
 

 
 

NEMZETKÖZI GAZDASÁGI HÍRLEVÉL 
 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mindent megtesz annak érdekében, hogy a kialakult járványhelyzetben 
naprakész tájékoztatást nyújtson a vállalkozásoknak a külkereskedelem szempontjából fontos országok aktuális 
gazdasági helyzetéről, az országokat érintő, legfontosabb intézkedésekről és az esetleges áruforgalmi 
korlátozásokról. Ezért folyamatosan frissülő hírfigyelést készítünk e témában, beszámolunk a legfontosabb 
gazdasági kérdésekről és üzleti lehetőségekről. 2021 januárjától az európai uniós szakpolitikai aktualitásokról és az 
uniós gazdasági, üzleti vonatkozású hírekről is beszámolunk. Az egyes hírek teljes tartalma a hírek címére kattintva 
válik elérhetővé. 
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Albánia 

 
Koronavírus-helyzet Albániában 
Albániában február 3-án, egy nap alatt 6-an vesztették életüket a koronavírus-fertőzés következtében, ezzel a járvány 
halálos áldozatainak a száma elérte az 1404-et. 1007 újonnan azonosított esettel elérte a 80 941-et a járvány kezdete óta 
regisztrált megbetegedések száma, és 30 579-re nőtt az aktív fertőzöttek száma. 
 
Megérkezett Albániába az első Pfizer-vakcina szállítmány 
Február 1-én megérkezett Albániába a Pfizer/BioNTech gyógyszeripari vállalatok által gyártott vakcina első 
szállítmánya. Habár a korábban bejelentett 10.700 darab oltóanyag helyett csak 1.170 adag érkezett, Edi Rama 
miniszterelnök elmondása szerint a Pfizer vállalat ígéretet tett arra, hogy februárban további 10.750, 31.000, vagy 41.000 
darab oltóanyagot küld Albániába. A kialakult helyzet, valamint a Pfizer vállalattal kötött szerződés szigorú feltételei 
miatt nem tudja betartani a vakcinák adományozásáról, Koszovónak tett ígéretét, azonban felajánlotta, hogy első 
körben 50 egészségügyi dolgozó beoltását hajtják végre Albániában. A kormány közel áll egy másik szerződés 
aláírásához az AstraZeneca vállalattal és további három ország vezetésével folytatott tárgyalások is jó úton haladnak. 
 
Az albán gazdaság 4,5%-kal nőhet 2021-ben 
Az S&P nemzetközi hitelminősítő intézet megerősítette Albánia B+ besorolását stabil kilátásokkal, és a 2020. évre 
becsült 5%-os gazdasági csökkenést követően 2021-ben 4,5%-os növekedéssel számol. Albánia költségvetési hiánya 
2020-ban elérheti a GDP 6,7%-át a koronavírus-járvány által okozott bevételkiesés és a megnövekedett kiadások (az 
arány 2019-ben 1,9% volt) miatt. 
 
FORRÁS: 
https://albaniandailynews.com/ 
https://www.worldometers.info/ 
 

Ausztria 

 
Koronavírus: Ausztria döntött a lazításról, újranyitnak az iskolák 
Ausztriában február 8-tól enyhítenek a koronavírus-járvány nyomán bevezetett szigorításokon - jelentette be Sebastian 
Kurz osztrák kancellár hétfőn. Szigorítják ugyanakkor a határellenőrzéseket. Szigorú egészségügyi óvintézkedések 
mellett újranyithanak az iskolák, továbbá a nem alapvető cikkeket árusító üzletek is. Az osztrák kancellár 
figyelmeztetett, hogy az enyhítéseket senki se értelmezze úgy, hogy elmúlt a veszély. Mint mondta, a fertőzésszámok 
ismételt növekedése esetén visszaállítják a korlátozásokat. 
 
Ausztria kötelezővé teszi a vírustesztet az ingázóknak 
Ausztria kötelezővé teszi a koronavírus-tesztet és regisztrációs kötelezettséget ír elő az ingázók számára - derül ki az 
osztrák szociális minisztérium szerdán délután közzétett beutazási rendeletéből. A többi Ausztriába beutazó embernek 
három napnál nem régebbi negatív teszteredményt kell felmutatniuk, illetve ezt az országba érkezve 24 órán belül 
pótolhatják. Fontos, hogy csak azokat a teszteket ismerik el, amelyeket szakképzett személyzet végzett.     
 
Az osztrák kancellár szerint nem azt kell nézni, hogy honnan érkezik egy koronavírus elleni vakcina 
Az Európai Gyógyszerügynökségnek (EMA) a kínai és az orosz oltóanyagok engedélyezését is meg kell vizsgálnia - 
jelentette ki Sebastian Kurz osztrák kancellár. A kancellár azt kérte, hogy ne legyenek "geopolitikai tabuk" az egyes 
oltóanyagok jóváhagyásakor. Minden újabb hatásos és engedélyezett oltóanyag nagyon fontos a járvány elleni 
küzdelemben - mondta.  
 
Tirol lehet a koronavírus dél-afrikai mutációjának egyik európai központja 
Egy osztrák virológus szerint egyre több jel utal arra, hogy az új típusú koronavírus dél-afrikai mutációja szempontjából 
gócpont lehet Tirol tartomány, onnan pedig átterjedhet a mutáció más régiókra is. Tirolban az új fertőzések 80 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://albaniandailynews.com/news/first-pfizer-anti-coronavirus-vaccines-arrive-in-albania-1
https://albaniandailynews.com/news/economy-expected-to-grow-by-4-5-in-2021
https://albaniandailynews.com/
https://www.worldometers.info/
https://www.portfolio.hu/uzlet/20210201/koronavirus-ausztria-dontott-a-lazitasrol-ujranyitnak-az-iskolak-467868
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210203/ausztria-kotelezove-teszi-a-virustesztet-az-ingazoknak-468196
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210204-az-osztrak-kancellar-szerint-nem-azt-kell-nezni-hogy-honnan-erkezik-egy-koronavirus-elleni-vakcina.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210204-az-osztrak-kancellar-szerint-nem-azt-kell-nezni-hogy-honnan-erkezik-egy-koronavirus-elleni-vakcina.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210204-koronavirus-delafrika-mutacio.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210204-koronavirus-delafrika-mutacio.html


százalékáért az eredeti, tehát a nem mutálódott koronavírus, 10 százalékáért a dél-afrikai mutáció, míg ugyanannyiért 
a brit mutáció a felelős 
 

Elfajult a békésnek indult bécsi tüntetés 
A járvány miatt természetesen Ausztriában sem szabad gyülekezni, de ez nem akadályozta meg azt a tízezernyi embert, 
aki a tiltás dacára Bécs utcáira vonult. Ehhez képest nem is tűnik olyan soknak az a 10 letartóztatás és 850 feljelentés, 
amiről a nap mérlegeként beszámolt az osztrák belügyminiszter. Mert természetesen a nagy számú józan tiltakozó 
soraiba szélsőséges elemek is belevegyültek.  
 
FORRÁS: 
www.euronews.com  
www.index.hu 
www.napi.hu   
www.origo.hu  
www.portfolio.hu  
 

Benelux államok 

 
Belgiumban 4 milliárd euró többletkiadást okozott tavaly az átmeneti munkanélküliség bevezetése 
2020-ban a Covid-19 egészségügyi válság nyomán a Belga Országos Munkaügyi Hivatal (ONEM: Office de l’Emploi) 4,3 
milliárd eurót fizetett ki átmeneti munkanélküliségi támogatás céljából, majdnem annyit, amennyibe évente a teljes   
munkanélküliségi támogatások kifizetése jelentett korábban – áll a szervezet február eleji sajtóközleményében. Az 
átmeneti munkanélküliségre fordított 4,3 milliárd euró nagyjából megfelel az összes többi munkanélküli kategóriára 
kifizetett összeggel, ami 4,7 milliárd euró volt tavaly Belgiumban. A koronavírus válság tehát a munkanélküliségi 
költségvetés megduplázásáért felelős. Az átmeneti munkanélküliség 2020-ban havonta átlagosan 514.000 
munkavállalót sújtott.  
 

Brüsszelben is lázadtak a korlátozások ellen 
A belga rendőrség olyan megmozdulások kiszélesedését akadályozta meg vasárnap délután Brüsszelben, amelyeket 
több helyszínen szerveztek a koronavírus-járvány visszaszorítását célzó rendkívüli intézkedések ellen, a nem 
engedélyezett tüntetésekre érkezők közül legalább 350 embert előállítottak. Az új fertőzöttek száma tovább emelkedett 
az országban - közölte a helyi média vasárnap. 
 
Hollandiában már a brit mutáns dominál 
A Covid-19 brit mutánsa szétterjedt Hollandiában: két hete még az újonnan feljegyzett esetek harmadáért, a múlt hét 
folyamán azonban már csaknem a feléért volt felelős az országban. Ezt Hugo de Jonge egészségügyi miniszter jelezte a 
holland törvényhozásban – írta a távirati iroda. A brit vírusvariáns legalább 50 százalékkal fertőzőbbnek bizonyul a 
korábbi változatnál. A holland kormány nemrégiben este fél kilenctől hajnal fél ötig tartó kijárási tilalmat léptetett 
életbe. 
 

Hollandiában is tüntettek a korlátozások ellen 
Mintegy hatszáz ember tüntetett vasárnap délután Amszterdam központjában a koronavírus-járvány visszaszorítását 
célzó kormányzati intézkedések ellen. A helyi sajtó beszámolója szerint a nem engedélyezett megmozduláson a 
résztvevők szorosan egymás mellett álltak, sokan nem tettek eleget az orrot és a szájat eltakaró maszk viselésére 
vonatkozó előírásoknak. Mint közölték, többen megdobálták a kiérkező rendőröket, akik feloszlatták az illegális 
tüntetést. Harminc embert, köztük a megmozdulás szervezőit előállították. Információk szerint a vasárnap délutáni 
megmozdulás békésen zajlott a frissen bevezetett kijárási tilalom ellen múlt hétvégén és a hét folyamán tartott 
tüntetésekhez viszonyítva. 
 
Hollandia is meghosszabbítja a karantént 
Hollandiában március 2-ig meghosszabbítják a koronavírus járvány miatt október óta hatályban lévő karantén 
intézkedések túlnyomó többségét - jelentette be Mark Rutte holland miniszterelnök kedden este. Rutte szerint minderre 

https://index.hu/kulfold/2021/02/01/becs-ausztria-tuntetes-lockdown-lezaras-ellen/
http://www.euronews.com/
http://www.index.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.portfolio.hu/
https://www.lesoir.be/352562/article/2021-02-02/coronavirus-le-chomage-temporaire-cause-un-surcout-de-4-milliards-deuros
https://profitline.hu/Brusszelben-is-lazadtak-a-korlatozasok-ellen-417687
https://index.hu/kulfold/2021/02/01/koronavirus_hollandia_a-brit-mutans/
https://index.hu/kulfold/2021/02/01/koronavirus_hollandia_a-brit-mutans/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210131/hollandiaban-is-tuntettek-a-korlatozasok-ellen-467640
https://www.portfolio.hu/global/20210202/hollandia-is-meghosszabbitja-a-karantent-468030
https://www.portfolio.hu/global/20210202/hollandia-is-meghosszabbitja-a-karantent-468030


azért van szükség, mert a koronavírus korábbinál fertőzőbb változatai a fertőzöttek számának újbóli megugrásához 
vezethetnek dacára az esetszámok mostani csökkenésének. 

 
Kilőtt a holland feldolgozóipar 
Jól teljesített a holland feldolgozóipar januárban, a friss bmi 58,8 ponton állt, messze a növekedési határvonalat jelző 50 
pont felett. Az ország feldolgozóiparának jó teljesítménye ugyanakkor nem meglepő, már az előző hónapban is 58,2 
ponton állt az index. 
 
FORRÁS:  
www.lesoir.be  
www.profitline.hu  
www.index.hu  
www.portfolio.hu 
 

Bosznia-Hercegovina 

 
Orosz vakcinát vásárolt a boszniai Szerb Köztársaság 
A boszniai Szerb Köztársaságban várhatóan két hét múlva kezdődhet meg a koronavírus elleni oltás, Bosznia-
Hercegovina többségében szerbek lakta országrészének vezetése ugyanis több mint 400 ezer adag orosz Szputnyik V 
oltóanyagot rendelt. A vakcinát még teszteli az országrész gyógyszerügynöksége, de várhatóan két héten belül már az 
egészségügyi dolgozók és az idősotthonok lakói is megkaphatják az első adag oltóanyagot. Várakozások szerint a hónap 
végéig megérkezik az első kétszázezres szállítmány, márciusban pedig a többi is. Bosznia-Hercegovina főként 
bosnyákok és horvátok lakta része viszont sem az orosz, sem a kínai oltóanyagból nem rendelt, a már megvásárolt több 
mint egymillió adag „nyugati” vakcinára vár. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma február 3-án 367-tel 122 861-re 
növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig nyolccal 4677-re nőtt. 
 
A Bosznia-Hercegovinába érkező külföldi turisták száma 2020-ban 84%-kal esett vissza 
2020-ban 196 000 külföldi turistát regisztráltak, amely 84%-os visszaesést jelent 2019-hez képest. A Boszniába látogató 
külföldi turisták száma decemberben 78,4%-kal, 12 274-re csökkent. A külföldi turisták decemberben 30 201 éjszakát 
töltöttek Boszniában, ami éves szinten 74,7%-os csökkenést jelent. 
 
Bosznia kiskereskedelmi forgalma 8,3%-kal esett vissza 2020-ban 
Bosznia-Hercegovina kiskereskedelmi forgalma 2020-ban éves szinten 8,3% -kal esett vissza, míg decemberben 6,3%-
kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, miután novemberben éves szinten 7,3% volt a visszaesés. Havi 
összehasonlítás alapján Bosznia kiskereskedelmi értékesítése decemberben 1,2%-kal nőtt. 
 
