
 

 
 

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 27-én, egy nap alatt 7-en vesztették életüket a koronavírus-fertőzés következtében, ezzel a járvány 
halálos áldozatainak a száma elérte a 1 339-et. 876 újonnan azonosított esettel elérte a 74 567-et a járvány kezdete óta 
regisztrált megbetegedések száma, és 27 845-re nőtt az aktív fertőzöttek száma. 
 
A régió országai közül Albániában a legmagasabb az államadósság 
Az Európai Bizottság jelentése szerint 2020. harmadik negyedévének végén a nyugat-balkáni régió országai közül 
Albániában volt a legmagasabb az államadósság, mely elérte a GDP 79,9%-át. A banki hitelezés értéke is csökkent 
Albániában és Bosznia-Hercegovinában egyaránt, míg a többi régió-beli országban növekedést mértek. Az albán 
gazdasági visszaesés a második negyedévi 10,2%-os csökkenéshez képest lassult, a harmadik negyedévben a GDP 3,5%-
kal csökkent éves szinten. 
 
Az Albániába látogató külföldiek száma 2020-ban 58%-kal csökkent 
Az Albániába látogató külföldiek száma 2020-ban 58,5%-kal, 2,66 millióra csökkent. Csak decemberben 180 815 külföldi 
állampolgár érkezett Albániába, ami éves szinten 37,4%-os visszaesést jelent. 2020-ban a belföldi turisták száma éves 
szinten 51,5%-kal, 2,76 millióra csökkent. Összességében elmondható, hogy a belföldi és külföldi turisták összlétszáma 
55,2%-kal esett vissza éves szinten 5,4 millióra a tárgyévben. A legtöbb nemzetközi látogató 2020-ban Koszovóból 
érkezett - 1,4 millió, Észak-Macedóniából - 370 135, Görögországból - 203 445, Montenegróból - 174 233 és 
Olaszországból - 123 489 látogató. 2019-ben az Albániába érkező külföldi látogatók száma éves szinten 8,1%-kal, 6,41 
millióra nőtt. 
 
FORRÁS: 
https://albaniandailynews.com/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/ 
 

Ausztria 

 
Az osztrák terveket is boríthatja az AstraZeneca 
Ausztriában is meginoghat az oltási kampány, miután a svéd-brit AstraZeneca gyógyszergyártó cég bejelentette, hogy 
az első negyedévben nem tudja vállalni a megígért oltóanyag leszállítását - írták a hét végén az osztrák lapok. Rudolf 
Anschober tárcavezető azzal nyugtatta a kedélyeket, hogy Bécs minden beígért adag vakcináért "küzdeni fog", és az 
oltási terv első fázisa, az idősek és az egészségügyi dolgozók immunizálása nem forog veszélyben. A Pfizer-BioNTech 
1,2 millió vakcinájával ezt mindenképp biztosítani tudják. 
 
Már kötelező az FFP2 maszk az osztrák boltokban 
Már kötelező Ausztriában az FFP2-es maszk a tömegközlekedési eszközökön és a boltokban. Az egészségügyi maszknak 
számító FFP2-es típus részecskeszűrő tulajdonsága miatt hatékonyabb védelmet nyújt a vírusok ellen a hagyományos 
orvosi vagy textilmaszkokhoz képest. Az osztrák kormány a járvány miatt előírt távolságtartás mértékét is növelte egyről 
két méterre. 
 
Egy osztrák városban nagyon magas arányban van jelen a brit mutáció 
Az alsó-ausztriai Bad Vöslau szennyvízében nagy mennyiségben mutatták ki a koronavírus brit mutációjának 
örökítőanyagát. A környék városaiban ezért szombatra célzott szűrést terveznek. A Der Standard osztrák hetilap azt írja, 
hogy a szennyvízvizsgálatokat a Bécsi Műszaki Egyetem munkatársai végezték. Az elvégzett vizsgálatok szerint a 
szennyvízben talált koronavírus-mennyiség 74 százaléka a brit variáns örökítőanyagát hordozza. 
 
 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://albaniandailynews.com/news/albania-ranks-with-highest-public-debt-in-region
https://seenews.com/news/foreign-visitors-to-albania-decrease-58-in-2020-728985
https://albaniandailynews.com/
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/
https://www.portfolio.hu/global/20210124/az-osztrak-terveket-is-borithatja-az-astrazeneca-466580
https://hu.euronews.com/2021/01/25/mar-kotelezo-az-ffp2-maszk-az-osztrak-boltokban
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210128-nagy-mennyisegben-mutattak-ki-a-brit-mutaciot-egy-osztrak-kisvaros-szennyvizeben.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210128-nagy-mennyisegben-mutattak-ki-a-brit-mutaciot-egy-osztrak-kisvaros-szennyvizeben.html


Ausztria gazdasági csomagot állított össze az iskolanyitásra 
Ausztriában a tervezett január 25. helyett, február 8-án térhetnek vissza az iskolás gyerekek a tantermekbe – jelentette 
be korábban Heinz Fassmann osztrák oktatásügyi miniszter. Mindeközben a nyitásra a koronavírussal összefüggésben 
hozott védelmi intézkedések sorát hozta meg az operatív törzs. Az ORF azt írja, hogy felzárkóztató órákkal nyitnak majd 
az oktatási intézmények a digitális oktatás okozta hátrányok kompenzálása érdekében. A támogatási csomag részeként 
a következő két iskolai félévben összesen 200 millió euró áll majd rendelkezésre a felzárkóztató foglalkozások 
megszervezésére. 
 
Betársul az osztrák főváros a bécsi cégekbe, hogy megmentse őket a csődtől 
Az osztrák főváros külön céget alapított, hogy segítségével tőkeinjekciót adhasson a koronavírus-járvány miatt válságba 
került tradicionális bécsi vállalatoknak. A célra 40 millió euró áll rendelkezésre, eddig 250 munkahelyet mentettek meg. 
A város hét év után kiszáll az érintett vállalkozásokból. Étterem, kávézó, ékszerkészítő, kenőanyaggyártó és elektronikai 
cég egyaránt található azon vállalkozások között, amelyekben az osztrák főváros nemrég részesedést vásárolt, hogy 
kisegítse őket a koronavírus-járvány miatt megrendült gazdasági helyzetükből. 
  
Nem tudták megvédeni az időseket 
Ausztriának sem sikerült, a koronavírus-járvány aránytalanul sok áldozatot követelt az idős- és ápolási otthonokban. 
Nemcsak a látogatók hurcolták be a betegséget. A szomszédos országban sem sikerül ugyanis kellőképpen megvédeni 
az időskorú lakosságot a járvány következményeitől, azok az idősotthonokban és ápolási otthonokban okozta a legtöbb 
halálesetet. A liberális NEOS párt parlamentben elhangzott kérdésére Rudolf Anschober, a konzervatív-zöld koalíciós 
kormány zöld-párti egészségügyi minisztere azt válaszolta, hogy az összes koronavírusos haláleset 43 százaléka az ilyen 
otthonokban lakók körében történt. 
 
Az utolsókat rúgják a bécsi vendéglátósok, de nem adják fel 
Új kampányt indítottak a bécsi vendéglátósok, hogy felhívják az emberek figyelmét arra, mennyire kiszolgáltatott 
helyzetbe került a szektor a koronavírus-járvány miatti lezárások következtében. Az „Öt perc múlva éjfél" 
kezdeményezés tagjai szerint utolsó erőforrásaikat élik fel az iparág dolgozói, amit például azzal érzékeltetnek, hogy 
gyertyákat helyeznek ki a vendéglátóhelyek ablakaiba. Bár a mostani helyzet nagyon nehéz, sokan bíznak abban, hogy 
a bécsi kávéházi kultúra fennmarad. 
 
FORRÁS: 
www.euronews.com  
www.index.hu 
www.napi.hu   
www.origo.hu  
www.portfolio.hu 
www.vg.hu 
 

Benelux államok 

 
Koronavírus: Belgiumban betiltják az utazásokat 
Belgiumban jövő szerdától a koronavírus-járvány és a vírusmutációk terjedésének visszaszorítása céljából március 1-ig 
megtiltanak minden olyan utazást, amely nem elengedhetetlen célból történik - írta pénteken a helyi sajtó. Az 
intézkedések értelmében január 27-től a Belgiumba beutazókat és az országból kiutazókat csak érvényes indokkal - 
például családi kötelezettségek vagy tanulmányok céljából - engedik át az országhatáron. A szabályok a belgiumi 
lakosokra is vonatkoznak, akiknek az országba lépésük után hétnapos karanténkötelezettséget kell vállalniuk, és két 
negatív tesztet kell felmutatniuk. Az alapvető feladatokat ellátó munkaerőre és a közlekedésben dolgozókra ezek a 
rendelkezések nem vonatkoznak. 
 
 
 

https://index.hu/kulfold/2021/01/26/ausztria-ujrakezdes-iskolanyitas/
https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/betarsul-az-osztrak-fovaros-a-becsi-cegekbe-hogy-megmentse-oket-a-csodtol-3516616/
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/kudarc-a-viruslaborban-tul-sok-halott-az-otthonokban.722155.html
https://hu.euronews.com/2021/01/27/az-utolsokat-rugjak-a-becsi-vendeglatosok-de-nem-adjak-fel
http://www.euronews.com/
http://www.index.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210122/koronavirus-belgiumban-betiltjak-az-utazasokat-466472


A belga utazási szektort sokkolják a kormány tervei 
Tartanak a belga utazási irodák a kormány tervezett új korlátozásai miatt. Az újabb koronavírus-mutációk miatt a 
kabinet a nem létfontosságú utazások tiltására készül. Ez megadhatja a kegyelemdöfést az egy éve csődközelben lévő 
cégeknek. Sorra mennek tönkre a belga utazási irodák a lezárások miatt. És az új vírus-mutációk miatt további utazási 
korlátozások várhatóak. Ez pedig két vállra fektetheti az utazási szektort. A brüsszeli Connections utazási iroda a 
munkatársak harmadát már elbocsájtotta. 
 
Már a harmadik hullámra készül Hollandia, először vezetnek be kijárási tilalmat 
Szigorú korlátozásokat jelentett be Mark Rutte holland miniszterelnök a koronavírus-mutánsok érkezésére készülve. 
Egy sor újabb, koronavírus miatti korlátozást jelentett be szerdán Mark Rutte holland miniszterelnök – írja a NL Times. 
Fel kell készülni – fogalmazott a kormányfő –, mert közelednek az újabb, fertőzőbb koronavírus-variánsok. Hugo de 
Jonge egészségügyi miniszter pedig arra figyelmeztetett az erről szóló sajtótájékoztatón: „A harmadik hullámra 
figyelmeztetnek a szakértők, és ezt komolyan kell vennünk.” 
 
Szombattól két negatív teszttel lehet csak Hollandiába utazni 
A koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében Hollandia éjszakai kijárási tilalmat kíván életbe léptetni már a 
hétvégétől. A kormány emellett az javasolja, hogy az ország ne fogadja többek között a Nagy-Britanniából, Dél-
Afrikából és a dél-amerikai kontinensről érkező repülőjáratokat. 
 
Lázadnak a hollandok a kijárási tilalom ellen, több városban erőszakba fulladt a tüntetés 
Vasárnap délután demonstrációk kezdődtek Hollandia több városában is amiatt, hogy az ország kormánya szombat este 
kijárási tilalmat vezetett be. A legnagyobb tüntetést Eindhoven városában tartják, itt a tüntetők már többször is 
összecsaptak a kivezényelt rendőrökkel. A demonstrálók ellen vízágyúkat és lovas rendőröket is bevetettek, 30 tüntetőt 
őrizetbe vettek. 
 
Luxemburgban nem növekedett a munkanélküliség a válság eleje óta 
December 31-én Luxemburgban 19.918 fő álláskeresőt tartottak nyilván, ami 20,5% -os növekedést (3.386 fő) jelent a 
2019 decemberi adathoz képest, ugyanakkor a koronavírus járvány első hullámát követően kialakult válság első 
hullámának adataihoz – 2020 nyara – képest nem változott. A luxemburgi statisztikai hivatal (Statec) adatai szerint a 
luxemburgi munkanélküliségi ráta 6,4% és augusztus óta nem nagyon változott a nagyságrendje, miután március ill. 
április folyamán emelkedett meredeken, majd májustól kisebb mértékű csökkenést mutatott. A Statec adatbázisán 
2020. év végén 6.276 betöltetlen munkahelyet tartottak nyilván Luxemburgban, ami 1,9% -os csökkenést jelent egy év 
alatt. Az adatok ugyanakkor jelentős különbségeket mutatnak ágazatonként, amíg a tendencia pozitív az építőiparban 
(+ 38%), az egészségügyben (+ 11%) vagy a pénzügyi szektorban (+ 7%), addig sokkal rosszabb a helyzet a szállodai és 
vendéglátóiparban (-53%), a kiskereskedelemben (-26%), valamint a közlekedésben és a logisztika (-15%) területén. 
 
FORRÁS:  
www.portfolio.hu 
www.hu.euronews.com 
www.hvg.hu  
www.turizmus.com  
www.index.hu 
www.lequotidien.lu   
 

Bosznia-Hercegovina 

 
Bosznia megkezdi az orosz és kínai oltások beszerzését 
Bár Bosznia-Hercegovina a Covax-rendszeren keresztül kötött le koronavírus elleni vakcinákat, azok egyelőre nem 
érkeztek meg az országba, ezért úgy döntöttek, hogy közvetlenül veszik fel a kapcsolatot az orosz és kínai 
vakcinagyártókkal az oltóanyag beszerzésére. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma január 27-én Bosznia-
Hercegovinában 332-vel 120 864-re növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig 22-vel 4 643-ra nőtt. 

https://hu.euronews.com/2021/01/22/a-belga-utazasi-szektort-sokkoljak-a-kormany-tervei
https://hvg.hu/vilag/20210120_hollandia_koronavirus_korlatozasok_harmadik_hullam
https://turizmus.com/desztinaciok/hollandia-beutazas-ket-koronavirusteszt-1173241
https://index.hu/kulfold/2021/01/24/lazadnak_a_hollandok_a_kijarasi_tilalom_ellen/
https://lequotidien.lu/economie/chomage-stable-au-luxembourg-tensions-dans-lhoreca-et-le-commerce/
http://www.portfolio.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.turizmus.com/
http://www.index.hu/
http://www.lequotidien.lu/
https://www.sarajevotimes.com/bosnia-will-start-procurement-of-russian-and-chinese-vaccines/


 
Bosznia-Hercegovinában 1%-kal csökkentek a fogyasztói árak 2020-ban 
Bosznia-Hercegovinában a fogyasztói árindex 1%-kal csökkent éves összevetésben 2020-ban, miután 2019-ben 0,6%-
kal, 2018-ban 1,4%-kal emelkedett. A fogyasztói árak decemberben éves szinten 1,6%-kal csökkentek, miután 
novemberben ugyanolyan ütemben estek vissza. Havi összehasonlítás alapján a fogyasztói árak decemberben 0,2%-kal 
csökkentek, a novemberi 0,1% után. 
 
