
 

 
 

A koronavírussal kapcsolatos nemzetközi gazdasági 
hírek  

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

 
Albán gazdasági intézkedések 
A koronavírus hatása jelentősen átrajzolta Albánia gazdasági kilátásait 2020-ra, melynek hatása a következő 
években is várhatóan érezhető lesz. A szálloda- és vendéglátóipar fogja leginkább megszenvedni a járványt, 
mely a gazdaság lassulásához és mély válsághoz vezethet (a szállodák dolgozóit is távmunkára kötelezték, 
külföldi turisták pedig nincsenek a határok lezárása óta). Az élelmiszeripar egyelőre zavartalanul működik. 
Albánia importfüggő ország, az áruforgalom közúton és tengeren biztosított. A mezőgazdaságban egyelőre 
nem tapasztalható fennakadás, ám kérdéses, hogy rövidtávon az állattenyésztő és élelmiszerfeldolgozó 
gazdaságok hogyan vészelik át a válságot. Az albán kormány a koronavírus járvány idejére felfüggesztette a 
csődeljárási és felszámolási eljárást. A kereskedelmi bankok 100 millió dollár értékű Garanciaalapot hoznak 
létre, mely biztosítékként szolgál a nagyvállalatoknak a dolgozói bérek kifizetéséhez. A Jegybank 
tájékoztatása alapján a hitel kockázatmentes. Az intézkedés a 370 millió dolláros központi pénzügyi 
mentőcsomag része, mely a mélyrepülésben lévő gazdaságon hivatott segíteni, és támogatni az egészségügyi 
ágazatot. A csomag szintén tartalmaz egy 65 millió dolláros támogatást a kkv szektor számára. A koronavírus 



okozta helyzetre tekintettel természetes személyek és szervezetek, a Munkaügyi és Szakképzési Hivatalnál 
munkanélküli járadékot igényelhetnek online. 
 
Járványügyi helyzet és kapcsolódó intézkedések 
Az oktatási intézmények bezárását határozatlan időre, a járványügyi helyzet végéig meghosszabbítják. A 
járványügyi helyzetben hozott gazdaságvédelmi intézkedések mellett egy speciális pénzügyi támogatási 
csomagot dolgoznak ki a turisztikai ágazat számára. Ezen túlmenően az Albán Nemzeti Bank (a jegybanki 
alapkamat csökkentését követően) 120 millió euró értékben, kétéves futamidejű eurókötvény kibocsátást hajt 
végre. A Legfelsőbb Bírói Tanács, hivatkozva a járványügyi helyzetre, 2020. április 22-ig (a sürgős esetek 
kivételével) meghosszabbította az igazságszolgáltatás-, a bíróságok munkájának szüneteltetését. A török 
kormány támogatásával 6 db mentőkocsi (teljes rohamkocsi felszereléssel, lélegeztető géppel) érkezett 
Albániába. 
 
FORRÁS: 
Magyarország Nagykövetsége, Albánia 
 

  

Ausztria 

 
Aktuális információk a korona vírussal kapcsolatos tudnivalókról Ausztriában- frissítve  
Fontos információk a korona vírus kapcsán hozott rendelkezésekről, utazási korlátozások tekintetében, az 
osztrák vírus-helyzettel kapcsolatos hivatalos információk (közúti személy és teherforgalmat, vasúti 
személyforgalmat, légi forgalmat érintő intézkedések, határinfó) 
 
Nagyon fáj a magyar vendégmunkásoknak a járvány 
Rengeteg ember veszítette el az állását Ausztriában a járvány okán, az ott élő magyarok közül is sokan 
munkanélküliek lettek. Egyetlen hónap 170 ezren veszítették el a munkájukat Ausztriában. Ezzel 4,4 
százalékról 6,7 százalékra fog növekedni a munkanélküliségi ráta - írja a G7. Míg az osztrákok közül csak 
minden 29. veszítette el a munkáját, a magyaroknál ez a szám egészen súlyos, minden 7. Ausztriában élő 
magyar munkanélküli lett. 
 
Nem csak pillanatnyi fellélegzés volt: Ausztriából továbbra is jó hírek érkeznek 
Folytatódik a kedvező tendencia Ausztriában: az elmúlt 24 órában csaknem kétszer annyi embert 
nyilvánítottak gyógyulttá, mint ahányan megfertőződtek a koronavírussal. Az Egészségügyi Minisztérium által 
közölt adatok szerint hétfő óta 583 ember gyógyult meg, míg 332-en fertőződtek meg koronavírussal. 
Egymást követően a negyedik napon is csökkent a koronavírus-fertőzés következtében megbetegedettek 
száma, ezúttal 3,4 százalékkal, vagyis jelenleg összesen 8043 beteget tartanak nyilván. Közülük 1100-an 
részesülnek kórházi kezelésben, 243-an intenzív osztályon vannak. 
 
Koronavírus: Ausztriában fokozatosan enyhíthetnek a korlátozásokon 
Ausztriában húsvét után fokozatosan újranyitnak majd az üzletek, jelentette be az osztrák kancellár hétfőn, 
Sebastian Kurz szerint a kisebb üzletek már április 14-én újranyithatnak majd. A fodrászatok és a 
bevásárlóközpontok május 1-jén nyithatnak ki, a szállodák és éttermek pedig a legkorábban május közepén, 
lépésről-lépésre. Kurz szerint nagyobb események megtartására június végéig nem kerül sor.  
 
Kurz: csak ha megvan az oltóanyag, akkor lehet minden olyan, mint korábban 
Az osztrák kormány két milliárd euróval növeli a Kurzarbeit-nak nevezett, csökkentett munkaidős 
konstrukcióra fordított összeget - így az eddigi egymilliárdos összeg megháromszorozódik. A szó szerint "rövid 
munkát" jelentő konstrukció lényege, hogy három hónap átlagában a tíz százalékára csökkenthető a munkaidő 
akár egyenetlenül is, és fizetési sávtól függően 80-90 százalékát megkapja a munkavállaló a fizetésének, mivel 
az állam kipótolja azt. 
 

https://becs.mfa.gov.hu/news/koezuti-szemely-es-teherforgalmat-vasuti-szemelyforgalmat-legiforgalmat-erinto-intezkedesek-hatarinfo
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/ausztria-koronavirus-jarvany-vendegmunkas.703715.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200407/nem-csak-pillanatnyi-fellelegzes-volt-ausztriabol-tovabbra-is-jo-hirek-erkeznek-424848
https://www.portfolio.hu/uzlet/20200406/koronavirus-ausztriaban-fokozatosan-enyhithetnek-a-korlatozasokon-424436
https://hu.euronews.com/2020/04/06/kurz-csak-ha-megvan-az-oltoanyag-akkor-lehet-minden-olyan-mint-korabban


Vonat helyett buszok fognak közlekedni Fertőszentmiklós és az osztrák határ között 
Modernizálja a Fertőszentmiklós és az osztrák határ közötti 10,2 kilométeres vasútvonalat a Győr-Sopron-
Ebenfurti Vasút (GYSEV) Zrt., a felújítás 2,7 milliárd forintba kerül - tájékoztatta a vasúttársaság az MTI-t. A 
munkálatok miatt április 9. és június 2. között nem közlekednek vonatok a szakaszon, az utasokat vonatpótló 
buszok szállítják. 
 
FORRÁS: 
www.becs.mfa.gov.hu   
www.index.hu 
www.euronews.com   
www.mkik.hu 
www.napi.hu 
www.origo.hu  
www.portfolio.hu  
www.privatbankar.hu  
www.vg.hu 
 

  

Benelux államok 

 
Hollandia kormánya szigorúbb határellenőrzést helyezett kilátásba a húsvéti hosszú hétvégére a külföldi 
látogatók számának csökkentése érdekében. Mivel az elmúlt hétvégén számos motoros társaság lepte el az 
utakat, és a távolságtartás szabályainak be nem tartása mellett az ország jelentősebb turista célpontjainál 
gyülekeztek, a következő, négynapos hétvégén több ismert turistalátványossághoz vezető utat lezárnak a 
holland hatóságok. A szabálysértők 400 eurós pénzbírsággal számolhatnak. 
 
Belgium nemzeti légitársasága, a Brussels Airlines április 6-án bejelentette, hogy menetrendszerinti járatainak 
felfüggesztését meghosszabbítja. A tervezett április 20. helyett, május 15-én várható a járatok újraindítása. A 
bejelentés érinti a légitársaság ideiglenes munkanélküliséget igénybe vevő 4.200 alkalmazottját is, akik 
egyelőre nem állhatnak munkába. (Budapest és Brüsszel között napi 3-4 járat közlekedett a koronavírus 
járvány kirobbanása előtt, március 18-tól napi 1, márc.25. óta pedig egyetlen járat sem közlekedik a 
relációban.) 
 
