
 

 
 

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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Ausztrália és Óceánia 

Ausztrália 

 

 

Albánia 

 
Az új fertőzöttek 40%-a fiatalabb és középkorú 
Az új fertőzöttek 40%-a a 25-34 és a 45-54 éves korosztályból kerül ki – Eugena Tomini egészségügyi szakértő szerint a 
fiatalabb korosztálynak is jobban oda kéne figyelnie a megelőző intézkedések betartására. Az országban jelenleg 2584 
aktív esetet tartanak nyilván, a megbetegedések több mint 55%-át Tiranában regisztrálták. 
 
Az albán államadósság elérte a GDP 80%-át 2020. első félévében 
Az albán gazdaságot sújtó két sokkhatás – a 2019. november 26-i földrengés és a koronavírus-járvány – következtében 
az albán államadósság történelmi csúcsot döntött 2020. első félévében, és elérte az 1,26 trillió LEK-et, a GDP 80,02%-

https://albaniandailynews.com/news/albania-25-34-45-34-age-groups-comprise-40-of-cases-of-covid-19
https://albaniandailynews.com/news/public-debt-increases-to-80-of-gdp-in-h1


át. 2019 év végén az államadóssága aránya még csak 65,8% volt. A hiány növekedésének egyik legfőbb kiváltója a 
gazdaság helyreállítását célzó 650 millió euró értékű kötvénykibocsátás. 
 
Az S&P megerősítette Albánia B+ adósbesorolását 
A nemzetközi hitelminősítő intézet, a Standard & Poor’s megerősítette Albánia B+ adósbesorolását stabil kilátással a 
koronavírus-járvány albán gazdaságra gyakorolt negatív hatásai ellenére. Anila Denaj pénzügyminiszter szerint ez egy 
pozitív visszajelzés az albán kormány válságkezelési intézkedéseinek elismerésére. A hitelminősítő intézet előrejelzése 
szerint az országban idén 6,5%-os gazdasági visszaesésre lehet számítani. 
 
Nyugat-balkáni megállapodás a világjárvány elleni közös fellépésre 
Augusztus 5-én az Atlanti Tanács által összehívott Nyugat-balkáni Partnerségi Csúcstalálkozón megállapodott a térség 
hat országának (Albánia, Bosznia és Hercegovina, Észak-Macedónia, Montenegró, Szerbia) vezetése, hogy a regionális 
gazdasági együttműködés mélyítése és a világjárvány okozta gazdasági válság leküzdése érdekében közös 
intézkedéseket vezetnek be. A virtuális találkozón elért eredmények között említik, hogy az országok megismételték 
elkötelezettségüket a termékek, szolgáltatások, tőke és személyek régión belüli szabad mozgásának megvalósítása, 
valamint a gazdasági növekedést akadályozó korlátozások leépítése iránt. További célkitűzés olyan infrastrukturális 
projektek beazonosítása, melyek megvalósítása növeli a helyreállítási alapok hatékony és gyors felhasználásának 
lehetőségét, valamint befektetés-ösztönző hatással bírnak.  
 
Az albán közgyűlés jóváhagyta a 2020-as költségvetést felülvizsgáló normatív aktust  
A Közgyűlés az augusztus 5-én tartott plenáris ülésén jóváhagyta a 2020. évi állami költségvetés felülvizsgálatáról szóló 
normatív aktust, továbbá a jövedelemadóról és a fiskális eljárásokról szóló törvény módosításait. A jogalkotás célja a 
COVID-19 világjárvány negatív gazdasági következményeinek enyhítése. 
 
FORRÁS: 
https://albaniandailynews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/? 
http://www.xinhuanet.com/ 
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) 
 
Jó hír a szomszédból: Ausztriában folyamatosan csökken a fertőzöttek száma 
Folytatódik a kedvező tendencia Ausztriában az elmúlt 24 órában 85 új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak, 11-gyel 
kevesebbet, mint egy nappal korábban. Továbbra is Bécsben és Felső-Ausztriában a legmagasabb az új fertőzöttek 
száma. Eddig 21 566 ember koronavírus-tesztje lett pozitív Ausztriában, közülük 19 464-en időközben meggyógyultak, 
a halálos áldozatok száma 719.  
 
Ausztriában úgy készülnek, hogy kinyithatnak az iskolák 
A járványhelyzet ősszel lehetővé teszi a normális tanévkezdést Ausztriában az oktatási minisztérium szerint. A 
minisztérium kedden ismertetett állásfoglalásában hangsúlyozta, hogy a tanév "fokozott odafigyeléssel" kezdődik. Már 
folynak az előkészületek: az iskolákban is figyelembe veszik majd a koronavírus-jelzőrendszert; egy katalógus fogja 
tartalmazni azt, hogy a különböző jelzések esetén milyen szabályok érvényesek. 
 
 
 

http://www.xinhuanet.com/english/2020-08/02/c_139257734.htm
https://albaniandailynews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/?
http://www.xinhuanet.com/
https://becs.mfa.gov.hu/news/aktualis-informaciok-a-korona-virussal-kapcsolatos-tudnivalokrol%202
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200805/jo-hir-a-szomszedbol-ausztriaban-folyamatosan-csokken-a-fertozottek-szama-443802
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200804/ausztriaban-ugy-keszulnek-hogy-kinyithatnak-az-iskolak-443636


Az osztrák kancellária egyik munkatársa is koronavírusos lett Ausztriában 
Az osztrák kancellária egyik munkatársa is megfertőződött a koronavírussal Ausztriában - adta hírül szombaton az 
osztrák sajtó. Az illető a kisegítő személyzethez tartozik a kancellárián, egyik családtagjától kaphatta el a koronavírust. 
Miután az eset ismertté vált, megkezdődött a kontaktszemélyek felkutatása. Azoknak, akik közvetlen 
munkakapcsolatban álltak vele, karanténba kell menniük. 
 
Hatodára zuhant az Erste nyeresége a koronavírus miatt 
A 95,3 milliós eurós elemzői várakozásoktól elmaradó, 58,5 millió eurós adózás utáni eredményről számolt be ma reggel 
közzétett gyorsjelentésében az Erste Group. Ez egyúttal a második negyedéves profit hatodára zsugorodását jelenti egy 
év alatt, mögötte elsősorban a hat éve nem látott, 614 millió eurós céltartalék-képzés áll a koronavírus miatt. A magyar 
leánybank hasonló okból 14 millió eurós adózás utáni veszteséget könyvelt el. 
 
Bejött az újítás a szomszédba utazóknak 
Egy hónappal a bevezetését követően már több mint 12600 START Ausztria menetjegyet értékesített a MÁV. A 
Hegyeshalmon keresztül utazó nemzetközi utasok 90 százaléka választotta az új jegytípust. A legnépszerűbbek a 
Budapest és Bécs, a Győr és Bécs, valamint a Budapest és Salzburg közötti utazások voltak. A dinamikus árazásnak 
köszönhetően Győrből már 9 euróért, míg Budapestről 13 euróért lehet eljutni 2. osztályon az osztrák fővárosba - közölte 
az állami vasúttársaság. 
 
FORRÁS: 
https://becs.mfa.gov.hu/www.index.hu 
www.napi.hu 
www.portfolio.hu  
www.vg.hu 
 

Benelux államok 

 
Növekszik a koronavírus fertőzöttek száma Belgiumban 
A belga nemzeti közegészségügyi intézet keddi bejelentése szerint az új fertőzöttek átlagos napi száma 517,1-re 
emelkedett. Másfél hete még naponta átlagosan 279 ember fertőződött meg a kórokozóval, múlt szerdára ez a szám 
328-ra, vasárnapra 465-re emelkedett. 
 
FORRÁS: 
https://www.napi.hu/ 
 

Bosznia-Hercegovina 

 
Koronavírus-helyzet Bosznia-Hercegovinában 
Bosznia-Hercegovinában egy nap alatt 12 856-ról 13 138-ra nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma, és heten 
haltak bele a COVID-19 betegségbe, a halálos áldozatok száma ezzel 379-re nőtt. Járványügyi szakértők szerint aggasztó 
a helyzet az országban, folyamatosan nő az új fertőzöttek száma, és nagyon sok fiatal fertőződik és hal meg. Gondot 
jelent, hogy sok fertőzött nem akarja megmondani, kivel került kapcsolatba az utóbbi napokban, hetekben, így nehéz 
követni a lehetséges átfertőződések útját. Bosznia-Hercegovina többségében bosnyákok és horvátok lakta részének, a 
Bosznia-hercegovinai Föderációnak a veteránügyi minisztere belehalt a koronavírus-fertőzés szövődményeibe. 
 
4 hónap kimaradás után 2 járatot is újraindított a Ryan Air Banja Lukából 
A koronavírus-járvány miatti 4 hónapos kimaradás után két úticélra is újraindította járatait a Ryan Air Banja Lukából. 
Az egyik úti cél a németországi Memmingen, a másik pedig Brüsszel. A légitársaság olcsó repülőjegyekkel próbálja 
visszacsábítani az utasokat. 
 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200802/az-osztrak-kancellaria-egyik-munkatarsa-is-koronavirusos-lett-ausztriaban-443340
https://www.portfolio.hu/bank/20200731/hatodara-zuhant-az-erste-nyeresege-a-koronavirus-miatt-443140
https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/mav-ausztria-vasut-utazas-jegy.711219.html
https://becs.mfa.gov.hu/
http://www.index.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/koronavirus-belgium-jarvany-helyzet.711100.html
https://www.napi.hu/
https://weborvos.hu/hirek/koronavirus-a-legfrissebb-hirek-a-nagyvilagbol-261100
https://www.sarajevotimes.com/165944-2/


FORRÁS: 
https://www.sarajevotimes.com/ 
https://weborvos.hu/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/? 
 