FORRÁS: 
https://index.hu/ 
https://www.promenad.hu/2021/02/04/magyarorszagrol-virusteszt-es-karantenkotelezettseg-nelkul-lehet-szerbiaba-
utazni/ 
https://seenews.com/ 
 

Bulgária 

 
Bulgária a lazítás mellett döntött 
Bulgária február 1-én tovább lazította a koronavírus-járvány miatt decemberben elrendelt részleges karantént. Az 
egészségügyi óvintézkedések betartása mellett újranyithattak a bevásárlóközpontok, sportlétesítmények, edzőtermek 
és tánciskolák. A középiskolák és gimnáziumok február 2-től kezdenek fokozatosan visszatérni a tantermi oktatáshoz. 
A járványügyi korlátozásokkal szembeni tiltakozások dacára az éttermek március 1-jéig zárva maradnak, és csak elvitelre 
főzhetnek. December vége óta ugyanakkor megnyithattak a hotelek éttermei, de csak a szállók vendégei számára. 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210201/kilott-a-holland-feldolgozoipar-a-lengyel-is-noni-tudott-467698
http://www.lesoir.be/
http://www.profitline.hu/
http://www.index.hu/
http://www.portfolio.hu/
https://index.hu/kulfold/2021/02/03/orosz-vakcinat-vasarolt-a-boszniai-szerb-koztarsasag/
https://seenews.com/news/foreign-tourist-arrivals-to-bosnia-plummet-84-in-2020-730164
https://seenews.com/news/bosnias-retail-sales-down-83-yy-in-2020-729356
https://index.hu/
https://www.promenad.hu/2021/02/04/magyarorszagrol-virusteszt-es-karantenkotelezettseg-nelkul-lehet-szerbiaba-utazni/
https://www.promenad.hu/2021/02/04/magyarorszagrol-virusteszt-es-karantenkotelezettseg-nelkul-lehet-szerbiaba-utazni/
https://seenews.com/
https://24.hu/kulfold/2021/02/01/koronavirus-jarvany-bulgaria-lazitas/


Bulgária emellett január 29-től április végéig kötelező negatív koronavírustesztet írt elő az országba légi, szárazföldi, 
illetve tengeri úton érkezők számára, ami az uniós tagállamokból érkezőkre is vonatkozik.  
 

Koronavírus-helyzet Bulgáriában 
Bulgáriában február 3-ra 719 újabb, igazolt koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, az országban eddig 221 266 
koronavírus-fertőzést jegyeztek fel. Egy nap alatt 40 koronavírusos beteg vesztette életét, ezzel 9 178-ra nőtt a fertőzés 
következtében elhunytak száma. Az aktív esetek száma folyamatosan csökken, jelenleg 20 496 esetet tartanak nyilván. 
 

Az IMF szerint a bolgár gazdaság 3,6%-kal nőhet 2021-ben 
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) becslése szerint a bolgár GDP 3,6%-kal nőhet 2021-ben, a 2020-ra becsült 4,6%-os 
visszaesést követően - hozzátéve, hogy jelen helyzetben sok a bizonytalan tényező. A bolgár gazdaság részleges 
fellendülését várhatóan a magánfogyasztás javulása, és egy alkalmazkodó fiskális politika segíti majd elő. A fogyasztói 
árindex (CPI) inflációja várhatóan felgyorsul a 2020. végi 0,5%-ról 2021 végén, 1,9%-ra. A világjárványt követően 
Bulgáriának nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a kormányzás javítására, a korrupció elleni harcra, az aktív munkaerő-piaci 
politikák és az oktatási rendszer megerősítésére. 
 

Több mint nyolc százalékot esett Bulgária mezőgazdasági termelése tavaly 
A bolgár agrárgazdaság teljesítményéről készült első becslések azt mutatják, hogy a 2020-ban elért 7754,0 millió levás 
kibocsátási érték 8,3 százalékos csökkenést jelent 2019-hez képest. A növénytermesztés értéke 5 076,1 millió leva volt 
tavaly, amely 11,8 százalékos csökkenést jelent 2019-hez képest. A csökkenés oka a termelési volumen 16,6 százalékos 
csökkenésében keresendő, amelyet nem tudott ellensúlyozni az 5,8 százalékos áremelkedés sem. Az állattenyésztés 
termelését 2030,1 millió levára becsülték, amely közel megegyezik a 2019-esével. 
 

63%-kal csökkent a külföldi turistaérkezések száma Bulgáriában tavaly decemberben 
A decemberben Bulgáriába látogató külföldi turisták száma 2019-hez képest 63,3% -kal, 246 900-ra csökkent. Az EU 
tagállamok állampolgárai a nemzetközi látogatók 36,5%-át tették ki 2020 utolsó hónapjában, ami 75,8%-kal kevesebb 
2019 decemberéhez képest. A legtöbb külföldi vendég Törökországból, Romániából és Szerbiából érkezett 
decemberben. 
 

Szófia és Budapest között indít járatot április végétől a Bulgaria Air 
A Bulgaria Air a tavaszi időszakban több mint tíz új útvonalon indít közvetlen járatokat, a repülőjegyek értékesítését már 
meg is kezdte a cég. A Szófia es Budapest közötti útvonalon április 29-től hetente négy közvetlen járatot tervez a 
légitársaság. A nagyívű bővítést a cég közlése szerint az tette lehetővé, hogy több rivális légitársaság is kivonult az 
érintett útvonalakról. A légitársaság tavaly februárban, még a járvány európai kirobbanása előtt jelentős 
flottamodernizációt tervezett. 
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Csehország 

 

Csehországban emelkedik a napi fertőzések száma 
Újra emelkedik a napi fertőzések száma Csehországban: a laboratóriumi szűrések szerdán 9567 új fertőzöttet mutattak 
ki, ami majdnem 1100-zal több, mint egy hete volt, és 400-zal több a keddinél - derül ki az egészségügyi minisztérium 
honlapján csütörtökön reggel nyilvánosságra hozott statisztikából. 
 
Csehország minden lakos beoltására elegendő vakcinát rendelt 
A csaknem 11 millió lakosú Csehország minden lakosának beoltására elegendő vakcinát rendelt a koronavírus ellen – 
közölte szerdán Katerina Bathová immunizálásért felelős koordinátor. A parlament egészségügyi bizottságában 
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felszólaló Bathová szerint az amerikai Pfizer és a német BioNTech gyógyszeripari vállalatok a tervezetthez képest 
háromszoros mennyiséget, vagyis mintegy hatmillió ember immunizálásához elegendőt fognak leszállítani a közös 
fejlesztésű vakcinájukból. 
 
Csehország bekeményít: szigorúbban fogják ellenőrizni az országba érkező külföldieket 
Az eddiginél szigorúbban fogják ellenőrizni a Csehországba érkező külföldi állampolgárokat, a járványügyi intézkedés 
pénteken lép életbe - jelentette be Tomáš Petříček cseh külügyminiszter a hétfői kormányülés utáni sajtótájékoztatón 
Prágában.  
 
A cseh gazdaságnak sem fájt annyira a második hullám 
Sokkal kevésbé volt fájdalmas a cseh gazdaságnak a negyedik negyedév a vártnál, a kibocsátás 5%-kal maradt el az előző 
év azonos időszakától. Ne feledjük: ez volt az a negyedév, amikor a második hullám ellen hozott szigorú intézkedések 
szinte végig rányomták bélyegüket a mindennapi aktivitásra. Ehhez képest a cseh gazdaság alig zsugorodott. 
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Egyesült Királyság 

 
Újra kitör a Brexit-háború? – Átírná a megállapodást a brit kormány 
A tavaly karácsonykor kötött kereskedelmi Brexit-megállapodás eleve súlyos helyzetet teremtett a speciális helyzetben 
lévő Észak-Írország számára, amit tetézett volna egy át nem gondolt múlt pénteki európai bizottsági rendelet és most 
utóbbit ürügyként felhasználva lendült támadásba a brit kormány ahhoz, hogy követelje a karácsonyi megállapodás 
átírását nemcsak technikai, hanem politikai szinten is. Ha pedig erre nem hajlandó Brüsszel, akkor kész egyoldalúan is 
lépni London egy szerdán nyilvánosságra hozott levél szerint, amelyet egy mai uniós-brit egyeztetés elé időzítettek. Az 
újonnan fellángolt vita még nagyon messzire is elvezethet.  
 
Nagy-Britannia csatlakozna a CPTPP-hez, csak kissé elkésett 
Nagy-Britannia felvételét kéri az Átfogó és Előremutató Csendes-óceáni Partnerség (CPTPP) elnevezésű 
szabadkereskedelmi szerveződésbe – közölte vasárnap a brit külkereskedelmi minisztérium. 
 
Nyárra fellélegezhetnek a britek 
A brit egészségügyi minisztérium vasárnap esti ismertetése szerint közelít a 9 millióhoz azoknak a száma, akik már 
megkapták a koronavírus elleni oltás első adagját. Eközben az újonnan kiszűrt fertőzések száma továbbra is 
folyamatosan és jelentős ütemben csökken. 
 
Koronavírus: a britek már 400 millió adag vakcinát kötöttek le 
A brit egészségügyi minisztérium hétfőn közölte, hogy 40 millió adaggal megtoldotta a francia Valneva gyógyszeripari 
csoportnak adott oltóanyag-rendelését. A Valnevától London a most bejelentett pótlólagos mennyiséggel együtt eddig 
100 millió adag oltást rendelt. 
 
A Brexit átok vagy ajándék Európának? 
Az Egyesült Királyság „elvesztése” feletti hivatalos sopánkodás mögött valójában jó páran inkább lehetőséget látnak a 
Brexitben, semmint tragédiát: ki ezért, ki azért örül. A föderális Európa hívei úgy érzik, szabad a pálya, a közösködést (az 
integráció mélyítését) foggal-körömmel akadályozó London immár végleg kikerült a képből. Az önálló – Amerikától 
egyre függetlenebb – EU szószólói kaján mosollyal figyelik Washington „trójai falovának” távozását, úgy látván, eljött 
az ő pillanatuk: az Unió politikai-katonai fellépését belülről folyamatosan gáncsoló London nélkül Európa talán végre 
külön világhatalmi pólussá alakul. Van is az ilyesfajta eszmefuttatásban némi ráció – csak épp a maradék Huszonhetek 
belső vívódásaival nem számol. 
 

https://parameter.sk/csehorszag-bekemenyit-szigorubban-fogjak-ellenorizni-az-orszagba-erkezo-kulfoldieket
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210202/a-cseh-gazdasagnak-sem-fajt-annyira-a-masodik-hullam-467934
http://www.portfolio.hu/
http://www.parameter.sk/
https://www.portfolio.hu/global/20210203/ujra-kitor-a-brexit-haboru-atirna-a-megallapodast-a-brit-kormany-468194
https://kitekinto.hu/2021/01/31/gazdasag/nagy-britannia-csatlakozna-a-cptpp-hez-csak-kisse-elkesett/189072/
https://kitekinto.hu/2021/02/01/europai-ugyek/nyarra-fellelegezhetnek-a-britek/189076/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210201/koronavirus-a-britek-mar-400-millio-adag-vakcinat-kotottek-le-467820
https://www.portfolio.hu/global/20210128/a-brexit-atok-vagy-ajandek-europanak-466838?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link


FORRÁS: 
www.kitekinto.hu 
www.portfolio.hu 
 

Észak-Macedónia 

 
Vakcinabeszerzést lehetővé tevő törvényt fogadott el Észak-Macedónia 
Sürgősségi eljárás keretében fogadta el az észak-macedón parlament a gyógyszerekről szóló törvény módosítását, ami 
lehetővé teszi a koronavírus elleni oltóanyag beszerzését a kormány számára. A döntésnek köszönhetően néhány napon 
belül Észak-Macedóniában is megkezdődhet a koronavírus elleni védőoltások beadása. Az eddig megjelent információk 
szerint Szkopje a kínai Sinopharm oltóanyag beszerzését tervezi. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma február 3-
án 350-nel 93 524-re növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig hússzal 2893-ra nőtt. 
 
Észak-Macedónia 2020-as költségvetési hiánya egy év alatt a négyszeresére nőtt 
Észak-Macedóniában 53,9 milliárd dénár (1,09 milliárd dollár / 870 millió euró) költségvetési hiány keletkezett 2020-ban, 
szemben az előző évi 13,6 milliárd dénárral. Az összevont költségvetési bevételek 2020-ban 189,7 milliárd dénárt tettek 
ki, szemben a 2019. évi 203,8 milliárd dénárral, mivel az adóbevételek 1,2 milliárd dénárra csökkentek 1,6 milliárd 
dénárról. Az összes kiadás 243,6 milliárd dénárra nőtt a tárgyévben, szemben a 2019-es 217,4 milliárd dénárral. Észak-
Macedónia parlamentje decemberben elfogadta a 2021-es költségvetést, amely a becsült bruttó hazai termék (GDP) 
4,9%-át kitevő hiánnyal számol. 
 
Észak-Macedónia ipari termelése 9,5%-kal esett vissza 2020-ban 
Észak-Macedónia ipari termelése 2020-ban éves szinten 9,5%-kal esett vissza, miután 2019-ben 3,7%-kal bővült. Az 
ország ipari termelése csak decemberben éves szinten 2,5%-kal nőtt, miután novemberben 4%-kal csökkent. 
 
FORRÁS: 
http://www.ma.hu/ 
https://www.promenad.hu/2021/02/04/magyarorszagrol-virusteszt-es-karantenkotelezettseg-nelkul-lehet-szerbiaba-
utazni/ 
https://seenews.com/ 
 

Franciaország 

 
Franciaország lezárja határát a nem EU-s országokból érkezők előtt 
Franciaország arra vár, hogy megtudja, lesz-e harmadik országos karantén. A járványügyi mutatók egy hete indultak 
romlásnak. Szakemberek szerint vannak olyan régiók, ahol a két új és gyorsabban fertőző variáns aránya már elérte a 9 
%-ot. A francia miniszterelnök, Jean Castex bejelentette, hogy vasárnaptól lezárják az országhatárt a nem európai uniós 
országokból érkezők előtt. Csak nyomós indokkal lehet beutazni az EU-n kívüli területekről Franciaországba. 
 