Aktuális elutazási lehetőségek Hollandiából, az eindhoveni repülőtér megközelíthetősége. Magyarország és a 
Benelux országok között jelenleg egyetlen légiösszeköttetés üzemel, napi 2 járattal a Wizzair Budapest-
Eindhoven járata. Amszterdamból, a Rotterdam-Hága repülőtérről, valamint Brüsszelből, illetve 
Luxemburgból szünetel a légiközlekedés Magyarország irányába. 

Belgium Flandria tartománya április 1-én jelentette be az újabb gazdasági intézkedéseket: 1.) lehetővé akarják 
tenni a cégek számára, hogy 1.000 euró prémiumot adjanak a nehéz körülmények között dolgozó 
munkavállalók - például eladók - ösztönzésére. 2.) A COVID-19 terjedése miatt törölt szervezett utazások 
kárpótlásaként egy év elteltével nemcsak utalvány, hanem pénzvisszatérítés is igényelhető lesz. 3.) Az 
ideiglenes munkanélküliségre kényszerült munkavállalók egyhavi víz- és energiaszámlájuk kifizetésére 202,68 
eurót kapnak a flamand kormánytól. 4.) Javaslat született arra, hogy a nehéz helyzetbe került egyéni 
vállalkozók és kkv-k védelme érdekében ideiglenes moratóriumot vezessenek be a bírósági csődeljárásokra. A 
javaslat minden csőd iránti kérelem ellen védelmet nyújtana.  

Április 3-án a flamand kormány újabb kárenyhítő intézkedéseket jelentett be. 1.) 3.000 euró összegű 
kompenzációs juttatást biztosít azon egyéni vállalkozók számára, akik jelentős bevételkiesést tapasztaltak a 
koronavírus következtében. A támogatás akkor igényelhető, ha az előző évhez képest több mint 60%-os 
veszteség áll fenn. 2.) A startupok és scaleupok számára további támogatás érhető el alacsony kamatlábbal 

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/vonat-helyett-buszok-fognak-kozlekedni-fertoszentmiklos-es-az-osztrak-hatar-kozott.703782.html
http://www.becs.mfa.gov.hu/
http://www.index.hu/
http://www.euronews.com/
http://www.mkik.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.privatbankar.hu/
http://www.vg.hu/
https://www.nu.nl/coronavirus/6043072/veiligheidsregios-kunnen-in-paasweekend-wegen-sluiten-voor-motoren.html
https://www.lesoir.be/292573/article/2020-04-06/brussels-airlines-suspend-ses-vols-jusquau-15-mai
https://www.lesoir.be/292573/article/2020-04-06/brussels-airlines-suspend-ses-vols-jusquau-15-mai
https://haga.mfa.gov.hu/news/aktualis-elutazasi-lehetosegek-hollandiabol-az-eindhoveni-repueloter-megkoezelithetosege


rendelkező, három évre szóló alárendelt kölcsönök formájában, amelyre további 250 millió eurónak megfelelő 
összeget különítenek el. A flamand kormány által biztosított garanciák 2-3 milliárd euróra nőttek, amely a 
teljes flamand költségvetés körülbelül 6%-át teszi ki. 

Április 7-én a Brüsszel Főváros Régió is bejelentette a KKV-k valamint az egyéni vállalkozók számára 
létrehozott kárenyhítő intézkedéscsomagot, amelyben a leginkább várt intézkedés a koronavírus kitörése 
után elrendelt kötelező bolt, étterem, hotelbezárások részleges kártalanítása és megsegítése volt. Az új 
rendelkezés értelmében 4.000 eurós egyszeri támogatásban részesülhetnek azon brüsszeli székhelyű 
vállalkozások és egyéni vállalkozók, amelyek tevékenységüket szüneteltetni kényszerülnek a járvány miatt. 
Alapvetően a kereskedelemben, valamint a HORECA szektorban működő vállalkozásk és vállalkozók 
érintettek.  Külön intézkedés érinti a taxi szolgáltatók, az ingatlan szektorban tevékenykedő cégek, valamint 
a járvány következtében bevétel kiesést elszenvedő külkereskedelmi cégek és szolgáltatások piacát. 
Belgiumban április 8-ig 1.250.000 átmeneti munkanélküli személyt regisztráltak a járvány kitörése óta, ami azt 
jelenti, hogy  minden 3.belga munkavállaló munkanélküli jelenleg. 

Belgiumban változatlanul fenntartják a határok ellenőrzését ami különösen a holland-belga határszakaszon 
fokozottabb, tekintettel a korábbi rendszeres határmenti turizmus forgalomra, amely a járvány miatt 
bevezetett szigorú intézkedések ellenére sem csökkent. Hasonlóan nehezebb Franciaországba beutazni, ahol 
munkáltatói írásos dokumentummal kell igazolni az utazás célját, míg Németország irányában egyelőre 
elegendő a belga személyi igazolvány felmutatása, de itt is meg kell indokolni az utazás célját. Belgiumba és 
Belgiumból változatlanul a kereskedelmi és egyéb szolgáltatások áruforgalma engedélyezett, ahogyan a 
határmenti munkavállalók ingázása továbbá a munkaügyben történő határátlépés is, ugyanakkor nem 
engedélyezett semmilyen turisztikai célú mozgás, sem bevásárlás, sem pedig rokon ill. barátlátogatás.  

Egy hét alatt duplázódott meg a belga fertőzöttek száma.  A hét elején átlépte a 20.000 főt az igazolt 
fertőzöttek száma Belgiumban, ahol hétfőre virradóra újabb 1.123 ember esetében lett pozitív a koronavírus-
teszt. Az ország a 11.helyen áll a világ országai közül a regisztrált fertőzéseket illetően. Hollandiában közel 
20.000, Luxemburgban több, mint 2.800 koronavírusos beteget tartanak nyilván. A közegészségügyért felelős 
belga hatóság hivatalos adatai szerint a hétfő hajnalban rögzített új esetek közül 686-ot az ország északi, 
flamand nyelvű régiójából, Flandriából jelentettek, 262-t a francia nyelvű, déli országrészből, Vallóniából, és 
137-et a brüsszeli régióból. 

FORRÁS: 
 
www.nu.nl  
www.lesoir.be  
www.centredecrise.be  
www.info-coronavirus.be  
www.travel-magazine.be  
www.haga.mfa.gov.hu  
www.vg.hu  
Magyarország Brüsszeli (Bilaterális) Nagykövetsége 
Magyarország Hágai Nagykövetsége 
 
 

  

Bosznia-Hercegovina 

 
A koronavírus járvány hatása a bosznia-hercegovinai gazdaságra 
Bosznia-Hercegovina igyekszik gazdasági mentőcsomagot összeállítani főként a mikro-, kis- és közepes 
vállalkozások számára. A Bosznia-hercegovinai Föderációban több mint tízezren váltak munkanélkülivé az 

https://www.lesoir.be/293138/article/2020-04-08/la-prime-bruxelloise-de-4000-euros-est-disponible
https://www.lesoir.be/293138/article/2020-04-08/la-prime-bruxelloise-de-4000-euros-est-disponible
https://centredecrise.be/fr/news/gestion-de-crise/questions-relatives-au-franchissement-de-nos-frontieres
https://www.vg.hu/kozelet/egeszsegugy-kozelet/egy-het-alatt-duplazodott-meg-a-belga-fertozottek-szama-2166714/
http://www.nu.nl/
http://www.lesoir.be/
http://www.centredecrise.be/
http://www.info-coronavirus.be/
http://www.travel-magazine.be/
http://www.haga.mfa.gov.hu/
http://www.vg.hu/
https://webradio.hu/hirek/koronavirus/koronavirus-gazdasagmento-intezkedesek-es-egeszsegugyi-segitseg-a-nyugat-balkanon


elmúlt egy hónapban. A kormány a 2020-as költségvetésből igyekszik segíteni azokat, akiket már 
elbocsátottak, illetve a minimálbérből élőket. A szerbek lakta boszniai Szerb Köztársaságban áprilisban 70.000 
új munkanélkülire számítanak, őket is segítené az állam. Mivel az ország nagyban függ az Olaszországba és 
Németországba irányuló exporttól, így várhatóan a külkereskedelem is nagy hiánnyal számolhat.  
 