Bulgária 

 
Bulgáriában felszökött a koronavírus-fertőzöttek és a halálesetek száma 
Bulgáriában egy nap leforgása alatt 303 ember fertőződött meg koronavírussal, a fertőzöttek száma ezzel 12 717-re 
emelkedett, közülük 701-en egészségügyi dolgozók. A halottak száma elérte a 424-et, a gyógyultaké pedig 7154-re nőtt. 
A kórházakban nagy hiány mutatkozik egészségügyi dolgozókból. Az egyik járványos gócpont egy várnai idősotthon, 
ahol egy orvos 102 gondozottat - a bent lakók csaknem felét - és az intézmény 9 dolgozóját fertőzte meg. 
 
FORRÁS: 
https://parameter.sk/ 
 

Csehország 

 
Rekordmagas az aktív betegek száma Csehországban 
Rekordszámú, több mint ötezer koronavírus-fertőzött beteg volt szerdán reggel Csehországban. Az egészségügyi 
minisztérium kimutatása szerint kedden a laboratóriumi vizsgálatok 290 embernél állapították meg a COVID-19 
fertőzést, és ezzel a betegek száma 5091-re nőtt, ami új rekordot jelent. Március elseje óta, amikor az első fertőzést 
regisztrálták, Csehországban 17 286 ember kapta meg a kórt, közülük mintegy 12 ezer, azaz 70 százalékuk már 
meggyógyult. 
 
A cseh gazdaság is térde kényszerült 
Nagyon visszaesett a második negyedévben a cseh gazdaság. Éves szinten 10,7 százalékkal esett vissza a cseh gazdaság 
a második negyedévben, az előző negyedéhez képest 8,4 százalék volt a csökkenés – közölte a Cseh Statisztikai Hivatal 
(CSÚ) pénteken Prágában a bruttó hazai termék (GDP) alakulásáról szóló első becslését. Az önálló Csehország 
történetében ez az eddigi legnagyobb gazdasági visszaesés, ami alapvetően a koronavírus-járvány miatt a gazdasági 
élet leállításának a következménye. 
 
Nagyobb pofonba szaladt bele a Skoda 
A néhány héttel ezelőtt nyilvánosságra hozott adatoknál is rosszabbul alakult a Skoda féléves teljesítménye, mind az 
eladások, mind a pénzügyi eredmények terén, igaz, a cég nem vált veszteségessé. A 372 ezer autó eladása azt jelenti, 
hogy az értékesítés 33,6 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, miközben az autógyártó üzemi eredménye 75 
százalékkal, 228 millió euróra esett.  
 
FORRÁS: 
www.napi.hu 
www.origo.hu  
www.portfolio.hu  
 

Egyesült Királyság 

 
Elhalasztják az újranyitást a britek, sőt, még szigorítanak is 
Elhalasztja Nagy-Britannia a hétvégére tervezett újranyitást legalább két héttel – jelentette be Boris Johnson 
miniszterelnök. Augusztus 1-től a lakodalmakat is korlátozzák 30 főre, illetve zárva maradnak a bowlingtermek, casinók 

https://www.sarajevotimes.com/
https://weborvos.hu/
https://www.worldometers.info/coronavirus/?
https://parameter.sk/bulgariaban-felszokott-koronavirus-fertozottek-es-halalesetek-szama
https://parameter.sk/
https://www.origo.hu/nagyvilag/20200805-rekordmagas-a-betegek-szama-csehorszagban.html
https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/nem-all-tul-fenyesen-a-cseh-gazdasag-2616224/
https://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/skoda-auto-kereslet-csokkenes-bevetel-valsag.710813.html
http://www.napi.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.portfolio.hu/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200731/elhalasztjak-az-ujranyitast-a-britek-sot-meg-szigoritanak-is-443238


és korcsolyapályák is. Az arcmaszkok használatának kötelezővé tételét pedig kiterjesztik – jelentette be a 
miniszterelnök. 

  
Nagy-Britannia északi részén ismét korlátoznak 
Megtiltották Greater Manchester, kelet-Lancashire és New Yorkshire egyes részein, hogy házon belül találkozzanak nem 
egy háztartásban élő emberek, miután a koronavírus-fertőzésszám megugrott az érintett területeken– írja a BBC. A 
korlátozások mintegy négymillió embert érintenek, alig két órával azelőtt jelentette be őket a kormány, mielőtt azok 
tegnap éjfélkor érvénybe léptek. 
 
A késznyerszabadságra küldött britek fele már visszatérhetett a munkahelyére 
A becslések szerint a mintegy 9 millió brit alkalmazott fele, akiket a járvány kitörése miatt "kényszerszabadságra" 
küldtek, már visszatérhetett a munkájába - írja a Reuters. A brit kormány jelenleg a bér 80 százalékára nyújt támogatást 
havi 2500 fontos jövedelemig, az októberig meghosszabbított könnyítést eddig 9,5 millió állásnál vették igénybe és brit 
pénzügyminisztérium szerint eddig 32 milliárd fontot fizettek ki.  
 
Koronavírus: az elsőnél kétszer erősebb lehet a második hullám 
Nagy-Britanniában kétszer erősebb lehet a koronavírus-járvány újabb hulláma a télen, ha úgy nyitják meg az iskolákat, 
hogy közben nem javítanak a tesztelési és nyomonkövetési rendszeren - áll egy kedden közzétett tanulmányban. A 
kormány azt szeretné, ha szeptember elején valamennyi tanuló visszatérne az iskolába, Boris Johnson kormányfő ezt 
nemzeti prioritásnak nevezte. 
 
Megjött az újabb figyelmeztetés: nagyon ráfáznak az angolok 
Kíméletlen lesz, amikor az év végével, de facto is bekövetkezik a januári de jure szakítás után a tényleges kiválás az EU-
ból - derül ki egy friss tanulmányból. Nem csupán azokat az ágazatokat döngöli be még mélyebbre a földbe, amelyeket 
padlóra küldött a koronaválság, hanem azokat is, amelyek viszonylag simán átvészelték azt. 
 
Nem nyúlt a kamathoz a Bank of England 
Az előzetes várakozásoknak megfelelően 0,1 százalékon hagyta az alapkamatot a Bank of England (BoE) csütörtökön. 
A brit jegybank a júniusban kiterjesztett eszközvásárlási programot sem bővítette egyelőre tovább. A brit jegybank a 
koronavírus-járvány kitörése óta kép lépésben 0,75%-ról 0,1%-ra csökkentette a kamatot, most ezen nem lazítottak 
tovább.  
 
Tényleg megtörtént a katasztrófa: romba dőlt Európa egyik legerősebb országának autógyártása 
A koronavírus megjelenése és terjedése tovább mélyítette a brit autógyártás évek óta tartó válságát. A járvány 
megfékezése érdekében hozott szigorú intézkedések után láthatóan borzasztóan nehezen megy az újraindulás, a 
termelés felfuttatása a szigetországban, amelyet a hazai autóértékesítések összeomlása és a globális kereslet drámai 
zuhanása is nehezít. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a legfrissebb statisztikák, amelyekből kiderül, 1954 óta nem 
gyártottak olyan kevés autót a britek az év első hat hónapjában, mint idén. 
 
A brit kormány járványkezelését bírálják parlamenti képviselők 
Brit parlamenti képviselők szerint súlyos hibákat követett el a kormány a koronavírus-járvány kezdetén. A honatyák 
Boris Johnson kabinetjének teljesítményét jelentésben értékelték, amelyet szerdán tettek közzé. "A kormány lassú volt 
annak felismerésében, hogy az európai országokból terjedő járvány egyre veszélyesebb" - áll az alsóház belügyi 
bizottságának jelentésében.  
 
Nemzetközi forgalombahozatali engedélyt kapott a Richter 
A Richter Gedeon Nyrt. valamint a Palette Life Sciences AB kedden bejelentették, hogy az Európai Gazdasági Térség 30 
tagállamára vonatkozó decentralizált törzskönyvezési eljárás keretében a Richter és a Palette a LIDBREETM-re 
vonatkozóan megkapták a nemzeti forgalombahozatali engedélyt az Egyesült Királyságban – olvasható a BÉT 
honlapján. A termék egy saját fejlesztésű, innovatív, hőre zselésedő, méhen belüli gél, amely jelentős fájdalomcsillapító 
hatást nyújthat hétköznapi nőgyógyászati beavatkozások során. 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200731/nagy-britannia-eszaki-reszen-ismet-korlatoznak-443158
https://www.portfolio.hu/uzlet/20200801/a-kesznyerszabadsagra-kuldott-britek-fele-mar-visszaterhetett-a-munkahelyere-443294
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Észak-Macedónia 

 
Koronavírus-helyzet Észak-Macedóniában 
Észak-Macedóniában egy nap alatt 11 202-ről 11 289-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Augusztus 5-én 6 halálos 
áldozata volt a COVID-19-betegségnek, így a halottak száma elérte az 511-et. Az egészségügyi miniszter arra kérte a 
gyógyultakat, hogy ajándékozzanak ellenanyagot tartalmazó vérplazmát, ezzel segítve a betegek gyógyulását. 
 
FORRÁS: 
https://nepszava.hu/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/? 
 

Franciaország 

 
Szigorúbb ellenőrzés a párizsi reptereken a 16 veszélyeztetett országból érkező utasok számára 
Szigorúbb ellenőrzés lépett életbe a párizsi reptereken a 16 veszélyeztetett országból vagy más néven vörös jelzésű 
országból érkező utasok számára. Ide tartozik többek között az Egyesült Államok, Dél-Afrika, Algéria, Brazília, India, 
Izrael, Madagaszkár, Peru, Szerbia és Törökország. Leszálláskor az utasnak be kell mutatnia az indulás előtti 72 órában 
elvégzett teszt eredményét, ha nincs ilyen, akkor a reptéren egy erre elkülönített helyen elvégzik ingyenesen a 
vizsgálatot. 
 
