel onkológiai eszközökkel.  
 
Elkerülték a recessziót a törökök, de milyen áron? 
Nőtt Törökország gazdasága 2020 negyedik negyedévében és az év egészében, így azon kivételek közé került, amelyek 
recesszió nélkül vészelték át a koronavírus-járvány csapásait. A növekedésnek azonban súlyos ára volt: az olcsó hitelek 
rekordmélységbe taszították a török líra árfolyamát, leapasztották az ország devizatartalékait, szították az inflációt és 
hátráltatták a munkahelyteremtést. Október-decemberben szezonális és naptárhatással kiigazítva 1,7%-kal nőtt a hazai 
össztermék (GDP) az előző negyedévhez képest. Éves összehasonlításban 5,9%-kal ugrott meg a GDP a negyedik 
negyedévben, lassult az ütem a harmadik negyedévben mért 6,3%-os emelkedéshez képest. Elemzők erősebb 
növekedésre, 7,1%-os ütemre számítottak a negyedik negyedévről. A 2020-as év egészében 1,8%-kal nőtt a török 
gazdaság, gyorsult az ütem a 2019-ben mért 0,9%-hoz képest. Folyó áron számolva 16,8%-kal, 5047 milliárd 909 millió 
török lírára emelkedett a GDP értéke. Az egy főre jutó GDP értéke 60 ezer 537 líra, azaz 8599 dollár volt. A háztartások 
fogyasztása, amely a GDP 56,4%-át tette ki, 3,2%-kal nőtt tavaly. 
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15,61% volt a törökországi infláció februárban  
Törökországban februárban éves szinten 15,61%-kal emelkedtek a fogyasztói árak. Az éves adat 0,64 százalékponttal 
nőtt a múlt hónapban, a januári 14,97%-ról. Havi szinten a fogyasztói árindex 0,91%-kal emelkedett februárban. 
 

A török export ismét csúcsot döntött februárban 
Éves összehasonlításban 9,6 százalékos emelkedés mellett a török export februárban minden idők legmagasabb értékét 
produkálta, elérve a 16 milliárd dollárt. Az import 9,8 százalékos növekedéssel elérte a 19,4 milliárd dollárt, így a 
kereskedelmi hiány 3,4 milliárd dollárt tett ki. 
 

A járvány befolyásolja a török fogyasztói szokásokat 
A koronavírus-járvány megváltoztatta a törökországi fogyasztói szokásokat. Tavaly az olyan szolgáltatásokra, mint az 
oktatás és az idegenforgalom, 0,5%-kal költöttek kevesebbet, míg 48%-kal nőttek a készülékekre és 18%-kal az 
élelmiszerekre, alkoholos italokra, dohánytermékekre, gyógyszerekre és higiéniai termékekre fordított kiadások. A 
kiadások összességében emelkedtek, és meghaladták a 2,9 billió TL-t (396 milliárd USD), ami 10%-os növekedést jelent. 
 

A Turkish Airlines 761 millió dolláros nettó veszteséget könyvelt el 2020-ban 
A török légitársaság, a Turkish Airlines (THY) 2020-as nettó vesztesége 5,58 milliárd TL-t (761 millió USD) tett ki, míg 
2019-ben még 4,53 milliárd TL nyereséggel zárta az évet. A THY teljes adóssága, amely 2019 végén 106,1 milliárd TL 
volt, a tavalyi év végére 147,9 milliárd TL-re nőtt. A társaság saját tőkéje 40,8 milliárd TL-ról 39,5 milliárd TL-re csökkent, 
bevétele, amely 2019-ben még 75,1 milliárd TL-t tett ki, 2020-ban 46,4 milliárd TL-re csökkent. 
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Amerikai Egyesült Államok 

 

USA: már oltanak a Johnson & Johnson vakcinájával is 
A Hartford Kórházban megkezdődött Connecticut és New York lakosainak beoltása a Johnson & Johnson gyógyszercég 
koronavírus elleni vakcinájával, néhány nappal azután, hogy az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala 
engedélyezte az egydózisú oltóanyag sürgősségi felhasználását. 
 

