
 

 
 

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 20-án, egy nap alatt 4-en vesztették életüket a koronavírus-fertőzés következtében, ezzel a járvány 
halálos áldozatainak a száma elérte a 1 256-ot. 707 újonnan azonosított esettel elérte a 69 238-at a járvány kezdete óta 
regisztrált megbetegedések száma, és 25 978-ra nőtt az aktív fertőzöttek száma. 
 
Hiába az állami támogatás, a Wizz Air balkáni útvonalakat törölt 
A koronavírus-járvány következtében még a korábbinál is alacsonyabbra csökkent a balkáni országok és Budapest 
közötti repülőforgalom, ezért a Wizz Air az öt, Budapestet a Balkánnal összekötő járatából már hármat törölt is, 
Szkopjéba és Podgoricába lehet már csak utazni velük Budapestről. A járvány az albán fővárosba repülő járatot is 
derékba vágta. 
 
Albánia EU-harmonizált fogyasztói árindexe 1,5%-kal nőtt decemberben 
Albánia éves harmonizált fogyasztói árindexe (HICP) decemberben 1,5%-kal emelkedett, miután novemberben éves 
szinten 2,2%-kal nőtt. A decemberi éves inflációra legerőteljesebben az élelmiszer, és az alkoholmentes italok 
harmonizált fogyasztói árindexének 2,9%-os és a közlekedési árak 2,8%-os emelkedése hatottak. Havi összehasonlítás 
alapján Albánia HICP-je decemberben 0,4%-kal emelkedett, miután az előző hónapban 0,9%-ot esett. Albánia nem 
harmonizált fogyasztói árindexe decemberben éves szinten 1,1%-ra lassult, a novemberi 1,6%-ról. 
 
Albánia kereskedelmi hiánya 10%-kal csökkent 2020-ban 
Albánia kereskedelmi hiánya 9,9%-kal csökkent éves összevetésben 2020-ban, 333 milliárd lekre (3,3 milliárd USD / 2,7 
milliárd EUR). Az export 9%-kal esett vissza 2020-ban az előző évhez képest 272 milliárd lekre, míg az import 6,8%-kal 
605 milliárd lekre csökkent. Az export visszaesése elsősorban a textil és lábbeli, az ásványi anyagok, az üzemanyagok, a 
villamosenergia, az építőanyagok és a fémek kivitelének csökkenésére vezethető vissza. Olaszország maradt továbbra 
is Albánia fő kereskedelmi partnere, az Olaszországba irányuló albán export 123,5 milliárd leket tett ki, míg a behozatal 
151,9 milliárd lek volt. Albánia további jelentős exportpartnerei Koszovó, Spanyolország és Németország voltak. 
 
FORRÁS: 
http://azonnali.hu/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/ 
 

Ausztria 

 
Ausztriában két héttel meghosszabbítják a teljes zárlatot 
Ausztriában másodszor is meghosszabbítják a koronavírus-járvány terjedésének megfékezését célzó teljes zárlatot - 
jelentette be Sebastian Kurz kancellár vasárnap. A karácsony után, december 26-tól bevezetett zárlatot eredetileg 
január 18-ig tervezték, majd 25-ig meghosszabbították. A mostani döntés alapján február 8-ig tart az országos karantén 
Ausztriában. Ennek elsődleges célja, hogy megelőzzék a koronavírus brit mutációjának robbanásszerű terjedését. Eddig 
5 fertőzött esetében azonosították a brit vírust, további 100 gyanús esetet még vizsgálnak. 
 
Ausztria már oltana hamarosan az AstraZeneca koronavírus-vakcinájával 
Az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari cég koronavírus elleni, közös fejlesztésű oltóanyagának 
mielőbbi engedélyezését szorgalmazta az Európai Unióban hétfőn Sebastian Kurz osztrák kancellár, miután EU-s és 
Európán kívüli kormányfőkkel videokonferencia keretében egyeztettek a járvány elleni küzdelemről. 
 
Minden ötödik tesztelt ember a koronavírus mutációjától fertőződött meg Bécsben 
A vizsgált 83 pozitív PCR-tesztből 14-nél vagy 17 százaléknál a koronavírus mutációját mutatta ki a bécsi egyetem egy 
bécsi tesztállomáson. A Kronen Zeitung osztrák napilap szerint valószínűsíthetően a brit mutációról van szó. A lap 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
http://azonnali.hu/cikk/20210120_hiaba-az-allami-milliardok-a-wizz-air-balkani-utvonalakat-torolt
https://seenews.com/news/albanias-eu-harmonised-annual-inflation-slows-to-15-in-dec-728608
https://seenews.com/news/albanias-trade-gap-narrows-10-in-2020-728195
http://azonnali.hu/
https://seenews.com/
https://www.worldometers.info/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210117/ausztriaban-ket-hettel-meghosszabbitjak-a-teljes-zarlatot-465646
https://www.portfolio.hu/uzlet/20210118/ausztria-mar-oltana-hamarosan-az-astrazeneca-koronavirus-vakcinajaval-465778
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210116-minden-tesztelt-otodik-ember-a-koronavirus-mutaciojatol-fertozodott-meg-becs.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210116-minden-tesztelt-otodik-ember-a-koronavirus-mutaciojatol-fertozodott-meg-becs.html


megjegyzi, hogy a teszteredményeket újabb vizsgálatnak fogják alávetni, hogy kiderüljön a brit vagy a még fertőzőbb 
dél-afrikai mutációról van-e szó. Korábban azt közölték, hogy a Favoriten kerületben lévő tesztállomásról származnak a 
minták, később ezt módosították, és nem árulták el, hogy melyik kerület érintett. 
 
Koronavírus: Ausztriában botrány robbant ki az oltási sorrend be nem tartása miatt 
Botrány robbant ki Ausztriában a koronavírus elleni oltások beadása körül, Sebastian Kurz kancellár a Kronen Zeitung 
című osztrák lapnak nyilatkozva szerdán megengedhetetlennek nevezte, hogy polgármesterek és feleségeik, illetve 
helyi prominens személyiségek soron kívül jutottak hozzá a vakcinához. 
 
Új magyar-osztrák koronavírus-vakcina fejlesztése folyik gőzerővel 
Jakab Ferenc virológus az ATV-n beszélt a koronavírus mutációiról, az új vakcinákról, és arról is, hogy magyar-osztrák 
együttműködéssel új koronavírus-vakcina fejlesztése folyik gőzerővel. Egy osztrák vállalat és a pécsi tudományegyetem 
a debreceni egyetem mellett új vakcinakísérletbe fogott, ami már célegyenesben van. A vakcinafejlesztési projekt 
laboratóriumi fázisa megkezdődött, és január végén február elején kezdődnek meg az állatkísérletek, nagyon bízunk 
benne, hogy hamar eredményt tudunk produkálni, mondta Jakab Ferenc. 
 
Ausztriában nyárig életben maradnak a válságtámogatások 
Ausztriában fél évvel meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt folyósított gazdasági válságtámogatásokat – 
jelentette be Werner Kogler alkancellár szerdán Gernot Blümel pénzügyminiszterrel közösen tartott 
sajtótájékoztatóján. Az intézkedés célja, hogy a koronavírus-járvány okozta elhúzódó gazdasági válsághelyzetben 
egyfajta áthidaló segítséget és egyúttal tervezhetőséget nyújtsanak továbbra is a vállalatoknak – hangsúlyozta Kogler. 
 
Új trendet hozott a pandémia az ausztriai munkaerőpiacon 
Az elmúlt héten a járványvédelmi korlátozások miatt 25 ezerrel 440 ezerre nőtt a részmunkaidőben foglalkoztatottak 
száma Ausztriában a munkaügyi minisztérium keddi tájékoztatása alapján. A minisztérium nem számít a helyzet 
javulására az elkövetkező hetekben. Az AMS jelenleg 533 ezer munkanélkülit tart nyilván, ezek közül 65,5 ezren állnak 
átképzés alatt. 
 
FORRÁS: 
www.index.hu  
www.origo.hu  
www.portfolio.hu 
www.vg.hu 
 

Benelux államok 

 
Továbbra is enyhén emelkedik a fertőzöttek száma Belgiumban 
Továbbra is enyhén emelkedik, kétezer felett maradt Belgiumban a koronavírussal fertőzöttek napi száma hétfőn. 
Hollandiában megkezdték az idősotthonok lakóinak beoltását. Luxemburg fokozza oltási kampánya ütemét, a 
nagyhercegségben ez idáig több mint háromezer ember kapta meg a koronavírus elleni vakcinát. A belga 
közegészségügyi intézet frissen közzétett adatai szerint az előző hét adataihoz képest hétfőn 9 százalékkal több ember 
esetében jegyzeték fel a koronavírus jelenlétét. Belgiumban a napi mutató továbbra is kétezer felett van. A koronavírus-
tesztek pozitivitási rátája országos átlagban 5 százalékos. Továbbra is az antwerpeni régió, Kelet-Flandria, és a brüsszeli 
régió tartozik a legfertőzöttebb területek közé Belgiumban - közölték. 
 
Belgiumban hétfőn megkezdik az oltást a Moderna vakcinájával is 
Belgiumban hétfőtől megkezdik a lakosság beoltását a Moderna vállalat koronavírus elleni oltóanyagával is, miután a 
Pfizer és a BioNTech gyógyszercégek által kifejlesztett, december 28. óta alkalmazott vakcinából ez idáig már 35 ezer 
ember megkapta az oltás első dózisát – közölte e helyi sajtó csütörtökön. Frank Vandenbroucke belga egészségügyi 
miniszter tájékoztatása szerint az amerikai Moderna oltóanyagából Belgium ez idáig 8 ezer adagot kapott. A 
rendelkezésre álló oltóanyagból a hétfői oltási kampány megkezdéséhez arányosan elosztva 4 kórház részesül.  

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210120/koronavirus-ausztriaban-botrany-robbant-ki-az-oltasi-sorrend-be-nem-tartasa-miatt-466108
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210117/uj-magyar-osztrak-koronavirus-vakcina-fejlesztese-folyik-gozerovel-465652
https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/ausztriaban-nyarig-eletben-maradnak-a-gazdasagi-valsagtamogatasok-3500518/
https://www.vg.hu/vallalatok/vallalati-hirek/uj-trendet-hozott-a-pandemia-az-ausztriai-munkaeropiacon-3497431/
http://www.index.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://profitline.hu/Tovabbra-is-enyhen-emelkedik-a-fertozottek-szama-Belgiumban-417144
http://www.ma.hu/kulfold/357470/Belgiumban_hetfon_megkezdik_az_oltast_a_Moderna_vakcinajaval_is


Több mint százan fertőződtek meg egy belga idősotthonban a brit vírusmutációval 
A nyugat-belgiumi Houthulst egyik idősotthonában 128-an fertőződtek meg a koronavírus brit mutációjával, eközben 
az országban valamelyest csökkent az új fertőzöttek átlagos napi száma. Belgium a vártnál mintegy hétezer dózissal 
kevesebbet kap a Pfizer/BioNTech oltóanyagából a jövő hét folyamán - közölte a belga sajtó vasárnap. Sajtóbeszámolók 
szerint nem az első eset, hogy Belgiumban kimutatták a brit vírusmutációt, a múlt héten ugyanis a karácsonyi vakációról 
visszatérő turisták között találtak fertőzötteket. Eddig azonban nem volt példa arra, hogy egyszerre ennyi, azonos 
épületben lakó esetében mutassák ki a fertőzést. 
 
