
 

 
 

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 
uniós gazdasági, üzleti vonatkozású hírekről is beszámolunk. Az egyes hírek teljes tartalma a hírek címére kattintva 
válik elérhetővé. 
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Albánia 

 
Koronavírus-helyzet Albániában 
Albániában január 6-án, egy nap alatt 7-en vesztették életüket a koronavírus-fertőzés következtében, ezzel a járvány 
halálos áldozatainak a száma elérte a 1 217-et. 725 újonnan azonosított esettel meghaladta a 61 000-et a járvány kezdete 
óta regisztrált megbetegedések száma, és 23 522-re nőtt az aktív fertőzöttek száma. 
 
1 milliárd eurós veszteséget okozott a koronavírus-járvány Albániában 
Az albán statisztikai intézet adatai szerint a harmadik negyedévben 3,5%-kal esett vissza az albán gazdaság, a második 
negyedévi 10,2%-os, illetve az első negyedévi 2,5%-os csökkenést követően. 2020 első kilenc hónapjában a GDP elérte 
a 9,4 milliárd EUR-t, ez azonban 720 millió euróval alacsonyabb az egy évvel korábban mért adatnál. 2009 óta először 
csökkent a GDP, és ha hozzávesszük, hogy a járvány nélkül 3-4%-os (300 millió EUR) lett volna a növekedés (1,5-2%-os 
infláció mellett), a veszteség a GDP csökkenéssel együtt eléri az 1 milliárd eurót. 
 
Nyugat-balkáni vállalkozásokat támogat az EBB és ProCredit 
Az Európai Beruházási Bank és a ProCredit csoport 65 millió euró összegű hitelkeretet biztosít nyugat-balkáni (albán, 
bosznia-hercegovinai, észak-macedón és szerb) kis- és középvállalkozások számára a koronavírus-járvány okozta 
krízisből történő kilábalás elősegítésére. 
 
Uniós támogatás a Nyugat-Balkánnak a védőoltások beszerzésére 
Az Európai Bizottság elfogadott egy 70 millió eurós csomagot, mely támogatást nyújt a nyugat-balkáni államoknak, 
hogy mielőbb hozzájussanak a COVID-19 vírus ellen kifejlesztett védőoltáshoz. Várhelyi Olivér bővítési biztos 
nyilatkozatában leszögezte, hogy az Unió a világjárvány idején is kiáll partnerei mellett és ennek szellemében hozzájárul 
a védőoltások beszerzésének ügyéhez is.  
 
Az idegenforgalmi vállalkozások csökkentették alkalmazottaik bérét 
Mivel az idegenforgalom a COVID-19 járvány negatív hatásai által egyik leginkább érintett szektor, számos szálloda, 
utazási iroda és étterem is bezárt. Emellett a még működő vállalkozások kénytelenek voltak csökkenteni alkalmazottaik 
fizetését is. Mivel a szállodák forgalma 34,4%-kal csökkent 2020 harmadik negyedévében az előző év azonos 
időszakához képest, munkavállalóik 27%-ától kellett megválniuk, illetve a megtartott munkavállalók fizetését 25,7%-kal 
csökkentették, illetve hasonló intézkedésre kényszerültek az utazási irodák és az éttermek is. 
 
Az Albániába irányuló közvetlen külföldi tőkebefektetések 6,8%-kal csökkentek 2020. harmadik negyedévében 
Az Albániába irányuló közvetlen külföldi tőkebefektetések (FDI) a harmadik negyedévben 6,8%-kal csökkentek éves 
összevetésben, 237,4 millió euróra (289,5 millió USD). A nettó közvetlen külföldi tőkebefektetések értéke 7%-kal nőtt a 
2020. július-szeptemberi időszakban az előző negyedévhez képest. A legjelentősebb, 45 millió euró értékű külföldi 
befektetés Svájcból származik, ezt követi Hollandia 41 millió euróval és Olaszország 35,1 millió euróval. 
 
FORRÁS: 
https://albaniandailynews.com/ 
Magyarország Nagykövetsége, Albánia 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus 
 

Ausztria 

 
Koronavírus: Ausztria meghosszabbítja a teljes zárlatot 
Az osztrák kormány terveivel ellentétben január 24-ig tart majd Ausztriában a koronavírus-járvány miatt elrendelt teljes 
zárlat, mivel a parlament felsőháza (Bundesrat) hétfőn nem szavazta meg a kormánykoalíció javaslatát a január 18-i 
nyitásról. A kormány eredeti terve az volt, hogy aki tesztelteti magát a január 16-17-i hétvégén, negatív 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://albaniandailynews.com/news/albanian-economy-has-lost-eur-1-billion-due-to-pandemic
https://albaniandailynews.com/news/eib-and-procredit-unlock-65-mln-to-speed-recovery-of-companies-in-western-balkans-from-covid-19-crisis
https://albaniandailynews.com/news/tourism-businesses-cut-employees-wages
https://seenews.com/news/fdi-into-albania-down-68-yy-in-q3-725866
https://albaniandailynews.com/
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus
https://www.portfolio.hu/global/20210104/koronavirus-ausztria-meghosszabbitja-a-teljes-zarlatot-463936


teszteredménnyel a kezében már 18-ától látogathatja az addigra újra megnyitott kereskedelmi és 
vendéglátóegységeket, a kulturális és sportlétesítményeket. 
 
Koronavírus: előbbre hozták az országos oltást Ausztriában 
Az országos oltási kampány január 12-ére tervezett kezdését számos kritika érte, ezért a védelmi minisztérium 
logisztikai szakértői és az egészségügyi minisztérium képviselői között folytatott rendkívüli videókonferencián 
megegyezés született ennek előbbre hozásáról - írja a lap. Így még ezen a héten sor kerül 21 ezer adag oltóanyag 
kiosztására a tartományok között. Január 12-ig további 43 ezer adag vakcina beadását tervezik országosan, így a már 
eddig beoltott 6800 embert további 64 ezer követi egy héten belül, és a pontos elosztásról már megegyezés is született 
a tartományokkal. 
 
Ausztriában is megjelent a brit koronavírus-mutáció 
Ausztriában is megjelent a koronavírus Nagy-Britanniában azonosított mutációja - jelentette be Rudolf Anschober 
egészségügyi miniszter egy hétfői sajtótájékoztatón. A miniszter közölte, a tavaly decemberben azonosított mutációval 
négyen fertőződtek meg Ausztriában. Négy személynél - akik közül három gyerek - a brit mutációt, egy 30 éves nőnél 
ennek dél-afrikai variánsát mutatták ki. Rudolf Anschober azt is elmondta, hogy mind az öten repülővel érkeztek az 
országba még közvetlenül azelőtt, hogy Ausztria életbe léptette Nagy-Britanniával szemben a beutazási tilalmat. 
 
Koronavírus: egymilliárd eurónyi pluszpénzt ad Ausztria a bajba jutott cégeknek 
A Reuters információi szerint Ausztria egymilliárd eurónyi pluszpénzt juttat a koronavírus miatti lezárások után bajba 
jutott vállalkozásoknak. Gernot Bluemel pénzügyminiszter tájékoztatása szerint a cégek novemberben és decemberben 
több mint 120 ezer kérvényt nyújtottak be összesen 2,2 milliárd eurónyi támogatásra, ebből eddig 1,8 milliárdot fizetett 
ki feléjük az osztrák kormány. 
 
Bécsben még soha nem mértek ilyen levegőt 
Még soha nem volt olyan tiszta Bécs levegője, mint 2020-ban. Az 1970-es évek óta mérik az osztrák fővárosban a levegő 
minőségét, és idén a város összes mérőpontján az európai uniós határértékek alatt tudtak maradni. A városvezetés 
mindezt nem a COVID-19 számlájára írja, hanem annak a következetes munkának az eredményének, ami egy évtizede 
aligha lett volna elképzelhető. 
 
FORRÁS: 
www.napi.hu  
www.origo.hu  
www.portfolio.hu 
www.vg.hu 
 

Benelux államok 

 
Jelentősen csökken az új fertőzöttek száma Belgiumban 
A belga közegészségügyi intézet legfrissebb adatai szerint tovább csökken az új koronavírusos fertőzettek napi átlaga 
az országban. December 24. és január 3. között napi átlagban 1600 ember tesztje volt pozitív, ami az azt megelőző 
hasonló időszakhoz képest 31 százalékos csökkenést jelent. A halálozások számának napi átlaga 68 volt az utóbbi hét 
nap folyamán, 21,8 százalékkal kevesebb, mint az az előtti héten - írja az MTI. 
 
Belgiumban a lakosság jelentős megtakarításokat ért el 2020-ban 
A belga emberek hűek maradtak takarékos természetükhöz 2020-ban is - derült ki hétfőn a Belga Hírügynökség által 
készített jelentésből, amely a négy legnagyobb belgiumi bank adatait dolgozza fel. A belga piacvezető BNP Paribas 
Fortis számláin lévő megtakarítások összege 66,69 milliárd eurót tett ki 2020 december 31-én, ami 4,91% -kal több, mint 
egy évvel korábban. A KBC és a CBC együttesen 50,04 milliárd euró megtakarítást mutatott ki tavaly, ami 9,23% -os 
növekedést jelent az előző évhez képest. A Belfius oldalán a megtakarítások 8,96% -kal növekedtek, 2020 végére elérve 
a 45 milliárd eurót, míg a növekedés 3,16% volt az ING megtakarítási számláin is, összesen 40,52 milliárd eurós 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210106/koronavirus-elobbre-hoztak-az-orszagos-oltast-ausztriaban-464212
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210104-ausztriaban-is-megjelent-a-brit-koronavirusmutacio.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210104-ausztriaban-is-megjelent-a-brit-koronavirusmutacio.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201219/koronavirus-egymilliard-euronyi-pluszpenzt-ad-ausztria-a-bajba-jutott-cegeknek-462526
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/becs-levegotisztasag-rekord-strategia-klimapolitika-tomegkozlekedes-fejlesztese.720596.html
http://www.napi.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/jelentosen-csokken-az-uj-fertozottek-szama-belgiumban-is.720744.html
https://www.rtl.be/info/belgique/economie/les-belges-ont-a-nouveau-beaucoup-economise-en-2020-1269905.aspx


összeggel. A Belga Nemzeti Bank (BNB: Banque Nationale de Belgique) december közepén jelezte, hogy a belgák 22 
milliárd euróval többet spóroltak meg 2020-ban, így a személyes megtakarítási ráta (a rendelkezésre álló jövedelem 
százalékában) 13-ról 20,7% -ra ugrott 2020-ban. 
 
Nem javul a járványhelyzet Hollandiában, néhány beteget német kórházban ápolnak 
Hollandiában továbbra is igen magas, 8600 feletti az új azonosított fertőzöttek napi átlaga. Az új fertőzöttek aránya öt 
százalékkal emelkedett az elmúlt napokban, azonban 13 százalékkal csökkent az előző két hét adataihoz képest. A helyi 
sajtó felhívta a figyelmet, hogy ez annak is tulajdonítható, hogy kevesebb tesztet hajtanak végre az egészségügyi 
hatóságok. Csökkent a halálozások száma is – adta hírül a távirati iroda. A helyi sajtó arról is beszámolt, hogy a holland 
kórházak nehéz helyzetben vannak a túlzsúfoltság miatt. Négy nagyváros, Amszterdam, Rotterdam, Hága és Almere a 
fertőzés melegágya, ezeken a helyeken a legmagasabb a fertőzöttek napi aránya. 
  
Az amszterdami repülőtéren 70%-kal csökkent a forgalom 2020-ban 
Amszterdam nemzetközi repülőtere, a Schiphol az elmúlt évben 20,9 millió utast fogadott, ami 71%-kal kevesebb, mint 
az előző évben - derül ki a repülőtér január eleji jelentéséből. Az utasok száma a Rotterdam-Hága, valamint az eindhoveni 
nemzetközi repülőtereken is meredeken zuhant. Az ok természetesen a COVID-19 járvány kitörése és elterjedése volt. 
Az amszterdami repülőtér rendkívül nehéz évet tudhat maga mögött, a desztinációk száma ugyan majdnem sértetlen 
maradt (316 úticél, ami 16-tal kevesebb, mint 2019-ben), ugyanakkor a járatszám közel 50 %-kal 227.304 -ra esett vissza. 
Hasonlóan nagy volt a visszaesés a Royal Schiphol Group többi repülőterén is, így Eindhovenben 18.882 volt az éves 
járatszám (-55%-os csökkenés), míg a Rotterdam-Hága repülőtér esetében 69% -os visszaesést realizáltak 5.314 db-os 
éves járatszámmal. 
 
Luxemburgban 18,3%-kal nőtt a munkanélküliség tavaly 
Luxemburgban az álláskeresők száma tavaly november hónap folyamán 188 fővel emelkedett - jelentette hétfőn az 
Adem, a luxemburgi munkaügyi ügynökség. Egy év alatt az álláskeresők száma 2.808 fővel, azaz + 18,3%-kal növekedett. 
A Statec (luxemburgi statisztikai hivatal) által számított, szezonálisan kiigazított munkanélküliségi ráta 6,3% volt tavaly. 
2020 novemberében a munkáltatók 2.539 betöltetlen állást jelentettek be az Ademnél, ami 10% -os csökkenésnek felel 
meg 2019 novemberéhez képest, ezzel az adatbázison 6.567 betöltetlen állás volt nyilvántartva 2020 év végén 
Luxemburgban. 
 
FORRÁS:  
www.napi.hu  
www.rtl.be  
www.index.hu  
www.nu.nl  
www.lequotidien.lu  
 

Bosznia-Hercegovina 

 
Koronavírus-helyzet Bosznia-Hercegovinában 
A koronavírus-járvány márciusi kitörése óta regisztrált fertőzöttek száma január 6-án Bosznia-Hercegovinában 526-tal 
113 388-raemelkedett, és 29 716 aktív fertőzöttet tartanak nyilván. Egy nap alatt 80-an vesztették életüket a betegség 
következtében, így a halálos áldozatok száma elérte a 4 211-et. 
 
Boszniába is érkezik orosz vakcinából 
Február végéig megérkezik az első szállítmány a Szputnyik V orosz vakcinából a boszniai Szerb Köztársaságba - 
jelentette be sajtótájékoztatóján Branislav Zeljkovic, az országrész közegészségügyi intézetének igazgatója január 6-
án. Eközben Szerbiában már megkezdődött az egészségügyi dolgozók oltása ugyanezzel a vakcinával, a héten 11 ezer 
embert terveznek beoltani. 
 
