
 

 
 

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 

 
Több mint 7000 adag koronavírus elleni vakcina érkezett Albániába 
7020 koronavírus elleni Pfizer vakcina érkezett február 15-én Albániába, és áprilisban várhatóan 350.000 AstraZeneca 
vakcinához jut az ország. Albániában február 17-re ismét rekordot döntött a napi új fertőzések száma, mely 1075-tel nőtt 
95 726-ra növelve a járvány kitörése óta regisztrált esetek számát. A járványban elhunytak száma 18-cal 1600-ra 
emelkedett. 
 
A pénzügyi támogatások mértéke júniusig megduplázódik 
A nehéz helyzetben lévők megsegítésére az albán kormány januártól júniusig megduplázza a pénzügyi támogatásokat, 
mely az alacsony jövedelmű családok, az árvák, az árvaházak, valamint az emberkereskedelem és a családon belüli 
erőszak áldozatainak jelent segítséget. 
 
Negatív rekordot döntött az albán költségvetési hiány 2020-ban 
2020-ban negatív rekordot döntött az albán költségvetési hiány, mely meghaladta a 110 milliárd ALL-t (890 millió EUR), 
mely a GDP 7%-ának felel meg (2019-ben a GDP-arányos költségvetési hiány 1,9% volt). Az eddigi legrosszabb 
eredményt 2009-ben mérték, amikor 81 milliárd ALL-t tett ki a hiány, melynek tavalyi növekedése a koronavírus-járvány 
miatt kieső költségvetési bevételekre, illetve a járvány miatti támogatási csomagokra, illetve a földrengés miatti 
újjáépítési alapokra fordított extra kiadásokra vezethető vissza. 
 
Szijjártó Péter albániai látogatása 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Olta Xhacka albán EU-ügyi és külügyminiszterrel tárgyalt február 12-én 
Tiranában. Szijjártó Péter kiemelte, hogy az EU-nak mielőbb meg kell kezdenie Albániával a csatlakozási tárgyalásokat, 
valamint hozzátette, hogy Magyarország támogatja az ország tagságát az ENSZ Biztonsági Tanácsában a 2022–23-as 
időszakban. Elmondta továbbá, hogy 2020-ban a világjárvány ellenére is 100 millió euró fölött volt a két ország 
kereskedelmi forgalma. Olta Xhacka köszönetet mondott Szijjártó Péternek azért, hogy Magyarország tavaly 260 ezer 
euró értékben segítséget nyújtott Albániának a 2019. novemberi földrengés okozta károk helyreállításához, ezenkívül 
azért az adományért – egészségügyi felszerelésekért –, amelyet a járvány elleni védekezéshez kapott.  
 
Albánia januári kereskedelmi hiánya 14,7%-kal nőtt éves szinten 
Albánia kereskedelmi hiánya 14,7%-kal nőtt januárban éves összevetésben, 22 milliárd lekre (214,8 millió USD / 178,3 
millió EUR). Az export 3,1%-kal nőtt 24 milliárd lekre, míg az import 8,4%-kal 45 milliárd lekre bővült éves szinten. Az 
összexport bővülése leginkább az építőanyagok és fémek, az élelmiszerek, az italok, a dohány, valamint a gépek és 
berendezésalkatrészek kivitelének növekedésére vezethető vissza. Olaszország továbbra is Albánia legfőbb 
kereskedelmi partnere (11,9 milliárd lek értékben importáltak Albániából) és 9,8 milliárd lek értékű volt az Albániába 
irányuló export értéke. Az ország további jelentős kereskedelmi partnerei Spanyolország, Koszovó és Görögország 
voltak. 
 
Prémium az egészségügyben dolgozóknak 
A világjárvány elleni küzdelemben kiemelt szerepet vállaló, több mint 4.000 egészségügyi dolgozó részesült béren felüli 
különleges juttatásban. Az egészségügyi és szociális védelmi minisztérium költségvetéséből 3.656 orvos, ápoló és 
epidemiológus 1.000 euró, valamint további 1.212 fő kisegítő személyezt 500 euró prémiumot kapott. 
 
FORRÁS: 
https://albaniandailynews.com/ 
https://albaniandailynews.com/news/covid-19-cases-fatalities-surge-drastically-in-albania 
https://magyarnemzet.hu/ 
Magyarország Nagykövetsége, Albánia 
 
 

https://albaniandailynews.com/news/albania-receives-over-7000-anti-covid-jabs-more-to-come-in-april
https://albaniandailynews.com/news/financial-aid-payment-doubles-until-june
https://albaniandailynews.com/news/budget-deficit-reaches-historic-negative-record
https://magyarnemzet.hu/kulfold/szijjarto-peter-el-kell-kezdeni-az-albania-eu-csatlakozasi-targyalasokat-9367073/
https://seenews.com/news/albanias-jan-trade-gap-expands-147-yy-731633
https://albaniandailynews.com/
https://albaniandailynews.com/news/covid-19-cases-fatalities-surge-drastically-in-albania
https://magyarnemzet.hu/


Ausztria 

 
Alig hagyják el Tirolt az emberek a szigorú kiutazási feltételek miatt 
Mintegy 80 százalékkal csökkent a Tirolból történő kiutazások száma, miután múlt pénteken érvénybe léptek az 
Ausztrián belül kizárólag e tartományt érintő szigorú kiutazási feltételek - adta hírül szerdán az ORF közszolgálati 
televízió két mobilszolgálató aktuális kimutatására hivatkozva. Kizárólag azok léphetnek ki a tartomány területéről, akik 
48 óránál nem régebbi negatív koronavírusteszttel rendelkeznek. Sajtójelentések szerint nem értik a tiroliak, miért volt 
szükség volt a tartománnyal szemben vasárnap bevezetett német beutazási tilalomra, mely kevés kivételtől eltekintve 
súlyosan érinti elsősorban a Tirolból Németországba ingázók, másfelől a nemzetközi áruforgalomban részt vevők 
mindennapi életét. 
 
Koronavírus: rugalmasabb határátkelést kér Ausztriától Szijjártó 
Az osztrák határszigorítást követően a határátkelés gyorsabbá és rugalmasabbá tételét kéri Magyarország Ausztriától - 
ismertette a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn az MTI-vel, miután határmenti választókerületek országgyűlési 
képviselőivel egyeztetett. Azt fogják kérni osztrák kollégáiktól, hogy azokon a magyar-osztrák átkelőkön, ahol erre 
lehetőség van, újabb sávokat nyissanak meg az ingázók számára a reggeli és az esti órákban és növeljék meg a 
személyzet létszámát osztrák oldalon. Azt is kérni fogják az osztrákoktól, tegyék lehetővé azt, hogy a magyar 
munkavállalók valahol a határ közelében tesztelhessenek - mondta Szijjártó Péter. Ne fordulhassanak elő olyan esetek, 
hogy az ingázókat alkalmazó cég távoli központjához közel lévő tesztelőhelyekre kelljen menniük - fogalmazott. 
 
Zárva marad Ausztria, húsvéti nyitásban reménykedik a kancellár 
A koronavírus terjedését gátolni hivatott korlátozások további enyhítésére valószínűleg csak húsvét körül kerülhet sor - 
jelentette be Sebastian Kurz osztrák kancellár szerda délután a szakértőkkel, az ellenzékkel és a tartományfőnökökkel 
tartott több órás tanácskozása után. Ez azt jelenti, hogy a tizenöt hete zárva tartó éttermek, szállodák, illetve kulturális 
és szabadidős létesítmények továbbra is zárva maradnak. 
 
Ausztriában újabb szintre emelték a tesztelési kapacitásokat 
Ausztriában újabb szintre emelték a tesztelési kapacitásokat a COVID-19-es járvány elleni harcban, márciustól ingyen 
elérhető teszteket kínálnak minden háztartásnak. Március elsejétől minden ember számára havi 5 darab, otthon, 
egyedül elvégezhető antigén tesztet bocsátanak rendelkezésére. A bejelentés egy héttel azután érkezett, hogy a bécsi 
és az alsó ausztriai iskolákat újranyitották több mint egy hónapnyi távoktatás után, s az üzletek, fodrászok, 
kozmetikusok is újra fogadhatják vendégeiket. 
 
Nagy bejelentés Pécsről: egy Magyarországon is ismert orrspray hatóanyaga legyőzheti a koronavírust 
A Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjának virológusai is hozzájárultak egy új, koronavírus 
elleni gyógyszer fejlesztéséhez. A hazai patikákban is kapható, allergia ellen alkalmazott orrspray összetevőjeként 
használt azelasztin-hidroklorid erős vírusellenes hatása miatt potenciális gyógyszer lehet a kutatók szerint. A német 
Ursapharm Arzneimittel GmbH és az osztrák Cebina GmbH biotechnológiai vállalat közös klinikai tanulmányban 
vizsgálja az antihisztaminként ismert azelasztin-hidrokloridot, mint potenciális terápiás szert a COVID-19 elleni 
küzdelemben, ebben a munkában segítik őket a PTE SzKK munkatársai. 
 
Ausztriában enyhe recesszióval indulhat az év 
Januárban tovább csökkent, és így az első negyedévre negyedéves GDP-csökkenést és technikai recesszió kialakulását 
jelzi Ausztriában az UniCredit Bank Austria AG hétfőn publikált konjunktúraindexe. Az UniCredit Bank Austria 
konjunktúraindexe januárra vonatkozóan mínusz 1,6 pontra csökkent a decemberi mínusz 1,2 pontról, és így megegyező 
értéket vett fel a negyedik negyedévi három hónap átlagával. 
 
Milliárdos gazdasági mentőcsomagot vetnek be Bécsben 
Az osztrák főváros vezetése a negyedik gazdasági mentőcsomagot is megszavazta a pandémia negatív hatásainak 
ellensúlyozására és a jövőbeli beruházások támogatására. A bécsi gazdaságnak 19 millió euró jut, rendezvényturizmusra 

https://www.origo.hu/nagyvilag/20210217-jelentosen-csokkent-a-tirolbol-valo-kiutazas-a-belso-hatarellenorzesek-kovetkezteben.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210217-jelentosen-csokkent-a-tirolbol-valo-kiutazas-a-belso-hatarellenorzesek-kovetkezteben.html
https://www.portfolio.hu/uzlet/20210215/koronavirus-rugalmasabb-hataratkelest-ker-ausztriatol-szijjarto-469874
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210215/zarva-marad-ausztria-husveti-nyitasban-remenykedik-a-kancellar-469988
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/ausztria-viruslabor-koronavirus-covid-teszt-labor.723412.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210217/nagy-bejelentes-pecsrol-egy-magyarorszagon-is-ismert-orrspray-hatoanyaga-legyozheti-a-koronavirust-470286
https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/ausztriaban-enyhe-recesszioval-indulhat-az-ev-3558130/
https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/milliardos-gazdasagi-mentocsomagot-vetnek-be-becsben-3551797/


pedig 4 millió eurót szánnak. A járvány okozta válság és a bevezetett korlátozások miatt a bruttó hozzáadott érték 2020-
ban Bécsben 6,2 százalékkal, Ausztriában 6,7 százalékkal csökkent. 
 
Ausztria a hadsereg orvosaival segíti ki Szlovákiát 
Ausztria felajánlotta segítségét Szlovákiának a koronavírus-járvány okozta válság kezeléséhez. Sebastian Kurz osztrák 
kancellár úgy fogalmazott: az európai szolidaritás megköveteli a fölösleges bürokrácia nélküli, gyors segítségnyújtást – 
írta az Ujszo.com. Szlovákiában olyan mértékben súlyosbodott a járványhelyzet, hogy az ország az Európai Unió 
segítségét kéri, orvosokra és ápolókra van szüksége. 
 
FORRÁS: 
www.index.hu 
www.napi.hu   
www.origo.hu  
www.portfolio.hu 
www.vg.hu  
 

Benelux államok 

 
A Benelux-államokat már a dél-afrikai mutáns is fenyegeti 
A luxemburgi kormány az éjszakai kijárási tilalom meghosszabbítása mellett döntött. A nagyhercegségben március 14-
ig nem lehet az utcára kilépni 23 óra és reggel 6 óra között. A luxemburgi kormány az éjszakai kijárási tilalom 
meghosszabbítása mellett döntött. A nagyhercegségben március 14-ig nem lehet az utcára kilépni 23 óra és reggel 6 óra 
között. Belgium akár már április elseje előtt feloldhatja a nem alapvetően szükséges ki- és beutazásokra érvényes 
korlátozásokat, írta a Le Soir. 
 
Törölték a farsangot a belgák 
Nyoma sincs a vigadó tömegnek a binche-i utcákon, pedig pont most lenne itt az ideje a hírneves farsangnak a belgiumi 
városkában. A máskor húshagyó keddig tartó háromnapos mulatságot a koronavírus-járvány miatt idén nem 
engedélyezték. A Gilles-rend jelmezét, amely a karnevál legismertebb figurája, ezúttal senki sem ölti magára. 
 
Csökkent a KBC belga biztosító és bankcsoport profitja 
Csökkent a Magyarországon a K&H-ban érdekelt KBC belga biztosító és bankcsoport adózott eredménye a tavalyi utolsó 
negyedévben az előző negyedévhez és az egy évvel korábbihoz mérve is.  A KBC honlapján közzétett adatok szerint a 
nyereség 538 millió euró volt a december végén zárult negyedévben, kisebb a negyedévvel korábbi 697 millió eurónál és 
elmaradt a 2019. utolsó negyedévi 702 millió eurótól. 
 
Újra focimeccsre, konferenciára, színházba járni? Élesben kezdik a teszteket a hollandok 
Több százan egy csarnokban vagy egy futballstadionban a koronavírus-járvány ellenére? Hogy ez egyáltalán működhet-
e, és ha igen, milyen feltételek mellett, arról Hollandiában végeznek kísérleteket. Jövő hét hétfőn az utrechti Beatrix 
Színházban közel 500 résztvevő gyűlik össze egy szakmai konferencián, a rá következő héten közönség előtt egy 
kabarett előadást tartanak. De nem csak ott, hanem más helyszíneken is nagyobb közönség előtt tartanak kísérleti 
jelleggel rendezvényeket, például focimeccseket 1500 néző előtt és az amszterdami Ziggo Dome-ban showműsorokat, 
szabadidőparkokban pedig szabadtéri rendezvényeket tartanak majd. 
 