Több ezren tüntettek Amszterdamban a járványügyi korlátozások ellen 
Több ezer ember részvételével tartottak engedély nélküli demonstrációt Amszterdamban a koronavírus-járvány 
megfékezését célzó lezárások miatt vasárnap – adta hírül a Reuters. A tüntetők a Rijksmuseum és a Van Gogh Múzeum 
előtti téren gyülekeztek szabadságpárti transzparensekkel felszerelkezve. Maszkot szinte senki sem viselt, és a szociális 
távolságtartási szabályokat is csak elvétve tartották be. 
 
2020 nem döntött rekordot a csődök számát tekintve Luxemburgban 
Ugyan 2020 soha nem látott gazdasági visszaesést hozott, mégis kevesebb gazdasági társaság ment csődbe 
Luxemburgban, mint 2019-ben. Az országban regisztrált 1.206 cégcsőd ágazati megoszlását tekintve magasan az 
építőipar a leginkább érintett szektor, de az év még így is kedvezőbben zárult, mint az azt megelőző év, amikor is 1.239 
cég szűnt meg csőd következtében. A STATEC (Luxemburgi Statisztikai Hivatal) véleménye szerint az elmúlt két év 
azonos nagyságrendű volt a cégcsődök szempontjából. A koronavírus-járvány kitörése óta bevezetett állami 
védőintézkedések (nehéz helyzetű gazdasági ágazatok vállalkozásainak támogatása, a részleges munkanélküliség, az 
állam által garantált kölcsönök stb.) nagyban járultak hozzá ahhoz, hogy számos vállalat ne szűnt meg 2020-ban.  
 
FORRÁS:  
www.profitline.hu  
www.ma.hu 
www.origo.hu  
www.index.hu  
www.wort.lu  
 

Bosznia-Hercegovina 

 
Elfogadták a Bosznia-hercegovinai Föderáció oltási tervét 
Először az egészségügyi dolgozókat és a szociális intézmények dolgozóit, majd a hatvan évnél idősebb krónikus 
betegeket oltják be - ezt a koronavírus elleni oltási tervet fogadta el a többségében bosnyákok és horvátok lakta boszniai 
országrész, a Bosznia-hercegovinai Föderáció kormánya. Az időseket a 18 és 64 év közötti, a közszféra fontosabb 
ágazataiban tevékenykedő alkalmazottak követik, köztük a rendőrök és a tömegközlekedésben dolgozók. Az országba 
várhatóan csak január végén, február elején érkezik vakcina. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma január 20-ra 
334-gyel 118 717-re növekedett, a járvány halálos áldozatainak száma pedig 12-vel 4 521-re nőtt. 
 
Bosznia-Hercegovina kereskedelmi hiánya 20%-kal csökkent 2020-ban 
Bosznia-Hercegovina kereskedelmi hiánya 20,4%-kal csökkent éves összevetésben, 6,4 milliárd BAM-ra (4 milliárd dollár 
/ 3,3 milliárd euró) 2020-ban. Az export 8,5%-kal esett vissza az egy évvel korábbihoz képest, a vizsgált időszakban 10,5 
milliárd BAM-ra, míg az import 13,4%-kal 16,9 milliárd BAM-ra csökkent. 
 
A Boszniai Szerb Köztársaság 22,4 millió euró világbanki kölcsönt vesz fel a koronavírus-járvány sújtotta vállalkozások 
támogatására 
A boszniai Szerb Köztársaság kormánya 22,4 millió euró (27,2 millió dollár) kölcsönt vesz fel a Világbankhoz tartozó 
Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banktól (IBRD) a koronavírus-válság sújtotta vállalkozások támogatása érdekében. 
A cél a vállalkozások likviditásának és helyreállításának elősegítése, a hosszú távú finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosítása és az új munkakörülményekhez való alkalmazkodás révén, beleértve a digitalizációt és az új technológiákat. 

https://www.origo.hu/nagyvilag/20210117-tobb-mint-szazan-fertozodtek-meg-egy-belga-idosotthonban-a-brit-virusmutacioval.html
https://index.hu/kulfold/2021/01/17/tuntetes_amszterdam_hollandia_korlatozasok_koronavirus_jarvany/
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/2020-n-aura-pas-vu-flamber-les-faillites-6005751cde135b9236ca7e7e
http://www.profitline.hu/
http://www.ma.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.index.hu/
http://www.wort.lu/
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210115-oltasi-tervet-fogadott-el-a-bosznia-hercegovinai-foderacio-kormanya.html
https://seenews.com/news/bosnias-trade-gap-narrows-20-in-2020-728506
https://seenews.com/news/bosnias-serb-republic-oks-224-mln-euro-world-bank-loan-for-coronavirus-hit-businesses-727873
https://seenews.com/news/bosnias-serb-republic-oks-224-mln-euro-world-bank-loan-for-coronavirus-hit-businesses-727873


 
Németország 50 kiváló minőségű lélegeztetőgépet adományoz Boszniának 
Németország az Egészségügyi Világszervezet támogatásával további 50 lélegeztetőgépet és 10 000 pulzoximétert 
adományoz Bosznia-Hercegovina egészségügyi intézményeinek a betegek kezelésének támogatására. Az adomány 
összértéke mintegy 530 000 euró. Az eszközök természetesen a koronaválság leküzdése után is használhatók lesznek. 
 
FORRÁS: 
https://www.origo.hu/ 
https://www.sarajevotimes.com/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bosnia-and-herzegovina/ 
 

Bulgária 

 
Koronavírus-helyzet Bulgáriában 
Bulgáriában január 20-ra, egy nap alatt 37-en vesztették életüket a koronavírus-fertőzés következtében, ezzel a járvány 
halálos áldozatainak a száma elérte a 8 651-et. 482 újonnan azonosított esettel elérte a 213 409-et a járvány kezdete óta 
regisztrált megbetegedések száma, az aktív fertőzöttek száma december eleje óta csökken, jelenleg 29 660 aktív esetet 
tartanak nyilván. 
 
Bulgária GDP-je 2021-ben 3,7%-kal, 2022-ben 3,6%-kal emelkedhet 
Bulgária bruttó hazai terméke ebben az évben várhatóan 3,7%-kal emelkedik, majd 2022-ben 3,6%-kal nőhet a központi 
bank előrejelzése szerint. A GDP növekedését 2021-ben várhatóan az export, az állóeszköz-beruházások és a 
magánfogyasztás fogják elősegíteni. Bulgária gazdasága várhatóan 2022-ben éri majd el a világjárvány előtti szintjét. 
Az ország GDP-je 4,4%-kal csökkent 2020-ban. 
 
Bulgáriában az infláció 0,1%-ra mérséklődött decemberben 
Bulgária fogyasztói árai decemberben éves összehasonlításban 0,1%-kal emelkedtek a novemberi 0,4%-os emelkedést 
követően. Havi összehasonlítás alapján a fogyasztói árak decemberben 0,5%-kal emelkedtek. Az átlagos éves infláció 
2020-ban 1,7% volt. Az EU-harmonizált fogyasztói árindex (HICP) decemberben éves összehasonlításban változatlan 
maradt, és 0,5%-kal emelkedett a novemberi szinthez képest. 
 
Bulgária munkanélküliségi rátája 0,8%-kal 6,7% -ra emelkedett 2020 végére 
Bulgária 6,7%-os munkanélküliségi rátával zárta 2020-at, ami 0,8 százalékponttal magasabb, mint 2019 végén. A 
december végi munkanélküliségi ráta nem változott november végéhez képest. 2020 végén 220 292 munkanélkülit 
tartottak nyilván, mely 25 577 fő növekedést jelent 2019 végéhez képest, és 1452 fővel nőtt 2020 november végéhez 
képest. 
 
Nyolc százalékot esett Bulgária mezőgazdasági termelése tavaly 
A bolgár agrárgazdaság teljesítményéről készült első becslések azt mutatják, hogy a 2020-ban elért 7754,0 millió levás 
kibocsátási érték 8,3 százalékos csökkenést jelent 2019-hez képest. A növénytermelés értéke 5 076,1 millió leva volt 
tavaly, amely 11,8 százalékos csökkenést jelent 2019-hez képest. A csökkenés oka a termelési volumen 16,6 százalékos 
csökkenésében keresendő, amelyet nem tudott ellensúlyozni az 5,8 százalékos áremelkedés sem. 
 
FORRÁS: 
https://blog.syngenta.hu/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/ 
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Csehország 

 
Visszaesett a személyautók gyártása Csehországban 
Csehországban tavaly 1,15 millió személygépkocsit gyártottak, ami éves szinten 19,2 százalékos visszaesés. A gyártás 
ezzel a 2014-es év szintjére esett vissza – közölte a cseh autóipari szövetség Prágában, jelezve, hogy a problémák 
alapvetően a koronavírusjárvány következményei. 
 
Csehországban csak a kórházi helyzet javulása esetén mérséklik az óvintézkedéseket 
A cseh kormány képviselői jelezték, hogy az érvényben lévő óvintézkedések esetleges mérséklését alapvetően a kórházi 
betegek számának jelentős csökkenésétől teszik függővé, de mivel ez nőtt, egyelőre nem lehet számítani enyhítésekre. 
 
Csehországban is megjelent a brit mutánsvírus 
Mérsékelten újra javul a koronavírus-járványhelyzet Csehországban. Hétfőn bejelentették, hogy megbetegedett Tomás 
Petrícek külügyminiszter és Csehországban is megjelent a koronavírus brit mutációja. Az öt sávra osztott százpontos 
hivatalos kockázati táblázat alapján Csehországban december 27-e óta ugyan a legszigorúbb, ötödik sávra érvényes 
óvintézkedések vannak érvényben, de a gyakorlatban hétfőn már ötödik napja az enyhébb negyedik sávnak felel meg 
reális járványhelyzet. 
 
FORRÁS:  
www.autopro.hu 
www.parameter.sk 
www.portfolio.hu 
 

Egyesült Királyság 

 
Már nem az EU minden baj forrása, egymásnak estek a brexiterek 
Olyan gondokat okozott az Egyesült Királyság vállalatainak az ország január 1-jei de facto kilépése az EU-ból, hogy ezt 
már a legelszántabb brexiterek sem hagyhatják figyelmen kívül. Persze még nem adták fel a hitüket, ám mivel az EU-t 
már nem okolhatják a szigetország minden bajáért, egymásra mutogatnak. 
 
A britek már 5 millió oltásnál tartanak 
A nagy-britanniai koronavírus-járvány halálos áldozatairól szerdán közzétett napi összesítésben több mint 1800 
haláleset szerepel, de az adat számos olyan halálozást is tartalmaz, amelyek korábban történtek. Az újonnan kiszűrt 
fertőzéses esetek száma ugyanakkor ismét jelentősen csökkent, a koronavírus elleni oltásból pedig már több mint 
ötmilliót beadtak az országban. 
 
A brit lakosság 10%-a már átesett a koronavírus-fertőzésen 
A brit statisztikai hivatal (ONS) kedden ismertetett legújabb becslése szerint a brit lakosság tíz százalékának 
szervezetében lehet jelen koronavírus-antitest. Átfogó tanulmányában az ONS közölte: reprezentatív számítási 
módszertana arra vall, hogy az Egyesült Királyság messze legnépesebb nemzete körében, azaz az 56 milliós Angliában 
decemberben a lakosság 12,1 százalékának szervezetében találtak volna koronavírus-fertőzésre utaló antitesteket 
vérvizsgálatra alapuló teljes körű szűrés esetén. 
 