 

https://index.hu/kulfold/2021/01/03/koronavirus_hollandia_nemet_korhazak/
https://www.nu.nl/economie/6100053/schiphol-zag-zeven-op-de-tien-reizigers-verdwijnen-in-2020.html
https://www.nu.nl/economie/6100053/schiphol-zag-zeven-op-de-tien-reizigers-verdwijnen-in-2020.html
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http://www.nu.nl/
http://www.lequotidien.lu/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bosnia-and-herzegovina/
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210106-szputnyik-v-vakcina-szerbiai-erkezes.html


10%-kal csökkent Bosznia-Hercegovina exportja 
A 2020. január-november közötti időszakban az export 9, 56 milliárd BAM volt, ami 10,3%-kal alacsonyabb, mint 2019 
azonos időszakában, és az import 15,37 milliárd BAM-ot tett ki, ami 14,4%-kal kevesebb, mint az előző év azonos 
időszakában. Az EU-országokba irányuló export elérte a 6,98 milliárd BAM-ot, ami 10%-kal alacsonyabb, mint 2019 
azonos időszakában, míg az import 14,8%-kal csökkent és 9,37 milliárd BAM-ot tett ki. 
 
FORRÁS: 
https://www.origo.hu/ 
https://www.sarajevotimes.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus 
 

Bulgária 

 
Bulgáriában napi 110 koronavírusos halottnál döntöttek úgy, hogy megnyitják az iskolákat 
Bulgáriában január 4-től megnyitják az óvodákat és az általános iskolák alsó tagozatait köszönhetően annak, hogy 
sikerült megfékezni a koronavírus-járvány terjedését. A gyógyultak száma meghaladja az új fertőzöttekét és a 
halálozások száma is csökkenő tendenciát mutat. Bulgáriában megkezdődött az egészségügyi dolgozók beoltása. A 
helyzet azért így sem örömteli: január 6-án egy nap alatt 59-en hunytak el, a járvány kitörése óta 7 961 ember halt bele 
a vírus okozta szövődményekbe, közülük 3480-an decemberben, a járvány kitörése óta 206 392 fertőzöttet regisztráltak 
és bár az aktív fertőzöttek száma egy hónapja csökken, még mindig 69 642 beteget tartanak nyilván. Bulgária a részleges 
karantént január végéig lazább változatban meghosszabbította. A hotelekben működő éttermek például december 22-
től megnyithattak a szállóvendégek előtt. A múzeumok, képtárak és mozik januártól 30 százalékos kapacitással 
fogadhatnak látogatókat, illetve nézőket. A korlátozások alól mentességet élveznek a patikák, élelmiszerüzletek, 
bankok és biztosítók. A benzinkutak is nyitva tarthatnak. 
 
Bulgária 2021 szeptemberéig meghosszabbítja a munkahelyvédelmi rendszert 
Bulgária kormánya 2021 szeptemberéig meghosszabbította a „60–40 intézkedés” néven ismertté vált munkahely-
megőrzési rendszerét, amelyet áprilisban vezettek be a koronavírus-válság foglalkoztatásra gyakorolt negatív 
hatásának enyhítésére. Az intézkedésekre 600 millió levát terveznek (373,2 millió USD / 306,8 millió EUR) 2021-re, ami 
majdnem szeptemberig segít fenntartani azt. Eddig mintegy 627 millió levát különítettek el a helyi vállalatoknak a 
bértámogatási rendszer keretében, ezzel 250 000 munkahelyet mentettek meg az országban. Bulgária regisztrált 
munkanélküliségi rátája 0,2 százalékponttal csökkent havi összehasonlításban 6,7%-ra novemberben. 
 
Egyre jobban erősödnek a magyar–bolgár gazdasági kapcsolatok 
A magyar–bolgár gazdasági kapcsolatokról volt szó egyebek között Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és 
Marijana Nikolova bolgár miniszterelnök-helyettes telefonon folytatott január 5-i megbeszélésén. Szijjártó Péter 
kiemelte: a magyar–bolgár gazdasági kapcsolatok egyre jobban erősödnek azzal, hogy vezető magyar vállalatok egyre 
növelik beruházásaikat Bulgáriában. A Szófiában és Várnában is bázissal rendelkező Wizz Air a járvány ellenére újabb 
járatok indításáról döntött, ezzel részt vesz a bolgár turizmus újraindításában. Az OTP pedig egy helyi bank 
megvásárlásával a bolgár bankpiac második legnagyobb szereplőjévé lépett elő, emellett pedig folyamatosan fejleszti 
az elektronikus szolgáltatásait is 
 
FORRÁS: 
https://hirado.hu/ 
https://hvg.hu/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bulgaria/ 
 
 
 

https://www.sarajevotimes.com/bosnia-records-decrease-of-10-percent-in-exports/
https://www.origo.hu/
https://www.sarajevotimes.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus
https://hvg.hu/vilag/20201231_Bulgaria_koronavirus_jarvany
https://seenews.com/news/bulgaria-extends-job-retention-scheme-until-sept-2021-725767
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2021/01/05/a-magyar-bolgar-gazdasagi-kapcsolatok-egyre-jobban-erosodnek
https://hirado.hu/
https://hvg.hu/
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bulgaria/


Csehország 

 
Szlovákia és Csehország példája mutatja, milyen törékenyek a járvány elleni eredmények 
A friss cseh járványstatisztikák az ország legsötétebb időszakát idézik, az egymillió főre jutó naponta regisztrált új 
fertőzöttek mozgóátlaga az október végi csúcsot megközelítő szintig futott fel az ünnepek után. A statisztika alakulása 
Szlovákiában is aggasztó, ahol korábban nem tapasztalt szintre emelkedett a napi új esetek száma. Hozzájuk képest 
Lengyelországban és Magyarországon a decemberi csökkenő trendek megtörése látszik egyelőre, vagyis régiós 
összehasonlításban ezekben az államokban viszonylag kedvező a helyzet, de az ünnepekkel járó találkozások hatása itt 
is látszik. 
 
Hamarosan hibrideket is fog gyártani Csehországban a Toyota 
2021-ben hibrid autók készítését is megkezdik a PSA Csoport és a Toyota által 2002-ben alapított, csehországi Toyota 
Peugeot Citroën Automobile (TPCA) üzemben, ami január 1-től a japán fél teljes tulajdonaként működik. A csehországi 
Kolínban található gyártóegység új neve Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ). A létesítményben 2005 
óta készítik a Toyota Aygo, Peugeot 108 és Citroën C1 miniautókat, melyek gyártása a tulajdoni viszonyok 
átrendeződése után is folytatódni fog. 
 
Szeptemberig a lakosság 60 százalékát szeretné beoltani Csehország 
Csehországban legalább január 10-ig érvényben marad a járványellenes rendszer legszigorúbb, ötödik fokozata. Az 
országban január 22-ig hirdettek szükségállapotot. A diákoknak hétfőn véget ért a téli szünet, az iskolapadba azonban 
csak az általános iskolák első és a második osztályos tanulói ülnek vissza. A többiek távoktatással folytatják, amiről eltérő 
a szakemberek és a pedagógusok véleménye is. Közeledik azonban a középiskolás felvételik ideje, és az Általános Iskolák 
Igazgatóinak Csehországi Társulása szerint jobb a távoktatás, mint az oktatás teljes hiánya. 
 
Csehországban nagy az érdeklődés a vakcina iránt. Az idősek január 15-től jelentkezhetnek az oltásra 
Csehországban nagy az egészségügyi dolgozók érdeklődése a koronavírus elleni oltás iránt. Január 2-tól újabb kerületi 
kórházak (Jihlava, Hradec Králové, Havlíčkův Brod) csatlakoztak az oltáshoz. Csehországban a 80 év feletti idősek 
számára január 15-től lesz elérhető az a rendszer, amelyen keresztül regisztrálni lehet a koronavírus elleni oltásra. A többi 
polgár február 1-jétől jelentkezhet az oltásra – jelentette ki vasárnap Andrej Babiš cseh kormányfő. 
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Egyesült Királyság 

 
Brexit-végkifejlet: miért volt ilyen nehéz? 
2016. június 23., az ominózus népszavazás óta, a Brexit-folyamat úgy kígyózott az átlagos újságolvasó szeme előtt, mint 
valami végeláthatatlan szappanopera: az utolsó pillanatban mindig közbejött valami, egy nem várt fordulat, majd a 
történet folytatódott tovább. Lassan már a szakemberek számára sem volt egyértelmű, vajon a briteknek sikerül-e 
valaha is teljesen elszakadniuk az Európai Uniótól. 2020 karácsonyán úgy tűnt, a történet véget ért: az utolsó pillanatban 
tető alá hozott kereskedelmi megállapodásnak köszönhetően 2021. január 1-től alapvetően változik a brit-EU viszony. 
Ugyanakkor még mindig maradtak nyitott kérdések. Ebben az írásban annak próbálunk meg utánajárni, mi van a 
háttérben, miért volt ennyire nehéz. 
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Elszabadult a járvány Nagy-Britanniában: 1000 fölötti halálozás egy nap alatt 
Tavaly április óta először több mint ezer halálos áldozata volt egy nap alatt a nagy-britanniai koronavírus-járványnak. A 
brit egészségügyi minisztérium szerdán közölt adataiból kitűnik az is, hogy a tömeges szűrések kezdete óta nem volt 
olyan magas az újonnan kiszűrt fertőzések napi száma, mint most. 
 
Katasztrófa, ami történt: összeomlott Európa egyik legerősebb országának autópiaca 
A koronavírus-járvány első és második hullámának megfékezése érdekében hozott szigorú intézkedések és a Brexit-
megállapodás körüli bizonytalanság olyan mértékben visszavetették az új autók értékesítését az Egyesült Királyságban 
2020-ban, amelyre a második világháború óta nem volt példa. A legfrissebb statisztikákból kiderült, hogy tavaly 680 ezer 
autóval kevesebbet adtak el a szigetországban, mint 2019-ben. Jó hír viszont az autógyártók számára, hogy a 
várakozások szerint érdemben bővülhet az Egyesült Királyság autópiaca idén, amelyet olyan modellek uraltak, mint a 
Ford Fiesta, a Vauxhall Corsa, vagy éppen a Volkswagen Golf. 
 
Február közepéig biztosan nem oldják fel a brit karantént 
Már kedden országos karanténra ébredtek az angolok, habár a hétfőn kihirdetett szabályok hivatalosan csak szerdától 
hatályosak. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy máris tekintse érvényesnek a teljes zárlatot, mert az új típusú 
koronavírus erősen fertőző mutációjának villámgyors terjedése minden eddiginél súlyosabb helyzetet teremtett. Már 
egy hete 50 ezer körüli a regisztrált esetek számának napi növekedése, miközben több mint 26 ezer COVID-beteg szorul 
kórházi ellátásra Angliában. 
 
Jól halad az oltási program Nagy-Britanniában 
A brit lakosság legveszélyeztetettebb korosztályának csaknem a negyede már megkapta a koronavírus elleni oltást – 
mondta kedden Boris Johnson brit miniszterelnök. Johnson a Downing Streeten tartott sajtótájékoztatóján elmondta: a 
jelenleg forgalomban lévő két vakcinával, a Pfizer és a BioNTech vállalatok, illetve az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca 
gyógyszeripari cégcsoport által kifejlesztett oltóanyagokkal Angliában kedd estig 1,1 millió, az Egyesült Királyság 
egészében 1,3 millió embert oltottak be. 
 
Megint recesszióba taszítja a brit gazdaságot a koronavírus a lezárások miatt 
Csökken a brit gazdaság teljesítménye a folyó első negyedévben a hét elején bejelentett újabb korlátozó intézkedések 
miatt - áll a JPMorgan legfrissebb előrejelzésében. Boris Johnson miniszterelnök hétfőn jelentette be, hogy egész 
Angliára zárlatot rendelt el a brit kormány az új koronavírus-változat gyors terjedésének megfékezése érdekében. Ennek 
keretében keddtől Anglia teljes lakossága újból csak a legindokoltabb esetekben - például bevásárlás, gyógyszerek 
beszerzése, orvosi ellátás vagy testmozgás céljából - hagyhatja el otthonát. Az iskoláknak online oktatásra kell átállniuk, 
és a szabadtéri sportlétesítményeknek is be kell zárniuk. 
 
Brexit: nyugalom van a határon 
Csendesen telt a brexit utáni első munkanap a francia-brit határon. A calais-i kompnál a megszokott kamionforgalom 
mindössze felét regisztrálták hétfőn. Sok szállítmányozó cég kivár, hiszen a papírmunkát illetően nincs sok tapasztalat 
még. 
 
Itt betett a brexit a magyaroknak 
Egyre több magyar diák tanul tovább külföldön a felsőoktatásban, köztük az Egyesült Királyság egyetemein. A brexit 
következményei azonban eltántorították a magyarországi diákokat - derül ki az Engame Akadémia friss, nem 
reprezentatív felméréséből. Tíz év alatt csaknem megháromszorozódott a szigetországba jelentkező magyar diákok 
száma. 
 
Koronavírus: Nagy-Britanniában újabb vakcina alkalmazása kezdődött el 
Megkezdődött hétfőn az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár által a koronavírus ellen közösen 
kidolgozott oltóanyag nagy-britanniai alkalmazása. A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) angliai tagozatának 
tájékoztatása szerint a világon elsőként az oxfordi illetőségű Brian Pinker kapta meg a vakcinát. Az NHS tájékoztatása 
szerint Brian Pinker 82 esztendős és dialíziskezelésre szorul, ezért két szempontból is a veszélyeztetett és ezért az 
elsőként oltandók közé tartozik. 
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Rengeteg a bizonytalanság, az viszont biztos, hogy áremelést hoz majd a Brexit 
Lesznek olyan, jellemzően kisebb szállítmányozási cégek, amelyek nagy valószínűséggel elvéreznek 2021 januárja után, 
hiába a vámmentesség. A nagyok azonban kitartanak, és áremelkedést jövendölnek, mert több lesz a papírmunka, és 
lassúbb az ügyintézés. 
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Észak-Macedónia 

 
Észak-Macedónia 800 000 adag Pfizer COVID-19 vakcinára kötött szerződést 
Észak-Macedónia 800 000 COVID-19 vakcina adag szállításáról állapodott meg a Pfizer amerikai gyógyszergyártóval 
2021-ben. A Pfizer az első 5850 oltóanyag-dózist februárban szállítja Észak-Macedóniába, nagyobb szállítás várható 
márciusban és áprilisban. Az ország januárban kap hűtőegységeket a Pfizer oltások tárolására. A regisztrált koronavírus-
fertőzöttek száma január 6-án 580-nal 84 709-re növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig 39-cel 2559-re 
emelkedett. 
 