FORRÁS: 
https://www.sarajevotimes.com/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bosnia-and-herzegovina/ 
 

Bulgária 

 
Bulgária negatív teszthez köti a külföldiek belépését 
Január 29-től Bulgária feltételül szabja a külföldieknek az országba való belépéshez a 72 óránál nem régebbi negatív 
koronavírus-teszt felmutatását. Az intézkedés az európai uniós állampolgárokra is vonatkozik. A rendelet hatálya alól 
mentesülnek a busz- és kamionsofőrök, valamint a repülőgépek személyzete. Tíz napra karanténba kell vonulniuk 
azoknak a bolgár állampolgároknak, akik megfelelő teszt hiányában lépik át a határt. A miniszter szerint ezzel akarják 
megakadályozni a vírus agresszívabb törzsének a behurcolását és terjedését. A bolgár egészségügyi hatóságok szerint 
eddig 8 esetet regisztráltak az új változatról, amelyet először Nagy-Britanniában azonosítottak. Bulgáriában január 27-
re 598 újabb, igazolt koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, az országban eddig 217 014 koronavírus-fertőzést jegyeztek 
fel. Egy nap alatt 28 koronavírusos beteg vesztette életét, ezzel 8 944-re nőtt a fertőzés következtében elhunytak száma.  
 
Bulgáriában április végéig meghosszabbítják a járvány miatti veszélyhelyzetet 
Bulgária kormánya január 26-án döntött arról, hogy április végéig meghosszabbítja a COVID-19 világjárvány miatt 
bevezetett veszélyhelyzetet. Bulgária egészségügyi miniszterének feladata a jelenlegi korlátozások fokozatos lazítási 
ütemtervének kidolgozása. Az ország februártól újra megnyitja az iskolákat, a tornatermeket, a sportcsarnokokat és a 
bevásárlóközpontokat. A vendéglátóiparban dolgozók tüntettek a bolgár fővárosban, nyitást sürgetve, azt kifogásolták, 
hogy az éttermek zárva maradnak. 
 
Bulgária új Pfizer vakcina szállítmányt kap 
Az egészségügyi minisztérium közleménye szerint újabb 14 040 adag Pfizer / BioNTech COVID-19 vakcina érkezett az 
országba, és várhatóan 3600 adag Moderna vakcina is érkezik e hét végéig. Bulgária arra számít, hogy 4,4 millió adagot 
kap a két oltóanyagból, ami azt jelenti, hogy 2021 végéig 2,2 millió embert lehet beoltani. Ha a fennmaradó három, 
Bulgária által rendelt oltás megkapja a hatósági jóváhagyást, akkor 2021 közepéig 2,5 millió ember kaphatja meg a 
védőoltást. 
 
FORRÁS: 
https://hirtv.hu/hirtvkulfold/vita-a-vakcinaszallitas-miatt-2515817 
https://metropol.hu/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bulgaria/ 
 

Csehország 

 
A kötelező tesztelés miatt hosszú sorok alakultak ki a cseh-német határon 
A cseh-német határ bajorországi szakaszán lévő közúti határátkelőknél hosszú kocsisorok alakultak ki, miután 
Németország vasárnaptól magas kockázatú területnek nyilvánította Csehországot, így a határátlépéshez negatív 
koronavírustesztet kell felmutatni. Az MTI beszámolója szerint a német kormány döntése alapján Bajorország 
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kétnaponta kér új koronavírustesztet a területén dolgozó csehektől, míg Szászország heti két tesztben egyezett meg 
Csehországgal. 
 
Csehországban is romlott a hangulat 
Romlott a gazdasági hangulat januárban Csehországban a nemzeti statisztikai hivatal hétfői jelentése alapján. A 
gazdasági hangulatindex 87,3 pontra csökkent a decemberi 88,6 pontról. Ezen belül az üzleti hangulatindex 87,1 pontra 
csökkent januárban az előző havi 87,8 pontról. A feldolgozóipar hangulati mutatója 93,2 pontra csökkent januárban a 
decemberi 93,5 pontról.  
 
Egyre több a külföldi vendégmunkás Csehországban 
Külföldi vendégmunkások alkotják a csehországi alkalmazottak mintegy 15 százalékát - közölte prágai 
sajtótájékoztatóján Dalibor Holy, a Cseh Statisztikai Hivatal illetékese kedden. A hivatalos kimutatások szerint a külföldi 
munkások aránya a csehországi munkaerő piacon az utóbbi évtizedben megháromszorozódott. 
 
Tiltakoznak a korlátozások ellen, több száz étterem és bár nyitott ki Csehországban 
Csehországban a korlátozások elleni tiltakozás keretében több száz éttermet és bárt nyitottak meg szombaton. A 
tulajdonosok arra akarták felhívni a figyelmet, hogy nem a haszonéért tüntetnek, hanem a túlélésért.   
 
Előírják, hogy mennyi hazai élelmiszernek kell lennie a polcokon Csehországban 
Felzárkózott hazánkhoz Csehország, a parlament megszavazta a „kettős minőségű” élelmiszerek árusításának tilalmát, 
azaz főszabályként a jövőben nem lehet azonos márkanéven olyan élelmiszert eladni Csehországban, aminek külföldön 
más a beltartalma. Ennél azonban sokkal érdekesebb, hogy a törvényhez egy olyan kiegészítést is fűztek, amely 
nagyjából száz élelmiszer esetében előírja, hogy a 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű boltoknak legalább 55 
százalékban cseh terméket kell kínálniuk 2022-től. 
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Egyesült Királyság 

 
Összeomlott a brit autóipar 
A Jaguar-csoport, a Honda, a Nissan, a Toyota és a Vauxhall brit üzemei jelentős hanyatlással zárták a múlt évet. Alig 
több mint 920 ezer személyautót gyártottak tavaly Nagy-Britanniában, ez 29,3 százalékkal marad el az egy évvel 
korábbitól és 36 éves mélypontnak felel meg. Ennél kevesebb autó utoljára 1984-ben készült, akkor 908 ezer autó hagyta 
el a brit gyártósorokat - derül ki a brit autógyártók és autókereskedők szövetségének (SMMT) adataiból, amelyekről az 
MTI számolt be. A visszaesés elsősorban a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások miatt csökkenő 
kereslettel magyarázható. 
 
Sörcunami a brit Aldinál 
Az Aldi óriási akciót hirdetett olyan kézműves sörökre, amelyeket a híres brit pubokba szántak, ám mivel azok zárva 
tartanak, megromlanának a szállítók raktáraiban. Az Aldi 99 pennyről (400 forint) induló áron kínál kézműves söröket, 
amelyek veszendőbe mennének, ha az áruházlánc vásárlói nem fogyasztják el őket - írja a Sun. Olyan sörökről van szó, 
amelyeket a boldog békeidőkben, a koronavírus-járvány előtt pubokban szolgáltak fel, ám mivel azok a korlátozások 
miatt zárva tartanak, termelőik nyakán maradtak, és eltarthatóságuk a végéhez közeledik. Várakozások szerint a 
vendéglátás a nyárig legalább részleges zár alatt marad a szigetországban. 
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Koronavírus: már több mint százezren haltak meg az Egyesült Királyságban 
Már meghaladja a százezret a koronavírus-fertőzés következtében elhunytak száma az Egyesült Királyságban. 
Európában a britek az elsők, akik átlépték a százezres számot, az egész világon az Egyesült Királyság az ötödik. Boris 
Johnson brit miniszterelnök a legmélyebb részvétét nyilvánította mindenkinek, aki elveszítette egy hozzátartozóját. 
 
Lelépti díjat fizetne az Egyesült Királyság, csak távozzanak az uniós állampolgárok 
Az Egyesült Királyságból távozni hajlandó európai uniós állampolgárok „ösztönzésben” részesülhetnek a szigetország 
kormányától, derül ki a Guardian című lapból. A szabály már január elsején életbe lépett, de a brit kormány nem verte 
nagydobra. Hasonló kezdeményezés korábban is létezett, csak éppen nem az EU állampolgárai voltak a 
kedvezményezettek. A már létező, „Önkéntes visszatérés” néven ismert programra a brit kormány honlapján lehet 
jelentkezni, és kedvező elbírálás esetén ingyenes repülőjegy, illetve akár 2000 angol font (812 000 forint) készpénz is 
járhat az országot önként elhagyni óhajtó bevándorlóknak. 
 
Kötelező szállodai karanténba kerülhetnek az Egyesült Királyságba utazók 
Az Egyesült Királyságba érkezők kötelező szállodai karanténba kerülnek, ezt javasolja egy új jogszabálytervezet. 
Légitársaságok szerint ez gyakorlatilag lezárja az ország határait. A tíznapos szállodai karantén akár 1000 fontjába is 
kerülhet az utazóknak. Boris Johnson várhatóan kedden délután annak ellenére aláírja a szabályt, hogy egyre többen 
szeretnék, ha lazítanának az előírásokon. 
 
Egy 450 éve működő brit kocsma is a koronavírus áldozatai között 
A Lamb and Flag, vagyis a Bárány és Zászló nevű kocsma 1566-ban nyitott meg Oxfordban, 1613 óta pedig jelenlegi 
helyén, a belvárosi St. Giles' utcában működik. Az alapítása óta eltelt közel fél évezredben olyannyira a város jelképévé 
vált, hogy a St. Giles'-t keresztező, a kocsma mellett elhaladó kis utcát a pubról nevezték el, ez most a Lamb and Flag 
Passage. 
 
Boris Johnson Skóciába utazik, hogy a maradásért lobbizzon 
Skóciába utazik Boris Johnson miniszterelnök a héten, hogy arra kérje a terület lakosságát, hogy mondjanak le 
szeparatista tevékenységükről és tartsák egybe az Egyesült Királyságot – írja a Reuters. Skócia miniszterelnöke a Brexit 
után újabb függetlenedési népszavazást szeretne kiírni.  
 
Itt az újabb Brexit-pofon: a kártyás fizetések nagyot drágulnak 
A Mastercard ötszörösére emeli a bankközi jutalékot Nagy-Britanniában az EU-ban történő online vásárlások esetében, 
a lépésre a Brexit nyomán kerül sor idén ősszel – írja a Financial Times. A lépés következménye, hogy a kereskedők 
többet fizetnek a kártyaelfogadásért, a magasabb költséget pedig részben a fogyasztók állják, részben a kereskedők 
nyelhetik le. 
 
Beindult az EU és az írek nagy terve 
Hosszú távon minden arra mutat, hogy Észak-Írország ki fog válni az Egyesült Királyságból és egyesül az Ír 
Köztársasággal, ám ha a brit unionisták folytatják megosztó politikájukat, akkor felgyorsíthatják a folyamatot. 
Hamarabb köthetnek ki egy olyan országban, ahova nem szeretnének tartozni. Idén lesz száz éve annak, hogy létrejött 
Észak-Írország, az Egyesült Királyság negyedik tagállama, ám ahogy a dolgok állnak, a 125. évfordulót már nem éri meg 
- véli Robert Shrimsley, a Financial Times (FT) belpolitikai szakkommentátora. 
 
Csapás a Brexit az exportőrökre 
Emelkedő költségeket, ellátási problémákat és a brit export visszaesését hozta eddig az Egyesült Királyság kilépése az 
Európai Unióból, és a koronavírus-járvány mellett ez is hozzájárult a gazdasági aktivitás jelentős zuhanásához. A 
gyakorlatban egyelőre nem működik túl jól az Egyesült Királyság és az Európai Unió új kereskedelmi kapcsolata. A 
bonyolult vámszabályok miatt január 1-je óta a brit kis- és közepes vállalatok több mint egyötöde ideiglenesen kénytelen 
volt felfüggeszteni az EU-ba irányuló exportot – derült ki például a UHY Hacker Young könyvelőcég felméréséből. 
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Tudtuk, hogy sok minden más lesz a Brexit után, és ezt a magyarok is megérzik majd 
Előzetesen is lehetett tudni, hogy sok minden megváltozik majd a Brexit után, de az a legfontosabb mindenkinek, hogy 
decemberben sikerült megállapodni az Európai Unióval – mondta a Portfolionak adott interjúban Paul Fox budapesti brit 
nagykövet. A diplomata szerint elkerülhetetlen, hogy a változásnak legyenek árnyoldalai is, hiszen mostantól az EU-
állampolgároknak is drágább lesz az egyetem és nehezebb lesz munkát vállalni a szigetországban. A magyar 
demokráciára és jogállamiságra vonatkozó nemzetközi kritikák kapcsán Fox elmondta: szerinte nem feladata más 
országokat megleckéztetni, ő nem a nyilvános vitákban, hanem a párbeszédben hisz. 
 
Úgy tűnik, sikerült megfékezni a koronavírus-járványt az Egyesült Királyságban 
Az Egyesült Királyságban megállt a koronavírus-fertőződések számának emelkedése, és csökken az új fertőzések száma 
– mondta a BBC-nek vasárnap Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. A miniszter a kedvező hírek ellenére 
hangsúlyozta, hogy még nincs itt az ideje a járvány megfékezését célzó korlátozások feloldásának. 
 