Brit csavar – Anglia új oltási tervet fontolgat 
Nagy-Britanniában is elégedetlenek a hatóságok az oltási ütemmel, annak ellenére, hogy a szigetország a lakosságához 
mérten és a beadott oltások számában is a világon az egyik legjobb pozícióban van. Mivel a Pfizer koronavírus-
vakcinájáról hitelt érdemlő, lektorált és független forrásból megerősített adatok mutatják, hogy már az első oltás után 
is ad legalább valamennyi védelmet, ezért a britek új oltási tervet dolgoztak ki.  
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A Brexit vámköltsége hétmilliárd fontra is rúghat 
A brexit után bevezetett új rendszer plusz költségei akár a 7 milliárd fontot (körülbelül 2800 milliárd forintot) is elérhetik 
a brit vámhivatal számításai szerint – írja a Magyar Nemzet a BBC-re hivatkozva. Órákig, sőt, akár napokig is 
vesztegelhetnek a brit frisshús-készítmények a határon, mivel a brexit után bevezetett új rendszer óriási mértékű 
papírmunkát követel meg az exportőröktől. Brit húsexportőrök állítják: a szigetország Európai Unióból való kiválása után 
bevezetett vámszabályok nem felelnek meg a céljuknak, mivel termékeik gyakran órákat, sőt, akár napokat is 
vesztegelnek a határon – írja a hírportál. 
 
Elvándorlási hullámot hozott a Covid Nagy-Britanniában 
A koronavírus járvány a második világháború óta a legnagyobb népességcsökkenést okozta Nagy-Britanniában, ugyanis 
egyre több külföldi tér vissza hazájába a pandémia miatt – írja a Financial Times. A 2019 harmadik negyedévét követő 
egy évben mintegy 1,3 millió bevándorló döntött úgy, hogy hazaköltözik a szigetországból. A hivatalos statisztikák 
szerint csak Londonból csaknem 700 000 külföldi születésű lakos távozott. 
 
Karantén vár az Angliába érkezőkre, kötelező a negatív teszt 
A brit kormány hétfőtől átmenetileg minden országból megszüntette a karanténkötelezettségtől mentes beutazás 
lehetőségét az Egyesült Királyságba. Ezzel egy időben érvénybe lépett az a rendelkezés is, amelynek értelmében csak 
negatív koronavírusteszt felmutatásával lehet belépni az országba. A brit kormány indoklása szerint ezeknek a 
rendelkezéseknek az a célja, hogy az ország megvédhesse magát az esetleg még nem azonosított új koronavírus-
változatok behurcolásának kockázatától. 
 
64-szer változtak a járványügyi szabályok Angliában 
Angliában a brit kormány legalább 64-szer változtatta meg a járványügyi rendelkezéseket a pandémia kezdete óta – írja 
a The Guardian egy brit emberi jogi ügyvéd számításaira alapozva. A törvényeket kilenc hónapja elemző Adam Wagner 
elmondta, hogy tavaszi bevezetésük óta a nemzeti szintű előírások, a helyi rendeletek, a maszkviselésre, illetve az 
utazásra és a karanténkötelezettségre vonatkozó szabályok átlagosan négy és fél naponta változtak. 
 
Eljött a sírásrívás ideje, az EU szólt előre 
Észak-Írországban máris politikai csatát okozott, hogy a brexit után kiterjedt papírmunkára van szükség a Nagy-
Britannia és Észak-Írország közti árucsere lebonyolításához. A brit zenészek aláírásgyűjtéssel követelik, hogy szabadon 
vállalhassanak munkát az EU-ban. 
 
Beütött a második hullám: novemberben visszaesett a brit gazdaság 
Félévi növekedés után először csökkent a brit gazdaság teljesítménye novemberben, a koronavírus-járvány 
megfékezését célzó akkori korlátozások bevezetése nyomán. A brit statisztikai hivatal (ONS) pénteken ismertetett 
becslése szerint a tavalyi 11. hónapban 2,6 százalékkal esett vissza a brit hazai össztermék (GDP) októberhez mérve. 
Októberben 0,6 százalékkal emelkedett a brit GDP-érték havi összevetésben. Az ONS hangsúlyozta, hogy a novemberi 
visszaesés hathavi folyamatos gazdasági növekedésnek vetett véget. 
 
FORRÁS: 
www.napi.hu 
www.index.hu 
www.vg.hu 
www.portfolio.hu 
www.kitekinto.hu 
 

Észak-Macedónia 

 
Észak-Macedónia január 21-től enyhíti a korlátozásokat 
Észak-Macedónia kormánya úgy döntött, hogy január 21-től az eddig 18 óra helyett 21 óráig lehetnek nyitva a bárok és 
éttermek. A kormány a következő héten tárgyal a korlátozások további enyhítésének lehetőségéről. A szkopjei kormány 
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emellett a napokban arról is dönt, pontosan mely ágazatoknak és mekkora mértékű támogatást nyújt a következő, 
ötödik gazdasági mentőcsomagban, amellyel a koronavírus-járvány következményeit igyekeznek enyhíteni. A 
regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma 72-vel 89 474-re, a járvány halálos áldozatainak száma 13-mal 2739-re nőtt. 
 
Szerbia nyolcezer Pfizer vakcinával segíti Észak-Macedóniát 
Észak-Macedónia miniszterelnöke, Zoran Zaev január 18-án jelentette be, hogy Szerbia 8000 koronavírus elleni Pfizer- 
BioNTech COVID-19 védőoltással segíti az országot. Szerbiában jelenleg csak a Pfizer vakcina van egyelőre 
használatban, amely tavaly év végén érkezett az országba, az orosz és a kínai vakcina engedélyezés előtt áll. 
 
Az Észak-Macedóniába érkező külföldi turisták száma novemberben 87,3%-kal esett vissza éves szinten 
Az Észak-Macedóniába érkező külföldi turisták száma novemberben éves szinten 87,3%-kal, 5481-re csökkent. A külföldi 
turisták által Észak-Macedóniában töltött vendégéjszakák száma novemberben 13 333-ra csökkent, ami éves szinten 
84%-os visszaesést jelent. A novemberben az országba látogató összes külföldi turista közül 15,6% Törökországból, 13% 
Szerbiából és 11,7% Albániából érkezett. A belföldi turisták száma novemberben 16 035 volt, ami 24,9% -os csökkenést 
jelent, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 34 849 volt, mely 34%-os csökkenést jelent éves összevetésben. Az 
ohridi és a szkopjei repülőterek utasforgalma 71%-kal esett vissza 2020-ban. 
 
Észak-Macedóniában éves szinten 54%-kal nőtt a munkanélküliek száma 2020 decemberében 
December végén 156 432 munkanélkülit tartottak nyilván Észak-Macedóniában, szemben az egy évvel korábbi 101 748-
mal, mely rávilágít a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások foglalkoztatásra gyakorolt negatív hatására. 
Havi összehasonlítás alapján decemberben a munkanélküliek száma 1%-kal nőtt. 
 
Forrás: 
https://mandiner.hu/ 
https://seenews.com/ 
https://seenews.com/news/n-macedonias-skopje-ohrid-airports-2020-passenger-traffic-slumps-71-728296 
https://szabadmagyarszo.com/ 
 

Franciaország 

 
Franciaországban már délután 6-kor fog kezdődni a kijárási tilalom 
Franciaország egész területén szombattól délután 6 órakor fog kezdődni az éjszakai kijárási tilalom "legalább két hétig", 
és a határellenőrzést is megerősíti a kormány a koronavírus korábbinál sokkal fertőzőbb változata terjedésének 
megfékezésére - jelentette be Jean Castex miniszterelnök. "A közfeladatokhoz kapcsolódó kivételeket leszámítva 
minden helynek, üzletnek és embereket fogadó szolgáltató helyeknek 18 órakor be kell zárnia" - mondta a kormányfő a 
járványhelyzetről tartott heti sajtótájékoztatóján csütörtökön.  A meghosszabbított kijárási tilalom az ország tíz keleti 
megyéjében már január elején, további tízben, a délkeleti országrészben pedig ezen a héten lépett életbe, jelenleg az 
ország területének a 25 százalékát érinti. Az ország többi részén mostanig 8 órakor kezdődött a kijárási tilalom.   
 
Európa tovább szigorít – a francia emberek nem kérik az oltást 
A szigorúbb korlátozás célja, hogy visszaszorítsák a vírus terjedését. Franciaország kimondottan rosszul áll az oltások 
beadásával, mindössze 250 ezer embert oltottak be, ami lakosságarányosan nagyon alacsony. Ennek fő oka, hogy 
alacsony az oltási hajlandóság. Ezért Franciaországban hétfőtől már életkorra vonatkozó korlátozás nélkül minden 
veszélyeztetett ember megkaphatja az oltást. A szigorúbb intézkedések miatt a francia kormány újabb gazdaságsegítő 
csomagot jelentett be, ami havi 4 milliárd euróval támogatja a bajba jutott vállalatokat. 
 
6.000 vállalat működik részlegesen hosszútávon Franciaországban 
Franciaországban több, mint 6.000 olyan vállalatra vonatkozik a hosszú távú részleges működési megállapodás, 
amelyeknek a fele 20 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztatnak. A francia kormány ezen vállalatok esetében 
nagyobb hangsúlyt kíván fordítani a képzésre, ez az említett 6.000 vállalat esetében összesen 420.000 alkalmazottat 
érint. A szabályozás szerint 6-24 hónapos intervallumban engedélyezett a munkaidő csökkentése max. 40%-os 
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mértékig, abban az esetben, ha a fennmaradó időtartamot a munkavállaló képzésre fordítja. Ezt az időszakot 
munkanélküli segélyezésből finanszírozzák, a bruttó bér 70%-os nagyságrendjében.  
 
Franciaország államadóssága legalább 10 éven keresztül meg fogja haladni a GDP 100%-át 
A francia Számvevőszék elnöke – Pierre Moscovici, korábbi EU biztos – jelentette ki december 17-én, hogy a francia 
államadósság „legalább 10 évig” a GDP 100%-a felett marad, hozzátéve, hogy az a legfontosabb, hogy ez a szint tartósan 
fenntartható legyen. A rémisztő prognózis a koronavírus okozta gazdasági válság egyértelmű következménye. 
„Legalább 5 évig fogunk együtt élni azzal, hogy a költségvetési hiány meghaladja majd a GDP 3 %-át. Franciaország 2020 
tavasza óta túlzottan sokat költött az egészségügyi majd a gazdasági válság kezelésére, összesen több, mint 86 milliárd 
eurót költött el az állam a vállalkozások és az egészségügyi szektor támogatására. Ennek megfelelően Franciaországnak 
a GDP 120%-ának megfelelő adósságállománnyal kellett lezárnia a 2020-as évet, amely várhatóan tovább fog dagadni 
és az idén eléri majd a 122,4%-ot – áll a francia Számvevőszék idei prognózisában.  
 
FORRÁS: 
www.portfolio.hu  
www.profitline.hu  
www.latribune.fr    
 

Horvátország 

 
Horvátország nem tervezi a korlátozások feloldását 
Bár Horvátországban október óta nem regisztráltak ilyen kevés fertőzöttet naponta, mint az elmúlt egy héten, a 
válságstáb nem tervezi a korlátozások feloldását, várhatóan február közepéig vagy március végéig meghosszabbítja 
azokat. Január 18-tól viszont visszatérhettek az iskolapadokba az általános iskolák alsó tagozatos osztályaiba járó, 
továbbá az érettségi előtt álló diákok. A felső tagozatosok és a többi középiskolai tanuló számára online oktatást 
rendeltek el. Horvátországban eddig 45 ezer 710 embert oltottak be a koronavírus ellen, zömében egészségügyi 
dolgozókat, szociális és idősotthonok lakóit és dolgozóit, valamint idősebb és krónikus betegeket. 
 