A francia kormány szerint az éjszakai kijárási tilalom nem elég hatékony 
A francia kormány több forgatókönyvet is tanulmányoz, beleértve a nagyon szigorú karantént is, miután a jelenleg 
érvényben lévő, délután 6 órakor kezdődő éjszakai kijárási tilalom nem elég hatékony a koronavírus-járvány 
megfékezésére. A forgatókönyvek között szerepel a jelenlegi helyzet megtartásától a nagyon szigorú karanténig több 
lehetőség – közölte Gabriel Attal kormányszóvivő. A döntés meghozatalához Emmanuel Macron államfő további 
elemzéseket kért a lehetséges forgatókönyvekről és azok hatásairól, de a jelenlegi helyzet fenntartása kevésbé tűnik 
valószínűnek – hangsúlyozta Attal. 
 
Történelmi zuhanást szenvedtek el a franciák 
A második világháború óta nem tapasztalt mértékben csökkent a francia gazdaság teljesítménye a koronavírus-járvány 
hatására tavaly, bár az utolsó negyedévben az elemzői várakozásoknál kisebb mértékű volt a visszaesés. A francia 
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statisztikai hivatal (Insee) pénteken közzétett első becslése szerint tavaly október-decemberben az előző negyedévhez 
képest 1,3 százalékkal csökkent Franciaország hazai összterméke (GDP), miután a járvány második hulláma miatt vissza 
kellett vezetni a gazdaság és a társadalom működését fékező szigorú szabályokat - írja az MTI. 
 
Súlyos büntetést kapnak a francia vendéglátóhelyek, ha kinyitnak 
A koronavírus-járvány miatti állami támogatások egyhavi megvonásával sújtja a francia kormány azokat a 
vendéglátóhelyeket, amelyek helyben, az asztaloknál szolgálják ki a vendégeiket - jelentette be Bruno Le Maire 
gazdasági miniszter, miután több étteremtulajdonos is kinyitásra szólította fel a vendéglátóipart. 
 
Ki is nyitottak meg nem is francia vendéglősök 
Egyre több európai városban tiltakoznak a koronavírus-járvány miatt jó ideje bevezetett, éttermekre vonatkozó 
megszorítások miatt. Hétfőn Budapesten például csendes tüntetés volt, Franciaországban pedig a tiltás ellenére jó 
néhányan megnyitották vendéglőjük ajtaját. Több száz vendéglátós figyelemfelkeltő akciójához egy villeurbanne-i 
étteremtulajdonos, Philippe Vieira is csatlakozott. Mivel Bruno Le Maire francia gazdasági miniszter a segélyek 
felfüggesztésével fenyegette meg az újra kinyitó vendéglősöket, Vieira nem fogadott vendéget az éttermében (Espace 
Zola 229), csak főzött. 
 
Franciaországban 480.000 ember részesül februárban a munkanélküli biztosítás meghosszabbításában 
A francia kormány a Covid-19 válság következtében kialakult bizonytalan helyzet miatt bejelentette, hogy 
meghosszabbítja annak a mintegy 480.000 embernek a munkanélküli ellátás folyósítását, akik a járvány miatt életbe 
léptetett szigorítások következtében nem dolgozhatnak. A francia kormány számításai szerint az egy hónapos 
meghosszabbítás mintegy 120.000 további embert érint, így novemberben, decemberben, januárban és februárban az 
érintett munkanélküliek teljes számát 480.000 főre lehet becsülni. 
 
FORRÁS: 
www.hu.euronews.com  
www.turizmus.com 
www.napi.hu  
www.portfolio.hu  
www.latribune.fr  
 

Horvátország 

 
Horvátországban lazítottak bizonyos korlátozásokon 
Horvátország enyhített néhány járványügyi korlátozáson, így február 1-től újra járhatnak iskolába az általános iskolák 
felső tagozatos osztályai, és engedélyezik a szabadtéri sportolást is. A jelenléti oktatás a téli szünet után, január 18-án 
kezdődött meg az elemi iskolák alsó tagozatos osztályai és az érettségizők számára, és azóta nem romlott a járványkép. 
A korábbi bejelentések ellenére ugyanakkor nem nyithatnak ki az edzőtermek és a sportközpontok. Ez alól kivételt 
képeznek az uszodák és az érintkezés nélküli sportok zárt térben. A korlátozások február 15-ig lesznek érvényben, akkor 
a kormány ismét felülvizsgálja az intézkedéseket. 
 
Horvátország nem enyhít, vállalkozók ezrei tüntettek Zágráb főterén 
Horvátország nem enyhít a járványügyi korlátozásokon, e miatt több ezer vállalkozó tüntetett február 3-án, Zágráb 
főtérén. A több ezer vendéglátóhely és edzőterem tulajdonosa az egyenlő elbírálásért tüntetett, mivel az országban 
nyitva tarthatnak az üzletek, a bevásárlóközpontok, a mozik, a múzeumok, a szállodák és az uszodák is, november vége 
óta azonban zárva vannak az edzőtermek, a kávézók, az éttermek, utóbbiak csak elvitelre készíthetnek ételt. Az 
összegyűltek nagyobb állami támogatást, továbbá a nem adó jellegű járulékok megszüntetését és Tomislav Coric 
gazdasági és fejlesztési miniszter távozását is követelték. Horvátországban egy nap alatt 730 új fertőzöttet 
azonosítottak, a járvány kezdete óta számuk elérte a 233 637-et. Egy nap alatt 17 újabb beteg halt bele a fertőzés okozta 
Covid-19-betegség szövődményeibe, a halottak számát 5088-ra emelve, az aktív esetek száma 2926. 
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Közel 433 millió HRK-t fizettek ki a munkahelyek megőrzéséért novemberben  
Josip Aladrovic munka-, nyugdíj-, családügyi és szociálpolitikai miniszter bejelentése szerint munkahelymegőrzési 
támogatásként tavaly novemberben közel 433 millió HRK-t, decemberben pedig mintegy 350 millió HRK-t biztosított a 
horvát állam. Erre az évre 2,2 milliárd HRK-t biztosít a munkahely védelmi intézkedésre a horvát kormány (1 HRK kb. 48 
HUF). 
 

A koronavírus-válság Horvátországnak eddig 2,5 milliárd kunába (330,5 millió euró) került 
A koronavírus-válság Horvátországnak eddig több mint 2,5 milliárd kunába (400,9 millió dollár / 330,5 millió euró) került. 
A horvát kormány több mint 685 millió kunát költött a Covid-19 tesztekre, 450 millió kunát orvosi kezelésre, 115 millió 
kunát betegszabadságra és több mint 82 millió kunát többek között a Remdesivir gyógyszer megvásárlására. Január 15-
ig az ország 6,8 millió adag Covid-19 oltást kötött le. 
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Koszovó 

 
Virtuálisan ismerte el Izrael Koszovót 
Izrael és Koszovó aláírta február 1-én a dokumentumokat arról, hogy felveszik egymással a diplomáciai kapcsolatokat, a 
koronavírus-járvány miatt a ceremóniát virtuálisan rendezték meg. A két országot Gabi Askenázi izraeli és Meliza 
Haradinaj-Stublla koszovói külügyminiszter képviselte, az eseményen Askenázi ünnepélyesen leleplezte Koszovó 
nagykövetségének a tábláját, megígérte továbbá, hogy a légi közlekedés megújítása után – becslése szerint még a zsidó 
húsvét előtt – ugyanezt együtt is megteszik Jeruzsálemben, a koszovói nagykövetség épületén. A külügyminiszterek 
méltatták az Egyesült Államokat is, amely segített tető alá hozni a ceremóniát. 
 

Megjelent a koronavírus új változata Koszovóban és Montenegróban is 
Koszovóban is megjelent a koronavírus decemberben Nagy-Britanniában azonosított új változata. Armend Zemaj 
koszovói megbízott egészségügyi miniszter január 29-i pristinai sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy a koszovói 
közegészségügyi intézet Berlinbe küldött 35 mintát, amelyek közül háromról derült ki, hogy a koronavírus brit 
mutációjáról van szó. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma február 3-án 341-gyel 61 086-ra növekedett, a járvány 
halálos áldozatainak száma pedig hárommal 1509-re nőtt. 
 
FORRÁS: 
https://index.hu/ 
https://www.promenad.hu/2021/02/04/magyarorszagrol-virusteszt-es-karantenkotelezettseg-nelkul-lehet-szerbiaba-
utazni/ 
https://www.vg.hu/ 

 

Lengyelország 

 
A járvány miatt csökkent a születések száma Lengyelországban, de követnék a magyar utat 
Tavaly a járvány miatt Lengyelországban csökkent a születések száma, és ez a jelenség feltehetőleg idén is tapasztalható 
lesz, írta szerdán a Rzeczpospolita napilap a lengyel statisztikai hivatal (GUS) adataira hivatkozva. A kormány elemzései 
azonban ettől eltérő tendenciát jeleznek. 
 
Az éttermek után az edzőtermek is fellázadtak a zárva tartás ellen Lengyelországban 
Az ágazati szövetség szerint a továbbra is érvényben lévő tiltás ellenére a lengyel edzőtermek fele, mintegy 1600 
létesítmény kinyitott hétfőn. A szövetség képviselője erről egy rádióműsorban nyilatkozott, hozzátéve, hogy ezt a 
használatba vett bérletek adatai alapján látják. 
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Lengyelország a kínaiak kedvence 
Lengyelország a harmadik helyen áll az EU-ban a kínai befektetések megszerzése terén, az ázsiai ország főként 
logisztikai bázist lát a hozzá képest apró kelet-közép-európai országban.  A kínaiak tavaly a beruházások tekintetében 
még az Egyesült Államokat is megelőzték a világon, de hozzájuk érkezik a legtöbb beruházás is. A kínai tőkeáramlás 
egyik célpontja az európai logisztikai ingatlanpiac, amelyen GLP logisztikai óriásvállalat az egyik legnagyobb befektető. 
Ennek a cégnek a kedvence Lengyelország - írja Business Insider Polska. 
 
Lengyelország úgy döntött, nem adják be az AstraZeneca oltóanyagát az időseknek 
Az Oxford Egyetem és az AstraZeneca kollaborációjában kifejlesztett koronavírus elleni oltóanyagot övező egyre 
növekvő bizonytalanság eredményeképp Lengyelország kormánya úgy határozott, a vakcinákat kizárólag 18 és 60 év 
közötti polgároknak adják majd be.  
 
Tovább lassult a járvány Lengyelországban 
Tovább lassult Lengyelországban a koronavírus-járvány, hétfői adatok szerint 2503 új esetet regisztráltak egy nap alatt, 
ami a legkevesebb október eleje óta, és csökken a kórházban kezeltek száma is. Mateusz Morawiecki kormányfő újabb 
korlátozások feloldását helyezte kilátásba. 
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Montenegró 

 
Montenegróban is megjelent az új mutáció 
Montenegróban is megjelent a koronavírus decemberben Nagy-Britanniában azonosított új változata. Igor Galic, a 
montenegrói közegészségügyi intézet vezetője arról beszélt, hogy berlini vizsgálatokkal igyekeznek megerősíteni az új 
változat megjelenését az Adria-parti országban. Mint mondta, egyelőre csak azt gyanítják, hogy a koronavírus brit 
változatáról van szó, eredményt a jövő hétre várnak. Kiemelte: "az új változat gyorsabban terjed, de nem halálosabb". A 
regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma február 3-án 642-tővel 63 118-ra növekedett, a járvány halálos áldozatainak 
száma pedig héttel 825-re nőtt. 
 
Montenegró 2020-as költségvetési hiánya 419,5 millió euró  
Montenegró rekordmagas, 419,5 millió eurós (503 millió dolláros) költségvetési hiánnyal zárta 2020-at, szemben a 2019-
es 143,3 millió eurós értékkel. A hiány a 2020-ra becsült bruttó hazai termék (GDP) 9,8%-át tette ki, ami 24,9%-kal 
haladja meg a tervezett értéket. Az elsődleges költségvetési hiány 308,4 millió eurót tett ki, szemben a 2019-es 37,5 
millió eurós elsődleges költségvetési többlettel. A költségvetés teljes bevétele a tárgyévhez képest reál értéken 13,1%-
kal csökkent, 1,639 milliárd euróra, míg a kiadások 1,5%-kal, 2,059 milliárd euróra nőttek. 
 
Montenegró kereskedelmi hiánya 20,5%-kal csökkent 2020-ban 
Montenegró kereskedelmi hiánya 2019-hez képest 20,5%-kal csökkent, 1,738 milliárd euróra (2,109 milliárd dollár) 2020-
ban. Az export 11,9%-kal, 365,9 millió euróra, míg az import 19,1% -kal, 2,1 milliárd euróra esett vissza. Montenegró 
legfontosabb exportpiacai Szerbia volt 101 millió euróval, Szlovénia 35,8 millió euróval és Koszovó 23,4 millió euróval. 
Az import jelentős része Szerbiából származott, amely 414,9 millió eurót tett ki, Kína a második helyen végzett 218 millió 
euróval, melyet Németország követett 204 millió euróval. 
 
