
 

 
 

NEMZETKÖZI GAZDASÁGI HÍRLEVÉL 
 

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

 
Koronavírus-helyzet Albániában 
Albániában január 13-án, egy nap alatt 4-en vesztették életüket a koronavírus-fertőzés következtében, ezzel a járvány 
halálos áldozatainak a száma elérte a 1 256-ot. 707 újonnan azonosított esettel elérte a 65 334-et a járvány kezdete óta 
regisztrált megbetegedések száma, és 25 218-ra nőtt az aktív fertőzöttek száma. 
 
Albánia polgárai január 14-től PCR-teszt nélkül utazhatnak Szerbiába 
Ana Brnabić szerb kormányfő telefonon egyeztetett albán hivatali kollégájával, Edi Rama miniszterelnökkel, akit arról 
tájékoztatott, hogy Szerbia eltörli az albán állampolgárokra (is) vonatkozó kötelezettséget, így Albánia polgárai január 
14-től PCR-teszt nélkül is beutazhatnak Szerbiába. A két kormányfő továbbá a koronavírus elleni küzdelemről és a Mini 
Schengen elnevezésű kezdeményezésről is tárgyalt. A tervek szerint hamarosan három új megállapodást írnak majd alá. 
 
Albániába is megérkezett az első adag oltás 
Albániában elkezdődött az oltási kampány. Németország adományozta az első 975 koronavírus elleni vakcinát 
Albániának, a szállítmány pedig meg is érkezett az országba január 11-én. Edi Rama, albán miniszterelnököt elsőként 
oltották be a Pfizer és a Biontech által kifejlesztett vakcinával.  
 
Az vállalkozások 38%-a függesztette fel tevékenységét Albániában 2020-ban 
Rendkívül negatív hatást gyakorolt a koronavírus-járvány és az ennek következtében bevezetett korlátozó intézkedések 
az albán vállalkozásokra, főleg a kisebbekre. 2020. május 1. és december 31. között a kötelező lezárások, a fogyasztás 
visszaesése és a rövidített nyitvatartási idő miatt 38%-kal, 6600-ra nőtt az intézkedések miatt tevékenységüket 
szüneteltető vállalkozások száma az előző év azonos időszakához képest. A legérintettebbek a turizmusból élő régiók 
voltak. 
 
FORRÁS:  
https://www.albaniandailynews.com/ 
https://hu.euronews.com/2021/01/12/irorszagban-begyorsult-a-jarvany-europa-meg-nincs-tul-a-nehezen 
https://szabadmagyarszo.com/ 
https://www.worldometers.info/ 
 

Ausztria 

 
Koronavírus: Ausztria szigorít, csak kötelező regisztrációval lehet belépni az országba 
A koronavírus-járvány megfékezését célzó intézkedések részeként január 15-étől kötelező előzetes elektronikus 
regisztrációval lehet csak belépni Ausztriába - áll az Egészségügyi Minisztérium közleményében. A regisztrációs 
kötelezettség minden Ausztriába beutazni szándékozóra vonatkozik, beleértve az osztrák állampolgárokat is. A 
korábban elrendelt 10 napos karanténkötelezettség továbbra is érvényben van, a karantén alól csak az ötödik napon 
lehet mentesülni saját költségre elvégzett negatív teszteredmény alapján.  
 
Koronavírus: újabb intézkedést jelentettek be Ausztriában 
Ausztriában a tervezett január 18-a helyett csak egy héttel később, január 25-én térhetnek vissza az iskolás gyerekek a 
tantermekbe - jelentette be Heinz Fassmann osztrák oktatásügyi miniszter szerdán az Ö1 közszolgálati rádiócsatorna 
déli krónikájában az MTI szerint. A tárcavezető kitért a korábban már bejelentett önkéntes tesztelési lehetőségre, 
melyet hetente egyszer kívánnak biztosítani az iskolákban. A fiatalabb gyermekeket a szülők tesztelhetik majd otthon, 
a nagyobbakon az iskolában végzik el a vizsgálatot, amelynek eredménye 15 percen belül látható. 
 
Erősödő csődhullám körvonalazódik Ausztriában 
Bár tavaly a gazdasági válság ellenére csökkent a vállalati csődök száma Ausztriában, az idén legkésőbb az év második 
felében már fizetésképtelenségi hullámra számít a hitelezők szakmai képviseleti szervezete. A csődesemények valószínű 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://szabadmagyarszo.com/2021/01/13/brnabic-es-rama-megbeszeltek-albania-polgarai-holnaptol-pcr-teszt-nelkul-utazhatnak-szerbiaba/
https://albaniandailynews.com/news/first-coronavirus-vaccines-were-donated-to-albania-by-
https://albaniandailynews.com/news/pandemic-year-saw-38-increase-in-businesses-closure
https://www.albaniandailynews.com/
https://hu.euronews.com/2021/01/12/irorszagban-begyorsult-a-jarvany-europa-meg-nincs-tul-a-nehezen
https://szabadmagyarszo.com/
https://www.worldometers.info/
https://www.portfolio.hu/global/20210113/koronavirus-ausztria-szigorit-csak-kotelezo-regisztracioval-lehet-belepni-az-orszagba-465160
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/koronavirus-ausztria-iskola-oktatas-covid-gyerek.721356.html
https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/erosodo-csodhullam-korvonalazodik-ausztriaban-2-3479443/


számának becslését megnehezíti a várhatóan az év közepén hatályba lépő csődeljárási törvény, amely az AKV szerint a 
korábbinál több cég fizetésképtelenné válásához vezethet, felduzzasztva a hitelezői igényeket. Ráadásul a közterhek és 
a járulékfizetések halasztását várhatóan nem hosszabbítja meg az osztrák állam. 
 
Egekbe szökött az osztrák munkanélküliség, egyre több magyart rúgnak ki 
A háború utáni Ausztria történetében most fordul elő először, hogy a munkanélküliek száma télen meghaladja a 
félmilliót. 521 ezer embernek nincs munkája. Johannes Kopf, az osztrák munkaügyi hivatal, az AMS vezetője szerint a 
tavalyi adatokhoz képest a turisztikai ágazatban jelenleg megduplázódott a munkanélküliek száma. Ennek legfőbb oka 
a koronavírus-járvány, a helyzet pedig kihat a magyar munkavállalókra, akik közül sokan már tavaly elveszítették 
munkájukat, idén pedig még el sem kezdhették. Jellemző, hogy a síparadicsomok 2020 kora márciusban, még a szezon 
közepén bezártak, idén pedig csak részlegesen vagy egyáltalán nem üzemelnek a síterepek.  
 
Vakcina: tájékoztató kampányt indított az osztrák kormány 
Ausztriában neves orvosprofesszorok és járványügyi szakemberek részvételével felvilágosító kampány indult hétfőn a 
koronavírus elleni védőoltásról. A kampány célja egyfelől, hogy hiteles szakemberek segítségével növeljék a lakosság 
ismereteit és bizalmát a különböző, már engedélyezett - és a jövőben engedélyezésre váró - oltóanyagokról, másfelől, 
de éppen ezzel összefüggésben, hogy növeljék az oltási hajlandóságot. 
 
Koronavírus: célegyenesben van egy új osztrák-magyar vakcinakísérlet 
Az osztrák Cebina cég és a Pécsi Tudományegyetem - a debreceni egyetem mellett - új vakcinakísérletbe fogott, ami 
már célegyenesben van. "A vakcinafejlesztési projekt laboratóriumi fázisa megkezdődött, és január végén, február 
elején kezdjük az állatkísérleteket is. Nagyon bízok benne, hogy hamar eredményt tudunk produkálni" - tette hozzá 
Jakab Péter virológus. 
 
Előre jelzi a betegség lefolyását a bécsi Covid-kalkulátor 
A bécsi orvosi egyetem, a MedUni Wien kutatói több más orvosi egyetemmel és kórházzal együttműködésben olyan 
matematikai modellt dolgoztak ki, amelynek segítségével nagy biztonsággal azonosítani lehet azokat a koronavírussal 
fertőzött betegeket, akiknek már nem fog rosszabbodni az állapota. 
 
Alpesisí-vk: Kitzbühel sem rendezhet versenyeket a hétvégén 
Nem rendeznek a hétvégén alpesisí-világkupa versenyeket Kitzbühelben, mert a közeli Jochberg településen - 
valószínűleg 17 esetben - felbukkant a koronavírus brit mutációja. A szervezők biztonsági okokból hozták meg ezt a 
döntést, amelyet Sebastian Kurz osztrák kancellár és Rudolf Anschober egészségügyi miniszter is támogatott. A 
kitzbüheli járásban most PCR-teszteket végeznek, s amennyiben nem tapasztalnak "rendellenességeket", a jövő 
hétvégére kiírt vk-futamokat már megtarthatják. 
 
FORRÁS: 
www.index.hu  
www.napi.hu  
www.origo.hu  
www.portfolio.hu 
www.vg.hu 
 

Benelux államok 

 
Hollandiában három héttel meghosszabbítják a korlátozásokat 
A holland kormány úgy döntött, legalább három héttel meghosszabbítja a koronavírus-járvány terjedését lassító 
korlátozó intézkedéseket. Február 9-ig zárva maradnak az oktatási intézmények, az élelmiszert nem árusító üzletek és 
a vendéglátó egységek. 
 
 

https://index.hu/kulfold/2021/01/10/ausztria_munkanelkuliseg_gazdasagi_valsag_jarvany/
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/oltas-vakcina-koronavirus-covid-19-jarvany.721216.html
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/koronavirus-fertozes-jarvany-vakcina-jakab-ferenc.721061.html
https://index.hu/techtud/egeszseg/2021/01/12/elorejelzi_a_betegseg_lefolyasat_a_becsi_covid-kalkulator/
https://index.hu/techtud/egeszseg/2021/01/12/elorejelzi_a_betegseg_lefolyasat_a_becsi_covid-kalkulator/
https://index.hu/techtud/egeszseg/2021/01/12/elorejelzi_a_betegseg_lefolyasat_a_becsi_covid-kalkulator/
https://www.origo.hu/sport/egyeni/20210113-alpesisi-kitzbuhel-vilagkupa.html
https://www.origo.hu/sport/egyeni/20210113-alpesisi-kitzbuhel-vilagkupa.html
http://www.index.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://turizmus.com/desztinaciok/hollandiaban-harom-hettel-meghosszabbitjak-a-korlatozasokat-1173120


Belgiumban március 1-ig maradnak a rendkívüli intézkedések 
A koronavírus terjedésének visszaszorítását célzó, november elején bevezetett intézkedések a korábban bejelentett 
január 15. helyett március 1-ig érvényben maradnak Belgiumban - közölte Alexander De Croo belga miniszterelnök 
tájékoztatását ismertetve a helyi sajtó szerdán. 
 
Megtriplázza belgiumi gyártókapacitását a Volvo 
Háromszorosára növeli a Gentben található gyárának kapacitását a Volvo Cars. Az üzemben elektromos járműveket 
gyárt a vállalat, amik iránt 2020-ban nagyon nagy volt a kereslet, így a trendekhez igazodik az OEM a beruházással. A 
Volvo Cars bejelentése szerint a gyártó által bevezetett Recharge Cars kategóriába tartozó autók (ezek a plug-in hibridek 
és a tisztán elektromos autók) iránt óriási mértékben nőtt a kereslet 2020-ban, egész pontosan megduplázódott a 2019-
es igény. A növekvő kereslet kielégítésének céljából a Volvo megháromszorozza genti gyárának kapacitását. 
 
Luxemburg ajtót mutatott Trump külügyminiszterének 
Az utolsó pillanatban lemondta európai útját Mike Pompeo amerikai külügyminiszter kedden, miután Luxemburg 
külügyminisztere és az Európai Unió legfelsőbb tisztviselői nem voltak hajlandók találkozni vele – írja a Reuters. A tervek 
szerint Mike Pompeo, Donald Trump közeli szövetségese, Jean Asselborn-nal találkozott volna Luxemburgban, majd 
Brüsszelben az EU vezetőivel és legfelsőbb diplomatáival. 
 
Belgium célja, hogy felgyorsítsák az oltási programot 
Belgiumban el vannak maradva, nagyjából 10 nappal később kezdték meg az oltások beadását a többi Európai országhoz 
képest. Jelenleg 300 ezer vakcinával rendelkeznek, cél, hogy felgyorsítsák az oltási programot – hangzott el a HÍR TV 
Magyarország élőben extra hétfői adásában. 
 
Belgiumban szeptemberig beoltanák a felnőtt lakosságot 
Felgyorsítja az oltási kampányt Belgium. A tervek szerint szeptemberre a felnőtt lakosság 70 százalékát beoltanák. 
Kétszáz oltási pontot alakítanak ki Belgiumban, amelyek a hét minden napján működnek majd. A kormány új oltási terve 
azzal számol, hogy szeptemberre a felnőtt lakosság 70 százalékát beoltják a koronavírus elleni vakcinával, így az 
országban őszre kialakulhat a nyájimmunitás. 
 
FORRÁS: 
www.turizmus.com 
www.atv.hu 
www.autopro.hu 
www.index.hu 
www.magyarnemzet.hu 
www.hu.euronews.com 
 

Bosznia-Hercegovina 

 
Koronavírus-helyzet Bosznia-Hercegovinában 
A boszniai Szerb Köztársaságban február 1-jéig meghosszabbították a járványügyi intézkedéseket. Ez azt jelenti, hogy 
továbbra sem lehet zenés összejöveteleket tartani, és korlátozzák a rendezvényeken résztvevők számát. A regisztrált 
koronavírus-fertőzöttek száma január 14-re Bosznia-Hercegovinában 458-cal 116 664-re növekedett, a járvány halálos 
áldozatainak száma pedig 24-gyel 4332-re nőtt. 
 