Koronavírus-helyzet Horvátországban 
Horvátországban egy nap alatt 902 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta számuk elérte a 226 550-et. 
Január 20-ra 27 beteg halt bele a fertőzés szövődményeibe, így az áldozatok száma 4 711-re nőtt. A horvát kórházakban 
1 603 beteget ápolnak, közülük 151-en vannak lélegeztetőgépen, az aktív esetek száma 3 481. 
 
A horvát kormány elfogadta a Befektetés-ösztönzésről szóló törvény végleges tervezetét 
A horvát kormány január 14-i ülésén az EU-jogharmonizáció keretein belül elfogadta a Befektetés-ösztönzésről szóló 
törvény végleges tervezetét, amellyel a törvénybe beépíti az Európai Bizottság 2020. július 2-án kelt 2020/279 sz. 
rendeletét. Ezzel jogi keretet kap azoknak a vállalkozásoknak a támogatása, amelyek a COVID-19 járvány nehéz 
helyzetbe sodort. A jogszabály lehetővé teszi azt is, hogy egy évvel meghosszabbítsák azoknak a támogatott 3 éves 
időszakban megvalósuló befektetési projekteknek a határidejét, amelyeknek a kivitelezése a koronavírus-járvány 
megkezdésének napja után kezdődött csak el. 
 
Az átlagos infláció Horvátországban 0,1%-ra csökkent 2020-ban 
Az átlagos infláció Horvátországban a 2020-ban 0,1%-ra lassult, a 2019-es 0,8%-hoz és a 2018-ban mért 1,5%-hoz 
képest. Decemberben a fogyasztói árak éves összehasonlítás alapján 0,7%-kal csökkentek, miután novemberben éves 
szinten 0,2%-kal estek vissza. Havi összehasonlítás alapján a fogyasztói árindex (CPI) decemberben 0,6%-kal csökkent, 
a novemberi 0,3%-os visszaesést követően. 
 
A horvát munkanélküliségi ráta 9,5%-ra nőtt decemberben 
A regisztrált munkanélküliségi ráta Horvátországban decemberben 9,5%-ra emelkedett, szemben a novemberi 9,3%-os 
értékkel. Decemberben 159 845 munkanélküli volt Horvátországban, ami havi összehasonlításban 2,1%-os, éves szinten 
pedig 21,3%-os növekedést jelent.  
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Szinte eltűntek Horvátországból a magyarok 
A korábbi évhez képest mintegy harmadára csökkent a magyar vendégek száma Horvátországban 2020-ban, a 
vendégéjszakák számában ugyanakkor kisebb mértékű volt a mérséklődés. Tavaly több mint 220 ezer magyar turista 
járt Horvátországban, 65 százalékkal kevesebb, mint 2019-ben. A magyar vendégéjszakák száma az előző évihez képest 
60 százalékkal 1,3 millióra mérséklődött a múlt évben. Az eVisitor rendszer alapján 2020-ban 7,8 millió turistát 
regisztráltak Horvátországban, 2019-hez képest 63 százalékkal kevesebbet. A vendégéjszakák száma 54,4 millió volt, 
ami 50 százalékkal mérséklődött a korábbi esztendőhöz képest. Az összes turista közül a külföldiek 43,1 milliónyi 
vendégéjszakát töltöttek az adriai államban, 55 százalékkal kevesebbet 2019-hez képest. 
 
FORRÁS:  
https://infostart.hu/ 
Magyarország Nagykövetsége, Horvátország 
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Koszovó 

 
Koronavírus-helyzet Koszovóban 
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma január 20-ra Koszovóban 320-szal 56 732-re növekedett. A járvány halálos 
áldozatainak száma hattal 1426-ra nőtt.  

 
Koszovó kormánya 222,4 millió eurós gazdaságélénkítési csomagot hagyott jóvá 
Koszovó kormánya 222,4 millió eurós (268,8 millió dolláros) gazdaságélénkítési csomagot hagyott jóvá, amelynek célja 
a 2021-es COVID-19 válság következményeinek enyhítése. A kormány jóváhagyta a COVID-19 elleni védekezési 
intézkedések módosítását is. A kormány csökkentette a kijárási tilalom időtartamát, mely a magas fertőzésveszélyű 
településeken (a korábbi 20.00 óra helyett) 21.30-tól reggel 5-ig tart. Ezenkívül azokban az önkormányzatokban, ahol a 
betegség terjedésének kockázata közepes és alacsony, az üzletek 22.00 óráig tarthatnak nyitva a korábbi 20.00 óra 
helyett. A nyilvános összejövetelek maximális létszámát az eddigi 4 főről 50 főre módosították. 
 
FORRÁS: 
https://mandiner.hu/ 
https://seenews.com/ 

 

Lengyelország 

 
Koronavírus: Lengyelországban eddig több mint félmillió embert oltottak be 
Lengyelországban több mint félmillió embert oltottak be keddig - közölte Wojciech Andrusiewicz, a lengyel 
egészségügyi minisztérium szóvivője. A tárca szerint jelenleg lassul a járvány, maradnak viszont a korlátozó 
intézkedések - írja az MTI. 
 
Még több fizetett szabadság járhat a lengyelnek 
A lengyel kormány párbeszédet kezd a munkavállalók és a munkaadók képviselőivel arról, milyen változtatásokkal 
induljanak neki a pandémiát követő gazdasági újjáépítésnek. A munkavállalók képviselői azt szeretnék, ha a dolgozók 
évi szabadságát meghosszabbítanák 31 napra, míg a munkaadók szerint állandóvá kellene tenni a távmunkát. 
 
 
FORRÁS: 
www.napi.hu 
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Montenegró 

 
Montenegró január végén elegendő mennyiségű vakcinát kap a Sinopharmtól 
Montenegró január végén elegendő mennyiségű Sinopharm-vakcinát kap a koronavírus-megbetegedés megelőzésére. 
Erről a kínai cég magas szintű képviselői állapodtak meg Jelena Borovinić Bojović montenegrói egészségügyi 
miniszterrel. Más gyártókkal is zárószakaszukba érkeztek a koronavírus elleni vakcina beszerzéséről szóló kétoldalú 
tárgyalások. Ennek alapján Montenegróban megjelenik a Pfizer európai tanúsítvánnyal rendelkező vakcinája is, amellyel 
megkezdik a lakosság oltását. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma január 20-án Montenegróban 351-gyel 56 
579-re, a járvány halálos áldozatainak száma kilenccel 758-ra nőtt. 
 
Oroszország miatt kerülhet válságba az új montenegrói kormány 
Hiába diadalmaskodott az augusztusi montenegrói parlamenti választáson az Oroszországot szövetségesnek tekintő 
pártokat is magába foglaló koalíció, a volt jugoszláv tagköztársaság egyelőre kitart az euró-atlanti integráció folytatása 
mellet. Ez hosszabb távon belső feszültségeket hozhat az egymástól igencsak különböző koalíciós partnerek között. 
Đorđe Radulović új montenegrói külügyminiszter világossá tette, hogy Podgorica kész javítani az együttműködést 
Moszkvával, de csak addig, amíg ez nem sérti az euró-atlanti integrációs célokat. Montenegró a koronavírus-oltások 
terén is inkább a Nyugat felé fordul: a kormány képviselői elsősorban az amerikai Pfizerrel és a brit-svéd AstraZenecával 
tárgyalnak az oltások megvásárlásáról. 
 
Montenegróban 0,3%-os volt a defláció 2020-ban 
Montenegróban 0,3%-os volt a defláció 2020-ban, az előző évi 0,4% -os inflációhoz képest. Az átlagos fogyasztói árak 
legnagyobb, 6,1%-os csökkenését a közlekedésben mérték, míg az alkoholos italok és a dohányáruk 2,7%-kal drágultak. 

 
FORRÁS : 
https://balk.hu/ 
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Németország 

 
FIGYELEM! 2021. január 14-i hatállyal módosultak a beutazási szabályok 
Tesztelés Németországba való beutazáskor. 
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) 
A mintavételre külföldön leghamarabb a beutazást megelőző 48 órával kerülhet sor, belföldi mintavételnél arra kell 
tekintettel lenni, hogy az eredményt a beutazó a beutazást követő 48 órán belül kézhez kapja. A rizikóterületeken belül 
kijelölésre került két új kategória: ahol különösen magas az aktuális fertőzési szám, illetve ahol a koronavírus speciális 
mutációi elterjedtek (a rizikóterületek listáján ezek a kategóriájú országok is megtalálhatóak). Az ilyen országok 
esetében a tesztelésre már a beutazást megelőzően sort kell keríteni (mintavétel max. 48 órával az utazás előtt). 
 
Megjött a német döntés a korlátozásokról - Merkel figyelmeztette a szomszédos országokat 
Elővigyázatosságból február közepéig meghosszabbítják és meg is szigorítják a járványügyi korlátozásokat 
Németországban, hogy megakadályozzák az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) először Nagy-Britanniában 
azonosított, a korábbiaknál fertőzőképesebb változatának szétterjedését - jelentették be kedd este Berlinben. Az 
utazási korlátozások bevezetése egyelőre elmaradt, azonban ezzel kapcsolatban Angela Merkel német kancellár 
figyelmeztetést küldött. 
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Bajorországban törvény írja elő, milyen maszkot lehet viselni a boltokban és a buszokon 
Január 18-tól Bajorországban kötelezővé tették az FFP2 típusú orvosi maszk viselését boltokban, tömegközlekedésben, 
de a szállítmányozóknak is előírják a viselését - írja a trans.info, a fuvarozók szaklapja. A portál úgy tudja, hogy 
Hollandiához hasonlóan mától a német tartományban sem mindegy, mi fedi az arcukat azoknak a kamionsofőröknek, 
akik a ki-be rakodásban is részt vesznek. Markus Söder bajor miniszterelnök bejelentette azt is, hogy a boltokban 
piacokon, de még a régió helyi közösségi járatain is FFP2-es maszkot kell hordani. A kötelező érvényű rendelkezés 
taxikra, bérautókra is vonatkozik.  
 
Német külügyminiszter: a beoltottak a többieknél korábban járhassanak étterembe vagy színházba 
Akik megkapták a koronavírus elleni védőoltást, azoknak lehetővé kellene tenni, hogy a többieknél korábban 
járhassanak étterembe vagy színházba - jelentette ki vasárnap Heiko Maas német külügyminiszter, szembe menve a 
kormány más tagjaival, akik szerint nem válhatnak "kiváltságossá" azok, akiket már beoltottak. 
 
Új koronavírus-variánst azonosítottak egy német városban 
Németországban új koronavírus-variánst azonosítottak egy bajor kórház orvosai több tucat páciensük mintájában – írja 
a CNBC. Az eddig ismeretlen COVID-19 mutációt 35 ápoltnál fedezték fel Garmisch-Partenkirchen város kórházában az 
orvosok. A betegek tesztelése jelenleg is zajlik a német síváros egészségügyi intézetében – írja a hírportál. Először hétfőn 
jelentették németországi médiaforrások, hogy a koronavírus egy új variánsát fedezték fel egy helyi kórház 35 betegénél, 
amely egy 73 fős mintavétel részét képezte. 
 