Észak-Macedónia 11 hónapos költségvetési hiánya több mint ötszörösére nőtt 
Észak-Macedóniában 40,1 milliárd dénár (795 millió dollár / 650 millió euró) költségvetési hiány keletkezett a 2020. 
január-novemberi időszakban, szemben az előző év azonos időszakában mért 7,5 milliárd dénárral. Az összevont 
költségvetési bevételek 170,1 milliárd dénárt tettek ki a vizsgált időszakban, szemben a 2019 hasonló időszakában 
regisztrált 183,2 milliárd dénárral, mivel az adóbevételek 1,5 milliárd dénárról 884 millió dénárra csökkentek. Az összes 
kiadás 210,2 milliárd dénárra nőtt az előző évi 190,7 milliárd dénárhoz képest. 
 
Éves szinten 52%-kal nőtt a munkanélküliség Észak-Macedóniában novemberben 
Észak-Macedóniában november végén 155 218 munkanélkülit tartottak nyilván, szemben az egy évvel korábbi 101 819-
rel - a hivatalos adatok jól tükrözik a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások foglalkoztatásra gyakorolt 
negatív hatását. Havi összehasonlítás alapján novemberben a munkanélküliek száma 1%-kal emelkedett. 
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Franciaország 

 
Két órával korábban kezdődik a kijárási tilalom Franciaországban 
Az éjszakai kijárási tilalom két órával korábban, délután hat órakor fog kezdődni szombattól Franciaország keleti részén, 
15 megyében − jelentette be Gabriel Attal francia kormányszóvivő. A vírus továbbra is terjed Franciaországban, de 
területenként különbözően − mondta pénteken a szóvivő a TF1 kereskedelmi televízióban. Jelezte azt is, hogy az érintett 
megyékre vonatkozó korlátozásokat a kormány egy hét múlva felülvizsgálja. Míg országosan este 8 órától reggel hat 
óráig tart a kijárási tilalom, az érintett 15 megyében szombattól már este 6 órától tilos lesz indok nélkül közterületen 
tartózkodni. A szigorítás az ország területének kevesebb mint húsz százalékára vonatkozik − írja az MTI. 
 
Új oltási stratégia Franciaországban 
Kibővíti, felgyorsítja és leegyszerűsíti oltási stratégiáját Franciaország. Ezt azután jelentette be az egészségügyi 
miniszter, hogy a program rengeteg kritikát kapott. Az december 27-i indulás óta mindössze ötezer embert oltottak be 
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az országban koronavírus ellen. A miniszter egy interjúban arra tett ígéretet, hogy Franciaországban napokon belül elérik 
azt a tempót, amit a szomszédos országokban. Kijelentette, hogy napi több ezer dózist fognak beadni. Olivier Véran 
arról is beszélt, hogy hamarosan megkezdik a 75 évnél idősebb, nem idősotthonban élők és az ötven évnél idősebb 
otthoni ápolók, illetve a tűzoltók soron kívüli oltását. Mivel ötmillió emberről van szó, a folyamat több héten, vagy akár 
több hónapon át is tarthat. A miniszter egyelőre nem árult el ennél több konkrétumot, így továbbra sem világos, 
pontosan milyen változások várhatók. 
 
Franciaországban 66 ezer fölé emelkedett a járvány áldozatainak a száma 
Valószínűleg nem nyithatnak ki a terveknek megfelelően január 20-án a francia vendéglátóhelyek - derült ki a kormány 
és az ágazat képviselőinek keddi találkozója után. Elfelejthetjük a január 20-ai nyitást. Ez nyílt titok- mondta az egyik 
francia vendéglátóipari képviselet, a GNI elnöke, Didier Chenet, miután Bruno Le Maire gazdasági miniszter fogadta a 
küldöttséget. A találkozó után a résztvevők jelezték, hogy Jean Castex miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján 
fogja hivatalosan bejelenteni, hogy az eredeti tervekkel ellentétben nem nyithatnak meg a vendéglátóhelyek január 20-
án. Szerdán még Emmanuel Macron államfő vezetésével ülésezik a védelmi tanács. 
 
Távmunka Franciaországban: heti 1 alkalommal lehet bemenni a munkahelyre – fakultatív módon  
Január 7-től módosul a francia vállalatoknál alkalmazandó egészségügyi protokoll, lehetőséget adva - Elisabeth Borne 
francia munkaügyi miniszter szavai szerint - „azoknak, akik feltétlenül szükségesnek tartják, hogy hetente egy 
alkalommal a munkahelyükön dolgozzanak”. Az enyhítésre eredetileg január 2-án került volna sor, de végül csak január 
7-én lép hatályba, miután a francia kormány és a szociális partnerek is egyeztetnek a témában. A kormány ajánlása 
azonban továbbra is 100% -ban a távmunka ösztönzése marad azok alkalmazottak számára, akik ezt be tudják tartani – 
áll a közleményben. A francia Munkaügyi Minisztérium legfrissebb adatai szerint tavaly novemberben az alkalmazottak 
25%-a legalább heti egy nap távmunkát végzett, ebből 44% az egész héten otthonról dolgozott. 
 
Létrejött a történelmi Peugeot – Fiat egyesülés   
Két évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt, hogy a két autóipari óriás egyesülését a részvényesek indítványozzák. A 
francia PSA (Peugeot Citroën) Csoport, valamint az amerikai – olasz FCA (Fiat – Chrysler Automobiles) egyesülés egy 20 
éves folyamat következménye, amely meg kell, hogy feleljen a következő 20 év autóipari kihívásainak.  A PSA és az FCA 
csoportok részvényesei által végrehajtott fúzió több szempontból is történelmi lépés. Egyrészt megpecsételi 2 kétszáz 
éves autóipari óriás további sorsát, amelyek hagyományosan kötődtek függetlenségükhöz. Másrészről egy hatalmas 
ipari csoportot hoz létre, amely a világ 4. legnagyobb vállalata, éves 185 milliárd eurós forgalommal és évi 8,7 millió autó 
gyártásával, 14 autómárkával. A fúzió azonban két évvel ezelőtt még nem lett volna ilyen könnyű, a megállapodás 
feltételeiről ma is vitatkoznak, ennek ellenére senki sem vitatja az ipari összefonódás sürgős szükségességét, amely 
azzal a kockázattal jár, hogy globálisan átrajzolja az autóipar térképét. 
 
FORRÁS: 
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Horvátország 

 
Koronavírus-helyzet Horvátországban 
Január 6-án 9 199 tesztből 1896 új COVID-19 vírusfertőzést regisztráltak Horvátországban, az aktív esetek száma 
összesen 6985. Jelenleg 2264 beteg van kórházban, ebből 209 beteg van lélegeztetőgépen. Sajnos további 44 ember 
elhunyt a vírus miatt egy nap alatt, így a járvány halálos áldozatainak száma 4 223-ra nőtt. A járvány 2020. február 25-i 
kitörése óta összesen 216 286 ember fertőződött meg az új koronavírussal. 
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A horvát kormány elfogadta az oltási tervet 
A horvát kormány elfogadta a koronavírus-járvány elleni nemzeti oltási tervet, amelynek keretében első körben az 
egészségügyi dolgozók, illetve az idős- és szociális otthonok lakói és munkatársai kapnak majd a vakcinából, az oltás 
december 27-én kezdődött meg. 
 
Katasztrófa sújtotta területté nyilvánított a horvát kormány három megyét 
Természeti katasztrófa sújtotta területté nyilvánította Sziszek-Monoszló (Sisak-Moslovacka) megyét, valamint Zágráb 
és Károlyváros (Karlovac) megye egyes részeit a december végén történt két erősebb földrengés miatt a horvát 
kormány. Január 6-án pedig újabb, 5,3-as erősségű földrengés rázta meg Horvátországot. Új válságstábot kellett 
létrehozni, amely a földrengés okozta károk felszámolásával és az újjáépítéssel foglalkozik majd. A földrengésnek hét 
halálos áldozata és 28 sérültje van, az utórengések pedig folyamatosak. A károk nagyságáról egyelőre csak becslések 
állnak rendelkezésre. Közel háromezer épület vált lakhatatlanná. A földrengés súlyos károkat okozott a 116 ezres 
lakosságú megye négy városában: Sziszeken, Petrinjában, Glinan és Hrvatska Kostajnicaban, valamint több járásban. A 
károk ötvenezer lakost érintenek. 
 
A HNB becslései szerint Horvátország GDP-je 2020-ban 8,9%-kal csökkent  
Boris Vujcic, a Horvát Nemzeti Bank (HNB) elnöke a hagyományos év végi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a 
legújabb becsléseik szerint Horvátország GDP-je 2020-ban 8,9%-kal csökkent, míg 2021-ben 5,2%-os növekedés 
várható. Az eredményre legnagyobb mértékben a jelenlegi járványügyi helyzet van hatással, amely szigorúbb 
járványügyi intézkedések bevezetését, és a szolgáltatási szektor – elsősorban a vendéglátóipar - jelentős visszaesését 
okozta. Kedvező momentum a feldolgozóipar és az építőipar fellendülése a tavaszi erős visszaesés után, bár még ez a 
két szektor sem érte el a válság előtti teljesítménye szintjét. 
 
FORRÁS: 
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Koszovó 

 
Koszovó szigorított 
A régióban Szerbia és Montenegró után Koszovó is koronavírustesztet kér a külföldi állampolgároktól a határátlépéshez, 
az országba csak 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel lehet beutazni. 
 
Szerbia után Albánia is oltóanyagot ígér Koszovónak 
Edi Rama albán miniszterelnök biztosította Koszovót arról, hogy az országa számára jóváhagyott fél millió ampullányi 
koronavírus elleni oltóanyagból juttat Pristinának is. Korábban Szerbia is felajánlotta, hogy Koszovóba és a boszniai 
Szerb Köztársaságba is küld vakcinát. Aleksandar Vucic szerb államfő három nappal azután, hogy Szerbiába 
megérkezett az első adag a Pfizer és a BioNTech vállalatok oltóanyagából, kijelentette, hogy megkezdték a koszovói 
szerb lakosság oltását is. A koronavírus-járvány márciusi kitörése óta regisztrált fertőzöttek száma január 6-án 
Koszovóban 199-cel 52 333-ra emelkedett. A járvány halálos áldozatainak száma egy nap alatt néggyel 1355-re nőtt. 
 
Koszovó GDP-je 7,25%-kal csökkent 2020. harmadik negyedévében 
Koszovó bruttó hazai terméke 7,25%-kal csökkent éves szinten 2020 harmadik negyedévében, miután az előző 
negyedévben éves szinten 9,28%-kal esett vissza. Folyó áron mérve Koszovó GDP-je 1,8 milliárd eurót (2,2 milliárd 
dollárt) tett ki a július-szeptemberi időszakban. 
 
FORRÁS: 
https://infostart.hu/ 
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Lengyelország 

 
Lengyelország közvetlenül a gyártókkal tárgyal a többletvakcinák beszerzéséről 
Eddig nem esett szó arról, hogy az európai uniós vakcinabeszerzési programon kívül is lehetne oltóanyaghoz jutni. 
Lengyelország, az Európai Unió (EU) több más országához hasonlóan, a gyorsabb oltás érdekében közvetlenül a 
gyártócégekkel tárgyal a többletvakcinák beszerzéséről - közölte kedden Michal Dworczyk, a lengyel kormányfői hivatal 
vezetője. 
 
Óriási üzleti lehetőség Lengyelországban 
Akinek van pénze és türelme, az nagyon jól járhat most Lengyelországban, mert a vendéglátásban fillérekért szerezhet 
ingatlanokat és felszereléseket, amelyeket a járvány után az idegenforgalomban meginduló fellendülésben 
hasznosíthat. Lengyelországban a gasztronómia-turisztikai ágazatban bárokat, lokálokat, éttermi felszereléseket, 
panziókat, klubokat értéken alul lehet vásárolni - írta piaci körképében a Business Insider Polska. Az internet rogyadozik 
az ingatlanok és az eszközök ajánlataitól. A zárlat miatt az üzletemberek megpróbálnak megszabadulni ezektől, hogy 
kifizessék a csőd okozta költségeiket. 
 
Hírességek miatt áll a bál Lengyelországban 
Botrányt keltett Lengyelországban az, hogy soron kívül beoltatta magát a koronavírus ellen több olyan közszereplő, aki 
erre egyelőre nem lenne jogosult, köztük Leszek Miller európai parlamenti képviselő, volt kormányfő, valamint több 
színész. Az ügyben vizsgálat indul. 
 
Kétmilliárd eurót invesztál lengyelországi üzemébe a Fiat Chrysler 
Az olasz-amerikai Fiat Chrysler (FCA) autóipari konszern 2 milliárd eurót invesztál lengyelországi Tychy üzemébe új 
hibrid és elektromos modelljei gyártásának a megindítása érdekében. A Jeep, Fiat és Alfa Romeo márkák legmodernebb 
hibrid és elektromos modelljei fognak 2022-től legördülni a Tychy üzem szerelőszalagjairól - jelentette be kedden 
Twitter üzenetben Jaroslaw Gowin lengyel miniszterelnök-helyettes. 
 
FORRÁS: 
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Montenegró 

 
Koronavírus-helyzet Montenegróban 
A járvány márciusi kitörése óta regisztrált koronavírusos fertőzöttek száma Montenegróban január 6-án 643-mal 50 697-
re emelkedett az országban. A járvány halálos áldozatainak száma hattal 705-re nőtt. Jelenleg 9 354 aktív fertőzöttet 
tartanak nyilván. 
 
Montenegró január-novemberi kereskedelmi hiánya 20,4%-kal csökkent 
Montenegró kereskedelmi hiánya 20,4%-kal csökkent az előző évhez képest, 1,599 milliárd euróra (1,959 milliárd 
dollárra) 2020 első tizenegy hónapjában. Az export 13,2%-kal 324,1 millió euróra esett vissza a január-novemberi 
időszakban, míg az import 19,3%-kal, 1,923 milliárd euróra csökkent. Montenegró legfontosabb export piacai Szerbia 
88,6 millió euróval, Szlovénia 32,3 millió euróval és Magyarország 21,4 millió euróval. Az országba irányuló behozatal 
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főként Szerbiából származott, amely 378,2 millió euróval, Németország 183,6 millió euróval, Olaszország pedig 124,8 
millió euróval járult hozzá a montenegrói importhoz. 
 
Csődbe ment a Montenegro Airlines 
Csődbe ment a Montenegro Airlines (MA) montenegrói légitársaság. Mladen Bojanic, a tőkebefektetési ügyek 
minisztere azt mondta, hogy nincs jogi alapja az állami légitársaság megmentésének. Közölte, az MA járatait a 
közeljövőben leállítják, ugyanakkor nem említett pontos dátumot. A tárcavezető a vállalat által felhalmozott 
adósságokról sem nyilatkozott. Mindössze annyit közölt, hogy az állam hozzávetőleg 50 millió eurót (18 milliárd forint) 
kénytelen az MA munkavállalóinak 2016 óta nem fizetett járulékainak rendezésére fordítani. Az 1994-ben alapított 
Montenegro Airlines négy utasszállítóval rendelkezik: három Embraer 195-ös és egy Fokker 100-as típussal. A cég 
bevétele 2020 első kilenc hónapjában 80 százalékkal csökkent a koronavírus-járvány következtében. Az Air Serbia 
ugyanakkor 4 továbbival bővíti montenegrói járatainak számát. 
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Németország 

 
UTAZÁSI TANÁCSOK 2020. 12. 21. 
A német szövetségi közlekedési minisztérium 2020. december 21. 00:00 órai hatállyal leszállási tilalmat rendelt el az 
Egyesült Királyságból érkező utasszállító repülőgépek esetében. Ennek megfelelően tranzitálási lehetőség sincs légi 
úton az Egyesült Királyságból Magyarország irányába továbbutazni szándékozó személyek részére. 
 