Montenegró ipari termelése 2020-ban 0,9%-kal csökkent 
Montenegró ipari termelése 2020-ban 0,9%-kal csökkent. A negyedik negyedévben 0,6%-kal nőtt az ipari termelés az 
egy évvel korábbihoz képest, negyedéves összehasonlítás alapján pedig 17%-os volt a növekedés. 
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41,7%-kal esett vissza a külföldi turistaérkezések száma Montenegróban decemberben éves szinten 
A decemberben Montenegróba látogató külföldi turisták száma 2019-hez képest 41,7%-kal, 4944-re csökkent. Az 
országban decemberben tartózkodó turisták száma éves összehasonlításban 81,1%-kal 7836-ra csökkent. A szerbiai 
látogatók az összes vendégéjszaka 11,8%-át töltötték az országban, második helyen a Törökországból érkezett turisták 
végeztek 10,8%-os, harmadik helyen az Albániából érkezők 9,6%-os, negyedik helyen pedig az Oroszországból érkezők 
6,9%-os részesedéssel. 
 
FORRÁS: 
https://profitline.hu/ 
https://www.promenad.hu/2021/02/04/magyarorszagrol-virusteszt-es-karantenkotelezettseg-nelkul-lehet-szerbiaba-
utazni/ 

https://seenews.com/ 
 

Németország 

 
UTAZÁSI TANÁCSOK 2021. 01.26. 
FIGYELEM! 2021. január 30-tól beutazási tilalmat rendeltek el a Nagy-Britanniából, Írországból, Dél-Afrikából, 
Portugáliából, Brazíliából, 2021. január 31-től pedig Lesothóból és Szváziföldről érkező utasokkal, illetve személyszállító 
társaságokkal szemben, a koronavírus mutálódott változatainak jelentős mértékű elterjedése miatt. A rendelkezések 
előreláthatólag 2021. február 17-ig maradnak hatályban. A beutazási tilalom hatálya nem terjed ki az áruszállításra, 
tranzitforgalomra, valamint a Németországban lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező külföldiekre 
és német állampolgárokra.  
 
Koronavírus: lazításra készül a német kormány 
Egy hét múlva döntenek Németországban a szövetségi és a tartományi vezetők, hogy meghosszabbítsák-e február 14. 
után is a koronavírus-járvány megfékezése érdekében bevezetett szabályokat - számolt be az Euronews. Schleswig-
Holstein és Alsó-Szászország már fokozatosan lazítana a rendelkezéseken. Angela Merkel kancellár szerint egyes 
szabályokon már a teljes népesség beoltása előtt könnyíteni lehet. 
 
Koronavírus: nyár végéig minden felnőttet be tudnak oltani Németországban 
Nyár végéig valamennyi felnőttet be lehet oltani az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) ellen Németországban - mondta 
Angela Merkel kancellár hétfőn Berlinben. továbbra is tartható a kampány eredeti célja, miszerint szeptember 21-ig - a 
kilencmillió gyereket nem számítva - mindenkinek biztosítható a lehetőség az önkéntes és ingyenes oltásra a 83 millió 
lakosú országban. 
 
Angela Merkel elmondta, milyen vakcinát látnak szívesen az EU-ban 
Az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) elleni valamennyi oltóanyagokat szívesen látják az Európai Unióban (EU), de 
oltani csak olyan vakcinával lehet, amelyről a fejlesztők benyújtják a szükséges adatokat az Európai 
Gyógyszerügynökséghez (EMA) - mondta Angela Merkel német kancellár kedden egy televíziós interjúban. Kiemelte, 
hogy "jó adatok" jelentek meg a Szputnyik V elnevezésű orosz oltóanyagról, és beszélt is már Vlagyimir Putyin orosz 
elnökkel az engedélyezéshez a közösség gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő EMA-nál indítandó 
vizsgálatáról. 
 
Oltási sorrend: hátrébb sorolhatják az időseket Németországban 
A héten kiadandó új oltási rendben eltörölhetik a 80 és 70 év felettiek eddig érvényben lévő elsőbbségét, és előre 
sorolhatják a veszélyeztetettebb fiatalokat, a sorrend a német lap szerint a következő lehet: kórházi személyzet, 
ambuláns ápolók, Down-szindrómások és transzplantált szervvel rendelkezők, demenciával élők, mentális 
fogyatékossággal élők. Mellettük rendőrségi dolgozók és az állapotos személyek hozzátartozói is előbb kaphatják meg 
a vakcinát. 
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Németországban is kutyák szagolhatják ki koronavírus-fertőzötteket 
Egy német állatklinikán betanított kutyák az emberi nyálból vagy a légutak váladékából 94 százalékos pontossággal 
szagolják ki az új koronavírus, a SARS-CoV-2 okozta betegséget. A vírus nem bocsát ki szagot, de megváltoztatja az 
érintett emberi sejtek anyagcseréjét, amely alapján a kutyák ki tudják szagolni a kóros eseteket. 
 
Ismét teljes gőzzel termel a győri Audi - Hamarosan újraindulhat a Mercedes-Benz Kecskeméten 
Ismét három műszakos munkarendben termel hétfőtől az Audi Hungaria, visszatérve az egy műszakról, amelyet a 
félvezető alkatrészellátás akadozása miatti átmeneti termeléscsökkentés tett szükségessé - közölte a győri székhelyű 
autóipari vállalat kommunikációs vezetője az MTI érdeklődésére. Az alkatrészellátás bizonytalanságait a jövőben sem 
tudják kizárni, ugyanakkor ennek a termelésre gyakorolt hatásait igyekeznek minimalizálni. 
 
Fájt a német boltosoknak a koronavírus ellen hozott szigor 
A német szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) hétfőn azt közölte, hogy naptári és szezonális kiigazítással számolva a 
kiskereskedelmi forgalom reálértéken 9,6 százalékkal, árhatások kiszűrésével, azaz nominális értéken pedig 9,3 
százalékkal esett decemberben az előző hónaphoz képest. Elemzők arra számítottak, hogy reálértéken, 2,6 százalékkal 
csökken a kiskereskedelmi forgalom a novemberben 1,1 százalékos emelkedés után. 
 
Német pénzügyminiszter az eladósodásról: a megszorítás nem megoldás 
A német parlamentnek a következő napokban kell döntenie arról, hogyan finanszírozza a koronavírus-járvány 
enyhítésére hozott intézkedéseket - mondta Olaf Scholz pénzügyminiszter arra a kérdésre, hogy felfüggesztik-e az 
adósságplafont. Elmondása szerint gazdasági szempontból rossz döntés lenne, ha a kormány most kezdene 
megszorításokba. 
 
Bíznak kínai üzletükben a német cégek 
Tavaly a koronavírus-válság ellenére is növelni tudta forgalmát a Kínában tevékenykedő német vállalatoknak több mint 
a fele, és nagy várakozásokkal tekintenek az idei év eredménye elé is a német kereskedelmi kamara kínai tagozatának 
kedden publikált hangulati felmérése alapján. A kamara felmérése alapján a Kínában tevékenykedő német vállalatoknak 
39 százaléka tudta növelni a forgalmát, 42 százalékuknak pedig a nyeresége is emelkedett. 
 
Kivonul a Commerzbank több országból is 
Véglegesítette 2024-ig szóló új stratégiájának fő elemeit a Commerzbank, és bejelentette előzetes 2020-as fő számait 
is: 233 millió eurós működési és 2,9 milliárd eurós adózás utáni veszteséggel zárta a tavalyi évet a német bankcsoport. A 
10 ezer fős németországi létszámleépítés mellett a nemzetközi jelenlét optimalizációja keretében 15 nemzetközi 
„helyszínről” tervez kivonulni a bank, az érintett országokat egyelőre nem nevezték meg. 
 
Óvatosan optimisták a német autógyártók 
A német autógyártási piac és beszállítói lánc nehéz hónapokat él át. Bár a decemberi mínusz 8,5 pontról enyhén 
emelkedett az ágazat helyzetértékelése, januárban mínusz 7,5 ponton állt az iparág a müncheni Ifo Intézet legújabb 
felmérése szerint. A gyártók óvatosan optimisták. Érzik, hogy a pandémia és a lezárások vége nem fogja feltétlenül a 
kereslet azonnali fellendülését eredményezni. Jelenleg sokan a készleteik feltöltését célozták be. 
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Olaszország 

 
Koronavírus: újranyit Olaszország 
Február elsejétől Olaszország egész területén feloldják a koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt szigorú 
korlátozásokat, ami többek között azt jelenti, hogy újraindul a vendéglátás és újranyitnak a múzeumok, például a 
novembertől lezárt Vatikáni Múzeum és a Colosseum is. Az ország egyetlen régiója sem marad "vörös", vagyis kiemelten 
veszélyes, teljesen lezárt zónában. 
 
Kinyitottak az olaszok, teljes az őrület a szabadság miatt  
Olaszországban megteltek a bárok, a presszók és az éttermek teraszai hétfőn a három hónapja tartó szigorú 
korlátozások oldásának első napján, és hosszú sorok álltak az újraindulást ünneplő múzeumok bejáratainál is. A 
vendéglátás és a kultúra további enyhítést követel. Majdnem 48 millió olasz érint a korlátozások február elsejétől 
bevezetett oldása. Majdnem 300 ezer bár, kávéház, étterem nyitott meg ismét, ami az ágazatban dolgozó 
üzlethelységek nyolcvanegy százalékának felel meg. A múzeumok jelenleg hétfőtől péntekig tarthatnak nyitva.  
 
Mario Draghit kérték fel kormányalakításra Olaszországban 
Az Európai Központi Bank (EKB) korábbi elnöke, Mario Draghi lehet az új olasz egységkormány vezetője miután Sergio 
Mattarella elnök hivatalosan is felkérte a posztra szerdán. Olaszországban januárban bukott meg Giuseppe Conte 
kormánya, a koalíciós pártok elsősorban azon különböztek össze, hogyan használják fel az uniós helyreállítási alapból 
érkező forrásokat. Ezt követően hiteles szakemberre volt szükség az új egységkormány vezetéséhez, az előrehozott 
választás lehetőségét a járványhelyzet miatt elvetették.  
 
„Szuper Mario” Draghi lehet a megmentő 
A piacok pozitívan reagáltak a hírre, hogy Mario Draghi alakíthat kormányt Olaszországban. A számítógépes játék után 
„Szuper Mariónak” becézett Draghi 73 éves, 2011 és 2019 között volt az EKB elnöke, az euróválság idején általános 
vélemény szerint ő „mentette meg” Európát és a közös devizát. Az olasz közvélemény megfelelő személynek tartja őt 
az ország vezetésére, mögötte áll az Európai Unió is, az azonban erősen kérdéses, hogy a megosztott parlamentben 
kap-e majd elég támogatást a kormányalakításhoz.  
 
Mario Draghi fenntartással elfogadta a kormányalakítási megbízást 
Az Öt Csillag Mozgalom (M5S) vezetősége nemet mondott, a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) a tartózkodás útját 
választja, a Hajrá Olaszország (FI) támogatja Mario Draghit, akit az államfő szerdán felkért egy szakértői kormány 
megalakítására. Mario Draghi a helyi politikai gyakorlatnak megfelelően fenntartással elfogadta a megbízást. 
Bejelentette, hogy a parlamenti erőkkel való egyeztetés után erősíti meg a miniszterelnöki mandátum elfogadását. 
 
Az olasz gazdaságot megint megütötte a koronavírus 
Az elemzői várakozásoknak megfelelően alakult az olasz negyedik negyedéves GDP, azaz a koronavírus második 
hulláma újabb visszaesést hozott. 2%-kal csökkent az olasz GDP tavaly év végén a harmadik negyedévhez képest, az 
elemzők tehát Olaszországra pontosan megbecsülték a hatásokat (-2,1% volt a konszenzus). A harmadik negyedévben 
16%-kal nőtt a kibocsátás a tragikus második negyedévhez képest. 
 
A második hullámban már több mint 50 ezren haltak meg Olaszországban 
Az új koronavírus-járvány ősszel kezdődött második hullámában több mint ötvenezren haltak meg Olaszországban, és 
minden ötödik halottat Lombardia tartományban regisztrálták - közölte a Közegészségügyi Hivatal. A szeptembertől 
január 27-ig kalkulált adatok szerint 49 274 beteg halt meg. A halottak majdnem húsz százalékát a kezdettől fogva 
gócpontnak számító Lombardia területén regisztrálták, Venetóban 13,2 százalékot, Emilia Romagnában 9,7 százalékot. 
A Közegészségügyi Hivatal (ISS) adatai szerint a halottak életkor átlaga 81 év. A halottak 56,3 százaléka férfi volt.  A 
halottak kétharmada legalább három vagy ennél több más betegségben is szenvedett.  
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Románia 

 
Megtorpant a járvány lassulása Romániában 
Nem lassul már a koronavírus-fertőzések terjedése Romániában: a naponta diagnosztizált esetszámok utóbbi két és fél 
hónapos csökkenése megtorpant, a járványügyi szakemberek pedig attól tartanak, hogy a korábbinál fertőzőbb 
vírusmutációk megjelenése miatt ismét erőre kaphat a járvány az országban. Február 3-ra újabb 2752 fertőzést 
diagnosztizáltak, ami 10%-kal haladja meg az utóbbi két hét átlagát. Az ismert aktív fertőzöttek száma már csaknem 
egy hete 36 ezer körül, az intenzív terápián ápolt súlyos eseteké pedig 1000 körül stagnál. Romániában a betegség 
megjelenése óta 735 ezer embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, közülük 18 600-an belehaltak a kórba. Az utóbbi 
24 órában 87 halálesetet jelentettek, ami szintén valamelyest meghaladja az utóbbi két hét átlagát. 
 
Már csak áprilisra lehet oltási előjegyzést kérni Romániában 
Számos romániai településen már csak áprilisra lehet oltási előjegyzést kérni. Közben egy új jelenség, az oltásturizmus 
ütötte fel a fejét, miközben újabb oltásközpontokat nyitnak Székelyföldön. A Pfizer-BioNTech oltóanyag kiegészül a 
Modernával, ez utóbbiból a második szállítmány január 30-án érkezett meg Bukarestbe. 
 
Romániában megnyitják az iskolákat 
Romániában február 8-ától, a második iskolai félév első napjától megnyitják az iskolákat és óvodákat azokon a 
településeken, ahol nem rendeltek el vesztegzárat a koronavírus-járvány miatt. A diákok többsége visszatérhet az 
iskolapadokba, de azokon a településeken, ahol magas a fertőzési ráta, ott csak a diákok egy része vehet részt 
személyesen az órákon. 
 