Csökkent Bosznia-Hercegovina reál GDP-je 
Bosznia-Hercegovina reál GDP-je 6,3%-kal csökkent 2020 harmadik negyedévében 2019 azonos időszakához képest. A 
szezonálisan kiigazított adatsor 4%-os GDP-növekedést mutat a harmadik negyedévben a második negyedévhez 
képest. A tevékenységeket tekintve a bruttó hozzáadott érték éves szinten jelentősen visszaesett a következők szerint: 
szállodák és éttermek -48%, szállítás és raktározás -45,8%, gépjárművek és motorkerékpárok nagy- és kiskereskedelme, 
javítása -10,7 %. 

http://www.atv.hu/kulfold/20210113-belgiumban-marcius-1-ig-maradnak-a-rendkivuli-intezkedesek
https://autopro.hu/gyartok/megtriplazza-belgiumi-gyartokapacitasat-a-volvo/455326?utm_source=startlap.hu&utm_medium=referral
https://index.hu/kulfold/2021/01/12/luxemburg_ajtot_mutatott_trump_kulugyminiszterenek/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/belgium-celja-hogy-felgyorsitsak-az-oltasi-programot-9211232/
https://hu.euronews.com/2021/01/08/belgiumban-szeptemberig-beoltanak-a-felnott-lakossagot
http://www.turizmus.com/
http://www.atv.hu/
http://www.autopro.hu/
http://www.index.hu/
http://www.magyarnemzet.hu/
http://www.hu.euronews.com/
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210114-szerbia-koronavirus.html
https://www.sarajevotimes.com/bosnia-records-a-real-decline-in-the-gross-domestic-product/


 
FORRÁS: 
https://www.origo.hu/ 
https://www.sarajevotimes.com/ 
 

Bulgária 

 
Koronavírus-helyzet Bulgáriában 
Bulgáriában január 13-án, egy nap alatt 70-en vesztették életüket a koronavírus-fertőzés következtében, ezzel a járvány 
halálos áldozatainak a száma elérte a 8 349-et. 535 újonnan azonosított esettel elérte a 210 416-ot a járvány kezdete óta 
regisztrált megbetegedések száma, az aktív fertőzöttek száma december eleje óta csökken, jelenleg 58 425 aktív esetet 
tartanak nyilván. 
 
Bulgária további 20,5 millió euróval támogatja az idegenforgalmat és a közlekedési ágazatot 
Bulgária kormánya további 40 millió levát (24,9 millió USD / 20,5 millió EUR) különített el az Emberi Erőforrások 
Fejlesztése operatív program keretében az idegenforgalmi és közlekedési ágazatok foglalkoztatottjainak támogatására. 
A két szektor 40 millió leva támogatásban részesült már a COVID-19 járvány kitörése óta, és az új alapok lehetővé teszik 
a kormány számára, hogy március végéig meghosszabbítsa a munkahelyek megőrzését célzó intézkedéseket. Eddig 
Bulgária 1785 munkáltatót támogatott azokban az ágazatokban, amelyek a járvány által leginkább sújtottak, és így 26 
000 alkalmazottat tudtak megtartani. 
 
Bulgária várhatóan 4,5 millió adag AstraZeneca és 6000 adag Moderna COVID-19 vakcinát kap 
Bulgária várhatóan 4,5 millió adagot kap az AstraZeneca koronavírus elleni oltásából, az első szállítmánnyal 500 000 
adag oltóanyag érkezik majd az országba. Még januárban 6000 adag oltóanyag várható a Moderna által kifejlesztett 
oltásból és 60 450 adag a Pfizer-BioNTech vakcinából. 
 
Bulgária vendégéjszakákból származó bevétele 62,5%-kal esett vissza novemberben 
A Bulgáriában eltöltött vendégéjszakákból származó bevétel novemberben éves szinten 62,5%-kal 16 millió levára (10 
millió dollár / 8,2 millió euró) csökkent a koronavírus-válság miatt. A külföldi állampolgárok által eltöltött 
vendégéjszakákból származó bevételek 66,9%-kal, míg a bolgár turisták által eltöltött vendégéjszakákból származó 
bevételek 59,5%-kal estek vissza az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált hónapban az országban eltöltött 
összes vendégéjszaka száma 59,2%-kal csökkent, éves szinten mintegy 311 600-ra. Novemberben összesen 138 700 
turistát regisztráltak Bulgária szálláshelyein, ami 66,5%-kal kevesebb 2019 azonos hónapjához képest. 
 
FORRÁS: 
https://seenews.com/ 
https://seenews.com/news/bulgaria-expects-to-get-6000-moderna-COVID-19-vaccines-in-jan-727302 
https://www.worldometers.info/ 
 

Csehország 

 
Felpörgött a járvány Csehországban 
A kórházak csak a nem halasztható műtéteket végzik el, nem fogadnak más betegeket. Csehországban 9294 új 
fertőzöttet regisztráltak az elmúlt nap alatt, ami közel a kétszerese az előző nap nyilvántartásba vett 5011 esetnek, 213-
an meghaltak - derült ki a hatóságok tájékoztatásából. 
 
Nagy tüntetés volt Prágában a járványügyi korlátozások ellen, a volt államfő is felszólalt az eseményen 
Ezrek tüntettek vasárnap Csehország fővárosában a koronavírus terjedésének feltartóztatása érdekében elrendelt, 
nemrég meghosszabbított korlátozások ellen. A rendőrség arról számolt be, hogy mintegy 2500-3000 ember vonult 
utcára Prágában, helyi sajtójelentések szerint a résztvevők közül sokan nem viseltek maszkot, illetve nem tartották be a 
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fizikai távolságtartásra vonatkozó előírásokat. Többen táblákat tartottak a magasba, amelyeken a "koronaterror", a 
"Covid-zsarnokság" felszámolását követelték. 
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Egyesült Királyság 

 
Rekordhalálozás mellett gyorsítják a vakcinaprogramot az Egyesült Királyságban 
Több mint százezren haltak meg Nagy-Britanniában a koronavírus következtében – legutóbb egy nap alatt 1564-en. Ez 
a szám rekordnak számít, az Egyesült Királyság pedig a lakosságra vetített halálozások arányát tekintve a legrosszabbak 
közé került. A szigetországban ezért a tervek szerint a lakosoknak éjjel-nappal lehetőségük lesz beoltatni magukat. 
 
Péntek helyett hétfőtől kell negatív tesztet felmutatniuk az Angliába utazóknak 
A korábbi rendelkezésben szereplő pénteki időpont helyett jövő hétfőtől kell negatív koronavírusteszt-eredményt 
felmutatniuk azoknak, akik külföldről utaznak Angliába - közölte Grant Shapps közlekedési miniszter csütörtök 
hajnalban. A brit közlekedési minisztérium eredeti előírása alapján január 15-től, vagyis péntektől csak azok léphettek 
volna be Angliába, akik indulásuk előtt koronavírus-szűrésnek vetik alá magukat és a teszt eredménye negatív. 
 
Egyre másra mondják fel a fuvarozók az Egyesült Királyságba irányuló szolgáltatásaikat 
A német logisztikai óriás, a DB Schenker e-mailben tájékoztatta ügyfeleit, hogy ideiglenesen felfüggesztette az Egyesült 
Királyságba irányuló szolgáltatásait a hatalmas bürokratikus terhek miatt. A levél alig egy héttel azután született, hogy 
Európa legnagyobb csomagszállító hálózata, a DPD hasonló okokból felfüggesztette közúti áruszállítási szolgáltatását 
az Egyesült Királyságból Európába. A DPDgroup azt közölte hírlevélben, hogy a vámegyeztetés megnehezítése, újabb 
vám és csomagadat igénylések késleltetik a kézbesítést, így a szállítási határidőket nem tudják tartani, ami méltatlan a 
cég imidzséhez, így ideiglenesen felfüggesztik a szigetországi kézbesítést. 
 
Brit gazdaság: borús kilátások 
Több mint 250 ezer brit kisvállalkozás szűnhet meg 2021-ben a Kisvállalkozások Szövetsége (FSB) szerint, amennyiben 
a kormány nem nyújt számukra további támogatást. Előrejelzését a szövetség a 2020-as negyedik negyedévi 
kisvállalkozói indexére (SBI) alapozza. Az említett index egy több mint 1400 cég megkérdezésével készült 
közvéleménykutatás eredményeit összegzi, a válaszokat vetítették ki a közel 6 millió brit kisvállalkozásra. 
 
Nyerhet a Brexiten a Waberer’s 
Kihasználná a Waberer’s, hogy az egyre több adminisztrációs teherrel járó fuvarozás miatt több versenytársa kiszorulhat 
a szigetországi szállítmányozási piacról. Az új tulajdonosi szerkezet miatt hamarosan napirendre kerülhet a cég 
névváltása is. 
 
Brexit, UK GDPR és Schrems II. – az adattovábbításról szól majd 2021 
Az Egyesült Királyság (UK) és az Európai Unió között 2020. december 24-én történelmi jelentőségű együttműködési és 
kereskedelmi megállapodás jött létre, amely számos területen rendezi a szigetország és az EU közötti együttműködés 
jövőjét. Az utolsó pillanatban elfogadott megállapodás kellően borzolta azoknak a cégeknek az idegeit, amelyeknek az 
üzleti tevékenysége kiterjed az Egyesült Királyságra, egyebek mellett például személyes adatokat továbbítanak oda. A 
Brexit legfrissebb eseményeinek ismeretében érdemes tehát áttekinteni azokat a teendőket, amelyek az Egyesült 
Királysággal kapcsolatban lévő cégeket terhelik 2021. január 1-jétől. 
 
Íme a Brexit-valóság: határon lefoglalt szendvicsek 
Az uniós országokba utazó sofőrök számára készített brit kormányzati útmutatás szerint “2021. január 1-jétől nem lehet 
bevinni állati eredetű termékeket (például húst vagy tejterméket) tartalmazó élelmiszert az EU-ba”. A nagyobb gond 
azonban leginkább az, hogy az elmúlt napokban komoly élelmiszerellátási problémák is felmerültek. James Withers, a 
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Scotland Food and Drink vezérigazgatója szerint már most megfigyelhető, hogy az új rendszer, amelynek elvileg az a 
célja, hogy segítse az exportőröket a határokon átnyúló kereskedelem kezelésében, “kudarcot vall”, ezért a problémák 
csak súlyosbodni fognak. 
 
Koronavírus: a britek több embert oltottak be, mint egész Európa 
Megnyíltak hétfőn a koronavírus elleni oltások tömeges beadására kialakított központok Angliában. Matt Hancock 
egészségügyi miniszter elmondta, hogy meghaladta a 2,5 milliót az Egyesült Királyságban eddig beadott oltások száma. 
 
Bankká válik a Revolut Nagy-Britanniában, beadták a kérelmet 
A Revolut Európában rendelkezik banki licenccel, melyet Litvániában szereztek meg, Nagy-Britanniában azonban csak 
e-money szolgáltatóként működtek. A társaság azonban most a szigetországban is beadta a banki licenc iránti kérelmét 
– írja a Finextra.com. 
 
Teljes káosz a brexit után, új brit-EU tárgyalást követelnek 
Azonnal kezdjen tárgyalásokat a brit kormány az EU-val a kereskedelem feltételeiről, mert a múlt év végén lezárt 
megállapodás nyomán olyan bonyolult szabályokat kell betartaniuk a cégeknek, ami rettenetesen lelassítja, illetve 
részben megakasztja a kereskedést. 
 
Koronavírus: elvárják a szabályok betartását a britektől 
Kihaltak a londoni utcák a koronavírus-járvány miatti országos karantén előírásainak megfelelően. Az Egyesült 
Királyságban csak az elmúlt héten több mint 400 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Az egészségügyi hatóságok 
fegyelmezettségre intik az embereket. „Igazán aggódom a jelenlegi helyzet miatt. Úgy véljük, minden harmincadik 
embernél jelen lehet a vírus új variánsa, még ha a fertőzöttnek esetleg nincs is tünete. Fontosabb hát, mint valaha, hogy 
végig vigyük az oltási programot, hogy az emberek védve legyenek” – mondja a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat 
alapellátási orvosigazgatója, Dr Nikki Kanani. 
 
Súlyos hetek jönnek a brit járványhelyzetben, noha már az emberek ötöde áteshetett a betegségen 
A hivatalos adatoknál már mintegy ötször többen áteshettek a koronavírus-járványon Angliában egy friss 
modellszámítás szerint és a neheze még hátravan, mert a felfutó járvány és halálozás miatt a kórházak extrám terhelés 
alá kerülhetnek a következő hetekben – rajzolódik ki a súlyos angliai helyzet brit lapokból. Az is érdekes, hogy egyes brit 
kormányzati tudósok szerint a pozitív kormányzati kommunikáció (itt a vakcina, hogyan halad az oltás) inkább rontja az 
emberek fegyelmezettségét, hogy betartsák a harmadik országos lezárás szigorú előírásait. 
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Észak-Macedónia 

 
Koronavírus-helyzet Észak-Macedóniában 
Észak-Macedóniában január 13-án, egy nap alatt 10-en vesztették életüket a koronavírus-fertőzés következtében, ezzel 
a járvány halálos áldozatainak a száma elérte a 2 657-et. 473 újonnan azonosított esettel elérte a 87 590-et a járvány 
kezdete óta regisztrált megbetegedések száma, az aktív fertőzöttek száma december közepe óta csökkent, bár az 
utóbbi napokban ismét enyhén nőtt, jelenleg 16 238 aktív esetet tartanak nyilván. 
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Észak-Macedónia új 50 millió eurós támogatási csomagot készít elő 
Kreshnik Bekteshi észak-macedóniai gazdasági miniszter bejelentése szerint a kormány egy 50 millió euró (60,8 millió 
dollár) értékű, ötödik intézkedéscsomagon dolgozik, amelynek célja a koronavírus-járvány által sújtott vállalkozások 
támogatása. Az új csomag végrehajtása februárban kezdődik, és azokat az ágazatokat célozza meg, amelyeket a 
világjárvány a legjobban érintett a bevételek csökkenése és a munkahelyek megszűnése révén.  
 
Észak-Macedónia kereskedelmi hiánya csökkent a január-novemberi időszakban 
Észak-Macedónia kereskedelmi hiánya 96,75 milliárd dénárra (1,9 milliárd dollár / 1,6 milliárd euró) esett vissza a 
januártól novemberig tartó időszakban, a 2019 azonos időszakában mért 107,7 milliárd dénárról. Az export éves szinten 
11,3%-kal, 322,7 milliárd dénárra, míg az import 10,9%-kal, 419,5 milliárd dénárra csökkent a január-novemberi 
időszakban. Észak-Macedónia fő kereskedelmi partnerei Németország, az Egyesült Királyság, Szerbia, Kína és 
Görögország voltak. 
 