Koronavírus: újabb szigorításokat vezetnek be Németországban 
Meghosszabbítják az érvényben lévő korlátozásokat és újabb szigorításokat vezetnek be Németországban a 
koronavírus-járvány miatt - jelentette be Angela Merkel kancellár kedd délután, miután egy videokonferencia keretében 
csaknem öt órán keresztül tanácskozott a tartományi miniszterelnökökkel. A szövetségi kormány és a tartományok 
vezetői úgy döntöttek, hogy január 31-ig fenntartják és szigorítják a koronavírus-járvány miatt bevezetett 
korlátozásokat. 
 
A vírus miatt megugrott az időskori mortalitás Németországban 
Az Ifo Intézet által vizsgált halálozása adatok alapján Németországnak nem sikerült megfékeznie a koronavírus-járvány 
idején a halálozást a 60-79 és a 80 év fölötti korcsoportokban. Ugyanakkor az intézkedések beváltak a fiatalabb 
korosztályok esetében, ahol az elhunytak száma novemberig nem volt számottevően magasabb a szokásosnál – mondta 
Joachim Ragnitz, az Ifo Intézet drezdai fiókjának ügyvezető igazgatója. 
 
Koronavírus: a németek csaknem kétharmada beoltatná magát 
A YouGov közvélemény-kutató társaság adatai szerint a német lakosság 32 százaléka a lehető leggyorsabban beadatná 
magának az oltást, további 33 százalék pedig ugyancsak oltáspárti, de várna a szérum beadatásával, hogy kiderüljenek 
az esetleges mellékhatások. A SARS-COV-2 ellen védettséget biztosító oltást csupán a lakosság 19 százaléka utasítja el. 
 
Kimondta a német belügyminiszter: az oltás nem járhat kiváltságokkal 
Nem szabad többletjogokat biztosítani mindazoknak, akik beadatják az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) elleni oltást. 
Arra a kérdésre, hogy mit lehet tenni, ha nem az állami intézményrendszer, hanem vállalatok vagy társadalmi 
szervezetek, például légitársaságok vagy sportegyesületek biztosítanak előnyt a védőoltással rendelkezőknek, azt 
mondta, hogy ezt el kellene kerülni, mert a társadalom megosztásához vezetne. 
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Több mint 130 millió adag koronavírus elleni vakcinát kötött le Németország 
Németország több mint 130 millió adag koronavírus elleni vakcinát fog kapni, ami elegendő lesz mindenki számára - 
jelentette ki Jens Spahn német egészségügyi miniszter szerdán Berlinben. A tárcavezető közölte, hogy az amerikai 
Moderna gyógyszeripari vállalat oltóanyagának első szállítmánya várhatóan a jövő héten érkezik Németországba. Az 
Európai Gyógyszerügynökség (EMA) egyébként a nap folyamán forgalmazásra ajánlotta az Európai Unióban a Moderna 
vakcináját. 
 
Koronavírus: Németországban adókedvezményt kapnak az otthonról dolgozók 
Az adózási szabályok változásairól a szövetségi parlament (Bundestag) után a törvényhozás tartományi kormányokat 
képviselő kamarája (Bundesrat) által is elfogadott csomagban szereplő újítás szerint a munkavállalók napi 5 eurót 
leírhatnak az adóalapból, ha nem a munkahelyükön, hanem az otthonukból látják el feladataikat. A home office 
átalánynak is nevezett kedvezmény egyelőre csak 2020-ra és 2021-re érvényes. Évente legfeljebb 120 napot, azaz 
maximum 600 eurót (216 ezer forint) lehet elszámolni.  
 
Együttműködik a CureVac és a Bayer az oltóanyaggyártásban 
Együttműködésről állapodott meg csütörtökön a CureVac és a Bayer német gyógyszergyártó vállalat az előbbi által az 
új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) elleni, jelenleg kísérleti fázisban lévő vakcinájának engedélyeztetése, illetve 
hatékony szétosztása érdekében. A két német cég bejelentése szerint a Bayer szakértőket és felszerelést bocsát a 
CureVac rendelkezésére, segítséget nyújt az engedélyeztetési eljárásoknál, illetve az egészségügyi tájékoztatásnál, 
valamint az ellátólánc hatékonyabbá tételében. 
 
Gazdasági kilátások Németországban 
A kölni IW gazdaságkutató intézet 43 különböző gazdasági szervezet megkérdezésével 2020/2021 fordulóján is 
elkészítette a német gazdaság aktuális helyzetéről szóló jelentését és az új év kilátásairól szóló előrejelzését. A felmérés 
eredményei sorában felsejlő viszonylagos pesszimizmushoz - az ipari és szolgáltató vállalatok összességében 
kedvezőtlen kiindulási helyzete mellett - a szövetségi kormány a járvány megfékezését szolgáló, de a társadalmi és 
gazdasági életet egyaránt korlátozó, a gazdaság évkezdését pedig hátrányosan érintő rendelkezései is hozzájárultak. 
 
Visszafogottabban teljesített a német feldolgozóipar 
Novemberben lassult a német feldolgozóipari megrendelések növekedési üteme októberhez képest, ugyanakkor nem 
vált be a szakértők várakozása, hogy csökkennek a megrendelések. A német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis 
csütörtökön azt közölte, hogy novemberben ár, szezonális és naptári kiigazítással az elemzők által várt 1,2 százalék 
csökkenés helyett 2,3 százalékkal nőttek a feldolgozóipari megrendelések az előző havihoz képest. 
 
Fellendülésre számítanak az első félévben a német autógyártók 
A német autógyártók és beszállítóik hangulatindexe romlott decemberben. Az Ifo gazdaságkutató felmérése szerint a 
tavalyi év utolsó hónapjában a hangulatindex 5,4 pontra csökkent a novemberi plusz öt pontról. Ugyanakkor a vállalatok 
a helyzet javulására számítanak az idei év első felében. A várakozási mutató a novemberi mínusz 1,6 pontról plusz 10,1 
pontra emelkedett. 
 
Audi-vezér: elveszítjük forgalmunk 10 százalékát, ez nem tragédia 
Nem tartja helyesnek az autóipar állami támogatását a koronavírus-válság miatt az Audi vezérigazgatója, Markus 
Duesmann. "A koronavírus-válság megfosztott bennünket teljesen a nyereségünktől. Oké, rendben van, de ezt szinte 
minden vállalatunk - a gyártókat és a beszállítókat is beleértve - túl fogja élni" - mondta. Nem így viszont a 
vendéglátóiparban és a rendezvényszervezők esetében, ahol nagyon sok cég végleg kénytelen lesz lehúzni a rolót. "Ez 
nagyon bánt engem. Ez egyszerűen tragédia”. 
 
Fiókokat zár be és további költségcsökkentéseket tervez a Commerzbank 
A Commerzbank német pénzintézet 610 millió eurót különít el negyedik negyedéves eredménye terhére 2300 fős 
létszámcsökkentés költségeinek a finanszírozásához - jelentette be hétfőn a pénzintézet. Bettina Orlopp pénzügyi 
igazgató szerint a létszámcsökkentéssel "a jövőben szükségessé váló költségcsökkentések alapjait teremtik meg". 
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Németország túlteljesítette a 2020-as éghajlatvédelmi célkitűzését 
Németországnak sikerült túlszárnyalnia a 2020-as éghajlatvédelmi célkitűzését, ám ez döntően a koronavírus-járvány 
hatásaival és nem az éghajlatváltozással kapcsolatos politikájának változásával van összefüggésben. A berlini székhelyű 
agytröszt, az Agora Energiewende hétfői jelentése szerint Európa legnagyobb gazdasága az 1990-es évhez képest 42,3 
százalékkal kevesebb üvegházhatású gázt juttatott a légkörbe tavaly. Az eredeti célkitűzés a 40 százalékos csökkenés 
elérése volt. 
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Olaszország 

 
Koronavírus: egy nap alatt 650-en haltak meg Olaszországban 
Meghaladta a 76 ezret az új koronavírus-járványban elhunyt emberek száma Olaszországban az egészségügyi 
minisztérium kedd esti adatai szerint, amelyek azt mutatják, hogy az utóbbi két nap alatt ezren vesztették életüket. A 
járványintézkedések értelmében Olaszországban kedden és szerdán ismét egész napos zárlat lépett életbe, január 7-től 
pedig a korlátozások és oldások váltakozása folytatódik. Egyelőre egészen január 15-éig tilos a tartományok közötti 
közlekedés. 
 
Koronavírus: ismét teljes a zárlat Olaszországban, egész napos kijárási tilalommal 
Szigorú korlátozások és azok részleges oldása ismétlődik továbbra is Olaszországban, ahol keddtől ismét zárlatot 
rendeltek el, a tartományok határai január közepéig zárva maradnak. Ezzel egy időben már 140 ezer egészségügyi 
dolgozót oltottak be. A kormány hétfőn úgy döntött, január 11-től ismét színek alapján osztják fel az országot a 
járványveszélyesség fokozatai szerint. Ahol a reprodukciós ráta egyes érték fölé emelkedik, narancssárga, vagyis 
közepesen veszélyes területnek nyilvánítják a régiót. 
 
Kormányválsággal "köszönti" az újévet Olaszország 
A legkisebb kormánypárt ultimátumot adott az olasz kormánynak, miközben már százezren követelik a kormányfő 
lemondását.  
 
Intesa Sanpaolo az év bankja Nyugat-Európában 
A CIB Bank anyabankja, az Intesa Sanpaolo nyerte a The Banker magazin „The Bank of the Year in Western Europe” és 
„The Bank of the Year in Italy” elismerést, ezzel az Intesa Sanpaolo lett az első olasz bank, amelyet Nyugat-Európa 
legjobb bankjának választottak. 
 
Olaszország a hajós turizmus fellendítésében bízik 
A tengerjáró turizmus tavaly 925 millió euróval járult hozzá az olasz gazdasághoz. 2019-ben a hajózási ágazat rekordot 
döntött: 7 millió utas járt az Unióban és Olaszország volt az első úti cél. Továbbá majdnem minden harmadik tengerjáró 
nyaraló (27 százalék) áthaladt Olaszországon. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 
https://hvg.hu/  
https://www.vg.hu/ 
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Románia 

 
Napi húszezer ember beoltását tervezik Romániában 
Az oltási kampány első hetében pedig mintegy 13 ezer egészségügyi dolgozó kapta meg az első adagot a BioNTech-
Pfizer vakcinából. Az egészségügyben és a szociális ellátásban dolgozók többségét immunizálni fogják január közepéig. 
Tervek szerint a naponta beoltottak száma jövő héttől kezdődően eléri húszezret. A BioNTech-Pfizer vakcinájából több 
mint 12 millió dózisra van szerződése Romániának, a Moderna oltóanyagából pedig – amelynek az engedélyezését 
január első hetére várják – 3,5 millió adag jár az országnak. Romániába 150 ezer adag koronavírus elleni oltás érkezik 
január 6-án, mely a második jelentősebb szállítmány. Január végéig mintegy 600 ezer adag oltóanyag behozatalára 
számítanak. Ezeket továbbra is az egészségügyi személyzet és a veszélyeztetett kategóriák beoltására használják. 
 
Koronavírus: a gyorstesztek eredményeit is hivatalosan elismerik a román hatóságok 
Ezentúl az egészségügyi intézményekben elvégzett antigén gyorstesztek eredményeit is hivatalosan elismerik a román 
hatóságok, ezek eredményei szerepelni fognak a naponta kiadott jelentésben. Az antigén gyorsteszteket a kórházak 
sürgősségi részlegén használják, megkönnyítve ezáltal a szűrést, de ez idáig a gyorsteszt eredményét Real Time PCR-
teszttel is megerősítették. A járvány 2020. márciusi kitörése óta 654 007 koronavírus-megbetegedést regisztráltak, 
16 299-en vesztették életüket a fertőzés következtében, és január 6-án ismét meghaladta az 51 000-et az aktív 
fertőzöttek száma. 
 
Bizalmat szavazott a román parlament Florin Citu kormányának 
Bizalmat szavazott a román parlament Florin Citu miniszterelnök jobbközép koalíciós kormányának december 23-án, 
amelyet a Nemzeti Liberális Párt (PNL), az USR-PLUS szövetség és Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 
alakított a december 6-i parlamenti választások után. Parlamenti beszédében Citu kormánya európai elkötelezettségét 
hangsúlyozta, és az Amerikai Egyesült Államokkal ápolt "speciális" katonai és gazdasági kapcsolat továbbvitelét ígérte. 
Legfontosabb célkitűzésének az egészségügyi válság lezárását és a gazdaság talpra állítását nevezte. 
 
Romániában továbbra is igényelhető a hiteltörlesztés halasztása 
Jövő év március 15-ig igényelhető marad Romániában a koronavírus-járvány kapcsán lehetővé vált hiteltörlesztés 
halasztása, de a részletfizetés felfüggesztésének időtartama nem haladhatja meg a kilenc hónapot. A hiteltörlesztés 
halasztását március vége óta kérhették azok a hitelesek (cégek vagy magánszemélyek), akiknek az előző év azonos 
időszakához képest legalább 25 százalékos bevételkiesést okozott a koronavírus-járvány. A mostani rendelet szerint a 
hiteltörlesztés felfüggesztését továbbra is kérhetik azok, akik egyáltalán nem, vagy kevesebb, mint 9 hónapig vették 
igénybe korábban ezt a lehetőséget. A bukaresti kormány jövő év június 30-ig meghosszabbította azt a programot is, 
amelynek értelmében az 50 év feletti állástalanokat, illetve a 16 és 29 év közötti munkanélkülieket teljes munkaidőre 
alkalmazó cégek egy éven keresztül havi 2500 lejes (187 ezer forint) állami támogatásban részesülnek. 
 