A Bosznia-hercegovinai Föderáció entitás kormányának gazdaságvédelmi törvényjavaslata 
A Bosznia-hercegovinai Föderáció (FBiH) entitás Kormánya 2020. április 6-án elfogadta a koronavírus-járvány 
negatív gazdasági hatásainak enyhítésére szolgáló törvényjavaslatot, melynek értelmében a veszélyhelyzet 
beszüntetését követő 180 napig a föderális, a kantonális és az önkormányzati költségvetésekben minden 
rendelkezésre álló forrást a járványellenes intézkedésekre kell átcsoportosítani. Ezeket rövidlejáratú 
kamatmentes vállalkozói hitelek folyósítására és a cégek által fizetendő járulékok támogatására, továbbá 
orvosi eszközök, gyógyszerek és alapvető élelmiszerek beszerzésére kell fordítani. A gazdaságvédelmi 
törvénytervezet legfontosabb elemei a következők: munkáltatói járulékok visszatérítése a legtöbb cégnek 
(kivéve közintézmények, bankok), mentesülés a nyereség- és a személyijövedelemadó-előleg befizetése alól, 
késedelmi kamatok felszámításának felfüggesztése, 500 millió márka (kb. 250 millió euró) alaptőkéjű 
Stabilizációs Pénzügyi Alap létrehozása a vállalkozások támogatására, 500 millió márka alaptőkéjű 
Garanciaalap létrehozása a járvány következtében bajba jutott vállalatok likviditásának segítésére, az összes 
köztartozás-behajtás és végrehajtás felfüggesztése. Az FBiH entitás kormánya 21 millió márkát a föderális 
egészségügyi tárcának utal a koronavírus-járvány elleni küzdelemhez szükséges egészségügyi eszközök és 
berendezések beszerzéséhez. 
 
FORRÁS: 
Magyarország Nagykövetsége, Bosznia-Hercegovina 
Webrádió - https://webradio.hu/ 
 

 
  

Bulgária 

 
Meghosszabbították a szükségállapotot Bulgáriában 
Meghosszabbította május 13-ig a koronavírus-járvány elleni védekezés miatt elrendelt szükségállapotot 
pénteken a bolgár parlament.  A szükségállapot ideje alatt a kormány egyebek között utazási tilalmat 
rendelhet el a járvány által különösen sújtott térségekbe, illetve megtilthatja a belépést más térségekben az 
onnan érkezőknek. Bulgária korábban már 250 főben határozta meg a nagyobb összejövetelek felső határát, 
a kormány pedig arra kérte a vállalatokat, hogy amennyiben lehetséges, tegyék lehetővé dolgozóik számára 
az otthoni munkavégzést. 
 
FORRÁS: 
Magyar Nemzet - https://magyarnemzet.hu/ 
 

  

Csehország 

 
Lassul a vírus terjedése a cseheknél 
Kedden is lassabban nőtt a koronavírusos fertőzések száma Csehországban a múlt heti napi átlagnál. Az 
egészségügyi minisztérium szerda reggeli kimutatása szerint kedden 211 embernél diagnosztizálták a 
fertőzést, s az összes fertőzöttek száma 5033-ra emelkedett. A múlt heti napi növekedési átlag 253 volt. A 
Covid-19 betegségben eddig 91-en haltak meg, míg a gyógyultak száma 181-re emelkedett. A halálesetek 
száma kedden tizeneggyel, a gyógyultaké pedig 54-gyel emelkedett. Az elvégzett laboratóriumi tesztek 
száma szerda reggel 98 681-re nőtt. Az utóbbi időben a napi tesztek száma 5-6 ezerre emelkedett. 
 
Csehországban az állam kifizeti a leállt cégeknél a bérek 80%-át 
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Jókora állami támogatást kapnak alkalmazottaik bérére a koronavírus-járvány által sújtott csehországi 
vállalatok – döntött a cseh kormány kedd esti ülésén az MTI beszámolója szerint. Az ötletet hetekkel ezelőtt 
dobta be a kormány, de most döntöttek is a megvalósításról és a pontos részletekről. A kormányülés után 
kiadott közlemény szerint az állam azoknak a vállalatoknak, amelyek a járvány következtében teljesen leálltak, 
megtéríti az alkalmazottaik bérének 80 százalékát, míg azoknak a vállalatoknak, amelyek termelése 
valamilyen módon korlátozva volt, a bérek 60 százalékát. 
 
Csehország meghosszabbította német és osztrák határszakaszának ellenőrzését 
Csehország április 24-ig fenntartja a német és az osztrák határon a koronavírus-járvány miatt március közepén 
bevezetett ellenőrzéseket. A belső határvédelem húsznapos meghosszabbításáról szerda este döntött a cseh 
kormány - olvasható az ülésről kiadott közleményben. A belügyi tárca a határellenőrzésekre 18,1 millió koronát 
kapott a kormány tartalékalapjából. A cseh kormány a koronavírus-járvány terjedésével kapcsolatban március 
14-én újította fel a német és az osztrák határon az ellenőrzéseket, az úgynevezett schengeni kódex alapján. Az 
intézkedés eredetileg öt napra szólt, de később április 4-ig meghosszabbították.  
 
Külföldi befektetők nem vásárolhatnak fel kulcsfontosságú cseh cégeket 
A cseh kormány hétfőn elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely megakadályozná, hogy a kulcsfontosságú 
cseh cégek kockázatosnak minősíthető külföldi befektetők tulajdonába kerüljenek – közölte a kormány 
honlapján. Karel Havlícek ipari és kereskedelmi miniszter szerint a törvényjavaslat, amelyet még a 
parlamentnek jóvá kell hagynia, nincs közvetlen összefüggésben a koronavírus-járvánnyal. 
 
Csehország súlyos koronavírusos betegeket fogad Franciaországból 
A francia kórházak képtelenek ellátni a koronavírusos betegeket. Mint többször megírtuk: az elkésett 
intézkedések miatt nemhogy lapítani nem tudták a járványgörbét, hanem megoldhatatlan feladat elé került a 
francia egészségügyi rendszer. Tucatjával viszik a súlyos betegeket Németországba, és ezentúl Csehországba 
is. Andrej Babis miniszterelnök a cseh közszolgálati televízióban jelentette be, hogy egyelőre 6 francia súlyos 
beteget átvesznek Franciaországtól. "Franciaország a segítségünket kérte és mi ezt teljesítjük" - mondta a 
miniszterelnök. 
 
FORRÁS: 
www.portfolio.hu 
www.origo.hu 
www.vg.hu 
www.index.hu 
 
 

  

Észak-Macedónia 

 
Magyarország százezer maszkot és ötezer védőruhát adományozott Észak-Macedóniának 
Egészségügyi védőfelszerelést adományozott Magyarország Észak-Macedóniának, hogy a nyugat-balkáni 
ország minél hatékonyabban tudjon szembeszállni az új típusú koronavírus-járvánnyal – közölte Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter Szkopjéban. Magyarország százezer maszkkal és ötezer védőruházattal járult 
hozzá a világjárvánnyal szembeni észak-macedón védekezéshez. 
 
FORRÁS: 
Népszava - https://nepszava.hu/ 
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Horvátország 

 
Újabb gazdaságélénkítő csomagot fogadott el a horvát kormány 
Újabb gazdaságélénkítő csomagot fogadott el április 2-án a horvát kormány a koronavírus okozta gazdasági 
nehézségek ellensúlyozására, mely a munkahelyek megmentését célozza. Andrej Plenkovic horvát kormányfő 
elmondta: a terhek viselésében az állami- és a magánszektorban dolgozóknak is szolidaritást kell vállalniuk. A 
közszférában dolgozókat sem hagyhatja érintetlenül a válság, bár egyelőre nem jelentett be fizetés- vagy 
nyugdíjcsökkentést. A mikro-, kis- és közepes vállalatok dolgozói, akik a válság miatt nem tudnak dolgozni, 
áprilisban és májusban 4000 kuna (190 ezer forint) havi fizetést kapnak az államtól. 
 
A Fitch pozitívról stabilra módosította Horvátország hitelkockázati minősítésének kilátásait 
A Fitch hitelkockázat-besorolási ügynökség pozitívról stabilra csökkentette Horvátország hitelkockázati 
minősítésének kilátásait, a BBB- minősítés megtartása mellett. A cég számításai szerint idén a gazdaság 5 %-
kal, azon belül az idegenforgalmi ágazat pedig 50 %-kal csökken. A gazdaság fellendülése csak 2021-ben 
várható. A 2021-es, közel három százalékos gazdasági fellendülést a szolgáltatási szektor és az export 
növekedése támogatja majd, a globális kereslet helyreállásával párhuzamosan. Ez az idegenforgalmi ágazat 
erőteljes fellendülésének és a fenntartható makro-költségvetési stabilitásnak a feltételezésén alapul. Az 
előrejelzések szerint a munkanélküliségi ráta 2020-ban 9%-ra nő, 2021-ben 9,5%-ra, 2022-ben pedig 
fokozatosan csökken. 
 