Egyelőre marad a kijárási tilalom Hollandiában 
A fellebbviteli bíróság felfüggesztette a hágai bíróság keddi határozatának végrehajtását; ami szerint a Hollandiában a 
kormány által bevezetett éjszakai kijárási tilalom jogellenes, így meg kell szüntetni. A kormány megtámadta a 
határozatot, így a másodfokú döntésig az éjszakai kijárási tilalom hatályban marad. „A kijárási tilalom eszköz, a kijárási 
tilalom nem cél. Nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy a célunk a vírus ellenőrzés alatt tartása. Azért van erre 
szükségünk, hogy visszanyerhessük a szabadságunkat. Ez az oka annak, hogy kijárási tilalmat vezettünk be, és ez a 
helyzet ma nem változott” - mondta a holland miniszterelnök. 

https://index.hu/kulfold/2021/02/18/ausztria_szlovakia_koronavirus_segitsegnyujtas/
http://www.index.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://index.hu/kulfold/2021/02/14/del-afrikai-mutans_belgium_hollandia_luxemburg_koronavirus/
https://index.hu/kulfold/2021/02/14/del-afrikai-mutans_belgium_hollandia_luxemburg_koronavirus/
https://index.hu/kulfold/2021/02/14/del-afrikai-mutans_belgium_hollandia_luxemburg_koronavirus/
https://index.hu/kulfold/2021/02/14/del-afrikai-mutans_belgium_hollandia_luxemburg_koronavirus/
https://index.hu/kulfold/2021/02/14/del-afrikai-mutans_belgium_hollandia_luxemburg_koronavirus/
https://index.hu/kulfold/2021/02/14/del-afrikai-mutans_belgium_hollandia_luxemburg_koronavirus/
https://hu.euronews.com/2021/02/14/toroltek-a-farsangot-a-belgak
https://profitline.hu/Csokkent-a-KBC-belga-biztosito-es-bankcsoport-profitja-418159
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210213/ujra-focimeccsre-konferenciara-szinhazba-jarni-elesben-kezdik-a-teszteket-a-hollandok-469720
https://hu.euronews.com/2021/02/16/egyelore-marad-a-kijarasi-tilalom-hollandiaban


A holland vállalkozások fele vett igénybe valamilyen állami támogatást 2020-ban 
A legalább két alkalmazottal rendelkező holland vállalkozások 48%-a (mintegy 198.000 vállalkozás) vett igénybe 
valamilyen állami támogatást 2020-ban a koronavírus-válság következtében – tette közzé a holland Központi 
Statisztikai Hivatal (CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek) február közepén. A gazdasági ágazatok tekintetében a 
vendéglátóipar volt a legnagyobb kérelmező fél, itt a vállalkozások 85%-a kért hozzájárulását az állandó költségek 
fedezéséhez, míg a legkevesebb igény a mezőgazdasági, erdészeti és halászati vállalkozásoknál merült fel. A Holland 
Kereskedelmi Kamara (KVK: Kamer van Koophandel) felmérése szerint az üzleti bizalmi index -6 pont, ami az utóbbi egy 
év legalacsonyabb adata. A gazdasági ágazatok 62%-a véli úgy, hogy 2021 is negatív eredményt fog hozni a számukra. 
 
Luxemburg meghosszabbítja a kijárási tilalmat, Belgium áprilistól enyhíthet 
A luxemburgi kormány az éjszakai kijárási tilalom meghosszabbítása mellett döntött. Belgium akár már április elseje 
előtt feloldhatja a nem alapvetően szükséges utazásokra vonatkozó ki- és beutazásokra érvényes korlátozásokat. A 
luxemburgi sajtó vasárnapi beszámolója szerint a helyi kormány a koronavírus visszaszorítására hozott rendkívüli 
intézkedések részeként a december közepétől érvényes kijárási tilalom meghosszabbítása mellett döntött. 
 
FORRÁS:  
www.index.hu 
www.hu.euronews.com 
www.profitline.hu   
www.portfolio.hu 
www.nu.nl   
www.turizmus.com  
 

Bosznia-Hercegovina 

 
Megkezdték az oltást Bosznia-Hercegovinában 
Megkezdődött a koronavírus elleni oltások beadása Bosznia-Hercegovinában február 12-én, a legelső vakcinákat az 
ország többségében szerbek lakta részének egészségügyi dolgozói kapták meg. A boszniai Szerb Köztársaságban 
egyelőre csak az orosz Szputnyik V védőoltás érhető el. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma február 17-re 368-
cal 126 781-re, a járvány halálos áldozatainak száma pedig 14-gyel 4949-re nőtt, az aktív esetek száma folyamatosan 
csökken, jelenleg 12 558 fertőzöttet tartanak nyilván. 
 
Bosznia-Hercegovina 2020. évi külkereskedelmi forgalma 
A koronavírus-járvány negatív hatásainak következtében 2020-ban BiH kivitele 8,8%-os visszaesést követően 5,5 
milliárd euró volt, míg a behozatal 13,4%-kal csökkent és 8,8 milliárd eurót tett ki. Magyarország 2020-ban a 8. 
legfontosabb külkereskedelmi partnere volt BiH-nak, a 436,4 millió euró értékű kétoldalú forgalom túlnyomó részét 
(77%-át) hazánk exportja adta. Törökországot és Svájcot leszámítva az összes külpiac irányában csökkent BiH exportja, 
és az import is jelentős mértékben visszaesett minden fontos külkereskedelmi partnerország esetében. Valamelyest 
javult BiH külkereskedelmi mérlege, mivel a deficit 20%-kal, 3,3 milliárd euróra csökkent. BiH legfontosabb 
külkereskedelmi partnere 2020-ban 2,2 milliárd eurós forgalommal Horvátország volt, melyet Szerbia (1,9 Mrd EUR), 
Németország (1,7 Mrd EUR), Szlovénia (1,3 Mrd EUR) és Olaszország (1,3 Mrd EUR) követett. Ágazati bontásban a 
külkereskedelmi forgalomból a legnagyobb arányban (35%) a fém- és villamosipar részesült. 
 
FORRÁS: 
Magyarország Nagykövetsége, Bosznia-Hercegovina 
https://www.origo.hu/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bosnia-and-herzegovina/ 
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Bulgária 

 
Bulgáriában március 1-jével nyithatnak meg újra az éttermek 
Boyko Borissov, Bulgária miniszterelnöke elmondta, hogy az ország március 1-jén nyitja meg az éttermeket, miután 
2020 novemberében bezárta őket a koronavírus-járvány megfékezésére. Bulgária jelenleg a 26. a COVID-19 halálozási 
arányát tekintve Európában. Február 17-re Bulgáriában 1246 új COVID-19 esetet jelentettek, így az igazolt fertőzések 
száma 233 342-re nőtt, ebből 24 710 az aktív esetek száma. 41 újabb halálesettel 9 744-re nőtt a járvány halálos 
áldozatainak száma. 
 
Bulgária február végéig 240 000, márciusban 500 000 COVID-19 oltásra számít 
A 3 jóváhagyott típusú COVID-19 vakcinából Bulgária 240 000 adagot vár február végéig, miután az elmúlt napokban 
további 60 000 adag érkezett az országba, míg márciusban további több mint 500 000 adag oltóanyag beérkezésére 
számítanak. 
 
Az Európai Bizottság 2,7%-ra módosította Bulgária 2021-es GDP-növekedési előrejelzését 
Február 11-én az Európai Bizottság némileg javította Bulgária 2021-es bruttó hazai termék (GDP) reálnövekedésre 
vonatkozó előrejelzését 2,7%-ra, a novemberi előrejelzés szerinti 2,6%-ról. Ugyanakkor a Bizottság Bulgária 2022-es 
gazdasági bővülésére vonatkozó előrejelzését 4,9%-ra módosította az ősszel előre jelzett 3,7%-ról, mivel a következő 
évben erős belső keresletre és élénkebb exportra számít. 
 
Bulgáriában 9,4%-kal nőtt az átlagos bruttó havi bér 2020 negyedik negyedévében 
Az átlagos bruttó havi bér Bulgáriában éves szinten 9,4%-kal 1437 levára (889 USD / 735 euró) emelkedett 2020 negyedik 
negyedévében. Negyedéves összehasonlítás alapján az átlagos bruttó havi bér 4,7%-kal nőtt a vizsgált időszakban. Éves 
összehasonlításban az állami és a magánszektor havi átlagbére 13,1%-kal, illetve 8,1%-kal emelkedett. 
 
Bulgária munkanélküliségi rátája 5,2%-ra nőtt a negyedik negyedévben 
Bulgária munkanélküliségi rátája 1,1 százalékponttal nőtt éves összevetésben 2020 negyedik negyedévében, 5,2%-ra. 
A tartós munkanélküliségi ráta, vagyis azok az emberek, akik több mint egy éve vannak munka nélkül, 2,6% volt, ami 85 
100 főt jelent. 2021 januárjában 7%-ra nőtt a regisztrált munkanélküliségi ráta, ami 0,3 százalékponttal magasabb az egy 
hónappal korábbi értékhez képest, és éves szinten 0,7 százalékponttal emelkedett. 
 
A délkelet-európai EU-tagországok közül Bulgáriában esett vissza legnagyobb mértékben az ipari termelés 
decemberben 
A délkelet-európai EU-tagországok közül Bulgáriában esett vissza legnagyobb mértékben az ipari termelés, mely 3,2%-
kal csökkent éves szinten. Havi összehasonlítás alapján Bulgáriában az ipari termelés 0,1%-kal nőtt decemberben. 
 
FORRÁS: 
https://seenews.com/ 
https://seenews.com/news/bulgarias-jobless-rate-rises-to-7-in-jan-731252 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bulgaria/ 
 

Csehország 

 
Nem engedik be Csehországba negatív teszt nélkül a külföldi kamionosokat 
Nem engedik be Csehországba azokat a Németországba tartó külföldi kamionokat, amelyek sofőrjei nem rendelkeznek 
48 óránál nem régebbi negatív koronavírus-teszttel. A cseh rendőrök a Pozsony-Prága autópályán a lanzhoti 
határátkelőnél csak szerdára virradóra mintegy kétszáz külföldi kamiont fordítottak vissza - közölte szerdán Bohumil 
Malášek rendőrségi szóvivő a ČTK hírügynökséggel. 
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Cseh tulajdonba kerül az amerikai Colt 
A Ceska Zbrojovka Group (CZG) cseh fegyvergyár 220 millió dollár készpénzért és egymillió új saját részvény ellenében 
megvásárolja az amerikai Colt fegyvergyárat. 
 
Újabb szükségállapotot hirdetettek Csehországban 
Tizennégy napos szükségállapotot hirdetett ki hétfőtől Csehországban a koronavírus-járvány miatt a kormány – 
közölték a cseh kabinet vasárnapi rendkívüli ülése utáni sajtótájékoztatón. Az új szükségállapot, amelynek kihirdetését 
a regionális elöljárók közösen kérték a kormánytól, hétfőn kezdődik, tehát gyakorlatilag azonnal, ahogy lejár a jelenlegi, 
október 5-e óta tartó szükségállapot. 
 
Kilométeres sorok a cseh-német határon 
Jelentős fennakadásokat okozhat hamarosan az ellátási láncokban, elsősorban az autóiparban a vasárnap életbe lépett 
német beutazási tilalom és határellenőrzés, amely az ausztriai Tirol tartomány mellett Csehországot érint. A tartomány 
és a közép-európai ország is a fertőzési gócponttá vált a koronavírus dél-afrikai mutációja miatt, ez késztette a döntésre 
a berlini kormányt.  
 
FORRÁS: 
www.parameter.sk 
www.mandiner.hu 
www.index.hu 
www.vg.hu 
 

Egyesült Királyság 

 
Bajban vannak a britek: már félmillióan csúsztak meg a koronavírus miatt a lakáshitelükkel vagy a bérleti díjukkal 
Közel félmillió család esett késedelembe Nagy-Britanniában a lakásbérleti díja vagy a jelzáloghitel-törlesztőrészlete 
fizetésével a koronavírus következtében – állapította meg egy kedden megjelent jelentés, amely beavatkozást sürget a 
kormánytól a Financial Times cikke szerint. 
 
Nem javasolja a Nagy-Britanniába utazást a londoni nagykövet 
A londoni magyar nagykövet azt javasolja, hogy aki teheti, most ne utazzon Nagy-Britanniába. Kumin Ferenc az ATV 
Híradójának elmondta: életbe lépett az a rendelkezés, amelynek alapján a külföldről az Egyesült Királyságba utazóknak 
az érkezésük utáni tíznapos karantén alatt kötelezően két koronavírustesztet kell elvégeztetniük. 
 
Brexit: máris hiánycikk a brit tea és keksz Brüsszelben 
Napokra bezárt Brüsszel leghíresebb brit boltja a brexit miatt. A tulajdonos szerint a megnövekedett papírmunka 
nehezíti a beszerzést. Közben ír kereskedők arra készülnek, hogy átvegyék a brit konkurencia helyét az európai 
polcokon, ők ugyanis maradnak az unióban és szabadon kereskedhetnek. 
 
Megváltást és káoszt hozott a Brexit 
Az elmúlt években néha a csapból is a Brexit folyt. Ennek mára vége, az elemzők fellélegezhettek, nem kell folyton ezzel 
a témával foglalkozni. A megváltás azonban nem teljes: még van miről beszélni. Az Egyesült Királyság és az Európai Unió 
között az utolsó utáni pillanatban megszületett egy megállapodás, amely biztosítja, hogy a két régió közötti gazdasági 
és kereskedelmi kapcsolatok fennmaradhassanak. A dokumentum 1200 oldalas, úgy tűnhet, minden ügyet rendezett, 
de ez nem igaz. A vállalatok most szembesülnek azzal, hogy a gyakorlatban mit is jelent számukra a kilépés. 
 
A briteknél a karanténban is virágzik az Airbnb 
A szigorú korlátozások ellenére számos ingatlantulajdonos megpróbálja illegálisan kiadni turistáknak a lakását az 
Airbnb-én az Egyesült Királyságban – írja a Guardian. A jelenlegi korlátozások értelmében csak azoknak szabad lakást 
bérelniük, akik hosszú távú, lakhatási célból kifolyólag költöznek oda. Az Observer nevű brit hírlap oknyomozásából 
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viszont kiderült, hogy az Airbnb-én az ebben a hónapban szállást hirdető tulajdonosok több mint fele turistáknak akarta 
kiadni lakását. 
 
Ha Angliába utazik, három teszttel kalkuláljon 
Életbe lépett az a rendelkezés, amelynek alapján a külföldről Angliába utazóknak az érkezésük utáni tíznapos 
karanténidőszak alatt kötelezően két koronavírustesztet kell elvégeztetniük. A beutazóknak a 
https://www.gov.uk/guidance/how-to-quarantine-when-you-arrive-in-england kormányzati portál nyújt teljes 
eligazítást a kötelezettségekről, és ez a portál tartalmazza a szűrővizsgálatok lefoglalásához felkeresendő online címet 
is. Az első szűrővizsgálatot legkésőbb a karantén második napján, a másodikat legkorábban az elkülönítés nyolcadik 
napján kell elvégeztetni – jelentette az MTI londoni tudósítója. 
 