Év végéig kártalanítják a romániai turisztikai vállalkozásokat 
Az év utolsó napján megjelent a Hivatalos Közlönyben a járvány miatt veszteségeket elszenvedett turisztikai és 
vendéglátóipari cégek részleges kártalanítására vonatkozó 224-es sürgősségi kormányrendelet, melynek értelmében az 
idegenforgalmi ügynökségek, a szállásadó és a vendéglátóipari cégek részesülhetnek támogatásban. Január végéig kell 
kidolgoznia a minisztériumnak az alkalmazási módszertant, utána kezdődik az online igénylés. Az állam az elszenvedett 
bruttó veszteségnek legfeljebb 20%-át téríti meg az érintett cégeknek. A veszteség pontos értékét a 2019-es és a 2020-
as éves mérleg összehasonlítása alapján számítják ki. Az egy igénylőnek kifizetett kompenzáció értéke nem haladhatja 
meg a 800 ezer eurót. A kompenzációs program költségvetése 500 millió euró. A kormány becslései szerint ebből az 
összegből 73 211 céget fognak tudni részben kártalanítani. Az adóhivatal részleges adatai alapján a szállodaiparban 36,8 
százalékos volt a visszaesés tavaly, a vendéglátóiparban 33,5, az idegenforgalmi ügynökségeknél pedig átlagban 60,5. 
 
Tavaly 4,45 milliárd euróval nőtt Románia devizatartaléka 
Tavaly 4,45 milliárd euróval, 37,38 milliárd euróra nőtt Románia devizatartaléka. Decemberben a devizatartalék 4 
milliárd euróval nőtt a novemberben jegyzett 33,3 milliárd euróhoz mérten. 2019 végén 32,9 milliárd euró volt ennek 
értéke, így tavaly egész évben 4,45 milliárd euró növekedést jegyeztek. Románia aranytartaléka változatlanul 103,6 
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tonna volt, ami a nemesfém nemzetközi piaci árának megfelelően 5,13 milliárd eurót ért. Így 2020 végén Románia arany- 
és devizatartalékának értéke összesen 42,5 milliárd euró volt a november végi 38,4 milliárd euróhoz képest. 
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Spanyolország 

 
Idén már harmincezernél is több új fertőzöttet regisztráltak Spanyolországban 
Meghaladta a 30 ezret a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma január első napjaiban Spanyolországban − ismertette 
María José Sierra epidemiológus hétfőn Madridban.  A járvány kezdete óta azonosított esetszám közelít a kétmillióhoz, 
a halálos áldozatok száma már meghaladta az 51 ezret.  
 
Gigantikus költségvetési hiány lett Spanyolországban 
A spanyol államháztartás tavalyi hiánya a hazai össztermék (GDP) 11,3 százaléka volt, megfelelt a legutóbbi kormányzati 
várakozásoknak - közölte a spanyol költségvetési miniszter. María Jesús Montero azt mondta, hogy tavaly az adóbevétel 
7,6 százalékkal volt kisebb a megelőző évhez képest a koronavírus-járvány miatt hozott megszorító intézkedések 
hatására. A miniszter szerint az államháztartás idei deficitje alacsonyabb, a GDP 7,7 százaléka lesz, jövőre pedig még 
kisebb. A kormány elkötelezett, hogy a hiányt az EU által előírt 3 százalék alá szorítsa - tette hozzá. 
 
A koronavírus megtizedelte a spanyol turizmust 
A kedden közzétett hivatalos turisztikai adatok alapján novemberben éves szinten 90 százalékkal esett a nemzetközi 
idegenforgalom Spanyolországban, miután a hatóságok új utazási korlátozásokat vezettek be a koronavírus-fertőzések 
növekedésének megfékezése érdekében. Az év első 11 hónapjában mintegy 19 millió külföldi turista látogatott el 
Spanyolországba, ami körülbelül 78 százalékkal kevesebb, mint 2019 azonos időszakában – közölte az Országos 
Statisztikai Intézet (INE). A válság a Kanári-szigeteket érinti a legérzékenyebben, ahová az enyhe hőmérséklet miatt – 
normál esetben – télen is számos turista ellátogat.  
 
Megszületett a megállapodás Madrid és London között Gibraltárról 
Megszületetett a megállapodás Spanyolország és Nagy-Britannia között, amelynek értelmében Gibraltár a schengeni 
övezet része lesz 2021. január 1-től - közölte csütörtökön Madridban Arancha González Laya spanyol külügyminiszter. A 
megállapodás néhány órával az előtt jött létre, hogy csütörtök éjfélkor véget ért a brit EU-tagság megszűnése után 
életbe lépett átmeneti időszak.   
 
Koronavírust érzékelő szenzort fejlesztettek ki Spanyolországban 
A spanyol Polytechnic University of Valencia egy olyan bioszenzort fejlesztett ki, amely jelez, ha veszélyes koronavírus-
koncentrációt észlel a levegőben. Az érzékelő olyan specifikus antitesteket használ, amelyek képesek a SARS-CoV-2 
kimutatására a levegőben. A bioszenzor olyan részecskéket tartalmaz, amelyek képesek utánozni a vírust, de nem 
tartalmazzák annak genomját. Vagyis nem fertőzőek, miközben magukban foglalják annak négy szerkezeti fehérjéjét. 
Ennek következtében a vírus szerkezetének minden olyan elemével bírnak, amely lehetővé teszi annak felismerését 
antitestek, valamint egyéb immunrendszeri válaszok által. Az érzékelőt most tesztelik.  
 
Többszáz fős újévi buli Barcelonában - Jön a korlátozások szigorítása Spanyolországban 
Több spanyol tartomány szigorított a koronavírus-járvány terjedésének megfékezését célzó óvintézkedéseken egy 
illegális barcelonai partit követően - jelentette az RTVE spanyol állami televízió vasárnap. A tilalom ellenére 

https://hvg.hu/
https://infostart.hu/
http://www.ma.hu/kulfold/356980/Romaniaba_150_ezer_adag_oltas_erkezik_szerdan
https://maszol.ro/
https://propeller.hu/
https://turizmus.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/romania
https://index.hu/kulfold/2021/01/04/korlatozas_spanyolorszag_koronavirus/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210104/gigantikus-koltsegvetesi-hiany-lett-spanyolorszagban-463878
https://kitekinto.hu/2021/01/05/europai-ugyek/a-koronavirus-megtizedelte-a-spanyol-turizmust/188024/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201231/megszuletett-a-megallapodas-madrid-es-london-kozott-gibraltarrol-463674
https://index.hu/kulfold/2021/01/01/koronavirus_olaszorszag_jarvany/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210103/tobbszaz-fos-ujevi-buli-barcelonaban-jon-a-korlatozasok-szigoritasa-spanyolorszagban-463796


megrendezett újévi bulin százak vettek részt Llinars del Valles iparnegyedében. A több mint negyvenórás raktárpartinak 
a rendőrség vetett véget.  
 
Spanyolországban már listázzák azokat, akik visszautasítják a koronavírus elleni oltást 
A madridi kormány hivatalosan elismerte, hogy regisztrálja azokat a spanyol állampolgárokat, akik elutasítják a Covid–
19 elleni vakcina beadását. Spanyolországban is a Pfizer–BioNTech vakcinájával kezdték meg az oltási kampányt, ahogy 
a többi uniós országban is, Salvador Illa spanyol egészségügyi miniszter pedig hétfőn a La Sexta televíziónak adott 
interjújában beszélt arról, hogy az oltást visszautasítók bekerülnek egy regiszterbe, amelyet Spanyolország megoszt az 
„európai partnereivel”. 
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Svédország 

 
Teljes kudarc a baloldali svéd kormány járványkezelése 
Svédország járványkezelése az első hullám kitörése óta megosztónak számít, mivel az ország úgy döntött, hogy a 
legtöbb országgal ellentétben, nem vezetnek be korlátozásokat, hanem folytatja a megszokott életet a járvány közben 
is. Az úgynevezett svéd modell azonban óriási kudarcot vallott. Svédországban a környező országokhoz képest kiugróan 
magas a halálozási arány, a második hullám alatt pedig tömegesen mondtak fel az egészségügyi dolgozók, mivel a 
baloldali kormány gyakorlatilag magára hagyta az országot a járvány idején. Bemutatjuk, hogy milyen tényezők 
vezettek a svéd járványkezelés bukásához. 
 
A Kanári-szigeteken karácsonyozott egy svéd vezető, megszegve a maga hirdette korlátozásokat 
Politikai botrányt kavart Svédországban, hogy az egyik kormánytisztviselő a Kanári-szigetekre utazott karácsonykor, 
megsértve ezzel a koronavírus-járvány megfékezésére hozott rendelkezéseket, amiket maga a svéd kormány rendelt el. 
Dan Eliasson, a svéd polgári készenléti ügynökség főigazgatója. Az általa vezetett állami szervezet küldött szöveges 
üzenetet december elején a svéd polgároknak, hogy ne utazzanak sehova a téli szünetben, ezzel is fékezve a vírus 
terjedését. 
 
FORRÁS: 
www.origo.hu 
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Szerbia 

 
Szerbia engedélyezte az orosz vakcinát 
A Szputynik V-t a szerb gyógyszerügynökség biztonságosnak minősítette. Az egészségügyi minisztérium január 4-én 
döntött arról, mikor és mely városokban kezdik beadni az orosz vakcinát. Egyelőre 2400 adag Szputynik V koronavírus 
elleni védőoltás érkezett. A járvány 2020. márciusi kitörése óta 352 120 koronavírus-megbetegedést regisztráltak, 3 444-
en vesztették életüket a fertőzés következtében, és január 6-án 317 140 aktív fertőzöttet tartottak nyilván. 
 
Szerbiában is bevezetik a covid-útlevelet 
Aleksandar Seničić, a Szerbiai Idegenforgalmi Ügynökségek Szövetségének (YUTA) igazgatója azt mondta, hogy 
Szerbiában is tervezik a vakcinaútlevél bevezetését, a technikai feltételek teljesülése után ez február végére várható. 
Seničić szerint külföldre valószínűleg kizárólag ilyen dokumentum birtokában lehet majd külföldre utazni. 
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Szerbia megcélozza a 690 eurós belgrádi átlagfizetést jövőre 
A szerb államfő arra számít, hogy Szerbia gazdasága jövőre hat százalékkal bővülhet. Aleksandar Vučić célja, hogy az 
átlagfizetések a jövő év vége előtt elérjék az 560 és 570 euró közötti szintet, Belgrádban pedig a 690 eurót. Jövőre a 
minimálbért is növelnék 6,6 százalékkal 30 137-ről 32 126 dinárra. (Egy szerb dinár egyenlő 3,10 forinttal.) A nyugdíjakat 
és a nyugdíjasokat illetően cél, hogy a járandóságok átlagösszege 2021 vége előtt elérje a 270 eurót. Vučić új kórházak 
és klinikai központok építését, valamint számos szerbiai város kórházainak felújítását is kilátásba helyezte. Az államfő 
egyik legfontosabb célja, hogy mielőbb beoltsák a lakosságot a koronavírus elleni vakcinával. 
 
Drasztikusan megcsappantak a hazautalások Szerbiában 
Jelentős a járvány negatív hatása a szerbiai háztartások egyik bevételi forrására, január és szeptember között csaknem 
félmilliárd euróval kevesebb pénz folyt be a külföldről érkező utalások révén, mint 2019 azonos időszakában. A külföldi 
munkavállalók számáról nem rendelkeznek pontos adatokkal a szerb statisztikusok, mert az állampolgárok egy része 
csak ideiglenesen vállal külföldi munkát, és nem jelentkezik ki a lakóhelyéről, de becslések szerint 500 ezer és egymillió 
között lehet a tartósan vagy ideiglenesen külföldön dolgozók száma. A Szerb Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint 
január és szeptember között összesen 2,2 milliárd eurót utaltak haza a külföldön dolgozók, ami 422,3 millióval kevesebb 
a tavalyi azonos időszakinál. 
 
A szerb állam feltőkésíti az Air Serbiát és részben kivásárolja az Etihadot a cégből 
Az állam 51-ről 82 százalékosra növeli tulajdonrészét a szerb nemzeti légitársaságban, ezzel párhuzamosan az Etihad 
Airways részesedése 49-ről 18 százalékra csökken. A tranzakciót annak érdekében hajtották végre, hogy csökkentsék a 
világjárvány okozta károkat. 
 
FORRÁS: 
https://24.hu/ 
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Szlovákia 

 
Nem javul a járványhelyzet Szlovákiában. Hatvanan meghaltak, ismét nőtt a kórházban ápoltak száma 
A szlovákiai laboratóriumokban január 6-án 8257 tesztet végeztek el, ebből 2137 lett pozitív. A járvány áldozatainak 
száma hatvannal emelkedett, vagyis összesen már 2717-en haltak meg a koronavírus szövődményeiben. Az aktív 
betegek száma csökkent, ugyanis 2623 gyógyultat vettek nyilvántartásba. A járványhelyzet tényleges alakulását a 
tesztek magas pozitivitása mellett sajnos az mutatja leginkább, hogy ismét emelkedett a kórházban ápolt betegek 
száma. Újabb 24 beteg szorult kórházi ellátásra a COVID-19 betegség tüneteivel, a számuk ezzel 3103-ra nőtt. 
 
Szlovákiában újra meghosszabbította a veszélyhelyzet érvényességét a kormány 
Szlovákiában ismét – ezúttal 40 nappal – meghosszabbította az október 1-én bevezetett veszélyhelyzet érvényességét 
a kormány. A veszélyhelyzet mostani – már második – meghosszabbítását az az új alkotmánytörvény tette lehetővé, 
amelyet december 29-én hagyott jóvá a pozsonyi törvényhozás. A gyorsított eljárásban elfogadott jogszabályt hevesen 
ellenezte az ellenzék, és jogi szakértők bírálatát is kiváltotta, azt kifogásolták, hogy annak alapján a kormány a 
végtelenségig hosszabbíthatja a veszélyhelyzetet, illetve azt, hogy a kormány bármilyen mértékben és formában 
kibővítheti a lakosságra vonatkozó mozgáskorlátozásokat, illetve kényszertartózkodást írhat elő. 
 
A kijárási korlátozások szigorításával kezdi az új évet Szlovákia 
A koronavírus terjedésének feltartóztatására bevezetett kijárási korlátozások szigorításával kezdi az új évet Szlovákia, 
január 1-jével nem találkozhatnak a különböző háztartásokhoz tartozó emberek családlátogatás keretében sem. Az 
emberek ezen felül csak rendkívül indokolt esetben hagyhatják el a lakhelyük szerinti megyéket. Az intézkedések 
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egyelőre január 24-ig maradnak hatályban. Az új rendelkezések értelmében a szállodák nem fogadhatnak új 
vendégeket, a sípályáknak pedig be kell zárniuk. A kijárási korlátozások alóli kivételt az üzleti tevékenység, illetve a 
munkavégzés jelenti, amennyiben azt nem lehet otthonról végezni. További kivételt jelent a létszükségleti cikkek, így 
például az élelmiszer-, illetve gyógyszervásárlás, a banki, illetve biztosítási ügyintézés, a sürgős orvosi ellátás vagy a 
tesztelés koronavírusra, illetve egy közeli hozzátartozó gondozása. A templomokat bezárják, a nyílt utcán tilos lesz az 
ételfogyasztás, az éttermekből csak otthoni fogyasztásra vihető étel. 
 