Brexit: a királyságot is szétrobbanthatja? 
David Cameron volt brit kormányfő 2013. január 23-án bejelentette: ha a konzervatívok 2015-ben megnyerik a 
választásokat, két éven belül népszavazást írnak ki Nagy-Britannia uniós tagságáról. A referendumot végül 2016. június 
23-án megtartották, szűk többségbe kerültek a brexitpártiak, és egy sokévados szappanopera vette kezdetét, ami 
teljesen még mindig nem zárult le. 
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Észak-Macedónia tárgyalásokat folytat a kínai COVID-19 vakcinák beszerzéséről 
Észak-Macedónia tárgyalásokat folytat a Sinopharm és a Sinovac kínai vállalatok által kifejlesztett COVID-19 vakcinák 
beszerzéséről. A kormány várhatóan a hét végéig megkapja a szerződéssel, az árral és a szállítással kapcsolatos 
részleteket. Ugyanakkor Szkopje választ vár a Pfizertől a COVID-19 vakcinák szállítására vonatkozó részletekről, 
amellyel 800 000 adag COVID-19 vakcina szállításáról egyeztek meg. Ezen kívül január 29-én derül ki, hogy az ország 
mikor és mennyi oltóanyaghoz jut a Covax-rendszeren keresztül. Észak-Macedóniában is megjelent a koronavírus új 
változata, a helyi szakértők szerint azonban nincs ok aggodalomra, a védőoltások ettől a variánstól is védenek. A 
regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma január 27-én 394-gyel 91 568-ra, a járvány halálos áldozatainak száma 
kilenccel 2821-re nőtt. 
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Egyre rosszabb helyzetben a francia szolgáltatószektor 
Közzétette az IHS Markit a friss beszerzésimenedzser-indexeket Franciaországból. A feldolgozóipar a vártnál jobban 
teljesít januárban, az elemzők által várt 50,5 pont helyett 51,5 ponton állt az index. 50 pont feletti szám a szektor 
növekedését mutatja, az alatt az index a zsugorodást jelzi előre. Az előző hónapban 51,1 ponton állt a feldolgozóipari 
index, így januárban még növekedés is volt decemberhez képest. Nem úgy a szolgáltatószektorban, amelyet sokkal 
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jobban megviselnek a lezárások: a decemberi 49,1 pont után januárban jelentősen romlott, 46,5 pontra csökkent a BMI 
a szektorban, az elemzők ennél jóval kisebb csökkenést, 48,5 pontot vártak. 

Koronavírus: Franciaországban is kitolnák a vakcina második dózisának beadását 
A francia egészségügyi hatóság javaslata szerint el kellene tolni időben a második dózis beadását a vakcinákból, az ok 
pedig ugyanaz, amire anno a britek is hivatkoztak: időt lehetne nyerni az új vakcinák megérkezéséig és több embert be 
lehetne oltani - írja a Bloomberg. A Haute Autorite de Sante francia egészségügyi hatóság szerint, ha az első dózis után 
hat hetet várnának a második dózis beadásával az oltóhelyeken, akkor további 700 ezer ember kaphatná meg az első 
oltást. A javaslat a Pfizer és a BioNTech, valamint a Moderna vakcináira is vonatkozik. A hatóság szerint a vakcina 
hatékonyságvesztése csak minimális lenne így, igaz, a gyártók hivatalosan 3-4 hetes különbséget javasolnak a két dózis 
beadás között, a vírussal szembeni védelem pedig a tájékoztatásuk szerint az első dózist követő 12-14. napban kezd 
kialakulni a szervezetben. 

 
Küszködik az Eurostar, a francia állam segíthet rajta 
Segítséget nyújt a francia állam a Eurostarnak, amely gazdaságilag megsínylette a koronavírus-járvány miatt elrendelt 
utazási korlátozásokat. Az Egyesült Királyságot a kontinenssel összekötő vasúttársaság a brit kormánnyal is tárgyal. A 
Eurostar anyagi helyzetét a korlátozások mellett a brexit is megrengette. "Ma mindössze egyetlen retúr járatot 
üzemeltetünk London és Párizs között, és még egyet, amely London, Brüsszel és Amszterdam között közlekedik" - 
mondta a francia állami vasúttársaság (SNCF) vezérigazgatója, Jean-Pierre Farandou. "Ezek a vonatok is csak 10 
százalékos kapacitással futnak. Szóval a helyzet nagyon bonyolult. Már eddig is kaptak támogatást, hogy túljussanak 
ezen a rossz fázison, most pedig a francia és a brit kormánnyal is tárgyalnak." 
 

Franciaország az uniós országokból érkezőknek is kötelezővé teszi a negatív PCR-tesztet 
A koronavírus korábbiaknál fertőzőbb variánsaitól tartva Franciaország tovább szigorított a beutazási szabályokon. 
Hétfőtől az Európai Unió tagállamaiból tengeri vagy légi úton érkezőket is csak egy 72 órásnál nem régebbi, negatív PCR-
teszt kell felmutatása mellett engedi belépni az ország területére. A vasárnap éjféltől érvénybe lépett intézkedés eddig 
csak az EU-n kívüli országokból érkezőkre vonatkozott. Az új szabályozás alól mentességet élveznek a határmenti 
ingázók és a fuvarozók. 
 
Egy ideig még nem lesz francia oltóanyag a koronavírus ellen 
A párizsi Pasteur Intézet hétfőn bejelentette, hogy abbahagyja a koronavírus elleni legfőbb vakcinájának a fejlesztését, 
miután az első klinikai tesztek eredményei nem közelítik meg a reméltet. Folytatják a kutatásokat, de a többi vakcina 
még fejlesztése még kezdeti stádiumban van. Ebből az oltóanyagból sem a francia kormány, sem az Európai Bizottság 
nem rendelt, így a döntés nem hátráltatja az oltási programot, elsősorban tudományos kudarcot jelent. A Pasteur Intézet 
közleményében az olvasható, hogy a kifejlesztett oltóanyag által keltett immunválasz alacsonyabb szintű, mint a 
természetes módon megfertőződött és meggyógyult embereknél kialakult immunitás, valamint a már engedélyezett 
oltóanyagokkal beoltott ember esetében mért immunválasz. 
 
Franciaországban már 1 millió ember be lett oltva Covid-19 elleni vakcinával 
Jean Castex francia miniszterelnök a Twitteren jelentette be január 24-én, hogy Franciaországban átlépte az egymillió 
főt a beoltottak száma, a COVID-19 oltási kampány december 27-i kezdete óta. "Az egészségügyi dolgozóknak, minden 
megválasztott tisztviselőnknek, a prefektúrák, az ARS és az egészségügyi intézmények személyzetének és 
ügynökeinek, mindazoknak, akik összefognak ebben a kivételes oltási kampányban: köszönöm!" – áll a miniszterelnök 
közleményében. A francia kormányt súlyos kritikák érték az oltási kampány lassú kezdete miatt a karácsonyi ünnepek 
alatt, így azt felgyorsították és megpróbálták utolérni a szomszédos országokat. Az elmúlt héten Olivier Véran 
egészségügyi miniszter bejelentette, hogy január végéig várhatóan már 1,3–1,4 millió embert tudnak majd beoltani. 
 
FORRÁS: 
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Horvátország 

 
Horvátországban stagnál az új esetek száma 
Horvátországban már két és fél hete ezer alatt van az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek napi száma. Január 
27-re 857 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta számuk elérte a 230 359-et. Egy nap alatt 31 újabb beteg 
halt bele a fertőzés okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a halottak számát 4913-ra növelve. Kórházban 1381 
beteget ápolnak, közülük 135-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív esetek száma 3050. Eddig közel 70 ezer embert 
oltottak be a koronavírus ellen, ebből 46 ezren az első adag, míg közel 12 ezren már a második adag vakcinát is 
megkapták. 
 
Kevés a vakcina, Horvátország felfüggeszti az oltásokat 
Horvátország felfüggeszti a lakosság beoltását, mivel nincs elegendő oltóanyag, a meglévő vakcinát azok kaphatják 
meg, akik már megkapták a védőoltás első adagját - közölte Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi intézet, a HZJZ 
igazgatója. Nincs elegendő a Pfizer-BioNTech vakcinájából, ezért kénytelenek leállítani a tömeges immunizációt. A 
Moderna vakcinájából érkezett ugyan egy szállítmány Horvátországba, de mivel a bejelentések szerint késni fog a 
következő adag, ezzel az oltóanyaggal is takarékoskodnak. 
 
A koronavírus-járvány még a horvát euróbevezetés menetrendjébe is beleszólhat 
Az, hogy már idén teljesítheti-e Zágráb az euró 2023-as bevezetésének összes feltételét, a járványzárlat hosszától függ, 
és attól, hogy miként ítéli meg a költségvetés deficitbe csúszását májusban az Európai Bizottság. Boris Vujcic, a Horvát 
Nemzeti Bank elnöke szerint „a legkorábbi lehetséges dátum 2023 eleje” az euróbevezetésre, amelyet például a 
turisztikai szektor nagyon vár, és amelynek idei teljesítménye remélhetőleg eléri a 2019-es szint 75%-át. Arra is utalt, 
hogy lényegében a mostani árfolyam mellett tervezik majd a pénzcserét, azaz nem lesz fel-, vagy leértékelés. 
 
FORRÁS: 
https://444.hu/ 
http://www.atv.hu/ 
https://www.portfolio.hu/ 
 

Koszovó 

 
Koronavírus-helyzet Koszovóban 
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma január 27-re Koszovóban Koszovóban 301-gyel 58 988-ra növekedett, míg 
az aktív esetek száma 5991. A járvány halálos áldozatainak száma nyolccal 1479-re nőtt.  
 
Koszovó kereskedelmi hiánya 9,4%-kal csökkent 2020-ban 
Koszovó kereskedelmi hiánya 9,4%-kal csökkent éves összevetésben, 2,8 milliárd euróra (3,4 milliárd dollár) 2020-ban. 
Az export éves szinten 23,4%-kal 474,96 millió euróra nőtt, míg az import 5,7%-kal, 3,3 milliárd euróra csökkent 2020-
ban. Csak decemberben Koszovó kereskedelmi hiánya éves szinten 0,3%-kal, 309,2 millió euróra nőtt. Decemberben 
Koszovó fő exportpiacai Albánia, Észak-Macedónia és Németország voltak. A nem alapvető fémek, a különféle ipari 
cikkek, a műanyag termékek és az élelmiszerek, italok és dohány voltak fő exportcikkek. A behozatal nagy része 
Németországból, Törökországból és Kínából származott. 
 
Koszovó harmonizált fogyasztói árindexe 0,2%-kal nőtt 2020-ban 
Koszovó harmonizált fogyasztói árindexe (HICP) 0,2%-kal nőtt 2020-ban, az előző évi 2,7% után. Csak decemberben a 
HICP 0,1% -kal bővült éves összevetésben, miután novemberben ugyanolyan éves ütemben emelkedett. 
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Lengyelország 

 
Lengyelországban éves csúcsra nőtt a munkanélküliség decemberben 
Hat hónap stagnálás után decemberben a tavalyi év legmagasabb szintjére nőtt a munkanélküliség Lengyelországban. 
A lengyel statisztikai hivatal (GUS) szerdán azt közölte, hogy a decemberi ráta 6,2 százalékra emelkedett a novemberi 
6,1 százalékról. A PAP lengyel hírügynökség által megkérdezett elemzők is 6,2 százalékos decemberi 
munkanélküliséggel számoltak. 
 
A vendéglősök kiütötték a kormányt Lengyelországban 
Lengyelországban a bíróságok egymás után törlik el azokat a bírságokat, amelyeket a hatóságok a korlátozások ellenére 
kinyitó vendéglőkre, szállodákra és más szolgáltatókra rónak ki. Hasonló feszültség már Magyarországon is van. 
 
Káosz Lengyelországban, ostrom alatt a kormány 
Lengyelországban egyre terjed a szolgáltatóipar vállalkozóinak lázadása a koronavírus-járvány miatt bevezetett 
megszorítások ellen. Az orvosok aggódnak, a kormány fél engedni, mert a járvány felpörgésétől tart. A lengyeleknek 
elegük van a járvány miatti zárlatokból, és ezt egyre kevésbé rejtik véka alá - derül ki a Business Insider Polska 
összefoglalójából. Január utolsó hetében fittyet hányva a büntetésekre, pontosabban bevállalva azok kifizetését számos 
szálloda, vendéglő és bolt kinyitott, és ezt látva a klubok is úgy döntöttek, hogy elég volt a zárva tartásból. 
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Montenegró 

 
Újrakezdődik az iskolai oktatás Montenegróban 
Január 25-én újrakezdődött az oktatás Montenegróban, az iskolák négyötöde úgy döntött, hogy a tanítást nem az 
interneten keresztül folytatják, így a diákoknak vissza kellett térniük az iskolapadokba. Montenegróban egy hónappal 
elhalasztották az iskolakezdést, és október 1-től a legtöbb helyen online oktatás folyt. A második félév megkezdése előtt 
az iskolák dönthettek, hogy miként folytatják a tanítást. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma január 27-én 563-
mal 59 825-re a járvány halálos áldozatainak száma pedig hattal 783-ra nőtt. Az aktív esetek száma január közepe óta 
folyamatosan csökken, jelenleg 7 655 fertőzöttet tartanak nyilván. 
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Németország 

 
UTAZÁSI TANÁCSOK 2021. 01.26. 
FIGYELEM! 2021. január 14-i hatállyal módosultak a beutazási szabályok. Annak a 6 évnél idősebb személynek, aki a 
beutazását megelőző 10 napon belül a közegészségügyi RKI intézet definíciója szerinti rizikóterületen (rizikóterületek 
listája) tartózkodott, a beutazásakor, de legkésőbb az azt követő 48 órán belül egy írásos teszteredménnyel kell 
rendelkeznie német, angol, vagy francia nyelven. (PCR-, LAMP-, TMA-, vagy az előre meghatározott szempontok szerint 
készített antigén-teszt, teszt-kritériumok.) 
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Január 24. óta különösen magas fertőzési számú országok közé sorolták a Németországgal határos országok közül 
Csehországot. Emiatt a cseh-német határon szigorúbb ellenőrzéseket foganatosítanak, ami miatt kilométeres sorok 
alakultak ki ennél a határszakasznál. 
 