FORRÁS: 
https://hu.euronews.com 
 

Horvátország 

 
Lassult a járvány terjedése Horvátországban 
Augusztus 5-én 5376-ra emelkedett az igazolt megbetegedések száma – július elején ez még háromezer alatt volt. A 
szomszédos országban leggyorsabban július közepén terjedt a járvány, amikor a napi esetszám többször is meghaladta 
a százat. Az országok besorolásáról szóló országos tisztifőorvosi határozat szerint Horvátország „zöld” besorolást 
kapott, amin nem is változtattak azóta. Horvátországban a gyógyultak száma 4589, és eddig 154-en haltak meg a járvány 
következtében. 
 
Júliusban 2,5 millióan nyaraltak Horvátországban 
A Horvát Turisztikai Szövetség szerint júliusban 2,44 millió turista érkezett, akik 18,60 millió vendégéjszakát töltöttek 
Horvátországban. Ez jóval elmarad a tavaly júliusi eredményektől, viszont reménykeltő augusztus tekintetében. Az 
érkezések számát tekintve Horvátország 53%-os teljesítményt valósított meg tavaly júliushoz képest. A vendégéjszakák 
tekintetében kevésbé maradtak el az eredménytől, hiszen a teljesítmény 61%-os. A kimutatások szerint a horvát 
tengerpartra érkező hazai turisták száma nem esett vissza ilyen drasztikusan, az előző júliushoz képest ugyanis 91%-os 
volt a mutató, a vendégéjszakákhoz képest pedig 81%-os. A tavaly júliushoz viszonyítva idén júliusban a szlovén turisták 
vezetnek 88%-os teljesítménnyel, a második helyen a németek állnak 87%-kal, a harmadikon pedig a hazai vendégek 
81%-kal, a magyarok nem jutottak be az első ötbe. 
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A Croatia Airlines 173,2 millió kunás veszteségben, ami 8 milliárd forintos mínusznak felel meg 
A Croatia Airlines (CA) horvát légitársaság sem kerülhette el a repülési iparág többi résztvevőjének a sorsát. A járvány 
drasztikusan csökkentette a szolgáltatásaik iránti keresletet, ami természetesen negatívan befolyásolta a horvát cég 
pénzügyi helyzetét is, a cég az idei év első félévben 173,2 millió kuna (majdnem 8 milliárd forint) veszteséget halmozott 
fel. Ez lényegesen több, mint a 2019-es év azonos időszakában, amikor 89,43 millió kunás (több mint 4 milliárd forint) 
veszteséget termeltek. A horvát légtársaság közlése szerint gépeik az első félévben 5661 alkalommal szálltak fel, ami 57 
százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. A repülések struktúráját az igényekhez igazították, 
és a piaci körülményeket figyelembe véve nagyobb hangsúlyt helyeztek a Q400 flotta használatára, amelynek 
kapacitása kisebb az Airbusokhoz képest. 
 
FORRÁS: 
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Koszovó 

 
Koronavírus-helyzet Koszovóban 
Koronavírus-fertőzött lett Koszovó miniszterelnöke, amit ő maga jelentett be, enyhék a tünetei, de két hétre otthoni 
karanténba vonul, onnan folytatja munkáját. A koszovói kormányt többen is bírálták, hogy nem tett eleget a járvány 
megfékezéséért. Az 1,8 millió lakosú országban az utóbbi napokban élesen emelkedni kezdett a fertőzés terjedési 
görbéje, a fertőzöttek száma megközelíti a 9500-at. Július utolsó hetében napi 200 felett volt az új regisztrált 
megbetegedések száma, jelenleg 3 862 aktív esetet tartanak nyilván. Összeomolhat a koszovói egészségügyi rendszer 
a koronavírus terjedése miatt, a járvány- és tüdőosztályok minden kórházban megteltek, és az intenzív osztályokon is 
nagyon kevés a hely. 
 
FORRÁS: 
https://hvg.hu/ 
https://mandiner.hu/ 

 

Lengyelország 

 
A lengyeleknek is lesz saját oltásuk 
Lengyelországban - Oroszországhoz hasonlóan - előrehaladott fejlesztés folyik egy koronavírus elleni oltás 
létrehozására. A kutatáson a rák gyógyításához értő szakemberek dolgoznak. A Poznani Orvosi és Biológiai Egyetem a 
koronavírus elleni oltáson dolgoznak. Korábban a melanóma ellen dolgozták ki gyógyszert, az eközben szerzett tudásra 
támaszkodnak - derül ki a gazeta.pl cikkéből.  
 
Lejtőre kerültek a maszkok 
Lengyelországban jelentősen csökkent a maszkok ára, bár még mindig többe kerülnek, mint a koronavírus-járvány 
kitörése előtt. Hasonló a helyzet a fertőtlenítő szerekkel. Ugyanakkor az eladók szerint a vásárlók érdeklődése is 
folyamatosan zuhan ezek iránt a termékek iránt - adta hírül a Business Insider Polska. A fertőtlenítő eszközök ára részben 
azért csökken, mert óriási a választék és ezzel a verseny piacon. 
 
Védőkesztyűt, maszkot kapnak majd a lengyel elnök beiktatására érkező képviselők 
Három szenátor pozitív vírustesztje miatt szigorított egészségügyi óvintézkedések mellett iktatják be a héten a 
parlament két házának összevont ülésén az újraválasztott lengyel elnököt, Andrzej Dudát – közölte kedden a lengyel 
sajtóra hivatkozva az MTI. Andrzej Dudát július 12-én választották meg második hivatali időszakára lengyel államfőnek, 
előző megbízatása csütörtökön ér véget, a beiktatásra aznap kerül sor. 
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Minimálbér-király lesz Lengyelország 
Lengyelországban fogják fizetni a régióban a legnagyobb minimálbért, ám szakértők szerint ez visszafelé is elsülhet a 
vállalkozók nézőpontjából túl magas bérköltségek miatt. A lengyel minimálbér jövőre 2800 zloty lesz, ami az átlagbér 
több mint a fele, pontosan 53,2 százaléka. Az OECD-országok közül csak Kolumbiában magasabb ez a mutató, ahol a 
minimálbér az átlagbér 58 százaléka. 
 
Újabb kormányzati lufi durrant ki a lengyeleknél 
Lengyelországban egy évvel ezelőtt a kormány elfogadta az Állam Pénzügyi Terveinek Sokéves Menete, 2019-2022 
elnevezésű tervezetet. Az egyik fő változtatási elképzelés ebben az volt, hogy az áfa kulcsait 2022. január 1-jétől 
csökkentik. A felső kulcsot 23 százalékról 22, az alsót 8 százalékról 7 százalékra kellett volna csökkenteni - emlékeztet a 
gazeta.pl. 
 
Újabb lengyel várost érhetünk el repülővel 
Wroclav és Budapest között járatot indít augusztus 24-én a LOT Polish Airlines, a lengyel légitársaság Bombardier Q400-
as gépei hetente egyszer közlekednek az útvonalon. A LOT pénteki közleménye szerint a járat hétfőnként közlekedik, 
13.30-kor száll fel Wroclavból és 14.45-kor landol Budapesten, ahonnan 15.35-kor indul vissza és 16.50-kor száll le a 
lengyel városban. 
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Montenegró 

 
Koronavírus-helyzet Montenegróban 
Montenegróban augusztus 5-én 3361-ről 3411-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma, a betegségben elhunytak 
száma 57-re nőtt. Az országos közegészségügyi intézet igazgatója közölte, hogy akkor sem mond le, ha az augusztus 
30-i választások után romlik a járványhelyzet. A választások megtartása ugyanis szerinte biztonságos, ha az emberek 
felelősségteljesek és betartják az előírásokat. Montenegró gazdasági minisztere szerint nem várható, hogy a 
koronavírus-járvány esetleges második hulláma idején ismét bezárják a vállalatokat Montenegróban, ugyanis az ország 
gazdasága nem élné túl. A járvány által egyik leginkább sújtott ágazat az idegenforgalom, mely a tavalyihoz képest 92%-
kal esett vissza az idén. 
 
FORRÁS: 
https://nepszava.hu/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/? 
 

Németország 

 
A Nagykövetség Németországot érintő utazási tanácsai - frissítve 07.25-én 
A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet értelmében 2020. 
július 15-étől a Magyarországra történő beutazási szabályok megváltoznak. A magyar kormány a világ országait a 
COVID-19 betegséggel való aktuális fertőzöttségi viszonyok alapján 3 kategóriába sorolta be. Zöld jelzésű országból 
korlátozás nélkül be lehet lépni Magyarországra. Németország kategóriája: ZÖLD 
 
Németországban tartózkodók részére 
Tájékoztatás a német szövetségi, illetve tartományi szintű korlátozó rendelkezések jogszabályairól 
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Koronavírus: szigorral és pénzbüntetéssel lépne fel a német kormány 
Szigorúbban kellene büntetni azokat, akik megsértik a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat, 
szándékosan veszélyeztetve ezzel mások egészségét - mondta Peter Altmaier német gazdasági miniszter a dpa német 
hírügynökségnek adott interjúban. A koronavírus miatt bevezetett korlátozások betartását illetően a miniszter szerint a 
németországi lakosság túlnyomó többsége felelős magatartást tanúsít, de, mint mondta, van egy nagyon kis csoportja 
az embereknek, amelyik nemtörődöm és olykor felelőtlen. 
 