Nem befolyásolja a koronavírus-járvány Horvátország EUR bevezetésének előkészületeit  
A Horvát Nemzeti Bank (HNB) szerint Horvátország EUR bevezetésének előkészületei továbbra is zavartalanul 
zajlanak. A jelenlegi árfolyam-mechanizmus bevezetésére való felkészülés jelentette kihívások ellenére 
továbbra is az előírt dinamikával haladnak. Teljes mértékben végrehajtják az összes olyan intézkedést, 
amelyre elkötelezték magukat, és számítanak arra, hogy komoly jelöltek lesznek az árfolyam-mechanizmus 
bevezetésére az év második felében. Az ERM II árfolyam-mechanizmusba való belépést legalább két éves 
időszak követi, melynek során teljesíteni kell a nominális konvergencia kritériumokat. A járvány tehát nem 
befolyásolja a csatlakozási menetrendet. 
 
A koronavírus hatása az energiaszektorra 
A gazdasági aktivitás csökkenésével az energiafelhasználás intenzitása is csökken. A változások leggyorsabb 
mutatója Horvátországban jelenleg a villamosenergia-piac. Hasonló tendencia figyelhető meg a 
földgázpiacon, de némi eltéréssel. A gázfogyasztás ugyanis jelentősen szezonálisabb, mint az elektromos 
áramfogyasztás. Eddig nem volt észlelhető a földgáz iránti igény csökkenése az ipari fogyasztás tekintetében. 
A tározók töltési idényének kezdetével minden többletet el lehet majd tárolni. A szállítóikkal fenntartott 
rugalmasságot igyekeznek alkalmazni továbbra is. Jelenleg a koronavírusnak az energiaágazatra gyakorolt 
legszembetűnőbb hatása a kiszámíthatatlanság és bizonytalanság jelenléte. 
 
FORRÁS: 
Mandiner - https://mandiner.hu/ 
Magyarország Nagykövetsége, Horvátország 
 
 

  

Koszovó 

 
A koronavírus járvány hatása a koszovói gazdaságra 
A koszovói gazdaság várhatóan 2-4 százalékkal visszaesik az idén az új típusú koronavírus-járvány gazdasági 
következményei miatt - közölte a koszovói központi bank. A korábbi években átlagosan 3,6 százalékos volt az 
éves növekedés a nyugat-balkáni államban. A távozó kormány 170 millió eurós segítséget ígért a gazdasági 
szereplőknek a kihívásokkal való megküzdésre, azt azonban egyelőre nem lehet tudni, pontosan honnan is 
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akarja ezt az összeget előteremteni az állam. Koszovóban szombatig 135 fertőzöttet regisztráltak, kilenccel 
többet, mint egy nappal korábban. 
 
Koszovóban visszavonják a kijárási tilalmat 
Koszovóban az alkotmánybíróság az alaptörvénybe ütközőnek minősítette a kijárási tilalomra vonatkozó 
döntést, mert azt a parlament felhatalmazása nélkül hozta meg a kormány. A testület arra szólította fel a 
távozó kabinetet, hogy legkésőbb április 13-ig vonja vissza az intézkedést. 
 
FORRÁS: 
24HU - https://24.hu/ 
Webrádió - https://webradio.hu/ 
 

  

Lengyelország 

 
A lengyel kormányfő különadókkal és az adóparadicsomok felszámolásával szerezne pénzt uniós 
válságkezelésre 
Az Európai Uniónak amellett, hogy átcsoportosítja költségvetését, a koronavírus elleni harcban új 
pénzeszközöket is be kell vetnie, melyek forrása elsősorban az adóparadicsomok felszámolásában keresendő 
– jelentette ki Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő a szejmben. A koronavírus okozta egészségügyi válság 
világszerte gazdasági válsággá alakult át – mutatott rá Morawiecki, beszámolva a – többségükben 
videokonferencia révén jelen lévő – képviselők előtt a koronavírus-járvány lengyelországi kezelésének jelenlegi 
helyzetéről. 
 
A lengyel alsóház megszavazta a levélszavazásos elnökválasztást 
Megszavazta hétfő este a lengyel alsóház (szejm) azokat az előírásokat, amelyek szerint az idei elnökválasztást 
a koronavírus-járvány miatt levélszavazással bonyolítják le, az eredetileg május 10-re kiírt voksolást pedig a 
házelnök egy héttel későbbre halaszthatja el, írja az MTI. Az új előírások mellett a 460 fős, nagyrészt 
videokonferencia formájában ülésező szejmben a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) 230 képviselője 
szavazott igennel, 226 ellenzéki képviselő ellenezte a tervezetet. Tartózkodott a szavazástól a PiS frakciójához 
tartozó Egyetértés (Porozumienie) kispárt két tagja, két frakciótag ellenszavazatot adott le. 
 
A lengyel munkáltatók hazaküldik a külföldi segédmunkásokat 
Egyik napról a másikra Európa-szerte segédmunkások milliói veszítették el megélhetésüket a koronavírus 
miatt. Lengyelországban kétmillió külföldi munkavállaló él, többségük a szomszédos országokból, Ukrajnából 
és Fehéroroszországból érkezett. Irina Kijevben született, de már évek óta egy varsói étteremben volt 
felszolgáló. Miután a lengyel kormány kijárási tilalmat rendelt el március közepén, az ő munkahelye is bezárt, 
a tulajdonos pedig mindenkit hazaküldött. Jelenleg egymillió ukrán jár hasonló cipőben. 
 
Túllihegték a biztonságot a lengyel hatóságok 
A lengyel hatóságok káoszt okoztak azzal, hogy azokat az embereket is karanténra kötelezik, akik a német-
lengyel határon átjárva ingáznak a szomszédos országba dolgozni. Brandenburg és Szászország pénzügyi 
segítséget ígér azoknak a lengyeleknek, akik a határ német oldalán akarnak maradni a koronavírus-járvány 
idején. Ezt azután jelentették be, hogy a lengyel-német határon a 60 kilométeres sorok alakultak ki a lengyel 
hatóságok szigora miatt - tudósított a Rzeczpospolita. 
 
FORRÁS: 
www.mandiner.hu 
www.index.hu 
www.origo.hu 
www.euronews.com 
www.napi.hu 
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Montenegró 

 
Montenegró egészségügyi felszerelést vásárolt 
Montenegró 2 millió euró értékben mintegy 17 tonna egészségügyi felszerelést vásárolt, amely április 4-én 
késő este ért Podgoricába. A montenegrói egészségügyi dolgozók korábban kérvénnyel fordultak a 
kormányhoz, és közölték, nincsen védőfelszerelésük, maszkjuk, kesztyűjük és elegendő tesztjük a 
koronavírus-gyanús betegek vizsgálatára.  
 
Gazdasági intézkedések Montenegróban 
A montenegrói kormány a kis- és közepes vállalkozások gazdasági támogatása mellett az idegenforgalommal 
és mezőgazdasággal foglalkozók támogatásáról is tárgyal, ugyanis ezeket a szektorokat érintik a leginkább a 
járvány következményei. Montenegróban április 6-ára 214-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. 
 
FORRÁS: 
Origo - https://www.origo.hu/ 
Webrádió - https://webradio.hu/ 
 
 

  

Németország 

 
A Nagykövetség Németországot érintő utazási tanácsai - frissítve 04.07-én 
Németországban kb. 200.000 magyar állampolgár tartózkodik. A koronavírus okozta válsághelyzetben többen 
már hazatértek Magyarországra, míg másokat élet- és munkakörülményeik továbbra is itteni tartózkodási 
helyükhöz kötik. Az alábbiakban azon állampolgároknak kívánunk minél hitelesebb és aktuálisabb 
információkkal szolgálni és segíteni, akik útnak indulnak, vagy a hazaút gondolatával foglalkoznak. 
 
Németország szövetségi, illetve tartományi szintű korlátozó rendelkezéseiről szóló jogszabályok, 
tájékoztatások 
Németországban tartózkodók részére. Németország szövetségi, illetve tartományi szintű korlátozó 
rendelkezéseiről szóló jogszabályok, tájékoztatások linkgyűjteménye. 
 
Feloldják a teljes tilalmat, több tízezer idénymunkást várnak a német mezőgazdaságban 
Feloldják a koronavírus-járvány miatt márciusban elrendelt teljes tilalmat és az ágazat munkaerőigénye miatt 
szigorú szabályok mellett mégiscsak engedélyezik több tízezer külföldi mezőgazdasági idénymunkás 
beutazását Németországban a szövetségi belügyminisztérium és a mezőgazdasági és élelmezési minisztérium 
csütörtöki megállapodása szerint. 
 
Merkel: a járvány után újraélesztési és újjáépítési programokra lesz szükség 
Németországban még nem lehet kijelölni egy konkrét napot a koronavírus-járvány miatt elrendelt 
korlátozások visszavonásának elkezdésére - mondta az MTI szerint Angela Merkel német kancellár hétfőn 
Berlinben. Németországban pedig továbbra is elemezni kell a folyamatokat, és egyelőre csak az biztos, hogy 
április 19-éig valamennyi korlátozást maradéktalanul be kell tartani. 
 