Hiánnyal zárta az évet a román államháztartás 
A román államháztartás a román bruttó hazai termékhez (GDP) mérten 9,79 százalékos hiánnyal zárta a tavalyi évet. 
Abszolút értékben a deficit elérte a 101,92 milliárd lejt (20,9 milliárd euró). A szaktárca szerint 46,31 milliárd lej (9,5 
milliárd euró), vagyis a GDP 4,45 százaléka adókedvezmények révén a gazdaságban maradt, továbbá részben 
beruházások valósultak meg ebből, illetve a koronavírus-járvány elleni védekezés által szükségessé vált rendkívüli 
kiadásokat is magában foglalja. 
 
Csökkent a román munkanélküliség decemberben 
Decemberben 0,2 százalékponttal, 4,9 százalékra mérséklődött a román munkanélküliségi ráta az előző hónaphoz 
mérten. Novemberben is 0,2 százalékpontos csökkenést jegyeztek fel októberhez képest, akkor 5,3 százalékról 5,1 
százalékra mérséklődött a munkanélküliek aránya. 
 
Így támogatják a turizmust és a vendéglátást Romániában 
Hasznukra tudják fordítani az erdélyi és partiumi szállásadók azt a tényt, hogy a koronavírus-világjárvány sem szegte a 
lakosság utazási kedvét. A Covid–19 elleni vakcina megjelenésével tavasszal, illetve nyáron többen tervezik az útra 
kelést. László Endre, a székelyföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment klaszter elnöke elmondta, a kis- és közepes 
szállásadók szempontjából jól alakul a téli idény, mindenhol telt ház van. A külföldi sízés lehetősége szinte teljesen 
megszűnt, ez növelte a belföldi turisztikai célpontok vonzerejét. Az utazási kedv nem lankadt Romániában, maradt egy 
réteg, amelyik a külföldi utazásokat is bevállalja. A tavalyi forgalomkiesés 20%-át lehívhatják a turizmusban vállalkozók, 
az összeget működési költségekre fordíthatják. Ez a pénz a tavalyi mérleg lezárása után, valószínűleg márciusban lesz 
lehívható. Emellett az alkalmazott nélkül működő kisvállalkozásoknak nyújtandó 2 ezer eurós egyszeri támogatás 
lehetőségét is valószínűleg februárban újranyitják. 
 
Tavaly 51,6 százalékkal csökkent Romániában a vendégéjszakák száma 
Tavaly 51,6%-kal, 14,444 millióra csökkent a romániai kereskedelmi szálláshelyeken töltött vendégéjszakák száma 2019-
hez mérten. A belföldi vendégek ebből 13,448 millió vendégéjszakát töltöttek, ami 45,3%-os visszaesésnek felel meg. A 
külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma 81,1%-kal, 995 ezerre csökkent. A kereskedelmi szálláshelyekre érkezett 

https://www.vg.hu/
https://24.hu/kulfold/2021/02/03/koronavirus-romania-jarvany-lassulas-megtorpant/
https://hirtv.hu/hirtvkulfold/mar-csak-aprilisra-lehet-oltasi-elojegyzest-kerni-romaniaban-2515970
https://24.hu/kulfold/2021/02/02/romaniaban-megnyitjak-az-iskolakat/
https://www.tozsdeforum.hu/uzlet/gazdasag/hiannyal-zarta-az-evet-a-roman-allamhaztartas-111370.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210201/csokkent-a-roman-munkanelkuliseg-decemberben-467740
https://uzletem.hu/regio/igy-tamogatjak-a-turizmust-es-a-vendeglatast-romaniaban
https://webradio.hu/hirek/gazdasag/tavaly-516-szazalekkal-csokkent-romaniaban-a-vendegejszakak-szama


turisták száma is 52,3%-kal, 6,335 millióra apadt, ebből, 5,882 milliót a belföldi vendégek tettek ki, akiknek száma 44,5%-
kal csökkent 2019-hez mérten. A külföldi vendégek száma 83%-kal, 453 ezerre zsugorodott. A legtöbben 
Németországból (57 ezer), Olaszországból (40 ezer) és Franciaországból (30 ezer) érkeztek, Magyarország a hetedik 
helyen áll 18 600 vendéggel. A kereskedelmi szálláshelyek kihasználtsága 22,9%-os volt, ami 11,3%-kal maradt el a 2019-
es adattól. 
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Spanyolország 

 
A járvány padlóra küldte a spanyol gazdaságot 
Példátlan mértékben, 11 százalékkal esett vissza a spanyol gazdaság teljesítménye 2020-ban éves összevetésben a 
koronavírus-járvány miatti korlátozások hatására – közölte a spanyol statisztikai hivatal (INE) pénteki előzetes 
beszámolójában. A jelentés kiemelte:hat éve tartó gazdasági növekedés folyamata szakadt meg a múlt évben a negatív 
rekordot jelentő eredménnyel. A hazai össztermék (GDP) mérésének 1970 óta tartó történetében a legrosszabb év eddig 
2009 volt 3,8 százalékos éves csökkenéssel. Az INE beszámolója szerint a tavalyi utolsó negyedév 0,4 százalékos és a 
harmadik negyedév 16,4 százalékos teljesítménynövekedése sem volt elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza az első két 
negyedévben bekövetkezett 5,3 és 17,9 százalékos zuhanást. 
 
Rengetegen kerültek utcára a koronavírus miatt az egyik legnagyobb európai gazdaságban 
Spanyolországban 528 ezerrel, 16,54 százalékkal nőtt a munkanélküliség 2020-ban az előző évhez viszonyítva - 
tájékoztatott a spanyol statisztikai hivatal (INE) jelentésében. A hivatal által végzett aktív népesség felmérés (EPA) 
adatai szerint a munkanélküliségi ráta a múlt év végére 16,1 százalékra emelkedett. Az INE jelentése szerint 
foglalkoztatottak száma év végére elérte a 19,3 milliót és 3,7 millióan voltak munka nélkül Spanyolországban. 

 
Negyedére zuhant a külföldi turisták száma Spanyolországban 
Spanyolország 65 millió külföldi turistát veszített 2020-ban a koronavírus-járvány miatt – közölte a spanyol statisztikai 
hivatal (INE) szerdán nyilvánosságra hozott turisztikai jelentésében. A dél-európai ország, amely 2019-ben még a világ 
második leglátogatottabb országa volt, tavaly 18,9 millió turistát fogadott, ami 77,3 százalékos visszaesést jelent éves 
összevetésben. A bevételek esetében a múlt évi veszteség meghaladja a 72 milliárd eurót.  
 
Új városrész a helyszíne Bilbaóban a negyedik ipari forradalomnak 
Bilbao arculata a 90-es években megújult. Spanyolország baszk gazdasági fővárosa most újabb jövőbemutató lépést 
tett: a versenyképesség fejlesztésével próbál megfelelni a digitális gazdaság kihívásainak. Mindez ott történik, Bilbao 
belvárosában, a BETA 2 nevű, egykor lerobbant ipari épületben, amelyet uniós forrásokból újítottak fel az As Fabrik 
projekt keretében. Az épület új funkciója szerint start-up vállalkozások székhelye, képzési helyszín és gyártóközpont is 
egyben.  
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Svédország 

 
Szombattól már csak kétnaposnál nem régebbi negatív koronavírus-teszttel léphetnek be külföldiek Svédországba 
Svédországba külföldi állampolgárok csakis kétnaposnál nem régebbi negatív koronavírus-teszttel utazhatnak be 
február 6-tól - jelentette be szerdán a svéd kormány. A szigorítás a skandináv ország egészségügyi hatóságának 
javaslatára született, célja, elejét venni, hogy tovább terjedjenek a korábbinál is fertőzőbb koronavírus-variánsok. 
 
Légzsákos motoros farmer készül Svédországban 
A svéd Airbag Inside Sweden Ag olyan motoros farmer prototípusán dolgozik, amely légzsákos technológiával tenné 
biztonságosabbá a motorozást. 
 
Nem ajánlja az AstraZeneca-vakcinát a 65 évnél idősebbek számára Franciaország, Lengyelország és Svédország sem 
Franciaország, Lengyelország és Svédország szakhatóságai sem ajánlják az AstraZenaca-vakcinát a 65 év felettiek 
oltására, ennél a korosztálynál fiatalabbak számára azonban továbbra is megfelelőnek tartják, írja az Euronews. 
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Szerbia 

 
Február 3-án éjféltől ismét korlátozás nélkül lehet Magyarországról Szerbiába utazni 
Pásztor István, a VMSZ elnöke február 3-án reggel Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnökkel tárgyalt, melynek 
eredményeként február 3-án éjféltől ismét PCR-teszt és karanténkötelezettség nélkül lesz átjárható a magyar-szerb 
határ. A közel egy órás megbeszélésen a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és a szerb köztársasági elnök a 
korlátozások feloldásán kívül egyéb fontos témákat is érintettek, többek között a régóta várt palicsi turisztikai 
fejlesztésekről beszéltek, mind a folyamatban levőkről, mind a jövőben tervezettekről. 
 
További 15 személy életét követelte a koronavírus-járvány Szerbiában, 1.932 újabb fertőzött 
Szerbiában február 3-ra egy nap alatt további 15 személy vesztette életét a koronavírus-fertőzés következtében, így az 
elhunytak száma összesen 4.071-re emelkedett. Az elmúlt 24 órában 11.960 személyt teszteltek, közülük 1.932 
eredménye lett pozitív. 153 páciens van lélegeztetőgépen, míg 4.002 személy szorul kórházi ellátásra. Szerbiában 
összesen 400.831 esetben azonosították a koronavírust. Az elhalálozási arány 1,02 százalékos. 
 
Szerbia összesen 11 millió adag vakcinát szerez be 
Az ország eddig 6,5 millió adag oltást szerzett be az aláírt szerződéseken keresztül. Ennek eddig körülbelül egyharmada 
érkezett meg Szerbiába, a következő hónapokban azonban várhatóan mind a 11 millió adag megérkezik. Ana Brnabic 
közölte, hogy oltás szempontjából Szerbia vezetőnek számít Európában, ugyanis nemcsak a vakcina első adagját, 
hanem a második adagot is biztosítani tudta mindenki számára. 
 
Szerbia költségvetése többlettel zárt januárban  
Szerbia költségvetése 12,8 milliárd dinár (132 millió dollár / 109 millió euró) többlettel zárt januárban, mivel a bevételek 
meghaladták a várakozásokat. A költségvetési bevételek összesen 110 milliárd dinárt tettek ki januárban, míg a kormány 
előzetesen 101 milliárd dináros bevétellel és 13,2 milliárd dináros költségvetési hiánnyal kalkulált. 
 
Szerbia kereskedelmi hiánya 5,1%-kal csökkent 2020-ban 
Szerbia külkereskedelmi hiánya 2020-ban 5,1%-kal csökkent éves szinten, 6,735 milliárd dollárra (5,557 milliárd euróra). 
Az ország exportja 0,7%-kal 19,495 milliárd dollárra, míg az import 1,9% -kal 26,233 milliárd dollárra esett vissza. Az 
export-import arány 74,3%-ra emelkedett a 2019-es 73,4%-ról. 
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Szerbia ipari termelése 0,4%-kal nőtt 2020-ban 
Szerbia ipari termelése 2020-ban 0,4%-kal nőtt, miután az előző évben 0,3%-kal bővült. Decemberben éves szinten 4,1% 
-kal emelkedett az ipari termelés, miután novemberben 1,4%-kal csökkent. Havi összehasonlítás alapján a szezonálisan 
kiigazított ipari kibocsátás 5,1%-kal emelkedett decemberben, miután egy hónappal korábban 1,8%-kal nőtt. 
 
75,9%-kal csökkent a külföldi turistaérkezések száma Szerbiában 2020-ban 
A Szerbiába látogató külföldi turisták száma 2020-ban 75,9%-kal, 445 711-re csökkent. A külföldi turisták Szerbiában 
eltöltött vendégéjszakáinak száma 68,5%-kal esett vissza éves szinten 2020-ban, 1.264.558-ra. A legtöbb turista - 51 459 
- Bosznia-Hercegovinából érkezett Szerbiába, ami 62,2%-kal kevesebb, mint az előző évben. A horvát turisták száma 
74%-kal 26 970-re csökkent, míg a bulgáriai látogatók a harmadik helyre kerültek, 73,3%-os csökkenéssel 26 841 
látogatót regisztráltak. A belföldi turisták száma 2019-hez képest 25,4%-kal, 1 374 310-re esett vissza, az összes turista 
száma 50,7%-os visszaeséssel 1 820 021-re csökkent. 
 
A járvány miatt Szerbiában kétszáz utazási iroda zárt be 
A Szerbiai Idegenforgalmi Ügynökségek Szövetsége (UTAS) közleményben adta hírül, hogy a koronavírus-járvány miatt 
Szerbiában eddig mintegy 200 utazási iroda volt kénytelen lehúzni a rolót. Ezt az ágazatot sújtotta leginkább a járvány, 
kéréseikre viszont nem reagált a kormány. A Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség (APR) adatai szerint 2020. március 15-
e óta Szerbiában 94 ügynökséget töröltek az adatbázisból, ezek között 20 utazásszervező cég is van. A munka 
megszüntetése mellett 105 iroda döntött, köztük 10 olyan cég, amely utazásokat is szervez. Februártól újabb 
bezárásokra lehet számítani, mert az Adóhivatal megkezdi a járvány miatt elhalasztott adók és járulékok behajtását, 
viszont a hatalmas bevételkiesés miatt ezt az ügynökségek nem tudják kifizetni. 
 