Már most ellátási problémákat okoz a Brexit 
A Brexit miatt bevezetett új kereskedelmi korlátozások a kisebb brit gyártók kétharmadánál megemelték az alkatrészek 
és az alapanyagok költségeit a múlt hónapban, ráadásul a többség ellátási zavarokról számolt be – áll a South West 
Manufacturing Advisory Service (SWMAS) és a Manufacturing Growth Program által készített, 300 vállalkozás 
bevonásával készült felmérésben. 
 
Boris Johnson szerint rövidesen nyithat az Egyesült Királyság 
A szigetországban már majdnem 15 milliónál jár a beoltottak száma. A brit kormány közlése szerint minden 70 év feletti 
állampolgárnak, illetve krónikus betegeknek, egészségügyi és szociális dolgozóknak, valamint az idősotthonok lakóinak 
oltási ajánlatot tudnak tenni hétfőig – ez majdnem 15 millió embert jelent. 
 
Meghaladta a 15 milliót a beadott oltások száma Nagy-Britanniában 
Eszerint a február 15-ére, hétfőre kitűzött határidő előtt sikerült elérni a december 8-án kezdődött nagy-britanniai oltási 
kampány első szakaszának célkitűzését. Meghaladta a 15 milliót a koronavírus ellen beadott oltások száma Nagy-
Britanniában – közölte vasárnap Nadhim Zahawi, a brit oltási program irányításáért felelős egészségügyi államtitkár. 
 
Alagút kötheti össze Skóciát Észak-Írországgal 
Alagutat terveznek Észak-Írország és az Egyesült Királyság között. Szakértők szerint egy vasútvonal erősebben Nagy-
Britanniához kötné Észak-Írországot, amit az Európai Unióból való brit kilépés óta vámhatár választ el az Ír-tengeren, 
szállítási problémákat okozva. Boris Johnson miniszterelnök, sajtóértesülések szerint, állítólag, nagy pártolója a 
projektnek, amely négy órára csökkentené a vonatok menetidejét London és az északír főváros, Belfast között, 
jelentette az MTI.  
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Észak-Macedónia 

 
Újabb európai országban kezdődik meg az oltás 
Észak-Macedónia megkezdi a koronavírus elleni védőoltások alkalmazását, először a fertőzöttekkel foglalkozó 
egészségügyi dolgozók kapják meg a vakcinát. Szkopje azzal a 4680 adag Pfizer/BioNTech vakcinával kezdi meg az 
immunizációt, amelyeket Szerbiától kapott. A napokban további majdnem 4000 adag oltóanyag érkezik Szerbiából 
Észak-Macedóniába. Szkopjei jelentések szerint a héten a kínai Sinopharm 200 000 adag oltóanyaga is megérkezik az 
országba. Február 17-re 347 újonnan regisztrált esettel 97 803-ra nőtt az eddig regisztrált koronavírus-fertőzöttek, illetve 
6 324-re az aktív esetek száma, míg a járvány halálos áldozatainak száma 7-tel 3003-ra emelkedett. 
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Észak-Macedónia kormánya 9,7 milliárd dénár értékű (158 millió euró) koronavírus-mentesítési csomagot fogadott el 
Észak-Macedónia kormánya új intézkedéscsomagot fogadott el 9,7 milliárd dénár (191 millió dollár / 157,9 millió euró) 
értékben, amelynek célja a gazdasági növekedés fellendítése és a piaci likviditás javítása a COVID-19 járvány által 
érintett vállalkozások és magánszemélyek támogatásával. A csomag a negyedik a sorban a COVID-19 kitörése óta. Az 
új csomag február és március havi bértámogatásokat tartalmaz a válság sújtotta vállalatok mintegy 60 000 
alkalmazottjának. A vállalatoknak lehetőségük lesz kamatmentes kölcsönök igénylésére is, amelyeket Észak-Macedónia 
Fejlesztési Bankján keresztül vehetnek igénybe. 
 
1,9%-ra lassult az infláció Észak-Macedóniában januárban 
Észak-Macedóniában a fogyasztói árak átlagos éves inflációja januárban 1,9%-ra lassult a decemberi 2,3%-ról. Havi 
összehasonlítás alapján a fogyasztói árak januárban 0,2%-kal csökkentek, miután decemberben 0,4%-kal emelkedtek, 
míg 2020-ban éves szinten 1,2%-kal emelkedtek. 
 
Az Észak-Macedóniába érkező külföldi turisták száma 2020-ban 84%-kal esett vissza 
Az Észak-Macedóniába látogató külföldi turisták száma éves szinten 84,4%-kal, 118 206-ra csökkent 2020-ban. A 
külföldi turisták által Észak-Macedóniában töltött vendégéjszakák száma 252 930-ra csökkent, ami éves szinten 84%-os 
visszaesést jelent. A belföldi turisták száma 349 308 volt 2020-ban, ami 18,3%-os csökkenést jelent, és 1,44 millió 
vendégéjszakát töltöttek el az ország szálláshelyein, ami 14,2%-kal kevesebb, mint 2019-ben. 
 
FORRÁS: 
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Franciaország 

 
Franciaország: csak egy oltást javasolnak azoknak, akik már átestek a koronavíruson 
A francia egészségügyi hatóságok a koronavírus elleni, két komponensű oltóanyagokból csak egy dózis felvételét 
ajánlják azoknak, akik már átestek a vírus okozta COVID-19 betegségen. Franciaország az első ország, amely ilyen 
ajánlást tett. A koronavírusból felgyógyult emberek már kidolgozták az immunemlékezetet a fertőzéssel szemben. A 
vakcina egyetlen dózisa tehát emlékeztető szerepet játszik - írta pénteken megjelent ajánlásban az egészségügyi 
főhatóság (HAS), amely még a kormány jóváhagyására is vár. 
 
A válság előtti szintre csökkent a munkanélküliség Franciaországban – de mégsem 
A munkanélküliségi ráta a válság előtti szintre mérséklődött Franciaországban a negyedik negyedévben, mindez 
azonban statisztikai okok és a különleges helyzet miatt van így. A francia munkanélküliségi ráta 8%-ra csökkent a tavalyi 
negyedik negyedévben, ami 1,1 százalékpontos esés a harmadik negyedévhez képest. Az előző év azonos időszakában 

8,1% volt a munkanélküliségi ráta, tehát tavaly év végén gyakorlatilag pont a válság előtti szintre mérséklődött. 
 
Megint csúcsra járnak a kórházak Franciaországban 
Franciaországban viszont megint súlyos a helyzet. Az oltási kampány nem tud lépést tartani a koronavírus mutánsainak 
terjedésével. Az egészségügyi ellátórendszer ismét csúcsra jár, és a kormány várhatóan szigorítani fogja a járványügyi 
szabályokat, illetve kezelnie kell az ellátórendszer válságát. Ideiglenes kórházakra lesz szükség, el kell halasztani a nem 
életmentő műtéteket, és mozgósítania kell minden orvost és ápolót. 
 
Nem lesz új terminálja a párizsi nagy reptérnek 
A francia kormány úgy döntött, hogy lemond a párizsi Charles de Gaulle repülőtér bővítéséről, elavultnak minősítette az 
elképzelést az éghajlatváltozás elleni küzdelem korában - jelentette be csütörtökön Barbara Pompili, az ökológiai 
átmenetért felelős miniszter az MTI szerint.  
 
 

https://seenews.com/news/n-macedonias-govt-adopts-97-bln-denars-158-mln-euro-coronavirus-relief-package-731524
https://seenews.com/news/n-macedonias-inflation-slows-to-19-yy-in-jan-731265
https://seenews.com/news/foreign-tourist-arrivals-to-n-macedonia-plummet-84-in-2020-731128
https://www.origo.hu/
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/macedonia/
https://www.portfolio.hu/global/20210212/csak-egy-oltast-javasolnak-azoknak-akik-mar-atestek-a-koronaviruson-469656
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210216/a-valsag-elotti-szintre-csokkent-a-munkanelkuliseg-franciaorszagban-de-megsem-470030
https://hu.euronews.com/2021/02/15/megint-csucsra-jarnak-a-korhazak-franciaorszagban
https://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/charles-de-gaulle-repuloter-bovites-parizs-lefujas.723204.html


Példátlanul súlyos lett a járványhelyzet az egyik francia városban 
Váratlanul sok a súlyos koronavírusos beteg Moselle régióban, a német határhoz közel, Franciaországban. Különösen 
drámai a helyzet Metz mellett, Thionville-ben. A polgármester a francia közrádiónak elkeseredetten azt mondta, hogy 
amatőr a kormány. Pierre Cuny, Thionville polgármestere a France Infónak azt mondta, hogy a kormány amatőr módon 
védekezik. 
 
2020: a fogyasztási hitelek legnagyobb visszaesése Franciaországban 2009 óta 
A bizonytalan gazdasági helyzetnek köszönhetően a fogyasztói hitelek jelentősen csökkentek 2020-ban - derül ki a 
Francia Pénzügyi Vállalkozások Szövetségének (ASF: Association française des Sociétés Financières) február közepén 
közzétett jelentéséből. A válság különösen a változó hitel- és személyi kölcsönöket érintette negatívan. A fogyasztói 
hitelek iránti kereslet 11,5%-kal csökkent 2020-ban, ami a 2008.évi pénzügyi válság óta a legnagyobb csökkenés. 
Negyedéves megoszlásban az első két negyedév (-5,1% és -35,4%) csökkenését nem tudta ellensúlyozni a 3. negyedév 
növekedése (+2,9%), majd azt követően a 4. negyedév ismét csökkenést (-7,6%) mutatott. A személyi kölcsönök 18,5%-
kal, az autófinanszírozás 10,3%-kal estek, ugyanakkor a lakberendezési és háztartási hitelek „csak” 2,8%-kal csökkentek 
az előző évi adathoz képest.  
 
A franciák olyan üléshuzaton dolgoznak, ami megöli a koronavírust 
A baktériumokat a szövetből 99,9 százalékban megsemmisíteni képes technológiát fejlesztett ki egy francia vállalat. A 
koronavírus ellen is hatékony huzatot a párizsi és a lyoni tömegközlekedési járműveken tesztelik - írta kedden a Le Figaro 
című francia napilap. Az újság emlékeztetett arra, hogy sokan a tömegközlekedési eszközöket tekintik a fertőzés 
legfőbb helyszínének, ezért a tömegközlekedési vállalatok minden eszközzel (járatsűrítéssel, fertőtlenítéssel) próbálják 
szavatolni a higiéniát az utasok számára. 
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Horvátország 

 
Horvátországban enyhítették a korlátozásokat 
Horvátországban február 15-től kinyitottak az edzőtermek, a kaszinók, a fogadóirodák, a nyelviskolák és a különböző 
műhelyek, a kávézók számára pedig engedélyezték az italok árusítását elvitelre. Amennyiben tovább csökken a 
fertőzöttek száma, márciusban további enyhítések léphetnek életbe − mondta Davor Božinović horvát belügyminiszter, 
hozzátéve, hogy a járványkorlátozások tekintetében Horvátország nyitottabb, mint bármely más európai uniós 
tagország. 
 
Koronavírus: hetvenezer embert terveznek beoltani Horvátországban a jövő héten 
Horvátországban 70 ezer embert terveznek beoltani a jövő héten a koronavírus ellen, többet, mint egész januárban. A 
négymilliós országban december óta valamivel több mint százezer embert oltottak be, a lakosság mindössze 2,3 
százalékát. A jövő héten összesen 71 325 adag oltóanyag érkezik a Pfizer/BioNTech, a Moderna és az AstraZeneca 
vakcinájából, ezentúl már online is lehet regisztrálni az oltásra, eddig csak a háziorvosoknál lehetett jelentkezni. Bár már 
meghirdették a 65 évnél idősebbek és krónikus betegek oltását, sok egészségügyi dolgozó és idősotthon lakója sem 
kapta még meg a vakcinát. Néhány nagyobb városban oltópontokat is kialakítanak, ha a háziorvosi rendelők nem bírnák 
a terhelést. Erre azonban valószínűleg csak február 22. után kerül sor. 
 
Újabb szomszédos ország venne az orosz vakcinából 
Horvátország már tárgyal Moszkvával az orosz Szputnyik V oltóanyag beszerzéséről. Vili Beros egészségügyi miniszter 
szerint az volna a legoptimálisabb, ha az európai gyógyszerügynökség (EMA) engedélyezné a vakcinát, de az eltarthat 
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egy ideig. Ezért horvát ügynökség feladata utánajárni, hogy lehetséges-e más módon beszerezni az orosz oltóanyagot. 
Horvátországban február 17-re 274 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 237 999-et. Egy 
nap alatt 18 újabb beteg halt bele a fertőzés okozta COVID-19 betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 5357-
re emelkedett. Kórházban 927 beteget ápolnak, közülük 84-en vannak lélegeztetőgépen. 
 
Az Európai Bizottság 5,3%-ra csökkenti Horvátország 2021-es GDP-növekedési előrejelzését 
Az Európai Bizottság Horvátország 2021-es gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzését 5,3%-ra csökkentette a 
novemberben becsült 5,7%-ról. A járványügyi korlátozó intézkedések feloldásával felfutó kereslet, a munkaerőpiac 
fokozatos fellendülésével párosulva várhatóan növelni fogja a magánfogyasztást, míg az építőipari beruházások 
számának növekedésével fellendülnek a befektetések is. A külső kereslet élénkülése azonban várhatóan egyenetlen lesz. 
Az árukivitel várhatóan erőteljesen növekedni fog a javuló globális kilátások eredményeként, de az előrejelzések szerint 
a szolgáltatásexport 2021-ben és 2022-ben is elmarad a 2019-es szinthez képest. Ennek oka elsősorban az, hogy az 
idegenforgalom és a vendéglátóipar helyreállása valószínűleg több évig tart. 
 