3 millió AstraZeneca-vakcinát várnak a németek februárra 
A német egészségügyi miniszter 3 millió AstraZeneca-vakcinára számít februárban a gyártótól, még a gyártási 
problémák ellenére is – írja a Reuters. Az egészségügyi miniszter a lapnak ismét megerősítette a kormány azon ígéretét, 
hogy biztosítják mindazoknak az oltás lehetőségét, akik nyárig élnének vele. Emellett minden 80 évnél idősebb 
állampolgárt szeretnének beoltani március végéig. 
 
Koronavírus: a németek új módszert próbálnak ki a súlyos betegeken 
Több százmillió eurós ráfordítással új terápiát vezetnek be Németországban az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) által 
okozott betegség (Covid-19) súlyos lefolyásának megelőzésére - mondta a szövetségi egészségügyi miniszter egy 
vasárnapi lapinterjúban. A szövetségi költségvetés forrásaiból 400 millió eurót (144 milliárd forint) költöttek egy 
úgynevezett monoklonális antitest készítmény bevezetésére. Németország az első európai uniós tagállam, ahol elkezdik 
használni az új fejlesztésű szert. Kétszázezer adagot vásároltak belőle, alkalmazása a napokban kezdődik, egyelőre az 
egyetemi klinikákon. 
 
Németország szerint engedélyhez kell kötni az oltóanyagok kivitelét az unióból 
Engedélyhez kell kötni az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagok exportját az Európai Unióból (EU) a német 
szövetségi egészségügyi miniszter szerint. Jens Spahn a ZDF országos köztelevízióban kedden elmondta: az 
engedélyeztetéssel biztosítani lehet, hogy tudjuk, mit gyártanak Európában, mi hagyja el Európát, hova szállítják, és 
megvalósul-e a méltányos elosztás. 
 
Digitális oltási igazolványt vezettek be Bajorországban 
Egy német járásban, Altöttingben nemrég digitális oltási igazolványokat vezettek be. Az újításról a német egészségügyi 
minisztériummal nem egyeztettek, ennek ellenére egyre több helyhatóság érdeklődik az innováció iránt – írja a Danube 
Institute blogja a Welt online kiadása alapján. A kód révén a kártyáról akár az okostelefonokra is le lehet menteni az 
adatokat, amelyek közt szerepel az adott személy neve, a születési dátuma, a lakóhelye, az igazolványképe, a vakcina 
típusa, valamint a két oltás időpontja. 
 
A szövetségi kormány éves gazdasági jelentése 
Peter Altmaier (CDU) szövetségi gazdasági miniszter bemutatta a szövetségi kormány éves gazdasági jelentését. A 
kormány nehezebb és hosszabban elnyúló kilábalásra számít a gazdasági válságból, ennek megfelelően a korábbi 
előrejelzéshez képest lefelé módosították a gazdasági növekedésre vonatkozó várakozást. A gazdaság további fejlődése 
nagyban függ a járványügyi helyzet alakulásától és pandémia megfékezésére irányuló intézkedésektől. 
 
Váratlanul esett a német gazdaság legfontosabb konjunktúra-indexe: újra megállt a növekedés 
A 92,2 pontra módosított decemberi értékről januárban 90,1 pontra, 6 hónapja a legalacsonyabb szintre esett a német 
gazdaság legfontosabb konjunktúra-indexe, az Ifo, noha a Reuters elemzői konszenzusa 91,8 pontos értéket 
valószínűsített. Mivel a második járványhullám miatti korlátozások hatályát február közepéig kitolta a kormány a múlt 
heti döntésével, így ez arra utal, hogy a német gazdaság az idei első negyedévben megint egy nehezebb perióduson 
megy át, ami akár átmeneti gazdasági visszaesést is jelenthet. 
 
A karantén elvitte a német fogyasztói hangulatot 
A koronavírus-járvány terjedését fékező korlátozások miatt romlott a német fogyasztók hangulata januárban, már a 
negyedik egymást követő hónapban a GfK nürnbergi gazdaságkutató intézet kedden közölt felmérésének tanúsága 
szerint - írja az MTI. A nyári hónapok erőteljes javulása után ősszel megtört az emelkedő dinamika és érzékelhető 
csökkenésre váltott a Gfk fogyasztói hangulatindexe. A járvány miatt újra bevezetett szigorú zárlat súlyos csapást mért 
a fogyasztók hangulatára, a vásárlási hajlandóság szabadesésre váltott, míg a gazdasági és jövedelmi várakozások 
mérsékelten csökkentek. 
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Elhúzódó kilábalás és mikrochip hiány az autóiparban, európai akkumulátorgyártás 
Elhúzódó kilábalásra számít a német Járműipari Szövetség (VDA) elnöke az autóiparban. Tavaly az autóeladások száma 
csaknem 20 százalékkal, 2,9 millió járműre esett vissza. 2021-ben a Járműipari Szövetség (VDA) a németországi 
autóeladások nyolc százalékos, 3,15 millió autóra növekedésével számol. Tovább nehezíti a kilábalást, hogy globális 
mikrochip hiány okoz termeléskiesést az autógyártóknál. 
 
Drasztikus lépés a Douglastól: bezár félezer üzlet 
Bezárja több száz üzletét a Douglas parfümérialánc - közölte csütörtökön a 25 európai országban tevékenykedő német 
társaság. A koronavírus-világjárvány miatt elrendelt korlátozások alatt az online vásárlások felpörögtek. A 
Magyarországon 2001-ben megjelent és 22 boltot üzemeltető társaság közölte, hogy az online bevétel minden 
korábbinál nagyobbra, éves szinten 40,6 százalékos növekedéssel 822 millió euróra (300 milliárd forint) emelkedett. A 
hagyományos boltok bevétele viszont 15,8 százalékkal 2,4 milliárd euróra süllyedt. 
 
Németország nem adja fel az Északi Áramlat 2-t 
Már majdnem készen áll az Északi Áramlat-2 gázvezeték, amely Oroszországot és Németországot köti össze. De miután 
Washington szankciókkal fenyegetett, több európai vállalat is kiszállt a projektből. A Trump-adminisztráció utolsó 
napjaiban büntetőintézkedésekkel sújtotta a Fortuna nevű orosz hajót, amely a csővezeték lefektetésén munkálkodott. 
Az új Biden-adminisztráció ugyanúgy áll a kérdéshez. Berlin ragaszkodik a csővezetékhez, mert a kormány szerint az 
általa érkező többletgáz szükséges ahhoz, hogy kiegyenlítse az energiahiányt, ami azzal keletkezik, hogy az ország 
kivezeti a nukleáris- és szénerőműveket.  
 
Különös dolog történt Németországban: a vendéglátás leállása mellett is nőtt a borfogyasztás 
A közelmúltban jelentősen megnőtt a borfogyasztás Németországban. A már lezárult, 2020. július végéig tartó borászati 
szezonra vonatkozóan a mérleg 20,7 literes átlagos fogyasztást mutatott lakosonként. Mindezt annak ellenére, hogy a 
pandémia miatt bezárták a vendéglátóipari egységeket. A borfogyasztás Németországban fejenként 0,6 literrel 
magasabb, mint az egy évvel korábbi azonos időszakban – írja a Német Borintézet (DWI) adatai alapján az Agrofórum. 
A habzóbor fogyasztása ugyanakkor fejenként átlagosan 0,1 literrel, 3,2 literre csökkent. 
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Olaszország 

 
Benyújtotta lemondását az olasz miniszterelnök, de még visszatérhet a kormány élére 
Giuseppe Conte olasz kormányfő kedden benyújtotta lemondását, amelyet az államfő el is fogadott. Ennek nyomán 
Sergio Mattarella konzultációt indít a parlamenti pártokkal - közölte az elnöki palota. A legvalószínűbb forgatókönyv az, 
hogy a konzultációkat követően Mattarella újból Contét bízza meg a kormányalakítással, ha biztosítva látja a stabil 
kormányzóképességet. 
 
EU-s aggodalmak Olaszország miatt 
Az, hogy az olasz miniszterelnök, Giuseppe Conte a koronavírus-járvány közepette lemondott, aggodalmakat szül az 
Európai Unióban. Többen megkérdőjelezik, hogy ilyen körülmények között Olaszország képes lesz-e megfelelően 
felhasználni az EU helyreállítási alapjából neki juttatandó pénzeket, illetve, hogy a projekt nem szenved-e jelentős 
késedelmet. 
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Az olasz államfő megkezdi a kormányválság megoldásáról szóló egyeztetést a pártokkal 
Az olasz államfő megkezdi a kormányválság megoldásáról szóló egyeztetést a pártokkal. Sergio Mattarella szerda késő 
délutántól fogadja a parlamenti tömörülések képviselőit, akikkel egy esetleges új kormánytöbbség felállításáról 
egyeztet, miután Giuseppe Conte miniszterelnök lemondása belpolitikai válságot idézett elő. 
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Románia 

 
3174 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában 
Január 27-re 3174 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 33 ezer teszt eredményének 
feldolgozása nyomán. Az új esetekkel 718.612-re nőtt a járvány eleje óta igazolt fertőzöttek száma az országban. 7839 
személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel, amiből 1025 személy szorul intenzív terápiás ellátásra. Egy nap alatt 
összesen 77 koronavírussal diagnosztizált személy halt meg.  
 
Romániában a második oltás után is kötelező a maszk 
Romániában az egészségügyi óvintézkedéseket annak is be kell tartania, így például védőmaszkot viselnie, aki megkapta 
a Covid–19 elleni oltás második dózisát is. A tudósok egyelőre nem kaptak választ arra a kérdésre, hogy egy beoltott 
személy megfertőződhet-e, és beoltott, tünetmentes állapotban továbbadhatja-e a vírust, ezzel kapcsolatban nem 
született még elegendő kutatási eredmény. Az oltás a második adag vakcina beadása után körülbelül két héttel kezd 
jelentősen megnövekedett immunitást garantálni. Mivel az ígértnél 117 000 vakcinával kevesebb érkezett Romániába, 
10 nappal elhalasztják 35 ezer előjegyzett személy oltását. 
 
A román adósságráta csak fele akkorát ugrott a koronavírus-válság hatására, mint a magyar 
Tavaly november végén a GDP 44,4 százalékára nőtt a román államadósság a 2019 végén jegyzett 35,3 százalékról. A 
román államadósság 463,963 milliárd lej (95,195 milliárd euró) volt, ami a román bruttó hazai termék (GDP) 44,4 
százaléka. 2019 végén 373,6 milliárd lej volt az államadósság, ami a GDP 35,3 százalékának felelt meg. Az 
államadósságból 16,42 milliárd lejt tett ki november végén a rövid lejáratú adósság, a többi közép és hosszú távú. Az 
államadósság nagy részét a kötvények alkották. A központi közigazgatás adóssága 448,7 milliárd lej volt, az 
önkormányzatoké 15,263 milliárd lej. 
 
Tavaly mintegy 70 százalékkal csökkent a legnagyobb öt romániai repülőtér utasforgalma 
Tavaly mintegy 70%-kal csökkent az 5 legnagyobb romániai repülőtér utasforgalma a koronavírus-járvány miatt. 
Abszolút értékben a legnagyobb veszteséget a bukaresti Henri Coanda nemzetközi repülőtér szenvedte el, amelynek 
utasforgalma a 2019-ben jegyzett 14,7 millióról 4,449 millióra csökkent, ami 69,7%-os visszaesést jelent. A második 
legnagyobb repülőtérnek számító kolozsvári utasforgalma 69,2%-kal, 2,9 millióról 900 ezerre esett vissza tavaly. A 
harmadik legnagyobb romániai légikikötőnek, a temesvárinak az utasforgalma 470 ezerre mérséklődött a 2019-ben 
jegyzett 1,595 millióhoz képest, ami 70,5%-os csökkenésnek felelt meg. Arányait tekintve a legkisebb, 64,4%-os kiesést 
a jászvásári szenvedte el, amely 468 ezer utast szolgált ki az egy évvel korábbi 1,3 millióhoz képest. A nagyszebeni 
légikikötő szolgáltatásait is 69,4%-kal kevesebben vették igénybe, ott 227 ezer utas fordult meg az egy évvel korábbi 
743 ezerhez mérten. 
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Spanyolország 

 
Egy hétvége alatt 94 ezer új fertőzöttet regisztráltak Spanyolországban 
Spanyolországban a hétvégén rekord mértékben, mintegy 94 ezerrel nőtt a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. 
A járvány egy éve alatt csaknem 2,6 millió fertőzöttek szűrtek ki. A dél-európai országban százezer emberből átlagosan 
már 884-en fertőzöttek. A 17 tartományból hatban ezer feletti a százezerre vetített esetszám. A járvány kezdete óta 
több mint 56 ezren vesztették életüket, 1369-en az utóbbi egy hét során. Január 15-e és 21-e között 1,6 millió tesztet 
végeztek, a pozitivitási arány 16,7 százalék volt. Továbbra is 5 százalék alá becsülik a brit vírusmutáció arányát a 
fertőzöttek között. A dél-afrikai variánst eddig egy embernél mutatták ki, a brazil változattal pedig még nem találkoztak 
Spanyolországban. 
 
Mégis meg kell tartani februárban a koronavírus miatt elhalasztott katalán választásokat 
A közérdekre hivatkozva felfüggesztette a katalán parlamenti választást május 30-ára halasztó kormányhatározatot a 
katalán felsőbíróság (TSJC) pénteken közzétett nem jogerős ítéletében, amely szerint a választást az eredeti 
időpontban, február 14-én kell megtartani. Katalóniában azután írtak ki előrehozott tartományi parlamenti 
választásokat, hogy tavaly szeptember 28-án a spanyol legfelsőbb bíróság eltiltotta a közhivatal betöltésétől Quim Torra 
elnököt. 
 
Spanyolországban több kórház az összeomlás szélén áll 
Sürgősen otthoni karantént kellene kihirdetnie a spanyol kormánynak, ezt mondják magas pozícióban lévő 
orvosszakértők. A kórházak több régióban ismét az összeomlás szélén állnak, hétvégén csaknem százezer új fertőzöttet 
vettek nyilvántartásba, az egészségügyi miniszter pedig mindeközben a katalán választások miatt távozik posztjáról. 
Szakértők szerint sokkal szigorúbb korlátozásokra lenne szükség Spanyolországban, köztük az otthoni karantén 
bevezetésére, amitől a központi kormány elzárkózik. 
 