Észak-Macedóniában 2,3%-ra nőtt az infláció decemberben 
Észak-Macedóniában a fogyasztói árak átlagos éves inflációja decemberben 2,3%-ra gyorsult a novemberi 2,2%-ról. Havi 
összehasonlításban a fogyasztói árak decemberben 0,4%-kal emelkedtek, miután novemberben változatlanok 
maradtak. 2020-ban a fogyasztói árak növekedése éves szinten elérte az 1,2%-ot. 
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Franciaország 

 
Gyorsan terjed a brit vírusvariáns Franciaországban 
A franciaországi pozitív PCR-tesztek egy százalékában már a koronavírus korábbinál sokkal fertőzőbb változata 
mutatható ki, amiből a szakemberek arra következtetnek, hogy hat hét múlva a fertőzéseknek akár a felét is okozhatja 
ez a vírusvariáns. 
 
Az ország, ahol már látszik, mi lesz az oltásellenesség szomorú vége 
Franciaország a világ egyik leginkább oltásellenes országa egy decemberben elvégzett nemzetközi kutatás szerint, és 
az oltási kampány számain már látszik is, hogy az ország lakosságának immunizálása nagyon lassan halad – írja a CNBC. 
Magyarországon folyamatosan nő az oltáspártiak aránya, de még csak a napokban értünk el arra a szintre, ahol a 
nemzetközi összehasonlításban oltásellenesnek számító franciák voltak december közepén. 
 
Terjed az új koronaváltozat Európában, kétségbeesett szigorítások kezdődnek 
Európa nyugati felét lerohanta a koronavírus új, először Angliában felfedezett változata, ami kisebb pánikot okozott a 
hatóságoknál. Franciaországban például a járvány jelentős súlyosbodásával számolnak, amire újabb durva 
korlátozásokkal reagálhatnak. Jean Castex, Franciaország miniszterelnöke azt mondta parlamenti képviselőknek a hét 
elején, hogy lehetséges, hogy harmadszor is le kell zárni az országot - derült ki kiszivárgott hírekből. Arnaud Fontanet 
virológus, a kormány tudományos tanácsadó csapatának tagja úgy véli, meg kell fontolni a határok lezárását az új 
vírusváltozat jelentette veszély miatt. A napokban tudni fogjuk, milyen ellenséggel állunk szemben, és ennek 
megfelelően kell reagálnunk - fejtegette. 
 
Még több megyében kezdődik este 6-kor a kijárási tilalom Franciaországban 
Újabb tíz francia megyében hosszabbodik a kijárási tilalom a súlyosbodó járványhelyzet miatt. Ezek közül nyolcban már 
a hétvégén életbe lépett az új szabály, további kettőben pedig keddtől lesz kötelező este nyolc helyett már hatkor otthon 
lennie mindenkinek. Az ország keleti részét érinti az intézkedés, amely 15 megyében már január másodika óta érvényben 
van. 
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Macron pórul járhat a lassú oltási program miatt 
Franciaország jelenleg messze elmarad más európai nemzetektől a lakosság tömeges beoltásának tekintetében, ami 
potenciálisan veszélyezteti Emmanuel Macron elnök újraválasztási esélyeit – írja a CNBC. Noha a 2022-es francia 
elnökválasztás még messze van, a járvány és a tömeges oltási program biztosan központi téma lesz a kampány során. 
Macron pedig – nem alaptalanul – attól tart, hogy “a rosszul kivitelezett oltási program árt az esélyeinek egy újabb elnöki 
ciklus elnyerésére” – fogalmazott a téma kapcsán Jessica Hinds, a Capital Economics közgazdásza. 
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Horvátország 

 
Horvátország meghosszabbította a korlátozásokat 
A horvát válságstáb január végéig meghosszabbította a koronavírus-járvány megfékezésére hozott korlátozásokat az 
országban. Horvátországban továbbra sem nyithatnak ki a kávézók, az éttermek, az edzőtermek és a sportközpontok, 
korlátozták az üzletek és a szállodák tevékenységét, valamint a rendezvényeken részt vevők maximális létszámát. Ezek 
a rendelkezések január 10-én jártak volna le, így a hónap végéig meghosszabbították őket. Horvátországban január 18-
án kezdődik a második félév, arról azonban még nem született döntés, hogy a diákok visszatérhetnek-e az 
iskolapadokba vagy online oktatás vezetnek be. 
 
Horvátország szigorítja a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat a határokon 
Horvátország határátlépési korlátozásokat vezet be azokra az utazókra, akik olyan országokból érkeznek, amelyekben 
már megjelent az COVID-19 vírus új, fertőzőbb változata, valamint az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból 
érkező személyek számára. Előbbi országokból érkezőknek 48 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet kell 
bemutatniuk, illetve ennek hiányában 14 napot kell karanténban tölteniük, mely hét napra csökkenthető, ha az utazók 
érkezéskor teszteltetik magukat, és tesztjük negatív. Az intézkedés jelenleg az Egyesült Királyságból és Dél-Afrikából 
érkező utazókra vonatkozik, de a horvát Közegészségügyi Intézet (HZJZ) várhatóan frissíti az országok listáját. Ezenkívül 
az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból érkező utasok beutazása csak 12 órára engedélyezett, és csak 
alapvető célokból utazhatnak. 
 
Kevés a vakcina, egyelőre nem lesznek tömeges oltópontok Horvátországban 
Horvátországban nem alakítanak ki tömeges oltópontokat, mert egyelőre kevés koronavírus elleni vakcina érkezik az 
országba. Amennyiben az AstraZeneca oltóanyagából is ékezik szállítmány, amelyből 2,7 millió dózist rendelt 
Horvátország, úgy erre a lehetőségre is felkészülnek. Az országban eddig több mint 30 ezer embert oltottak be a 
Pfizer/BioNTech vakcinájával, amelyből januárban összesen 125 ezer dózist várnak. Január 12-én 3600 dózis érkezett a 
Moderna gyógyszergyár oltóanyagából, ebből a vakcinából 52 ezer ampullányi érkezik januárban és februárban. A 
lakosság tömeges oltása a jövő héten kezdődik meg. Horvátországban egy nap alatt 1135 új fertőzöttet azonosítottak, a 
járvány kezdete óta a fertőzöttek száma ezzel elérte a 222 117-et. Január 12-én 26 beteg halt bele a fertőzés 
szövődményeibe, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 4472-re emelkedett. Kórházban 1993 beteget ápolnak, 
közülük 193-an vannak lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 5300. Október 22-óta először történt meg, hogy a 
kórházi kezelésre szoruló betegek száma 2000 alá csökkent. A fertőzöttek száma is mérséklődött, a múlt héthez képest 
40%-kal esett vissza. 
 
Újabb, most 3,9-es földrengés volt a horvátországi Petrinja közelében 
Petrinja városától 7 kilométerre egy 3,9-es erősségű földrengés volt január 11-én éjjel fél egykor, az epicentrum Stara 
Drenčina közelében volt, és a rengést Bosznia-Hercegovinában is érezték. A rengés előtt nagyjából egy órával egy 
gyengébb, 2,2-es földmozgás is volt a környéken. Magyarországról több szervezet és cég is segíti a földrengés 
károsultjait. 

https://kitekinto.hu/2021/01/11/europai-ugyek/macron-porul-jarhat-a-lassu-oltasi-program-miatt/188259/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.hu.euronews.com/
https://nepszava.hu/3105407_horvatorszag-es-szlovenia-is-meghosszabbitotta-a-korlatozasokat
https://seenews.com/news/croatia-tightening-coronavirus-restrictions-at-borders-727738
https://www.portfolio.hu/global/20210113/keves-a-vakcina-egyelore-nem-lesznek-tomeges-oltopontok-horvatorszagban-465178?utm_source=hirstart&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://24.hu/kulfold/2021/01/11/horvatorszag-ujabb-foldrenges/


2020-ban 50%-kal csökkent a vendégéjszakák száma 2019-hez képest 
2020-ban Horvátországba 7,8 millió turistaérkezést (37%-kal kevesebb 2019-hez képest) és 54,4 millió vendégéjszakát 
regisztráltak (50%-kal kevesebb 2019-hez képest). Ebből a külföldi turisták 43,1 millió éjszakát (a 2019-es eredmények 
45%-a), míg a belföldi turisták 11,3 millió éjszakát töltöttek el (a 2019-es eredmények 82%-a) horvátországi 
szálláshelyeken. A legtöbb vendégéjszakát a Németországból (12,7 millió), Szlovéniából (8,3 millió), Lengyelországból 
(4,6 millió), Csehországból (3,5 millió) és Ausztriából (2,5 millió) érkező turisták töltötték el a horvát szállásokon. 
 
FORRÁS: 
https://24.hu/ 
https://nepszava.hu/ 
https://www.portfolio.hu/ 
https://seenews.com/ 
https://www.thedubrovniktimes.com/ 
 

Koszovó 

 
Koronavírus-helyzet Koszovóban 
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma január 14-re Koszovóban 299-cel 54 560-ra növekedett, a járvány halálos 
áldozatainak száma eggyel 1388-ra nőtt. Az aktív fertőzöttek száma 6 894, több mint 700 beteget kezelnek kórházban, 
akik közül több mint 20-an vannak lélegeztetőgépen. 
 
Pusztító koszovói árvíz 
Heves esőzés és havazás okozott árvizet Koszovó több tartományában is. Az árvíz érinti a Peja városát Pristinával 
összekötő autópályát, továbbá elárasztotta Gornja Koretica és Sferke nevű falvakat. A helyi hatóságok vizsgálják a 
pusztítás mértékét. 
 
FORRÁS: 
https://en.wikipedia.org/ 
https://thevip.hu/ 

 

Lengyelország 

 
Cseh-lengyel vírusháború robbant ki 
A lengyel egészségügyi minisztérium állítása szerint Lengyelországban a koronavírus cseh mutációja terjed, ám cseh 
tudósok szerint ez pusztán egy rosszindulatú állítás. Adam Niedzielski lengyel egészségügyi miniszter kijelentette, hogy 
Lengyelországban a koronavírus cseh mutációja fertőzi az embereket. Ezt a cseh tudósok és politikusok cáfolják, és azt 
állítják, hogy a koronavírusnak nincs ilyen változata - adta hírül az onet.pl. Az egészségügyi miniszter sajtótájékoztatóján 
azt mondta, hogy a lengyeleknél nem az angol mutáns, hanem egy cseh vírusvariáns pusztít.  
 
Mi kinyitunk - lázadnak a vállalkozók Lengyelországban 
A lengyel vállalkozók elutasítják, hogy a kormány január végéig meghosszabbítja a nyitvatartási korlátozásokat, "Mi 
kinyitunk" jelszóval akkor is nyitni akarnak, ha ezért megbüntetik őket. A lengyel kormány bejelentette, hogy fenntartja 
az eddigi megszorításokat, legalább a január végéig, ám a legrosszabbul érintett vállalkozók egy része nem akar ebbe 
belenyugodni - derül ki a Business Insider Polska beszámolójából. Olyan vállalkozók, akik a koronavírus járvány hatásai 
miatt eddig is sokat szenvedtek, egyes helyeken közölték, ők akkor is nyitják üzleteiket, ha ezért megbüntetik őket. 
 
Koronavírus: Lengyelországban meghosszabbítják a korlátozások többségét 
Lengyelországban január végéig meghosszabbítják a járványintézkedések többségét, megkezdődik viszont január 18-
tól a hagyományos oktatás visszaállítása, először az általános iskolák 1-3. osztályainak diákjai térnek vissza a 
tantermekbe - jelentette be hétfőn Adam Niedzielski lengyel egészségügyi miniszter. 
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Áremelkedést hozhat az egészségvédelem Lengyelországban 
Többszöri halasztás után Lengyelországban az év elejétől érvénybe lépett a cukoradó, ami kísértetiesen hasonlít a 
magyarországi népegészségügyi termékadóra. Az intézkedés brutális áremelkedést okozott – írja a Napi.hu. Késéssel 
lépett életbe Lengyelországban a cukoradó, Andrzej Duda államfő 2020. augusztus 25-én írta alá a 2020. február 14-én 
elfogadott törvényt, ám csak 2021 januárjától kell fizetni a közterhet. Az új adó azokat a vállalatokat érinti, amelyek 
olyan terméket adnak el, amely cukrot tartalmaz. 
 
FORRÁS: 
www.napi.hu 
www.atv.hu 
www.thevip.hu 
 

Montenegró 

 
Montenegró enyhítette a beutazási korlátozásait 
Montenegróban enyhültek a korlátozások: ezentúl nem kell PCR-tesztet felmutatni az országba való beutazáshoz, mivel 
javult a járványhelyzet az országban. Míg a COVID-osztályok kapacitása december második felében 67 százalékos volt, 
addig mára ez 57 százalékra mérséklődött. Feloldották a hétvégi lakhelyelhagyási tilalmat is, de tilos a Júlián-naptár 

szerinti újév megünneplése. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma január 14-re Montenegróban 502-cel 53 840-re, 
növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig héttel 737-re nőtt. Az aktív fertőzöttek száma január eleje óta 
ismét enyhén nő, jelenleg 9 628 esetet tartanak nyilván. 

 
Montenegró munkanélküliségi rátája decemberben 20,5%-ra nőtt 
Montenegró munkanélküliségi rátája december végén 20,5%-ra emelkedett, 0,2 százalékponttal volt magasabb az előző 
hónaphoz képest. 2020. december végén a munkanélküliek száma Montenegróban 1%-kal, 47 509-re nőtt novemberhez 
képest. 2019 december végén Montenegróban a munkanélküliségi ráta 16,2% volt. 

 
FORRÁS: 
https://seenews.com/ 
https://turizmus.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/montenegro 

 

Németország 

 
UTAZÁSI TANÁCSOK 2021. 01. 07. 
A német szövetségi közlekedési minisztérium 2020. december 21. 00:00 órai hatállyal leszállási tilalmat rendelt el az 
Egyesült Királyságból érkező utasszállító repülőgépek esetében. 2021. január 1. óta a német állampolgárokat, vagy 
bejelentett németországi lakhellyel rendelkező személyeket az Egyesült Királyságból Németországba szállító repülők 
leszállását egyedi elbírálás alapján engedélyezi a szövetségi rendőrség német repülőtereken, az engedély beszerzéséről 
a légitársaság gondoskodik. Ennek megfelelően az Egyesült Királyságból beutazási vagy tranzitálási szándékkal 
Németországba utazni kívánó személyeknek javasoljuk a közvetlen egyeztetést a kiválasztott légitársasággal. 
 