Pontosították a szlovák oltási tervet: húsvétkor kerülhetnek sorra az átlagemberek 
Pontosította a szlovák egészségügyi minisztérium az oltási tervét: egy átlagos állampolgár, aki önkéntes alapon 
beoltatná magát a koronavírus-fertőzés ellen, várhatóan húsvét tájékán, április elején kerülhetnek sorra. Az ötmilliós 
ország nagyságrendileg ugyanannyi, 17,4 millió, vakcinát rendelt hat gyártótól, mint Magyarország. Szlovákiában előbb 
az egészségügyi, majd a szociális otthonokban dolgozók kaphatják meg elsőként az oltást. Január 7-től az ország 51 
kórházában zajlik majd az egészségügyi alkalmazottak oltása. Második körben a szociális otthonok kliensei, a 65 év 
feletti páciensek és a krónikus betegek kerülnek sorra. Harmadik körben azok, akik kiemelten nagy rizikónak vannak 
kitéve, például hajléktalanok, romatelepeken élők, tanárok. És ezt követően jön minden 18 év feletti állampolgár. 
 
Húsz év után lehúzza a rolót Szlovákia közismert utazási irodája 
Felfüggeszti tevékenységét a FIRO-tour szlovák utazási iroda. A hivatalos ok a koronavírus és a vele járó utazási 
korlátozások és gazdasági válság. A FIRO nem akarja megkockáztatni, hogy fizetésképtelenné váljon ügyfeleivel 
szemben, ezért húsz év után lehúzza a rolót.   Az elmúlt 9 hónapban az utazási iroda jelentős bevételektől esett el és 
tetemes hátralékot halmozott fel. A jövő évre pedig már fizetésképtelenséggel szembeni biztosítást sem sikerült kötnie 
– a cég túlságosan rizikós. Biztosítás nélkül viszont nem működhet egyetlen utazási iroda sem, nem szervezhetne utakat 
és nem is értékesíthetnek.   A FIRO-tour cseh testvérvállalata teljesen függetlenül működik, a szlovák cég megszűnése 
nincs hatással működésére. 
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Szlovénia 

 
Újabb csúcson a szlovéniai fertőzöttek száma, meghosszabbították a korlátozásokat 
Január 6-án fordult elő Szlovéniában, hogy a tesztekkel kimutatott új koronavírus-fertőzések napi száma meghaladta a 
háromezret. A szlovén kormány közben január 13-ig meghosszabbította az üzletek és szolgáltatások zárva tartására 
vonatkozó rendeletét. Ez alól továbbra is kivételt képeznek a piacok, az újságárusok és a fodrászszalonok. Változatlanul 
nyitva tartanak továbbra is az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a gyógyászati segédeszközöket forgalmazó boltok, a 
drogériák, a mezőgazdasági boltok, a bankok, a posták és működnek a csomagküldő szolgálatok. Az üzleteken belül 
továbbra is egy vásárló juthat 30 négyzetméterre, és 21 órától reggel 6 óráig tilos alkoholt árusítani. 3354-gyel 131 787-
re nőtt a fertőzöttek száma. Meghalt újabb 31 beteg, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 2899-re emelkedett. A 
koronavírusos betegek közül 1177-en vannak kórházban, 182-en intenzív osztályon. Január 5-én 22 194 tesztet végeztek 
az országban. 
 
Szlovéniában kinyithattak az edzőtermek és az uszodák 
A szlovén kormány koronavírus-járvánnyal kapcsolatos döntése szerint január 4-től szigorú feltételek betartása mellett 
kinyithatnak az edzőtermek és az uszodák az országban. A sportlétesítmények használatához nem követelik meg a 
negatív PCR-tesztet, de egyszerre annyian tartózkodhatnak odabent, hogy 50 négyzetméterre legfeljebb egy fő juthat, 
és be kell tartaniuk egymás között az ötméteres távolságot. Az uszodákban is be kell tartani ezt a járványügyi szabályt, 
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azzal, hogy csak minden második sávot használhatják az úszok. Január 1-jétől a sípályák is kinyithattak, de a felvonók 
használatához 48 óránál nem régebbi PCR-tesztet kell felmutatni. December 27-én megkezdődött a vakcinák beadása.  
 
Szlovéniában tömeges tesztelésbe kezdtek 
Szlovéniában tömeges tesztelésbe kezdtek karácsony előtt. Első körben félmillió vizsgálatot terveztek a kétmilliós 
országban. A legnagyobb érdeklődés Ljubljanában volt, nincs előjegyzés, az eredményt negyedórán belül kiadják. 
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Európai Unió 

 
Brexit: VAN megállapodás 
Elhárult az Egyesült Királyság rendezetlen kilépésének réme, miután a brit és az uniós főtárgyaló megegyezett a 
jövőbeni kereskedelmi viszonyrendszer utolsó, még vitatott kérdéséről, a halászati jogokról. A kilépés részleteit taglaló, 
500 oldalas megállapodást még a tagországoknak, az Európai Parlamentnek, és a brit parlamentnek is meg kell 
szavaznia. Ursula von der Leyen bizottsági elnök szerint az EU jó alkupozícióból indult, és egy pillanatra sem hátrált meg. 
A rövid időkeret ellenére is sikerült egy olyan egyezményt kicsikarnia, amelyben az Egyesült Királyság sokkal kevesebb 
jogosítvánnyal bír, mint az uniós tagállamok. Londonnak minden kereskedelmi kedvezményért meg kell küzdenie. A 
tárgyalások alatti vitás pontokról von der Leyen azt mondta, hogy a versenyszabályok igazságosak maradnak, az EU-s 
szabályok pedig tiszteletben lesznek tartva. A halászok sorsa legalább öt és fél évre rendeződött. 
 
Átvette Portugália az Európai Unió Tanácsának elnökségét 
Portugália január 1-jén átvette Németországtól az Európai Unió Tanácsának fél évre szóló soros elnökségét. A dél-
európai ország, az EU-hoz való 1986-os csatlakozása óta, negyedik alkalommal tölti be ezt a tisztséget, amelyben féléves 
rotációban váltják egymást a tagállamok. Portugália soros elnöksége egy ellenállóbb, szociálisabb, digitálisabb és 
zöldebb EU előmozdítására fókuszál, programja a koronavírus-járvány okozta válság káros hatásait ellensúlyozni 
hivatott helyreállítási alap és az Unió ez évi költségvetésének végrehajtására épül. A soros elnökség további céljául tűzte 
ki az Európai Unió szociális pillérének megerősítését, ezzel kapcsolatban, Portóban május elején szerveznek 
csúcstalálkozót. Fejleszteni kívánja továbbá az uniós kapcsolatokat a transzatlanti, az afrikai, a latin-amerikai 
partnerekkel és a csendes-óceáni térséggel is. Portugália a német soros elnökség feladataiból, az uniós migrációs politika 
véglegesítését és a Brexit utáni uniós-brit kapcsolatokról szóló egyezmény konkrét megvalósítását viszi tovább. 
 
Össztűz alatt Brüsszel oltási terve 
Egyre több bírálat éri az Európai Unió oltási programját. Sok tagállamban panaszkodnak az oltóanyag hiányára és a lassú 
szállításra. Az Európai Bizottság szerint azonban a tagállamok a legmagasabb szinten hagyták jóvá a most végrehajtott 
stratégiát. Legutóbb a bajor miniszterelnök, Markus Söder fakadt ki az unió oltóanyag-beszerzésére. Szerinte Brüsszel 
nem elég hatékony a Pfizer-BioNtech vakcinák beszerzésénél. Ebből a szérumból több unión kívüli ország lényegesen 
többet kap, mint Európa. Az Európai Bizottság azonban kiállt a saját beszerzési terve mellett. 
 
Bizakodásra ad okot az euróövezeti adat   
Decemberben 55,2 pontra emelkedett az euróövezeti feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) a Markit 
felmérésének végleges értéke alapján a novemberi 53,8 pontról. A decemberi BMI előzetes értéke kissé magasabb, 55,5 
pont volt. A decemberi felmérésben Németország teljesített a legjobban, a feldolgozóipari BMI 58,3 pontot, 34 havi 
csúcsot ért el. A holland BMI 58,2 pontra, 27 havi csúcsra emelkedett decemberben, az írországi pedig 57,2 pontra, öt 
havi csúcsra. Az osztrák BMI 53,5 pont, az olasz 52,8 pont, a francia 51,1 pont, a spanyol 51,0 pont lett. Az 50 pontos határ 
alatt Görögország teljesített 46,9 ponttal, de ez is javulás, kéthavi csúcs lett - idézi az adatokat az MTI. A BMI 50 pont 
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feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének a növekedését, 50 pont alatti értéke pedig a 
csökkenését jelzi. 
 
Nagy sikerrel kezdte az évet az EU 
Az első 2021-es tőzsdei kereskedési napon hatmilliárd eurónyi üzlet vett cseppet sem érzékeny búcsút a londoni Citytől, 
és települt át az EU pénzügyi központjaiba, miután a City január 1-jétől anélkül, hogy elmozdult volna a helyéről, EU-n 
kívüli országba került. A brexit mélyen belevájta a karmait a londoni pénzügyi szektorba, legalábbis így érezhették a City 
pénzemberei, akik azt tapasztalhatták, hogy 2021 első tőzsdei kereskedési napján közel hatmilliárd euró értékű 
részvényüzlet röppent át a Csatorna felett az Európai Unió pénzügyi központjaiba, főként Amszterdamba, Frankfurtba 
és Párizsba - írja a Financial Times és a Wall Street Journal. 
 
Rengeteg a bizonytalanság, az viszont biztos, hogy áremelést hoz majd a Brexit 
Lesznek olyan, jellemzően kisebb szállítmányozási cégek, amelyek nagy valószínűséggel elvéreznek 2021 januárja után, 
hiába a vámmentesség. A nagyok azonban kitartanak, és áremelkedést jövendölnek, mert több lesz a papírmunka, és 
lassúbb az ügyintézés. „Az EU-tagállamok és az Egyesült Királyság közötti fuvarozás nagyrészt változatlan keretek 
között, de várhatóan valamilyen áruregisztrációs eljárással kiegészítve működhet tovább” – reagált a hvg.hu 
érdeklődésére a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének kommunikációs munkatársa, Árvay Tivadar az Egyesült 
Királyság és az Európai Unió közötti Brexit-megállapodásra. A szakember arra számít, hogy a kamionsofőrök is 
nagyrészt változatlan feltételekkel léphetnek majd be az Európai Unióból az Egyesült Királyság területére. A részletes 
szabályok ugyanis még nem ismertek. 
 
Az európai légiközlekedést még idén is megviseli a járvány 
Az európai légiirányítók szakmai képviselete, az Eurocontrol honlapján közzétett prognózis szerint az európai 
légiforgalom járatszáma az idén csak mintegy a fele lesz a koronavírus-válság előttinek. Tavaly 6,1 millió járatot töröltek 
Európában, a járatszám így a 2019-es 11,1 millióról 55 százalékkal 5,0 millióra csökkent. Az év utolsó hét napjának átlaga 
62,4 százalékkal kisebb forgalmat mutatott a 2019-esnél. Ebből kiindulva az Eurocontrol prognózisa szerint a 2021-es 
járatszám a 2019-esnek az 51 százaléka, azaz 5,64 millió lehet. Az idei első hónapokban még 50-60 százalékkal kisebb 
lehet a járatszám a 2019-esnél, az év hátra lévő részében azonban emelkedésnek indul. A repülőgépek 2019-es 80-90 
százalékos foglaltsági aránya 2020-ban évi átlagban 50-60 százalékra csökkent; a legalacsonyabb, 27 százalékos 
foglaltsági arányt áprilisban mérték. 
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FÁK-térség 

 
Kivonul Oroszországból a Honda 
A japán Honda közölte, hogy 2022-től nem szállít többé új autókat oroszországi kereskedőpartnereinek, tehát a vállalat 
felhagy az új autók értékesítésével a szerény eladásokat generáló orosz piacon. A lépés ugyanakkor nem jelenti a teljes 
jelenlét felszámolását. A motorkerékpárok és a kerti gépek forgalmazását a Honda továbbra is fenntartja, ahogy az 
autóihoz kötődő értékesítés utáni szolgáltatásokat is. A Honda, mely például a Nissannal vagy a Toyotával ellentétben 
nem rendelkezik gyárral Oroszországban, 2020 novemberében mindössze 79 autót értékesített az országban, 
feleannyit, mint egy évvel korábban. 
 
Hosszú idő után először csökkent az orosz olajtermelés 
A 2008-as nemzetközi pénzügyi válság óta az első alkalommal csökkent tavaly az előző évihez képest és a 2011-es szintre 
esett vissza az orosz olajtermelés az OPEC+ keretében vállalt termeléskorlátozás és a koronavírus-válság okán 
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bekövetkezett keresletcsökkenés miatt. Oroszország tavaly napi 10,27 millió hordó kőolajat és hordó-egyenérték 
gázkondezátumot termelt ki a 2019-es napi 11,25 millió hordó után. A 2020-ban kitermelt 512,68 millió tonna nyersolaj 
és gázkondenzátum a legkisebb tétel a 2011-es 511,42 millió tonna óta és az első éves termeléscsökkenés a 2008-as 
nemzetközi pénzügyi válság által okozott kereslet- és árcsökkenés hatása óta. 
 
Csökkentette az orosz Gazprom az Ukrajnán keresztüli orosz földgáz tranzitját 
Az orosz Gazprom vállalat bejelentése alapján csökkentették az Ukrajnán áthaladó tranzit földgáz mennyiségét. A tavaly 
decemberi napi 180 M m3 helyett ez év januárjától csupán napi 130 M m3 orosz gázt fognak Ukrajnán keresztül 
átszállítani. 
 
Két új különleges gazdasági övezet felállításáról született döntés Oroszországban 
Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök aláírta azt a kormányrendeletet, melynek értelmében az Oroszországi Föderáció 
további két különleges gazdasági övezettel bővül. A két övezet a Krasznojarszki és Omszki területeken fog megvalósulni. 
 
Rekordon Fehéroroszország deviza-és aranykészlete január elején 
Az előzetes adatok szerint Fehéroroszország arany- és devizatartaléka 2021. január 1-jén rekordmagas, 7 468,5 milliárd 
dollár volt - tudta meg a BelTA a Fehérorosz Köztársaság Nemzeti Bankjának Információs és PR-osztályától. 2020 
decemberében az ország arany- és devizatartaléka 92,1 millió dollárral (1,2% -kal) emelkedett a novemberi 109,2 millió 
dollár (1,5%) esést követően. Összességében azonban az ország nemzetközi tartalékeszközei 1,9 milliárd dollárral 
(20,5% -kal) csökkentek 2020-ban.   
 