2020-ban 68%-kal csökkent a külföldi turistaérkezések száma Horvátországban 
2020-ban hétmillió turista tartózkodott kereskedelmi szálláshelyeken Horvátországban, vagyis 64,2 százalékkal 
kevesebb, mint 2019-ben. A vendégéjszakák száma 40,8 milliót tett ki, ami 55,3%-os csökkenést jelent. 2020-ban a 
külföldi turistaérkezések száma 68%-kal, 5,55 millióra csökkent Horvátországban a koronavírus-válság miatt. Számuk 
csak decemberben éves szinten 93%-kal, 15 690-re csökkent. A külföldi turisták decemberben 82 174 éjszakát töltöttek 
Horvátországban, éves szinten 84%-kal kevesebbet. A belföldi turisták száma decemberben 46 770 volt, ami 65%-os 
csökkenést jelent, 101 793 vendégéjszakát töltöttek el horvátországi szálláshelyeken, mely 60%-os visszaesés. A 
horvátországi repülőterek utasforgalma 81%-kal esett vissza 2020-ban. 
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Koszovó 

 
Koronavírus-helyzet Koszovóban 
Koszovóban február 17-re 249-cel 64 868-ra nőtt a járvány kitörése óta regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, míg a 
járvány halálos áldozatainak száma 3-mal 1548-ra emelkedett. 
 
Koszovó: a baloldali Önrendelkezés nyerte meg a választást 
A baloldali Önrendelkezés (Vetevendosje) nyerte meg a február 14-i előrehozott parlamenti választásokat. Az 
Önrendelkezésre a szavazópolgárok 48 százaléka adta a voksát. A második helyen a korábban Hashim Thaci volt államfő 
vezette Koszovói Demokrata Párt (PDK) végzett a szavazatok 17,42 százalékával, a harmadik pedig az Isa Mustafa volt 
miniszterelnök vezette Koszovói Demokrata Szövetség (LDK) lett 13,2 százalékkal, míg Ramush Haradinaj volt 
kormányfő Szövetség Koszovó Jövőjéért (AAK) nevű pártja és koalíciós partnerei 7,44 százalékot szereztek. A többi 
albán párt nem jutott be a törvényhozásba. A várakozások szerint hosszas koalíciós tárgyalásokra lehet számítani, 
amelyek egyik sarkalatos pontja az új köztársasági elnök személyének kijelölése lesz. 
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Lengyelország 

 
Újfajta vírustesztet fejlesztettek ki Lengyelországban 
Szinte azonnal eredményt mutató, az alkoholszondához hasonló koronavírustesztet fejlesztettek ki Lengyelországban. 
A terméket Andrzej Duda lengyel elnök jelenlétében mutatták be kelet-lengyelországi látogatása során. 
 
Szomorú oka van, hogy hazatérnek a lengyelek Angliából 
Nem elsősorban azért térnek, haza az Egyesült Királyságban vendégmunkásként dolgozó lengyelek hazájukba, mert a 
brexit miatt rosszabbá váltak a munkavállalási feltételeik. Ennél szomorúbb okuk van rá. 
 
Minden lengyel szálláshely elkelt a részleges újranyitás után 
Szó szerint megrohamozták a szállodákat Lengyelországban, miután a kormány engedélyezte a részleges 
újranyitásukat, pedig a legfelkapottabb helyeken alaposan megkérték a lakosztályok, szobák árát – adta hírül a napi.hu. 
Azt, hogy micsoda őrület volt a lengyeleknél, jól példázza, hogy már a nyitást bejelentő sajtókonferencia alatt szinte 
izzottak a szállodák telefonvonalai – olvasható a Business Insider Polska híradásában. A legnagyobb lengyel netes 
szállásfoglalási felületen, a Travelist.pl-en 139 százalékkal nőttek a foglalások az előző héthez képest. 
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Montenegró 

 
Montenegró engedélyezi az orosz Szputnyik-V vakcina alkalmazását 
Montenegró egészségügyi hatóságai jóváhagyták az orosz Szputnyik-V vakcinát az állampolgárok COVID-19 elleni 
immunizálására - közölte az Orosz Közvetlen Beruházási Alap (RDIF) február 12-én. Az oltást Montenegróban sürgősségi 
engedélyezési eljárás keretében hagyták jóvá további helyi klinikai vizsgálatok nélkül. Montenegró még nem kapott 
egyetlen adag, az EU által jóváhagyott COVID-19 vakcinát sem. Montenegróban is megjelent a koronavírus brit 
mutációja. Február 17-re 404 új esettel 70 174-re nőtt a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, míg a járvány halálos 
áldozatainak száma 6-tal 916-ra emelkedett, míg az aktív esetek az elmúlt pár napban enyhén csökkent, jelenleg 8 453. 
 
Szerbiától kap oltóanyagot Montenegró 
Montenegró február 17-én kétezer adag Szputnyik V koronavírus elleni vakcinát kap Szerbiától, és további kétezer adag 
érkezik a szomszédos országból néhány napon belül. Néhány napon belül Oroszországból is érkezik egy 
vakcinaszállítmány, hamarosan pedig a kínai Sinopharm, valamint a Pfizer/BioNTech oltóanyaga is elérhető lesz az 
országban. 
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Németország 

 
Egyoldalú lépést tett Németország, autók ezrei fordultak vissza a határairól 
Egy nap alatt több ezer embert visszafordítottak Németországban a Csehországgal és az ausztriai Tirol tartománnyal 
közös határszakaszon a koronavírus-járvány miatt elrendelt új beutazási korlátozásokra hivatkozva, hétfői kormányzati 
adatok szerint nagyjából minden második utazótól megtagadják a belépést. Az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) 
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fokozottan fertőzőképes mutációinak feltartóztatására elrendelt beutazási korlátozások első bő 24 órája alatt, hétfő 
reggelig hozzávetőleg tízezer ellenőrzést hajtottak végre a határigazgatásért felelős szövetségi rendőrség egységei a 
csehországi és a tiroli átkelőknél.    
 
Miniszteri segítséget kérnek a közúti fuvarozók 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter intézkedését kérte a cseh–német határon február 15-én kialakult helyzet 
rendezésére a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Németország ugyanis hétfőn az új koronavírus-mutációk 
terjedésének megakadályozására szigorított beutazási korlátozást rendelt el, melynek része, hogy az árufuvarozók is 
csak negatív antigén- vagy PCR-teszttel és előzetes regisztrációval léphetnek be az országba. 
 
Döntött Németország: a Szlovákiából érkező forgalmat is korlátozzák az új vírusmutációk miatt 
A Szlovákiából érkező forgalmat is korlátozzák Németországban az új típusú koronavírus fokozottan fertőző mutációi 
miatt - közölte pénteken a szövetségi belügyminisztérium. Szlovákia vasárnap nulla órai hatállyal a veszélyes 
vírusváltozatokkal erősen sújtott területek közé tartozik. A főszabály szerint a közlekedési vállalatoknak szigorúan tilos 
az ilyen besorolású területekről utasokat szállítani Németországba. Felmentést a német állampolgárok, a 
Németországban élő külföldiek, az országon csak átkelő utazók és az áruforgalomban közreműködők kaphatnak. 
 
Az oltások szervezését segítené az SAP, Németországban már kipróbálták, a magyar rendszer is készen áll 
Elkezdődtek a világban a koronavírus-oltási programok, az oltások célba juttatásához az SAP egyedi fejlesztésű 
rendszereit ajánlotta fel, melyek január elején Németországban már sikerrel debütáltak. A rendszer a magyarországi 
felhasználásra is készen áll - áll az SAP közleményében. Az SAP-nak több évtizedes gyakorlata van üzleti folyamatok 
menedzselésében, az ezekhez meglévő digitális megoldások kisebb-nagyobb módosításokkal a vakcinálás 
folyamatának speciális elvárásaihoz hozzáigazíthatóak. 
 
Németországban is bevezethetik az ingyenes gyorstesztet 
Németországban is ingyenes lehet az új típusú koronavírus jelenlétét vizsgáló úgynevezett antigéngyorsteszt, és 
bevezetnek önállóan használható gyorstesztelő termékeket is. Az úgynevezett nemzeti tesztstratégia még elfogadás 
előtt álló új kiadása szerint március 1-jétől mindenki jogosult ingyenes antigéngyorstesztre Németországban. Az 
egészségügyi szakszemélyzetet igénylő vizsgálatot gyógyszertárakban és tesztközpontokban lehet majd elvégezni. A 
rendszer kialakítása a helyi önkormányzatok feladata lesz, a költségeket a szövetségi kormány állja. 
 
Extra korona-szabadság a szülőknek  
A német kormány egyik koalíciós pártja, az SPD a szokásos szabadságon felüli szabadnapokat adna a szülőknek, akik a 
járvány kitörése óta a home office és az otthoni oktatás miatt különösen leterheltek. Angela Merkel még tavaly 
decemberben egyezett meg a tartományi miniszterelnökökkel arról, hogy fizetett szabadságot nyújtsanak a beteg 
gyermekeiket gondozó szülőknek, végül 10 extra fizetett szabadnapban egyeztek meg. 
 
Németország 500 legnagyobb vállalatának kilátásairól szóló elemzés 
Az Accenture stratégiai tanácsadóvállalat németországi vezérigazgatója a cég által az 500 legnagyobb árbevételű német 
vállalat helyzetét értékelve biztatónak ítéli a kilátásokat. Véleménye szerint Németország nyertesként kerülhet ki a 
válságból, ami ugyanakkor Európában elégedetlenséghez vezethet. A jelenlegi súlyos válság ellenére a fenntarthatóság 
és a digitalizáció új növekedési perspektívákat nyit meg. Emellett a pandémiából eredő recesszió miatt olyan piaci 
szegmensekbe történő belépésre is lehetőség nyílik, amik korábban nem lettek volna finanszírozhatók. 
 
Sosem történt még ilyen Németországban: csökkentek a fizetések 
A felmérések kezdete óta tavaly csökkentek első alkalommal a nominálbérek Németországban a német szövetségi 
statisztikai hivatal, a Destatis előzetes adatokra támaszkodó szerdai jelentése alapján. A nominálbérek tavaly 0,6 
százalékkal csökkentek az előző évihez képest Németországban a Destatis negyedéves rendszerességgel végzett 
adatgyűjtése alapján. A fogyasztói árak 0,5 százalékkal emelkedtek tavaly Németországban. A munkavállalókat így 1 
százalékos reálbér-csökkenés érte 2020-ban, ami leginkább a koronavírus-válság miatt bevezetett részmunkaidős 
foglalkoztatásra vezethető vissza. 
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A németek hozzák a legtöbb beruházást 
Tavaly 907 projekt zárult le pozitív beruházói döntéssel a Nemzeti Befektetési Ügynökség közreműködésével, és így 
csaknem 4,1 milliárd eurónyi tőke érkezik Magyarországra, létrehozva 13 ezer új munkahelyet. A német befektetők 
valósítják meg a legtöbb beruházást – 20 projekt keretében összesen 438 millió eurót fektetnek be –, csaknem 1500 
munkahelyet teremtenek. 
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Olaszország 

 
Letette a hivatali esküt a Mario Draghi vezette olasz kormány 
A Mario Draghi vezette 67. olasz kormány letette a hivatali esküt, és megtartotta első ülését. Draghi kormányában 
szakértők és pártpolitikusok egyaránt helyet kaptak, a korábbi balközép kormányból heten maradtak. A 23 miniszterből 
nyolc a szakértő, további tizenöt pártpolitikus, kétharmaduk észak-olasz, egyharmaduk nő. 
 
Így változtatná meg Olaszországot az új miniszterelnök: radikális reformok jöhetnek 
A koronavírus-járvány elleni küzdelem erősítését, a vakcinázás felgyorsítását és radikális gazdasági reformokat ígért az 
új olasz miniszterelnök szerdán a parlamentben kormányának programját ismertetve. 
 
Hatalmas többséggel támogatta az olasz felsőház Mario Draghit 
Széles többséget szerzett az olasz szenátusban Mario Draghi miniszterelnök kormánya a szerda éjszakára húzódott 
szavazásban. Az olasz köztársaság történetében a közgazdász vezette mostani kormány bír a második legszélesebb 
többséggel.  
 
Draghi keményen odaszólt az euroszkeptikusoknak: a közös pénzből nincs visszaút 
Mario Draghi szerdán erős üzenetet küldött a legnagyobb olasz pártnak, a Matteo Salvini vezette euroszkeptikus 
Ligának, amikor azt mondta, hogy az euró és a mélyülő európai integráció nem felülvizsgálható. Draghi az EKB egykori 
elnökeként egy nemzeti egységkormány élén veszi át a kormányzást, miután az előző kormány az EU-s helyreállítási 
alap elosztása miatt megbukott.  
 
Mario Draghi szuperminisztériummal harcolna a klímaváltozás ellen 
Mario Draghi olasz miniszterelnök kormányzása központi céljának tartja a klímaváltozás elleni harcot, és egy 
szuperminisztériumot is létrehozott, amelynek célja a karbonsemlegesség előmozdítása és az EU-s források teljes 
felhasználása. Draghi első feladata a helyreállítási alap újrakalibrálása lesz, amelyet áprilisban kell leadni az Európai 
Bizottságnak, hogy Olaszország megkapja a neki járó 200 milliárd euró forrást. Az EU-megállapodás szerint ennek az 
összegnek a 37%-át a karbonsemleges gazdaságba való átmenetre kell fordítani. Draghi a szuperminisztérium élére a 
fizikus Roberto Cingolanit nevezte ki. 
 
Koronavírus: az olaszok nyitották volna a sípályákat, de rájöttek, hogy ez nem jó ötlet 
Az olasz egészségügyi miniszter, Roberto Speranza nem engedélyezte a sípályák február 15-től tervezett megnyitását, 
és március 5-ig meghosszabbította a zárva tartásukat - közölte a tárca vasárnap este. A régiók tiltakoztak a minisztérium 
utolsó pillanatban érkezett tiltása miatt. Daniele D'Amario a régiók tanácsának idegenforgalmi felelőse hangoztatta, 
hogy hatalmas veszteségről van szó, mivel az olasz Alpokban minden készen állt a turisták biztonságos fogadására. 
Kiemelte, hogy a sípályák megnyitását az egészségügyi minisztérium az utóbbi hónapokban már négyszer elhalasztotta, 
most pedig az utolsó pillanatban ismét leállította. 
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Románia 

 
Romániában újra karanténba küldik a Magyarországról érkezőket 
Románia ismét kéthetes karanténkötelezettséget vezetett be február 15-től a Magyarországról és másik 66 - járványügyi 
szempontból magas kockázatúnak minősített - országból érkező utasok számára, kivételt képeznek azok, akik az utóbbi 
három hónapban átestek a fertőzésen, vagy már megkapták a koronavírus elleni oltás mindkét adagját. A határon 
felmutatott friss negatív PCR-teszt is csak akkor mentesít a karantén alól, ha az utas 72 órán belül elhagyja az országot. 
 