„A járvány legnehezebb időszakát éljük” - Szigorítja a beutazást Németország a koronavírus mutációi miatt 
Tovább szigorít a beutazási szabályokon csütörtöktől Németország: ha valaki kockázatos országból tér vissza, akkor két 
napon belül igazolnia kell, hogy nem fertőzött koronavírussal. Akik pedig a legfertőzöttebb országokból érkeznek, 
azoknak a belépés előtt negatív tesztre van szükségük, ebbe a körbe tartozik az Egyesült Királyság és Dél-Afrika, ahol a 
koronavírus új, veszélyesebb mutációi jelentek meg a közelmúltban - írja a CNN. 
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Megjelent Németországban a dél-afrikai mutáns, Merkel robbanástól tart 
Németországban először mutatták ki a koronavírus Dél-Afrikából származó, B.1.351 jelű mutánsát - jelentette kedd 
délután a német sajtó. Német sajtójelentések szerint kedden Angela Merkel kancellár egy belső megbeszélésen arról 
beszélt, hogy az új mutánsok felbukkanása a fertőzések számának robbanásszerű növekedéséhez is vezethet. Úgy vélte, 
ha nem sikerül feltartóztatni a brit mutáns terjedését, húsvétig akár tízszeresére növekedhet a fertőzések száma. 
 
Az uniós vakcinabeszerzésre panaszkodnak a németek 
Németország politikusai elfogadhatatlannak tartják az Európai Bizottság oltási stratégiáját. A közelmúltban több 
európai uniós ország is jelezte, hogy késnek a szállítmányok, és logisztikai gondokkal szembesülnek az oltóanyag 
átvételekor. Nicola Beer, a Szabaddemokrata Párt (FDP) politikusa, az Európai Parlament alelnöke szerint Európának 
nemcsak közös, hanem követhető oltási stratégiára lenne szüksége. Tiemo Wölken szociáldemokrata európai 
parlamenti képviselő meg van győződve arról, hogy az Európai Uniónak sokkal korábban kellett volna további adagokat 
rendelnie a BioNTech és a Pfizer cégek oltóanyagából. 
 
Kisebb volt a vártnál a német recesszió 2020-ban 
A várakozásoknál kisebb visszaeséssel úszta meg a 2020-as évet a német gazdaság - közölte a német statisztikai hivatal 
csütörtök reggel. A jelek szerint hatottak a válság hatásait enyhítő német kormányzati intézkedések. Az elemzők 5,1%-
os gazdasági visszaesést vártak 2020-ra Németország esetében, ehhez képest 5%-kal csökkent a német gazdaság 
teljesítménye tavaly. 
 
Kitört az elektromosautó-láz Németországban, de Angela Merkel legendás ígéretéből így sem lett semmi 
Miközben a koronavírus-járvány 45 éve nem látott mélységbe taszította a német autógyártást és az új autók eladása 
drasztikusan visszaesett Európa legnagyobb autópiacán, az elektromos autók értékesítései korábban soha nem látott 
módon szárnyaltak tavaly. Több elektromos autó fogyott az országban, mint a megelőző tíz évben összesen. Angela 
Merkel legendássá vált ígérete ugyan így sem teljesült, de az előttünk álló évtizedre vonatkozó nagyszabású tervek már 
könnyen valóra válhatnak. 
 
Varga Mihály: újabb beruházásokat terveznek német cégek Magyarországon 
Az uniós átlag alatt marad a magyarországi költségvetési hiány - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Euromoney 
közép- és kelet-európai gazdasági konferenciáján. Magyarország legfontosabb kereskedelmi és befektető partnere 
Németország. Sok német cég van jelen Magyarországon, főleg az autóiparban, és a cégek további beruházásokat 
terveznek a kedvező üzleti környezet, az alacsony társasági adó és a képzett munkaerő miatt. 
 
Decemberig gyötörte a koronavírus a Volkswagen csoportot 
A német Volkswagen csoport értékesítései is megérezték a koronavírus-világjárvány hatását, a tavalyi évben a vállalat 
forgalma legnagyobb mértékben Nyugat-Európában esett 23,4 százalékkal, de jelentős kiesést tapasztaltak Észak-
Amerikában is, ahol 17,1 százalékkal csökkentek az eladások. A legkisebb mértékben a Kínában mért forgalom maradt 
el 9,9 százalékos mínusszal – írja a Reuters. A német autógyártó keddi közleménye szerint, a névadó Volkswagen márka 
is egy számottevő 15 százalékkal kevesebb autót adott el a 2020-as évben, ami 5,3 millió gépjárművet jelent világszerte 
– írja a hírportál. 
 
CES Innovációs Díjat kapott a Bosch 
A Bosch számos AIoT-megoldást is alkalmaz, vagyis a mesterséges intelligencia (artificial intelligence, MI) és a dolgok 
internete (IoT) által kínált lehetőségeket ötvözi, amellyel növeli az energiahatékonyságot és felveszi a küzdelmet a 
koronavírussal szemben. A vállalatcsoport bemutatta a CES-en (Consumer Electronics Show – Szórakoztató Elektronikai 
Kiállítás) egy érzékelőjét, amely többek között a levegő minőségét és a relatív páratartalmat is méri, vagyis megmutatja 
a levegő aeroszolkoncentrációját. Ez olyan adat, amely a koronavírus elleni küzdelem során különösen fontos. 
 
FORRÁS:   
https://berlin.mfa.gov.hu/www.index.hu 
www.euronews.com  

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210112/megjelent-nemetorszagban-a-del-afrikai-mutans-merkel-robbanastol-tart-465038
https://www.vg.hu/kozelet/egeszsegugy-kozelet/az-unios-vakcinabeszerzesre-panaszkodnak-a-nemetek-3481951/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210114/kisebb-volt-a-vartnal-a-nemet-recesszio-2020-ban-465266
https://www.portfolio.hu/global/20210111/kitort-az-elektromosauto-laz-nemetorszagban-de-angela-merkel-legendas-igeretebol-igy-sem-lett-semmi-464714
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/euromoney-konferencia-varga-mihaly-gazdasag-penzugy-koronavirus-gdp-hiany-munkanelkuliseg.721244.html
https://www.vg.hu/vallalatok/vallalati-hirek/vw-3480457/
https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/ces-innovacios-dijat-kapott-a-bosch-3478120/
https://berlin.mfa.gov.hu/
http://www.index.hu/
http://www.euronews.com/


www.napi.hu 
www.portfolio.hu  
www.vg.hu 
 

Olaszország 

 
Tömeges lemondás után megbukik az olasz kormány 
Matteo Renzi, az Élő Olaszország párt vezetője szerdán bejelentette, hogy pártjának miniszterei kilépnek Giuseppe 
Conte kormányából, amely így elveszíti parlamenti többségét. Conte több út között választhat: vagy benyújtja 
lemondását és újabb kormányalakítási mandátumot kér az államfőtől, vagy a gazdasági helyreállítási program 
parlamenti szavazásán kér bizalmat. 
 
Az év közepéig meghosszabbították az egészségügyi vészhelyzetet Olaszországban 
Az olasz kormány július 31-ig meghosszabbította a járvány miatti egészségügyi veszélyhelyzetet, a halottak száma 
túllépte a 77 ezret. Az oltásban való részvétel Olaszországban is önkéntes és ingyenes. Az Emilia Romagna tartományban 
található, kevesebb mint hatezer lakosú Bagno di Romagna polgármestere azonban bejelentette, hogy elbocsátja a 
város működtette idősotthon húsz dolgozóját, akik nemet mondtak az oltásra.  
 
Koronavírus: újabb szomorú mérföldkő Olaszországban 
Olaszországban a koronavírus-járvány szempontjából gócpontnak számító Lombardia tartomány ismét zárlat alá 
kerülhet, az alacsonyan járványveszélyes régiókban viszont újranyithatnak a múzeumok Roberto Speranza 
egészségügyi miniszter szerdai parlamenti bejelentése szerint, amellyel egy időben a halálos áldozatok száma 
meghaladta a 80 ezret. Roberto Speranza közölte, hogy szombattól ismét színekkel jelölt övezetekre osztják fel az 
országot a járványterjedés veszélyességének fokozatai szerint. 
 
Közel 100 ezer oltásból arra nem jogosultak is részesültek Olaszországban 
Az olasz csendőrség mintegy százezer eddig beadott oltás miatt indított vizsgálatot azzal a gyanúval, hogy az 
egészségügyi dolgozókat és az idősotthonok lakóit megelőzve ezt az adagot „soron kívüli” személyek kapták meg. Az 
egészségügyi minisztérium honlapja adatai szerint a beadott több mint 718 ezer vakcina-dózisból több mint félmilliót 
orvosok és ápolók kaptak meg, további több mint 47 ezret pedig az idősotthonok lakói. Az olasz csendőrség 
közegészségügyért felelős egysége (NAS) szerint közel 100 ezer oltásból arra nem jogosultak is részesültek. „Soron 
kívül” beadott dózisokról van szó, amelyeket a La Repubblica értesülései szerint egészségügyisek rokonai és barátai 
kaptak meg, orvosfeleségek, de helyi politikusok is. 
 
Durván visszafogták a vásárlásokat az olaszok a koronavírus második hulláma miatt 
A koronavírus második hulláma ellen szigorú intézkedéseket hoztak Olaszországban, és ez meglátszik a novemberi 
kiskereskedelmi adatokon is. Az előző hónaphoz képest 6,9%-kal esett vissza a kiskereskedelmi forgalom 
Olaszországban novemberben. A legnagyobb visszaesés áprilisban volt, akkor 26,7%-kal maradt el az olasz 
kiskereskedelem az előző év azonos időszakához képest, augusztusra azonban már meghaladta a forgalom az előző évit, 
és a lendület egészen novemberig tartott.  
 
Turizmusban dolgozó olaszok tüntettek, amiért szerintük a kormány cserbenhagyta őket 
Több száz turisztikai téren dolgozó demonstráló gyűlt össze kedden a római Piazza del Popolón, azt követelve, hogy a 
kormány hallgassa meg őket. Sokuk úgy véli, a hatóságok cserbenhagyták őket. Az olasz nemzeti statisztikai hivatal 
adatai szerint a turizmus 68,6 százalékkal esett vissza Olaszországban 2020-ban, főleg az olyan nagyvárosokban, mint 
Róma, Firenze és Velence, amelyek több mint 73 százalékos visszaesést könyvelhettek el. De a belföldi turizmus is 
megsínylette ezt az időszakot: az üzleti célú belföldi utazások 59 százalékkal csökkentek, a szabadidős utazások pedig 
ötödével.  
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Valódi tapasztalatok a pandémia első hullámáról a járvány epicentrumából 
2020 márciusában a Bergamoi Központi Kórház vált az épp kibontakozó világjárvány epicentrumává. Észak-
Olaszországban, Bergamo környékén voltak olyan helyek, ahol a járvány több áldozatot szedett három hét alatt, mint 
2019-ben egész évben. 
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Románia 

 
Nem kell karanténba vonulniuk a Romániába utazó magyaroknak 
A romániai Országos Vészhelyzeti Bizottság frissítette a magas járványügyi kockázatot jelentő országok jegyzékét. 
Magyarország nem szerepel rajta, ami azt jelenti, hogy az innen érkezőknek nem kell 14 napos karanténba vonulniuk, az 
új besorolás január 9-én este lépett életbe.  A járvány szempontjából kockázatos országok listáján minden más környező 
ország szerepel, köztük Ausztria, Szlovákia, Lengyelország, Szerbia, Horvátország és Szlovénia is. Az ezekből az 
államokból érkezők 14 napos karanténba kerülnek Romániában, kivéve, ha három napnál rövidebb időre érkeznek 
Romániába, és határátlépéskor fel tudnak mutatni 48 óránál nem régebbi negatív koronavírus-tesztet. 
 
Meghosszabbították a veszélyhelyzetet Romániában 
A román kormány január 12-i ülésén újabb 30 nappal meghosszabbította a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetet. 
A január 13-tól életbe lépő szabályozás az eddig alkalmazott korlátozásokat tartja életben. Előírja egyebek között a 
szájat és az orrot eltakaró maszk viselésének kötelezettségét a közterületeken, a kereskedelmi egységekben, a 
közszállítási eszközökön, valamint a munkahelyeken. Január 15-én délutántól kezdődik azoknak az előjegyzése, akik a 
kampány második szakaszában kaphatják meg a védőoltást. Január 12-én este megérkezett Romániába az első, 
Moderna védőoltást szállító kamion. 
 
Először jelentették külön az elvégzett PCR-tesztek és a gyorstesztek számát 
Január 13-ra egy nap alatt 4424 új esetet diagnosztizáltak, ezzel a nyilvántartott fertőzöttek száma 681 392-re 
növekedett. Összesen 88 új halálesetet jelentettek, az áldozatok száma így 16 969-re nőtt. A járvány kezdete óta 610 
122-en gyógyultak meg, az aktív fertőzöttek száma enyhén csökkent 54 301-re. Jelenleg 1081 beteget kezelnek intenzív 
osztályon. 24 óra alatt több mint 33 ezer tesztet végeztek: 28 361 PCR-tesztet és 4476 gyorstesztet. 
 
A román ortodox egyház besegít az államnak az oltáskampányban 
A román ortodox egyház szakított korábbi oltásellenességével. Most már az állami oltáskampányt is támogatja. A 
romániai koronavírus-járvány és az állami oltáskampány közepette január 10-én megegyezett a román egészségügyi 
minisztérium és a román ortodox egyház (BOR). Eszerint a román ortodox egyház e héttől kezdve a templomokban 
szórólapokon fogja népszerűsíteni az állami oltáskampányt. Romániában egy decemberben végzett közvélemény-
kutatás szerint a népességnek csak 30%-a oltatná be magát biztosan koronavírus ellen, 29% bizonytalan, 29% pedig 
biztosan nem oltaná be magát. 
 