Továbbra is ellenséges a viszony Kína és az Egyesült Államok közt 
Joe Biden hivatalba lépését követően sem javult a viszony az Egyesült Államok és Kína közt – írja az Independent. Az új 
elnök hivatalba lépése előtt azt ígérte: törekedni fog arra, hogy normalizálja Amerika kapcsolatait azon országokkal, 
amelyekkel az utóbbi időben elhidegült a viszony. 
 

Klímavédelmi csomagot terjesztettek be a demokraták az Egyesült Államokban 
A képviselőház három demokrata tagja beterjesztette azt a törvényjavaslatot, amely által Joe Biden kormánya a szén-
dioxid-kibocsátást tervezné csökkenteni – írja a Reuters. A Frank Pallone, Paul Tonko és Bobby Rush képviselők által 
jegyzett javaslat előírná, hogy az elektromos áram előállítása többségében olyan forrásokból történjen, amelyek kevés 
vagy semennyi szén-dioxidot nem bocsátanak ki. 
 

Moszkva: Washington ne játsszon a tűzzel! 
Az Egyesült Államok kedden, az Európai Unióval összhangban szankciókat jelentett be orosz funkcionáriusok és cégek 
ellen Alekszej Navalnij ellenzéki politikus megmérgezése és bebörtönzése miatt. A lépést Marija Zaharova orosz külügyi 
szóvivő „ellenséges oroszellenes kirohanásnak" nevezte, és felszólította Washingtont, hogy „ne játsszon a tűzzel". 
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Texas leveti a maszkot 
Több amerikai államban és nagyvárosban javul a járványhelyzet: csökken az azonosított fertőzöttek és a kórházban 
ápoltak száma, így lazítani is kezdtek a járványügyi korlátozásokon. Ezen felbátorodva Texas kormányzója, Greg Abbott 
kedden bejelentette, hogy rendeleti úton visszavonta a járványügyi korlátozások nagy részét, köztük a kötelező 
maszkviselést azokban a megyékben, ahol a koronavírusos megbetegedéssel kórházban ápoltak száma nem kiugróan 
magas. 
 
Gazdagadót vetnének ki Joe Biden elnöksége alatt - Ezermilliárdokat remélnek az intézkedéstől 
Hétfőn a demokraták bemutattak egy törvényjavaslatot, amely 2%-os vagyonadót vetne ki az évi 50 millió dollár fölötti 
vagyonnal rendelkező háztartásokra. A javaslat előterjesztői között volt Elizabeth Warren, aki már régóta szorgalmazza 
a vagyonadó bevezetést az Egyesült Államokban - írja a Business Insider. 
 
A guru változatlanul hisz abban, hogy Amerika a nyerő 
Nem ingatta meg Warren Buffet, a legendás befektető Amerikába vetett hitét a koronavírus járvány. Hosszú hallgatását 
törte meg a guru részvényeseknek írott levelével. 
 
Egyértelmű fordulat az Egyesült Államokban: öt hónapja nem volt ilyen kevés új fertőzött 
Öt hónapja nem volt ilyen alacsony az újonnan regisztrált COVID-19 fertőzöttek száma az Egyesült Államokban és a 
számok folyamatosan csökkennek - derül ki a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem hétfőn közzétett adataiból. 
 
Engedélyezték a Johnson & Johnson vakcináját az Egyesült Államokban 
Megkapta a vészhelyzeti használati engedélyt a Johnson and Johnson koronavírus-elleni vakcinája az Egyesült 
Államokban. A cég szerint március végéig 20 millió embert tudnak majd beoltani az egykomponensű vakcinával. 
 
Kezd elszállni a gazdaságélénkítés az Egyesült Államokban 
Szombaton a képviselőházban elfogadták a Joe Biden kormánya által beterjesztett 1,9 billió dolláros gazdaságélénkítő 
csomagot, melynek keretében az eddiginél is nagyobb mértékben segítik majd járványügyi támogatásokkal az amerikai 
családokat, vállalatokat, iskolákat és elősegítik az oltások disztribúcióját. 
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Kanada 