Az ukrán gazdák 2020-ban közel 4 Mrd UAH értékben kaptak állami támogatást 
Az ukrajnai mezőgazdasági vállalkozások 2020-ban a legfrissebb adatok szerint 3,97 Mrd UAH állami támogatást kaptak, 
mely az erre a célra létrehozott alapokban meglévő források 99,3%-át jelentette. Taras Vysotskyi ukrán 
gazdaságfejlesztési és mezőgazdaságért is felelős miniszter szerint idén a tavalyihoz képest 700 M UAH-val több forrást 
kívánnak a gazdák rendelkezésére bocsájtani, összesen 4,7 Mrd UAH összegben.  
 
A járvány ellenére növekedett a mezőgazdaság Kazahsztánban 2020-ban 
A koronavírus-járvány okozta negatív körülmények ellenére növekedést ért el a kazah mezőgazdasági szektor a tavalyi 
évben. Az ágazat bruttó kibocsátása előző év első 11 hónapját tekintve 2019 azonos időszakához képest 5,3%-kal 
növekedve elérte a 6 billió KZT-t. 
 
Elfogadták a kirgiz költségvetés tervezetét 2021-re 
Talant Mamitov ügyvivő elnök aláírta a „Kirgiz Köztársaság köztársasági költségvetéstervezete 2021-re, 2022-23-ra 
vonatkozó előrejelzés” című törvényt. A dokumentum szerint a kirgiz költségvetés 2021-ben közel 173 Mrd KGS értékben 
számol bevételekkel és 181 Mrd KGS értékű kiadásokat vetít elő. Az előzetes költségvetési hiányt 8,4 M KGS értékben 
állapították meg.   
 
4,3%-os GDP növekedést prognosztizál a Világbank Üzbegisztán vonatkozásában 2021-re 
A Világbank legfrissebb kiadmánya szerint az üzbég GDP 2021-ben 4,3%-kal fog növekedni. Az elemzés szerint az üzbég 
GDP 2020-ban csupán 0,6%-kal bővült.  
 
11%-os inflációt mértek Üzbegisztánban 2020-ban 
Az állami statisztikai hivatal adatai szerint az infláció Üzbegisztánban 2020-ban elérte a 11%-ot, mely a 2019-ben mért 
15%-hoz képest csökkenést jelent. Mamarizo Nurmuradov, az üzbég nemzeti bank igazgatója elmondta, 2021-re 
további csökkenést várnak az infláció terén, melyet a tervek szerint 10%-alá kívánnak csökkenteni.  
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Kína 

 
Még egyeztet Kína a WHO szakértőivel, beengedjék-e őket 
A kínai külügyminisztérium szerdán közölte, hogy még folyik az egyeztetés az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) a 
koronavírus-járvány eredetének felkutatása céljából Kínába látogató szakértői csoport beutazásáról, miután előző nap 
a WHO főigazgatója úgy nyilatkozott, hogy Kína még nem adta meg a beutazási engedélyt a szakértőknek. 

 
Kiderült, hol épülhet fel Budapesten az új kínai egyetem 
Az új Atlétikai Centrummal átellenben, a Kvassay-híd másik oldalán épülhet fel a kínai Fudan Egyetem első európai 
campusa. Az ehhez szükséges telkeket a kormány vásárolja meg, de azt még nem lehet tudni, hogy az egykori 
Nagyvásártelep - Kvassay Jenő út - Ráckevei Duna-ág határolta telekegyüttesből pontosan mely ingatlanokat kapja meg 
a kínai egyetem a fejlesztéshez. A terület egyébként megegyezik a korábban tervezett olimpiai falu helyszínével, amit 
később már „Budapest Diákváros – Déli Városkapu” néven emlegettek. 

 
Koronavírus: hatásos a legújabb kínai vakcina a vírus új variánsaival szemben is 
A koronavírus újabb variánsaival szemben is hatásos a Sinopharm kínai állami gyógyszergyártó Kínában nemrégiben 
engedélyezett vakcinája - közölte az oltóanyag fejlesztője a CCTV kínai állami televízióban kedden. Jang Hsziao-ming, a 
Sinopharm leányvállalataként működő China National Biotec Group (CNBG) elnöke a CCTV-nek elmondta: a koronavírus 
új mutációja nem tette hatástalanná a vakcinát. 
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Törökország 

 
Negatív PCR teszt szükséges a beutazáshoz Törökországban 
A török hatóságok 2020. december 25-én kiadott új szabályozásának értelmében 2020. december 29. 21:00 órától a 
Törökországba légi úton belépni kívánó, 6 éves, vagy annál idősebb utasok 72 óránál nem régebbi negatív SARS-COV-2 
PCR tesztet kötelesek bemutatni. Ennek hiányában az utazót nem engedik felszállni már a Törökországba induló járatra 
sem. Ugyanez érvényes a törökországi repülőtereken keresztül tranzitálni szándékozó utasokra is. Az új rendelkezés 
értelmében 2020. december 30-án 00:00-órától a tengeri/közúti határátkelőn belépni szándékozók 72 óránál nem 
régebbi negatív PCR tesztet kötelesek bemutatni. Ennek hiányában az általuk megadott törökországi szálláshelyen 
kötelesek legalább hét napra karanténba vonulni, amelynek során a hetedik napon a török Egészségügyi Minisztérium 
PCR-tesztnek veti alá az utazót. A jelzett szabályozás várhatóan 2021. március 1-ig marad érvényben. A szállítmányozó 
vállalatok alkalmazottjai (kamionsofőrök), a légiközlekedésben résztvevők (pilóták, személyzet), továbbá a nemzetközi 
hajózásban dolgozók, valamint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szempontjából „kulcsfontosságú személyek” 
esetében a fenti eljárástól a török hatóságok eltekintenek.  
 
Koronavírus-helyzet Törökországban 
Január 6-án 182 645 koronavírus-tesztet végeztek Törökországban, melyből 13 830 új fertőzést mutattak ki. Egy nap 
alatt 191 koronavírussal kapcsolatos halálesetet regisztráltak, ezzel eddig 22 070 ember életét követelte a világjárvány 
az országban. A járvány kitörése óta regisztrált koronavírus-megbetegedések száma 2 283 931, és jelenleg 97 821 aktív 
fertőzöttet tartanak nyilván. 
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Törökországban is megjelent a koronavírus új mutációja 
Fahrettin Koca az új vírustörzs nagy-britanniai megjelenését követően, december 20-án késő este jelentette be, hogy a 
variáns terjedése miatt a kis-ázsiai ország felfüggeszti az Egyesült Királyságból, Dániából, Hollandiából és a Dél-afrikai 
Köztársaságból érkező közvetlen légi járatokat. Koca december 22-én már arról számolt be, hogy Törökország 
elkülönített 4603 utast, akik december 14. után jöttek az Egyesült Királyságból, valamint 335 további olyan utast, akik 
december 20-án este léptek be Törökországba a felsorolt országokból. Az új mutációval fertőzött 15 emberről azt írta, 
hogy az "utóbbi időben" érkeztek Törökországba és hangsúlyozta, hogy a 15 érintett el van különítve és a velük 
érintkezőket is karanténba helyezték. 
 
A török teszteken több mint 90 százalékos hatékonyságú a kínai CoronaVac vakcina 
Török kutatók is tesztelik a Sinovac Biotech kínai gyógyszergyár által kidolgozott koronavírus elleni védőoltást, a 
CoronaVact. A friss kutatások szerint a vakcina 91,25 százalékos hatékonyságú, és az eredmények még ennél is jobbak 
lehetnek majd a késői kísérleti szakaszban. A török kutatók, részben a kormány tudományos tanácsának tagjai közölték, 
hogy nem találtak súlyos mellékhatásokat a CoronaVac törökországi tesztje során, leszámítva egy embert, akinek 
allergiás reakciói voltak. A kísérleteket 7371 véletlenszerűen kiválasztott önkéntes részvételével végezték. Fahrettin 
Koca török egészségügy-miniszter közölte, hogy ez az első közlés az oltóanyag eredményességéről, a SinoVac 
elhalasztotta januárra a kísérletek utolsó szakasza eredményeinek ismertetését. Törökországba 3 millió adag érkezett a 
kínai vakcinából január elején. 
 
Törökország maga gyártaná az orosz koronavírus vakcinát 
Törökország maga akarja gyártani a koronavírus elleni Szputnyik V orosz vakcinát, de további tájékoztatást kér, mielőtt 
beoltja állampolgárait. Oroszország már több nemzetközi megállapodást is bejelentett korábban az orosz oltóanyag 
szállításával kapcsolatban. Törökország korábban megállapodott arról is, hogy 50 millió adagot vásárol a Sinovac kínai 
gyógyszergyár által gyártott CoronaVac nevű, koronavírus elleni védőoltásból. Az ország ezenkívül megegyezett a 
Pfizerrel és a BioNTech-kel is arról, hogy 4,5 millió adagot vásárol oltóanyagukból, mindemellett az ország saját 
vakcinájának előállításán is dolgozik. 
 
10 másodperc alatt mutatja ki a koronavírus jelenlétét a török találmány  
Ultragyors koronavírus-tesztet fejlesztettek ki Törökországban, amely 10 másodperc alatt kimutatja a kórokozó 
jelenlétét a szervezetben. A teszt 99 százalékos pontossággal rendelkezik, és a mintákat nem az orrból, hanem a szájból 
veszik. Ezután ezeket összekeverik egy oldattal, és hozzáadjuk egy kórokozó detektáló chiphez. Az ultragyors tesztet 
kidolgozó török kutatók a következő két hónapban meg akarják kezdeni a tömeggyártást.  
 
A török export 17,84 milliárd dollárral havi csúcsot ért el decemberben 
Törökország a koronavírus-járvány által beárnyékolt 2020-as évet a valaha mért legmagasabb decemberi exporttal 
zárta. A török kivitel 16%-os növekedéssel 17,84 milliárd dollárra emelkedett. Az import a múlt hónapban 22,4 milliárd 
dollárra rúgott és 11,7%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához képest. Emellett az arany nélküli import 20,3 milliárd 
dollárt tett ki decemberben. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint a globális export 2020-ban várhatóan 11,7%-os 
nominális csökkenést mutat, míg a törökországi csökkenés 6,3%. 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Itt a fordulat Trumptól: átadja a hatalmat Bidennek 
A novemberi választások óta először nyilatkozta azt Donald Trump amerikai elnök, hogy január 20-án elhagyja a Fehér 
Házat és békésen átadja a hatalmat Joe Bidennek. Trump valószínűleg azért döntött úgy, hogy felhagy a hatalomhoz 
való ragaszkodásával, mert tegnap támogatói megostromolták és szétverték a Capitoliumot. Az incidens során négyen 
meghaltak és Trump kabinetje is arról egyeztet zárt ajtók mögött, hogy erre az utolsó két hétre el kellene mozdítani az 
elnököt a 25. alkotmánykiegészítés segítségével. 
 
Covid-teszt automatákat állítottak fel egy amerikai egyetemen 
Ahogy a hallgatók visszatérnek az egyetemekre a tavaszi félévre, a San Diegó-i Kaliforniai Egyetem (UC San Diego) új 
módszert kínál a kampusz közösségének a koronavírus féken tartására: az intézmény vezetése csaknem egy tucat 
automatát állított fel, amelyek segítségével a hallgatók és az oktatók ingyenesen juthatnak hozzá a Covid-tesztekhez. 
A hallgatóknak a teszt elvégzésétől számított 72 órán belül be kell dobniuk a tesztet az automaták melletti dobozokba. 
Az egyetem COVID-19 tesztközpontja szerint a delikvensek átlagosan 30 órán belül megkapják az eredményt. 
 
Amerika is szárnyakat kaphat az idén 
Pozitív és negatív prognózisok között őrlődnek az amerikai légitársaságok vezetői, akik a felívelésben biztosak ugyan, 
de az idejét eltérően látják. A tavalyihoz hasonlóan az idei év is vízválasztó lesz a légi közlekedésben. Irigységgel 
tekintenek az amerikai légitársaságok vezetői Kínára, ahol legalább a belföldi forgalom visszatérhetett a rendes 
kerékvágásába. A kínai hatóságok erélyes járványellenes fellépése annyiban biztosan meghozta a gyümölcsét, hogy 
októberben a belföldi légi utasforgalom már csak 1,4 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.   
 
Már 4 millió beoltott az Egyesült Államokban 
A Bloomberg legfrissebb kimutatása szerint az Egyesült Államokban eddig 4 millió 660 ezer embert oltottak be az új 
típusú koronavírus ellen. A beadott oltások számát tekintve ezzel az ország a világon az első helyen áll, közvetlenül Kína 
előtt, ahol 4 és fél millióan kaptak eddig a vakcinából. A beoltott népesség arányának viszonylatában Izrael vezet, ahol 
a teljes lakosság több mint 12 százalékát sikerült már beoltani, míg a második helyen meglepetésre Bahrein áll, ahol ez 
az arány 4 százalék körül áll. Ez utóbbi azonban mindössze 60 000 vakcinát jelent, kis országról lévén szó. 
 
Elvéreztek az európai bankok Amerikában, a koronavírus az utolsó kaput is bezárta 
Kudarcot kudarcra halmoznak az európai bankok az amerikai lakossági piac meghódítására tett kísérleteikben – hívta fel 
a figyelmet a napokban a Financial Times. Az üzleti napilap cikke szerint a spanyol BBVA novemberben döntött úgy, 
hogy elhagyja az amerikai retail piacot, és eladja itteni érdekeltségét a pittsburghi székhelyű PNC-nek. A kivonulás jól 
illusztrálja az európai bankok sikertelenségét ezen a piacon. 
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Kanada 

 
Titkos karibi nyaralás miatt mondott le egy kanadai miniszter 
Kanadában az év végével lemondott tisztségéről Ontario tartományi pénzügyminisztere. Rod Phillips a tartományára 
vonatkozó szigorú korlátozások ellenére elutazott egy eltitkolt karibi vakációra, ez került az állásába. A 
pénzügyminiszter távozását főnöke, Doug Ford kormányfő jelentette be, Rod Phillips miniszter bocsánatot kért és buta 
hibának nevezte a Saint-Barthélemy francia szigetre szervezett utazását. A kicsi sziget 10 ezer fős, érdekessége, hogy 
ma is szinte kizárólag franciák lakják. 
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Koronavírus: rekord dőlt meg Amerikában és Kanadában 
Közben a kanadai egészségügyi minisztérium is rekordmértékű járványügyi adatokkal szolgált szerdán: egy nap 
leforgása alatt 7476 új fertőzéses esetet regisztráltak, többet, mint valaha. Ezzel 572 982-re nőtt a fertőzöttek száma. Az 
eddigi napi rekord közel hétezer fertőzött volt. Kanadában eddig 15 472 ember halt bele a vírus okozta Covid–19 
betegség szövődményeibe. December 14-én vette kezdetét az oltási kampány a Pfizer amerikai vállalat által kifejlesztett 
vakcinával, és december 24-e óta érkezik az országba a Moderna oltása. 
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Latin-Amerika 

 
Megállapodást kötött a Richter latin-amerikai értékesítésre 
A Richter és az Estetra, ami a Mithra leányvállalata, licensz és szállítási megállapodást kötöttek egy új orális 
fogamzásgátló értékesítéséről Latin-Amerika kulcsfontosságú piacaira. A két vállalat már korábban partneri kapcsolatra 
lépett ennek az új készítménynek az európai és oroszországi értékesítésére.  
 