Koronavírus: szigorítást terveznek Németországban, 5 ezer eurós büntetést is kiszabhatnak 
Továbbra is lassuló ütemben terjed a koronavírus-járvány Németországban a regisztrált fertőzöttek számának 
alakulásáról szóló szerdai adatok szerint. A folyamat fenntartására újabb szigorítást terveznek, a szövetségi 
belügyminisztériumban készülő javaslat szerint akár 25 ezer euró büntetés is járhat a külföldről érkezők 
kötelezettségeit előíró karantén szabályok megszegéséért. 
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Bemutatták az új német csodafegyvert 
Bemutatta kedden a Robert Koch német országos járványügyi intézet (RKI) a koronavírus-járvány elleni 
küzdelmet szolgáló első hivatalos okostelefon-alkalmazást. Az intézet szerint nem lehet egyértelműen 
megállapítani, hogy enyhül a járvány Németországban, az viszont biztos, hogy a fertőzöttek száma és a 
halálozási arány tovább emelkedik. 
 
Gyorshitel-programmal egészítik ki Németországban a kormány válságkezelő csomagját 
Részletes banki hitelbírálat nélkül és 100 százalékos állami garanciavállalás mellett napokon belül akár 800 
ezer euró (290 millió forint) áthidaló kölcsönhöz juthatnak a közepes méretű vállalkozások Németországban a 
koronavírus-járvány miatt indított kormányzati válságkezelő csomag részeként - jelentették be hétfőn 
Berlinben. 
 
A német gazdaságkutatók nagy visszaesésre készülnek 
A koronavírus-járvány következményei miatt az idén a gazdasági teljesítmény jelentős csökkenésére, majd 
jövőre annak pozitív korrekciójára lehet számítani – tájékoztatta szerdán a DIW Berlin gazdaságkutató intézet 
a vezető német gazdaságkutató intézetek közös prognózisának szerdán publikált eredményéről. A vezető 
német gazdaságkutató intézetek szerint a német bruttó hazai termék (GDP) 4,2 százalékkal csökken az idén, 
jövőre viszont 5,8 százalékos növekedéssel kompenzálja a visszaesést. 
 
Sosem látott zuhanás vár a német iparra 
A német ipari termelés drasztikus csökkenését várja az elkövetkező három hónapban a müncheni egyetem ifo 
gazdaságkutató intézete. Az ifo gazdaságkutató intézet (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung 
an der Universität München e. V.) rámutat, hogy márciusban a felmérések készítésének 1991-es kezdete óta 
nem tapasztalt mértékben, az előző havi plusz 2 pontról mínusz 20,8 pontra zuhant a gazdasági szereplők ipari 
termelés alakulásához fűzött várakozásait számszerűsítő index. 
 
A február még nem viselte meg annyira a német feldolgozóipart 
Németországban a feldolgozóipar megrendeléseinek alakulásán februárban még nem éreztették hatásukat a 
koronavírus-járvány gazdasági következményei a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis hétfői 
jelentése szerint. A belföldi megrendelések nőttek, a külföldi megrendelések csökkentek. Összeségében a 
megrendelések a vártnál kevésbé, szezonális és naptári kiigazítással 1,4 százalékkal csökkentek az előző 
havihoz képest, a várt 2,4 százalékkal szemben. 
 
Rekordra ugrott az elektromos autók eladási aránya Németországban 
Minden idők legnagyobb rekordját érte el az elektromos autók eladási aránya Németországban. Kár, hogy ezt 
a brutálisan befékező piacon sikerült produkálni. Európa legnagyobb autópiacán minden idők legnagyobb 
rekordját jelentő 9,2 százalékot ért el az elektromos járművek piaci részesedése márciusban - írta meg a 
Cleantechnica. Németországban, ahol a BMW, a Mercedes és a VW is gőzerővel állítja át a hagyományos 
benzin és dízel hajtásláncú autó gyártását hibrid és teljesen elektromos hajtásúvá, most először történt meg 
az is, hogy több tisztán elektromos autó talált gazdára, mint hibrid. 
 
13 fociklub mehet csődbe a németeknél a koronavírus miatt 
A 36 német első és másodosztályú labdarúgóklub közül tizenhármat csőd fenyeget a koronavírus-járvány 
miatti leállás következtében. A Kicker sportlap szerint a másodosztály együtteseinek különösen nagy csapás 
a mostani helyzet, az ottani 18 csapat fele van csődveszélyes helyzetben. A beszámoló kiemeli, ezek közül hét 
klubbal szemben május végén csődeljárás indulhat, amennyiben addig sem indul újra a labdarúgóélet 
Németországban. 
 
FORRÁS:   
www.berlin.mfa.gov.hu  
www.index.hu 
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Olaszország 

 
400 milliárd euróval segíti a vállalkozásokat az olasz kormány 
Újabb jelentős gazdaságélénkítő csomagot jelentett be az olasz kormányfő hétfő este, amely 200 milliárd 
euróval a vállalkozások belföldi forgalmát, további 200 milliárddal az exportot kívánja segíteni 
garanciatámogatott hitelekkel a koronavírus-járvány okozta vészhelyzetben. 
 
Forrás: 
 www.vg.hu  

  

Oroszország 

 
Először nőtt több mint ezer fővel az oroszországi fertőzöttek száma egy nap alatt 
Oroszországban most először lépte át az ezres határt a 24 órán belül regisztrált koronavírus-fertőzöttek 
száma, akik így összesen csaknem 7500-an vannak. Az orosz fogyasztóvédelmi és népjóléti hatóság 
(Roszpotrebnadzor) tájékoztatása szerint az elmúlt napon 1154 új fertőzöttet regisztráltak. Hétfő óta 11 ember 
halt meg a járvány következtében. Közben az ország déli részein is felbukkant a vírus, regisztrálták az első 
eseteket Karacsáj- és Cserkeszföldön is. 
 
Putyin a kényszerszabadság lerövidítéséről és az orosz vakcina teszteléséről tárgyalt 
Az április végéig elrendelt oroszországi fizetett kényszerszabadság lerövidítéséről egy hét múlva lehet majd 
dönteni, az orosz vakcina tesztelése májusban kezdődhet meg – hangzott el Vlagyimir Putyin orosz elnök 
járványügyi szakemberekkel és virológusokkal kedden, videokonferencia keretében folytatott tanácskozásán. 
Veronyika Szkvorcova, a Szövetségi Orvosbiológiai Ügynökség vezetője a Rosszija 24 hírtelevíziónak 
nyilatkozva úgy vélekedett, hogy a tesztelések számának növelése mellett Oroszország 10-14 nap múlva érheti 
el a fertőzöttséggörbe “platóját” – amikor az újonnan megfertőződöttek száma megközelítőleg azonos marad. 
 
Minden vírus ellen véd az orosz Rosztyeh vállalat új maszkja 
A fejlett technológia exportjára szakosodott Rosztyeh orosz állami vállalat új innovatív szájmaszk 
kifejlesztését jelentette be, amely megvéd az összes vírus és mikroorganizmus ellen – írja a TASzSz 
hírügynökség. Elmondta, hogy a masz TIOKRAFT fotokatalízis szűrőt használ, amely megállítja a káros 
anyagokat, és UV-fény alkalmazásával vízre és szén-dioxidra bontja azokat. 
 
EU: maradnak az oroszellenes szankciók a világjárvány idején is 
Az Európai Unió vezetése szerint nincs ok az Oroszország ellen bevezetett büntetőintézkedések feloldására a 
koronavírus-járvány idején, mivel a szankciók nem korlátozzák Oroszország azon képességét, hogy 
védekezzen a világjárvánnyal szemben – jelentette ki Peter Stano, az Európai Bizottság illetékes szóvivője, akit 
a TASzSz orosz hírügynökség idéz. 
 
Újra járnak a külföldön rekedt oroszokat hazaszállító különgépek 
Oroszország felújította a koronavírus-világjárvány miatt külföldön rekedt állampolgárainak hazaszállítását, 
hétfőn két, kedden három különgép indult el. Kedden egyedül Bangkokból három repülőgépet ütemeztek be 
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Moszkva, Szentpétervár és Novoszibirszk úti céllal. Tárgyalások folynak a New Yorkban és Jerevánban 
várakozó orosz állampolgárok hazaszállításáról. 
 
Forrás: 
https://oroszhirek.hu/ 
 

  

Románia 

 

Orvosi felszereléseket készül gyártani a romániai autóipar 
Virgil Popescu gazdasági miniszter bejelentése szerint az autóipar – partnerei révén – rendelkezik megfelelő 
eszköztárral ahhoz, hogy orvosi felszereléseket és segédeszközöket (védőmaszkokat, védőruházat stb.) 
állítson elő. „Az autóipar ugyanakkor kész lélegeztető gépeket kifejleszteni a koronavírussal fertőzött betegek 
számára”.  
 