Németország már a járvány második hullámában járhat 
Németországban már a koronavírus-járvány második felfutása történik; erre figyelmeztetett egy német orvosi 
szövetség elnöke. A német kórházak felkészültek, de most fokozatos megközelítést kell alkalmazni az új kórházi ágyak 
felszabadításával kapcsolatban, ahogy a fertőzések száma növekszik, ahelyett, hogy azonnal lefoglalnák az intenzív 
osztályokat. A német intenzív osztályokon jelenleg huszonegyezer ágy van, amelynek nagyjából a fele szabad, az adatok 
szerint 270 koronavírusos beteget kezelnek jelenleg intenzív osztályon. 
 
Gyorsjelentés a német gazdaságról 
A szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) közleménye szerint ár-, szezonális és naptári hatással kiigazítva 10,1 
százalékkal esett vissza a gazdaság teljesítménye az előző negyedévhez képest. A tavalyi év azonos időszakához 
viszonyítva 11,7 százalékkal zuhant a német GDP a második negyedévben. Ez a krízis Németországnak 206 milliárd 
eurónyi veszteséget okoz, ha figyelembe vesszük a krízis előtti eredetileg előrejelzett 1,4 százalékos GDP növekedést” 
– mondta a müncheni konjunktúrakutató intézet, az Ifo Institut igazgatója Timo Wollmershäuser. 
 
Átvágták a gordiuszi csomót a példátlan német döntés után – Elcsitult a gigantikusnak ígérkező harc 
A német jegybank szóvivője hétfőn kulcsfontosságú és egyúttal piaci szempontból megnyugtató kijelentést tett abban 
az ügyben, ami 3 hónappal ezelőtt még egy gigantikusnak ígérkező jogi és hatalmi harcot vetített előre az eurózónában 
a német alkotmánybíróság példátlan döntésével. A friss kijelentés lényege, hogy a német jegybank megítélése szerint 
teljesültek a német alkotmánybíróság elvárásai, ezért a Bundesbank továbbra is részt vehet az Európai Központi Bank 
által diktált eurózónás kötvényvásárlási programban. 
 
Egyre kevesebben dolgoznak Kurzarbeitban Németországban 
Jelenleg 5,6 millióan dolgoznak a rövidített munkaidő-támogatás keretein belül Németországban az Ifo intézet szerint, 
azaz csökkent az így foglalkoztatottak létszáma. A Németországban Kurzarbeitban dolgozók száma ismét csökkent az 
Ifo intézet csütörtöki jelentése szerint, jelenleg 5,6 millióan dolgoznak az állami támogatási programban - írja a Reuters. 
 
A német ipar valósággal száguld ki a gödörből 
A német ipari megrendelések számának növekedése júniusban csaknem kétszerese volt az elemzők által várt 
mennyiségnél, és az előző év azonos időszakához képest is alacsonyabb volt a visszaesés, mint amire számítani lehetett. 
A megrendelések vártnál pozitívabb alakulása a gyors kezdeti kilábalás csalhatatlan jelének tekinthető. 
 
Javult valamelyest a német autóipar helyzete 
A német autógyártók már érzik a felpattanás első jeleit, és az export emelkedésére számítanak - ismerteti a Reuters az 
Ifo intézet kedden közölt kutatásának eredményét. A kilátások, a kereslet és az előzetes rendelések mind kis mértékben 
nőttek az előző hónapban - jelentette az Ifo, hozzátéve, hogy a vállalatok aktuális helyzetének megítélése még mindig 
negatív volt júliusban. 
 
Hozta a kötelezőt az Allianz, de a biztosítót sem kímélte a koronavírus 
Az elemzői várakozásokat némileg meghaladó, az egy évvel korábbinál viszont 29%-kal alacsonyabb, 1,53 milliárd eurós 
nettó profitról adott számot ma reggel közzétett gyorsjelentésében az Allianz. A koronavírus miatt növekedtek a 
kárigények és csökkent az autó- és utasbiztosítások iránti kereslet a biztosítónál, kombinált hányada a vagyon- és 
felelősségbiztosítások területén így az egy évvel korábbi 94,3%-ról 95,5%-ra romlott. 
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Több tízezres tüntetést oszlatott fel a német rendőrség  
Feloszlatta a német rendőrség szombaton kora este azokat a tüntetőket, akik azért gyűltek össze Berlinben, hogy 
tiltakozzanak a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások ellen. A rendőrség azzal indokolta a fellépést, hogy a 
demonstráció szervezői nem voltak képesek biztosítani az egészségbiztonsági előírások betartását. A hatóságok szerint 
20 ezer fős tömeg vonult át a belvároson a brandenburgi kapuig, és vett részt azt követően a tiltakozáson, míg a 
szervezők 1,3 millió főre becsülték a résztvevők számát. 
 
Szigorú feltételekkel térhetnek vissza a szurkolók a Bundesligába 
A Német Labdarúgó Liga (DFL) szándékai szerint négy szigorú feltétel teljesülése esetén a következő szezontól ismét 
nézők előtt rendezhetik a Bundesliga és a másodosztály mérkőzéseit. A DFL keddi közgyűlésén az első és a 
másodosztály 36 klubja elfogadta a nézők visszatérésének feltételeit. Döntésük szerint vendégszurkolók egyetlen 
mérkőzésen sem lehetnek, alkoholt nem lehet árulni és fogyasztani a stadionokban, a drukkerek nem használhatják az 
állóhelyi szektorokat, és minden klubnak nyilvántartást kell vezetnie a jegyvásárlókról. 
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Olaszország 

 
Nyolc olasz régióban már megint gyorsulva terjed a koronavírus-járvány 
Az utóbbi hónapban fokozatosan emelkedik és immár igencsak közelít az 1 egészhez Olaszországban a járvány fertőzési 
rátája, az az arányszám, amely megmutatja, hogy egy koronavírus-fertőzött átlagosan hány embert fertőz tovább - adta 
hírül hétfőn a Hszinhua kínai hírügynökség. Nyolc régióban már 1 fölött van az érték, ami a ragály egyre gyorsuló 
terjedését jelezheti előre.  

 
Nesze neked, koronavírus: a CIB anyabankja 12 éve nem látott profitot villantott 
Az Olaszországot kifejezetten sújtó koronavírus-járvány ellenére 2008 óta nem látott első féléves nyereséget ért el az 
első félévben az Intesa Sanpaolo. A második negyedéves 1,4 milliárd eurós profit az elemzők által várt 1,1 milliárdot is 
jócskán meghaladta, ugyanakkor jelentős részben egy egyszeri tételnek (eszközeladásnak) köszönhető. A kiemelkedő 
számok hatására mostanáig 6,4%-ot emelkedett a bank részvényárfolyama az olasz tőzsdén. 

 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 
 

Oroszország 

 
Moszkva októberre ígéri a tömeges oltást 
Októberre ígérte a tömeges és ingyenes koronavírus elleni oltás oroszországi megkezdését Mihail Murasko orosz 
egészségügyi miniszter a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva. Közölte, hogy befejeződött a Nyikolaj Gamaleja 
Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet (NICEM) által kifejlesztett első orosz oltóanyag klinikai tesztelése, 
és folyamatban van a hivatalos jóváhagyás. Az Interfax hírügynökség egy korábban közölt értesülése szerint a vakcina 
bejegyzése augusztus 10-12 környékén történhet meg és 15-től kerülhet polgári forgalomba. Az igazolt COVID-19-
fertőzések száma 5427-tel 850 870-re emelkedett az elmúlt egy nap alatt Oroszországban a vasárnap közölt hivatalos 
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adatok szerint. Ez 0,6 százalékos növekedést jelent, és a ráta immár 12. napja nem lépte túl a 0,7 százalékot. Az új esetek 
28,8 százaléka tünetmentes. 
 

FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/  
 

Románia 

 
Napi 1000 felett az új esetek száma Romániában 
Romániában több jele van annak, hogy tetőzik a koronavírus-járvány, de augusztus 4-én újabb negatív rekordok 
születtek az elhalálozások és a súlyos esetek számának tekintetében. Újabb 1232 embernél mutatták ki a koronavírust 
augusztus 4-én, ami több mint 10%-kal meghaladja ugyan az utóbbi két hét napi átlagát, de néhány százalékponttal 
elmarad az utóbbi hét átlagától, tehát a napi esetszám az utóbbi héten napi 1200 körül stabilizálódott, és nem 
emelkedett tovább. A júliusi fertőzési hullám azonban most érzékelteti hatását az elhalálozások és a súlyos esetek 
magas számában. Augusztus 5-én 41 koronavírusos beteg haláláról számolt be a GCS: ezzel 2500 fölé emelkedett a 
járvány romániai áldozatainak száma. Az ismert aktív esetek száma már meghaladta a 25 ezret.  
 
Frissült a lista: 41 országból érkezők karanténkötelesek Romániában 
Frissítették augusztus 3-án a közegészségügyi intézet (INSP) honlapján a magas járványügyi kockázatot jelentő 
országok lajstromát. Az ezekből az államokból Romániába érkezők 14 napos karantén letöltésére kötelesek. A listára 
azok az országok kerülnek fel, ahol az elmúlt 14 napban a százezer lakosra jutó új esetek száma nagyobb, mint 
Romániában. Az új lajstrom 41 országot tartalmaz, hárommal kevesebbet, mint a korábbi, nem tartozik már a „sárga 
övezethez” többek között Azerbajdzsán, Mexikó, Oroszország és Szerbia.  
 
Vesztegzár alá helyeztek hat falut Romániában a járvány miatt 
A hatóságok két Arges és négy Arad megyei falut helyeztek 14 napos vesztegzár alá, mert az említett településeken az 
ezer lakosra jutó fertőzések száma meghaladta a 3-at. Augusztus 1-től Románia megyéinek csaknem felében - köztük a 
legtöbb tengerparti üdülővel rendelkező Konstanca megyében - kötelezővé vált a maszkviselés a kültéri zsúfolt helyeken 
is. 
 