Lemondási hullám indult a spanyol oltási botrány miatt 
A rendőrséghez és a katonai szervekhez is begyűrűzött a spanyolországi vakcinabotrány. Hétvégén lemondott posztjáról 
a spanyol Védelmi Főparancsnokság vezetője, Miguel Ángel Villaroya, aki több spanyol polgármesterhez és 
egészségügyi tanácsnokhoz hasonlóan soron kívül kapta meg a koronavírus elleni védőoltást. A belügyminiszter 
menesztette a csendőrség egyik alezredesét is, aki több rendőr kollégájával együtt szintén jogosulatlanul adatta be 
magának az oltást. 
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Svédország 

 
Nem fizet Svédország a Pfizer-vakcinákért a csúszások miatt 
Miközben eredetileg öt adag oltóanyagot tervezett a Pfizer a fiolákba, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 
vizsgálatai alapján kiderült, hogy megfelelő tűvel hatot is ki lehet nyerni belőlük, a vállalat ezért plusz pénzt kért az 
igénylőktől. A Dagens Nyheter hírlap értesülései szerint a svéd kormány felfüggesztette a pénzösszeg folyósítását a 
Pfizer felé mindaddig, amíg nem tisztázzák az incidens körüli félreértéseket.  
 
Betiltja a nyércek tenyésztését Svédország a koronavírus miatt 
A koronavírus elleni küzdelem részeként a svéd kormány betiltja 2021-re a nyérctenyésztést, így akadályoznák meg az 
emberre is veszélyes mutációk terjedését. Nyérctilalommal venné elejét a svéd kormány az emberre is átterjedő 
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vírusmutációknak. A szomszédos Dánia, a világ egyik legnagyobb szőrmegyártója tavaly döntött úgy, hogy lemészárolja 
mintegy 17 milliós nyércpopulációját. 
 
Lezárták a svéd-norvég határt 
A második világháború óta először fordult elő, hogy lezárták Európa leghosszabb, több mint 1600 kilométeres 
szárazföldi határát. Svédország február 14-ig beutazási tilalmat vezetett be a Norvégiából, Dániából és Nagy-
Britanniából Svédországba utazókkal szemben; az intézkedés hétfőn lépett hatályba. Az ok természetesen a 
koronavírus-járvány, azon belül is a jóval fertőzőképesebb, elsőként Nagy-Britanniában azonosított vírusvariáns, 
amelyhez köthető eseteket már a norvég fővárosban és környékén is regisztráltak. 
 
Egyre mélyül a vagyoni egyenlőtlenség Svédországban, de már nincs politikai akarat az adók emelésére 
Svédország már évtizedek óta a jóléti állam és a világ legmagasabb adóinak mintapéldája. A koronavírus okozta 
gazdasági válság azonban felgyorsította azt a folyamatot, ami az elmúlt néhány évben egyre több problémát okozott. 
A gazdaság kezd többsebességűvé válni, ahol az alacsony jövedelmű néprétegek egyre szegényebbek, a gazdagok pedig 
egyre gazdagabbak lesznek, méghozzá olyan tempóban, hogy az állami újraelosztás képtelen ellensúlyozni – vagy 
legalábbis nincs rá politikai akarat. 
 
Koronavírus – Leállították az oltási programot, az egyik vakcinával problémák vannak Svédországban 
Svédország öt régiójában ideiglenesen leállították az oltási programot a koronavírus elleni egyik vakcinával, mert nem 
megfelelő módon tárolták a szállítás során – közölték egészségügyi tisztségviselők. A Moderna amerikai cég körülbelül 
2100 adag vakcináját tárolták nem megfelelő hőmérsékleten. Az említett oltóanyagokból viszont mintegy ezret már 
beadtak – közölték a tisztségviselők. 
 
Eldurvult a harc a vakcinákért Dánia és Svédország között 
Míg az EU vezetői az akadozó vakcinaellátásról és a lassú engedélyezési folyamatról vitáznak, addig szintet lépett az 
oltásokért folytatott harc: Dánia eddig is tört Svédország orra alá borsot a határlezárással – ami az áruszállítást eddig 
nem érintette –, de most „biológiai hadviselésbe” kezdett. 
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Szerbia 

 
Újabb gazdasági mentőcsomagot jelentett be a szerb elnök  
A szerb államfő január 26-i bejelentése szerint májusban és novemberben ismét minden állampolgár kap támogatást, 
ezúttal 30-30 eurót (összesen 21 500 forint), a nyugdíjasok pedig emellett további 50 euróra számíthatnak (mintegy 18 
ezer forint). Tavaly tavasszal, a járvány kitörése után nem sokkal minden szerb állampolgár 100 eurót (közel 36 ezer 
forint) kapott az országtól a koronavírus-járvány okozta nehézségek orvoslására. 
 
Szerbiában is megjelent a vírus új változata 
Szerbiában is megjelent a koronavírus decemberben Nagy-Britanniában azonosított új változata, Londonból érkező 
utasoknál regisztrálták először. Az RTS híradójában az is elhangzott, hogy a hétmilliós Szerbiában eddig több mint 375 
ezren (a lakosság 5%-a) kapták meg a koronavírus elleni védőoltást, a vakcina iránt továbbra is nagy az érdeklődés. A 
regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma január 27-én Szerbiában 1839-cel 389 045-re, a járvány halálos áldozatainak 
száma egy nap alatt hússzal 3944-re nőtt. Az aktív fertőzöttek száma továbbra is nő, jelenleg 353 565 esetet tartanak 
nyilván. 
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Papíron már elfogyott a kínai vakcina Szerbiában 
A szerb kormány január 26-tól megszüntette a lehetőséget, hogy bárki soron kívül beadathassa magának a kínai 
Sinopharm cég koronavírus elleni oltását, miután az utóbbi néhány napban a rendkívüli érdeklődés miatt óriási sorállás, 
s többórás várakozás alakult ki a szerbiai oltópontokon.  A szerb kormány 2 hete tette lehetővé, hogy interneten 
regisztráljanak a szerb állampolgárok, és kiválasszák, melyik vakcinát szeretnék felvenni. A regisztráltak ezután 
értesítést kapnak arról, hogy hol és mikor vehetik fel az előre megjelölt védőoltást. Mivel időközben a Sinopharm 
szérumából több mint 1 millió adag érkezett az országba, a hatóságok közölték, hogy aki a kínai védőoltást választaná, 
az soron kívül is megkapja az oltást. Az érdeklődés azonban óriási volt, ezért ezt a lehetőséget megszüntették. 
 
Szerbia is beszállhat az orosz vakcina gyártásába 
Szerbia is bekapcsolódna az orosz Szputnyik V vakcina gyártásába, és az orosz fél is késznek mutatkozik arra, hogy 
átadja az oltóanyag gyártásának technológiáját, valamint segítene a szerb szakemberek felkészítésében is. Szerbiában 
decemberben engedélyezték az orosz vakcinát, amely mellett már az amerikai-német Pfizer-BioNTech, valamint a kínai 
Sinopharm oltóanyaga is elérhető az országban. 
 
Tavaly novemberben 60 926 dinár volt az átlagbér Szerbiában 
Tavaly novemberben 60 926 dinár volt a nettó átlagbér Szerbiában, az adókkal és járulékokkal együtt az átlagbér 
összege 84 201 dinár volt. A nettó mediánbér 2020 novemberében 46 861 dinár volt, ami azt jelenti, hogy a 
munkavállalók fele legfeljebb ekkora összeget vitt haza. A 2019-es év azonos hónapjához viszonyítva tavaly 
novemberben a bruttó átlagbér névlegesen 8,1 százalékkal, reálisan pedig 6,3 százalékkal volt magasabb, míg a nettó 
átlagbér összege névlegesen 8,2 százalékkal, reálisan pedig 6,4 százalékkal nőtt. A tavalyi év január-novemberi 
időszakában a bruttó bérek névlegesen 9,4 százalékkal, reálisan pedig 7,7 százalékkal nőttek a 2019-es év azonos 
időszakához képest, míg a nettó bérek összege névlegesen 9,3 százalékkal, reálisan pedig 7,6 százalékkal emelkedett. 
 
A járvány ellenére virágzik az ingatlanpiac Szerbiában 
A járvány ellenére a szerbiai ingatlanpiac az elmúlt év utolsó negyedévében 10 százalékos növekedést és több mint 1,3 
milliárd eurós forgalmat ért el. A közjegyzők és az alapfokú bíróságok közel 45 ezer szerződést küldtek meg a 
Köztársaság Geodéziai Intézethez. Körülbelül 700 millió eurót költöttek lakásokra. Egyre több a külföldi befektető, de 
vevő is. A legvonzóbb belgrádi helyszíneken az újépítésű házakban, két-háromezer eurós négyzetméterenkénti áron, 
már az építés alatt elkelnek a lakások. Októbertől decemberig 50 százalékkal több építési telket értékesítettek, mint 
2019 azonos időszakában. 
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Szlovákia 

 
Újabb járványgócokat találtak Szlovákiában 
Szlovákiában az újabb általános tesztelés keretében a hétvégi szűrésnek köszönhetően két új gócpontra bukkantak. 
Dunaszerdahelyen az egyik elkülönített romatelep került vesztegzár alá, ahol az ott élők mintegy 24 százaléka kapta el 
a vírust. A másik gócpont a Nagyrőcei járás, ahol tavaly novemberben a tömeges tesztelés első körében még a 
legalacsonyabb volt a fertőzöttek száma országos viszonylatban. Az újabb országos mintavétel keretében eddig több mint 
20 ezer pozitív esetet szűrtek ki országszerte. Január 26-ig 2 millió 700 ezren részt vesznek a tesztelésen és várhatóan 
körülbelül 30 ezer lesz a fertőzöttek száma.  
 
 

https://index.hu/kulfold/2021/01/26/szerbia-koronavirus-oltoanyag-vakcina/
http://www.atv.hu/kulfold/20210122-szerbia-is-beszallhat-az-orosz-vakcina-gyartasaban
https://www.vajma.info/cikk/gazdasag/7379/Tavaly-novemberben-60-926-dinar-volt-az-atlagber-Szerbiaban.html
https://www.vajma.info/cikk/gazdasag/7378/A-jarvany-ellenere-viragzik-az-ingatlanpiac-Szerbiaban.html
http://www.atv.hu/
https://www.bumm.sk/
https://index.hu/
https://profitline.hu/
https://www.promenad.hu/2021/01/28/szerbiaban-a-lakossag-ot-szazalekat-oltottak-be-eddig/
https://www.vajma.info/
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/ujabb-jarvanygocokat-talaltak-szlovakiaban-koronavirus-covid-teszteles.722122.html


Koronavírus Szlovákiában: 2 035 új fertőzött és 50 elhunyt az elmúlt nap mérlege 
Szlovákiában a január 27-én elvégzett 9 811 PCR-teszt alapján 2 035 fertőzöttet azonosítottak. A víruspozitív tesztek 
aránya 20,74 százalék. Az antigéntesztek száma 78 633 volt, ebből 1 779 lett pozitív, ami 2,26 százalékos pozitivitást 
jelent. A halálos áldozatok száma 50 fővel emelkedett, a járvány kitörése óta összesen 4 411 emberélet írható a 
koronavírusjárvány számlájára. A járvány tavaly márciusi kitörése óta 243 427 ember fertőződött meg 
Szlovákiában.   Jelenleg 3 560 fertőzöttet ápolnak kórházban, 263 beteg szorul intenzív ellátásra, 312 pedig 
lélegeztetőgépre. 
 
Az S&P Szlovákia államadós-besorolását stabilra módosította 
A Standard & Poor’s (S&P) január 22-én este tette közzé a Szlovákiával kapcsolatos legfrissebb döntését. Eszerint az 
ország osztályzatán ugyan nem változtat, azonban az eddigi negatív kilátású államadós-besorolást stabilra módosította, 
ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy Szlovákiának az elkövetkező időszakban nem kell attól tartania, hogy az S&P 
leminősítené. A hitelminősítő ugyan elismerte, hogy a szlovák gazdaság megsínylette a Matovič-kormány járványügyi 
intézkedéseit, de az eredetileg várt 9,5 százalékos zuhanás helyett tavaly azonban „csak” 6 százalékkal esett vissza az 
ország gazdasági teljesítménye, és a jelenlegi helyzetben már ez is pozitív hírnek számít. 
 
Hat közlekedési összeköttetés jön létre Szlovákia és Magyarország között 2023-ig 
Hat új közlekedési összeköttetés jön létre 2023-ig Magyarország és Szlovákia között, köztük három híd az Ipolyon – 
közölte a külgazdasági és külügyminiszter, miután online tanácskozott Andrej Doležal szlovák közlekedési miniszterrel. 
Idén ősszel befejeződik a Miskolc és Tornyosnémeti közötti gyorsforgalmi út építése, így keleten és nyugaton is 
autópályával lesz összekötve Magyarország Szlovákiával. Megállapodás született arról is, hogy a koronavírus-járvány 
után újraindul a szárnyashajó-közlekedés Budapest és Pozsony között, valamint további egyeztetések lesznek a 
Budapestet Varsóval, Pozsonyon keresztül összekötő gyorsvasút megépítéséről. 
 
Veszélybe kerültek a szlovákiai szolgáltató központok 
A külföldi tőkebeáramlás egyik legnagyobb forrása Szlovákiában a korábbi években a szolgáltató központok létrehozása 
volt, ám véget érhet ez a sikertörténet. A nagy multinacionális vállalatok ezekkel a központokkal próbálják olcsóbbá 
tenni működésüket, úgy, hogy itt központosítanak olyan vállalati tevékenységeket, mint a számvitel, az ügyfélszolgálat 
vagy az informatika. Több tucat multinacionális vállalat működtet Szlovákiában ilyen központot, amelyek több mint 35 
ezer embert foglalkoztatnak. A Johnson Controls és AT&T is több száz munkahely leépítését tervezi a következő 
hetekben. A globális telekommunikációs óriás esetében az alkalmazottak mintegy 10 százalékát érintik az elbocsátások, 
az autóipari beszállító Johnson Controlsnál pedig a munkahelyek 40 százaléka szűnhet meg. Az előbbi cég a koronavírus-
járvány gazdasági hatásaival magyarázza lépését, az utóbbi nem titkolja, hogy a leépítés oka a munkahelyek áthelyezése 
Indiába. 
 