Bihar megyében elkezdődött a romániai védőmaszkok gyártása 
A gyártó cég a romániai Techtex Srl., amely a máramarosi Taparo csoport tagja, elsősorban bútorgyártóként 
ismert, több mint 1600 dolgozónak nyújt munkát, és főként az Európai Uniónak és a Közel-Keletnek termel, 
de szállít az Egyesült Államokba, Kanadába, Ázsiába és Ausztráliába is. A gépek egyelőre tesztüzemmódban 
működnek, de rövid időn belül napi 150 ezer védőmaszk lesz legyártva, azaz havonta több mint négymillió.  
 
Kolozs megyében 500 millió euróból épül meg a Regionális Sürgősségi Kórház  
A Szászfenesen megépülő kórház 849 ággyal rendelkezik majd, saját helikopter leszállója és földalatti, 
kétszintes parkolója lesz. A Kolozs megyei kórház egyike a három regionális kórháznak, amelyek uniós 
finanszírozással valósulnak meg a iasi és a craiovai mellett.  
 
Az aradi Aurel Vlaicu Nyugati Egyetem (UAV) laboratóriumaiban is fertőtlenítőszert gyártanak 
Az Egészségügyi Világszervezet jóváhagyta recept szerint készült, fertőtlenítésre használható termékeket az 
UAV Kutatási és Innovációs Intézetének laboratóriumaiban készítették dr. Lucian Copolovici, a kutatóintézet 
igazgatója és dr. Florentina Munteanu, az Orvosi Iskola igazgatójának irányításával. Az UAV 
labóratóriumaiban előállított fertőtlenítőszereket már el is juttatták több Arad, Temes és Krassó-Szörény 
megyei kórházba. 
 
FORRÁS : 
Magyarország Főkonzulátusa, Kolozsvár 
MASZOL - https://www.maszol.ro/ 
Erdély Online - https://www.erdon.ro/ 
Transilvania Business Magazine - https://www.transilvaniabusiness.ro/ 
Nyugati Jelen - https://www.nyugatijelen.com/ 
 

  

Szerbia 

 
Magyarország 300 ezer maszkot adott Horvátországnak és Szerbiának 
A magyar kormány Szerbiának 200 ezer, míg Horvátországnak 100 ezer maszkot, valamint 5 ezer védőruhát 
küldött a járvány miatt. Magyarország nem csak a két szomszédos országba küldött adományt, Észak-
Macedóniába is jutott 100 ezer maszk és 5 ezer védőruházat. Szijjártó Péter Szkopjéban azt mondta, Budapest 
azért tud segíteni más országoknak, mert vásárolt egy maszkok gyártására alkalmas gyártósort Kínától, és 
hamarosan elkezdődik az egészségügyi maszkok sorozatgyártása. 
 
Koronavírus helyzet Szerbiában 
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A Szerbiát segítő kínai szakemberek szerint a szerbiai állampolgárok fegyelmezetlenek és nem tartják be az 
előírásokat, ezért véleményük szerint 24 órás kijárási tilalmat kellene bevezetni a járvány megfékezése 
érdekében. A szerb miniszterelnök közölte, tíz napon belül megkezdik a gyógyult koronavírusos betegek 
vérplazmájával történő gyógyítást, amely Kínában jó eredményeket mutatott. 
 
FORRÁS : 
hvg.hu - https://hvg.hu/ 
Origo - https://www.origo.hu/ 
 

  

Szlovákia 

 
Április 8-tól csak a kijelölt határátkelőkön lehet majd átlépni Szlovákia határait 
Szerda és péntek között csak kijelölt határátkelőkön lehet majd átlépni Szlovákia határait, melyek állandó 
jelleggel nyitva lesznek. Magyarország felől járhatók maradnak a Pozsony – Dunacsún – Rajka (autópálya), 
Medve – Vámosszabadi, Komárom – Komarno, Párkány – Esztergom, Ipolyság – Parassapuszta, Tótgyarmat – 
Balassagyarmat, Sátorosbánya – Salgótarján, Sajószentkirály – Bánréve, Migléc – Tornyosnémeti (I/17, R4), 
valamint az Újhely – Sátoraljaújhely közúti átkelők. Rendelkezésre álló repülőterek: pozsonyi, kassai, poprádi, 
pöstyéni, szliácsi, zsolnai, privigyei, nyitrai, jasnai. A nemzetközi repülőtereket lezárták, csak a Cargo üzemel. 
 
Segítséget ajánl és vihart kavar az új szlovák kormányfő 
Igor Matovič szlovák kormányfő bejelentette, hogy a Kormányhivatalban létrehozzák a Kölcsönös 
Segítségnyújtási Alapot. Maga a kormányfő teljes fizetéséről lemond az alap javára, a miniszterek és a 
koalíciós képviselők pedig saját döntésük alapján fizetnek majd a kasszába. Erre felszólították az ellenzéki 
politikusokat, az állami vállalatok vezetőit, és megszólítanak vállalkozókat is. Igor Matovič azon elképzelése, 
mely szerint 3 hétre teljesen leállítaná az országot (üzemek bezárása, határok lezárása, tömegközlekedés 
leállítása, országos karantén) nem örvend ekkora támogatottságnak.  
 
Kérdőíves felmérés a szlovákiai magyar vállalkozók között a járvány hatásairól 
A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége egy online kérdőíves felmérést indított el, amelyben a 
koronavírus által kirobbantott válság gazdasági hatásait kívánják felmérni a szlovákiai magyar vállalkozók 
körében. A járvány ellen hozott korlátozó intézkedések szinte lefagyasztották a hazai gazdaságot, és várható 
volt, hogy a negatív hatásai első lépésben leginkább a kis és középvállalkozókat érintette. 
 
Megnégyszerezte termelését, csak Szlovákiának gyárt a Chirana Medical 
A Stará Turá-i (Vágújhelyi járás) Chirana Medical társaság vállalta, hogy június végéig 300 lélegeztetőgépet 
gyárt le Szlovákiának. Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter elmondta, hogy a lélegeztetőgépek 
kórházak közti elosztását a járványügyi adatok és a felmerülő hiány alapján végzik majd. Az egészségügyben 
dolgozókat minden egyes nap telekommunikációs eszközökön keresztül képezik ki a gépek kezelésére. 
 
FORRÁS : 
infostart - https://infostart.hu/ 
ma7 - https://ma7.sk/ 
Paraméter - https://parameter.sk/ 
 
 

  

Szlovénia 

 
A koperi kikötő működése, a vasúti és közúti teherszállítás szabályozása Szlovéniában 
A koperi kikötő valamennyi termináljának működése és a kikötői szolgáltatások végzése zavartalanul zajlik az 
alkalmazottak védelme érdekében a Covid-19-fertőzés terjedésének megfékezését célzó óvintézkedések 
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bevezetése ellenére is. Frissítésre került a Járműfoglalási Rendszer (Vehicle Booking System), amely a 
konténerszállító tehergépjárművek ügykezelését teszi papírmentessé. Ezzel a kikötőben történő fel- és 
lerakodás ideje jelentősen csökken, optimalizálja a munkafolyamatokat. A jövőben a teljes papírmentes 
ügyintézésre állnak át. A vasúti teherszállítás Szlovénia valamennyi határátkelőhelyén, valamint a közúti 
teherszállítás és koperi kikötőn áthaladó tranzitforgalom zavartalanul zajlik. A Szlovén Köztársaság 
Infrastrukturális Minisztériuma visszavonásig, a járvány idejére feloldotta a 7,5 tonna össztömeg feletti 
járművekre vonatkozó közlekedési korlátozásokat (kamionstop). A forgalom a koperi kikötőn és Szlovénián át 
vezető logisztikai útvonalon zavartalanul és megbízhatóan zajlik. A járványhelyzetre vonatkozó friss 
információk követése az alábbi linken lehetséges: https://www.luka-kp.si/eng/news/single/corona-info-34958.  
További információk a portkoper@luka-kp.si e-mail címen vagy a +386 5 6656 100-as telefonszámon kérhetők. 
 
Megnyitnak két szlovén-magyar határt is az ingázók segítésére 
A határmenti ingázók mentesülnek a beléptetési tilalom és a 2 hét karantén alól is. A Bajánsenye-Hodos, 
valamint a Kétvölgy-Cepinci határokat is az ő segítésükre nyitják meg, viszont arra felhívják a figyelmet, hogy 
be kell tartani azoknak az országoknak a kijárási korlátozásait vagy tilalmait, amikbe belépnek. 
 
Szlovénia enyhítene a korlátozásokon 
Szlovénia enyhítene néhány, az új típusú koronavírus-járvány lassítására bevezetett korlátozáson. Vizsgálják 
annak lehetőségét, hogy megfelelő óvintézkedések közepette április 14-től fokozatosan újraindítsák a 
gazdasági tevékenységeket és idővel enyhítsenek a szigorú mozgáskorlátozásokon is. Janez Jansa szlovén 
kormányfő a termelési, a szolgáltatási, a kereskedelmi és közlekedési ágazatokra utalt, hozzátéve: 
természetesen azzal a feltétellel, hogy továbbra is be kell tartani a megfelelő távolságot, védőfelszerelést kell 
viselni és biztosítani kell a fertőtlenítőszerek használatát. 
 