Újraindultak a direkt repülőjáratok Románia és Ausztria között 
Augusztus 1-től a légitársaságok ismét működtethetik Romániából Ausztriába, illetve Ausztriából Romániába repülő 
direkt járataikat. Ugyanakkor július 27-étől kezdve a Romániából Ausztriába érkező utasoknak egy 72 órásnál nem 
régebbi negatív SARS-CoV-2/PCR teszteredményt kell felmutatniuk (a 72 óra a mintavétel időpontjára vonatkozik). A 
dokumentumot angol vagy német nyelven kell hitelesíttetni. A negatív teszt hiányában az Ausztriába beutazó 
személynek és a vele együtt lakó személyeknek tíznapos elkülönítésbe kell vonulniuk saját költségen. Ezen kívül az 
Ausztriába érkezéstől számított 48 órán belül negatív teszteredményt kell bemutatniuk az osztrák hatóságoknak, és 
ennek költsége is a beutazót terheli. Amennyiben a teszteredmény negatív, a karantént feloldják.   
 
Elfogadta a családi pótlék lépcsőzetes emeléséről szóló rendeletet a román kormány 
Szeptembertől kezdődően lépcsőzetesen, fél évente 20%-kal emelik Romániában a családi pótlékot a következő két 
évben – az erről szóló sürgősségi rendeletet július 31-i ülésén fogadta el a bukaresti kormány. Ehhez a koronavírus-
járvány okozta előre nem látott kiadások miatt 2,3 milliárd lej (165 milliárd forint) hiányzik az idei költségvetésből. 
Ahhoz, hogy fenntartható legyen a családi pótlék emelése, amelynek megduplázása 6,6 milliárd lejes évi többletterhet 
jelent a román költségvetésnek, a bukaresti kormány a törvényi előírás lépcsőzetes bevezetéséről döntött, és ennek 
megfelelően módosította a családi pótlék megduplázását előíró törvényt. Romániában a kormány azonnal hatályba lépő 
sürgősségi rendeletekkel avatkozhat be a törvényhozási folyamatba, ezeket később a parlament megerősítheti, 
módosíthatja, vagy elvetheti. 
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Nagy adag Remdesivirt kap Románia a koronavírusos betegek kezelésére - a Maszol.ro portálról 
Három szakaszban összesen 25 157 adag Remdesivir hatóanyagú, Veklury elnevezésű gyógyszert kap Románia a 
koronavírusos betegek kezelésére az Európai Bizottság (EB) és az orvosságot gyártó vállalat között aláírt szerződés 
alapján - közölte az egészségügyi minisztérium. A szaktárca szerint augusztus 7-én 6026 adag Remdesivir érkezik 
Romániába, ami hozzávetőlegesen 1200 beteg kezelésére elegendő (egy páciensnek öt adagot kell megkapnia). Az 
Európai Bizottság az elmúlt 14 napban jegyzett esetszámok alapján végezte az elosztást, így Románia kapja a második 
legnagyobb mennyiséget, Spanyolország után. A Veklury az első, uniós szinten engedélyezett gyógyszer a COVID-19 
kezelésére. Augusztus elejétől kezdve az Európai Bizottság támogatásával Veklury-készleteket bocsátanak a 
tagállamok és az Egyesült Királyság rendelkezésére.  
 
Idén is gőzerővel terjeszkednek a multinacionális áruházláncok Romániában - a Maszol.ro portálról 
1 milliárd euróból több száz áruházat, boltot nyitnak a vezető kiskereskedelmi vállalatok az országban. Tavaly nagyot 
kaszáltak, több cég árbevétele 20 százalékot meghaladó arányban nőtt.  Bár a járvány kiváltotta gazdasági válság miatt 
az elmúlt hónapokban csökkent a lakossági fogyasztás, a nemzetközi áruházláncok továbbra is agresszíven 
terjeszkednek. A 10 legnagyobb kiskereskedelmi vállalat rekordösszeget, 1 milliárd eurót szán idén fejlesztésekre, ami 
körülbelül 400 új szupermarket és bolt megnyitását jelenti, de épülnek új raktárak, logisztikai központok is.  A legtöbbet, 
300 millió eurót, a Kaufland szán beruházásokra, míg az ugyanazon anyacéghez tartozó Lidl 200 millió euróból nyit 15 új 
diszkontáruházat. A legtöbb, közel 200 egységgel, a jelenlegi piacvezető Profi hálózata bővül. Az Európai Fejlesztési 
Bank és egy befektetési alap tulajdonában levő cég jelenleg 1 200 Profi szupermarketet és Profi City boltot üzemeltet.  
 
FORRÁS:  
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Spanyolország 

 
Koronavírus: sárga besorolású lett Spanyolország 
Az országos tisztifőorvosi határozat szerint Spanyolországban a koronavírus-fertőzöttség és a kockázat már nem 
alacsony, ezért zöld helyett sárga jelzést kapott az ország. A koronavírus külföldről történő behurcolásának veszélye 
miatt elrendelt beutazási korlátozások július 15-én léptek hatályba. A járványügyi készültségi időszak utazási 
korlátozásairól szóló kormányrendelet a koronavírus-járvány súlyossága szempontjából három - vörös, sárga és zöld - 
kategóriába sorolja az államokat, és ennek megfelelően rendelkezik az onnan érkezők határátlépésének korlátozásáról. 
 
Még mindig ezer feletti megbetegedés Spanyolországban 
A spanyol egészségügyi minisztérium keddi közleménye szerint 1178 új koronavírus-fertőzöttet jelentettek az elmúlt nap 
alatt, többségükben Madrid és Aragónia tartományokból, a COVID-19 halálos áldozatainak száma 26 új halálesettel 28 
498-ra nőtt. A fertőzöttek számának napi emelkedése magasabb volt, mint a hétfői 968, amikor három régióból nem 
érkeztek adatok. A szerológiai tesztekkel kiszűrt fertőzöttek száma 297 054-ről 302 814-re emelkedett kedden a tárca 
jelentése szerint. 

 
Pénzügyi botrány miatt távozik országából a volt spanyol király 
I. János Károly volt spanyol király bejelentette hétfőn, hogy elhagyja az országot, és külföldön telepszik le. 
Hírügynökségek pénzügyi botrányt emlegetnek a döntés hátterében. A királyi család internetes oldalán jelent meg a 
levél, amelyben a fiát, VI. Fülöp jelenlegi uralkodót tájékoztatta a szándékáról. Döntését azzal indokolta, hogy ez 
szolgálja Spanyolország érdekeit. Azt nem közölte, hogy hová távozik. 
 
FORRÁS: 
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Svédország 

 
Fontos tudni: változások 2020. augusztus 1-től - belépés Magyarországra 
Svédország továbbra is sárga besorolású ország, ezért továbbra is szükséges a két negatív PCR teszt. A magyarországi 
tesztelés önköltségessé vált. Magyarországon az alábbi egészségügyi szolgáltatóknál lehet PCR tesztet 
csináltatni: https://www.nnk.gov.hu/index.php/mintavetel-celjabol-felkeresheto-intezmenyek A teszteket külföldön is 
el lehet végezni még az utazást megelőző 5 napban 48 órás különbséggel. 
 
Svédországban nem javasolják a maszkok viselését 
Svédország járványszakértője továbbra sem javasolja a koronavírus-járvány ellen maszkok viseletét. Anders Tegnell, a 
svéd közegészségügyi hivatal járványügyi szakértője kedden a svéd közszolgálati rádióban úgy nyilatkozott, hogy az 
ajánláshoz további kutatási eredményeket vár hivatala a maszkviselet előnyeiről. 
 
Kiderültek a számok - újra aratott a svéd modell 
Nagyot zuhant a svéd gazdaság is a második negyedévben az elsőhöz képest, ám mielőtt valaki kárörvendően felhívná 
a figyelmet arra, hogy lám-lám, hiába kezelték puhán a koronaválságot szembe menve egész Európával, ők is ráfáztak, 
érdemes még egyszer rátekinteni az adatokra. Bár megtépázta a teljesítményüket a járvány, nem jártak annyira rosszul, 
mint más országok cégei. A GDP-adattal hasonló a helyzet: igaz ugyan, hogy jelentős a hanyatlás, ám nem akkora, mint 
más európai országok gazdaságának visszaesése. 
 
FORRÁS: 
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Szerbia 

 
Koronavírus-helyzet Szerbiában 
Szerbiában augusztus 6-án 26 738-ról 27 033-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Augusztus 6-án 9 újabb halálos 
áldozata volt a betegségnek, így a halottak száma 614-re emelkedett. Predrag Kon, az ország vezető járványügyi 
szakértője szerint egyre biztatóbb a helyzet, hiszen csökken a napi új fertőzöttek száma, és azoké is, akiket kórházban 
kezelnek. Mint mondta, kezelhetővé vált a járvány, de nem szabad lazítani a fegyelmen. 
 
Nagy bajban a szerb húsipar 
Az összeomlás szélén áll a húsipar Szerbiában, olvasható a serbianmonitor.com hírportálon. Visszaesett a sertés, a 
marha és a baromfihús iránti kereslet, mivel a szállodák és az éttermek a COVID-19 járvány miatt üresek. Nincsenek 
külföldi turisták, és felfüggesztették a hús-és hústermék exportot is. 
 