A szerbiai magán busztársaságok 25 millió euró kormányzati segélyt kapnak 2021-ben 
A Srbijatransport szerb közlekedési szövetség arra számít, hogy az országban működő magán busztársaságok 2021-ben 
25 millió euró (30 millió dollár) pénzügyi támogatást kapnak a kormánytól a koronavírus-válság negatív hatásainak 
enyhítésére. A Srbijatransport szerint a szerbiai autóbusz-közlekedési ágazatban a koronavírus válsággal összefüggő 
teljes kár tavaly körülbelül 200 millió euró volt. 
 
FORRÁS: 
https://mandiner.hu/ 
https://seenews.com/ 
https://szabadmagyarszo.com/ 
https://turizmus.com/ 
https://www.vajma.info/ 
 

Szlovákia 

 
Szlovákiában szigorú tesztelés mellett nyitnak újra az iskolák és az óvodák 
Február 8-tól Szlovákiában kinyitnak az óvodák, az alapiskolák alsó tagozatai, valamint a közép- és szakközépiskolák 
végzős évfolyamai. Az óvodások vagy alsó tagozatos iskolások csak akkor térhetnek vissza az iskolába, ha a szüleik 
negatív teszttel rendelkeznek és ezek a tesztek nem lehetnek 7  napnál régebbiek. A középiskolák utolsó évfolyamaiban 
a diákoknak kell negatív tesztet felmutatniuk. Az eddigi 10 napos karantént 14 napra hosszabbítják meg. A külföldről 
hazaérkező tünetmentes emberekre is vonatkozik, miközben a karantén nyolcadik napján vetnék alá a tesztnek, 
amellyel megállapítják, melyik variánssal fertőződtek meg, tesztet a biztosító téríti. Mindenki más esetén maradna a 
fertőzött személlyel való kontaktustól számított 5. nap. Elrendelik az otthoni munkavégzést mindenki számára, akinél 
ez lehetséges 
 
Szlovákia is tervezi az orosz oltóanyag használatát 
Szlovákia törekszik arra, hogy a Covid-19 ellen kifejlesztett, orosz gyártmányú Szputnyik vakcinát is beszerezzen. A 
szlovák szaktárca engedélyt adhat az orosz vakcina használatára akkor is, ha azt még nem hagyta jóvá az Európai 
gyógyszerügynökség (EMA).  A Szlovákiában is december végén megkezdett oltási program keretében eddig több mint 
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150 ezer személyt oltottak be. Egyelőre csak egyfajta vakcinát használnak, a Pfizer-BioNTech konzorcium termékét. 
Február 9-én megérkezik az országba 150 ezer adag az AstraZeneca vállalat által gyártott vakcinából is. Fennmaradt az 
a tendencia, hogy csökken az újonnan regisztrált fertőzöttek száma, viszont a haláleseteké nem. Szlovákiában a kór 
tavaszi megjelenése óta PCR-teszttel mintegy 254 ezer személynél mutatták ki a koronavírus jelenlétét. A betegségből 
újonnan kigyógyultak száma már néhány napja meghaladja az újonnan regisztrált fertőzöttekét. Hivatalos források 4889 
halálesetet tulajdonítanak a kórnak, ez a szám február 2-án 105-tel emelkedett. 
 
A korlátozásokkal teli időszak a szlovákiai beruházásokat is befolyásolta 
Bár a koronavírus válság vége még messze van, a tavalyi évet mégis sikeresnek tartják a beruházások szempontjából a 
szlovák szakírók. Véleményük szerint több ágazatba is érkeztek beruházók, ami optimizmusra adhat okot. Talán a 
legnagyobb befektetők közé tartozik a válság ellenére a Volkswagen konszern, amely Pozsonyban mintegy egymilliárd 
euró értékben invesztált, és Turócszentmártoni üzemére is költött vagy 35 milliót. Az ENSZ alá tartozó UNCTAD 2020. 
évi World Investment Report dokumentuma szerint Szlovákiának ebben a tekintetben nincs mivel dicsekednie, 87 
százalékkal estek vissza a befektetések. Ennek ellenére a szlovákiai autógyárakban történtek a legnagyobb 
beruházások, a Volkswagenen kívül a Kia Motors Slovakianál és a Porsche Werkzeugbau társaságnál. 
 
Asszisztens segítségével október végéig tölthető ki a népszámlálási kérdőív 
A népszámlálási kérdőív asszisztens segítségével történő kitöltésére a népszámlálás hivatalos időtartama után is sor 
kerülhet, egészen október végéig. Ez a 2021-es népszámlálást szabályozó törvény módosításából következik. Az 
intézkedés célja elkerülni a COVID-19-világjárvány szempontjából legveszélyeztetettebb lakosok egészségének 
veszélyeztetését a járvány tetőzése idején. A lakosok összeírása hivatalosan február 15-től március 31-ig tart. A 
hosszabbítás azokat a lakosokat érinti, akik egészségi állapotuk, koruk, vagy a szükséges digitális készségek hiánya 
miatt nem képesek maguk kitölteni az elektronikus kérdőívet, és nem tudnak segítséget kérni a hozzátartozóiktól vagy 
a velük egy háztartásban élő személyektől sem. 
 
A bevételkiesés miatt drágulnak idén a bankok szolgáltatásai 
Az eleve alacsony kamatszint és a koronavírus-járvány alaposan megtépázta a szlovákiai bankok bevételeit. A 
pénzintézetek a kiesést a banki díjak növelésével igyekeznek pótolni. A bankszektor összesített nyeresége tavaly 465 
millió euróra esett vissza, vagyis több mint a negyedével maradt el az egy évvel korábbitól. Ilyen rossz adatra nagyjából 
kilenc éve nem volt példa Szlovákiában. 
 
FORRÁS: 
https://24.hu/ 
https://444.hu/ 
https://ma7.sk/ 
https://parameter.sk/ 
https://ujszo.com/ 
 

Szlovénia 

 
Újabb gazdaságélénkítő csomagot fogadott el a szlovén parlament 
A szlovén parlament egy újabb gazdaságélénkítő csomagot is elfogadott február 3-án, amellyel a koronavírus-járvány 
okozta gazdasági nehézségeket szándékozik enyhíteni. Újdonság, hogy április végéig az állam 80% helyett 100%-ban 
átvállalja azon vállalatok költségeit, amelyeknek a forgalma több mint 20%-kal esett vissza a járvány miatt. Mivel ettől 
az évtől bruttó 1024 euróra (364 ezer forint) nőtt a minimálbér, ezen költségek egy részét is átvállalja az állam a 
munkáltatóktól. 50 euró támogatást nyújt dolgozónként az első félévben, a második félévben pedig a vállalatok 
mentesülnek a járulékok befizetése alól. A kabinet egyszeri, 200 euró válságtámogatásról is döntött azon dolgozók 
részére, akik nem kaptak karácsonyi pénzt decemberben. Szlovéniában február 3-ra 1560-nal 169 933-ra nőtt a regisztrált 
fertőzöttek száma. Egy nap alatt 23 beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 3564-re emelkedett. A 
koronavírusos betegek közül 1012-en vannak kórházban, 165-en intenzív osztályon. Az aktív fertőzöttek száma 17 097. 
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Szlovénia összesített költségvetése 3,5 milliárd eurós hiánnyal zárt 2020-ban 
Szlovénia konszolidált költségvetése 3,489 milliárd euró (4,215 milliárd dollár) hiánnyal zárt 2020-ban, az előző évi 224,8 
millió euró többlethez képest. Az összesített költségvetés bevétele éves szinten 3,6%-kal 18,531 milliárd euróra csökkent 
2020-ban, az adóbevételek 4,2%-kal 16,461 milliárd euróra csökkentek. Az összes konszolidált kiadás 16,4%-kal 22,074 
milliárd euróra nőtt. Az államháztartás teljes bevétele éves szinten 10,4%-kal 9,077 milliárd euróra csökkent 2020-ban, 
az adóbevételek 12,6%-kal, 7,585 milliárd euróra zuhantak. Az összes kiadás 26,8%-kal nőtt az előző évhez képest, 
12,565 milliárd euróra a vizsgált időszakban. 
 
FORRÁS: 
https://24.hu/ 
https://seenews.com/ 

 

Európai Unió 

 
110 milliárd forintot küld Brüsszel munkahelyek védelmére 
Munkahelyek megőrzését szolgáló programok támogatására ítélt meg korábban több mint 500 millió eurót az Európai 
Bizottság, amelynek most kifizették a második, nagyobbik hányadát is. 304 millió eurót, azaz körülbelül 110 milliárd 
forintot utalt át Magyarországnak az Európai Bizottság az európai munkavédelmi alapból (SURE) – jelentették be 
Brüsszelben. Ez a támogatás kedvezményes hitelt jelent, amelyet 15 év alatt kell visszafizetni, célja pedig, hogy 
részmunkaidős vagy rövid idejű munkaerőpiaci programokat finanszíroznak, amelyek révén a járvány alatt is 
megtarthatók a munkahelyek. 

 
Új uniós hatóságot hoznak létre a jobb felkészülés érdekében a világjárványokra 
A világjárványokra való jobb felkészülést biztosítására külön hatóságot hoz létre az Európai Unió, amely segíteni fogja a 
felkészülés mellett a hatékonyabb reagálást is az esetleges járványfenyegetések és az egészségügyi veszélyhelyzetek 
esetén - közölte az Európai Bizottság vasárnap. A bizottsági közlemény kiemelte, a felkészülést és reagálást segítő uniós 
hatóság (HERA) felügyelni fogja az oltóanyagok és gyógyszerek fejlesztésének és gyártásának folyamatát, különös 
tekintettel a koronavírus új mutációinak megjelenésére. 
 
Drasztikus lépést talált ki az EU arra, hogy még több állampolgárnak jusson vakcina 
Exportkorlátozást akar bevezetni az Európai Unió a Covid-19 vakcinákra, hogy megakadályozza az oltóanyag 
kiáramlását az Unióból más területekre – írja a Bloomberg. Az EU jelentősen el van maradva az oltatásban az Egyesült 
Államoktól és az Egyesült Királyságtól is. Ezzel a döntéshozók most úgy harcolnának, hogy arra kényszerítenék a 
gyógyszergyárakat, hogy külön engedélyhez folyamodjanak, ha az EU-ban legyártott vakcinákat más piacokra akarják 
exportálni. „A lakosaink biztonsága prioritás és a mostani kihívások miatt nincs más választásunk, mint cselekedni. Ez 
harc az idő ellen – nem veszíthetünk időt, mert a vakcinákat nem szállítják ki időben” – nyilatkozta a Valdis Dombrovskis 
kereskedelmi biztos. 
 
Meghátrált az EU a nagy tiltakozást kiváltó vakcinaügyben 
Az Európai Bizottság bejelentette, hogy mégsem terjeszti ki Észak-Írországra a vakcinaexport-ellenőrzést, miután 
Londonban, Belfastban és Dublinban egyaránt felháborodást okozott a brüsszeli testület szándéka - közölték szombatra 
virradóra hírügynökségek. A brüsszeli testület percekkel péntek éjfél előtt tájékoztatott közleményében arról, hogy 
mégsem terjeszti ki Észak-Írországra a vakcinaexport-ellenőrzést, szavatolni fogja, hogy a rendelkezés ne érintse a 
Brexit-megállapodáshoz csatolt észak-írországi protokollt, nem lépteti életbe annak 16-os cikkét, de még 
"finomhangolja" a döntését. Az Európai Bizottság ezzel gyakorlatilag felülbírálta a néhány órával korábban hozott 
döntését, amely felháborodást okozott Londonban, Belfastban és Dublinban egyaránt. Micheál Martin ír miniszterelnök 
azonnal üdvözölte azt, hogy Brüsszel visszakozott.  
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Megkapta az Európai Gyógyszerügynökség engedélyét az AstraZeneca vakcinája 
Újabb, immár a harmadik koronavírus elleni oltóanyag feltételes uniós engedélyezését jelentette be péntek délután az 
Európai Gyógyszerügynökség (EMA). Ezúttal az AstraZeneca COVID-19 vakcinájának feltételes piacra jutását ajánlják 
az Európai Unióban, a 18 éven felüliek oltására. Az EMA humán gyógyszerek bizottsága (CHMP) alapos elemzéseket 
követően a rendelkezésre álló biztonságossági, minőségi és hatékonysági adatok alapján javasolja az Európai 
Bizottságnak az oltóanyag piaci engedélyezését. Így a Pfizer/BioNTech és a Moderna oltóanyag után ez a harmadik 
koronavírus elleni vakcina, melyet engedélyeznek az Európai Unióban. 
 
Koronavírus: új kategóriába sorolja az EU a súlyosan fertőzött területeket 
Az Európai Unió tagországai megállapodtak pénteken arról, hogy az Európai Bizottság javaslatának megfelelően új 
színkódot vezetnek be az olyan térségek megjelölésére, ahol kiugróan magas a koronavírussal fertőzöttek száma. Az új 
színkód - a sötétvörös - bevezetése azért szükséges, mert jelenleg szinte egész Európa a magas fertőzési kockázatot 
jelző - vörössel jelzett - kategóriába tartozik. A sötétebb árnyalat az EU szerint alkalmasabb a járvány szempontjából 
legkockázatosabbnak ítélt régiók megkülönböztetésére, és célzottabb intézkedések bevezetését teszi lehetővé a 
gócpontokon belül. 

 
„A következő válság szétroppantja az ezer sebből vérző eurózónát” – Hogy mondtuk ezt, kérem? 
 A 2009-es válság után folyamatosan napirenden volt az eurózóna lehetséges széthullása, és a válságból még mindig 
nem 100%-osan feléledt valutaövezet fokozottan sérülékenynek tűnt egy következő válság esetén. Általános vélekedés 
volt, hogy egy 2008-hoz hasonló válság súlyos veszélybe sodorja a közös pénzt. Ehhez képest a nyakunkba szakadt durva 
válság ellenére az euróövezet kilátásai kifejezetten stabilak. Pedig semmi új dolog nem történt, csak ismét 
bebizonyosodott, hogy amikor ég a ház, a tagállamok és az EU-s szervek semmit sem sajnálva mentik a közös 
vívmányokat, amelyek jobban működtek a válság alatt, mint azt előre látni lehetett. De az, hogy az eurózóna léte nem 
került veszélybe egy exogén válság idején, nem zárja ki a lehetőségét a széthullásnak akkor, ha egy endogén válság üti 
fel a fejét. 