FORRÁS : 
Alon - https://www.alon.hu/ 
index - https://index.hu/ 
Magyarország Nagykövetsége, Szlovénia 
 
 

  

Ukrajna 

 
Ukrajnában már 1668 személy fertőződött meg 
A 206 új fertőzési esetről az Ukrán Egészségügyi Minisztérium számolt be. Az Ukrán Közegészségügyi Központ 
adatai szerint április 8-án reggel Ukrajnában 1668 koronavírus-fertőzéses esetet regisztráltak. Ebből 52 eset 
halálos kimenetelű volt - írja a Mukachevo.net hírportál. 35 fő meggyógyult a COVID-19 koronavírus 
betegségből. 
 
Ukrajnában fontolóra veszik a karantén fokozatos enyhítését 
Ukrajnában a hatóságok fontolóra veszik a karantén fokozatos enyhítését, amelynek áprilisban kellene 
kezdődnie - írja az LB.ua hírportál saját a forrásaira hivatkozva. E terv szerint április 14-től megnyílnak a 400 
négyzetméternél kisebb alapterületű üzletek, valamint az összes építési és kerti komplexum, területtől 
függetlenül. Ugyanakkor még nem tervezik a határok megnyitását, zárva maradhatnak június végéig, a 
repülőterek szintén nem fognak működni. Az utazási korlátozások a helyzet alakulásától függenek. 
 
Az egészségügyi miniszter szerint Ukrajnában a tetőpontjához közelít a fertőzés terjedése 
A tetőpontjához közelít Ukrajnában a COVID-19 koronavírus-betegség terjedése - jelentette ki  
Makszim Sztepanov ukrán egészségügyi miniszter kedden a Telegram üzenetküldő csatornán közzétett 
videóüzenetében hozzátéve, hogy éppen ezért korai még az országos karantén feloldásáról beszélni.  
"A világjárvány aktív fázisaiban a betegek száma drámaian növekszik, ami drámai terhelést jelent az orvosi 
rendszerre nézve" - magyarázta. Szavai szerint a COVID-19-ben szenvedő betegek száma olyan gyorsan 

https://www.luka-kp.si/eng/information-for-truckers
https://www.luka-kp.si/eng/news/single/corona-info-34958
mailto:portkoper@luka-kp.si
https://index.hu/belfold/2020/04/01/koronavirus_hirek_aprilis_1/megnyitnak_ket_szloven-magyar_hatart_is_az_ingazok_segitesere/
https://www.alon.hu/aktualis/2020/04/koronavirus-horvatorszag-ujabb-korabban-egeszseges-kozepkoru-halt-bele-a-covid-19-szovodmenyeibe-horvatorszagban
https://www.alon.hu/
https://index.hu/
https://www.karpatinfo.net/belfold/karpataljan-mar-43-szemelynel-fedeztek-fel-koronavirust-ukrajnaban-1668-szemely-fertozodott-meg-200037893
https://www.karpatinfo.net/belfold/ukrajnaban-fontolora-veszik-karanten-fokozatos-enyhiteset-200037888
https://www.karpatinfo.net/belfold/az-egeszsegugyi-miniszter-szerint-ukrajnaban-tetopontjahoz-kozelit-fertozes-terjedese-200037874


növekszik, hogy nincs elegendő orvos, sem gyógyszer, sem kórházi férőhely, hogy segítséget nyújtsanak 
nekik. 
 
Csak a záhonyi határátkelőn lehet Ukrajnába belépni 
Keddtől a záhonyi kivételével valamennyi magyar-ukrán viszonylatú határátkelőt ideiglenesen leállította az 
ukrán határőrség - közölte a rendőrség honlapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. 
Mint írták, az ukrán fél tájékoztatása szerint a hétfőn 23 órától életbe léptetett rendelkezés szerint az utazók 
Ukrajnába történő belépése - a légi és vasúti közlekedés kivételével - kizárólag személygépjárművel történhet. 
A gyalogos átléptetés és az utazók busszal és mikrobusszal történő átszállítása megszűnik.  
Az Ukrajnába történő kilépésre kizárólag a Záhony és a Csap közötti közúti határátkelőhelyet lehet használni, 
a barabás-mezőkaszonyi, a beregsurány-asztélyi, a lónya-haranglábi és a tiszabecs-tiszaújlaki átkelőket pedig 
ideiglenesen leállítja az ukrán fél. 
 
FORRÁS: 
https://www.karpatinfo.net/  
 

  

Kazahsztán 

 
Kazahsztánban a megerősített koronavírus-esetek száma meghaladta a 700-at 
Szerdán újabb 7 esetről számolt be a köztársaság Egészségügyi Minisztérium sajtószolgálata. Kazahsztánban 
eddig 6 koronavírus okozta halálesetet regisztráltak, valamint 51 gyógyultat.  
 
Április 9-től karanténra zárják a kazah Zsambil régiót 
Éjféltől tiltva lesz minden állampolgár be- és kilépése a régióban. Kivételek: élelmiszeripari termékek, 
gyógyszerek és orvostechnikai eszközök beszerzése, orvosi segítség keresése, háziállatok maximum 30 perces 
sétáltatása a lakóhely közelében, le, ügyintézés az állami intézményeknél, váratlan vészhelyzetek és más, az 
emberi életet és egészséget veszélyeztető esetek, tavaszi és egyéb mezőgazdasági munkákhoz (vidéki 
területeken). 
 
Kazahsztán Egészségügyi Minisztériuma koronavírus-tájékoztatás érdekében chat-robotokat hozott létre a 
WhatsApp alkalmazásban 
Az Egészségügyi Minisztérium Digitalizációs Irodája szerint a Tárca hivatalos csatornája, a WhatsApp lehetővé 
teszi a lakosoknak, hogy válaszokat kapjanak a koronavírussal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre a nap 24 
órájában, a hét minden napján.  A kazahsztáni Egészségügyi Minisztérium csevegőbotjának használata a 
WhatsAppban: 1) Az okostelefon névjegyeiben mentse el a +77058126967 számot, vagy kövesse a 
https://wa.me/77058126967 hivatkozást; 2) További információért küldjön szöveges üzenetet erre a számra a 
WhatsApp-on. 
 

Pavlodarszk régióban napi 50 000 db-ra nőtt a maszkok gyártása 
A bejelentett mennyiségeket az elmúlt három-négy napban hajtották végre. Március végén drasztikusan nőtt 
a régió orvosmaszkok iránti kereslete, azonban azt csak mostanra sikerült kielégíteni. 
 
Kína orvosokat küld Kazahsztánba 
Kína orvoscsoportot küld Kazahsztánba, hogy támogassa a kazah orvosokat a COVID-19 elleni küzdelemben. 
A koronavírusfertőzés megelőzésében és a koronavírusos betegek kezelésében széles körű tapasztalattal 
rendelkező magasan képzett orvosokból álló kínai delegáció feladata, hogy tanácsadási és módszertani 
segítséget nyújtson a kazahsztáni orvosoknak. A kínai orvosok megosztják kollégáikkal a saját 
tapasztalataikat, valamint ismertetik azokkal a COVID-19 megelőzésének és ellenőrzésének kínai 
mechanizmusait. 
 
FORRÁS: 
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Kína 

 
Koronavírus: gyorsan engedélyezhetik Magyarországon a hétvégén érkezett kínai gyógyszereket  
A koronavírus-betegek kezelésénél hatásos, a hétvégén Kínából érkezett gyógyszer hazai engedélyezése 
folyamatban van, de a jelenlegi veszélyhelyzetben egyszerűsített eljárásrend van érvényben - írta a 
koronavirus.gov.hu hétfőn. 
 
Koronavírus: Kínában fejlesztett, ígéretesnek tartott gyógyszerek is érkeztek Kínából Magyarországra  
Mintegy 4 millió maszk, több mint 400 ezer védőruházat, 100 ezer védőszemüveg, 30 ezer pár kesztyű és több 
mint 6 ezer arcvédő plexi érkezett Kínából Magyarországra - közölte a külgazdasági és külügyminiszter 
szombaton a hivatalos Facebook-oldalán. 
 