Mexikóban elkezdhetik gyártani a brit vakcinát 
Mexikóban engedélyezték az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár közös fejlesztésű 
koronavírus-vakcinájának forgalmazását, hamarosan megkezdődhet a vakcina helyi előállítása is.  Az 
Oxford/AstraZeneca-vakcina ezt megelőzően az Egyesült Királyságban, Argentínában és Indiában kapta meg a 
szükséges hatósági jóváhagyást. 
 
Brazíliában is megjelent a koronavírus gyorsan terjedő változata 
Brazíliában is megjelent a koronavírus új, különösen fertőző variánsa - közölte Sao Paulo állam egészségügyi titkára. 
Brazília egyike a koronavírus-járvány által leginkább sújtott országoknak. Több mint 7,75 millió ember fertőződött meg 
a vírussal, és több mint 196 ezer ember halt meg a fertőzés következtében. A járvány által leginkább sújtott brazil 
államok egyike Sao Paulo, amely több mint 40 millió lakosával a legnépesebb brazil szövetségi államnak számít. Az 
államban több mint 1,47 millió ember fertőződött meg koronavírussal, s több mint 46 ezren életüket vesztették a 
fertőzés következtében. 
 
Koronavírus: az argentinok az orosz vakcinával oltanak 
Megkezdték az oltási kampányt Argentínában a koronavírus elleni Szputnyik V orosz vakcinával - számolt be kedden a 
helyi média. A dél-amerikai országban közel 300 ezer adag oltóanyagot osztottak ki megyénként. A Telam nevű argentin 
hírügynökség szerint a kampányt egyidejűleg kezdték meg országszerte. Az első adagokat egészségügyi dolgozóknak 
adják be.  
 
Évtizedes csúcson a brazíliai erdőtüzek száma 
Az előző évhez képest 12,7 százalékkal emelkedett és ezzel tízéves csúcsot ért el 2020-ban az erdőtüzek száma 
Brazíliában. A brazil űrkutatási hivatal (INPE) műholdas adatai szerint tavaly 222 798 erdőtűz pusztított a dél-amerikai 
országban, ami a legmagasabb mutató 2010 óta.  
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Afrika és Közel-Kelet 

 
Szigorítottak a kijárási korlátozásokon Botswanában  
A COVID-19 vírus új mutációjának megjelenése miatt a botswanai kormány szigorított a tavaly december 23-án 
életbeléptetett kijárási korlátozásokon. Edwin Dikoloti egészségügyi miniszter bejelentése alapján a kijárási tilalmat az 
új változtatások értelmében kiterjesztik 20 óra és reggel 4 óra közötti időszakra, továbbá ezen intézkedés várhatóan 
január 31-ig marad hatályban. 
 
Nigéria 100.000 Pfizer és BioNTech által gyártott vakcinát vár január végéig 
A Nemzeti Elsődleges Egészségügyi Fejlesztési Ügynökség (NPHCDA) ügyvezető igazgatója, Faisal Shuaib az elnöki 
munkacsoport január 5-i COVID-19 tájékoztatóján jelentette be, hogy Nigéria 100.000 Pfizer és BioNTech által gyártott 
vakcinát vár január végéig. A vakcinabeszerzése második szakaszában, melyben különböző vakcinák beszerzését 
tervezik, várhatóan 42 millió adag oltóanyag érkezik az országba, mely a 200 milliós lakosság 20%-nak beoltására 
elegendő.  
 
Jelentősen csökkentek Zanzibár turisztikai bevételei 
Annak ellenére, hogy az országba látogató turisták száma némi emelkedést mutatott tavalyi év decemberében, mely az 
ország turisztikai szezonja számára az egyik legforgalmasabb időpontnak számít, a Bank of Tanzania szerint a tavaly 
decemberi bevételek 2019 azonos időszakához képest 38%-kal voltak alacsonyabbak.   
 
Fokozódik a rendvédelmi szervek fellépése az ellenzéki aktivistákkal szemben Ugandában 
A kormány irányítása alatt álló rendvédelmi szervek egyre keményebben lépnek fel a jelenlegi elnök elleni szavazóbázis 
szimpatizánsaival szemben. Az országban ugyanis január 14-én elnökválasztást tartanak, a 35 éve hatalmon lévő Yoweri 
Museveni elnök azonban a korábbiakhoz hasonlóan mindent megtesz hatalma megtartása érdekében.  
 
Péntektől szigorítják a korlátozásokat Izraelben 
Az ország számos pontján azonosították a vírusnak az Egyesült Királyságból származó, különösen gyorsan terjedő 
mutált változatát. Izraelben péntektől tovább szigorítják a már kilenc napja életbe léptetett járványügyi korlátozásokat 
a koronavírus-pandémia harmadik hullámának feltartóztatása érdekében - jelentette a 12-es kereskedelmi TV kedd este. 
Az új koronavírus-fertőzések egyre meredekebben emelkedő számának csökkentésére legalább kéthetes "hermetikus" 
zárlatról döntött kedd este az izraeli kormány, miután Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Beni Ganz védelmi 
miniszter előzetesen megegyezett a lényeges pontokról. 
 
Izrael már a lakosság 12 százalékát beoltotta 
Izrael két hét alatt beoltotta a lakosság legveszélyeztetettebb részének közel felét és a lakosság több mint egytizedét, 
miután a hatóságok országszerte felgyorsították a vakcinációt – írja a The Wall Street Journal. A nagyjából kilencmilliós 
ország vezetésének célja, hogy tavaszra a lakosság túlnyomó többsége megkapja a COVID-19 oltást. Az oltási kampány 
itt már december 20-án elindult, és szombatig 100 emberből 12,59 embert beoltottak a Pfizer vakcinájával. Ez az oltási 
arány csaknem négyszer gyorsabb, mint a második leggyorsabb nemzet, Bahrein esetében. 
 
Izraelben engedélyezték a Moderna vakcinájának forgalmazását 
Engedélyezte a Moderna amerikai gyógyszergyár koronavírus elleni vakcinájának forgalmazását hétfőn az izraeli 
egészségügyi minisztérium. „Az izraeli egészségügyi minisztérium hatmillió adag oltóanyagra adott le megrendelést, és 
az első szállítmányok január elején érkeznek" – írta közleményében a vállalat. A Moderna vakcináját eddig csak az 
Egyesült Államokban és Kanadában engedélyezték, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) döntése a napokban 
várható. Engedélyezése esetén a Moderna vakcinája lesz az Európai Unióban engedélyezett második COVID-19 elleni 
védőoltás. Az EMA december 21-én engedélyezte az amerikai Pfizer gyógyszergyár és német partnere, a BioNTech által 
kifejlesztett vakcinát, amelyet a múlt hét óta alkalmaznak a tagállamokban. 
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Kifogyóban a koronavírus-vakcina Izraelben, a kórházak egyre zsúfoltabbak 
Izraelben egyre zsúfoltabbak a koronavírus-fertőzötteket ellátó kórházak, és kormányzati beavatkozást sürgetnek a 
súlyos betegek növekvő száma miatt - jelentette a katonai rádió hétfőn. A rádióban elhangzott jelentések szerint a 
kórházak vezetői attól tartanak, hogy az egyre növekvő betegszám miatt már nem biztosított a betegellátás korábbi, 
megszokott színvonala, számos helyen elnapolták a nem életmentő, hanem tervezett műtéteket, és több 
belgyógyászati osztályt ismét átalakítottak koronavírus-osztállyá az egyre nagyobb számban érkező COVID-19-betegek 
fogadására. 
 
Az Egyesült Arab Emírségek minden lakóját ingyenesen beoltja a kínai vakcinával 
Ingyenes koronavírus-vakcinákat oszt minden állampolgárának és lakójának az Egyesült Arab Emírségek kormánya. Az 
ország a kínai Sinopharm oltóanyagát használja, és már tesztelte is az Emírségek gyógyszerügynöksége a vakcinát, ami 
eredményeik szerint 86 százalékos hatékonyságú. Az oltási terv szerint azonos elbírálás alá esik a kb. 1 millió állampolgár 
és a több mint 8 millió bejelentett lakos. 
 
A szaúdi koronaherceg már megkapta a koronavírus elleni oltást 
Mohammed bin Salman szaúdi koronaherceg megkapta a koronavírus-elleni vakcinát, ezzel ő az első az országban, akit 
beoltottak. A szaúd-arábiai egészségügyi minisztérium közlése szerint pénteken az arab királyság trónörököse az 
országban elsőként megkapta a koronavírus elleni vakcinát - írja a Reuters. 
 
Egyiptom hivatalosan fogadja a kínai Sinapharm vakcinát 
Hala Zayed egyiptomi egészségügyi miniszter helyi idő szerint január 2-án este jelentette be, hogy országa már 
hivatalosan is engedélyezi a kínai Sinapharm Group által gyártott a COVID-19 vírus elleni vakcina használatát. Hala 
Zayed elmondta, hogy a kínai cég által gyártott vakcina biztonságos és hatékony, melyet az érintett kutatási hivatal már 
bizonyított. 
 
Szaúd-Arábia csökkenti olajtermelését 
Szaúd-Arábia vállalta, hogy napi egymillió hordóval csökkenti olajkitermelését februárban és márciusban – írja a napi.hu. 
A döntést az OPEC+ olajminisztereinek kétnapos tanácskozásán jelentette be Abdulaziz bin Salman szaúdi herceg. 
Hivatalosan a lépést azzal indokolták, hogy azt szeretnék, ha a többi olajkitermelő ország is hasonlóan járna el. Az arab 
ország annak ellenére hozta meg ezt a döntést, hogy Oroszország a saját termelésének növelését helyezte kilátásba. 
 
Látványos békülés az Öböl mentén 
Szaúd-Arábia vezette koalíció három és félév után feloldja Katar blokádját. A megbékélést Mohamed bin Szalmán szaúdi 
trónörökös és Tamím bin Hamád Al Táni katari emír látványos gesztussal fejezte ki, testvérként ölelték meg egymást 
kedden a szaúd-arábiai Al-Ula városának repterén. A történelmi selyemút mentén fekvő településen rendezték a régió 
országait tömörítő Öböl-menti Együttműködési Tanács (GCC) csúcstalálkozóját, amely a krízis kirobbanása óta először 
ülésezett teljes létszámban. 
 
Irán bejelentette, hogy az atomalku előtti urándúsítási szintre törekszik 
Irán jelezte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) felé, hogy ismét 20 százalékosra dúsított urán előállítására 
törekszik - közölte Twitteren Oroszország NAÜ-höz akkreditált nagykövete. Mihail Uljanov hozzátette, hogy Teherán 
szándékát Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója már tudatta a tagországokkal. Az ügynökségnek a Reuters hírügynökség 
birtokába jutott közleménye szerint mindazonáltal Irán nem közölte, mikortól növelné az urándúsítás szintjét. 
 
FORRÁS: 
https://www.allafrica.com/ 
https://www.theeastafrican.co/ 
www.ma.hu 
www.mandiner.hu 
www.atv.hu 
www.kitekinto.hu 
www.444.hu  

http://www.atv.hu/kulfold/20210104-kifogyoban-a-koronavirus-vakcina-izraelben-a-korhazak-egyre-zsufoltabbak
https://444.hu/2020/12/22/az-egyesult-arab-emirsegek-minden-lakojat-ingyenesen-beoltja-a-kinai-vakcinaval
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201225/a-szaudi-koronaherceg-mar-megkapta-a-koronavirus-elleni-oltast-463110
http://hungarian.cri.cn/news/3789/20210104/600654.html
https://index.hu/kulfold/2021/01/07/szaud_arabia_olaj_putyin/
https://nepszava.hu/3104958_latvanyos-bekules-az-obol-menten
https://hvg.hu/vilag/20210102_Iran_bejelentette_hogy_az_atomalku_elotti_urandusitasi_szintre_torekszik
https://www.allafrica.com/
https://www.theeastafrican.co/
http://www.ma.hu/
http://www.mandiner.hu/
http://www.atv.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.444.hu/


www.euronews.com 
www.index.hu 
www.nepszava.hu  
www.hvg.hu   
www.portfolio.hu 
 

Ausztrália 

 
Egy ország kivizsgáltatta volna a koronavírus eredetét - Kína szép csendben kereskedelmi háborút indított ellene 
Az elmúlt félévben közel tucatnyi ausztrál termék behozatalával szemben vetett ki korlátozó intézkedéseket Kína, 
miután a canberrai kormány tavasszal nyíltan felvetette azt, hogy nemzetközi vizsgálatot kellene indítani a 
koronavírus-járvány vuhani forrásának felderítésére. A Huawei-nek az ausztrál 5G hálózat kiépítéséből történő 
kizárásával azonban Canberra már korábban is Peking tyúkszemére lépett, amely az Ausztráliával szembeni drasztikus 
kereskedelmi lépésekkel – a „meg kell ölni a csirkét a majom megijesztéséhez” kínai közmondás jegyében – a többi 
nyugati országnak is üzen, mire számíthat, ha magára haragítja Kínát. Peking a példastatuálásra nem is találhatott 
volna jobb célpontot Ausztráliánál, hiszen annak legfőbb exportpiacát jelenti Kína. 
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Új-Zéland 

 
Kutatók szerint utasok fertőződhettek meg egy új-zélandi járaton 
Génszekvenálásból és egyéb adatokból új-zélandi tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy egy utas másik hatot 
is megfertőzött az Emirates egyik aucklandi járatán. A légitársaságok korábban azt mondták, minimális a fedélzeten 
való megfertőződés esélye. 
 
FORRÁS: 
www.airportal.hu 
 

 
 
A hírlevelet szerkeszti: MKIK Nemzetközi Igazgatóság 
 
Amennyiben szeretné hírlevelünket közvetlenül (saját e-mail címére) is megkapni, kérjük szándékát 
az intdept@mkik.hu e-mail címen szíveskedjék jelezni. 
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