Meghosszabbították a veszélyhelyzetet Romániában 
Románia február 12-től újabb 30 napra meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetet, 
érvényben marad az éjszakai kijárási tilalom, és továbbra is korlátozzák a gyülekezést. Közterületen - zárt térben és a 
szabadban is - mindenütt kötelező védőmaszkot viselni, tilos magánünnepségeket, társas összejöveteleket tartani, 6 
embernél több nem gyülekezhet az utcán, az üzleteknek legkésőbb 21 órakor be kell zárniuk, éjszaka 23 és 5 óra között 
pedig országos kijárási tilalom van érvényben. A vendéglők, mozik, színházak, koncerttermek működését továbbra is a 
helyi hatóságok korlátozzák az újabb (az utolsó 14 napon diagnosztizált) fertőzések lakossághoz viszonyított arányának 
függvényében. A 3 ezrelék feletti fertőzési rátájú településeken a vendéglátóhelyeket nem szabad kinyitni, kivételt a 
szállodák és panziók éttermei képeznek, amelyek csak az ott elszállásolt vendégeket szolgálhatják ki. 
 
Romániában is megkezdték az oltást az AstraZeneca vakcinával 
Romániában megkezdték február 15-én a koronavírus elleni oltást az AstraZeneca vakcinájával is, amelyet a 18 és 55 év 
közötti felnőttek immunizálására használnak. 2020. december 27-e óta csaknem 687 ezer embert oltottak be 
koronavírus ellen, közülük 427 ezren a második dózist is megkapták. A közel 1,1 millió ezer beadott vakcinával - Románia 
negyedik helyen áll az Európai Unióban a lakosság átoltottsága (5,59 százalék) tekintetében. Romániában - az 
egészségügyi alkalmazottak immunizálása után - jelenleg az oltási kampány második szakasza zajlik, amelyben a 65 év 
felettiek, a krónikus betegek, az idősotthonok lakói és a kulcsfontosságú ágazatok dolgozói kaphatják meg a koronavírus 
elleni védőoltást. Most kezdődik a társadalom számára kiemelten fontos munkát végző, illetve fokozott 
fertőzésveszélynek kitett foglalkoztatási csoportok oltása. 
 
Tizedére esett a fertőzési arány a román egészségügyi dolgozók körében 
Romániában az utóbbi négy hétben 88 százalékkal csökkent a koronavírus-fertőződések száma az egészségügyi és 
szociális dolgozók körében, akik az oltáskampány során elsőkként kaphatták meg a vakcinát. Az első fázisra feliratkozott 
mintegy negyedmillió romániai orvos, asszisztens, nővér és ápoló csaknem 99 százaléka kapta meg a koronavírus elleni 
oltás első, illetve 90 százaléka a vakcina mindkét adagját. Az idősotthonok és szociális intézmények lakói és az őket 
gondozó személyzet körében mintegy 49 ezren iratkoztak fel az oltásra: közülük 86 százalékban kapták meg az első, 46 
százalékuk pedig mindkét dózist. Ennél a kategóriánál a fertőződések száma mintegy 60 százalékkal esett vissza. 
 
Továbbra is 3000 alatt az új esetek száma: a tesztek 8 százaléka volt pozitív 
Február 17-re egy nap alatt 2815 új esetet diagnosztizáltak, ezzel a nyilvántartott fertőzöttek száma 768 785-re 
növekedett. Összesen 62 új halálesetet jelentettek, az áldozatok száma így 19 588-ra nőtt.  Eddig 714 709-en gyógyultak 
meg a járvány kezdete óta, az aktív fertőzöttek száma 34 488-ra emelkedett. Jelenleg 935 beteget kezelnek intenzív 
osztályon, kevesebbet, mint az előző napon. Egy nap alatt közel 35 ezer teszt eredményét dolgozták fel. 
 
Csökken az egészségügyi költségvetés Romániában 
11%-kal kisebb költségvetéssel kell teljesítenie az egészségügynek a koronavírus elleni háborút az idén, mint tavaly. A 
költségvetést megpróbálják szigorúan kézben tartani, hogy ne szaladjon el az államadósság. Az egészségügyi 
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költségvetés csökkentése így is problémákat okozhat, mert az alacsony fizetések miatt Románia az az uniós tagállam, 
ahonnan a legtöbb orvos és ápoló kivándorol. 
 
Meglepetés: a román gazdaság csak 3,9%-ot esett tavaly 
A román gazdaság teljesítménye csak 3,9%-ot esett 2020-ban 2019-hez viszonyítva az Országos Statisztikai Intézet 
adatai szerint. Ami az utolsó, negyedik negyedéves gazdasági teljesítményt illeti, reálértelemben 5,3%-ot nőtt Románia 
gazdasága a harmadik negyedévhez viszonyítva. Ha a gazdaság 2020 utolsó negyedéves teljesítményét 2019 azonos 
időszakához viszonyítjuk, akkor bruttó értelemben 1,5%-os, szezonálisan kiigazítva 1,7%-os a csökkenés. 
 
A járvány ellenére tavaly 15,9 százalékkal nőtt az építőipari termelés Romániában 
Romániában 2020-ban a nyers adatok szerint 15,9 százalékkal nőtt az építőipari termelés az előző évhez mérten. A 
fellendülés főleg a felújításoknak köszönhető, amelyek volumene 46 százalékkal emelkedett, a karbantartási és javítási 
munkáké 24,4 százalékkal nőtt. Az új építéseknél 9,3 százalékos volt a bővülés. Az épületek típusa szerint az ipari 
létesítményeknél 18,5 százalékos volt az élénkülés, a lakóépületek építése 17,8 százalékkal nőtt, a nem lakóépületeké 
10,9 százalékkal. 
 
Közel 10 százalékkal csökkent a román ipari termelés 
Tavaly a nyers adatok szerint 9,2 százalékkal csökkent a román ipari termelés a 2019-es évhez képest. Mindhárom fontos 
ipari ágazatban csökkenést jegyeztek fel a vizsgált időszakban, így a feldolgozóipar kibocsátása 10,2 százalékkal maradt 
el tavaly az előző évitől, a bányaiparé 9,9 százalékkal csökkent, míg a villamos- és hőenergia, a gáz termelése, illetve 
szolgáltatása 2,7 százalékkal csökkent. Az iparban tevékenykedő vállalatok árbevétele 7 százalékkal maradt el tavaly 
egész évben a 2019. évitől, ugyanakkor decemberben 0,1 százalékkal nőtt 2019 utolsó hónapjához mérten. Az új 
megrendelések tavaly egész évben 4,5 százalékkal csökkentek 2019-hez képest, míg decemberben 7,7 százalékkal 
nőttek éves összevetésben. Tavaly immár sorozatban a második év, amikor a román ipari termelés csökken, hiszen 2019-
ben 2,3 százalékkal mérséklődött az ipar kibocsátása a nyers adatok szerint az előző évhez mérten. 2019 volt 2009 óta 
az első év, amikor az ipari termelés csökkenését jegyezték fel Romániában. 
 
Megugrottak a bérek Romániában 
Tavaly decemberben 8,4 százalékkal volt magasabb a nettó átlagbér Romániában 2019 decemberéhez mérten. A reálbér 
6,2 százalékkal haladta meg decemberben a 2019 utolsó havit. Novemberhez képest a reálbér értéke 5,7 százalékkal 
nőtt. Tavaly decemberben a bruttó átlagbér 5906 lej (431 138 forint) volt Romániában, a nettó átlagbér 3620 lej (264 260 
forint), ami 6,1 százalékos növekedést jelentett novemberhez mérten. Ez utóbbi főleg azzal magyarázható, hogy 
decemberben karácsonyi és egyéb juttatásokat kapnak az alkalmazottak. 
 
Felfutott az online kereskedelem: egész évben hasítottak a futárszolgálatok 2020-ban 
2020-ban hasított az ágazat, a forgalma 20 százalékot meghaladó mértékben nőtt. A Ziarul Financiar gazdasági napilap 
becslései szerint tavaly 4,85 milliárd lej, hozzávetőleg 1 milliárd euró volt a hazai futárszolgálatok összbevétele. A 
növekedés motorja az online kiskereskedelem, pontosabban annak a robbanásszerű fejlődése volt, a megrendelt 
termékeket ugyanis házhoz kellett szállítani. 
 
Felére csökkent a forgalomba helyezett autók száma Romániában 
Romániában 7660 járművet helyeztek forgalomba januárban, csaknem 47 százalékkal kevesebbet, mint az előző év 
azonos hónapjában. A személygépkocsik esetében 52,2 százalékos visszaesést jegyeztek a vizsgált időszakban. 
Januárban 5913 személygépkocsit helyeztek forgalomba, amelyek a regisztrált járművek 77 százalékát tették ki. A 
januári csökkenés 4 egymást követő olyan hónap után következett be, amikor a forgalomba helyezett járművek száma 
emelkedett. 
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Spanyolország 

 
Lassul a járvány terjedése Spanyolországban 
Spanyolországban a hétvégén 30 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ami 17 ezerrel kevesebb a múlt hétvégén 
azonosított esetszámoknál - derült ki az egészségügyi minisztérium hétfőn közzétett adataiból. A járványügyi helyzet 
két hete folyamatosan javul, csökken a fertőzés terjedése. 

 
Győztek a katalán szeparatisták 
A függetlenségpárti erők növelik többségüket Katalónia regionális parlamentjében a vasárnap tartott választások 
előzetes eredményei szerint. A szavazatok 99 százalékának megszámlálása után úgy tűnik, a legtöbb szavazatot, több 
mint 625 ezret a Madrid-párti Szocialista Párt szerezte a járvány miatt rekord alacsony, 53 százalékos részvételi arány 
mellett lezajlott választáson. Ez 33 mandátumra lehet elegendő a 135 fős katalán parlamentben. Ugyanennyit 
szerezhetett a BBC szerint a Katalán Köztársasági Baloldal (ERC). Az Együtt Katalóniáért (JxCat) 32 helyet szerezhetett, 
a Népi Egység (CUP) pedig kilencet. A három utóbbi párt a katalán függetlenséget támogatja. 
 
Hiába nyertek a szeparatisták, mára megszelídült Katalónia 
Hosszú tárgyalások várnak a katalán függetlenségpártiakra: hiába növelték mandátumaik számát a vasárnapi 
választáson, a szeparatisták nem értek el kétharmadot. Ráadásul a nemzetközi botrányba torkolló, 2017-es tüntetések 
örökségével is kezdeniük kell valamit, miközben a Madrid-barát unionisták is jelentősen növelték támogatottságukat. A 
Katalán Köztársasági Baloldal (ECR) és az Együtt Katalóniáért (JxCat) pártokat a választók 51 százaléka támogatta, ezzel 
először kerültek többségbe a helyi törvényhozásban. 
 
A peseta hattyúdala 
Június 30-ig használhatják fel régi fizetőeszközüket, a pesetát a spanyolok, utána már csak a több mint húsz éve 
bevezetett euróval fizethetnek. Erre épül egy vállalkozó ötlete, aki képregény-sorozatokat ad ki, melyekért pesetával is 
lehet fizetni. A befolyó összeget a legrettegettebb betegségek gyógyítására fordítják. Az 1868 óta létező peseta lassan 
kikerül a forgalomból, utána már csak gyűjtőknél lesz fellelhető. 
 
FORRÁS: 
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Skandináv országok 

 
Svédország által bevezetett hitelgarancia-program 
Összhangban van az uniós joggal a Svédország által bevezetett hitelgarancia-program, amelynek célja a COVID-19 
járvánnyal összefüggésben a svéd működési engedéllyel rendelkező légitársaságok támogatása és az e tagállam 
gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetése. 
 
Áramhiány van Svédországban 
Az utóbbi években több nukleáris erőművet is bezártak a svédek – most azonban olyannyira megugrott az áram iránti 
igény, hogy arra kérték a lakosságot, spóroljanak az árammal, és lehetőség szerint a hidegebb napokon ne 
porszívózzanak. 
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Dániában már majdnem minden harmadik fertőzést a brit variáns okoz 
Csaknem minden harmadik koronavírus-fertőzést a B.1.1.7. jelű brit variáns okozott Dániában február második hetében 
– közölte az SSI dán egészségügyi intézet. A kutatók szerint még ebben a hónapban a brit mutáció válik a dominánssá a 
skandináv országban. 
 
Dánia vakcinaútlevéllel indítaná a nyári szezont 
A világ számos országához hasonlóan Dánia is minden erejével azon dolgozik, hogy a befagyasztott gazdaságot mielőbb 
újraindítsák, most pedig a nyári szezonra helyezték a hangsúlyt. 
 
Tovább növelik a villamosenergia-felhasználást az elektromos autók Norvégiában 
Ha szeretnénk egy kicsit a jövőnkbe látni érdemes vetnünk egy pillantást arra, ami aktuálisan Norvégiában történik. 
Norvégia ugyanis vezető szerepet játszik az elektromos járművek bevezetésében. Többek között ennek köszönhető, 
hogy az országban az egy főre jutó áramfogyasztás sokkal magasabb, mint bárhol máshol. 
 
FORRÁS: 
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Szerbia 

 
Szerbiában jelentősen nőtt a fertőzöttek száma 
Szerbiában február 17-re egy nap alatt 2.467 újonnan fertőzött koronavírusos beteget regisztráltak, 16-an pedig a 
fertőzés szövődményeinek következtében hunytak el. Egy nappal korábban 1.810 új beteget vettek nyilvántartásba, 
ahhoz viszonyítva tehát jelentősen emelkedett a számuk. A kormányzati honlap összesítése szerint így 426.487-re nőtt 
az eddig Szerbiában azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 4.277-re emelkedett. A hivatalos adatok szerint 
jelenleg az országban 3.452-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 142-en vannak lélegeztetőgépen. 
 
A Pfizer vakcina újabb szállítmánya érkezett meg Szerbiába 
A Torlak intézetbe újabb 40.950 adag érkezett a Pfizer gyár vakcinájából, a hét folyamán pedig az AstraZeneca 
oltóanyagának első szállítmánya is megérkezik Szerbiába. Március folyamán a Covax program keretében is kap majd az 
ország vakcinát, így a polgárok még több oltóanyag közül válogathatnak majd. Szerbiában a kormány legutóbb 
közzétett adatai szerint több mint 1 millió személy kapta meg a koronavírus elleni védőoltást. A lakosság 
beoltottságának arányát tekintve, 1 millió lakosra kivetítve Szerbia továbbra is világviszonylatban a hetedik, Európában 
a második, a régióban pedig az első helyen áll. 
 
Három hónap múlva kezdődhet Szerbiában az orosz vakcina előállításának első fázisa 
Nenad Popović innovációs és technológiai fejlesztési miniszter kijelentette, hogy az orosz Szputnyik V koronavírus elleni 
oltóanyag előállításának első fázisa 3 hónap múlva kezdődhet Szerbiában. Oroszországból érkezik majd az oltóanyag és 
a Torlak intézetben történik majd az ampullák töltése, csomagolása, majd innen szállítják az oltópontokra. A gyártáshoz 
korszerű és modern felszerelésre van szükség, amit Oroszország is külföldről szerez be. Ezeket Franciaországban és 
Németországban gyártják és jelenlegi helyzetben nem egyszerű hozzájutni.  
 