Többmilliós támogatást kapnak a szlovákiai sportklubok a koronavírus okozta károk enyhítésére 
Összesen 10 millió euróból szeretné enyhíteni a szlovákiai sportklubok veszteségeit a Pénzügyminisztérium. Ivan Husár 
sportért felelős államtitkár tájékoztatása szerint azok a szervezők is kártérítést kaphatnak, akik nem tudták 
megszervezni a nagyobb sportrendezvényeket a pandémia miatt.   
 
Továbbra is nagy az érdeklődés az elektromos járművek iránt 
Szlovákiában egyre nagyobb az érdeklődés az elektromos járművek iránt. A Szlovák Köztársaság Autóipari Szövetsége 
tájékoztatása szerint tavaly 918 egyén határozott az elektromos jármű vásárlása mellett. Az azt megelőző évben 165-en 
vásároltak ilyen járművet. Mindezek ellenére még mindig kevés elektromos közlekedési eszközt adnak el az országban, 
összevetve más országokkal. 2019-ben az eladott autók 0,16 százaléka, tavaly 1,2 százaléka volt elektromos autó. A 
vételt segítette, hogy a vásárlók az elektromos járművekre jelentős állami támogatást kaptak. A koronavírus-járvány 
miatt Szlovákiában jelentősen lecsökkent a járművek eladása. Tavaly 84 909 autót jegyeztettek be, az azt megelőző 
évben ez a szám 113 863 volt. A szlovák lakosság személyautóból 2020-ban 76 305-öt vásárolt, míg az azt megelőző 
évben 101 568-at. 
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Szlovákia elegendő oltással rendelkezik a kormányfő szerint 
A felnőtt lakosság 85%-ának elegendő Pfizer/BioNTech és Moderna vakcina áll rendelkezésre Szlovákiában − jelentette 
ki Igor Matovič szlovák miniszterelnök. Több mint 2,4 millió adag, a Pfizer és BioNTech cégek által közösen fejlesztett 
oltóanyag érkezett Szlovákiába január 18-án, az azt megelőző napon pedig 3,4 millió adag vakcinát kötöttek le a cégnél. 
A Modernától is közel egymillió adag érkezett az országba, és további hatszázezret kötöttek le. Így Szlovákiában 
összesen 7,4 millió adag vakcina áll rendelkezésre, amivel 3,7 millió embert tudnak beoltani. Marek Krajčí egészségügyi 
miniszter szerint elegendő vakcina lesz az újraoltáshoz is. Az országban további 4 oltópont is nyílik. A miniszter azt is 
reméli, hogy mielőbb jóváhagyják az AstraZeneca vakcináját is, hogy azzal is mihamarabb elkezdjék az oltást. 
 

Január 27-én újranyithatnak a könyvtárak, a látogatóktól tesztet kérnek 
A Szlovák Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) aktuális rendelete értelmében január 27-én újranyithatnak a könyvtárak, de a 
látogatóknak a belépés előtt fel kell mutatniuk egy január 18. után elvégzett, negatív antigén vagy RT-PCR tesztet 
igazoló tanúsítványt. Nem fognak tesztet kérni például azoktól, akik már átestek a COVID-19 betegségen, és erről fel 
tudnak mutatni egy három hónapnál nem régebbi igazolást, illetve akik esetében 2020. november 2. és 2021. január 17. 
között diagnosztizálták a kórt. Kivételt fognak élvezni azok is, akik már mindkét oltást megkapták a COVID-19 betegség 
ellen, és a vakcina beadása óta eltelt legalább 14 nap. 
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Szlovénia lazít: sípályák, plázák, iskolák nyitnak újra 
A kedvező járványügyi mutatók miatt enyhítenek a korlátozásokon Szlovéniában, és a legkevesebb fertőzöttel 
rendelkező kilenc régióban megnyílnak a sípályák, a bevásárlóközpontok, az óvodák, a fodrászüzletek és a ruhatisztítók, 
valamint az általános iskolai tanítás is újraindul. A sípályák már január 23-án megnyíltak, síelni pedig negatív 
koronavírusteszt felmutatásával lehet. Az óvodai és iskolai oktatás a jövő héttől indul meg, a nevelőket és tanítókat 
pedig az intézmények megnyitása előtt letesztelik. 
 

Szlovéniában enyhén nőtt az új esetek száma 
Szlovéniában január 27-re 1850-nel 161 662-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, ez nyolcszázalékos növekedést jelent 
az egy héttel ezelőtti adathoz képest. Az utóbbi 24 órában 19 beteg hunyt el, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 
3425-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 1144-en vannak kórházban, 172-en intenzív osztályon. Az aktív 
fertőzöttek száma 17 905. Az országban eddig 51 128 embert oltottak be a koronavírus ellen. Mivel Szlovéniában már 
megjelent a brit vírustörzs, ezért a szlovén kormány a nap folyamán felülvizsgálhatja a már bejelentett enyhítéseket, és 
akár újabb szigorításokat is bevezethet. 
 
Szlovénia kiskereskedelmi forgalma 9,7%-kal csökkent 2020-ban 
Szlovénia kiskereskedelmi forgalma 2020-ban 9,7%-kal csökkent az előző évi 3,3%-os növekedést követően. A 
kiskereskedelmi forgalom 0,1%-kal nőtt decemberben, miután az előző hónapban 4,3%-kal csökkent. Éves 
összehasonlításban a kiskereskedelmi forgalom decemberben 13,3%-kal esett vissza a novemberi 14,2%-ot követően. 
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Európai Unió 

 
Az Európai Bizottság még több támogatást adna a koronavírus miatt megviselt gazdaságnak 
Az Európai Bizottság szerint a gazdaság szereplői a koronavírus-járvány miatt további támogatásra szorulnak, ezért a 
testület azt javasolja, hogy a járvány miatti károk enyhítését szolgáló, ideiglenes állami támogatási szabályok 
alkalmazásának határidejét hosszabbítsák meg az év végéig - közölte a brüsszeli testület szerdán. Margrethe Vestager, 
az unió versenyjogi biztosa elmondta, hogy a járvány második hulláma továbbra is sújtja az európai gazdaságokat, így a 
vállalatoknak további támogatásra van szükségük a válság átvészeléséhez. Hozzátette: a bizottság növelné a cégek 
rendelkezésére álló támogatási összegeket, az egységes piac egyenlő versenyfeltételeinek megőrzését szem előtt 
tartva. 
 
Lelassult az eurózóna gazdasága a járványügyi intézkedések miatt 
Nem változtatott kötvényvásárlási programján az Európai Központi Bank csütörtökön, miközben a 19 országot felölelő 
eurózóna gazdasága lelassult a koronavírus-járvány miatt. Az európai gazdaság nehéz télen megy keresztül, hiszen 
ahogyan a fertőzések és halálozások száma emelkedik, egyre újabb korlátozásokat vezetnek be a vállalkozásokra 
vonatkozóan. 

 
A világ beteg emberévé válhat az Európai Unió 
Európa felett sötét felhők gyűlnek: nem szűnik a járvány, a kontinens lemaradt a vakcinázási versenyben, és nő az 
aggodalom amiatt, hogy a gazdaság újraindításához megszavazott uniós kilábalási alap túl lassan és nem elég 
hatékonyan lendül mozgásba. A világgazdaságot illetően az IMF optimista, és legújabb kitekintőjében 5,5 százalékra 
módosította 2021-es gazdasági növekedési jóslatát az októberi 5,2 százalékról. Az eurózóna az egyetlen meghatározó 
gazdaság, amelynél lejjebb vitte az előrejelzését: 5,2 százalékról 4,2-re. 
 
A kriptovaluták csökkentik az adóbevételt az EU államaiban 
Az Európai Unióban az adók beszedése az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik. Ugyanakkor az Unió feladata, hogy 
segítse őket az adókikerülés és adókijátszás elleni küzdelemben. Az Európai Számvevőszék az adóügyi információk 
cseréjének ellenőrzése kapcsán tapasztalt hiányosságokat. A jelentés előadója a Számvevőszék magyar tagja, Pelczné 
Gáll Ildikó EP-képviselő volt. 

 
A nem alapvető fontosságú utazások korlátozásán gondolkodik az EU 
Az Európai Unió tagállamainak vezetői csütörtöki videókonferencia keretében tartott tanácskozásukon egyetértettek a 
koronavírus-járvány megállítását célzó korlátozó intézkedések fenntartásában és szükség esetén szigorításukban is a 
vírusmutációk terjedésének megállítása érdekében. 
 
Az oltásigazolás mentőöv a turizmusnak 

Ismét szükség lehet a határellenőrzések bevezetésére, ha Európa nem fékezi meg az új vírusvariánsok terjedését 
– óvott Angela Merkel német kancellár. A görög miniszterelnök és mások ugyanakkor az egységes európai 
oltóanyag-igazolvány bevezetését sürgetik az utazások megkönnyítésére.  Miközben számos európai 
országban meghosszabbítják a járvány elleni szigorú korlátozásokat, sőt még a határlezárások gondolata is 
felmerült, az Európai Unió egyes részeiben a vakcinázásban bízva már a nemzetközi utazást elősegítő 
intézkedéseket szorgalmaznak. Ilyen lehetne az oltási igazolások kiadása, amire a tömeges vakcinázás 
megkezdődése szülte meg az igényt.  
 
EU-szerte újabb korlátozásokat hozhatnak a vírusmutációk 
Az Európai Unió tagállamainak vezetői videókonferencia keretében tartott tanácskozásukon egyetértettek a 
koronavírus-járvány megállítását célzó korlátozó intézkedések fenntartásában – és szükség esetén szigorításukban is – 
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a vírusmutációk terjedésének megállítása érdekében – közölte Charles Michel, az Európai Tanács elnöke az informális 
csúcsértekezletet követően csütörtökön éjjel. 
 
Biovédelmi rendszert hozhat létre az EU 
Az Európai Unió biovédelmi rendszer létrehozására törekszik a köz- és a magánszféra között kialakított partnerség 
formájában, hogy felkészüljön a jövőbeni egészségügyi válságokra - jelentette be Von der Leyen: az EU biovédelmi 
rendszerrel készülne a következő válságokra az Európai Bizottság elnöke hétfőn, a 2021-es davosi világgazdasági online 
fórum résztvevőihez intézett videóüzenetében. 
 
Európa az oltáskatasztrófa határára került? 
Az Európai Unió jelentős lemaradásban van lakói beoltásában az unión kívüli néhány olyan országhoz képest, 
amelyekkel versenyt fut azért, melyikük kerül ki előbb a koronavírus-járvány okozta gazdasági válságból. Ebben a 
meccsben az elsőnél rosszabb helyezésnek hosszú távú következményei lehetnek. 
 
Eldurvult vita után kiderült: sok százezer magyar nem jut egyelőre a brit vakcinához 
A szerda napközbeni kemény üzengetések után este mégis részt vett az EU vakcinabeszerzési bizottsági ülésén az 
AstraZeneca vezérigazgatója, amelyen kiderült, hogy nem 60%-kal, hanem 75%-kal kevesebb vakcinát tud leszállítani 
március végéig a cég az EU-nak és ez ellen gyakorlatilag egyelőre tehetetlen az Európai Bizottság, pedig az előlegfizetés 
visszatartásában, visszakövetelésében, esetleg pereskedésben is gondolkodik, rajzolódik ki a Politico 
helyzetjelentéséből. Közben holnap várhatóan megadja az engedélyt az uniós gyógyszerhatóság a cég készítményének 
felhasználására, így február elejétől jöhetnek a szállítmányok. Az AstraZeneca és a Bizottság közötti vakcinaszállítási 
vita Magyarország számára is kifejezetten nagy jelentőségű, mert ha az eredeti szerződéshez tartaná magát a cég, akkor 
márciusig 1,76 millió ember juthatna itthon vakcinához, de ahogy most kinéz a helyzet, csak 431 ezernek lenne erre 
lehetősége. 
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FÁK-térség 

 
Az oroszok vakcinájuk európai bejegyzését kérték 

A Szputnyik V fejlesztői az oltóanyag európai bejegyzését kérték – írja az MTI az oroszországi oltóanyagok fejlesztését 

finanszírozó cég tájékoztatása alapján. Az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) közölte, január 19-én az 

Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szakértői tudományos felülvizsgálatot tartottak a Szputnyik V fejlesztőinek, akik a 

tanácskozás alapján 7-10 napon belül kapnak ajánlásokat. 

 

Moszkvában január 22-től enyhítenek egyes korlátozásokon 

A moszkvai városvezetés bejelentése értelmében január 22-től változnak egyes korlátozások. A mozik, színházak 

esetében az korábbi 25%-os telitettség helyett a nézőtér 50%-át megtölthetik, továbbá a városi kezelésben lévő 

főiskolák, kiegészítő oktatási intézmények, sportiskolák és gyermekek szabadidős létesítményei visszatérhetnek a 

normál működési rendhez. A vendéglátó egységek, éjszakai klubok, bárok, diszkók látogatására vonatkozó 

korlátozásokon nem változtattak.    
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Kétszeresére emelik a búza exportja után fizetendő vámot Oroszországban márciustól 

A RIA Novosztyi hírügynökség tájékoztatása alapján jelentősen emelkedik néhány mezőgazdasági termék exportja után 

fizetendő vám Oroszországban. Március 1-től a búza tonnája után 50 EUR vámtétel fizetését állapították meg, de 

emelkedik a kukorica vámtétele (25 EUR / T) és az árpa után fizetendő vám is (10 EUR /T). Az intézkedés célja a belső 

piaci árak stabilizálása.  

 

Moszkvában újra működhetnek az éjszakai szórakozóhelyek 

Szergej Szabjanyin polgármester engedélyezte január 27-én az éjszakai szórakozóhelyek működését, illetve a dolgozók 

legalább 30%-nak távmunkában történő kötelező alkalmazását is eltörölték, helyette javasolják ezen intézkedés 

továbbra történő fenntartását.  