 
Boruló, de a vártnál jobb lett az euróövezet teljesítménye 
A várakozásokhoz képest enyhébb ütemben esett vissza az euróövezet gazdaságának teljesítménye a tavalyi negyedik 
negyedévben és az év egészében is - írja az MTI. Az Eurostat kedden kiadott első becslése szerint az euróövezet 19 
tagállamában az előző negyedévhez képest szezonális kiigazítással számolva 0,7 százalékkal, éves összehasonlításban 
pedig 5,1 százalékkal csökkent a bruttó hazai termék (GDP) tavaly október-decemberben. Elemzők negyedéves 
összehasonlításban 1,2 százalékos, éves szinten pedig 5,4 százalékos visszaesésre számítottak. 

 
Olyan bukás jöhet az EU-ban az oltásbotrány után, amilyen még nem volt 
Ha az Európai Parlament (EP) vizsgálóbizottságot állít fel annak kiderítésére, mi okozta a közös uniós oltásbeszerzés 
látványos kudarcát, és a vizsgálat arra jut, hogy az Európai Bizottságot felelősség terheli, akkor ez az jelentené, hogy a 
testület elbukik a vizsgán egy életről és halálról szóló ügyben. Ezért valakinek felelnie kell. 
 
Jóváhagyta az iparűzési adó csökkentését az Európai Bizottság 
A testület szerint megfelel az uniós feltételeknek az a program, amely a kis- és középvállalkozásoknak hivatott 
segítséget nyújtani és likviditást biztosítani a koronavírus-válság hatásainak enyhítése érdekében. 
Jóváhagyta azt a magyar programot az Európai Bizottság, amely a kis- és középvállalkozások által fizetendő helyi 
iparűzési adó csökkentését célozza – olvasható a testület közleményében. Hozzátették, hogy a bizottság az 
intézkedésre a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos állami támogatásokra vonatkozó ideiglenes keretszabálya alapján 
bólintott rá. 
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FÁK-térség 

 
Újabb tüntetések, letartóztatások Oroszország szerte 
Január utolsó hétvégéjén újabb tüntetések zajlottak le Oroszország szerte. Az ellenzéki médiában és a világhálón 
megjelent beszámolók szerint a tüntetők egyebek között Navalnij szabadon bocsátását és az általuk tolvajnak 
minősített Vlagyimir Putyin orosz elnök távozását követelték a rendfenntartó testületek erődemonstrációja mellett. A 
keleti városokban a tüntetők szociális elégedetlenségüknek is hangot adtak. Az OVD-Info jogvédő csoport szerint 
legkevesebb 5021 embert vettek őrizetbe. 
 
Éledezik az orosz feldolgozóipar 
A londoni Markit Economics gazdaságkutató intézet hétfőn azt közölte, hogy az orosz feldolgozóipari 
beszerzésimenedzser-index (BMI) 50,9 pont lett, magasabb a decemberi 49,7 pontnál. A jelentésért felelős szakértő 
szerint az idei év első hónapjában nőtt az ágazat termelése és bővültek az új megrendelések is. Oroszországban a 
feldolgozóipar adja a hazai össztermék (GDP) mintegy 16 százalékát. 
 
Magyarországra érkezett az első orosz vakcina szállítmány február elején  
Szijjártó Péter posztolt egy videót arról, hogy megérkezett az első nagyobb mennyiségű, 40 ezer adag Szputnik- V orosz 
vakcina az országba. Az első szállítmány kamionnal érkezett: az oltóanyagot rendőri felvezetéssel szállították a 
Hungaropharma telephelyére, ahol még az Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei teszteket is elvégeznek az 
oltóanyagon.  
 
Három százalékos GDP növekedést vár Kazahsztán  
Askar Mamin kazah miniszterelnök a február 2-i kormányülésen úgy fogalmazott, hogy a 2021-es évre vonatkozóan 
biztosítani kívánják a GDP 3%-os növekedését, a kis- és középvállalkozások részarányát a gazdaságban pedig 30% -ra 
tervezik növelni. 
 
Kirgizisztán elutasította a Pfizer vakcináját  
A kirgiz egészségügyi minisztérium elutasította a COVAX program során az ország számára rendelkezésre bocsájtandó 
Pfizer oltóanyagokat.  
 
Bejelentették az ez évi üzbég elnökválasztás időpontját 
Az Üzbegisztánban esedékes idei elnökválasztások várható időpontja Akmal Saidovra, az üzbég parlament törvényhozó 
kamarájának első elnökhelyettese bejelentése szerint október 24. lesz.  
 
FORRÁS: 
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Kína 

 
A vártnál hamarabb ülhet fel Kína a világgazdaság trónjára 
Az eddig vártnál néhány évvel előbb érheti utol a kínai gazdaság az amerikait és válhat a világ legnagyobbjává – írja a 
CNBC. A legfrissebb számítások 2028-ra teszik a nagy előzés várható időpontját, ha pedig a jüan kicsit erősödni tudna a 
dollárral szemben, akkor akár még hamarabb is bekövetkezhet. Az előzetes adatok alapján tavaly az amerikai gazdaság 
teljesítménye 2,3%-kal esett vissza a koronavírus-járványnak köszönhetően, míg a kínai GDP még így is 2,3%-kal tudott 
növekedni.  
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Kína békülne Bidennel, megoldanák a Trump által generált feszültséget 
Az együttműködés előtérbe helyezésére és a kétoldali kapcsolatokban felmerülő különbségek kezelésére szólította fel 
a Joe Biden új amerikai elnök vezette kormányzatot kedden Jang Csie-csi, a kínai Központi Külügyi Bizottság vezetője. 
Jang pekingi idő szerint kedden reggel videolinken keresztül intézett beszédet a New York-i Amerikai-Kínai Kapcsolatok 
Nemzeti Bizottságához. 

 
A vuhani járványügyi laborban kutakodik a WHO 
A koronavírus eredetét vizsgáló WHO-csapat meglátogatta azt a vuhani laboratóriumot, amit sokan a koronavírus 
kirobbanásának kiinduló helyszíneként tartanak számon. A csapat egyik tagja újságíróknak azt nyilatkozta, hogy a WHO 
emberei minden olyan kérdést feltettek, amit fel kellett tenni - írja a Financial Times. A WHO epidemiológusokból, 
zoológusokból, virológusokból és népegészségügyi szakemberekből álló csapatát azért küldték Kínába, hogy 
utánajárjanak, hogyan és mikor fertőzhette meg az első embert a mostani koronavírus. 
 
FORRÁS: 
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Törökország 

 
Koronavírus-helyzet Törökországban 
Február 3-án egy nap alatt 117 koronavírussal kapcsolatos halálesetet jegyeztek fel Törökországban, így eddig 26 354 
ember életét követelte a világjárvány. A napi új fertőzések száma 8 102, a járvány kitörése óta 2 501 079-en estek át a 
koronavírus-fertőzésen, az aktív esetek száma csökkenő tendenciát mutat, és jelenleg 87 341 fertőzöttet tartanak 
nyilván. 
 
Meghaladta a kétmilliót a beoltottak száma Törökországban 
Törökországban február 1-én meghaladta a kétmilliót azoknak a száma, akiknek az új, SARS-CoV-2 koronavírus elleni 
tömeges oltás keretében már beadták a vakcinát - derült ki a török egészségügyi minisztérium internetes oldalán 
található számlálóból. Az ország lakossága nagyjából 83 millió, így a jelenlegi kétmillió beoltott a népesség körülbelül 
2,4 százalékát teszi ki. 
 
A török export 169,5 milliárd dollárt tett ki 2020-ban 
Törökország exportja éves szinten 6,3%-kal esett vissza 169,48 milliárd dollárra (1,24 billió TL) 2020-ban. Az ország 
importja 4,3%-kal 219,4 milliárd dollárra nőtt, a külkereskedelmi hiány 49,9 milliárd dollárra emelkedett, ami 69,1%-os 
növekedést jelent. Az export-import lefedettség aránya 2020-ban 77,2% volt, szemben az előző évi 86%-kal. Az 
ágazatok közül a feldolgozóipar teljesített a legjobban, a teljes exportot tekintve 94,3%-os részesedéssel. 2020-ban 
Németország volt Törökország fő külkereskedelmi partnere, az export értéke 15,97 milliárd dollárt, az onnan származó 
behozatal pedig 21,7 milliárd dollárt tett ki. Törökország kivitele az Európai Unió országaiba tavaly 69,96 milliárd dollár 
volt, ami 8,8%-os csökkenést jelent, míg az import 7,9%-os növekedéssel 73,27 milliárd dollárt ért el. A csúcstechnológiás 
termékek aránya az ország feldolgozóipari exportjának 3,4%-át tette ki, szemben a 2019-es 3,5%-kal. 
 
A török idegenforgalom bevétele 12,6 milliárd dollár volt 2020-ban 
Mivel világszerte visszaesett a turizmus a COVID-19 járvány miatt, Törökország turisztikai bevételei az előző évhez 
képest 65,1%-os visszaeséssel 12,6 milliárd dollárra csökkentek 2020-ban. A turisztikai kiadások 74,9%-kal csökkentek 
az előző évhez képest, 1,1 milliárd dollárra. 69,5%-kal 16,1 millióra csökkent a turisták száma: a látogatók 80,3%-a 
külföldi állampolgár volt, 19,7%-a külföldön élő török állampolgár. 
 
Törökországban az éves infláció 14,97% volt januárban 
Törökországban januárban 14,97% -os volt az éves fogyasztói áremelkedés. Az éves adat 0,37 százalékponttal 
emelkedett a múlt hónapban, a 2020 decemberi 14,6%-ról. Az inflációs ráta 2020 januárjában 12,15% volt. A kormány 
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által tavaly szeptemberben bejelentett új gazdasági program alapján Törökország inflációs célkitűzése az idei évre 8%. 
A jegybank év végi inflációs előrejelzése 2021-re 9,4%. 
 
Törökországban az 60%-kal nőtt az autóeladások száma januárban 
A személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek értékesítése Törökországban tovább nőtt az új év első 
hónapjában, csakúgy, mint a tavalyi évben a világjárvány ellenére. Ennek megfelelően az eladások száma januárban éves 
szinten 60,3%-kal nőtt, összesen 43 728 járművet értékesítettek. 
 
FORRÁS: 
https://www.infogyor.hu/ 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Az USA-ban a gyógyszertárakba is érkezik a vakcina 
Az amerikai szövetségi kormány február 11-től egymillió adag koronavírus-vakcinát juttat el az ország gyógyszertáraiba, 
hogy még szélesebb körben elérhetővé tegye az oltóanyagot – közölte a Fehér Ház helyi idő szerint kedden 
Washingtonban. 
 
Brutális erőben vannak az amerikai technológiai óriások 
Erősre sikerült 2020 negyedik negyedéve a két amerikai technológiai óriásnál, az Amazonnál és a Google 
anyavállalatánál, az Alphabetnél is. Az Amazonnál a járvány miatt megugró internetes kiskereskedelem és a karácsonyi 
szezon segített, hogy rekordbevétellel zárja az időszakot, az Alphabetnél pedig az, hogy az internetes hirdetési piac 
magára talált, emellett a YouTube és a cloud szolgáltatások is masszív növekedés mutattak (bár utóbbi egyelőre 
veszteséget hoz a cégnek). Az Amazon a negyedéves számok mellett egy bejelentéssel is meglepte befektetőit, Jeff 
Bezos ugyanis átadja a vezérigazgatói posztot. 
 
Trump ment, a rekord jött 
Nemes bosszút állt a január elején hivatalából távozó elnökön az amerikai szélenergia-termelés: búcsúzóul rekordot 
rekordra döntött decemberben. Pedig a nagyberuházások még csak most indulnak el. 
 
Fordulópont az amerikai járványkezelésben 
Már több amerikait oltottak be Covid-19 ellen, mint ahányan megfertőződtek – áll a Bloomberg hírügynökség hétfői 
jelentésében. Az Egyesült Államokban 26,5 millió ember kapott legalább egy adag oltást, a járvány kezdete óta pedig 
26,2 millió koronavírusos esetet regisztráltak. 
 
Rekordnyereséget hozott a járvány az Amazonnak 
Rekordnagyságú bevételt és nyereséget ért el az Amazon, a világ legnagyobb internetes kiskereskedelmi vállalata a 
tavalyi negyedik negyedévben, mivel az év végi ünnepi bevásárlás mellett a koronavírus-járvány miatt is jelentősen nőtt 
a forgalma. 
 