A román gazdaságot is megtépázta a válság 
Tavaly az első három negyedévben 5 százalékkal csökkent a román gazdaság teljesítménye éves összevetésben, ami 0,1 
százalékponttal jobb adat a tavaly novemberi gyorsjelentésben közölt 5,1 százalékos visszaeséshez mérten. A 
statisztikai intézet a szezonális és naptárhatással kiigazított értéket is javította, így a vizsgált időszakban 4,5 százalékkal 
csökkent a román gazdaság a korábban közölt 4,6 százalékhoz mérten. 
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Decemberben 21 százalék volt az éves infláció Romániában 
2020 decemberében 2,1 százalékon stagnált az éves inflációs ráta Romániában, az élelmiszerek 3,24 százalékkal 
drágultak, a nem élelmiszer jellegű iparcikkek ára 1,01%-kal nőtt, a szolgáltatások díja pedig 2,69%-kal. 2019 
decemberéhez viszonyítva 2020 utolsó hónapjában 2,1%-kal nőttek a fogyasztói árak. A harmonizált fogyasztói árindex 
alapján kiszámolt éves ráta decemberben 1,8% volt. 
 
Mérséklődött a munkanélküliség Romániában 
Romániában tavaly novemberben 0,2 százalékponttal, 5,1 százalékra mérséklődött a munkanélküliségi ráta az előző 
hónaphoz mérten. A 15-74 évesek körében 462 ezer állástalant tartottak számon az októberi 477 ezerhez képest, 
ugyanakkor növekedést mértek 2019 novemberéhez képest, amikor 361 ezer állástalan volt. A romániai 
munkanélküliségi ráta a koronavírus-járvány miatt emelkedett tavaly a januárban feljegyzett 3,7 százalékos mélypontról 
a júliusban regisztrált 5,5 százalékra, amit enyhe csökkenés követett. 
 
Jócskán visszaesett a román export 2020-ban 
Romániában a kivitel 11 százalékkal, 57,102 milliárd euróra csökkent a tavalyi év első tizenegy hónapban 2019 azonos 
időszakához mérten. A vizsgált időszakban a behozatal is mérséklődött 7,7 százalékkal 73,536 milliárd euróra. Románia 
külkereskedelmi mérlegének hiánya a tavalyi január-november időszakban elérte a 16,433 milliárd eurót, ami 908,7 millió 
euróval haladta meg a 2019 első tizenegy hónapjában jegyzett értéket. Románia külkereskedelmének 74 százalékát az 
EU 27 tagállamával bonyolította le. A kivitel 48 százalékát, valamint a behozatal 37 százalékát járművek és szállításra 
alkalmas felszerelések tették ki, amelyek mind a kivitelben, mind a behozatalban a fő tételt képezték. 
 
Nem nagyon ment a tőke Romániába tavaly 
Romániában a külföldi közvetlen tőkeberuházások értéke tavaly 60,42 százalékkal, 1,876 milliárd euróra csökkent az 
első tizenegy hónapban az előző év azonos időszakában jegyzett 4,740 milliárd euróról. Miközben a külföldi 
tőkebefektetések értéke, beleértve az újra befektetett nyereséget is 3,845 milliárd eurót tett ki, a vállalatcsoportokon 
belüli hitelek révén 1,969 milliárd euró áramlott ki a román gazdaságból. A folyó fizetési mérleg hiánya 1,12 százalékkal, 
9,763 milliárd euróra nőtt a tavalyi első tizenegy hónapban az előző év azonos időszakához mérten. 
 
Csökkent az ipari termelés Romániában 
Romániában a nyers adatok szerint 10,2 százalékkal, szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 10,5 százalékkal csökkent 
az ipari termelés tavaly az első tizenegy hónapban 2019 azonos időszakához mérten. A nyers adatok szerint a 
feldolgozóipar kibocsátása 11,3 százalékkal csökkent, a bányaiparé 10,5 százalékkal, míg a villamos-, hőenergia, gáz 
termelése és szolgáltatása 3,4 százalékkal mérséklődött. 
 
Romániában is bedöntötte a járvány a turizmust 
Visszaigazolták a hivatalos adatok a koronavírus-járvány romániai turizmusra gyakorolt megrendítő hatását. Az ország 
kereskedelmi szálláshelyein a tavalyi első tizenegy hónapban megfeleződött a vendégek és a vendégéjszakák száma. A 
frissen közzétett adatok szerint a vendégéjszakák száma 51 százalékkal, 13,819 millióra esett vissza az előző évi 28,178 
millióról. A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 44,6 százalékkal, 12,861 millióra csökkent, míg a külföldiek 
által eltöltött vendégéjszakák száma 80,7 százalékkal, 957 ezerre zsugorodott a 2019-es 4,948 millióról. A kereskedelmi 
szálláshelyekre érkezett vendégek száma 51,8 százalékkal, 5,993 millióra esett éves összevetésben. Alaposan 
megsínylette a járványt az erdélyi idegenforgalom is, amely ugyancsak a felére csökkent a 2020-as nyári idényben. 
 
Visszaesést tapasztalt a román járműgyártás 
Tavaly 10,67 százalékkal csökkent Romániában a járműgyártás, miután a Dacia és a Ford összesen 438.107 járművet 
szerelt össze dél-romániai üzemeiben. A francia Renault tulajdonában levő Daciát érzékenyen érintette a koronavírus-
járvány, termelése 25 százalékkal esett vissza, a cégnél 259.099 autót szereltek össze, mintegy 90 900-zal kevesebbet 
az előző évinél. Az amerikai Ford 179 008 autót gyártott, ami 39 ezer darabos, 27 százalékos bővülés 2019-hez képest. A 
növekedés főleg annak köszönhető, hogy a Ford craiovai üzemében egész évben immár két modellt gyártottak, miután 
2019 októberében megkezdődött a Puma modell előállítása is az Ecosport mellett. A legtöbb autót, 183 286-ot a Dacia 
Dusterből gyártottak.  
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Nőtt a kiskereskedelmi forgalom Romániában 
Romániában 2,1 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene a tavalyi év első tizenegy hónapjában az előző 
év azonos időszakához mérten. A szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a kiskereskedelmi forgalom 2,2 
százalékkal nőtt. A nyers adatok szerinti növekedés főleg a nem élelmiszerek és az élelmiszerek eladásának köszönhető, 
amely 5,5, illetve 5,3 százalékkal nőtt a tavalyi január-november közötti időszakban. Ugyanakkor az üzemanyag 
értékesítése 8,7 százalékkal csökkent. 
 
Nagyon veszteséges a román légitársaság, a Tarom 
Tavaly 454 millió lej (93,2 millió euró) vesztesége volt a román állami légitársaságnak, a Taromnak, amely immár 
tizenharmadik éve zárta veszteségesen a mérlegét. A cég eredetileg 315 millió lej veszteséget ütemezett be, de a 
koronavírus-járvány a várakozásoknál mélyebb válságba sodorta a vállalatot. A bevételek értéke 573 millió lej volt, ami 
alig valamivel több, mint a hat hónappal korábban remélt 1 milliárd lej fele. A vállalat annak ellenére termelt veszteséget, 
hogy a kiadások 300 millió lejjel csökkentek az eredetileg tervezetthez képest, ami a járatok szüneteltetéséből 
származott. A vállalat tavaly 36,7 millió euró állami segélyt kapott a román államtól, amit az Európai Bizottság is 
jóváhagyott, de a vállalatnak 380 millió euróra lenne szüksége. A Tarom az állami segélyért cserében szerkezeti 
átalakítási reformot kezdett tavaly, amelynek célja nyereségessé tenni működését. 
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Spanyolország 

 
Újra gyorsul a járvány Spanyolországban és már a harmadik hullámnak nevezik 
Tovább gyorsul a koronavírus-fertőzés terjedése Spanyolországban. A lezárások és korlátozások ellenére 14 nap alatt 
143%-kal nőtt az új esetek száma, napi átlag 22 000 új fertőzöttet regisztrálnak és naponta átlagosan 179-en halnak meg. 
Január 14-én több, mint 38 ezer új beteget találtak és 195-en haltak meg, mellyel 52 ezer fölé emelkedett a betegségben 
elhunytak száma.  
 
Gibraltár a Schengeni Övezet felé tart 
Feszültséget okoz Gibraltár ügye a brexit után. Az Egyesült Királysághoz tartozó, de Spanyolországgal határos félsziget 
egy friss alku alapján a Schengeni Övezethez tartozna, ezt azonban a helyi hatóságok elfogadhatatlannak tartják. 
Megszűnhet az ellenőrzés Gibraltár és Spanyolország határán. Az ügyről Spanyolország és az Egyesült Királyság 
egyezett meg újévkor, a szerződést azonban még jóvá kell hagynia az EU-nak is. 
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Svédország 

 
Svédországban 80 ezer embert már beoltottak 
Eddig körülbelül 80 ezer embert oltottak be Svédországban a múlt hónapban indult oltási kampány során – jelentette be 
kedden az ország közegészségügyi hivatala az MTI szerint. A közlemény szerint az országba január 10-ig mintegy 160 
ezer adagnyi, a Pfizer/BioNTech vállalat gyártotta vakcina érkezett, és a mennyiség felét már felhasználták, a többit 
pedig második adagként fogják beadni az embereknek. 
 
Nem tartható fenn a svéd modell a járványkezelésben 
A svéd parlament törvényben hatalmazta fel a kormányt arra, hogy szeptember végéig rendeleti úton kormányozzon, 
így véve fel a harcot a pandémia ellen. A parlament döntése arra utal, hogy a nyájimmunitás elérése tudatos stratégia 
helyett vágyvezérelt kommunikáció volt csupán, s a kormány tétlenségét valójában alkotmányos joghézag 
eredményezte. 
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Szerbia 

 
Szerbia meghosszabbította a beutazási korlátozásait 
Szerbia január 12-én meghosszabbította a beutazási korlátozásait, az országba csak 48 óránál nem régebbi PCR-teszttel 
lehet belépni, ellenkező esetben a beutazó tíznapos hatósági házi karanténba kerül. A korlátozás állampolgárságtól 
függetlenül – néhány kivételtől eltekintve - mindenkire vonatkozik. A járványintézkedések is érvényben maradnak.  
A szerb országhatár átlépéséhez továbbra is 48 óránál nem régebbi, negatív PCR-tesztre van szükség. Január 18-tól 
ugyanakkor megkezdődik a szeptemberihez hasonló hibrid oktatás az általános- és a középiskolákban. A középiskolások 
minden második héten, az általános iskolások minden második nap járnak majd iskolába, a köztes időben online oktatás 
folyik. 
 
Továbbra is sokan vannak kórházban Szerbiában 
Valamelyest csökkent az új koronavírussal fertőzöttek napi száma Szerbiában, de továbbra is sokan vannak kórházban. 
A járványhelyzet javult, de továbbra is komoly aggodalomra ad okot, a betegek közül 5 503-an vannak kórházban, 189-
en intenzív osztályon. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma január 13-ra 2267-tel 366 191-re növekedett, a járvány 
halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 25-tel 3664-re nőtt. 
 
Szerbiában január 11. óta több mint százezren regisztráltak a koronavírus elleni oltásra 
Szerbiában január 11. óta több mint százezren regisztráltak online felületen a koronavírus elleni oltásra, harminc 
százalékuk viszont nem választott vakcinát. A regisztráció során a Pfizer/BioNTech és a Szputnyik V oltóanyagon kívül a 
szerb állampolgárok az egyelőre nem kapható Sinopharm, Moderna, valamint az AstraZeneca vakcináit is bejelölhetik. 
Belgrád a következő hónapokban három szakaszban a lakosság felét, 3,7 millió embert tervez beoltani a koronavírus 
ellen. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma január 13-ra Szerbiában 2142-vel 363 924-re növekedett, a járvány 
halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt 29-cel 3639-re nőtt. 
 
Közvetlen pénzügyi támogatás minden szerbiai alkalmazottnak 
Aleksandar Vučić államfő bejelentette, hogy február 15-éig meghozzák az újabb gazdaságsegítő csomagot. Ez nem lesz 
olyan nagyléptékű támogatás, mint az első, de mindenképp újabb reménysugár lesz a vállalkozók, a kis-, közepes-, de a 
nagyvállalatok számára is, hiszen 1 millió 52 ezer személyt érint. A támogatás valószínűleg a fél minimálbér kétszeri vagy 
háromszori kifizetése formájában valósul meg. A vállalatok dolgozónként 32 ezer dináros támogatásra számíthatnak két 
hónap alatt, illetve mintegy 48 ezer dinárra három hónapra. A minimális munkabér az idei évtől közel 32 ezer dinárt tesz 
ki. 
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Szlovákia 

 
Koronavírus Szlovákiában: 2 923 PCR-teszt és 3 626 antigén teszt mutatott pozitív eredményt, 97-en elhunytak 
A szlovákiai laboratóriumokban január 13-án 12 342 PCR-tesztet értékeltek ki, ebből 2 923 lett pozitív (23,68%). Antigén 
tesztekből 76 389-et végeztek el, ebből 3 626 mutatott pozitív eredményt (4,75%). A kórházakban 3 275 pácienst 
ápolnak, közülük 3 036 személynek igazoltan koronavírusa van. A COVID-19 okozta szövődményekbe újabb 97 páciens 
hunyt el, így az országban a koronavírusban elhunyt halálos áldozatok száma 3 260-ra nőtt.   
 
Január 11-től Ipolyságon időpont-egyeztetéssel működnek a tesztelő-állomások 
Január 11-től előzetes egyeztetés alapján időpontfoglalással vehetők csak igénybe a magyar-szlovák államhatáron 
kialakított tesztelő-állomások. Az érdeklődők a https://korona.gov.sk honlapon foglalhatnak maguknak időpontot. 
Bejelentkezés nélkül csak az orvosi beutalóval, s az egészségkárosultak számára kiadott igazolvánnyal rendelkezőket, 
valamint az áldott állapotban lévő anyukákat tesztelik. 
 