 

Több mint 3600 embert tartóztattak le a Navalnij-szimpatizánsok tüntetése után Oroszországban 

A hatóságok szerint a tüntetések megtartására a jelenlegi pandémiás helyzet miatt nem kaptak engedélyt a szervezők, 

akik ennek ellenére is arra szólították fel az embereket, hogy menjenek ki az utcákra. Moszkvában egyes becslések 

szerint 20-50 ezer ember vehetett részt a Navalnij bebörtönzése miatt indult tömegdemonstráción, de más városokban, 

közül Szentpéterváron is szerveztek tüntetéseket. A január 23-i nap folyamán a tüntetők többször is összecsaptak a 

rendőrökkel, ennek következtében összesen 40 ember sérült meg és több mint 3600 embert vettek őrizetbe. 

 

Február 1-jén kezdik az orvosok és egészségügyi dolgozók tömeges oltását Kazahsztánban 

A Regnum hírügynökség információi alapján február 1-jén kezdődik meg az orvosok, egészségügyi dolgozók és a 

mentőszolgálat munkatársainak tömeges oltása Kazahsztánban.  

 

Hivatalba lépett Szagyir Zsaparov kirgiz elnök 

Január 28-án hivatalosan is megkezdte munkáját Kirgizisztán újonnan választott elnöke, Szagyir Zsaparov. A hivatalos 

ceremóniára, melynek során az új elnök letette esküjét Biskekben került sor.  

 

9,7%-kal nőt az ipari kibocsátás, 4,5%-kal a GDP Tádzsikisztánban 2020-ban  

Kohir Raszulzoda miniszterelnök bejelentése értelmében a 2020-as év adatai szerint a tádzsik ipari termelés elérte a 30, 

8 Mrd TJS-t (2,7 Mrd USD), mely a 2019-ben mért értékhez képest 9,7%-os növekedést jelent. Az ország GDP mutatója 

2020-ban 4,5%-kal emelkedett és elérte a 82,5 Mrd TJS-t. (7,2 Mrd USD)  

 

Üzbegisztán és Dél-Korea szabadkereskedelmi zóna létrehozását tervezi 

Január 28-án online egyeztetést folytatott Moon Jae-in dél-koreai és Shavkat Mirzijojev üzbég elnök. A tárgyalás során 

a felek egyeztettek a két ország közti szabadkereskedelmi övezet létrehozására vonatkozó tárgyalások megkezdéséről 

is.  

 

Türkmenisztán öt év alatt huszonhatszorosára növelte a paradicsom exportját 

A 2020-as év adatai szerint a türkmén mezőgazdaság 37,75 ezer tonna paradicsomot exportáltak, mely az előző években 

mért exporthoz képest (2015 - 1,45 ezer tonna) huszonhatszoros bővülést jelent. A jelentős növekedés egyik oka a 

melegházak építésére adott kedvezmények hitelek voltak.  

 

https://24.hu/  

https://www.interfax.ru  

 https://www.origo.hu/ 
https://ria.ru/ 
https://regnum.ru/ 
 

https://ria.ru/20210126/poshlina-1594580744.html
https://www.interfax.ru/russia/748026
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210125-navalnij-tuntetesek-oroszorszagban-3600-embert-tartoztattak-le.html
https://regnum.ru/news/society/3172401.html
https://regnum.ru/news/polit/3175368.html
https://regnum.ru/news/economy/3175569.html
https://regnum.ru/news/polit/3175783.html
https://regnum.ru/news/economy/3175669.html
https://24.hu/
https://www.interfax.ru/
https://ria.ru/
https://regnum.ru/


Kína 

 
Csúnyán lábon lőtte magát Kína a kereskedelmi háborúval: partnere nevetve kijátszotta az ázsiai óriást 
Kínának komoly költségeket okoz, hogy Ausztráliával szemben importkorlátozásokat hozott, míg Ausztráliában 
egyelőre nem érezhetők jelentős pénzügyi következmények. Ennek fő oka, hogy a jelenlegi világpiaci trendek miatt a 
kétoldalú kereskedelemben elsősorban Kína tűnik kiszolgáltatottabbnak Ausztrália felé, míg utóbbi könnyedén talált 
alternatív piacokat a Kínában kvázi betiltott termékeinek. 
 
Durvul a harc a tengereken: amerikai termékek helyett üres konténereket hajóztattak Kínába 
Több százmillió dollárnyi amerikai mezőgazdasági export szállítását utasították vissza még októberben és novemberben 
a hajótársaságok, melyek helyett inkább üres konténereket küldtek Kínába – derítette ki a CNBC. A globális 
konténerhiány újabb fejezete és durvulása után az amerikai fél bíróságra menne a nagy szállítmányozási cégek ellen.  
 
Eladhatja a Huawei a Mate és P okostelefon üzletágait 
A kínai Huawei már hónapok óta folytathat tárgyalásokat egy, a sanghaji kormányzat által támogatott befektetői 
konzorciummal a Mate és P prémium okostelefonok márkajogainak eladásáról két névtelenséget kérő forrás szerint. Az 
ügy hátterében a Honor eladásához hasonlóan a korábbi amerikai szankciók állhatnak, amelyek megtiltották, hogy a 
szállítók amerikai technológiájú chipeket adjanak el a telekommunikációs óriásnak, illetve elestek a Google 
szolgáltatásaitól is. 
 
FORRÁS: 
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Törökország 

 
Koronavírus-helyzet Törökországban 
Január 27-én egy nap alatt 132 koronavírussal kapcsolatos halálesetet jegyeztek fel Törökországban, így eddig 25 476 
ember életét követelte a világjárvány. 179 419 koronavírus-tesztet végeztek, a napi új fertőzések száma 7 489. A járvány 
kitörése óta 2 449 839-en estek át a koronavírus-fertőzésen, az aktív esetek száma 93 049. 
 
Törökországban már milliószámra oltanak kínai vakcinával 
Újabb 6,5 millió adag kínai, koronavírus elleni CoronaVac vakcina érkezett Törökországba. Ankara összesen 50 millió 
adagot rendelt a Sinovac Biotech kínai gyógyszergyártó gyengített víruson alapuló oltóanyagából. Az első hárommillió 
adag december végén érkezett meg az országba: a szállítmány bevizsgálása után a török gyógyszerfelügyelet 
engedélyezte a CoronaVac vészhelyzeti alkalmazását, január 14-én pedig megkezdődött a lakosság tömeges beoltása. 
Bár a bevizsgálás körülbelül két hetet vesz igénybe, a mostani szállítmány lehetővé teszi, hogy Törökország megszakítás 
nélkül folytassa oltási programját. 
 
Törökországban is megkezdik az orosz oltóanyag gyártását 
Oroszország szuverén vagyonalapja, az Orosz Közvetlen Beruházási Alap (RDIF) megállapodást írt alá a vezető török  
gyógyszergyártóval a Sputnik V vakcina törökországi előállításáról, és megkezdte a technológiaátadás folyamatát. A 
Törökországban gyártandó orosz oltóanyagot nem csak az ottani piacra szánják, hanem más országokba is eljuttatják. 
Az RDIF képviselője megnevezte a potenciális termelési mennyiséget - évi több millió oltóanyagot. 
 
Törökország elhalasztja a COVID-19 miatt ideiglenesen bezárt vállalkozások adófizetési kötelezettségeit 
Törökország elhalasztotta azon vállalkozások adófizetési kötelezettségét (jövedelemadó, a munkaadó által levont adók 
és forgalmi adó), amelyek tevékenységét ideiglenesen felfüggesztették a koronavírus-járvány terjedésének 
megfékezésére irányuló, december 1-től bevezetett intézkedések miatt. A lezárások miatt bezárt kávézók, mozik, 
különféle sportlétesítmények, teaházak, internetkávézók, vidámparkok és török fürdők profitálnának az intézkedésből. 
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További támogatást kapnak az éttermek és kávézók Törökországban 
Törökország pénzügyi támogatást nyújt azoknak a vállalkozásoknak, amelyek működését korlátozták a koronavírus-
járvány miatt bevezetett intézkedések. A támogatás olyan ágazatokat és vállalkozásokat érint, mint például az éttermek 
és kávézók, amelyeket a tényleges bevételeik alapján adóznak, és amelyek forgalma 2019-ben 3 millió TL (406 140 USD) 
vagy annál alacsonyabb volt. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek forgalma 50%-kal csökkent, 2000 és 40 000 TL 
közötti támogatást nyújtanak a forgalom kiesésének kompenzálására. 
 
Az IMF előrejelzése szerint Törökország gazdasága 2021-ben 6%-kal bővül 
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) január 25-i nyilatkozata szerint Törökország gazdasága 2021-ben mintegy 6%-kal 
bővülhet. Az infláció várhatóan mérsékelten csökken 2021 végéig és a folyó fizetési mérleg hiánya a GDP 3,5%-ára 
csökken, ami nagyrészt az alacsonyabb aranyimportnak és a turizmus várhatóan szerény fellendülésének köszönhető. 
 
Megállhat a török líra erősödése 
Frissítette a török lírával kapcsolatos előrejelzését a Goldman Sachs. A bankház elemzői szerint a 7,00-7,50-es sávban 
mozoghat a következő három hónapban a dollár-török líra árfolyama, mert a líra további erősödését korlátozhatja a 
török jegybank tartaléképítési törekvése. Törökország devizatartaléka az elmúlt években 110 milliárd dollárról 40 
milliárd dollárra esett, majd onnan kezdte visszaépíteni a jegybank, jelenleg 48,68 milliárd dollárnál tartanak. 
 
A koronavírus-járvány ellenére erős a török bútorexport 
Törökország lendületes bútoriparának sikerült fenntartania erős exportteljesítményét 2020-ban a koronavírus-járvány 
ellenére az iparági szakértők szerint. A török bútorexport 2020-ban 3,5 milliárd dollárt tett ki, vagyis változatlan maradt 
az előző évhez képest a járvány okozta kihívások ellenére. A tavalyi adatok alapján Törökország a világ nyolcadik 
legnagyobb bútorexportőre. 
 
A járvány által fellendült e-kereskedelem lehet a török gazdaság egyik növekedési motorja 2021-ben 
A koronavírus-járvány vitathatatlan kedvezményezettje, az e-kereskedelmi szektor, mely 2021-ben a török gazdaság 
egyik növekedési motorja lehet. Az e-kereskedelem volumene 2020 első felében 64%-kal nőtt az előző év azonos 
időszakához képest, és elérte a 91,7 milliárd TL-t (12,37 milliárd USD). Az e-kereskedelem volumene 2020 végéig 
meghaladhatta a 200 milliárd TL-t. 
 
Törökország élelmiszer-exportja első alkalommal haladhatja meg a 20 milliárd dollárt 
Törökország 2020. évi élelmiszer-exportja várhatóan meghaladja a 20 milliárd dollárt (147,9 milliárd TL) a koronavírus-
járványhoz kapcsolódó korlátozóintézkedésekből fakadó növekvő keresletnek köszönhetően. Különösen a gabonafélék, 
a hüvelyesek és a friss gyümölcs- és zöldségágazat zárta a 2020-as évet rekordmagas exporttal. Az élelmiszeripari 
termékek a tésztától a gyümölcsléig is jól teljesítettek, mivel az export januártól novemberig 18,6 milliárd dollárra nőtt. 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Telefonon tárgyalt Biden és Putyin 
Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök kifejezték országaik készségét a hadászati nukleáris 
támadóeszközök csökkentéséről megkötött Új START (START-3) szerződés meghosszabbítására – közölte kedden a 
Fehér Ház. 
 
 

https://www.dailysabah.com/business/economy/restaurants-cafes-in-turkey-to-be-extended-support-over-pandemic
https://www.hurriyetdailynews.com/imf-expects-turkeys-economy-to-expand-6-in-2021-161929
https://www.vg.hu/vilaggazdasag/vilaggazdasag-tozsde/megallhat-a-torok-lira-erosodese-3509503/
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkish-furniture-exports-buoyant-despite-covid-19
https://www.dailysabah.com/business/boosted-by-pandemic-e-commerce-to-lead-turkish-economy-in-2021/news
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkeys-food-exports-to-surpass-20b-for-1st-time
https://24.hu/
https://www.dailysabah.com/
https://www.hurriyetdailynews.com/
https://novekedes.hu/
https://www.vg.hu/
https://kitekinto.hu/2021/01/27/europan-kivul/telefonon-targyalt-biden-es-putyin/188932/


Nagy visszatérő húzhatja ki Amerikát a bajból 
Rutinos és sokat látott szakembert hívott kormányába Joe Biden demokrata elnök, amikor Janet Yellent, korábbi 
jegybankelnököt kérte fel pénzügyminiszternek. Yellennek bőséges tapasztalata van, rálát mind a költségvetési, mind a 
jegybanki oldalára a gazdaság működésének, amit most majd jó érzékkel kell összehangolnia, lévén méretes 
költségvetési pénzszórást kell levezényelnie úgy, hogy azt a központi bank is támogatni tudja. 
 
Koronavírus: hamarosan engedélyt kaphat egy olyan amerikai vakcina, amiből csak egy oltás kell 
A várakozásokat felülmúló negyedik negyedéves számokat közölt ma, az amerikai tőzsdék nyitása előtt közzétett 
negyedéves gyorsjelentésében a Johnson & Johnson, de most nem is ez igazán az érdekes, hanem az, hogy a vállalat 
ígérete szerint hamarosan publikálja a koronavírus-vakcinája klinikai tesztjeinek eredményeit. Kedvező adatok esetén 
pedig egy újabb (ráadásul 1 dózisú) vakcinával bővülhet a világ koronavírus elleni fegyvertára. 
 
Biden aláírta a protekcionista rendeletet, amellyel felrázná az amerikai ipart 
Biden elnök hétfőn aláírt egy rendeletet, amely a Buy American Act - azaz a közbeszerzésekben az amerikai termékeket 
előnyben részesítő törvény - kiskapuinak betömését ígéri, és így az évi 600 milliárd dolláros kormányzati vásárlás teljes 
összegéből csak amerikai termékeket vásárolnának - számol be a Reuters. A beszerzéseket ezzel együtt átláthatóbbá 
tennék, és a felügyeletet is közvetlenül a Fehér Ház alá rendelnék. 
 
Koronavírus: újabb mérföldkőhöz érkezett az USA 
Az Egyesült Államokban átlépte a huszonötmilliót a koronavírus-fertőzöttek száma; a járvány kezdete óta 417 538 ember 
halt bele a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe – derül ki a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem vasárnapi 
összesítéséből. 
 