FORRÁS: 
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Szlovákia 

 
Április óta nem igazoltak olyan sok új fertőzöttet Szlovákiában, mint augusztus 5-én 
Augusztus 5-én 63 új esettel emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma Szlovákiában. A nap folyamán 2667 
koronavírustesztet elemeztek ki, ezek közül pedig 63 lett pozitív – április óta ez a legmagasabb napi új fertőzésszám. 
Szlovákiában így 2480-ra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma. Viszont 47 személyt gyógyultnak nyilvánítottak, 
így már összesen 1824-en küzdötték le a kórt. 
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A második negyedévben közel tizenöt százalékkal csökkent a szlovák gazdaság 2019 azonos időszakához képest 
A Költségvetési Tanács becslése szerint a gazdasági növekedés visszaesése a második negyedévben az előző 
negyedévhez képest eléri a 11% -ot. Ez azt jelenti, hogy a bruttó hazai termék (GDP) 14,8% -kal csökkent az előző évihez 
képest. Az év első felére a szlovák gazdaság csökkenéséről szóló új becslés 2,4% -kal jobb, mint amit a Makrogazdasági 
Előrejelzések Bizottsága eredetileg feltételezett 2020 júniusában. A helyi statisztikai hivatal 2020 augusztus 14-én teszi 
közzé a GDP második negyedévére vonatkozó hivatalos becslését. A Költségvetési Tanács szerint a szlovák gazdaság ez 
év áprilisában érte el a mélypontot, amikor a tavalyihoz képest 20% -os volt a visszaesés. Szerintük Szlovákia a 
fokozatosan épül fel a többi euro-övezeti országgal együtt. 
 
Még mélyebb a gödör 
A legújabb előrejelzés szerint a költségvetési hiány 2020-ban eléri a GDP 9,45 százalékát, ami köszönőviszonyban sincs 
az eredetileg tervezettel. A júniusi előrejelzéshez képest a Költségvetési Tanács csaknem 1,5 milliárd euróval nagyobb 
hiányt jósol. Ennek legfőbb oka természetesen a globális koronavírus-járvány, amely kieső bevételeket és növekvő 
költségvetési kiadásokat jelent. Szlovákiában az adóbevételek kiesése várhatóan 2,7 milliárd eurót tesz majd ki, ami a 
GDP 3,5 százaléka. Ehhez jönnek a gazdaság megsegítésére irányuló költségvetési kiadások és a növekvő szociális 
transzferek, amelyek együtt további 1,5 milliárddal járulnak hozzá a hiány növekedéséhez. A COVID-19-cel kapcsolatos 
kiadások más költségvetési fejezetekben is megjelennek, ezek körülbelül további 700 millió eurót tesznek ki. A teljes 
hiányhoz a világjárványon kívül azonban más faktorok is hozzájárulnak. Ezek közül a legérdekesebb az a körülbelül 2 
milliárd eurós többlethiány, amely a járványtól függetlenül növekvő költségvetési kiadásokból származik. 
 
Ingatlanárak: határ a csillagos ég 
Az elmúlt évek látványos gazdasági növekedésének köszönhetően a lakóingatlanok ára is megugrott. A lakosság 
növekvő bevételei és a történelmi mélyponton levő hitelkamatok is hozzájárultak ahhoz, hogy soha nem látott 
mértékben nőtt a lakóingatlanok iránti kereslet, ami természetesen az árakon is meglátszott. A Szlovákiában 
márciusban megjelent koronavírus-járvány miatt sokan abban bíztak, hogy az idei első negyedéves adattal eljutottunk 
a csúcsra, és már a második negyedévben csökkennek az árak. „A munkanélküliek számának a növekedése, a lakosság 
bevételeinek a csökkenése és a bizonytalan gazdasági helyzet mind-mind arra engedett következtetni, hogy ez valóra is 
válik. Az ingatlanpiac azonban elszakadt a gazdaság többi részétől, és teljesen ellentétes irányt vett. A lakóingatlanok 
ára nemhogy nem csökkent, hanem még nőtt is. A második negyedéves négyzetméterenkénti átlagár elérte az 1731 
eurót” – nyilatkozta Roman Vrbovský, a szlovák jegybank elemzője. Az ingatlanárak a második negyedévben 11,2 
százalékkal nőttek az egy évvel korábbiakhoz képest. 
 
FORRÁS: 
https://mandiner.hu/ 
https://parameter.sk/ 
https://ujszo.com/ 
 

Szlovénia 

 
Koronavírus-helyzet Szlovéniában 
A Magyarországgal szomszédos államok közül Szlovéniában és Szlovákiában nevezhető a körülményekhez képest a 
legjobbnak a járványhelyzet. Szlovéniában több mint egy hete 10 alatt van a napi fertőzések száma, így nem vezetnek 
be újabb óvintézkedéseket. Szlovéniában az igazolt fertőzöttek száma 2208 fő, az aktív esetek száma 200 és összesen 
124-en haltak bele a betegségbe. 
 
FORRÁS: 
https://hirtv.hu/ 
 
 
 

https://mandiner.hu/cikk/20200803_a_masodik_negyedevben_kozel_tizenot_szazalekkal_csokkent_a_szlovak_gazdasag_tavalyhoz_kepest
https://ujszo.com/velemeny/meg-melyebb-a-godor
https://ujszo.com/kozelet/ingatlanarak-hatar-a-csillagos-eg
https://mandiner.hu/
https://parameter.sk/
https://ujszo.com/
https://hirtv.hu/hirtvkulfold/ukrajnaban-tovabbra-is-magas-a-fertozesszam-szloveniaban-es-szlovakiaban-javult-a-helyzet-2506163
https://hirtv.hu/


Ukrajna 

 
Újabb negatív rekord: 1318 új koronavírusos fertőzött egy nap alatt Ukrajnában 
A szerdán mért eddigi legmagasabb napi esetszámot, 1271 után ma reggel még több, 1318 új fertőzöttet regisztráltak 
Ukrajnában, így 76 808-ra emelkedett a járvány kezdete óta észlelt esetszám, közli az egészségügyi minisztérium. A 
legtöbb esetet Lemberg megyében és Kijevben tartják számon. A friss betegek száma Odessza, Harkiv és  
Ivano-Frankivszk megyében a legmagasabb. Eddig összesen 1819 halálos áldozatot követelt a koronavírus az országban. 
42 524 embernek sikerült leküzdenie a betegséget. Kárpátalján 77 új esetet azonosítottak az elmúlt 24 órában, így 5539-
re nőtt az érintettek száma. Ebből 713 medikus, 304 gyerek. A legtöbb új pácienst Ungváron (+18), a Técsői (+16) a 
Nagyszőlősi (+11) járásban azonosították. Összesen 2298-an gyógyultak fel, 212-en elhunytak, ebből 2 személy az elmúlt 
24 órában. 
 

FORRÁS: 
https://karpathir.com/ 

 

Kazahsztán 

 
Kazahsztáni kutatók tesztelték magukon a vakcinát 
Július 26-án 7 kutató saját találmányú «QazCovid-in» vakcinával oltotta be magát, azóta folyamatos orvosi felügyelet 
alatt vannak. A kutatók nem észleltek semmilyen mellékhatást, ezenfelül a szervezetükben már kialakul bizonyos 
mennyiségű antitest is. 
 

FORRÁS: 
https://centralasia.news/  
 

Kína 

 
Kína fenyegetőzik: nem fogja válaszlépés nélkül hagyni, ha Amerika "ellopja" a TikTokot 
Kína nem fogja elfogadni egy kínai technológiai vállalat „ellopását” és kész arra, hogy válaszcsapást mérjen 
Washingtonra, amiért nyomást gyakorol a ByteDance-re, hogy eladja a TikTok amerikai részlegét a Microsoftnak – írja 
egy kínai lap a Reuters tudósítása szerint. Az, hogy az Egyesült Államok zaklatja a kínai technológiai vállalatokat, mind 
az „American first”- vízió eredménye, de ez egy zéró összegű dolog – írja a The Global Times nevű kínai állami lap.  
 
Milyen koronavírus? Közel tízéves csúcson a kínai feldolgozóipar kilátásai 
A Caixin feldolgozóipari beszerzési menedzserindexe a júniusi 51,2 pontról 52,8 pontra emelkedett. Ezzel megcáfolta az 
elemzők várakozásait, melyek sokkal inkább stagnálásról, minimális javulásról szóltak. Ezzel az index nem csak a 
koronavírus-járvány negatív hatásait vetkőzte le, de majdnem tíz éve, 2011 januárja óta nem látott csúcsra ment. 
 
Kínai hackerek támadták meg az egyik legígéretesebb vakcina gyártóját 
A kínai kormányhoz köthető hackerek támadták meg a Moderna Inc-et, egy amerikai vállalatot, amely egy fejlett 
stádiumban lévő koronavírus-vakcinán dolgozik – írja a Reuters egy amerikai kiberbiztonsági szakértőre hivatkozva. Kína 
mindent tagad. A múlt héten az amerikai igazságügyi minisztérium két kínai állampolgárt is megvádolt kémkedéssel, 
akik egy meg nem nevezett, az amerikai koronavírus elleni küzdelemben részt vevő egészségügyi vállalatot támadtak a 
kibertéren keresztül. 
 
Egy évvel elhalasztják a hongkongi választásokat 
A koronavírus-járványra hivatkozva Carrie Lam hongkongi kormányzó pénteken bejelentette a szeptember 6-ra kitűzött 
törvényhozási választások egy évvel történő elhalasztását. A döntés szakértők szerint jelentős csapást mérhet a 
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demokráciapárti ellenzékre, amely a tavaly kezdődött tüntetési hullámot és a kínai kormányzat által júniusban életbe 
léptetett szigorú nemzetbiztonsági törvény népszerűtlenségét meglovagolva abban reménykedett, hogy többségbe 
kerülhet a város törvényhozási tanácsában, jóllehet tizenkét jelöltjüket - köztük a legismertebbet, Joshua Wongot - 
kizárták a választásokból. 
 