Mintegy ötezer Moderna-vakcina érkezett Szlovákiába 
Mintegy ötezer adag érkezett a Moderna néhány nappal ezelőtt engedélyezett koronavírus-vakcinájából Szlovákiába, 
melyet el is kezdenek használni, amint sikerül megszervezni a szétosztását.  Szlovákiában eddig a Pfizer-BioNTech 
konzorcium által kifejlesztett védőoltással oltottak. Január 13-ig további 51 480 adag koronavírus elleni Comirnaty-
vakcina érkezett Szlovákiába a Pfizer-BioNTech konzorciumtól. A https://korona.gov.sk portálon elérhető információk 
szerint január 11-ig 31 785 személy oltatta be magát. 
 
Újra tömeges tesztelésbe kezdenek Szlovákiában 
Ismét tömeges teszteléssel próbálná megállítani a szlovák kormány az országban egyre erősebben tomboló 
koronavírus-járványt. Az elképzelések szerint jövő hét végén országos tesztelést tartanának, majd heti váltásban 
megyénként haladnának egészen addig, amíg a reprodukciós rátát 0,5 alá nem sikerül csökkenteni. Igor Matovic 
kormányfő azzal indokolta a döntést, hogy a jelenleginél szigorúbb korlátozásokat már nem vezethetnek be, így a 
járványgörbe letörésére szerinte a tömeges tesztelés lehet az egyetlen eszköz. A részleteket a tervek szerint a következő 
napokban dolgozzák ki. 
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Szlovénia 

 
Marad a szlovén zárlat, de új ütemterv a korlátozások enyhítésére 
Szlovénia január 18-ig meghosszabbította az új koronavírus-járvány megfékezésére hozott szigorú intézkedéseket az 
országban, de a kormány új ütemtervet is elfogadott a korlátozások enyhítésére. Ha heti bontásban 1350 fő alá csökken 
az új fertőzöttek, valamint 1200 alá a kórházban kezelt betegek száma, kinyithatnak az óvodák és megkezdődhet a 
tantermi oktatás az általános iskolák első három osztályában, valamint a laboratóriumi gyakorlatok az egyetemisták 
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számára. Kinyithatnak a múzeumok, a könyvtárak, a galériák, az autószerelők és más hasonló szolgáltatók, továbbá 
néhány üzlet. Engedélyezik a nyílt téri, érintkezés nélküli sportolást, beleértve a síelést is. 300 fő alatt a higiéniai előírások 
betartása mellett megszűnik az összes korlátozás az országban, nem nyithatnak ki azonban az éjszakai szórakozóhelyek 
és a diszkók. 
 
Szlovénia karantén-mentesítő gyorstesztet kínál 5 határátkelőn 
Szlovénia öt, Horvátországgal közös határátkelőhelyen és a ljubljanai repülőtéren ajánl karantén-mentesítő tesztelési 
lehetőséget. A vörös listán szereplő országok utasai elkerülhetik a karantént az országban, ha 48 óránál nem régebbi, 
negatív PCR-tesztet mutatnak be. (A vörös listáján jelenleg 33 uniós vagy schengeni övezetbeli és 120 ezeken kívül eső 
ország található). Mostantól bármelyik uniós országban végzett gyorsteszttel is karantén-mentesen lehet belépni 
Szlovéniába, és Obrežje, Gruškovje, Jelšane, Metlika és Središče ob Dravi határátkelőin, valamint a ljubljanai Jože Pučnik 
reptéren is végeztethetnek antigéntesztet az utazók. 
 
Koronavírus-helyzet Szlovéniában 
Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint január 12-én 2092-vel 143 700-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek 
száma. Elhunyt újabb 17 beteg, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 3070-re emelkedett. A koronavírusos betegek 
közül 1244-en vannak kórházban, 203-an intenzív osztályon. Az aktív fertőzöttek száma 24 000. Szlovéniában a múlt 
héthez képest 30%-kal csökkent a fertőzöttek száma, ugyanakkor nőtt a kórházi kezelésre szoruló, és az intenzív 
osztályon kezelt betegek száma. 
 
A szlovén kormányfő ismertette a nemzeti oltási tervet 
Janez Jansa szlovén kormányfő ismertette hazája nemzeti oltási tervét, amely szerint az egészségügyi dolgozók és az 
idősotthonok lakói után januárban először a 80, majd a 70 évnél idősebb állampolgárokat oltják be koronavírus ellen. A 
hónap végéig 245 ezer ampullányi oltóanyag érkezik a Pfizer-BioNTech-vakcinájából, ugyanakkor ebből 110 ezer 
vakcinát második oltásként kell beadni. Kiemelte, hogy február 1-jéig a Moderna vakcinájából 9200 adag érkezik az 
országba, amivel mozgásképtelen betegeket oltanak be. Szlovéniába az év végéig 2,27 millió adagnyi vakcina érkezik, 
amely 1,13 millió ember beoltására elegendő a kétmilliós országban. 

 
Szlovénia kereskedelmi mérlege többlettel zárt a 2020. január-novemberi időszakban 
Szlovénia kereskedelmi mérlege 1,18 milliárd eurós (1,43 milliárd dolláros) többletet ért el 2020 első tizenegy 
hónapjában, szemben 2019 hasonló időszakának 152,2 millió eurós hiányával, mivel az import gyorsabban csökkent, 
mint az export. Az export január-novemberben 2,7%-kal esett vissza az egy évvel korábbihoz képest, 30,4 milliárd 
euróra, míg az import 6,9%-kal 29,2 milliárd euróra csökkent. Az Európai Unió volt Szlovénia legfontosabb kereskedelmi 
partnere, az EU-ba történő kivitel értéke elérte a 20,3 milliárd eurót, az onnan származó behozatal értéke pedig a 19,7 
milliárd eurót. 
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Európai Unió 

 
200 millió eurónyi hitelt kapnak az Európai Beruházási Banktól a magyar cégek 
Az Európai Beruházási Bank (EBB), az Európai Unió hitelezési szerve 200 millió EUR összegű hitelt nyújt a magyar 
Eximbank számára, új hitelkeretet hozva létre annak elősegítése érdekében, hogy a magyar vállalatok gyorsabban 
helyreálljanak a COVID-19 világjárvány negatív gazdasági hatásait követően. A finanszírozás a működőtőkével 
kapcsolatos problémák megoldására és beruházásokra törekvő vállalatok számára fog rendelkezésre állni. 
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Vámkötelessé váltak a Nagy-Britanniából érkező és az oda tartó termékek 
Az Egyesült Királyság 2020. február elsején kilépett az Európai Unióból (EU) és 2021. január elsején elhagyta az EU 
vámunióját is, ezért a magyar kereskedők, vállalkozások és állampolgárok is jelentős változásokat tapasztalhatnak a 
Brexit miatt. Az Egyesült Királyság távozása az EU-ból egyben azt is jelenti, hogy 2021. január 1-től „harmadik 
országnak”, vagyis EU-n kívüli országnak kell tekinteni. Ez alól kivételt képez Észak-Írország, mivel ott az EU vám, áfa és 
statisztikai jogszabályait kell alkalmazni továbbra is. Ebből adódóan Nagy-Britannia (Anglia, Skócia, Wales) esetében 
megváltoztak a ki- és beutazás szabályai, valamint a Nagy-Britanniából érkező, illetve oda tartó termékek is 
vámkötelessé váltak. 
 
Húszmillió eurós alap segíti a kkv-kat szellemitulajdon-jogaik védelmében 
Hétfőtől a kis- és közepes vállalkozásokat (kkv-k) 20 millió eurós támogatási alap segíti szellemitulajdon-jogaik 
védelmében – közölte az Európai Bizottság hétfőn. A támogatási program keretében igényelhető finanszírozás révén az 
uniós vállalkozások hatékonyabban tudnak érvényt szerezni jogaiknak. Az új program visszatérítés formájában biztosít 
pénzügyi támogatást a vállalkozásoknak, cégenként legfeljebb 1500 euró értékben. A támogatás a szellemi tulajdonnal 
foglalkozó hivatásos auditorok által nyújtott szolgáltatások igénybevételét, valamint védjegyek és formatervezési 
minták bejelentését könnyíti meg a cégek számára. Idén öt pályázati fordulóban lehet majd támogatást igényelni, 
amelyek közül az első hétfőn indul. 
 
Be kell vonni a helyreállítási alap hatalmas forrásainak elosztásába az önkormányzatokat is 
Hétfőn szavazott az Európai Parlament két szakbizottsága a 2021-2026 közötti időszakra szóló, a koronavírus-válság 
miatt életre hívott helyreállítási alap forrás felhasználási rendeletéről és ebből kiderült, hogy korrupcióellenes 
intézkedésekhez és a helyi, illetve regionális hatóságok bevonásához is hozzákötik a pénzek elosztásának folyósítását. 
Ez azért lényeges, mert a magyar kormány korábban azt tervezte, hogy csak a megyei önkormányzatokkal fog 
egyeztetni a megvalósuló reformok és beruházások kereteiről (mind a 19 kormánypárti irányítás alatt áll), de a brüsszeli 
fejleményekből az rajzolódik ki, hogy ez nem lesz elegendő.  
 
EU: fókuszban a digitális szolgáltatások 
Ismét fókuszba került a közösségi média szabályozása az Európai Unióban azok után, hogy a Twitter letiltotta Donald 
Trump amerikai elnököt főként a Capitolium ostromával kapcsolatos bejegyzések miatt. Az Európai Unió belső piacért 
felelős biztosa, Thierry Breton épp a Twitteren tette közzé álláspontját, miszerint a platformok üzemeltetőinek jóval 
nagyobb felelősséget kellene vállalniuk azért, hogy az oldalaikon mi jelenik meg. Ennek előzménye, hogy az EU a 
közelmúltban számolt be annak a rendelettervezetnek az előkészítéséről, amely a korábbiaknál szigorúbb 
feltételrendszerhez kötné. A brüsszeli álláspont az, hogy ami nem megengedett offline, az online sem legyen az, a 
digitális platformok bejegyzéseinek szabályozásában pedig a jövőben ne az eddig bevett gyakorlat, hanem az uniós 
jogszabályok legyenek iránymutatók. 
 
További 300 millió dózis BioNTech-Pfizer vakcinát rendel Európa 
Az eddigi 200 millió helyett 400 millió dózis BioNTech-Pfizer koronavírus-vakcinát rendel a huszonhét tagállam, de az 
opciós lehetőséget is megnövelték 100-ról 200 millióra – közölte péntek reggel az Európai Bizottság elnöke. Az Európai 
Vakcinavásárlási stratégia keretében az eddig 200 millió dózis + 100 millióra opció helyett immár 400 millió dózisra + 
további 200 millió opcióra vannak leszerződve a BioNTech-Pfizer vakcinájából – jelentette be pénteken Ursula von der 
Leyen. A huszonhét tagállam ezzel az európai piacon elsőként engedélyezett koronavírus elleni oltásból immár 600 
millió dózist adhat be polgárainak, mely önmagában 300 millió embernek ad védettséget. Az újabb rendelésből 
származó dózisokat a második negyedévtől osztják majd szét a tagállamok közt.  
 
Január végén érkezhet a harmadik oltóanyag 
Még ebben a hónapban újabb oltóanyag kaphatja meg az uniós gyógyszerügynökség ajánlását – derült ki az Európai 
Gyógyszerügynökség (EMA) tájékoztatóján. Az eddig engedélyezett oltások klinikai vizsgálata széles körű volt, de még 
mindig maradtak kérdések – ezek azonban nem érintik az oltások biztonságosságát. Az EMA eddig két vakcina 
forgalmazását javasolta, mindkettőt órákkal később az Európai Bizottság engedélyezte is. Emer Cooke, az EMA 
ügyvezető igazgatója bevezetőjében elmondta, hogy az ügynökség látókörében egyelőre két további vakcina szerepel: 
az AstraZeneca és a Janssen fejlesztése. Ezek közül az AstraZeneca vakcinájának engedélyezési kérelméhez hiányzó 
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dokumentumokat várhatóan a jövő héten nyújtja be a cég, ezek birtokában még januárban döntés várható a harmadik 
oltóanyag alkalmasságáról.  
 
Miért titkosak az uniós oltóanyag-szerződések? 
Nagyobb átláthatóságot kérnek az Európai Parlament képviselői a koronavírus elleni védőoltások szerződéseinek 
ügyében. Brüsszel több, mint kétmilliárd adag oltóanyagot rendelt hat gyártótól, az üzlet részletei azonban nem 
ismertek. Így nem tudni, mennyibe kerülnek ezek, milyen ütemezésben érkeznek és milyen felelősséget vállalnak a 
gyártók. Az Európai Parlament képviselői szerint azonban alapvető információk is hiányoznak: mint például ki vállalja a 
felelősséget egy esetleges egészségkárosodás utáni polgári per esetében. 
 
Radikális kormánydöntést hirdetett ki Orbán Viktor - Az egész vidéki Magyarországot érinti! 
Rövid, de annál jelentősebb kormányhatározat jelent meg a hétfő esti Magyar Közlönyben Orbán Viktor aláírásával, a 
vidéki Magyarország megújításáról, a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképességének, valamint a gazdák 
támogatási szintjének a 2021–2027-es időszakban történő megőrzéséről címmel. 
 
FORRÁS: 
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FÁK-térség 

 
Oroszország kétmillió adag orosz vakcinát szállít Szerbiába 
Az Oroszország és Szerbia között kötött megállapodás értelmében 2 millió adag COVID-19 elleni orosz gyártású 
Szputnyik-V típusú vakcinát szállít Oroszország Szerbiának, ahol január elején már megkezdődött a vakcináció az orosz 
vakcina felhasználásával. A legújabb megállapodás lehetővé teszi egymillió szerb állampolgár vírus elleni beoltását.   
 
Oroszország februárban napi 75 ezer hordóval emeli a kőolaj kitermelését 
Oroszország és Kazahsztán annak ellenére, hogy az OPEC országai további csökkenésről állapodtak meg, egy külön 
OPEC+ megállapodás alapján februárban, majd márciusban is 75 ezer hordóval emelheti a kőolaj kitermelését. 
Oroszország új kőolaj kitermelési kvótája februárban 9,184 M hordó, márciusban 9,249 M hordó lesz.   
 