Az EU KKV-Központ működésének második szakaszának lezárása 
Az EU SME Centre projektjének II. szakasza lezárásra kerül 2020. április 6-án. A központ tájékoztatása szerint 
a harmadik szakasz előreláthatólag nem indul el 2020 nyaráig. Fontos szerepet töltött be az európai kkv-k 
tájékoztatásában a kínai üzletkötések kapcsán. Piaci információkkal, üzleti lehetőségekkel, konzultációs 
lehetőségekkel és ingyenesen letölthető tanulmányokkal segítették az európai cégek terjeszkedését a kínai 
piacon. A tanulmányok továbbra is ingyenesen elérhetőek az EU SME Centre honlapján: 
https://www.eusmecentre.org.cn/  
 
Nagy meglepetés Kínából: márciusban magára talált a feldolgozóipar 
A kedden közölt adatok szerint a nemzeti statisztikai hivatal, valamint a kínai logisztikai és beszerzési 
szövetség (CFLP) által számított feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) 52,0 pontra emelkedett 
márciusban az előző hónapban mért 35,7 pontról. A feldolgozóipari BMI ezzel ismét a növekedést és a 
visszaesést egymástól elválasztó 50 pontos küszöb fölé erősödött, ráadásul 2017. szeptembere óta a legjobb 
adatnak minősül. Elemzők ezzel szemben 45,0 pontra számítottak. 
 
Biztató jel Kínából: a nagy iparvállalatok 98 százaléka újrakezdte a termelést 
Kínában a múlt héten szombatig a koronavírus-járvány miatt korábban leállt nagy iparvállalatok 98,6 százaléka 
újraindította a termelést a pekingi ipari és informatikai minisztérium hétfőn tett bejelentése alapján. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 
https://hvg.hu 
https://www.eusmecentre.org.cn/  
 
 

  

Törökország 

 
Törökországban egy nap alatt háromezer új esetet azonosítottak 
Törökországban április 3-án éjféltől lezárták a személyforgalom előtt a 30 legnagyobb várost és a Fekete-
tenger partján fekvő Zonguldak települést. Bár országos szintű kijárási tilalom még nincs érvényben, kijárási 
korlátozás vonatkozik a 65 évnél idősebbekre és a krónikus betegekre, illetve legújabban a 20 éven aluliakra is. 
Szombattól kötelező a védőmaszk használata minden forgalmasabb nyilvános helyen, beleértve az 
élelmiszerboltokat is. Már korábban leállították a nemzetközi repülőjáratokat, a belföldiek túlnyomó részét, 
valamint a távolsági vasúti közlekedést is, a városok közti utazásokat pedig hatósági engedélyhez kötötték. 
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Török cégek támogatása 
A Török Eximbank lépéseket tesz az exportőrök támogatására, ezért a járvány helyzet hatásainak mérséklése 
érdekében támogató csomagot jelent be az exportőrök termelésének fenntartása és a csökkenő 
megrendelések miatti esetleges elbocsátások redukálása érdekében. Pénzügyi megoldást dolgoznak ki a 
visszaeső megrendelések miatti megnövekedett raktárkészletek kezelésére. A Török KKV Fejlesztési 
Szervezet (KOSGEB) üzletfejlesztési hiteljei 3 hónappal meghosszabbításra kerülnek. Az ipari és technológiai 
miniszter intézkedett az egészségügyi termékek gyártóit célzó kiegészítő támogatásról, melynek összege 
maximum 6 millió TRY ($940.000) cégenként, melynek 4,2 millió TRY ($657.000) része hitel. 
 
Török külkereskedelemet érintő intézkedések 
Kialakításra került az “Érintésmentes Külkereskedelem” ügymenet, az érintett török vállalatoknak az így 
létrehozott csatornák igénybevételét ajánlják. A vámügymenetben bevezetett számos adminisztratív 
könnyítés tartalmazza az eredetigazolások későbbi, hiánypótlás szerű benyújtási lehetőségét, a vásárra, 
bemutatókra ideiglenesen kivitt termékek egyszeri nyilatkozattal történő mozgatását, 5 kg-ra növelték a 
behozható megmunkálatlan arany tömegét. A digitális vámolási eljárásban a vámolási illetékek és 
pénzbüntetések ügymenete ezen túl elektronikus úton válik intézhetővé. A kialakult közúti fuvarozást 
akadályozó helyzetre vonatkozóan a török-bolgár határon lévő kapikulei vámot érintő intézkedések keretében 
a török sofőrök és pótkocsik cseréje megvalósulhat, ezzel áthidalva a sofőrökre vonatkozó 14 napos karantén 
időszakot. Ugyanez a lehetőség biztosított a külföldi sofőrök és szállítmányozók részére is. Az eljárásnak 
köszönhetően napi 1138 (többnyire török) kamion tud áthaladni a vámon, mely tovább növekedhet. A vasúti 
fuvarozás Kapikuléból az EU irányában jelenleg egy éves 35.800 vagonos kapacitású vonalon valósul meg, a 
kapacitást rövid időn belül lehetséges 50.000 vagonra bővíteni.  A Törökországot Bulgáriával összekötő 
cerezköyi vasúti vonalon a járatok számát 2-re növelték. Még rendelkezésre áll a Karasu-Konstancai komp 
vonal is, mely 400 kamionnyi kapacitással rendelkezik. 
 
A Törökországban működő autóipari cégek április közepéig felfüggesztették a termelést 
Az ország egyik húzóágazatának számító kész- és félkész termékek beszállítása és gépjárműgyártás biztosítja 
az EU gépjárműgyártáshoz szükséges termékek 15%-át, ami egyben az ország legjelentősebb export tétele. 
Az országban működő cégek (TOFAŞ, ANADOLU ISUZU, OYAK RENAULT, HONDA, HYUNDAI ASSAN, 
MERCEDES-BENZ TÜRK, FORD OTOSAN, KARSAN, TOYOTA, MAN, TEMSA, TÜRK TRAKTÖR, OTOKAR, 
PIRELLI) felfüggesztették termelésüket, azt előreláthatóan április közepén tervezik újraindítani. A termelést 
szüneteltető cégek közül akadtak olyanok, akik a kapacitásukat egészségügyi védőfelszerelések és egyéb 
termékek gyártására ütemezték át.  
 
FORRÁS : 
hírTV - https://hirtv.hu/ 
Magyarország Nagykövetsége, Törökország 
 

  

Afrika és Közel-Kelet 

 
Ghána: 1,6 milliárd USD veszteség a koronavírus járvány miatt – előzetes hatástanulmány 
 
Ofori-Atta pénzügyminiszter március 31-i parlamenti beszámolója alkalmával ismertette a ghánai 
pénzügyminisztérium a koronavírus járvány kitörésével kapcsolatos előzetes hatástanulmányát, amelynek 
értelmében 1,6 milliárd USD veszteséggel számolnak. A megnevezett összeg többek között az ország egyik 
legfontosabb exportcikke, a rekord alacsony árú kőolaj eladásából származó bevételkiesésből, az egyéb 
adóbevételek csökkenéséből, illetve a járvány elleni védekezés költségeiből tevődik össze. 
 
 
A Moody’s és a Fitch Ratings is rontott a Dél-Afrikai Köztársaság államadós-besorolásán 
 

https://hirtv.hu/
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A Moody’s nemzetközi hitelminősítő intézet március 27-én meghozott döntése értelmében a Dél-Afrikai 
Köztársaság államadós-besorolásának korábbi „Ba1” minősítését „Baa3” kategóriára módosította.  A Moody’s 
bejelentését követve nem sokkal, március 31-én a Fitch Ratings is negatív irányban változtatott az ország 
államadós-besorolásán, leminősítve azt a korábbi „BB+” adósosztályzatról „BB negatív kilátással” kategóriára. A 
döntések hátterében a gazdasági teljesítmény körüli bizonytalanságok, illetve a koronavírus jövőbeli lehetséges 
következményei, hatásai állnak. 
 
2795 főre emelkedett Szaúd-Arábiában az igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma 
 
Az Egészségügyi Minisztérium által közölt adatokra hivatkozó szaúdi hírforrások szerint az április 7-én regisztrált 
újabb megbetegedésekkel együtt 2795 főre nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma az országban. A 
vírusfertőzés miatt elhunytak száma hárommal, 41 főre nőtt, míg ezzel egy időben a gyógyult betegek száma is 
növekedett, amely így eléri a 615 főt. A járvány elleni védekezés részeként több nagyvárosban is, mint például 
Rijád, Damman vagy Dzsidda 24 órás kijárási korlátozásokat léptettek életbe 
 
A 2020-as Dubai Expo szervezői támogatják a világkiállítás egy évvel történő elhalasztásának javaslatát 
 
A 192 kiállító országot és 11 millió látogatót váró 2020-as Dubai Világkiállítás szervezői egy általuk március végén 
kiadott közlemény alapján támogatják az expo elhalasztására vonatkozó javaslatot.  
A végleges döntésről júniusban szavazhatnak a párizsi székhelyű Nemzetközi Kiállítási Iroda (BIE - Bureau 
International des Expositions) tagállamai. Egyes források szerint valószínűtlen, hogy a rendezvény 
elhalasztásától eltérő döntés születik a tagállamok júniusi tanácskozásán. 
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