Nagy meglepetést okozott a kínai gazdaság: száguldott az export 
Júliusban az elemzők által várt kisebb visszaeséshez képest nagyot emelkedett a kínai export, az import ugyanakkor 
csökkent, az adatok vegyes képet festenek a járványból kilábaló kínai gazdaságról. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 

 

Törökország 

 
Törökországban egyre csökken a napi új igazolt fertőzések száma 
Egyre kevesebb új fertőzöttet diagnosztizálnak Törökországban és csökken az új típusú koronavírus okozta napi 
halálozások száma is. Az elmúlt 24 órában 19-en estek áldozatul a koronavírusnak, ezzel az összes halálozás száma 5784-
de emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 10 822, az újonnan diagnosztizáltak száma 1178. 
 
Végjátékához közelít a török dráma: mentőcsomag vagy árfolyamválság lehet a csattanó 
Évek óta komoly problémákkal néz szembe Törökország: a fizetési mérleg hiánya hatalmas, a líra jelentősen gyengült a 
dollárral szemben, ami a gazdaság dolláradósságán keresztül fájdalmas. Most úgy tűnik, hogy a végéhez közelít a dráma: 
az utóbbi napokban megint rászálltak a devizára, és egyelőre a jegybank beavatkozása sem segít. Innen még egy jelentős 
kamatemelés jelenthet kiutat, de az is fájdalmas lenne, legfeljebb elodázná a problémát. Az évek óta fennálló 
nehézségek mellett most egy sor rövidtávú tényező nehezíti az ország helyzetét. A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban 
eddig mindenki bízott a gyors lecsengésben, most azonban lassan mindenki a második hullámra készül. A piac pedig 
most kezdi érzékelni, hogy a török turizmus nem fog egyhamar magához térni. Az utóbbi hetekben éleződött 
Törökország és az Európai Unió viszonya. A menekültválság óta nem felhőtlen ez a viszony, most azonban Brüsszel 
szankciókat helyezett kilátásba Ankarával szemben, miután vitatott hovatartozású görög-török vizeken kezdtek gáz 
után kutatni. Részben a járvány miatt megnőtt a kockázatkerülés a piacokon az utóbbi egy-két hónap viszonylagos 
nyugalma után, ez pedig rögtön lecsapódott a líra árfolyamában. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 
https://www.trt.net.tr/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Turkey 
 

Amerikai Egyesült Államok 

 
Trump: már jóval év vége előtt elkészülhet a koronavírus-védőoltás Amerikában 
Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államoknak még jóval év vége előtt rendelkezésére állhat a 
koronavírus elleni védőoltás. Az amerikai kormány korábban többször hangoztatta, a céljuk, hogy 2020 végére, 2021 
elejére koronavírus elleni védőoltással rendelkezzenek, Donald Trump amerikai elnök viszont hétfőn Fehér Házban a 
arról beszélt, az oltás már jóval év vége előtt rendelkezésre állhat. 
 
Újabb 100 millió vakcinára kötött szerződést az amerikai kormány 
Összesen 2,1 milliárd dollárt fizet az Egyesült Államok a Sanofinak és a GlaxoSmithKline-nak (GSK) 100 millió 
koronavírus elleni vakcináért. Az amerikai kormányzat nem egészen két hete kötött hasonló megállapodást a Pfizerrel 
és a BioNTechhel. A pénteki bejelentés szerint az összeg kétharmada, 1,5 milliárd dollár az egyelőre nem is létező 
vakcina kifejlesztését támogatja, a fennmaradó 600 millió pedig a 100 millió adag előállításának költsége. 
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Koronavírus: egymilliárd dollárt kap vakcinafejlesztésre a Johnson & Johnson 
Több mint egymilliárd dolláros támogatást kap a Johnson & Johnson a koronavírus elleni vakcinafejlesztéshez az 
amerikai hatóságoktól. A társaságnál fejlesztett kísérleti vakcinából az amerikai kormány 200 millió dózist vásárolhat. A 
Johnson & Johnson tulajdonában lévő Janssen Pharmaceuticals eddig 456 millió dollárt kapott vakcinafejlesztésre az 
amerikai kutatás-fejlesztési hatóságtól. 
 
New York egészségügyi vezetője lemondott 
Lemondott New York városának egészségügyi vezetője, Oxiris Barbot, mert Bill de Blasio polgármester szerinte rosszul 
kezelte a koronavírus-járványt. Lemondó levelében a szakember „mély csalódottságának” adott hangot. Mint 
fogalmazott: „Életünk legfontosabb közegészségügyi válsága idején nem olyan mértékben vették igénybe a járványügyi 
szakemberek tudását, ahogyan azt kellett volna. 
 
Tovább gyúrják egymást a képviselők: nincs alku az újabb amerikai mentőcsomagról 
Folytatódnak a tárgyalások az amerikai kongresszus demokrata és republikánus képviselői között egy újabb 
gazdaságélénkítő csomagról – írja a CNBC. Az álláspontok sok kérdésben közeledtek, de vannak még vitás pontok. A 
szakértők szerint a jövő hét vége előtt nem valószínű, hogy dűlőre tudnak jutni a felek. Mindez azért problémás, mert 
ma lejárt a 600 dolláros heti munkanélkülisegély-kiegészítés, így sokaknak fájhat, hogy nincs megegyezés. 
 
Az elhúzódó járvány az amerikai gazdaságnak is fáj 
A koronavírus-járvány felerősödése lassítja az amerikai gazdaság kilábalását, illetve maga a járvány a korábban vártnál 
hosszabb ideig tartja majd nyomás alatt a gazdaságot – mondták szerdán a Fed döntéshozói a Reuters tudósítása 
szerint. A növekedés júliusi megtorpanása ellenére a harmadik negyedévben már növekedhet az amerikai gazdaság, a 
jövő év végére pedig elérheti a járvány előtti szintjét – mondta Richard Clarida, a Fed alelnöke a CNBC-nek. 
 
Újabb jel, hogy kezd magához térni az amerikai gazdaság 
A vártnál nagyobb mértékben nőtt az amerikai gyáripar új megrendeléseinek értéke júniusban, jelezve, hogy a 
feldolgozóipar kezd talpra állni, jóllehet a koronavírussal fertőzöttek számának jelentős emelkedése veszélyezteti a 
törékeny fellendülést. Az amerikai kereskedelmi minisztérium kedden közölte, hogy júniusban 437,2 milliárd értékben 
érkeztek új megrendelések, ami az előző havit 6,2 százalékkal, 25,5 milliárd dollárral haladja meg. 
 
Csalódást okozott az amerikai építőipari adat 
Júniusban a várt növekedés helyett már a negyedik egymást követő hónapban csökkentek az előző havihoz képest az 
építőipari kiadások az Egyesült Államokban a washingtoni kereskedelmi minisztérium statisztikai intézete, a Census 
Bureau hétfőn publikált jelentése alapján - írja az MTI. Júniusban 0,7 százalékkal csökkentek az építőipari kiadások az 
Egyesült Államokban a májusihoz képest, amikor 1,7 százalék volt a havi csökkenés mértéke.  
 
A vártnál lassabban bővül a foglalkoztatás az Egyesült Államokban 
A vártnál lényegesen kevésbé növekedett júliusban a nem mezőgazdasági ágazatokban foglalkoztatottak száma az 
Egyesült Államokban a munkaügyi nyilvántartási szolgáltatásokat nyújtó Automatic Data Processing (ADP) vállalat 
szerdai "National Employment Report" jelentése szerint. Júliusban az elemzők által várt 1,5 millió helyett 167 ezerrel nőtt 
a foglalkoztatottak száma az Egyesült Államok nem mezőgazdasági ágazataiban az előző havi 4,314 milliós növekedés 
után. 
 
Újabb milliárdokat kaphatnak az amerikai légitársaságok az államtól 
Újabb 25 milliárd dolláros mentőcsomagot kaphat az amerikai légiközlekedési szektor, ugyanis félő, hogy az Egyesült 
Államokban tomboló koronavírus-járvány megakadályozza a szektor felépülését. A javaslatot több republikánus 
képviselő is támogatja, a hírre nagyot emelkedett a szerdai kereskedésben a legnagyobb amerikai légitársaságok 
árfolyama. 
 
 
 

https://www.portfolio.hu/uzlet/20200805/koronavirus-egymilliard-dollart-kap-vakcinafejlesztesre-a-johnson-johnson-443774
https://www.vg.hu/kozelet/egeszsegugy-kozelet/new-york-egeszsegugyi-vezetoje-lemondott-2673977/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200804/tovabb-gyurjak-egymast-a-kepviselok-nincs-alku-az-ujabb-amerikai-mentocsomagrol-443632
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200806/az-elhuzodo-jarvany-az-amerikai-gazdasagnak-is-faj-443822
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200804/ujabb-jel-hogy-kezd-magahoz-terni-az-amerikai-gazdasag-443624
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/epitoipar-amerikai-epitoipari-kiadas.711042.html
https://index.hu/gazdasag/2020/08/05/foglalkoztatas_munkanelkuliseg_egyesult_allamok/
https://www.portfolio.hu/uzlet/20200806/ujabb-milliardokat-kaphatnak-az-amerikai-legitarsasagok-az-allamtol-443826


Megroppantotta a koronavírus a világ legnagyobb szeszesital-gyártóját 
Bár a Diageo pénzügyi évének első fele még jól sikerült, a koronavírus globális terjedése jelentős negatív hatással volt a 
vállalat eredményeire a pénzügyi év második, június végéig tartó részében, hiszen az értékesítés volumenével együtt az 
árbevétel is visszaesett, a koronavírushoz kapcsolódó egyszeri tételek miatt pedig közel feleződött a cég profitja. 
 
A bankkártyák nem hazudnak: kiderült, mire költenek most kevesebbet az amerikaiak 
Közel 10%-kal kevesebbet költöttek az amerikai háztartások az elmúlt egy hónapban, mint egy évvel korábban – 
mutatják a JP Morgan kártyaadatai. Az is kiderült, mely típusú fogyasztás esett vissza, és hogy mely korcsoportokban a 
legnagyobb a fogyasztás visszafogása – számolt be a CNBC.  A korcsoportok is különbözőképpen reagáltak a 
koronavírus-válságra: az y és z generációk tagjainál mindössze 4,1%-os, a baby boomerek generációjánál viszont több 
mint 18%-os visszaesés látható. 
 