 
Az olimpiai stadionban is oltani fognak Kanadában 
Kanadában előkészítették hétfőre a montreali olimpiai stadiont idősek ezreinek koronavírus elleni védőoltására, több 
tartományban pedig "besorozzák" a fogorvosokat, a szülésznőket, de még a gerincmasszőröket is segédkezni a tömeges 
oltásban. Az 1976-ban rendezett montreali nyári olimpia stadionjában először a 84 évnél idősebbek kapják meg a 
vakcinát. A létesítményt ellátták kerekesszékekkel és golfozáshoz használatos elektromos kisautókkal, hogy segítsék a 
járni már képtelen időseket. Naponta háromezer főt fognak beoltani a stadionban.  
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Latin-Amerika 

 
Az egész világ veszélybe kerülhet a brazil járvány miatt 
Vészjósló forgatókönyv válhat valóra, új és még halálosabb mutációk terjedhetnek el világszerte Bolsonaro elnök 
víruspolitikája miatt, erre figyelmeztetett a dél-amerikai ország egyik vezető tudósa a járvány eddigi leghalálosabb 
napján. A Guardiannak nyilatkozva Miguel Nicolelis, a Duke Egyetem idegtudósa felszólította a nemzetközi közösséget, 
hogy ítélje el a brazil kormányt, amiért nem tudta kézben tartani a járványt, ami eddig több mint negyedmillió brazilt ölt 
meg. Ez a globális áldozatok tíz százaléka. 
 
Többen haltak meg egy nap alatt Brazíliában, mint az USA-ban 
Több mint 1700-an haltak meg egy nap alatt Brazíliában a koronavírus szövődményeiben, többen mint az Egyesült 
Államokban. A dél-amerikai országban naponta átlagosan több mint ezren haltak meg az utóbbi másfél hónapban. São 
Paulo államban a legsúlyosabb a helyzet: itt vannak a legtöbben intenzív osztályon, több mint 10 ezer új esetet 
regisztráltak és 468-an meghaltak az elmúlt egy nap alatt. A járvány eddigi legsúlyosabb korszakát éli meg az ország, a 
halálesetek exponenciálisan növekvő száma mellett több államban is a végletekig le vannak terhelve az intenzív 
osztályok. 
 
Délen sem jobb a helyzet: Brazíliában kritikus az állapot az intenzív osztályokon 
Az egyik vezető brazil egészségügyi kutatóintézet arra figyelmeztetett, hogy Brazíliában az intenzív osztályokon a 
leterheltség a járvány kezdete óta nem volt olyan súlyos, mint most. Brazíliában december óta naponta több mint ezren 
halnak meg koronavírus miatt, február 25-én pedig több mint 1500 covidos halt meg az országban. 
 
Az esőerdőket védi az első brazil műhold 
Az amazóniai erdőirtásokat is figyeli Brazília első saját fejlesztésű, tesztelésű és működtetésű műholdja, amelyet 
vasárnapra virradóra bocsátottak fel a Satish Dhawan indiai űrközpontból. Az esőerdők megfigyeléséért felelős brazil 
űrkutatási intézet (INPE) közlése szerint az Amazonia 1 műhold segít ellenőrzés alatt tartani a mezőgazdasági 
tevékenységet és az esőerdőket, főleg az Amazonas vidékén. 
 
A mexikói elnök szerint Amerikának rengeteg új bevándorlóra lenne szüksége 
Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök úgy nyilatkozott szombaton, hogy Joe Biden amerikai elnökkel esedékes 
egyeztetése során olyan megállapodást fog szorgalmazni, amely jogi garanciákat szavatol a mexikói és közép-amerikai 
vendégmunkások számára. A mexikói elnök becslése szerint az Egyesült Államok gazdaságának 6-800 ezer további 
vendégmunkásra lesz szüksége évente. A mexikói elnök szerint a migrációs folyamatot jobb menedzselni, legalizálni 
azért, hogy a munkavállalók ne kockáztassák az életüket, és az emberi jogaik biztosítva legyenek. 
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Afrika és Közel-Kelet 