12 millió m3 földgázt szállított Oroszország a Török áramlat gázvezetéken keresztül egy év alatt 
Az orosz Gazprom vállalat közleménye értelmében a közel egy éve üzembe helyezett, Oroszországot Törökországgal a 
Fekete-tenger alatt összekötő földgázvezeték által leszállított földgáz mennyisége megközelítette a 12 millió m3 -t. Az 
Európába irányuló mennyiség 2020-ban ebből 5,948 M m3 -t míg Törökország az elmúlt 10 hónap alatt 5,5 M m3 földgázt 
vásárolt a vezetéken keresztül.    
 
Csökkentették a KKV-k és önfoglalkoztatók kedvezményes hiteleinek kamatát Oroszországban 
Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök aláírta azt a rendeletet, melynek értelmében Oroszországban csökken a kis-és 
középvállalkozások, illetve az önfoglalkoztatók által felvett kedvezményes hitelek kamata. A rendelet értelmében a 
kamat az évi 7%-ot nem haladhatja meg.   
 
Több mint másfél millió embert oltottak be a Szputnyik V vakcinával Oroszországban január 11-ig bezárólag  
Több mint másfél millió ember oltottak be az első orosz vakcinával, a Szputnyik V-vel – írta az MTI az orosz oltóanyagok 
kifejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap közlése (RFPI) alapján. Az RFPI közleményét 
vasárnap éjjel adták ki az orosz hírügynökségek. A szuverén alap múlt szerdán arról adott ki tájékoztatást, hogy egymillió 
orosz állampolgár kapta meg a védőoltást, és másfél millió dózis vakcina került polgári forgalomba. 
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"Light" verziója is van már az orosz vakcinának 
Az orosz oltóanyagok kifejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója Kirill 
Dmitrijev, újságíróknak hétfőn bejelentette, hogy az alap finanszírozza a "Szputnyik light", a Szputnyik V 
egykomponensű változatának klinikai tesztelését is. Mint mondta, ez az oltóanyag hatékony átmeneti megoldást 
jelenthet sok, a járvány által erősen sújtott ország számára. Ugyanakkor az orosz piacon a Szputnyik V marad a tömeges 
oltáshoz használt fő vakcina. 
 
Június 1-5 között rendezik meg a Belagro 2021 nemzetközi kiállítást Minszkben 
A Belagro 2021 rendezője, a MinskExpo vállalat honlapjára felkerült a minszki, 2021-ben esedékes nemzetközi 
agrárkiállítás várható megrendezésének dátuma, mely a közzétett információk alapján június 1-5.  
 
Kazahsztán könnyít a szabályozási környezeten külföldi nagy bankok a kazah piacon való megjelenése érdekében   
A külföldi bankok egyetlen, egyszerűsített kérelem benyújtásával nyithatnak fiókokat ezentúl Kazahsztánban. Kassym-
Jomart Tokajev kazah elnök aláírta a gazdasági növekedés helyreállításáról szóló törvényt, amely a külföldi bankok 
nyilvántartásba vételi eljárásaival kapcsolatban tartalmazott módosításokat - jelentette a Kazah Pénzügyi Piaci 
Szabályozási és Fejlesztési Ügynökség sajtószolgálata. Az ügynökség a változásoktól külföldi bankok megjelenésére 
számít Kazahsztánban.  
 
Szagyir Zsaparovot választották meg kirgiz elnöknek 
A január 10-én megtartott kirgiz elnökválasztás során a Központi Választási Bizottság közleménye alapján a voksok 
79,5%-át elnyerő Szagyir Zsaparovot választották meg Kirgizisztán következő elnökének.  
 
Kirgiz hús exportjáról tárgyal az új vezetés Kínával és az Egyesült Arab Emirátusokkal 
Tilek Toktogazijev kirgiz agrárminiszter elmondása alapján tárgyalásokat folytatnak Kínával napi 60 tonna hús 
exportjáról. A miniszter tájékoztatása alapján, az Egyesült Arab Emirátusokkal pedig már megállapodott a kirgiz 
kormány heti szinten 40 tonna hús exportjáról. Kirgizisztánban, mivel nem áll rendelkezésére ekkora mennyiségű 
exportra irányítandó hústermék, tervezik élőállat felvásárlást és feldolgozásukat az országban.  
 
Üzbegisztán meghosszabbította egyes országokkal fennálló légiközlekedés szüneteltetését 
A koronavírus elleni harc céljából létrehozott üzbég tanács tájékoztatása szerint február 1-ig meghosszabbították az 
Egyesült Királysággal, Olaszországgal, Dániával, Ausztriával, Ausztráliával, Hollandiával és a Dél-afrikai Köztársasággal 
fennálló légiközlekedés szüneteltetéséről hozott korábbi döntést.    
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Kína 

 
Mindössze 50 százalék a kínai vakcina hatékonysága 
Mindössze 50,38 százalékos hatékonyságúnak bizonyult Brazíliában a Sinovac Biotech kínai gyógyszergyártó 
koronavírus elleni vakcinája a tesztelés harmadik szakaszában - jelentette be kedden a kínai oltás vizsgálatáért felelős 
brazíliai egészségügyi intézmény, az Instituto Butantan. Ez a bejelentés az után látott napvilágot, hogy ugyanez az 
intézet részleges adatokat ismertetve múlt héten még azt közölte: a CoronaVac nevű oltóanyag az enyhe fertőzések 78, 
a súlyos és mérsékelt fertőzések 100 százalékában bizonyult hatékonynak a vizsgált esetekben. 
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A kínai Xpeng autógyártónak 2 milliárd dolláros hitelkeretet nyitnak a kínai bankok 
A kínai Xpeng elektromos autógyártó kedden közölte, hogy öt kínai bank 12,8 milliárd jüan (2 milliárd dollár) értékű 
hitelkeretet biztosít számára a gyártás és az eladások bővítésére - adta hírül a CGTN kínai székhelyű, nemzetközi 
hírcsatorna. A New York-i tőzsdén jegyzett, 2014-ben alapított, a dél-kínai Kantonban (Kuangcsou) székelő Xpeng piaci 
értéke jelenleg 35 milliárd dollár. A gyártó legelső, Xpeng G3 típusú utcai terepjáróját 2018 decemberében dobták piacra, 
második modelljét pedig 2020 áprilisában mutatták be. 
 
Dollármilliárdokat érő befektetések lógnak a levegőben a kínai cégekre kivetett szankciók miatt 
Dollármilliárdokat érő befektetéseket kell a BlackRocknak és a Vanguardnak átsúlyoznia annak érdekében, hogy 
megfeleljenek az új amerikai döntésnek, miszerint kivonják az amerikai indexekből azokat a kínai cégeket, amelyeknek 
hadiipari kapcsolata van – írja a Financial Times. Csakhogy a világ két legnagyobb alapkezelőjének jelentős kitettsége 
van a szankcionált kínai cégekben. A döntés hétfőn lépett hatályba, ennek következtében több indexszolgáltató, köztük 
az MSCI, a FTSE, az S&P Dow Jones és a JP Morgan is bejelentette, hogy több kínai céget kivesznek indexeikből. 
 
FORRÁS: 
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Törökország 

 
Törökországban a kínai CoronaVac alkalmazásával megkezdődött a tömeges oltás 
Törökországban január 14-én a kínai CoronaVac vakcina vészhelyzeti alkalmazásával megkezdődött a lakosságnak az új 
koronavírus elleni tömeges beoltása. A kis-ázsiai országban első körben az egészségügyi dolgozókat, majd a 65 évnél 
idősebbeket oltják be. A török egészségügyi ellátásban mintegy 1,1 millióan dolgoznak. A várakozások szerint egy 
hónapon belül minden olyan egészségügyi dolgozó megkapja az oltóanyagot, aki nem a közelmúltban esett át a 
fertőzésen. A török vezetés 50 millió adagot rendelt a Sinovac Biotech kínai gyógyszergyártó gyengített vírusokon 
alapuló CoronaVac nevű védőoltásából. Az első hárommillió adag december végén érkezett meg a 83 millió lakosú 
országba. A török egészségügyi minisztérium január 13-i adatai szerint egy nap alatt újabb 9554 koronavírus-fertőzöttet 
regisztráltak az országban, ezzel 2 355 839-re nőtt a járvány kitörése óta regisztrált megbetegedések száma, egy nap 
alatt 173-an haltak bele a fertőzésbe, így a járvány halálos áldozatainak száma 23 325-re nőtt, míg az aktív fertőzöttek 
száma 104 587. 
 
Törökország folyó fizetési mérlegének hiánya közel 4,1 milliárd dollár volt novemberben 
Törökország folyó fizetési mérlegének hiánya közel 4,1 milliárd dollár (30,54 milliárd TL) volt 2020 novemberében, a 12 
hónapos összesített hiány elérte a 38 milliárd dollárt. A novemberi hiány meghaladta a Reuters 3,7 milliárd dolláros, és 
az Anadolu Ügynökség 3,4 milliárd dolláros előrejelzését is. A hiány oka elsősorban a kereskedelmi hiány növekedése 
volt, mely 2,9 milliárd dollárral volt magasabb, mint egy évvel korábban, valamint a szolgáltatási bevételek 1,45 milliárd 
dolláros csökkenése. Középtávú programjában a kormány 24,4 milliárd dolláros hiányt jósolt 2020-ra. 
 
A török ipari termelés hatodik hónapja nő 
A török ipari termelés a vártnál nagyobb mértékben, 11%-kal ugrott meg 2020. novemberben éves összevetésben, így 
hatodik egymást követő hónapja bővült az ipari termelés. Havi összehasonlításban a naptári és szezonális hatással 
kiigazított érték 1,3%-kal nőtt novemberben. A feldolgozóipar, mely 11,6%-kal emelkedett, teljesített a legjobban 2020 
novemberében az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A villamosenergia, a gáz, a gőz és a légkondicionálás 
területén 7,5% volt a növekedés, míg a bányászati és kőfejtési index enyhén, 4,6%-kal emelkedett. 
 
A török gazdaság teljes forgalma 38,9%-kal ugrott meg novemberben 
A török gazdaság forgalma 38,9%-kal emelkedett novemberben 2019 azonos hónapjához képest. Az index az iparban 
és a kereskedelmi szektorban érte el a legnagyobb növekedést, novemberben 46,2%-kal, illetve 44,6%-kal nőtt éves 
szinten. Az építőipari index 16,6%-os, míg a szolgáltatási szektor 16%-os növekedést mutatott. Havi alapon a 
szezonálisan és naptárhatással kiigazított teljes forgalmi index 5,4%-kal emelkedett novemberben. 
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Törökország kiskereskedelmi forgalma novemberben éves szinten 11,9%-kal nőtt 
A törökországi kiskereskedelmi értékesítés volumene folyó áron 11,9%-kal nőtt novemberben éves szinten. A hónap 
során a legmagasabb éves emelkedés a nem élelmiszeripari értékesítésben (az autóipari üzemanyagok kivételével) volt 
megfigyelhető, amely 13,8%-kal nőtt. Az élelmiszerek, italok és dohányáruk 11,4%-kal, míg a gépjármű-üzemanyagok 
értékesítése 7,5%-kal növekedett. Az orvosi termékek és kozmetikumok értékesítése 9,6%-kal, a textil-, ruházati és 
lábbeli-értékesítés 4%-kal emelkedett. Emellett az e-mail és az internetes értékesítés novemberben éves szinten 69,8%-
kal nőtt a koronavírus-járvány miatt. A naptárhatással kiigazított kiskereskedelmi forgalom folyó áron, éves szinten 
26,1%-kal nőtt novemberben. 
 
Törökország közel 2 millió dollárral támogatja a járvány sújtotta színházakat 
Törökország Kulturális és Idegenforgalmi Minisztériuma 2021-ben közel 2 millió dollár (14,85 millió TL) támogatást nyújt 
a koronavírus-járvány által súlyosan érintett színházak számára. A támogatási csomag 3,5-szeresére nőtt ebben a 
ciklusban a 2018–2019-es szezonhoz képest, a csomagot 451 magánszínházra terjesztik ki. 2019-2020-ban a 
magánszínházak mintegy 6,1 millió TL támogatást kaptak. 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Koronavírus: Amerikában már beoltottak kilencmillió embert 
Eddig csaknem kilencmillió amerikai kapta meg eddig a koronavírus elleni vakcina első dózisát az Egyesült Államokban 
- közölte hétfőn az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és -Megelőzési Központja (CDC). A tájékoztatás szerint ez a 
mennyiség az amerikai tagállamok között szétosztott oltóanyag kevesebb mint harmadának felel meg. Az ország 
gyógyszerfelügyeleti hatósága (FDA) már két vakcinát is engedélyezett, ennek ellenére az oltókampány a tervezettnél 
lassabban halad.  
 
Mától kőkeményen megvámolja Amerika a francia és német termékeket 
Amerikai idő szerint kedd éjféltől vet ki vámot az USA a német és francia repülőgép-alkatrészekre, illetve meghatározott 
borokra – írja a CNBC a tengerentúli vámhatóság bejelentése alapján. A két fél között régi vita húzódik a nagy 
autógyártók állami támogatásáról, az európai fél azt reméli, hogy Joe Biden beiktatása után megoldódhat a probléma. 
 
Gondban lehet Biden Trump tajvani nyitása miatt 
Nehézséget okozhat Joe Biden amerikai elnöknek, hogy Donald Trump az elmúlt években részben feladva az "egy Kína" 
elvét jelentős mértékben nyitott Tajvan felé. A sziget kényes kérdésnek számít a kínai felső vezetés számára, az amerikai 
nyitás nagyon zavarja őket. 
 
Bár van elég vakcina, mégis lassan halad az oltás az USA-ban 
Eddig csaknem kilencmillió amerikai kapta meg eddig a koronavírus elleni vakcina első dózisát az Egyesült Államokban 
– írta az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és -Megelőzési Központjára (CDC) hivatkozva az az MTI. Ez azonban csak 
a tagállamoknak kiosztott (Pfizer és Moderna) vakcinamennyiség harmadát jelenti, vagyis a tervezettnél lassabban 
halad az immunizáció. 
 