Ezt üzeni Orbán Viktor a CDU új elnökének 
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke levélben gratulált Armin Laschetnek a német Kereszténydemokrata Unió 
(CDU) elnökévé választásához - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes 
államtitkár szombaton. A kormányfő szerint a Fidesz és a CDU együttműködése hozzájárul a magyar-német kapcsolatok 
fejlődéséhez.  
 
Három német cég is friss beruházást indít Magyarországon 
Újabb három jelentős, nemzetközi jelenléttel rendelkező német vállalat döntött további magyarországi beruházás 
mellett - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn sajtótájékoztatón, Budapesten. Elmondta, 
hogy a három cég összesen 4 milliárd forint értékű beruházásához a magyar kormány 1,2 milliárd forint támogatást 
biztosít, ezáltal összességében 1770 munkahelyet védenek meg. Mindhárom cég - a Villeroy & Boch, a Mahle és a Beurer 
- 80 százalék feletti exporthányaddal dolgozik Magyarországon, így újabb beruházásaik a magyar export növekedését 
hozzák magukkal. 
 
A német gazdaság 2020. évi fejlődése: nagymértékű -de másoknál szerényebb- visszaesés 
Az Albert Braakmann, a hivatal makrogazdasági osztályának vezetője által ismertetett, véglegesnek természetesen 
még messze nem tekinthető adatok azt mutatják, hogy bár a koronavírus-járvány nyomán súlyos válságba került a 
német gazdaság, annak mértéke kedvezőbb az Európai Unió, s ezen belül az euró-övezet egyes nemzetgazdaságai által 
elszenvedetteknél. 
 
Kitart a defláció Németországban 
A német szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) kedden azt közölte végleges adatként, hogy decemberben az előző 
hónaphoz képest 0,5 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Novemberben 0,8 százalékos csökkenést jegyeztek fel. 
Az egy évvel korábbihoz képest 0,3 százalékkal csökkentek a fogyasztói árak decemberben, csak úgy mint 
novemberben. 
 
Bajban a magyar autógyártás is 
A kecskeméti Mercedes-Benz gyár tíz napig szünetelteti a termelését, a győri Audi pedig két héten keresztül csak egy 
műszakban folytatja a gyártást a globális alkatrészhiány miatt. A Suzuki termelésében egyelőre nem okoz fennakadást 
a hiány. Az autóipar elektronikai alkatrészeinek ellátásában azért jelentkeznek fennakadások, mert a csipgyártó 
vállalatok egy része a koronavírus-válság nyomán tavaly bekövetkezett autóipari leállások miatt átállt a 
szórakoztatóelektronikai alkatrészek gyártására. 
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Olaszország 

 
Megmenekült az olasz kormány 
Giuseppe Conte miniszterelnök a felsőházban is bizalmat kapott kedd este a kormányzás folytatásához. A szenátus 
elnökének hivatalos bejelentése szerint Giuseppe Conte 156 szavazattal 140 ellenében, 16 tartózkodás mellett szerezte 
meg a szenátus bizalmát. A stabil kormányzáshoz szükséges többség alsó határának 155 szavazat számított. A 
miniszterelnök egy nappal korábban az alsóházban tartott bizalmi szavazáson is többséget szerzett 321 szavazattal, 259 
ellenében, 27 tartózkodás mellett. 
 
Egekben az olasz államadósság 
Egy kiszivárgott előrejelzés szerint az olasz állam adóssága a háború utáni új rekordszintre, a bruttó hazai kibocsátás 
(GDP) 158,5% -ára emelkedik ebben az évben, meghaladva a szeptemberben kitűzött 155,6% -os célt. A friss prognózist 
egy kormányzati forrás árulta el a Reuters hírügynökségnek. 
 
Koronavírus: kevesebb adag oltóanyag érkezik Olaszországba a vártnál, de elkezdik a második körös oltásokat 
A római járványkórházban adták be elsőként a vakcinák második dózisát vasárnap, az oltások folytatását azonban 
nehezíti a Pfizer-BioNTech szállítmányok késése. Elsőként az a százharminc egészségügyi dolgozó kapta meg, akiket 
december 27-én oltottak be először. Domenico Arcuri járványbiztos közlése szerint mintegy harminc százalékkal 
kevesebb érkezik a jövő hétre várt Pfizer-BioNTech vakcina-szállítmányból. Az amerikai gyógyszergyár december vége 
óta már háromszor 470 ezer adagot adott át Olaszországnak. Vasárnaptól ismét vörös zónának, kiemelten 
járványveszélyes térségnek számít Lombardia, Bolzano város és térsége, valamint Szicília.  
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Románia 

 
Már több mint 700 ezren fertőződtek meg a koronavírussal Romániában  
32 794 elvégzett koronavírus-teszt után 3000 új igazolt megbetegedés – ez egy nap mérlege Romániában. Az új 
esetekkel 700 898-ra nőtt a járvány kezdete óta regisztrált fertőzöttek száma, 635 871 fertőzöttet pedig gyógyultnak 
nyilvánítottak. Az elmúlt 24 órában 26 768 RT-PCR-tesztet végeztek, valamint 6026 antigén gyorstesztet. Az elvégzett 
tesztek és pozitív eredmények aránya 9,1 százalék. Az elmúlt 24 órában 116, koronavírussal diagnosztizált haláláról 
érkezett jelentés. Jelenleg 8240 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel, 1054 személy szorul intenzív terápiás 
ellátásra.  
 
A Romániába belépő, beoltott személyeknek nem kell karanténba vonulniuk  
Frissítette január 18-án az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) a magas járványügyi kockázatot jelentő országok 
jegyzékét. Az úgynevezett sárga zónás államokból Romániába érkezőknek 14 napra karanténba kell vonulniuk. A CNSU 
határozata kimondja, hogy nem kell karanténba vonulniuk azoknak a Romániába belépő személyeknek, akik legalább 
10 nappal korábban megkapták a koronavírus elleni oltást és az emlékeztető oltást is. Nem kell karanténba vonulniuk 
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azoknak a beoltott személyeknek sem, akik ugyan közvetlen kontaktusba kerültek egy igazoltan fertőzött személlyel, 
de az emlékeztető oltás beadása után több mint tíz nappal történt ez a kontaktus.  
 
Romániában már oltják a 65 éven felülieket 
Romániában január 15-én elkezdődött az oltási kampány második szakasza, amelyben a 65 év fölöttiek, a krónikus 
betegségben szenvedők, valamint a társadalom számára kulcsfontosságú ágazatokban dolgozók kaphatják meg a 
koronavírus elleni védőoltást. Utóbbi csoportba sorolták az államigazgatásban dolgozókat, a hadsereg, a rendőrség, a 
nemzetbiztonság és az igazságszolgáltatás személyzetét, valamint az alapvető élelmiszerek előállítóit, szállítóit és 
forgalmazóit, az energiaiparban dolgozókat, a gyógyszerészeket és gyógyszerszállítókat, az áru és személyszállítókat, 
a tanárokat, a papokat, a hulladékgazdálkodásban dolgozókat és a veszélyeztetett újságírókat is. 
 
Történelmi mélypontra vágták a román kamatot 
A Román Nemzeti Bank igazgatótanácsa újabb történelmi mélypontra, 1,25%-ra mérsékelte a román alapkamatot. A 25 
bázispontos csökkentés január 18-tól hatályos. A döntés meglepte az elemzőket, akik számítottak ugyan arra, hogy az 
idén mérsékelni fogják az irányadó kamatot, de arra nem, hogy ez már most bekövetkezik. Tavaly március óta, a 
koronavírus-járvány kezdete óta ez a negyedik alkalom, hogy a jegybank csökkentette az alapkamatot. Akkor 2,5%-ról 
2%-ra mérsékelték, majd júniusban 1,75%-ra, augusztusban pedig 1,5%-ra. A csökkentést azzal indokolták, hogy ez 
hozzájárulhat a gazdaság ösztönzéséhez. Emlékeztetettek, hogy az infláció az év utolsó két hónapjában tovább 
csökkent, így a fogyasztói árindex az 1,5-3,5%-os célsáv közepének számító 2,5% alá esett.  
 
Zuhan a román gazdaság teljesítménye 
4,4%-kal, 1040,8 milliárd lejre zsugorodott a bruttó hazai termék 2020-ban az Országos Stratégiai és Előrejelzési 
Bizottság (CNSP) közleménye szerint. A CNSP az őszi költségvetés-kiigazításkor még 3,8%-os (1058 milliárd lej) 
csökkenéssel számolt. Az indoklás szerint az eltérést egyebek mellett az okozta, hogy a vártnál nagyobb csökkenést 
regisztráltak a mezőgazdaságban, illetve a nemzetközi piacok is lassabban tértek magukhoz, mint arra számítottak. A 
CNSP 10,8 milliárd lejre becsüli a kereskedelmi mérleg egyenlegét, és 10,9 milliárd lejre a folyó fizetési mérlegét (a GDP 
5%-ának megfelelő hiány). Az év végi inflációt 2,6%-ra, a munkanélküliségi rátát 3,5%-ra becsülik. 
 
Fellendült a román építőipar 
Romániában a nyers adatok szerint 16,7 százalékkal nőtt az építőipari termelés volumene a tavalyi első tizenegy 
hónapban 2019 azonos időszakához mérten. A szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a bővülés 19,3 
százalék volt a vizsgált időszakban. A nyers adatok szerinti fellendülés főleg a felújításoknak köszönhető, amelyek 
volumene 50 százalékkal emelkedett, a karbantartási és javítási munkáké 29,9 százalékkal nőtt. Az új építéseknél 8,4 
százalékos volt a bővülés. Az épületek típusa szerint az ipari létesítményeknél 18,4 százalékos volt az élénkülés, a 
lakóépületek építése 18,8 százalékkal nőtt, a nem lakóépületeké 12,9 százalékkal.     
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Spanyolország 

 
Tovább gyorsul a járvány Spanyolországban 
Tovább gyorsul a koronavírus-fertőzés terjedése Spanyolországban. A lezárások és korlátozások ellenére 14 nap alatt 
162%-kal nőtt az új esetek száma, napi átlag 33 000 új fertőzöttet regisztrálnak és naponta átlagosan 213-an halnak meg. 
Január 20-án több, mint 41,500 új beteget találtak és 464-en haltak meg, mellyel 54.600 fölé emelkedett a betegségben 
elhunytak száma.   
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Két hétre bezárják a vendéglátóhelyeket Valenciában 
Továbbra sem lassul a koronavírus-járvány Spanyolországban. Valencia tartományban szigorítottak az intézkedéseken, 
a fertőzések megfékezése érdekében két hétre bezárják a vendéglátóhelyeket. Az intézkedést az indokolja, hogy a 
spanyol tartományok közül Valenciában a legnagyobb az egészségügyi intézmények leterheltsége. 
 
Nem csitul a járvány Spanyolországban, tovább szigorítanak a tartományok 
A járványügyi intézkedések további szigorítását jelentette be több spanyol tartomány pénteken a koronavírus-
fertőzések számának folyamatos növekedése miatt. Kasztília és Leónban négynél többen nem lehetnek egy 
összejövetelen. Több tartományban hamarabb kezdődik a kijárási tilalom.   
 