 
Súlyos visszaesés a diaszpóra által hazautalt devizaforgalomban Etiópiában 
Az etióp központi Kereskedelmi Bank (CBE) nyilatkozata szerint súlyos visszaesés mutatkozott az elmúlt félévben a 
diaszpóra által hazautalt devizaforgalomban. Az előző üzleti év hasonló időszakához képest mintegy fél milliárd dollárral 
kevesebbet utaltak át. Jóllehet a közlemény az okokat nem részletezi, a jelenségnek minden bizonnyal oka a jelenlegi 
tigráji válság, mivel az etióp diaszpóra jelentős része tigráji.   
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Digitális röntgenlaboratórium létrehozása Etiópiában 
A Külgazdasági és Külügyminisztérium és az Innomed Zrt. együttműködésében egy magyar fejlesztésű digitális 
röntgenlaboratórium került kialakításra az addisz-abebai Migbare-Senay Kórházban. A biztosított laboratóriumot annak 
beüzemelését, illetve az etióp kezelőszemélyzet betanítását követően Koppány Attila nagykövet 2021. január 15-én adta 
át hivatalosan az Etióp Ortodox Egyház vezetőjének, Őszentsége Mátyás (Matiasz) pátriárkának jelenlétében. 
 
2 milliárd dolláros külkereskedelmi többlet 2020-ban Ghánában 
2020-ban a ghánai gazdaság exportja 14,5, importja pedig 12,5 milliárd dollár volt, így 2 milliárd dollár külkereskedelmi 
többlettel zárt, ami a GDP 3%-ának felel meg. Ez az eredmény a magas aranyárnak volt köszönhető. 
 
Új áramtermelő erőművet adtak át Gambiában 
Adama Barrow elnök részvételével megtörtént az új brikamai erőmű átadása. A West Coast régióban, Banjul közelében 
található Brikama városban adták át a 28 millió dolláros, 20 MW kapacitású olajjal működő áramtermelő erőművet. A 
projekt az Iszlám Fejlesztési Bank (IDB) és a gambiai kormány társfinanszírozásával és a dél-korei STX Heavy Industries 
kivitelezésében valósult meg. 
 
Kiemelkedően jó kukorica termést várnak Zimbabwéban 
A koronavírus-járvány okozta nehézségek ellenére a zimbabwei gazdaság egyik szektora, a kukoricatermesztés kiváló 
kilátásokat vár az idei aratási szezontól. A dél-afrikai ország szerint a 2020/21-es év termése a korábbi, 2019/20-as évi 
termés (0,9 M tonna) háromszorosa is lehet.   
 
A kampalai mulagó kórház fejlesztése a KKM és a Semmelweis Egyetem közreműködésében 
A KKM a Semmelweis Egyetem közreműködésével egy nagyszabású egészségügyi fejlesztési projektet valósít meg az 
Ugandai Köztársaságban, amelynek keretében sor kerül a kampalai Mulagó Kórház kardiológiai intenzív osztályának 
fejlesztésére. A kezdeményezés célja, hogy Magyarország a rendelkezésére álló hazai egészségügyi szaktudással és 
kapacitásokkal hozzájáruljon a kórház kardiológiai intenzív osztályának kapacitásainak bővítéséhez és fejlesztéséhez 
magyar technológiák alkalmazásával. A magyar fejlesztés ezáltal biztosítja majd a kardiológiai és szívsebészeti 
beavatkozásokhoz szükséges magas színvonalú egészségügyi hátteret. 
 
Izraelben karperec válthatja a karantént 
Elektronikus karperecet kapnak az Izraelbe érkezők. Az egészségügyi minisztérium projektjének lényege, hogy az 
országba beutazóknak nem kell a szabályok szerint karanténba vonulniuk egy szállodába, helyette hazamehetnek, 
mozgásukat pedig nyomkövetővel ellátott karkötőn keresztül figyelhetik a hatóságok. Gaby Glazman, a projekt egyik 
első résztvevője szerint ez remek kezdeményezés. 
 
Tovább lazítanak Izraelben: megnyitják a vendéglátást 
Vasárnaptól ismét tanítanak az iskolák összes évfolyamán, és megnyitják a vendéglátást Izraelben, de továbbra is a 
koronavírus-járvány miatti korlátozások figyelembevételével - jelentette a helyi média kedden. 
 
Fél Izraelt már beoltották 
A tervezettnél lassabban és további korlátozással nyithatják meg a vendéglőket és kávéházakat Izraelben, ha az 
országban tovább nő a koronavírus-járvány terjedését jelző fertőzési ráta – jelentette a Jediót Ahronót című újság. Az 
egészségügyi minisztérium számítása szerint az országban száz fertőzött átlagosan 99-nek adja át a koronavírust, ez 
növekedést mutat az egy héttel ezelőtti adatokhoz képest. 
 