Tavasszal jön a harmadik gazdasági intézkedéscsomag Szerbiában 
A három állami segélycsomag – amelyet a koronavírus-járvány kitörése óta folyósítanak – összesen 953,4 milliárd dinár 
értékű Szerbiában. A veszélyeztetett ágazatokban tevékenykedő szerbiai vállalatok dolgozói az idén tavasszal 
háromszor fél minimálbért kapnak, a kifizetés április 8-án várható. A gazdaság és a lakosság megsegítésére szánt 
harmadik intézkedéscsomag 249,4 milliárd dinár értékű. 
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A szerbiai utazási irodák csupán negyede újította meg munkaengedélyét 
A Szerbiai Utazási Irodák Egyesülete (UTAS) örömmel fogadta a kormány döntését, amely a szállodákat és utasszállító 
vállalatokat hivatott megsegíteni, ám hangsúlyozták, hogy a segély a turisztikai irodákat ismét kihagyta a támogatottak 
sorából. Az egyesület elégedetlenségét fejezte ki, hiszen ennek következtében országos szinten mindössze az utazási 
irodák negyede engedhette meg magának, hogy az idei évre sikeresen meghosszabbítsa munkaengedélyét.  
 
FORRÁS: 
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Szlovákia 

 
Szlovákia is szigorít a határellenőrzésen 
Február 17-től Szlovákia határain szigorításokat vezetnek be, amely regisztráció- és karanténkötelezettséget is jelent. A 
Szlovákiába történő belépés előtt mindenkinek be kell magát regisztrálnia a https://korona.gov.sk/ehranica oldalon. A 
repülőgépen érkező személyek kötelesek egyúttal kitölteni egy az utasok nyilvántartására szolgáló formanyomtatványt, 
és ők is kötelesek vagy otthoni karanténba, vagy karanténközpontba vonulni – kivéve azokat a személyeket, akiknek 
felmentést ad ez alól az SZK Közegészségügyi Hivatalának a rendelete. 
 
Szlovákia orvosokat és nővéreket kér az Európai Uniótól 
Az ország az összlakosságra számított halálos áldozatok számában az első helyre került a világon. Szlovákia a 
koronavírusjárvány leküzdése érdekében segítséget, orvosokat és nővéreket kér a többi európai uniós országtól. A 
kérést február 17-én hagyta jóvá az Igor Matovic vezette kabinet, amely egyben aktiválta az Európai Unió civil védelmi 
rendszerét. A pozsonyi egészségügyi minisztérium közlése szerint Szlovákia legalább egy hónapra tíz orvost és 25 nővért 
szeretne kapni, akik a kórházak intenzív osztályain dolgozhatnának. A kórházak egyre inkább súlyos orvos- és 
nővérhiánnyal küzdenek. Szlovákiában február 16-án 3168 új fertőzést mutattak ki a PCR-, illetve antigéntesztekkel 
elvégzett szűrések, így 282 864-re nőtt az eddig azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. A járvány halálos 
áldozatainak száma 105-tel 6168-ra emelkedett. 
   
Nagy meglepetést okozott a szlovák GDP is 
A szlovák gazdaság a negyedik negyedévben mindössze 2,7%-kal maradt el az egy évvel ezelőtti szinttől, miközben az 
elemzők 4,3%-os visszaesést vártak. A harmadik negyedévben még 2,4%-kal maradt el a gazdaság az előző év azonos 
időszakához képest. Európában a negyedik negyedéves GDP-adatok szinte mindenütt felülmúltak a várakozásokat, így 
Szlovákiában is. Az év utolsó három hónapjában értek be a korlátozások, de úgy tűnik, ezeknek sokkal kisebb hatása volt 
a gazdaságra, mint az első körös, tavaszi lezárásoknak. 
 
Szlovákiai autópiac: Több mint 50%-os évközi visszaesés 
Drámai visszaeséssel rajtolt idén a szlovák újautó-piac: a tavaly januárban eladott 6733-hoz képest az idén ugyanebben 
a hónapban megvásárolt 3325 új autó 50,62%-os csökkenést jelent. Ilyesmire még nem volt példa a szlovákiai autópiac 
történetében. S bár szinte valamennyi márka különböző kedvezményekkel és akciós árakkal próbálja stimulálni az 
eladásait, teljesen nyilvánvaló, hogy a korábbi eredmények csak a világjárvány elmúltával várhatók. 
 
Nagyon betett a koronavírus-járvány a szlovákiai moziknak 
A koronavírus-járvány miatt tavaly a szlovákiai mozik 116 napon át voltak zárva, és összesen 2 364 814-en váltottak 
jegyet a filmekre. Az előző évhez képest ez 64 százalékos visszaesést jelent. A Szlovákiai Filmforgalmazók Uniójának 
adatai szerint 28 százalékos visszaesést könyveltek el a szlovák filmek terén is, amelyeket 775 487-en láttak, míg 2019-
ben ez 1 075 129 volt. 
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Szlovénia 

 
Szlovénia lazított a határátkelési szabályokon 
Szlovénia február 13-tól kezdve lazított az Ausztriával, Horvátországgal, Olaszországgal és Magyarországgal közös 
határain. Mostantól minden átkelőhelyen be lehet lépni, nem csak kijelölt ellenőrző pontokon, és karantén, valamint 
negatív teszt nélkül utazhatnak azok, akik igazolják, hogy már átestek a fertőzésen vagy megkapták a második oltást is. 
Az ország ugyanakkor bővítette vörös listáját azokkal az EU-n és schengeni övezeten belüli területekkel, ahol rosszabb 
járványhelyzet, mint Szlovéniában. Ide tartozik jelenleg Spanyolország, Portugália és Csehország. Aki ezekből az 
országokból érkezik, annak vagy negatív tesztet kell bemutatnia, vagy egy legalább 21 napja, legfeljebb 6 hónapja 
készült PCR-teszteredményt, vagy orvosi igazolást arról, hogy átesett a fertőzésen. Szintén érvényesek lesznek a 
Nemzeti Közegészségügyi Intézet által jóváhagyott, harmadik országbeli laboratóriumok által kiadott negatív tesztek.  
 
Szlovéniában enyhítették a korlátozásokat 
Szlovéniában minden üzlet kinyithatott, csak a vendéglátóhelyek maradtak zárva. Február 15-től az általános iskolák 
felső tagozatos osztályaiban és a végzős középiskolás osztályokban is megkezdődött a tantermi oktatás. Újra elérhetők 
egyes szolgáltatások, a gyülekezés azonban továbbra is legfeljebb 10 főig megengedett. Feloldották a lakhelyelhagyási 
tilalmat, az éjszakai kijárási tilalom azonban érvényben maradt. 
 
Szlovén koronavírus-helyzet 
Szlovéniában február 17-re 1097-tel 181 604-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Egy nap alatt 12 beteg hunyt el, 
amivel a járvány halálos áldozatainak száma 3745-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 648-en vannak 
kórházban, 128-an intenzív osztályon. 
 
Elbukott a szlovén ellenzék bizalmatlansági indítványa 
Elbukott a szlovén ellenzék bizalmatlansági indítványa a Janez Jansa vezette jobboldali koalíciós kormány 
elmozdításáról. A kormány ellen beterjesztett bizalmatlansági indítványt - 11 órás vita után - 40 képviselő támogatta és 
7 ellenezte. Összesen 53 szavazatot adtak le, ebből 6 érvénytelen volt. A kormány leváltásához 46 támogató szavazatra 
lett volna szükség a 90 fős parlamentben. Az előterjesztést Marjan Sarec előző miniszterelnök pártja, a Marjan Sarec 
Párt (LMS), a Szociáldemokraták (SD), a Baloldal (Levica) és Alenka Bratusek volt kormányfő pártja (SAB), valamint a 
Szlovénia Nyugdíjasainak Demokrata Pártja (DeSUS) nyújtotta be még február 10-én, mert szerintük a kormány nem 
tud megbirkózni a koronavírus-járvány okozta nehézségekkel. 

 
Szlovénia gazdasága 4,7%-kal nő 2021-ben az EU Bizottság előrejelzése szerint 
Az Európai Bizottság lefelé módosította Szlovénia 2021-re vonatkozó gazdasági növekedési előrejelzését 4,7%-ra a 
novemberben becsült 5,1%-ról. A járvány és az ahhoz kapcsolódó korlátozások 2021 elején továbbra is erős befolyást 
gyakorolnak a gazdaságra, különösen a szolgáltatási szektorban. Az ipari termelést és az építkezést várhatóan kevésbé 
érinti. A gazdasági helyzet várhatóan fokozatosan javul, mivel több ember oltatja be magát, és enyhítik a korlátozásokat, 
ami az év második felében erőteljesebb növekedéshez vezet. Szlovénia bruttó hazai terméke (GDP) 5,2%-kal 
emelkedhet 2022-ben. A fogyasztói árak inflációja 2021-ben 0,8% lesz, míg 2022-ben várhatóan eléri az 1,7%-ot, 
figyelembe véve a tervezett fellendülést és az energiaárak feltételezett növekedését. 
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Európai Unió 

 
Új vakcinastratégiát mutatott be az Európai Bizottság 
További 300 millió adag oltóanyagot vásárol az EU a Moderna amerikai cégtől - jelentették be szerdán Brüsszelben, ahol 
bemutatták azt az új koncepciót is, amellyel az EU hatékonyabban veheti fel a harcot a koronavírus új, gyorsabban 
terjedő mutációival, de a jövőbeni járványokkal szemben is.  
 
Íme, a kíméletlen vakcinaverseny legfontosabb ábrái - Tényleg besült volna az EU közös beszerzése? 
Izrael mindenkit maga mögött tudva vezeti az oltási versenyt, és az Egyesült Királyság, valamint az Egyesült Államok is 
gyorsan halad a vakcinálási programmal. Hozzájuk képest valóban látványos az EU lemaradása, de a teljes fejlett világra 
vetítve ez már nem mondható el. Ha pedig a világ összes országa a viszonyítási alap, akkor az EU-s vakcinálási és 
beszerzési program messze átlagon felüli gyorsaságú. Az EU-n belül nem látunk nagy különbségeket, nagyjából egyenlő 
mértékben fértek hozzá a vakcinákhoz eddig a tagállamok. Ez az uniós stratégia jellege miatt van így. 
 
Újabb vakcina az engedélyezés küszöbén 
A Johnson & Johnson csoportba tartozó Janssen Pharmaceutica NV gyógyszeripari vállalat kedden benyújtotta az 
Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA) az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagának engedélyeztetési 
kérelmét. Az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő, amszterdami székhelyű ügynökség 
közleménye szerint az EMA Humángyógyszer Bizottsága (CHMP) gyorsított eljárás keretében kezdi meg a COVID-19 
Vaccine Janssen névű oltóanyag vizsgálatát. Az oltóanyag feltételes forgalomba hozatalára vonatkozó ajánlását az 
ügynökség várhatóan március közepéig teszi közzé.  
 
EU: az oltási kampány után fellendülés jön 
Az eurózóna gazdasága a korábban várnál hamarabb visszatérhet a járvány előtti szintre az Európai Bizottság téli 
gazdasági előrejelzése szerint. Magyarországon idén négy, jövőre pedig öt százalékos növekedés jöhet. Ez felülmúlja az 
uniós átlagot. Idén és jövőre is 3,8 százalékos növekedéssel számolnak Brüsszelben az eurózóna gazdaságát illetően. A 
fellendülés az oltási kampány után indulhat majd be a gazdasági biztos szerint. 
 
Az Európai Parlament jóváhagyta az újjáépítési alapot 
Nagy többséggel jóváhagyták az Európai Parlamentben az unió helyreállítási alapját. Az unió történetében először 
vesznek fel közösen hitelt a válságkezelésre. És először alkalmazzák majd az úgynevezett jogállamisági 
mechanizmust.582 EP-képviselő szavazott igennel, 40 nemmel és 69-en tartózkodtak az újjáépítési alapról tartott 
végszavazáson. A 750 milliárd eurót a koronavírus utáni gazdaságélénkítésre szánják. 
 
EU: pusztít az energiaszegénység 
Sokat rontott a koronavírus-járvány az európai energiaszegénység helyzetén. A kontinensen közel 30 millió ember nem 
tudja befűteni a lakását télen. A hosszútávú megoldás az épületek korszerűsítése lenne. Jóval nulla fok alatt van a 
hőmérséklet egész héten Belgiumban. 
 
Fellendülhet az EU autóipara 2021-ben 
A koronavírus-járvány miatti tavalyi recesszió után az EU-ban az autóipar idén megteszi az első lépéseket a fellendülés 
útján – az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete szerint. Az ACEA úgy kalkulál, hogy 2021-ben a gyártók 
összességében 10 százalékkal több új autót adnak el, mint tavaly. Bár az idei első negyedévben még várhatóan 
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folytatódik a zuhanás, a második félév fordulatot hozhat a vakcinakampányoknak köszönhetően. Tavaly az unióban 
közel 10 millió új autót helyeztek forgalomba, ami 23,7 százalékos visszaesés a 2019-es adathoz képest, amikor több 
mint 13 millió új autót adtak el. 
 
Az EU halászati politikája biztosítja a haltermékek frissességét és fenntarthatóságát 
Az óceán fontos forrása az egészséges, proteindús tápláléknak az EU-állampolgárok számára, és védeni kell, hogy 
biztosítani lehessen a halászatok fenntarthatóságát. Európa közös halászati politikája biztosítja, hogy fenntarthatóan 
aknázzák ki a halállományt, és minimalizálják a halászat tengeri ökoszisztémára gyakorolt negatív hatását. Amint 
kihalásszák a halat természetes környezetéből vagy egy halfarmról, a piacra kerül. A termékről minden fontos 
információt egy ellátási láncon keresztül adnak tovább — ez garantálja, hogy az illegálisan kitermelt halat távol tartják 
az EU-piactól. 
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FÁK-térség 

 
Gyorsul az orosz infláció 
Oroszországban 5,2 százalékra gyorsult az infláció januárban az egy évvel korábbi 4,9 százalékról - közölte az orosz 
statisztikai hivatal. Az orosz gazdaságfejlesztési minisztérium 3,7 százalékos idei inflációt vár, a szakértői vélemények 
átlaga 3,8 százalék. 
 