A járványban is nő a spanyol szövetkezetek forgalma 
Egy madridi pékség sokat nőtt a világjárvány idején terjedő közösségi boltok térnyerésével. Ezek a szövetkezeti 
formában működő üzletek egyszerre akarnak fenntarthatók és olcsók lenni, valamint szeretnék megmenteni a vidéki 
kistermelőket. A kisüzemek árai ugyan magasabbak a nagy gyárakénál, de az áruik mégis egyre népszerűbbek. 
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Svédország 

 
Hiába törekszik egyenlőségre Svédország, elszállt a gazdagok vagyona 
Bár Svédország egyike a társadalmi egyenlőségre törekvő országoknak, 2019 eleje óta ott is folyamatosan emelkedik a 
gazdag emberek vagyona. A svéd pénzügyi miniszter szerint, ha K-alakú kilábalás lesz a gazdaságban, csak tovább növeli 
a gazdagok és szegények közötti vagyoni különbséget – számol be a hírről a Bloomberg. 
 
Svédországban 147 ezer beoltott közül mindössze 136 esetben gyanítanak mellékhatást 
Svédországban 147 ezer embert oltottak be koronavírus ellen a Pfizer-BioNtech cégek vakcinájával, és közülük 
mindössze 136 esetben gyanakodnak mellékhatásra múlt vasárnapig − írja az MTI. Az érintettek többsége nő. 
Ugyanakkor egyelőre nem bizonyított teljes mértékben, hogy egyértelműen az oltás okozott-e panaszokat, a többi 
között lázat és émelygést. A svéd egészségügyi hivatal keddi közlése szerint a 147 ezer beoltott a svéd lakosság 1,47 
százaléka. Közben tovább terjed a fertőzés a skandináv országban. 
 
Meghaladta a tízezret a járvány miatt elhunytak száma Svédországban 
Meghaladta a tízezret a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma Svédországban – közölte csütörtökön 
Stockholmban az ország közegészségügyi ügynöksége az MTI szerint. Sajnálatos módon arra számítunk, hogy a 
halálesetek száma növekedni fog a nagyarányú fertőzöttség miatt – jelentette ki Karin Tegmark Wisell, az ügynökség 
mikrobiológiai osztályának vezetője. Az egészségügyi tisztviselő azt is elmondta, hogy a skandináv országban 
mostanában bekövetkező számos haláleset oka az, hogy az új koronavírus sok idősotthonban is megjelent. 
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Szerbia 

 
Könnyítés a Szerbiába üzleti céllal utazók számára 
A Szerb Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatása szerint kezdeményezésük alapján a szerb kormány 2021. január 21-
től lehetővé tette, hogy az országba üzleti céllal látogató külföldiek és a visszatérő szerb állampolgárok a szerb kamarát 
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történő előzetes tájékoztatást követően a határátlépéstől számított 24 órán belül végeztessék el az országban az 
antigén vagy PCR-tesztet, és mutassák be a kamarának a negatív eredményt. A lehetőség cégtulajdonosok, ügyvezetők 
és a cégek alkalmazottai számára is nyitott, amennyiben legkésőbb 48 órával a tervezett határátlépést megelőzően 
írásban tájékoztatják a kamarát az inocovid19@pks.rs e-mail címen. A kérvénynek az alábbi információkat kell 
tartalmaznia: a Szerbiába utazó(k) teljes neve, az útlevél száma, az útlevelet kibocsátó ország megnevezése, az üzleti 
utazás célja, a határátlépés helye és időpontja, repülőgép járatszáma / gépjármű rendszáma stb., szerbiai tartózkodás 
helye (pontos cím), időtartama, telefonszám, e-mail cím. Az új szabályozás nem érinti az Albániából, a Bosznia-
Hercegovinából, a Montenegróból és Észak-Macedóniából érkezőket, akik továbbra is negatív PCR-teszt felmutatása 
nélkül léphetnek be Szerbiába.  
 
Szerbiában megkezdődött a tömeges oltás 
Szerbiában is megkezdődött a tömeges oltás. Első körben az oktatásban dolgozók, a katonaság és a rendőrség tagjai, 
valamint az újságírók kapják meg a vakcinát. Közben folyamatosan oltják azokat is, akik regisztrálnak a kormány 
internetes oldalán. A 7 milliós országban eddig több mint 324 ezren jelezték, hogy kérik a koronavírus elleni védőoltást. 
Szerbiában az orosz Szputnyik 5, valamint az amerikai–német Pfizer–BioNTech oltóanyag mellett a kínai Sinopharm 
vakcináját is engedélyezték már, január 19-én többszáz embert oltottak be a Sinopharm oltóanyagával. 
Montenegróban, Bosznia-Hercegovinában és Észak-Macedóniában viszont csak január végén vagy február elején 
kezdődhet meg a tömeges oltás. 
 
Újraindult a tantermi oktatás Szerbiában 
Újra megkezdődött a tanítás a szerbiai általános és középiskolákban, a diákok egy hétig a tantermekben tanulnak, egy 
hétig pedig virtuális oktatásban vesznek részt. Addig várhatóan nem lehet a korlátozások enyhítésére számítani, amíg 
nem látszik, hogy milyen hatással lesz a tanítás újbóli megkezdése a járvány terjedésére. Az utóbbi három hétben 
folyamatosan csökkent az újonnan regisztrált fertőzöttek száma, és az oltás iránti érdeklődés is magas, ám még nem 
látni a járvány végét. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma január 20-án Szerbiában 1646-tal 377 445-re, a járvány 
halálos áldozatainak száma pedig 19-cel 3810-re nőtt. 
 
Bezárnak a szerbiai szállodák, és alig marad utazási iroda az országban 
A Szerbiában működő 402 szálloda közül 80 már bezárt, a 700 utazási iroda közül pedig alig 60 folytatja a munkát. Január 
elsejétől tömeges felmondásokra kerülhet sor az ágazatban: az év elejétől ugyanis megszűnt a munkahelyek 
megtartására -vállalt kötelezettség, amibe a cégek a hitelek befagyasztása, és a csekély állami támogatás miatt mentek 
bele. A szerbiai szállodák átlagosan 2%-os kihasználtsággal működnek. A bevételek folyamatos elmaradása miatt a 
legtöbb szálloda január elsejétől négy-hat hónapra ideiglenesen bezár, amit a végleges bezárások és eladások 
követhetnek. 
 
A belgrádi repülőtér utasforgalma 69,1%-kal csökkent 2020-ban 
A belgrádi repülőtéren 1,904 millió utast regisztráltak 2020-ban, amely 69,1%-kal alacsonyabb az egy évvel korábban 
mértnél. A harmadik negyedévben az utasok számának növekedését követően a COVID-19 fertőzések ismételt 
emelkedése az év végén a forgalom fokozatos csökkenéséhez vezetett. Csak 2020 negyedik negyedévében a belgrádi 
repülőtér 418 000 utast szolgált ki, ami 70,3%-os csökkenést jelentett éves összevetésben. 
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Szlovákia 

 
Csak negatív teszteredménnyel mehetnek munkába a szlovákok 
Szlovákiában újabb országos tesztelés kezdődik, egyúttal az eddigieknél szigorúbb korlátozásokat vezetnek be a 
koronavírus-járvány megfékezése érdekében. A tömeges tesztelés január 18-án kezdődött. A legfontosabb szigorítás, 
hogy a tömeges tesztelést követő 12 napos időszakban csak negatív teszteredmény birtokában lehet majd munkába 
menni, a többieknek otthon kell maradniuk. Mostanáig a munkába járás az egyike volt a kijárási tilalmak alól felmentést 
adó általános kivételeknek. Negatív teszteredmény nélkül sem kirándulni, sem postára menni nem lehet majd. Az 
"önkéntes" alapú tömeges tesztelés a tervek szerint január 26-ig tart. A negatív Covid-teszttel nem rendelkezőkre 
vonatkozó kijárási korlátozások pedig január 27-től várhatóan február 7-ig lesznek érvényben, s ezeket csak akkor oldják 
fel hamarabb, ha a kórházban ápolt Covid-betegek száma 2500 alá esik. 
 
Majdnem kétszer annyi gyógyultat vettek nyilvántartásba, mint ahány PCR-teszt pozitív lett  
12 668 PRC-tesztből 2 464 lett pozitív január 20-án Szlovákiában (19,45%), emellett 70 955 antigéntesztet is elvégeztek, 
melyből 1 114 lett pozitív, a kétfajta teszttel összesen tehát 3 578 fertőzöttet szűrtek ki. 64-gyel 3 801-re nőtt a 
koronavírus tüdőszövődményei miatt elhunyt páciensek száma. Jelenleg 3 283-an szorulnak kórházi ellátásra a 
koronavírussal összefüggésben, közülük 3 085 személynél már igazolták a fertőzést.  
 
Marad a távoktatás Szlovákiában 
Szlovákiában nagyon súlyos a járványhelyzet, ezért az általános és a középiskolákban is marad a távoktatás, óvodába 
pedig csak a létfontosságú ágazatokban dolgozók gyerekei mehetnek, továbbá azok a gyerekek, akiknek a szülei nem 
tudják otthonról végezni a munkájukat. Az ilyen alsó tagozatos gyerekek számára iskolai napközit lehet működtetni.  
 
Oltási kampány: begyújtják a rakétákat Szlovákiában 
A szlovák kormány jóváhagyta a világjárvány második hullámával összefüggő törvényjavaslatot, illetve az ezzel 
kapcsolatos gyorsított törvényalkotási eljárást is. Eszerint a COVID-19 elleni védőoltás beadható lesz az orvosi 
rendelőkön kívül is. Az intézkedés célja, hogy a vakcinázás a lehető leggyorsabb ütemben valósuljon meg. A szlovák 
egészségügy egyik legnagyobb problémája az emberhiány. A szlovák parlament által elfogadott törvényjavaslat 
értelmében az egészségügyi asszisztens szakon tanuló harmad- és negyedéves diákok önállóan, egészségügyi dolgozó 
felügyelete nélkül is elvégezhetnék a diagnosztikai tesztet, hogy levegyék a terhet az egészségügyi dolgozók válláról. A 
jóváhagyott javaslat értelmében az egészségügyi dolgozók önkéntesként is gyakorolhatnák a hivatásukat. 
 
2020 a virtuális mezőgazdaság éve lett 
A járványügyi intézkedések minden mezőgazdasági cégre hatással voltak a Felvidéken és egész Szlovákiában is. Sokkal 
többet kommunikáltak a kereskedők a gazdákkal telefonon vagy e-mailen keresztül, és az internetet is többen 
használják. Már a 2020 tavaszi első hullám idején látszott, hogy a koronavírus ideje alatt nagyot ugrott a komáromi 
mezőgazdasági gépeket forgalmazó vállalat, az Agroservis internetes oldal látogatottsága. Ezen keresztül informálják a 
gazdákat az aktualitásokról. 
 
FORRÁS: 
https://infostart.hu/ 
https://parameter.sk/ 
https://www.magro.hu/ 
https://nepszava.hu/ 
 

Szlovénia 

 
Nyárig a szlovén lakosság 70 százalékát beoltanák 
A kedvező járványügyi helyzet miatt enyhíthetnek a korlátozásokon Szlovéniában, például újraindulna a tanítás, Janez 
Jansa miniszterelnök bejelentése szerint pedig a nyár elejéig a lakosság 70 százalékát is beoltanák. Szlovéniában január 
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20-ra 1698-cal 152 812-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, egy nap alatt 26-an vesztették életüket a betegség 
szövődményeinek következtében, és ezzel 3 257-re nőtt a járvány halálos áldozatainak száma. A koronavírusos betegek 
közül 1178-an vannak kórházban, 179-en intenzív osztályon. Az aktív fertőzöttek száma 20 869. 
 