Joe Biden nem vesztegeti az időt 
Joe Biden, az Egyesült Államok frissen beiktatott elnöke mindössze néhány órával a ceremónia után meg is kezdte a 
munkát: 17 rendeletet írt alá egy füst alatt – ebből 9 olyant, amelyekkel Donald Trump korábbi intézkedéseit vonta 
vissza. 
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Latin-Amerika 

 
Ezrek követelték Bolsonaro leváltását Brazíliában 
A tüntetők autókkal vonultak fel, azt követelve, hogy vonják felelősségre a brazil elnököt a rossz járványkezelés miatt. 
Szombaton baloldali csoportok, vasárnap pedig az elnököt egykor támogató konzervatív erők szerveztek 
megmozdulásokat. A koronavírusnak már 216 ezer halálos áldozata van a több mint 210 millió lakosú országban, ami a 
második legnagyobb halálozási szám a világon az Egyesült Államok után. A regisztrált fertőzöttek számát tekintve 
Brazília 8,8 millióval a harmadik az Egyesült Államok és India után. Hivatalosan hétfőn megkezdték a lakosság tömeges 
oltását, de oltóanyag hiánya miatt ez elakadt, ráadásul nagyon rossz időpontban, mert elkezdődött a járvány második 
hulláma, és Brazíliában is megjelent a vírus egy fertőzőbb változata.  
 
Lefújták a riói karnevált 
Elmarad idén a világhírű Rio de Janeiró-i karnevál az új koronavírus okozta világjárvány miatt, jelentette be csütörtökön 
Eduardo Paes polgármester. Eredetileg február 13-16. között rendezték volna a hagyományos télűző vigasságot, ám a 
világjárvány miatt az év közepére halasztották. 
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Elkapta a koronavírust a maszkviselést elutasító mexikói elnök, López Obrador 
Enyhe tünetekkel kezelik az államfőt, aki így is dolgozik tovább. Obrador a koronavírus megjelenése óta nem visel 
maszkot nyilvános helyeken. A járványhelyzet elején az embereket is arra bíztatta, hogy találkozzanak egymással, de 
ezen már változtatott. Szigorú korlátozásokat ugyanakkor mostanáig sem vezetett be, ennek viszont főleg gazdasági 
okai vannak.  
 
Mexikó is több millió orosz vakcinát vásárol 
Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök a közösségi médiában beszámolt arról, hogy hétfőn telefonon beszélt 
Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, akivel megállapodott abban, hogy Oroszország 24 millió adagot küld Mexikónak a 
Szputnyik V nevű, koronavírus elleni orosz vakcinából. 
 
Venezuela új lapot nyitna Bidennel 
Felszólította az új amerikai kormányzatot helyi idő szerint szombaton Nicolás Maduro venezuelai elnök, hogy nyissanak 
új lapot, és készségét fejezte ki új út keresésére a Caracas és Washington között megszakadt diplomáciai 
kapcsolatokban. Az előző amerikai kormányzat számos szankcióval sújtotta Venezuelát, például 2019 óta az ország fő 
bevételi forrásának számító kőolaj exportjára elrendelt embargóval. Az ENSZ szerint 2015 óta több mint 5 millió 
venezuelai hagyta el országát a súlyos politikai és gazdasági válság elől menekülve, miközben az országban az infláció 
éves mértéke meghaladja a 4000 százalékot. 
 
FORRÁS: 
https://hvg.hu/  
https://www.vg.hu/ 
https://magyarnemzet.hu/ 
 

Afrika és Közel-Kelet 

 
Magyar repülőgépekkel küzd majd Nigéria a Boko Haram ellen 
A pécsi székhelyű Magnus Aircraft repülőgépgyár légcsavaros repülőgépek eladásáról állapodott meg a nigériai légierő 
főparancsnokságával. Azt is bejelentette a nigériai légierő, hogy erősíti a kapcsolatait Magyarországgal a 
pilótaképzésben, a légieszközök karban- és üzemben tartásában, valamint a felderítő- és megfigyelő rendszerek 
kiépítésében. 
 
Alig bírják a terhelést a kórházak Izraelben 
Izraelben már alig bírják a terhelést a kórházak a Covid-betegek magas száma miatt, a mentők a parkolókban várakoznak 
az új betegekkel - jelentette a 12-es kereskedelmi televízió szerdán. Az utóbbi napokban a tévékben aggasztó 
képsorokon mutatták a koronavírusos betegeket kezelő kórházi osztályok zsúfoltságát, a befogadásra várakozó, sorban 
álló mentőautókat. A többhetes zárlat ellenére is alig csökken a betegek száma, és ha péntekig a törvényhozóknak nem 
sikerül ismét meghosszabbítani egy héttel a szigorú országos zárlatot, akkor vasárnap véget ér a karantén, és 
megkezdődhet a nyitás a rendkívül magas koronavírus-fertőzési adatok ellenére. 
 
Márciusra minden 16 év felettit beoltanak Izraelben 
Sok újat tanultunk az elmúlt évben a mindennapok és a gazdaság területén. Az egyik lecke az, hogy egy vírus nem ismer 
országhatárokat. Egy év alatt láthatóvá vált, hogy a pandémia miatt szinte minden ország hasonló nehézségekkel küzd 
az egészségügyben és a gazdaságban. Izrael is új kihívásokkal szembesült. 
 
Különös gazdaságélénkítés Izraelben: bejelentette a kormány a tervet, majd szólt a főügyész, hogy ezt nem kéne 
Az ország lakóinak újabb támogatásokat biztosító "Izrael beindításának" tervét ismertette Benjamin Netanjahu 
miniszterelnök és Jiszrael Kac pénzügyminiszter vasárnapi közös sajtótájékoztatójukon - jelentette a helyi média 
vasárnap. 
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Izrael mégiscsak bezzegország 
Érdemes volt az időseket oltani – beigazolódni látszik az angol elmélet. A beoltott lakosság arányában Izrael messze a 
világ többi állama előtt jár, mivel már a múlt héten eljutottak a lakosság egyötödének beoltásához. Az várható volt, hogy 
ennek előbb-utóbb meglesz a pozitív hatása az országot sújtó járvány tekintetében, azt azonban senki nem láthatta 
előre, hogy mikor és pontosan mennyire. 
 
Izraelben már a 18 éven aluliakat oltják, februárban újraindítanák a gazdaságot 
Izraelben már a 16 és 18 év köztieket oltják be a koronavírus ellen, és úgy tervezik, hogy februártól újraindítják a 
gazdaságot – derül ki a Reuters cikkéből. A 18 év alattiak oltását vasárnap kezdték meg, a Benjamin Netanjahu vezette 
kormány ugyanis engedélyezte, hogy a 16 és 18 év köztiek szülői engedéllyel beoltassák magukat, azzal párhuzamosan, 
hogy az idősek után már a 40 év felettiek kerültek sorra.  A kormány abban bízik, hogy ennek köszönhetően a fiatalok 
már az iskolában tehetik le a hamarosan esedékes érettségijeiket. 
 
Engedélyezte a Szputnyik V orosz vakcinát az Egyesült Arab Emírségek 
Sürgősségi felhasználásra engedélyezte az orosz Szputnyik V koronavírus elleni védőoltást csütörtökön az Egyesült Arab 
Emírségek egészségügyi minisztériuma, miután a fertőzések rekordszintet értek el. A vakcina klinikai tesztelését néhány 
hete kezdték meg az arab országban. Az RDIF közlése szerint a kísérletek keretében Abu-Dzabiban ezer ember kapta 
meg a vakcina első adagját. Az orosz fejlesztők szerint a védőoltás hatékonysága 91,4 százalékos volt a kísérletek során. 
 
Szaúd-Arábia tárgyalásokat folytat a szegény országok vakcinaellátásáról 
Szaúd-Arábia tárgyalásokat folytat a koronavírus elleni vakcinák gyártóival a szegény országok, köztük a háború sújtotta 
Jemen oltóanyagokkal való ellátásáról, közölte kedden Mohamed al-Dzsadaan szaúdi pénzügyminiszter. A háború és a 
korlátozott tesztelési képesség miatt nem tudni pontosan, hogy milyen mértékben terjedt el a koronavírus-járvány 
Jemenben. A kormány szerint eddig 2118 koronavírus-fertőzöttet és a fertőzésből eredő 615 halálesetet jegyeztek fel. 
Mindazonáltal az ország északi és északnyugati részeit ellenőrző húszik nem közölnek rendszeresen számadatokat. 
 
Az Egyesült Arab Emírségek nagykövetséget nyit Tel-Avivban 
Az Egyesült Arab Emírségek kormánya jóváhagyta az emírségi nagykövetség megnyitását Tel-Avivban - közölte 
vasárnap az abu-dhabi vezetés Twitter-oldalán. A nap folyamán egyébként az izraeli kabinet jóváhagyta a diplomáciai 
kapcsolatok kiépítését szolgáló megállapodást egy másik arab állammal, Marokkóval is. A N12 izraeli televíziós csatorna 
szerint a megállapodás most a parlament elé kerül ratifikálásra. 
 
Teherán visszatér az atomalku betartásához, ha Washington visszavonja a szankcióit 
Irán visszatér a nukleáris programjáról kötött nemzetközi megállapodás tiszteletben tartásához, ha az Egyesült Államok 
megszünteti azt a szankciós nyomást, amely akadályozza a nemzetközi együttműködésben – jelentette ki Mohamad 
Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter kedden Moszkvában. „Ha az Egyesült Államok visszavonja a szankciókat, 
visszatérünk a megállapodás maradéktalan teljesítéséhez” – hangoztatta az iráni tárcavezető. 
 
Már az áramellátást is veszélyeztetik az iráni bitcoinbányák 
Illegális „bitcoinbányákra” csapott le Irán. Az ország korábban támogatta a kriptovaluták termelését, emiatt azok 
gombamódra elszaporodtak, és az ország környezetét, illetve áramellátását veszélyeztetik – írja a Szabad Európa. 
Nagyon úgy fest azonban, hogy az iráni „bitcoinláz” korszaka véget érhet. Ez pedig annak köszönhető, hogy az irániak 
engedékenysége miatt jónéhány „illegális kriptobánya” is megjelent az országban. A jelenséget az is tetézte, hogy a 
járvány alatt gyors növekedésnek indult a bitcoin árfolyama. 
 
Biden befagyasztotta Trump gigantikus fegyvereladásait 
Joe Biden kormánya átmenetileg befagyasztotta azokat a hatalmas fegyvereladási megállapodásokat, melyeket Donald 
Trump elnök Szaúd-Arábiával és az Egyesült Arab Emírségekkel kötött, több milliárd dollár értékben – írja a Wall Street 
Journal. A Wall Street Journal forrásai szerint egyáltalán nem ritka, hogy az új amerikai elnökök felülvizsgálják elődjeik 
fegyvereladásait, ebben az esetben pedig valószínűleg csak átmeneti lesz a befagyasztás. 
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Két tengert köt össze Egyiptom új szupergyorsvonata 
Egyiptomban hamarosan elkezdik építeni az ország első gyorsvasút-vonalát, amely a Vörös-tengert a Földközi-tengerrel 
köti össze. A teljes útvonal 1000 kilométeres lesz, első 460 kilométere a Földközi-tenger partján fekvő El Alameint köti 
össze Ain Sokhnával. Az útvonal 15 állomást érint, melyek között az új főváros is szerepel, amelyet 2015-ben kezdtek el 
építeni, hogy a kormányzati épületeket erre a Kairótól mintegy 45 kilométerre található területre helyezzék át. 
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Ausztrália 

 
Ismét utazhatnak Sydney-be az ausztrálok 
Újranyitják a belső határokat Ausztrália legnépesebb három állama között, miután az országban 11. napja nem 
észleltek új koronavírus-fertőzést. Új-Dél-Wales határait azért zárták le decemberben, mert Sydneyben megugrott a 
fertőzöttek száma. 
 
Ausztrália egymilliárd dollárból fejleszti a hadseregét 
Egymilliárd ausztrál dollár (mintegy 227 milliárd forint) értékben fejlesztéseket hajt végre tengeri haderején 
Ausztrália. Fejlett, nagy hatótávolságú, felszíni és légi célpontok ellen bevethető rakétákkal, torpedókkal és 
szárazföldi célpontok elleni csapásmérő képességekkel fejleszti haditengerészetét, hogy kiterjessze és megőrizze a 
tengeri ellenőrzést – hangzott az erről szóló bejelentés. 
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Új-Zéland 

 
Új-Zéland az év legnagyobb részében zárva tartja a határait 
A koronavírus-járvány okozta helyzet miatt Új-Zéland az év legnagyobb részében továbbra is zárva tartja határait - 
jelentette be Jacinda Aldern miniszterelnök kedden, aki mások mellett a nemzetközi oltási kampány körüli 
bizonytalansággal indokolta a döntést. 
 
Módosított szabadkereskedelmi megállapodást írt alá Kína és Új-Zéland 
Módosított szabadkereskedelmi megállapodást írt alá Kína és Új-Zéland kedden, megújítva 12 évvel ezelőtt kötött 
egyezményüket - számolt be a China Daily című kínai pártlap. A módosítás értelmében a két ország nagyobb piaci 
hozzáférést biztosít a fa- és papíráruk számára, továbbá fejlesztéseket hajt végre a vámeljárások és együttműködés, 
a származási szabályok, valamint a kereskedelem technikai akadályai terén. Az új megállapodásba ezen kívül új részek 
kerültek, melyek az e-kereskedelem, a környezet és a kereskedelem kapcsolata, a versenypolitika és a kormányzati 
beszerzések témaköreivel foglalkoznak 
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Új-Zélandon is felütötte a fejét a dél-afrikai vírusvariáns 
Azonosították a koronavírus első belföldi esetét Új-Zélandon két hónappal azután, hogy november 18-ával teljesen 
felszámolták a koronavírus belföldi terjedésének láncolatát. A fertőzést egy 56 éves nőnél állapították meg a szigeten, 
aki december 30-án tért vissza Európából, és letöltötte a kötelező két hét karantént az erre kijelölt hotelben Auckland 
városában. Az elszigeteltség ideje alatt kétszer is negatív tesztet produkált, szombaton mégis kimutatták 
szervezetében a vírust, tíz nappal azután, hogy elhagyta a szállodát. 
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