Kétszázezer adag oltóanyagot adományozott Kína Algériának 
Kétszázezer adag, a Sinopharm által gyártott, koronavírus elleni oltóanyagot adományozott Kína régi szövetségesének, 
Algériának - közölte csütörtökön az APS hivatalos algériai hírügynökség. A szállítmány kiegészíti a világjárvány elleni 
harc eszköztárát - jelentette ki Ammar Belhimer kormányszóvivő, tájékoztatási miniszter. Ez az első jelentősebb 
vakcinamennyiség, amely Algírba érkezett. Az ország január óta két, egyenként 50 ezer adagos szállítmányt kapott a 
Szputnyik V orosz védőoltásból és 50 ezer adagot az AstraZeneca/Oxford vakcinájából. 
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Kínai vakcinára vár és saját oltóanyagot fejleszt Irán 
Irán 250 ezer adagot vár a Sinopharm kínai gyógyszergyártó cég koronavírus elleni vakcinájából szombaton – közölte az 
iráni Egészségügyi Minisztérium. Az iszlám köztársaság februárban 120 ezer adagot kapott az orosz Szputnyik V 
vakcinából. Médiaértesülések szerint az ország összesen kétmillió adag oltóanyagot vásárolt eddig. A közel-keleti ország 
decemberben egy saját fejlesztésű oltóanyag tesztelését is megkezdte. Az iráni vakcina várhatóan tavasszal kerül 
forgalomba. Teherán Kubával együtt is dolgozik egy oltóanyag kifejlesztésén. 
 

Szaúd-Arábia gazdasági kilátásai 2021-ben 
A szaúdi gazdaság erőteljes növekedését prognosztizálja 2021 második felére a Nemzetközi Pénzügyi Intézet (IIF). A 
tanulmány szerint a szaúdi gazdaság a 2020. évi 4,2%-os csökkenés után az idén elérheti a 2,4%-os növekedést. Ezt 
egyrészt az olaj- és nem-olajipari szektorok fellendülésével, másrészt a COVID-19 pandémia terjedésének megelőzésére 
tett hatékony lépésekkel indokolják. Szakértői becslések szerint 2021-ben 2,4 százalékos, míg 2022-ben 3,1 százalékos 
reál GDP növekedés várható, amelyet erősen befolyásol a nyersolaj iránti kereslet helyreállása és a kőolaj hordónkénti 
világpiaci árának alakulása. 
 

Fajsúlyos döntést hozott Joe Biden: nem szakít a Közel-Kelet egyik legerősebb államával 
A szaúdi-amerikai kapcsolatok "újraszabályozásáról" beszélt az amerikai külügyi szóvivő helyi idő szerint hétfőn Dzsamál 
Hasogdzsi kormánykritikus szaúdi újságíró meggyilkolása kapcsán, leszögezve: Rijád és Washington nem kívánja 
megszakítani a kapcsolatokat. Ned Price külügyi szóvivő szerint tagadhatatlan, hogy Szaúd-Arábia nagyon jelentős 
befolyással bír az arab világban. 
 

Rakétatámadás érte Szaúd-Arábiát, a Formula E-futam is célpont lehetett 
A Szaúd-Arábiából érkező beszámolók szerint szombaton az arab katonai koalíció egy ballisztikus rakétát és több drónt 
is megsemmisített. Állítólag a Formula E-futam is a célpontok között szerepelt. A Forma-1 a tervek szerint decemberben 
látogat el a közel-keleti országba. Rakéta- és dróntámadás érte Szaúd-Arábia fővárosát, Rijádot, nem sokkal azután, 
hogy véget ért a Formula E-világbajnokság második futama. A támadást hatástalanították, de a decemberre tervezett 
F1-es nagydíj előtt rendkívüli esemény, hogy egy FIA-világbajnokság fordulója ilyen közvetlen veszélybe kerül.    
 

Joe Biden légitámadást rendelt el Szíriában 
Légicsapást hajtott végre csütörtökön az Egyesült Államok Szíriában egy Irán-barát milícia egyik objektumára - közölték 
amerikai illetékesek a Reuters hírügynökséggel. A hírügynökség szerint ez a múlt héten Irakban amerikai célpontok ellen 
végrehajtott rakétatámadás miatti válaszcsapás volt. A Reuters forrásai tudatták, hogy a támadást Joe Biden amerikai 
elnök hagyta jóvá. 
 