Ukrajnában betiltották az orosz vakcinát 
Az ukrán kormány február 10-én hivatalos oldalán közzétett határozatában megtiltotta mindenfajta, Oroszországban 
kifejlesztett vagy gyártott koronavírus elleni vakcina és más immunbiológiai gyógyszer bejegyzését, illetve használatát 
Ukrajna területén. 
 
2021-2022-ben évi 2%-os lehet az azeri GDP növekedés 
Az ENSZ „Világgazdasági helyzet és kilátások” c. jelentésében 2021-2022-re Azerbajdzsán gazdasági növekedését évi 
2%-os szintre prognosztizálja. A jelentés szerint Azerbajdzsán gazdasági visszaesése 2020-ban - a COVID-19 járvány 
gazdasági ágazatok többségére gyakorolt hatása miatt - csaknem 3,9%-os volt. Az olajtermelésnek az OPEC+ 
megállapodás miatti csökkentése Azerbajdzsán ipari termelésének csökkenéséhez vezetett. Az infláció a jelentés szerint 
2021-ben várhatóan 3,2%, 2022-ben 3,5% lesz. 
 
24%-kal nőtt az adófizetők száma 2020-ban Azerbajdzsánban  
Mikayil Jabbarov gazdasági miniszter elmondta, hogy 2020-ban a gazdaság kifehérítésére irányuló lépések hatására az 
adófizetők száma több mint 24%-kal nőtt és meghaladta a 616 ezer főt. Az aktív áfa-fizetők száma ezzel együtt, több 
mint 17%-kal nőtt. 
 
Járatbővítések kazah-orosz relációban 
A február 9-i döntés alapján heti tízre emelhető a két ország között közlekedő légijáratok száma. A Moszkva-Nur-Sultan 
útvonal mellett újraindul a Moszkva-Almati, Moszkva-Simkent és Moszkva-Aktau reláció is. 
 
Kazahsztán 2 millió adag Szputnyik V vakcina előállítását tervezi 2021 júniusáig 
A Karagandai Gyógyszerészeti Komplexum 2021. júniusáig 2 millió adag Szputnyik V koronavírus elleni vakcina 
előállítását tervezi az Orosz Közvetlen Befektetési Alappal (RDIF) kötött megállapodás alapján. 
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Hitelezés alakulása Kazahsztánban 
2020-ban a kazah gazdaságnak nyújtott hitelek 5,5%-kal 14,6 milliárd KZT-re növekedtek, jelentette ki Kaszim-Zsomart 
Tokajev elnöknek Madina Abylkasszimova, a Pénzügyi Piaci Szabályozási és Fejlesztési Ügynökség elnöke. A válság 
ellenére a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek volumene 7,1%-kal 4,2 milliárd KZT-re nőtt, többek között az 
üzleti tevékenységet támogató kormányzati programok bővítésének köszönhetően.  
 
703 milliárd KZT üzletfejlesztési támogatás Kazahsztánban 2021-ben 
A kormány sajtóirodájának tájékoztatása szerint a kazah hatóságok több mint 703 milliárd KZT forrást különítenek el 
2021-ben az üzleti élet támogatására és fejlesztésére. Elsősorban a KKV szektorban számíthatnak pénzügyi 
támogatásra, kiemelten a dologi kiadások, a munkaerő-fejlesztés és a foglalkoztatás növelését célzó programokon 
keresztül. A Nemzeti Bank által folyósított hitel célja a vállalkozások forgótőkéjének növelése. Ez év januárjában az 
előzetes ütemterv szerint a program keretében 333 projektre 60 milliárd KZT értékű hitelt nyújtottak, illetve dologi 
kiadásokra vonatkozó program keretében 2273 projektre 527,7 milliárd KZT értékű hitelt nyújtottak 
 
Megjelent a 2020-as évre vonatkozó átlagfizetés összege Kirgizisztánban 
A kirgiz állami statisztikai hivatal tájékoztatása szerint 2020-ban Kirgizisztánban az átlagfizetés elérte a 18.500 KGS-s 
(16 ezer RUB). 2019-hez képest az átlagfizetés 7,7%-os növekedést könyvelhet el.  
 
Közel 5 Mrd USD volt Kirgizisztán államadóssága 2020-ban 
A kirgiz pénzügyminisztérium adatai szerint az ország államadóssága 2020-ban 4,928 Mrd USD-re növekedett. Ennek 
az összegnek csupán kis hányada, 708 M USD belső államadósság, a jelentős, fennmaradó része (4,2 Mrd USD) külső 
adósságnak számit.  
 
1,4 M m2 területnyi új lakóépületet adtak át Tádzsikisztánban 2020-ban  
Tádzsikisztánban 2020-ban a hivatalos adatok szerint 1,4 M m2 területnyi új lakóépület számára adtak ki 
használatbavétel engedélyt. A Tadzsik Köztársaság Építészeti és Építési Bizottságának elnöke Mahmadsaid Zubaidzoda 
egy konferencián továbbá elmondta, az építőipari befektetések összege 2020-ban 11,6 Mrd TJS (1,02 Mrd USD) volt.  
 
FORRÁS: 
Magyarország nagykövetsége, Nur-Sultan 
Magyarország nagykövetsége, Baku 
https://portfolio.hu/ 
https://regnum.ru/ 
 

Kína 

 
A kínai vakcinát méltatta az NNK osztályvezetője 
A kedden érkezett kínai oltóanyagszállítmánnyal mérföldkőhöz érkezett az ország a járvány elleni védekezésben - 
mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője a közmédiának adott nyilatkozatában. 
Galgóczi Ágnes közölte, 550 ezer adag kínai oltóanyag érkezett Magyarországra, ami 275 ezer ember beoltására elég. 
Az oltóanyag könnyen kezelhető, 2-8 Celsius-fokon tárolható, így szállítása sem ütközik nehézségbe. A vakcina "hosszú 
lejáratú", két évig felhasználható, és az egyadagos fecskendős kiszerelése a háziorvosi körzetekben könnyen 
alkalmazhatóvá teszi - ismertette. 
 
Őrület a kínai mozikban, itt egy kis ízelítő, mi jön a lezárások után 
Nagyot raliztak kedden a kínai mozirészvények Hongkongban, miután a mozipénztárak több mint 6 milliárd jüanos 
(929,63 millió dollár) bevételrekordot állítottak fel a február 11-én kezdődő héten azt követően, hogy a Holdújév 
kezdetén valósággal megrohamozták a mozikat a fogyasztók. A Maoyan Entertainment online jegyértékesítő platform 
által összeállított adatok szerint ez meghaladta a korábbi 5,9 milliárd jüanos rekordot, amelyet 2019-ben, ugyanezen 
ünnepi időszakban állítottak fel, és nem mellesleg teljes helyreállást is jelent a koronavírus okozta tavalyi visszaesés 
után. 
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Közel megduplázódott, 92,8 százalékkal nőtt a mobiltelefonok kiszállítása januárban Kínában 
A kínai ipari és információtechnológiai minisztérium tudományos központja, az informatikai és kommunikációs 
kutatóintézet (CAICT) azt közölte hétfőn, hogy januárban 40 millió 120 ezer készüléket szállítottak ki, 92,8 százalékkal 
többet az egy évvel korábbinál, miután decemberben az éves szintű adat még 12,6 százalékos csökkenést jelzett. 
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Törökország 

 
Törökország fokozatosan lazít a korlátozásokon 
Törökország március 1-től fokozatosan, az egyes tartományok mutatóit szem előtt tartva lazít a koronavírus terjedése 
miatt hozott korlátozásokon. Az egészségügyi minisztérium által meghatározott feltételek szerint négy csoportba 
fogják besorolni az ország tartományait. A kritériumok között a regisztrált fertőzöttek napi száma és a beoltottak száma 
is szerepel, a rendelkezés következtében a tartományok alacsony, közepes, magas és nagyon magas kockázatú előjelet 
kapnak. Első lépésként a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozást oldják fel. Az éttermek, a kávézók és a hasonló 
vendéglátóhelyek működtetésére vonatkozó ütemtervet a közeljövőben ismertetik. A török egészségügyi minisztérium 
február 17-i esti adatai szerint egy nap alatt újabb 7325 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban, a halálos 
áldozatok száma 86 volt. A lakosság tömeges beoltása január 14-én kezdődött meg a Sinovac Biotech kínai 
gyógyszergyártó gyengített vírusokon alapuló, CoronaVac nevű oltóanyagának vészhelyzeti alkalmazásával. A 
készítményt két részletben, 28 nap eltéréssel kell a szervezetbe juttatni. Az első adagot 4 millió 873 ezer, míg a második 
adagot már 827 ezer embernek adták be. Az ország lakossága nagyjából 83 millió. 
 
A JP Morgan felfele módosította Törökország gazdasági növekedési ütemére vonatkozó előrejelzését 
A JP Morgan február 12-én 1,1%-ról 1,9%-ra módosította Törökország 2020-as gazdasági növekedésére vonatkozó 
becslését. A cég által közzétett jelentés szerint a korlátozó intézkedések, például a leállások ellenére a belső kereslet 
meglehetősen ellenálló volt 2020 negyedik negyedévében. Rámutatott, hogy ennek a teljesítménynek az egyik legfőbb 
oka a kormány által generált hatalmas hitelnövekedés volt a tavalyi év első felében, ami a gazdaság fellendülését 
segítette a pandémiás helyzetben. A JP Morgan emellett módosította Törökország 2021-es növekedési adatait 3,3%-ról 
4,6%-ra. 
 
A török ipari termelés decemberben éves szinten 9%-kal nőtt 
Törökország decemberi ipari termelési indexe havi 1,3%-kal, éves szinten 9%-kal emelkedett. Az ipari alágazatok közül 
a feldolgozóipari index nőtt a legnagyobb mértékben, 9,5%-kal. 2020 negyedik negyedévében a naptárhatással 
kiigazított ipari termelés 10,1%-kal emelkedett az előző év azonos negyedévéhez képest. 
 
Törökország folyó fizetési mérlegének hiánya 2020-ban 36,7 milliárd dollár volt 
A koronavírus-járvány nyomása alatt Törökországban a török központi bank szerint a folyó fizetési mérleg hiánya 2020-
ban 36,7 milliárd dollár volt. Az előző évi többlet (felülvizsgált változásokkal) közel 6,76 milliárd dollárt tett ki. Az adatok 
szerint 2020 decemberében az egyenleg 3,2 milliárd dolláros hiányt mutatott, ami 473 millió dolláros növekedést jelent 
az előző év azonos hónapjához képest. A decemberi adatok növekedését a szolgáltatási többlet visszaesése és a 
másodlagos jövedelem csökkenése okozta. 
 
Törökországban 8 milliárd dollárt tett ki a közvetlen külföldi befektetések értéke 2020-ban 
A törökországi közvetlen külföldi befektetések (FDI) értéke 2020-ban elérte a közel 8 milliárd dollárt (55,75 milliárd TL). 
A Törökországba irányuló közvetlen külföldi tőkebefektetések értéke éves szinten 16,5%-kal, 7,7 milliárd dollárra 
csökkent 2020-ban. Olaszországból érkezett a legtöbb tőkebefektetés 977 millió dollárral, ezt követte az Egyesült 
Államok 798 millió dollárral, az Egyesült Királyság pedig 693 millió dollárral. A pénzügyi szektort részesítették leginkább 
előnyben a külföldi befektetők tavaly, amely 1,39 milliárd dolláros befektetést vonzott. Az információs és 
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kommunikációs ágazat a második legnépszerűbb ágazat volt, 1,37 milliárd dollárral 2020-ban. Törökország részesedése 
a globális közvetlen külföldi tőkebefektetésekből mintegy 1%-ra nőtt 2020-ban a 2019. évi 0,6%-ról. A külföldi 
társaságok tőkebefektetéseinek értéke Törökország szabadkereskedelmi övezeteibe több mint 2,5 milliárd dollárt (17 
milliárd TL) tett ki. 
 

A járvány sújtotta 2020-ban a török bankok minden idők legnagyobb profitját könyvelhették el 
A koronavírus-járvány sújtotta 2020-ban a török bankszektor az eddigi legnagyobb éves profitját érte el. A hitelezők 
nettó nyeresége 22,3%-kal nőtt az elmúlt évben 59,97 milliárd TL-re (kb. 8,5 milliárd USD) a 2019-es 49 milliárd TL-ről. 
A nettó nyereség növekedése annak köszönhető, hogy a bankok, különösen az állami bankok, több hitelt nyújtottak, 
hogy segítsék a vállalkozásokat és az állampolgárokat a járvány visszaszorításában és a gazdaság újraindításában. 
 

FORRÁS: 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
30 millió napelemes háztetőt követelnek 
Öt év alatt 30 millió napenergiával ellátott otthont akar az a több mint 230 amerikai szervezet, amely a napokban 
egységbe tömörülve felszólította az Egyesült Államok kormányát és kongresszusát: hozzon létre mindehhez megfelelő 
környezetet és alkosson támogató jogszabályokat. Lehetőleg már holnap. 
 

Joe Biden elmondta, mi most Amerika 6 legégetőbb problémája 
Joe Biden egy sor kérdésre válaszolt egy Wisconsinban tartott gyűlésen, ahol szó esett többek között a koronavírus-
járványról, a korlátozások tervezett feloldásáról, illetve az amerikai gazdaságot és társadalmat érintő főbb kérdésekről. 
 

Amerika elvesztette Európát a Kína elleni új hidegháborúban? Az EU önzése nem tetszik Bidennek 
Az Egyesült Államok célja, hogy nemzetközi koalíción keresztül gyakoroljon nyomást Kínára káros kereskedelmi 
gyakorlatának felfüggesztésére. Joe Biden elnök az EU-val is számol a partnerek között, az EU azonban a Kínával frissen 
megkötött kereskedelmi egyezményével beleköpött a levesbe: nyilvánvalóvá tette, hogy gazdasági érdeke sokkal 
fontosabb, mint szövetségese geopolitika víziója. A Fitch Solutions elemzésében azt járja körbe, hogy mennyire zavar 
be a Kína-ellenes összefogás építésébe az EU-Kína megállapodás. 
 

Az Egyesült Államok újabb 200 millió adag vakcinát vásárolt 
Az Egyesült Államok újabb 200 millió adag koronavírus-vakcinát vásárolt, ami azt jelenti, hogy minden felnőtt számára 
biztosított lesz a kétdózisú oltás, jelentette be Joe Biden amerikai elnök az Országos Egészségügyi Központban (NIH) 
csütörtökön. Most annyi oltóanyagot vásároltunk, hogy be tudjuk oltani az összes amerikait. Száz-százmillió adagot 
vásároltunk a Pfizertől és a Modernától, így a készletünk 600 millió adagra nő majd – közölte Biden. 
 