Még egy ütést kapott Trump: szinte a semmiért háborúzott évekig Kínával 
Hiába írták alá egy éve a megállapodást a kereskedelmi háború első fejezetének lezárásáról, 2020-ban még nőtt is az 
USA kereskedelmi hiánya Kínával szemben. Ebben persze jócskán benne volt a koronavírus-járvány hatása is, hiszen az 
elmaradó kereslet miatt Kína lassabban tudta teljesíteni vállalt importkötelezettségeit, illetve megugrott a távol-keleti 
termékek iránti kereslet. Ezzel együtt a tavalyi év sem hozta el a nagy fordulatot, amit Donald Trump előző amerikai 
elnök mindenáron szeretett volna elérni a kereskedelmi kapcsolatokban. 
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A davosi fórummal szintet lépett a nagyhatalmi sakkjátszma 
Közvetlen konfrontáció helyett a geopolitikai manőverezésé lesz a főszerep az Egyesült Államok és Kína rivalizálásában. 
Elemzők szerint Joe Biden több fronton is megpróbálja elszigetelni Pekinget, amire a kínai diplomácia régóta készül – 
erről árulkodik Hszi Csin-ping kínai elnök a davosi fórumon elmondott beszéde is. A két nagyhatalom sakkjátszmájában 
az Európai Unió és Magyarország is fontos mezőnek számít, a részletekről egy neve elhallgatását kérő pekingi elemzőt 
is megkérdeztünk. 
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Kanada 

 
Koronavírus: korlátozza az utazásokat Kanada 
Kanada korlátozza az utazást Mexikóba és a karibi térség országaiba a koronavírus-járvány miatt - jelentette be 
pénteken Justin Trudeau miniszterelnök. Több légitársaság, köztük az Air Canada is beleegyezett abba, hogy 
vasárnaptól egészen április 30-ig törli minden mexikói és karibi járatát. A jövő héttől a nemzetközi járatok csak 
Torontóban, Vancouverben, Montrealban és Calgaryban szállhatnak le. 
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Latin-Amerika 

 
Koronavírus adatok Latin-Amerikából 
A régióban továbbra is Brazíliában szűrték ki a legtöbb fertőzöttet, több mint 9,3 millió főt. Kolumbia áll a második 
helyen 2,1 millió esettel, majd Argentína és Mexikó következik 1,9, illetve 1,8 millió regisztrált Covid-beteggel. A járvány 
tovább tombol Brazíliában napi 53 ezer új esettel, de Kolumbiában (11 ezer) is sok új beteget szűrnek ki naponta. A 
halálozás tekintetében is Brazília áll az első helyen 227 ezer fővel, majd Mexikó következik 159 ezer halottal.  
Érdemes megemlíteni Kubát, ahol a szigorú járványügyi intézkedéseknek köszönhetően sokáig megakadályozták a 
járvány elterjedését, de a határok újbóli megnyitásával sajnos ugrásszerűen megnőtt a fertőzöttek száma. Jelenleg napi 
890 új esetet regisztrálnak, de pozitívumként elmondható, hogy a halálesetek száma továbbra is alacsony, eddig csupán 
220-an vesztették életüket a 29500 regisztrált betegből.  
 
Koronavírus: Indiát megelőzve jött fel a dobogóra Mexikó 
Mexikó megelőzte a koronavírus okozta halálesetek számában a nála tízszer népesebb Indiát, és ezzel a harmadik helyre 
került a globális járványlistán. A mexikói egészségügyi minisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint a 126 milliós 
Mexikóban az elmúlt napon 18 670 új fertőzöttet és 1506 halálesetet regisztrálták, ezzel a járvány kezdete óta 1 825 519-
re nőtt a fertőzöttek és 155 847-re a halálos áldozatok száma. A halálesetek számának rohamos emelkedése azt jelzi, 
hogy Mexikóban a járványhelyzet romlik a kormány által bevezetett, elsősorban a polgárok mozgását és a 
kereskedelmet érintő korlátozások ellenére.  
 
Újabb véres korszak kezdődött Kolumbia történetében 
A civilek szerint minden negyedik nap megölnek valakit politikai okokból Kolumbiában. Az Európai Parlament emberi 
jogi albizottsága szerint aggasztó a biztonsági helyzet romlása az országban. Az EU az elmúlt öt évben 127 millió euróval 
támogatta a vidékfejlesztést és a korábbi harcosok rehabilitációját. 
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Afrika és Közel-Kelet 

 
Felére csökkent a Dél-Afrikai Köztársaságba irányuló FDI 2020-ban 
Az UNCTAD adatai szerint a Dél-Afrikai Köztársaságba irányuló FDI 2020-ban elérte a 2,5 Mrd USD értéket, mely 
azonban jelentősen elmarad az azt megelőző 2019-es évben mért 4,6 Mrd USD-től. A jelentős, közel 50%-os visszaesést 
a koronavírus járvány negatív hatásaként magyarázzák.  
 
Uganda kávéexportja sikeres évet zárt 2020-ban 
Uganda kávéexportja a 2019-ben mért adatokhoz képest 2020-ban 22%-kal növekedett. Az ország 2020. január-
december közötti időszakban 5.492.525 60-kilós zsákot exportált, melyből 515.94 M USD bevétel keletkezett. 2019-hez 
képest Uganda exportja 972.962 zsákkal emelkedett. A növekedést az újonnan ültetett kávéfáknak és a jó időjárásnak 
tulajdonítják.   
 
Itt az ország, ahol 16 éves kortól már bárki beoltathatja magát 
Minden 16 évesnél idősebb izraeli beoltathatja magát csütörtöktől a koronavírus ellen - jelentette be az izraeli 
egészségügyi minisztérium. A tárca közlése szerint a 16 évesnél idősebbek közül bárki kérhet időpontot az oltásra, 
megnyitották mindenki előtt az oltóhelyeket, de továbbra is elsőbbséget élveznek, hamarabb sorra kerülnek az 
idősebbek. A minisztérium két héten belül 90 százalékos oltottságot szeretne elérni a hatvanévesnél idősebbek 
korosztályában. 
 
Biztató eredményekkel kecsegtet az izraeli oltási program 
Izrael a múlt héten rendkívül biztató kezdeti eredményekről számolt be az oltási programja kapcsán, növelve a reményt, 
hogy az alkalmazott vakcinák valóban magas szintű védelmet nyújtanak a koronavírus ellen. 
 
Meghosszabbították az országos zárlatot Izraelben 
Az izraeli kormány, éjszakába hajló ülésén, kompromisszumos megoldásként, egy újabb hét helyett péntek reggelig 
hosszabbította meg a koronavírus-járvány miatti szigorú országos zárlatot - jelentette a Jediót Ahronót című újság 
hírportálja, a ynet hétfőn. 
 
Dubaj szigorít, Jordánia eltörli a karantént 
A dubaji bároknak február végéig zárva kell tartaniuk, mivel az Emírségek szigorítja a koronavírus elleni intézkedéseket, 
hogy megállítsa az esetszámok emelkedését, ami az elmúlt hetekben jellemző volt. A mozik, szórakoztató és 
sporthelyszínek maximum 50 százalékos kapacitással működhetnek, a szállodák, uszodák és strandok, valamint a 
bevásárlóközpontok 70 százalékos kapacitással üzemelhetnek. Január 26-tól már nem kell karanténba vonulniuk a 
Jordániába érkező utasoknak, viszont még mindig be kell mutatniuk a 72 óránál nem régebben végzett PCR-teszt 
negatív eredményét. 
 
Algériában az orosz vakcinával megkezdték a hétvégén az oltást 
Algériában, az észak-afrikai országban szintén a vakcináktól várja a koronavírus-járvány terjedésének feltartóztatását. 
Már meg is kezdődött az oltási kampány, miután megérkezett az első szállítmány a Szputnyik V orosz vakcinából. 
Először az egészségügyi dolgozók, az idősek és a krónikus betegek juthatnak hozzá a vírus elleni szerhez. Idővel pedig 
az AstraZeneca készítményét is alkalmazhatja Algír. 
 
Méregdrágán kínálják a turistáknak a kínai vakcinát 
Nagy tételben vásárolt kínai Sinopharm-vakcinát a világon elsőként (azaz Kínánál is hamarabb) az Egyesült Arab 
Emírségekben engedélyezték, minek köszönhetően mostanra már a lakosság 31 százalékát, közel hárommillió embert 
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be is oltottak az országban. A Guardian most arról ír, hogy az olajban gazdag monarchia immár tehetős külföldieknek is 
felajánlja az oltást a turizmus fellendítését célzó program részeként. 
 
Durván megütötte a COVID-járvány az olajmonarchiákat 
2020 nagyon nehéz év volt az Öböl-menti olajtermelő országok számára is. A legtöbb közel-keleti olajállam 
költségvetése nem tud egyensúlyba kerülni – az Economist által közölt adatok szerint voltaképpen az olajáraknak 
legkevésbé kitett Kataron kívül egyetlen másik Öböl-menti államé sem. Az olajtermelő országok kilátásai középtávon 
sem jobbak. Az olaj iránti kereslet várhatóan alacsony szinten marad, míg a kínálati oldalon várhatóan erősödni fog a 
verseny a termelők között. Ráadásul a Biden-adminisztráció Irán-politikája várhatóan kevésbé lesz keménykezű, mint a 
Trump-kormányzaté, így előbb-utóbb minden bizonnyal a kivéreztetett gazdaságát olajdollárokkal megerősíteni 
szándékozó Irán is megjelenik a piacon eladóként. 
 
Meg akarták mérgezni Tunézia elnökét 
Kaisz Szaíd tunéziai elnöknek címzett üres boríték érkezett a héten az észak-afrikai ország államfői hivatalába, a levelet 
kibontva az egyik munkatárs megbetegedett és időlegesen megvakult – közölte csütörtökön a hivatal. A tájékoztatás 
szerint az államfő jól van, mivel hozzá nem jutott el a küldemény. Az incidenst az államfői hivatal „gyatra mérgezési 
kísérletnek” minősítette. 
 
Nem tudnak a turizmusból, így a kábítószerekből élnek meg 
A koronavírus-járvány összeroppantotta a Vörös-tenger környékére települt turizmust. A helyiek váltani kényszerültek, 
sokan beszálltak a kábítószerbizniszbe. Amióta a Covid tönkrevágta a turizmust Egyiptomban, a beduinok abból élnek, 
amiből tudnak. Mivel a Sinai-félsziget déli részén álló nyaralóvároskák, mint Hurghada vagy Dahab szinte egyáltalán 
nem üzemelnek, és a hotelek üresen ásítanak a sivatagi napsütésben, ez az elmúlt hónapokban egyre inkább eltolta a 
beduinok megélhetését a csempészet meg a kannabisz- és ópiumtermelés felé. 
 
Ezek a legnagyobb épülő infrastrukturális beruházások Afrikában 
Egyiptomban két óriási beruházás zajlik: az egyik a Szuezi-csatorna bővítése, a másik egy új főváros építése Kairótól 50 
kilométerre a sivatagban. A Szuezi-csatornát 2015-ben már bővítették, most újabb szélesítésre kerül sor, amelyre 1,1 
milliárd dollárt fordítanak. A csatorna szélesítése azért fontos az ország számára, mert az áthaladó hajóktól szedett díj 
az egyik legfontosabb bevételi forrásnak számít. 
 
Rákapcsolt a föld alatti urándúsításra Irán, fél éven belül atombombája lehet 
Irán megkezdte az urándúsítást az IR-2m típusú, új generációs centrifugával a natanzi földalatti atomlétesítményben, 
amivel megsérti a nagyhatalmakkal megkötött atomalkut - áll a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) által a 
tagállamoknak küldendő jelentésében, amelyből egy példány a Reuters brit hírügynökség birtokába jutott. Közben Juval 
Steinic izraeli energiaügyi miniszter azt mondta, hogy szerinte Iránnak mintegy fél évre van szüksége ahhoz, hogy képes 
legyen atombombát előállítani - jelentette a Jerusalem Post című angol nyelvű izraeli újság internetes kiadása kedden. 
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Ausztrália 

 
Útalap lehet a használt arcmaszkokból Ausztráliában 
Utak építéséhez hasznosíthatók újra a használt arcmaszkok egy ausztrál kutatás szerint, így csökkentve a koronavírus-
járvány által termelt többlethulladékot. A melbourne-i RMIT Egyetem kutatói által kitalált kétsávos út egy 
kilométerének elkészítéséhez mintegy hárommillió arcmaszkot lehet felhasználni, mely 93 tonnányival csökkentené 
a szeméttelepre kerülő hulladék mennyiségét – írja a PhysOrg.com tudományos-ismeretterjesztő portál híre alapján 
az MTI. 
 
Ismét karanténban az Australian Open teniszezői 
Az Australian Open teniszbajnokságra készülő csaknem hatszáz játékos, edző és tisztviselő kerül ismét karanténba 
Melbourne-ben. Ennek oka, hogy az egyik hotelben, ahol a teniszbajnokságra készülők megszálltak, pozitív lett egy 
alkalmazott koronavírustesztje szerdán. 
 
Egyetlen ember miatt kétmillióan kerülnek zár alá Ausztráliában 
Ma kezdődött és körülbelül kétmillió ausztrált érint az ötnapos szigorú kijárási tilalom, amit azért rendeltek el mert a 
nyugat-ausztráliai Perth-ben újra felbukkant egy koronavírusos személy – írja a Reuters. A fertőzött biztonsági őr egy 
szállodában, amelyet tengerentúlról hazatérő emberek karanténba helyezésére használnak. A férfival hatvanhatan 
kerültek közeli kapcsolatba, de közöttük egy fertőzöttet sem találtak. 
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Új-Zéland 

 
Új-Zéland most engedélyezte az első koronavírus elleni vakcinát 
Jóváhagyta az új-zélandi gyógyszerészeti felügyelet (Medsafe) a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni vakcináját - 
jelentette be Ashley Bloomfield egészségügyi főigazgató szerdán. Ez az első koronavírus elleni oltóanyag, amely 
engedélyt kapott az országban. A vírus elleni harc következő, kulcsfontosságú lépése az oltás lesz, amely egyébként 
a tervek szerint tavasszal indul. "Még sok munka vár ránk, nem vagyunk kint a vízből, de a Pfizer/BioNTech 
oltóanyagának átmeneti jóváhagyása fontos mérföldkő" - közölte az egészségügyi főigazgató. A Medsafe részéről azt 
közölték, a vakcina megfelelt a felügyelet állította 58 feltételnek. 
 
Új-Zéland üzeni, hogy ne utánozzuk mások közösségi médiás fotóit 
Új turisztikai hirdetést mutatott be Új-Zéland, amiben kifejezetten a közösségi médiára képeket posztoló turistákhoz 
szólnak. A reklámot Tom Sainsbury humoristával vették fel, aki arra kéri az utazókat, hogy hagyják abba a más utazók 
közösségi médiában közzétett fotóinak utánzását. 
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