Utazási hotspotok otthonról dolgozóknak 
Minden nemzetiség pályázhat Dubai új távmunkaprogramjára, feltéve, hogy havi 5000 dollár a minimum jövedelme. 
Azok az utazók, akik nem biztosak benne, hogy elköteleződnének, turistavízummal léphetnek be Dubaiba, majd 
tartózkodásuk alatt pályázhatnak a munkaprogramra. A 287 dolláros regisztrációs díj alacsonyabb, mint a legtöbb 
programban. A kérelmezőknek rendelkezniük kell az Egyesült Arab Emírségekben érvényes egészségbiztosítással, és 
fizetési igazolással, illetve bankszámlakivonat formájában igazolniuk kell a jövedelmüket. 
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Ausztrália 

 
Titokzatos repülőjáratok Ausztrália fölött 
A légiközlekedés korábban sohasem látott mértékű visszaesése miatt a légitársaságok világszerte több ezer járatot 
töröltek. Néhány cég új ötleteket keres, hogy újra utasokat csábítson a fedélzetre. Az ausztrál Qantas „titokzatos 
repülőutakat” ajánl, hogy felpörgesse a belföldi turizmust. Ezek a járatok Sydneyből, Brisbane-ből és Melbourne-ből 
indulnak, és két óra múlva leteszik őket valahol. A teljes program turistaosztályon 476, business osztályon 1000 
ausztrál dollárba kerül.  Ezért az árért az utasok kapnak némi földi szórakoztatást is, ebédet és koncerteket. A Qantas 
titokzatos járatai a korábbi „utazás a semmibe” nevű program folytatása. 
 
Végrehajtotta az első tesztrepülését Ausztráliában egy pilóta nélküli vadászgép 
Végrehajtotta az első tesztrepülését kedden Ausztráliában egy pilóta nélküli harci gép, amelyet arra terveztek, hogy 
kötelékben repüljön a pilóták által irányított vadászgépekkel, és védelmet nyújtson nekik. A Boeing ausztrál 
leányvállalata által fejlesztett pilóta nélküli gép alakjában leginkább vadászgépre emlékeztet, 11,6 méter hosszú, 
hatótávolsága pedig 3704 kilométer. 
 
Terjed a QR-kódos fizetés a világon, egy új rendszert vezetnek be Ausztráliában 
Ausztráliában egy QR-kódos fizetési rendszert építenek, a kóddal mobilos, online és bolti tranzakciókat lehet indítani 
a tervek szerint. Az ausztrál nemzeti betéti kártyás fizetési rendszert üzemeltető cég, az Etfpos bejelentette, hogy egy 
QR-kód alapú fizetési hálózatot építenek az országban, amely az online, a mobil és a bolti tranzakciókat is támogatja. 
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Új-Zéland 

 
Megharagudtak az új-zélandi miniszterelnökre, amiért ismét lezárta az egész országot 
Jacinda Ardern kormányfő ugyan megérti a feldühödött lakosság frusztrációját, elmondása szerint azonban az ország 
biztonsága érdekében cselekedett. Új-Zéland újfent legmagasabb, harmadik szintű országos zárlat alá került 
vasárnaptól kezdődően egy hétre, miután Aucklandben azonosítottak egy koronavírusos pácienst, aki eddig 
tisztázatlan körülmények között kapta el a fertőzést. 
 
Az új-zélandi kormányfő azt kérte az emberektől, hogy jelentsék az óvintézkedések megszegését  
"Ha ez azt jelenti, hogy egy családtagot vagy kollégát kell bejelentenünk, azt is meg kell tennünk".  Jacinda Ardern új-
zélandi kormányfő hétfőn felszólította az ország lakosit arra, hogy jelentsék a járványellenes óvintézkedések 
megszegését. A nyilvánosságot ugyanis felháborították azok a hírek, miszerint a kormány rendelkezéseinek 
megszegése miatt Új-Zéland legnagyobb városában, Aucklandban ismét bevezették a lockdownt. 
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