FORRÁS:  
www.napi.hu 
www.portfolio.hu 
www.index.hu 
 

Kanada 

 
Kanada az első ország, amely bevezeti a bitcoint a tőzsdén 
A kanadai hatóságok pénteken engedélyezték a bitcoin tőzsdei bevezetését, így a befektetők szélesebb hozzáférést 
kapnak a kriptovalutához. A torontói tőzsdét figyelő Ontario Securities Commission (OSC) zöld utat adott a Purpose 
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Investments társaság által javasolt indexalap indításához, az alapot pedig a tervek szerint ettől a héttől jegyzik majd a 
torontói tőzsdén, BTCC megnevezéssel. 
 
3-4 kilométerrel a föld alatt elhelyezett radiátor: új geotermikus energia-hasznosítási módszer Kanadából 
Két olajcég, a BP és a Chevron annyira lát fantáziát az ötletben, hogy 40 millió dollárral be is szállt a fejlesztésbe. A 
címbeni hasonlat persze sántít, hiszen az Eavor nevű startup elképzelése szerint nem radiátort, hanem pont egy anti-
radiátort kell elkészíteni mélyen a felszín alatt, amely nagy felületén magába szívja a földhőt. A zárt csőkígyóban lévő 
folyadék felmelegedve jutna vissza a felszínre, ahol a hőenergiát hőcserélővel kivéve fűtésre vagy elektromos energia 
termelésére lehet használni. 
 
FORRÁS: 
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Latin-Amerika 

 
A perui gazdaság 11%-kal esett vissza 2020-ban, mely az elmúlt 30 év legnagyobb visszaesése  
A perui statisztikai hivatal (INEI) szerint a perui gazdaság 30 éve nem látott 11%-os visszaesést szenvedett el 2020-ban a 
márciustól júniusig tartó korlátozó intézkedések következtében. A járvány második hulláma miatt a 2021-re jósolt 10%-
os gazdasági emelkedést is mérsékelniük kell majd. A kormány bejelentette, hogy 4,2 millió mélyszegénységben élő 
perui háztartás számára fizetnek ki egy egyszeri 164 dolláros támogatást. Jelenleg is korlátozások vannak érvényben 
Peru kilenc régiójában a járvány visszaszorítása érdekében, mely érinti Lima fővárosát is.  
 
Lemondott a perui külügyminiszter, miután kiderült, hogy soron kívül kapott koronavírus elleni oltást 
Lemondott tisztségéről vasárnap a perui külügyminiszter, Elizabeth Astete, miután elismerte, hogy januárban soron 
kívül beoltották a koronavírus ellen. A volt egészségügyi miniszter után ő a perui kormány második minisztere, aki ilyen 
botrány miatt távozik posztjáról. A 32 milliós országban eddig 1 220 748 fertőzöttet azonosítottak, akik közül 43 255-en 
hunytak el a betegségben. A kórházakban rekordszámú, több mint 14 100 beteget kezelnek. Az oltási kampány a 
napokban kezdődött, miután megérkezett a kínai Sinopharm 300 ezer adag vakcinája. 
 
Mexikó hétfőn megkezdte nagy oltási kampányát az idősek számára 
A főváros vezetése a járvány kellős közepén megkezdte az idősek oltását. 620 ezer egészségügyi dolgozó beoltását 
kövezően végre sor kerülhet az idősek immunizálására is. Az elnök utasítása szerint a főváros legtávolabbi területein 
kezdődött meg az oltási kampány. 870 ezer AstraZeneca oltást sikerült egyelőre szerezniük a 15 millió idős beoltásához.  
 
A brazil mutáns háromszor fertőzőbb a sima koronavírusnál 
A koronavírusnak a brazíliai Amazonas-vidéken azonosított új mutációja háromszor fertőzőbb a kórokozó globálisan 
domináns formájánál, de az előzetes vizsgálatok azt mutatják, hogy a vakcinák hatékonyak ellene - közölte Eduardo 
Pazuello brazil egészségügyi miniszter csütörtökön anélkül, hogy bizonyítékokkal támasztotta volna alá kijelentését. A 
brazíliai Butantan közegészségügyi intézet, amely a Sinovac céggel partnerségben teszteli és gyártja a CoronaVac kínai 
védőoltást, tanulmányozza a manausi variánst, de legkorábban két hét múlva lehet eredményekre számítani. A Fiocruz 
központ, amely az AstraZeneca céggel állt össze az Oxfordi Egyetemmel közösen fejlesztett vakcinájának gyártására, 
szintén tanulmányozza az oltóanyagának hatékonyságát a mutáció ellen, és ennek érdekében mintákat küldött 
Oxfordba. 
 
Brazíliában 55 ezren fertőződtek meg egyetlen nap alatt 
Eddig 240 ezren haltak meg az országban a koronavírus miatt. A latin-amerikai országban tavaly február 26-án mutatták 
ki a koronavírust először. A fertőzöttek számát tekintve az ország az Egyesült Államok és India mögött a harmadik 
helyen áll. A halálos áldozatok számát tekintve azonban a másodikon. 
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Koronavírus-oltások: akadozik az ellátás Brazíliában 
Szállítmányozási nehézségek hátráltatják Brazíliában a koronavírus elleni oltási kampányt, a latin-amerikai ország több 
városában és régiójában is voltak késedelmek, helyenként pedig fel kellett függeszteni az emberek immunizálását. 
Brazília eddig összesen 12 millió adag oltóanyagot kapott a kínai Sinovac cégtől és a brit-svéd AstraZenecától. Eddig 
több mint 4,5 millió brazil kaphatta meg a vakcina első dózisát. A dél-amerikai ország vezetése ezenfelül 100 millió 
adagot rendelt a Sinovac cég által gyártott CoronaVac védőoltásból, és további több mint 210 millió dózist az 
AstraZeneca vakcinájából. 
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Afrika és Közel-Kelet 

 
Rekord magas az élelmiszerek inflációja Nigériában 
2008-óta nem látott mértékig emelkedett az élelmiszerek inflációja Nigériában. A 17. hónapja emelkedő infláció elérte 
a 20,6%-ot az országban. A Nemzeti Statisztikai Hivatal szerint azélelmiszer-infláció növekedését a kenyér és a 
gabonafélék, a burgonya, gyümölcsök, zöldségek, halak és olajok és zsírok, illetve a hús árának emelkedése okozta. 
 
B-ről B– -ra változtatta Etiópia besorolását a S&P Global Ratings hitelminősítő intézet 

Az S&P Global Ratings hitelminősítő intézet B-ről B– -ra változtatta Etiópia hitelképességi besorolását. Az amerikai 

hitelminősítő ezzel csatlakozott a Fitch Ratingshez, amely pár nappal korábban döntött ugyanígy, és ezzel már a világ 

három nagy hitelminősítője (S&P, Moody’s, Fitch) közül kettő sorolta Etiópiát eggyel rosszabb kategóriába.   

 

Már négymillió izraeli kapta meg a COVID elleni védőoltást 
Négymillió izraeli, vagyis az ország teljes lakosságának mintegy 44 százaléka kapta meg a koronavírus elleni vakcina első 
adagját – jelentette be kedden az izraeli miniszterelnöki hivatal. A legújabb mérföldkővel az immunizálásra jogosultak 
mintegy kétharmada megkapta az első Pfizer-BioNTech vakcinát. 
 
Nagyon hatékony a Pfizer vakcina az izraeli kutatók szerint 
Rendkívül hatékonynak találta a Pfizer–BioNTech oltóanyagát a koronavírus ellen egy izraeli vizsgálat. Az ország 
legnagyobb egészségügyi szolgáltatójának a jelentése szerint azokat figyelték meg, akik mindkét Pfizer-dózist 
megkapták. Körükben 94 százalékkal csökkent azok száma, akik koronavírus-fertőzés tünetét produkálták – számolt be 
a távirati iroda a Reuters alapján. 
 
Biden hűvös viszonyt alakíthat ki Izraellel 
Évtizedek óta Joe Biden az első amerikai elnök, akinek nem tartozott az első feladatai közé felvenni a kapcsolatot 
Izraellel – mutat rá a The Washington Free Beacon, amelyet a Neokohn idéz. Ez azt vetíti előre, hogy az Egyesült Államok 
és eddigi legszorosabb közel-keleti szövetségesének viszonya hűvös lesz az elkövetkező négy évben. Biden beszélt 
Vlagyimir Putyinnal, Hszi Csin-pinggel, de Benjamin Netanjahuval nem. 
 
Jordániában felavatták a világ első oltóközpontját menekültek számára 
Felavatták Jordániában hétfőn a világ első, koronavírus elleni oltóközpontját menekültek számára a fővárostól, 
Ammántól mintegy 85 kilométerre északkeletre található Zaatari menekülttábor területén. A táborban mintegy 80 
ezren élnek, legtöbbjük Szíriából származik. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) ammáni szóvivője, Lilly 
Carlisle az EFE spanyol hírügynökségnek elmondta, hogy hétfőn 48 ember kapja meg a védőoltás első adagját, s eddig 
több mint kétezren jelentkeztek. 
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Palesztina és a COVID-19 
Eddig mintegy 162.000 esetben mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, 152.000-en gyógyultak meg és 1.870 beteg 
hunyt el. Ciszjordánia és Gáza kezdetnek 240.000 adag AstraZeneca valamint 37.440 adag Pfizer BioNTech vakcinát 
kaphat melynek egy része várhatóan február végén érkezik. Az oltások Gázába juttatása azonban nehézkes, a térségre 
vonatkozó korlátozások következtében, mivel az 2007 óta izraeli blokád alatt áll. 
 
A világ legnagyobb olajexportőre emelné termelését, belengett az olajár 
Szaúd-Arábia, a világ legnagyobb olajexportőre, a Wall Street Journal értesülései szerint azt tervezi, hogy megemeli a 
termelését a következő hónapokban. Az olajkartell legnagyobb tagja még januárban okozott nagy meglepetést azzal, 
hogy bejelentette, hogy önkéntes alapon napi 1 millió hordóval csökkenti a produktumát februárban és márciusban. 
Most azonban az olajárak gyors emelkedése után némileg enyhíthet ezeken a megszorításokon. 
 
Olyan lépést tett a Közel-Kelet egyik legerősebb országa, ami komolyan kiverheti a biztosítékot Joe Biden kormányánál 
Irán a héten fémuránt állított elő, amelyet nukleáris fegyverek magjához használnak fel - derül ki a Nemzetközi 
Atomenergia-ügynökség (NAÜ) által készített jelentésből. A fémurán termelését kifejezetten tiltja az Irán által 2015-ben 
megkötött nemzetközi megállapodás. A lépéssel Irán valószínűleg az új amerikai vezetésre próbál nyomást helyezni az 
ellenük hozott szankciók feloldása céljából. Joe Biden azonban kizárta annak lehetőségét, hogy az amerikaiak a 
szankciók feloldásával próbálják jobb belátásra bírni Iránt, amely mostani lépésével azt kockáztatja, hogy nemcsak az 
Egyesült Államok viszonylatában, hanem az eddig párbeszédre nyitott európai országok szemében is elszigetelődik. 
 
Egyiptom 36 kilométeres betonfalat épített Sharm el-Sheikh köré 
Összesen 36 kilométer hosszú szögesdróttal megerősített betonfalat húztak fel a legnépszerűbb egyiptomi 
üdülőparadicsom, Sharm el-Sheikh köré. A hatóságok a betonfaltól és az új biztonsági intézkedésektől azt remélik, hogy 
sikerül visszacsábítaniuk a turistákat az üdülőhelyre az elmúlt 15 évben bekövetkezett látogatószám csökkenése után – 
írja az Euronews. 
 
Jöhetnek az űrzöldségek 
Föld körül keringő üvegházakat bocsátana a világűrbe a Nanoracks. Az amerikai magánvállalat az egyesült arab 
emírségekbeli befektetőkkel kötött szerződésének értelmében vágna bele a hihetetlen küldetésbe – írja az Origo. A 
világűrben előállított terményekkel enyhíthetnének az éhínségen, így nem kéne a génmódosításos technológiára 
támaszkodni, hanem természetes úton, légüres térben nemesített növényeket alkalmazhatnának. Az új módszerrel a 
szegényebb sorsú országok számára is elérhető élelmezési alternatívát nyújtanának. 
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Ausztrália 

 
Parlament előtt az új ausztrál Google- és Facebook-törvény 
Az ausztrál kormány a jövő héten terjeszti be új Google- és Facebook-törvényét az ország parlamentje elé. A 
jogszabály alapján – amely a Google szerint „működésképtelen lesz” – Ausztrália lesz az első ország, amely előírja, 
hogy a Facebook és a Google fizessen a hírtartalmakért – olvashatjuk a Reutersen. 
 
Ötnapos karantént rendeltek el Melbourne-ben 
Ötnapos karantént rendeltek el Ausztrália második legnépesebb városában, Melbourne-ben a koronavírus Egyesült 
Királyságban azonosított jóval fertőzőbb mutációjának elterjedése miatt, jelentette be pénteken Daniel Andrews 
victoriai miniszterelnök. Az intézkedés hátterében az áll, hogy a vírusvariáns egy járványgóca alakult ki egy helyi 
hotelben, ahol a külföldről visszatérő utazókat helyezik karanténba. Eddig tizenhárom esetet regisztráltak a 
szállodában. Mivel nagyon fertőző és gyorsan terjed (a vírusmutáció), meg kell szakítani a láncolatot – hangsúlyozta 
Andrews újságíróknak nyilatkozva. 
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Új-Zéland 

 
Ausztráliában és Új-Zélandon elkezdődhet az oltás 
Ausztráliába és Új-Zélandra is megérkezett az első Pfizer/Biontech szállítmány. A tervek szerint még ezen a héten 
megkezdik az egészségügyi dolgozók és a veszélyeztetettebb csoportba tartozók oltását. Az Egyesült Államokban 
november óta először esett napi százezer alá az új fertőzöttek heti átlaga. Az előrejelzések szerint azonban ott júniusig 
614 ezren veszíthetik életüket a Covidban. 

 
Találtak három fertőzöttet, ezért lezártak egy egész várost 
Lezárták Új-Zéland legnagyobb városát azt követően, hogy találtak három új koronavírus-fertőzöttet a településen – 
írja a BBC. A kormányzati döntés értelmében Auckland város három napra karantén alá került, a lakosokat pedig arra 
kérték, hogy maradjanak otthon. Az 1,7 millió lakosú városban így csak azok hagyhatják el otthonukat, akik dolgozni 
vagy bevásárolni mennek. Az intézkedés értelmében az iskolákat és azokat az üzleteket, amelyek nem 
„létfontosságú" árukat adnak el, bezárják. 
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