Szlovéniában még két hónapig marad a járványhelyzet 
A szlovén kormány az egész országra vonatkozóan további két hónappal, március 17-ig meghosszabbította a 
járványhelyzetet. A kabinet kiterjesztette a járványügyi intézkedéseket is egy héttel, a változások főleg a határátlépést 
érintik. A karantén alól felmentést kapnak azok, akik a határ valamelyik oldalán ingatlannal vagy mezőgazdasági földdel 
rendelkeznek. A Szlovéniába utazóknak továbbra is 48 óránál nem régebbi PCR-teszttel vagy 24 óránál nem régebbi 
antigén teszttel kell rendelkezniük, utóbbit korábban 48 órával a határátlépés előtt is el lehetett végezni. 
 
A ljubljanai repülőtér utasforgalma 83,3%-kal csökkent 2020-ban 
A ljubljanai repülőtér utasforgalma 2020-ban 83,3%-kal 288 235-re csökkent, amelyet a COVID-19 járvánnyal összefüggő 
légi közlekedési korlátozások sújtottak. A repülőgépek fel- és leszállásának száma 58,8%-kal, 12 980-ra csökkent, míg a 
teherforgalom 7,1%-kal, 10 559 tonnára esett vissza. 
 
FORRÁS: 
https://nepszava.hu/ 
https://www.origo.hu/ 
https://seenews.com/ 

 

Európai Unió 

 
A vártnál kevesebb vakcina-szállítmány miatt panaszkodnak az EU-s országok 
A Reutersnek nyilatkozó EU-s tisztségviselők szerint a vártnál kevesebb vakcina áll rendelkezésre és aggódnak a jövőben 
várható szállítmányok miatt. Sokan amiatt panaszkodnak, hogy az EU által megrendelt vakcinákat egyenetlenül osztják 
szét a tagállamok között – írja a Reuters. December végén kezdték meg a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett 
vakcinák leszállítását az EU felé, a Moderna első szállítmánya pedig ezen a héten érkezett meg. Az EU egészségügyi 
miniszterei által tartott online szerdai megbeszélésen a résztvevők harmada azt mondta, hogy nem elégségesek az EU 
által rendelt vakcinák – írja a lap egy, a konferencián résztvevő forrásra hivatkozva. A miniszterek panaszkodtak továbbá 
a jövőben érkező vakcinák bizonytalan menetrendjére is. 
 
Uniós biztos : a tagállamok nem kezdeményezhetnek egyéni oltóanyag-beszerzést 
Az Európai Unió tagállamai kötelezettséget vállaltak arra, hogy nem indítanak saját eljárásokat a koronavírus elleni 
oltóanyagok beszerzésére – emlékeztetett Sztella Kiriakídisz, az egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős 
biztos az uniós tagállamok egészségügyi minisztereinek informális videókonferenciáját követően, szerdán. Sztella 
Kiriakídisz online sajtótájékoztatóján emlékeztetett: 2020 júniusában mind a huszonhét tagország felhatalmazta az 
Európai Bizottságot, hogy a nevükben tárgyaljon az oltásokra vonatkozó előrendelésekről.  
 
Túl derűlátóak voltak az euróövezeti növekedési előrejelzések 
A Bank of America pénzügyi szolgáltató csoport londoni kutatási részlege (BofA Global Research) kedd este ismertetett, 
felülvizsgált prognózisában közölte: egy teljes százalékponttal, az eddigi 3,9 százalékról 2,9 százalékra csökkentette a 
valutaunió hazai össztermékének (GDP) idei átlagos növekedésre szóló becslését. A ház számításai szerint az 
euróövezeti GDP-érték a tavalyi negyedik negyedévben 1,4 százalékkal csökkenhetett negyedéves összevetésben. A 
cég londoni elemzői azzal számolnak, hogy az idei első negyedévben is még 0,9 százalékos GDP-visszaesés várható a 
valutaunióban. 
 
Változhatnak a roamingdíjak a mobilszolgáltatóknál  
Már nem vonatkoznak a roaming és nemzetközi hívások díjának maximálására vonatkozó szabályok az Egyesült 
Királyságra, ami 2020. december 31-e óta nem az Európai Unió része, így harmadik országnak minősül. Ettől függetlenül 
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a szolgáltatók dönthetnek úgy, hogy megtartják az eddigi feltételeket, hatóság információi szerint azonban jelenleg 
nem készülnek változtatásra - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) csütörtöki, MTI-nek 
küldött közleményében. 
 
EU: bezuhant az autópiac 2020-ban 
Tavaly 3 millióval kevesebb autót adtak el az Európai Unióban, mint 2019-ben. Soha nem volt még ekkora visszaesés az 
autópiacon. Az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete (ACEA) közölte, hogy 2020-ban csaknem 
negyedével, 23,7 százalékkal csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az egy évvel korábbihoz képest. (tavaly 9 
millió 942 ezer 509 új autót helyeztek forgalomba az Európai Unióban, míg 2019-ben 13 millió 28 ezer 948-at) 
 
Eurostat: csökkent a munkanélküliség az eurozónában 
Október után novemberben is csökkent a munkanélküliségi ráta az eurozónában, közölte az Eurostat. Ugyanakkor a 
fiatalok körében nőtt a munkanélküliség, és elemzők arra figyelmeztetnek, hogy járványügyi korlátozások miatt a javuló 
trend rövid életű lehet. Az Európai Unió statisztikai hivatalának mérései szerint novemberben 0,1%-kal, 8,3%-ra 
csökkent a munkanélküliségi ráta, de még mindig egy százalékkal magasabb, mint 2019 azonos időszakában. 
  
6000 milliárd forintot ad az EU a járvány okozta károk enyhítésére 
Magyarország 2021-től kezdve mintegy 6000 milliárd forintot hívhat le az Európai Unió Helyreállítási és 
Ellenállóképességi Eszközén (Recovery and Resilience Facility - RRF) keresztül a járvány okozta károk enyhítésére. Bár a 
források döntő részét az állam veheti igénybe, de a Helyreállítási és Alkalmazkodási Terv a vállalkozásoknak is jelentős 
szerepet szán. 
 
Új EU-pályázat nyílik élelmiszeripari középvállalatok beruházásainak támogatására 
Miután hétfőn reggel megjelent a hivatalos pályázati oldalon az „Élelmiszeripari középvállalatok komplex 
beruházásainak támogatása” című (GINOP-1.2.12-21 kódszámú) uniós felhívás, az 5,149 milliárd forintos keretösszegű 
pályázatot népszerűsítő Facebook-videóval jelentkezett Varga Mihály pénzügyminiszter. A pályázatra a támogatási 
kérelmek benyújtása 2021. február 15. 9:00 órától 2021. március 30. 12:00 óráig lehetséges. 
 
Még két hétig lehet jelentkezni a gazdaság zöldítését támogató EU-pályázat előminősítésére 
Február elsejéig jelentkezhetnek a vállalkozások a Zöld Nemzeti Bajnokok program 10 milliárd forintos keretösszegű 
uniós pályázatára, amelynek célja az egyszer használatos és egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának 
betiltásában közvetlenül érintett mikro-, kis- és középvállalkozások technológiaváltásának és kapacitásbővítésének 
támogatása- hívta fel a figyelmet hétfő reggeli közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium.  
 
FORRÁS:  
www.portfolio.hu 
www.ma.hu 
www.profitline.hu  
www.hu.euronews.com   
 

FÁK-térség 

 
Orosz, örmény, azeri háromoldalú magas szintű egyeztetések zajlottak le Moszkvában 
Január 11-én orosz kezdeményezésre Hegyi Karabah témában találkozott és egyeztette Vlagyimir Putyin orosz elnök, 
Nikol Pashinyan örmény miniszterelnök és Ilham Alijev azeri elnök. A tárgyalás központi témája a 2020. november 9-én 
kiadott hegyi-karabahra vonatkozó közlemény végrehajtásának áttekintése, további szükséges ügyek egyeztetése volt. 
 
Hazaérkezésekor az orosz hatóságok őrizetbe vették Alekszej Navalnij ellenzéki politikust 
Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus, korábbi mérgezéssel kórházba kerülését, és Németországba gyógykezelésre 
való átszállítását követően, január 17-én szombaton tért vissza Oroszországba. A repülőtérre érkezésekor az orosz 
hatóság korábbi vádak miatt őrizetbe vette.  
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Oroszország bejelentette, kilép a Nyitott Égbolt szerződésből 
Az orosz külügyminisztérium közleményben tudatta, Oroszország azt követően, hogy az Egyesült Államok tavaly 
novemberében felmondta a Nyitott Égbolt szerződésben való további részvételét, szintén megkezdi a szerződésből való 
kilépésre vonatkozó nemzeti eljárást.  
 
„COVID-19 személyi igazolvány” (igazolás) kiadását jelentették be Baskíriában  
Az oroszországi Baskíria vezetője, Ragyij Habirov bejelentése értelmében a köztársaságban február 5-től kezdve egy 
úgynevezett COVID-19 elleni oltás meglétéről szóló igazolás bevezetését és kiadását tervezik azon állampolgárok 
számára, akiknek a betegségen már a szervezetében megtalálható az antitest, illetve azok számára, akik rendelkeznek 
a vakcinával. Az igazolás különböző tevékenységek, például kulturális és tömegrendezvények, nyilvános helyek 
látogatására is feljogosít majd.  
 
Január 18-cal kezdetét veszik a tömeges oltások Oroszországban 
Oroszországban a tavaly december 10-én egyes veszélyeztetettebb csoportok (orvosok, tanárok stb) oltásával 
megkezdődött vakcinációt január 18-tól kezdve felváltja a tömeges oltások időszaka, tehát minden más kategóriába 
tartozó állampolgár igényelheti a két orosz vakcina a Szputnik-V vagy a z Epivakkorona névre hallgató oltást. Tatjana 
Golikova, a vírus elleni védekezést irányító operatív stáb vezetője elmondása szerint 2,1 millió orosz vakcina fog 
rendelkezésre állni erre a célra január végéig.   
 
Csökkent az orosz külkereskedelmi többlet 2020. január-október közötti időszakban 
Az orosz vámhatóság adatai alapján az orosz külkereskedelmi többlet 2020. január-november közötti időszakában 92,7 
Mrd USD értéket ért el, mely 2019 azonos időszakához képest 42,74%-os csökkenést jelent.  
 
Jelentősen csökkent a kőolaj és a földgáz exportjából származó orosz bevétel 
Zuhant Oroszország bevétele a kőolaj és a földgáz exportjából a kereslet visszaesése és az energiahordozók árának 
csökkenése miatt tavaly az első 11 hónapban. Az orosz statisztikai hivatal hétfőn azt közölte, hogy a tavaly januártól 
november végéig tartó időszakban Oroszország 66,391 milliárd dollár értékben exportált kőolajat, ez 40,9 százalékkal 
elmarad az egy évvel korábbitól. A külföldön értékesített orosz kőolaj mennyisége 220,241 millió tonna volt a vizsgált 
időszakban, 11 százalékkal kevesebb éves összevetésben. 
 
Az orosz hatóság szerint 100 százalékos a második orosz vakcina hatékonysága 
Százszázalékos a második orosz vakcina, a novoszibirszki Vektor virológiai és biotechnológiai kutatóközpont által 
kifejlesztett EpiVacCorona immunológiai hatékonysága az új koronavírusos fertőzéssel szemben a klinikai tesztek 
alapján – közölte kedden az MTI tudósítása szerint az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet, a Roszpotrebnadzor. 
 
Az oroszok 59%-a ellenzi a COVID-19 elleni oltás igazolásának bevezetését  
A SuperJob.ru portál által készített felmérés alapján a megkérdezettek többsége, 59%-a ellenzi a korábban Baskíriában 
bejelentett, úgynevezett COVID-19 elleni oltás meglétéről szóló igazolás bevezetését Oroszországban. A COVID-19 
útlevelek bevezetését a megkérdezettek csupán 12%-a támogatta.    
 