Már 100 millió dolláros kárt okozott a koronavírus-csalássorozat Amerikában 
Az Egyesült Államokban már a 100 millió dollárhoz közelít a koronavírus-járványhoz köthető csalások által okozott kár 
– írja a Reuters. Egy fogyasztóvédelmi csoport elemzése szerint március óta 97,5 millió dollárt csaltak ki mintegy 150 
ezer áldozattól különböző koronavírushoz köthető átverésekkel az Egyesült Államokban március óta. 
 
Tömegesen kezdték el meginni a kézfertőtlenítőt Amerikában, többen meghaltak 
A járvány kezdete óta már négyen meghaltak és több tucat ember került kórházba az Egyesült Államokban, miután 
alkoholos kézfertőtlenítőt ittak - közölte az amerikai járványügyi hivatal. Olyan sokan álltak neki meginni a 
kézfertőtlenítőt az Egyesült Államokban, hogy a járványügyi hivatal (CDC) figyelmeztetést adott ki a lakosságnak a szer 
elfogyasztásának halálos veszélyeiről és készültségbe helyezték a detoxikálókat az országban. 
 
Mégsem halasztaná Trump a választást, de azért aggódik 
Donald Trump amerikai elnök kijelentette csütörtök esti fehér házi sajtóértekezletén, hogy nem akarja elhalasztani a 
novemberi elnökválasztást, csak a levélszavazás megbízhatatlansága miatt aggódik.  "Választást akarok és eredményt, 
sokkal, de sokkal jobban, mint önök" - jelentette ki az elnök és hangsúlyozta, hogy "nem akar három hónapig várni és 
aztán szembesülni azzal, hogy hiányoznak a szavazócédulák". 
 
Lecsapott Trump keze és elnöki rendelettel ment neki a vízummal trükközőknek 
Donald Trump amerikai elnök hétfőn rendeletet írt alá az amerikai munkahelyek védelméről, amely azt kívánja 
megakadályozni, hogy külföldi munkavállalókat, akár alkalmi munkára is, amerikai munkavállalók helyére vegyenek fel. 
A rendelkezés amerikai állampolgárok alkalmazását írja elő szövetségi munkahelyeken és kormányzati állásokban. 
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Latin-Amerika 

 

A járvány lassan megállíthatatlan Latin-Amerikában 
A hétfő esti adatok alapján Latin-Amerikában átlépte az ötmilliót a koronavírus-fertőzések száma, ami azt 
mutatja, hogy a régió egyre inkább a járvány által legsújtottabb területté válik a világon. A koronavírus 
kezdetben lassabban jutott el a körülbelül 640 millió embernek otthont adó Latin-Amerikába, mint a világ más 
részeire. Az egészségügyi szakértők szerint azonban a régió szegénysége és a sűrűn lakott városok miatt 
jelenleg szinte lehetetlen megállítani a járványt. 
 

https://www.portfolio.hu/uzlet/20200804/megroppantotta-a-koronavirus-a-vilag-legnagyobb-szeszesital-gyartojat-443580
https://www.portfolio.hu/bank/20200804/a-bankkartyak-nem-hazudnak-kiderult-mire-koltenek-most-kevesebbet-az-amerikaiak-443650
https://www.portfolio.hu/uzlet/20200805/mar-100-millio-dollaros-kart-okozott-a-koronavirus-csalassorozat-amerikaban-443712
https://www.portfolio.hu/uzlet/20200805/mar-100-millio-dollaros-kart-okozott-a-koronavirus-csalassorozat-amerikaban-443712
https://www.portfolio.hu/short/20200806/tomegesen-kezdtek-el-meginni-a-kezfertotlenitot-amerikaban-tobben-meghaltak-443830
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200731/megsem-halasztana-trump-a-valasztast-de-azert-aggodik-443126
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200804/lecsapott-trump-keze-es-elnoki-rendelettel-ment-neki-a-vizummal-trukkozoknek-443522
http://www.index.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://kitekinto.hu/2020/08/04/europan-kivul/a-jarvany-lassan-megallithatatlan-latin-amerikaban/183266/


A padlóról jöhet vissza Argentína: megvan a megegyezés a hitelezőkkel 
Argentína megállapodásra jutott három hitelezői csoporttal 65 milliárd dollárnyi adósságának átütemezéséről 
– jelentették be kedden. A gazdasági minisztérium közleménye szerint a megegyezés jelentős könnyítést 
jelent majd az országnak. Áprilisban jelentette be Argentína, hogy három évre felfüggeszti a lejáró 
adósságának törlesztését, azóta csak az volt a kérdés, hogy rendezett vagy rendezetlen államcsőd lesz-e. 
 
Argentína csak az első dominó volt? – Államcsődök sorát hozhatja el a koronavírus 
Argentína még próbálkozik megegyezni a hitelezőivel, de gyakorlatilag hónapok óta csődben van, a kérdés 
csak az, hogy ez az államcsőd rendezett vagy rendezetlen lesz-e. Az ország problémáihoz már legfeljebb a 
legvégén járult hozzá a koronavírus-járvány. A globális helyzet ugyanakkor egy sor másik latin-amerikai 
országot is veszélybe sodorhat, a szakértők szerint láthatunk még hasonló bedőléseket a gócpontnak számító 
régióban. 
 
Brazília is megállapodást kötött az egyik nagy oltóanyaggyártó céggel 
A brazil kormány bejelentette, hogy megállapodott a brit AstraZeneca gyógyszergyártóval 100 millió adag, az 
új koronavírus elleni oltóanyag legyártásáról. A megállapodás szerint, amelyről helyi idő szerint péntek este 
adott ki közleményt a brazil egészségügyi minisztérium, a nagy-britanniai székhelyű konszernnél 
kifejlesztendő vakcinát Latin-Amerika legnagyobb oltóanyaggyárában, a brazil Fiocruz intézet Rio de Janeiró-
i telephelyén állítanák elő. Az üzemben tavaly csaknem 110 millió adag vakcinát gyártottak. 
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Jelentős számban bocsájtanak el kormányzatiszférában dolgozó külföldieket Kuvaitban 
A „kuvaitizáció” folyamataként és a COVID-19 járvány okozta negatív hatásokat is figyelembe véve a kuvaitikormányzati 
szektor számára dolgozó külföldiek 50%-át küldhetik el a következő 3 hónapban. A közvetlenül a minisztériumokban 
dolgozó külföldiek elbocsátása már korábban elkezdődött, a jelenlegi szakaszban a kormányzati szektornak 
alvállalkozói rendszerben főleg a nem technikai területen dolgozó külföldi állampolgárok elbocsátását viszik véghez.  
 
4,8 Mrd USD értékű befektetési alap létesül Marokkóban 
Mohamed Benchaaboun marokkói pénzügyminiszter egy Rabatban megtartott sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a 
VI. Mohammed király általkorábban bejelentett gazdaságélénkítő csomag részeként létrehoznak egy 4,8 Mrd USD 
értékű állami és magánberuházásokat támogató stratégiai pénzügyi alapot. Az alap létrehozásától többek között a 
koronavírus-járvány miatt nagyban érintett gazdaság mihamarabbi fellendülését várják. 
 
Újra elhalasztották a rijádi utazási expót 
A Riyadh Travel Fair 2020 elnevezésű utazás kiállítás másodszorra történő elhalasztása mellett döntött a 
szervezőbizottság. Az eredetileg ez év márciusára tervezett eseményt első alkalommal szeptemberre, majd a jelenlegi 
helyzetet figyelembe véve újra elhalasztva, várhatóan jövő év március 15-18 között tervezik megrendezni. 
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Ausztrália 

 
Már látszik, milyen lesz, amikor visszatér a vírus 
A Föld déli felén jelenleg tél van, ezért a kutatók a koronavírus-járvány terjedésének ottani megfigyeléséből próbálnak 
következtetni arra, hogyan fog pusztítani a fertőzés az északi féltekén, amikor beköszönt az ősz, és ezzel a hűvösebb 
idő. Az ausztrál tapasztalatok alapján a szakértők biztosra veszik, hogy az egyenlítőtől észak felé távolabb lévő 
országokban erősödni fog a fertőzésveszély, ezért már most sürgetik az illetékes hatóságokat, hogy tegyenek 
erőteljesebb megelőző lépéseket, mielőtt megjön a hidegebb idő.  
 
1 millió forint feletti bírság jár a karanténszegőknek a katasztrófa-sújtotta Victoria államban 
Ötezer ausztrál dollárra - bő egymillió forintnyi összegre - emelték a koronavírus-járvány ellen elrendelt karantént 
megszegők bírságát az ausztráliai Victoria államban - közölték kedden a tagállam hatóságai. Eddig maximum 1300 
ausztrál dollár volt a büntetés, csakhogy a járvány által leginkább sújtott ausztráliai tagállamban a múlt héten kiderült, 
hogy a koronavírus-fertőzöttek negyede nem tartotta be az egészségügyi előírásokat, nem maradt házi karanténban. 
 
Jó hírek érkeztek egy koronavírus elleni vakcinával kapcsolatban 
A Novavax bejelentette, hogy a potenciális koronavírus elleni vakcinája ígéretes immunválaszt generált egy klinikai 
vizsgálat korai szakaszában. A fázis I. vizsgálatban százharmincegy egészséges résztvevő vett részt 18 és 59 év között, 
két helyszínen, Ausztráliában. A biotech cég szerint 106 résztvevő kapott egy dózisnyit, az NVX-CoV2373 nevű 
potenciális vakcinából, adjuvánssal vagy anélkül. 
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