Kína és Oroszország előnyt kovácsolhat az amerikai káoszból 
“Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnököket örömmel tölti el az Egyesült Államokban jelenleg kialakuló 
káosz, és minden bizonnyal kísértésbe esnek, hogy kihasználják a helyzetet” – mondta csütörtökön Paul Dibb 
nyugalmazott professzor, az Ausztrál Nemzeti Egyetem nemzetbiztonsági szakértője. 
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Nőttek az amerikai kötvényhozamok, kilőtt a dollár 
A dollár jelentős erősödést mutat hétfőn, amelynek az oka elsősorban az amerikai állampapírok hozamemelkedése és a 
demokrata kék hullám miatti várakozások. Az euró árfolyama eközben kéthetes mélypontra csökkent. Joe Biden 
demokrata elnök január 20-án veszi át a kormányzást az Egyesült Államokban, és mivel a demokraták rendkívül kiélezett 
versenyben megszerezték a többséget a szenátusban is, nincs akadálya annak, hogy Biden beígért több ezermilliárdos 
élénkítő csomagja átmenjen. 
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Koronavírus: irániakon tesztelik a kubai vakcinát 
Megállapodást írt alá Kuba Iránnal arról, hogy átadja az ázsiai országnak a koronavírus ellen fejlesztés alatt álló, 
legelőrehaladottabb szintű vakcinájának technológiáját abból a célból, hogy ott végezzék el a klinikai tesztek utolsó - 
embereken végrehajtandó - fázisát. Kuba és Irán gazdaságát is amerikai szankciók korlátozzák, amelyek következtében 
több külföldi gyógyszeripari vállalat nem üzletelhet ezzel a két országgal. Kubában négy kísérleti oltóanyag tesztelése 
folyik, de még egyik sincs abban a szakaszban, hogy embereken is kipróbálják. A legígéretesebb a Soberana 2 elnevezésű 
vakcina, melyet nagyjából 150 ezer emberen fognak tesztelni Havannában.  
 
Az Egyesült Államok ismét terrorizmus finanszírozásával vádolja Kubát 
Az Egyesült Államok hétfőn ismét felvette Kubát a terrorizmust finanszírozó országok listájára – közölte az amerikai 
külügyminisztérium az MTI szerint. Ezzel az intézkedéssel ismételten felelősségre vonjuk a kubai kormányt és világos 
üzenetet küldünk: a Castro-rezsimnek fel kell hagynia a nemzetközi terrorizmus támogatásával és az amerikai 
igazságszolgáltatás aláásásával – jelentette ki Mike Pompeo külügyminiszter Washingtonban. Bruno Rodríguez Parrilla 
kubai külügyminiszter a Twitteren képmutatásnak nevezte az amerikai intézkedést. A lépés célja elemzők szerint az 
lehet, hogy megnehezítse a január 20-án hivatalba lépő Joe Biden megválasztott elnök erőfeszítéseit. Biden ugyanis 
célul tűzte ki azt, hogy a Barack Obama által megindított közeledési politikát folytassa Kuba irányába.  
 
Az EU elítéli a venezuelai választásokat 
A venezuelai választási folyamat hitelességének és átláthatóságának, illetve a politikai pluralizmus biztosításának 
hiánya miatt a tavaly decemberi választások nem feleltek meg a nemzetközi normáknak – jelentette ki Josep Borrell, az 
Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerdán az unió nevében közzétett közleményében. Borrell 
aláhúzta: a választások szervezésének és lebonyolításának módja miatt – a helyi ellenzéki vezetők kizárása, továbbá 
amiatt, mert a kormányzat nem mozgósított a részvételre –a voksolás eredménye nem tekinthető a venezuelai nép 
demokratikus akarata kinyilvánításának. 
 
Az EU kihátrált a venezuelai ellenzék vezetője mögül 
Az Európai Unió már nem tartja Venezuela átmeneti elnökének az ellenzéki Juan Guaidót. Ez Josep Borrell főképviselő 
legutóbbi nyilatkozatából derült ki, amelyben vezető ellenzéki politikusnak nevezte Guaidót. Az Európai Bizottság 
szerint az ellenzéki vezető megnevezés felelt meg minden uniós tagállamnak Juan Guaido venezuelai politikus esetében. 
 
A Szputnyik orosz oltóanyag gyártását tervezik külföldön 
Brazíliában egy gyógyszergyártó cég pénteken bejelentette, hogy a koronavírus ellen a Szputnyik nevű orosz oltóanyag 
gyártását tervezi és már jövő héten szeretné megkezdeni. A magánvállalat, az Uniao Quimica havonta nyolcmillió 
vakcinát fog előállítani - mondta Rogerio Rosso, a cég nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója.       
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Meghaladta a járvány halottainak száma a 200 ezret Brazíliában 
Meghaladta a koronavírus-járvány halottainak száma csütörtökre Brazíliában a 200 ezret - adta hírül az ország 
egészségügyi minisztériuma. Ennek ellenére - jegyzi meg az AP amerikai hírügynökség - ismét tömegével lepik el a 
strandolók az óceán partját. 
 
Azonosítottak egy újabb mutáns koronavírust, itt a brazil verzió 
A koronavírus egy újabb törzsét fedezték fel japán tudósok négy, az országba pár napja érkezett, brazil koronavírus-
fertőzöttben - írja a CNBC. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 
https://index.hu/ 
https://kitekinto.hu/ 
https://hu.euronews.com/ 
 

Afrika és Közel-Kelet 

 
Jelentősen nőtt a külföldön dolgozó kenyaiak hazautalása 2020-ban 
A COVID-19 ellenére is jelentős összegeket utaltak haza a külföldön dolgozó kenyai állampolgárok 2020-ban – áll a 
Kenyai Nemzeti Bank közleményében. A külföldön dolgozó kenyaiak nem csak hogy a járvány ellenére is jelentős 
összegeket utaltak haza, a sok esetben a válság miatt állásukat elvesztett családtagjaiknak, de a tranzakciók 2019-hez 
képest jelentősen nőttek. A 2020 novemberét megelőző 12 hónap összesített hazautalásai 3,045 Mrd USD értékben 
valósultak meg szemben a 2019 novemberét megelőző 12 hónap 2,790 Mrd USD értékű tranzakcióival.  
 
Az etiópiai Tigray régiót irányító TPLF magas rangú vezetőit likvidálta az etióp hadsereg 
Tigray régió és az etióp központi kormány közt fennálló fegyveres konfliktus részeként a központi kormányzat irányítása 
alá tartozó fegyveres erők műveletei során a Tigray Népi Felszabadító Front (TPLF) elnevezésű szervezet több vezetőjét 
tisztviselőt likvidálták. Köztük volt a TPLF szóvivője, illetve és a régió korábbi pénzügyi vezetője is.   
 
Kína 28 M USD kölcsönt engedett el a Kongói Demokratikus Köztársaságnak 
A Kongói Demokratikus Köztársaság Kína részére fennálló adósságából a koronavírus-járvány elleni védekezés 
elősegítésé érdekében Peking 28 millió USD értékű összeget engedett el. Wang Yi kínai külügyminiszter, ezt a nemrég 
lezajlott kongói látogatása során jelentette be. Kína további 15 M USD értékben nyújt segítséget a Kongói Demokratikus 
Köztársaságnak, igény esetén. Az ország egyik legjelentősebb befektetőjének számító Kína az elmúlt két évtizedben 
eszközölt hitelkihelyezései megközelítik a 2,4 Mrd USD-t.  
 
Tízből 8 afrikai beoltatná magát COVID-19 elleni vakcinával (felmérés) 
Egy, több afrikai országot magába foglaló felmérés eredménye szerint tízből 8 afrikai beoltatná magát COVID-19 elleni 
vakcinával, amennyiben azt biztonságosnak, hatékonynak nyilvánítják, és elérhetővé válik. A felmérést a 
Járványkezelési és Megelőzési Központ (Afrika CDC), a londoni Higiénés és Trópusi Orvostudományi Iskola és az Orb 
International együttműködésével készítette el. 
 
A zárlat mellett is rendkívül sok az új fertőzött Izraelben, de legalább világelsők az átoltottságban 
A zárlat mellett is rendkívül magas az új fertőzöttek száma, de közel kétmillió beoltottal a lakosság arányában továbbra 
is magasan világelső az oltási kampányát gőzerővel folytató Izrael - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja 
szerdán. 
 
Izrael beoltatná a Holokauszt túlélőket szerte a világon 
Izrael arra törekszik, hogy saját országának lakossága mellett koronavírus elleni oltásokat biztosítson a holokauszt 
túlélők számára a diaszpórában is. Erről számolt be az Israel Hayom. A bonyolult, nemzetközi logisztikai művelet 
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kialakításán már dolgoznak – írja a bzsh.hu – Omer Yankelevitch diaszpóraügyi miniszter a koordinációval a Shalom 
Corps szervezetet bízta meg. 
 
Izraelben már újraoltanak 
Rekordszámú súlyos koronavírus-fertőzöttet ápolnak kórházban Izraelben, viszont a lakosságnak már egyötöde 
megkapta a vakcina első dózisát, vasárnap pedig megkezdődött az újraoltásuk. Izraelben már a harmadik országos 
lezárás van érvényben: zárva vannak az iskolák, az éttermek, a bevásárlóközpontok, az üzletek nagy többsége. A 
kórházakban ugyan sok a beteg, a kritikus esetek számának növekedése azonban lassul, szakemberek szerint az idősek 
és a veszélyeztetett csoportok elmúlt hetekben történt gyors beoltása miatt.  
 
Egyiptom megnyitja a légterét a katari és a Katarból érkező repülőjáratok előtt 
Egyiptom megnyitja a légterét a katari és a Katarból érkező repülőjáratok előtt - jelentette kedden az egyiptomi állami 
média. A döntés egy héttel azt követően született, hogy az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) országai és 
Egyiptom megállapodást írtak alá a Katarral kibontakozott viszály rendezéséről. Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab 
Emírségek a múlt héten, Bahrein pedig hétfőn nyitotta meg Katarral közös határait. 
 
A marokkói gazdaság ágazati esélyei 2021-ben 
Megjelent az első ágazati előrejelzés a 2021. évre vonatkozóan Marokkó gazdaságát illetően. A becslések szerint 2021-
ben a mezőgazdaság lehet az újrainduló növekedés motorja, a többi szektornak több időre van szüksége ahhoz, hogy 
magára találjon. A növekedési reményeket inkább a belső kereslet erősödésében való bizalom, semmint az 
exportigények visszanövekedése táplálja. 
 
Tíz hónapos csúcson az olajárak 
Több hónapos csúcsra emelkedett a kőolaj ára, köszönhetően a dollár gyengülő árfolyamának és a kitermelés 
visszafogásának hírére. A globális benchmarknak számító Brent esetében, a márciusi hordónkénti ár 1,2 százalékkal, 56 
dollár fölé emelkedett, míg a februári szállítású WTI ára 1,13 százalékkal, 52 dollár fölé nőtt. Az áremelkedésben 
közrejátszik az, hogy a dollár gyengülése miatt, többen fordultak a dollárban árazott olajtartalékok irányába. Az 
emelkedés másik oka, hogy Szaúd-Arábia újabb, több millió hordós termeléscsökkentésre készül február-márciusra. 
 
Kéttucatnyi ember halt meg egy izraeli légitámadásban 
Fegyverraktárakat és hadállásokat támadott az izraeli légierő szerdára virradóan Szíria keleti részén, legkevesebb 23 
ember meghalt – írja az MTI az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű aktivistahálózat információira 
hivatkozva. Az idén ez volt a második izraeli légitámadás Szíriában. A halottak között a szíriai hadsereg hét katonája és 
tizenhat olyan fegyveres van, aki Iránhoz kötődött – tette hozzá a szervezet, amelynek központja Angliában van, de 
aktivistái Szíria-szerte jelen vannak  
 
Irán februárig adott határidőt a szankciók feloldására 
Irán kiutasítja a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség ellenőreit, ha az Egyesült Államok február 21-ig nem oldja fel a 
Teheránnal szembeni pénzügyi és olajipari szankciókat. Az iszlám köztársaságban két hónappal ezelőtt törvényt 
fogadtak el erről, ami még arra is kitér, hogy amennyiben nem lazítanak a Teheránnal szemben hozott 
büntetőintézkedéseken, akkor a 2015-ben kötött többhatalmi atomalkuban rögzített szint felett is fognak uránt 
dúsítani. 
 
Az iráni parlament a nyugati oltóanyagok betiltására szólított fel 
Az iráni parlament megtiltaná a nyugati koronavírus-oltóanyagok alkalmazását az országban, kifejezett tekintettel a 
Pfizer és a BioNTech amerikai és német cég vakcinájára – írta az Isna félhivatalos iráni hírügynökség hétfőn. A 290 fős 
törvényhozás 200 tagja egy felhívásban azzal érvelt, hogy egyes esetekben súlyos mellékhatásokról, sőt halálesetekről 
érkezett hír, de ennek forrását az erről beszámoló hírügynökségi tudósítás nem jelöli meg. A tilalom az Egyesült 
Államokból, Nagy-Britanniából és Franciaországból származó vakcinákra vonatkozna. 
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Szaúd-Arábia új várost épít, ami egyetlen, 170 kilométer hosszú vonal lesz 
Mohamed bin Szalmán koronaherceg Szaúd-Arábia történetének legjelentősebb városfejlesztési projektjét jelentette 
be vasárnap. A város a NEOM nevű, egy hatalmas, futurisztikus megaváros építését célzó fejlesztési projekt első üteme, 
és a The Line, azaz A Vonal nevet kapta. Nem nehéz rájönni, miért: a Line egyetlen, 170 kilométer hosszú, egyenes vonal 
lenne, autók és utcák nélkül. 
 
Több válogatott szerint továbbra is tragikus állapotok uralkodnak a férfi kézilabda vb-n 
A norvég férfi kézilabda-válogatott egykori kapusát, Ole Ereviket megrendítik azok a körülmények, amelyeket 
Egyiptomban a szerdán elkezdődött férfi kézilabda-világbajnokságon tapasztal. Erevik most tévékommentátorként 
érkezett az afrikai országba. Szerinte, ha a körülmények nem változnak, veszélybe kerülhet a világbajnokság folytatása. 
Idegesek a dánok és a németek is, nem is hallgatják el a véleményüket. Az IHF folyamatos össztűz alatt áll, de Musztafa 
elnök nem ideges, szerinte minden rendben van Egyiptomban. 
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