72%-kal csökkent Tádzsikisztánt 2020-ban meglátogató külföldiek száma 
A tavalyi év adatai szerint Tádzsikisztánba 410 ezer külföldi álampolgár látogatott el, mely 2019-hez képest 72%-os 
csökkenést jelent. A Turisztikai Világszervezet metódusa szerint a turisztikai célból érkezők száma 350 ezer körülire 
tehető.   
 
Nurlan Nigmatulint választották meg a kazah alsóház elnökének 
A kazah alsóház elnökének választották meg a Nur Otan párt képviselőjét, frakcióvezetőjét Nurlan Nigmatulint. 
 
4,5%-kal bővült a tadzsik GDP 2020-ban 
A 2020-as év adatait tekintve a tadzsik GDP elérte a 82,5 Mrd TJS-t (7,3 Mrd USD), mely a 2019-ben mért összeghez 
viszonyítva 4,5%-os növekedést jelent. A GDP ágazati megosztását tekintve 22,6%-ot a mezőgazdaság, 17,4%-ot az 
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ipar, 15,9%-ot a kereskedelem, 9,1%-ot az állami bevételek, adók tettek ki. A koronavírus-járvány megjelenése előtt az 
ország 2020-as GDP növekedését 7,8% körül várták.  
 
Hat üzbég bank privatizációjának tervezését kezdik meg 2021-ben 
Hat állami bank privatizációjának előkészítését tervezik Üzbegisztánban ez évben, melyet az üzbég nemzeti bank egyik 
magas rangú vezetője, Szanzsar Noszirov jelentett be az „Üzbegisztán 24” tévécsatorna adásában. Elmondása szerint 
továbbá, ez évben egy bank befektetőknek történő eladását is tervezik.  
 
Több, hivatalnokokkal szembeni korrupciós büntetőügyet tárgyaltak Üzbegisztánban 2020-ban 
Az üzbég főügyészség 2020-as évre vonatkozó adatai szerint 28%-kal, 1723-ra emelkedett azoknak a büntetőügyeknek 
a száma, melyben korrupció vádjával állítottak hivatalnokokat bíróság elé.  
 
FORRÁS: 
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Kína 

 
Kemenesi Gábor: lehet jó a kínai vakcina, de 20 év múlva leáldoznak ennek a technikának 
Kemenesi Gábor virológus szerint jó eséllyel a jövő vakcináit harmadik generációs technikával fogják előállítani. Az 
inaktivált vírustechnológiával készült kínai Sinopharm-vakcináról kérdezve elmondta, hogy ez egy első generációs 
vakcina, ami bár lehet jó hatásfokú, szerinte 20 év múlva ennek a technikának leáldoznak. 
 
Előkerült Kína leggazdagabb embere 
Három hónap után előkerült Jack Ma, Kína leggazdagabb embere. Az Alibaba alapítója azután tűnt el a nyilvánosság 
elől, hogy bírálta a kínai hatóságok pénzügyi és technológiai innovációkat akadályozó magatartását. Jack Ma egy online 
jótékonysági eseményen tartott előadást, illetve a kínai híradásban felbukkant egy videó is, amin egy iskolát látogat meg 
- igaz, a felvétel pontos időpontja nem derül ki. 
 
A Tesla elkezdte a sanghaji gyártású Model Y leszállítását Kínában 
A kínai Xinhua hírügynökség szerint a Tesla Model Y kiszállítása elkezdődött Kínában, a kínai terjeszkedés és az eladások 
növelése kiemelten fontos a társaság számára, hisz a legnagyobb elektromosautó-piacról beszélhetünk. A Teslának 
rendkívül nagyszabású tervei vannak, a tavalyi közel 500 ezer leszállított autó után a következő évtizedre már 20 millió 
eladással számol. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 

 

Törökország 

 
Koronavírus-helyzet Törökországban 
Január 20-án egy nap alatt 159 koronavírussal kapcsolatos halálesetet jegyeztek fel Törökországban, így eddig 24 487 
ember életét követelte a világjárvány. 168 894 koronavírus-tesztet végeztek, a napi új fertőzések száma 6 435. A járvány 
kitörése óta 2 406 216-an estek át a koronavírus-fertőzésen, az aktív esetek száma 97 810. 
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Törökországban meghaladta az egymilliót a beoltottak száma 
Törökországban január 20-án meghaladta az egymilliót azoknak a száma, akiknek az új, SARS-CoV-2 koronavírus elleni 
tömeges oltás keretében már beadták a vakcinát. A kis-ázsiai országban január 14-én kezdődött meg a lakosság 
tömeges beoltása a kínai CoronaVac vakcina vészhelyzeti alkalmazásával. Az ország lakossága nagyjából 83 millió, így a 
jelenlegi egymillió beoltott a népesség körülbelül 1,2 százalékát teszi ki.   
 
A török gépexport 17,1 milliárd dollárt tett ki 2020-ban 
Törökország gépexportja 2020-ban elérte a 17,1 milliárd dollárt, ami az új koronavírus-járvány ellenére is csak 4%-os 
csökkenést jelent. A gépipar teljesítménye decemberben 17,5%-kal, az utolsó negyedévben 9%-kal nőtt. A gépgyártók 
3,1 millió tonna árut szállítottak több mint 200 országba, a fő exportpiacok Németország, az Egyesült Államok és az 
Egyesült Királyság voltak. 
 
A török autóipari termelés 11 százalékkal csökkent 2020-ban 
A törökországi gépjárműgyártás 11, az export 27 százalékkal csökkent éves összevetésben 2020-ban. Tavaly az autóipari 
kivitel volt a legjelentősebb, az ország teljes exportjának 15 százalékát adta az iparág. Míg az összes járműgyártás közel 
1,3 millió darabot tett ki, mindössze 855 043 volt a gyártott gépjárművek száma, ami éves szinten 13 százalékos 
visszaesést jelent. 2020-ban 25,9 milliárd dollár értékben exportáltak összesen 916 543 járművet, (ebből 596 616 volt a 
gépjárművek száma, ami 28 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest. A haszongépjárművek 
gyártása 2020-ban 9 százalékkal esett vissza éves szinten. 
 
Rekordot döntött a törökországi lakásértékesítés 2020-ban 
A Török Statisztikai Hivatal (TÜIK) adatai szerint a lakásértékesítések 2020-ban 11,2%-kal, 1499316-ra emelkedtek. Az 
ezt megelőző legmagasabb szám 1.409.314 volt 2017-ben. A koronavírus-járvány ellenére a korábbi legnagyobb 
értékhez képest 6,4% növekedés történt, ami 90.000-rel több lakásértékesítést jelent. 
 
Az isztambuli volt Európa legforgalmasabb reptere 2020-ban 
Az isztambuli volt Európa legforgalmasabb repülőtere 2020-ban. 23,4 millió utazóval és mintegy 185 642 repülőgép 
kiszolgálásával az újonnan épített létesítmény felülmúlta a londoni Heathrow és a párizsi Charles de Gaulle repülőteret. 
A török repülőtereken keresztül utazó utasok száma, ideértve a tranzit utasokat is, 2020-ban elérte a 81,7 milliót. Az 
összes utaslétszám 61%-kal csökkent az előző évhez képest a járvány miatt. 
 
FORRÁS: 
https://www.dailysabah.com/ 
https://gondola.hu/ 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Az amerikai hatalom válsága: így tekintenek az európaiak Biden Amerikájára 
Az európaiak közel harmada úgy véli, nem lehet bízni az amerikaiakban azok után, hogy 2016-ban Trumpra szavaztak – 
derül ki a Külkapcsolatok Európai Tanácsának (ECFR) felméréséből. Trump hatása a transzatlanti kapcsolatokra azt 
jelenti, hogy bármely, Kínával vagy Oroszországgal való potenciális amerikai konfliktus terén most a semlegesség a 
legnépszerűbb opció az európaiak körében. Az új amerikai adminisztráció abból indulhatott ki, hogy az európaiak 
semlegesség felé történő elmozdulása mögött kizárólag a Trumppal kapcsolatos zsigeri reakciójuk áll. Most úgy tűnik, 
valószínűleg nem ez a helyzet áll fenn. 
 
Európa nincs felkészülve az USA és Kína szakítására 
Joe Biden megválasztásával ugyan megnőtt az esélye annak, hogy az Egyesült Államok barátságosabb, vagy legalábbis 
pragmatikus viszonyt ápoljon Kínával, ám szakemberek szerint a két ország között továbbra is nőni fog a gazdasági 
konfliktus az előttünk álló időszakban. 
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Gigantikus bírságot kapott a Toyota, autósok millióit verhették át az USA-ban 
Az Amerikai Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ), valamint Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) a múlt 
héten hivatalos közleményben bejelentette, hogy polgári pert indított a Toyota Motor Company ellen a Clean Air Act 
kibocsátással kapcsolatos információ-szolgáltatási előírásainak „szisztematikus és hosszan tartó megszegése” miatt, 
melyet egy 180 millió dolláros (átszámítva 53,8 milliárd forintos) büntetés kifizetésével tud rendezni az japán vállalat - 
írja a villanyautosok.hu. 
 
Joe Bidennel az Obama-adminisztráció tér vissza 
Érezhető megkönnyebbülés suhant végig a legtöbb európai uniós tagállam fővárosában, sőt az uniós intézmények 
dolgozószobáiban is, amikor világossá vált, hogy Donald Trump egy mandátumnyi idő után leköszön az Amerikai 
Egyesült Államok elnöki tisztségéből, és helyét a demokrata Joe Biden veszi át. Nem a megújulásnak szólt ez a 
megkönnyebbülés… 
 
400 ezer felett a halálesetek száma az USA-ban 
Az Egyesült Államokban hétfőn – azaz csaknem pontosan egy évvel az első hivatalos fertőzéses eset jelentése után – 
átlépte a 400 000-et a koronavírus-járvány halálos áldozatainak a száma. Ez egy olyan mérföldkő, ami 
elképzelhetetlennek tűnt a pandémia kezdetén – írja az NBC News. 
 
A koronavírus miatt egy évvel csökkent a várható élettartam Amerikában 
A koronavírus-járvány okozta halálok miatt 1,13 évvel csökkent az amerikaiak születéskor várható élettartama, az elmúlt 
40 évben ez a legnagyobb éves visszaesés a várható élettartamban - közölték a Princeton és a Dél-Kaliforniai Egyetem 
kutatói. 
 
Rohamosan emelkedik a munkanélküli segélyeket kérők száma Amerikában 
A washingtoni munkaügyi minisztérium csütörtöki közlése szerint az első alkalommal munkanélküli segélyért 
folyamodók száma 965 ezer volt a január 9-ével zárult héten, ami 81 ezerrel haladja meg az egy héttel korábbi 784 ezret.  
Ez azzal függ össze, hogy a koronavírus gyors terjedése miatt egyre több, a vendéglátáshoz kapcsolódó vállalkozás 
működésében jelentkeznek zavarok. 
 
Kétezer milliárd dollárt pumpálna a gazdaságba Biden 
Az amerikai megválasztott elnök beiktatása utáni első intézkedései keretében 1900 milliárd dolláros gazdaságélénkítő 
csomagot kezdeményez. Az összegből 1 ezer milliárd dollárt különítenének el az amerikai családok közvetlen 
megsegítésére, azon belül is a munkanélküli-segélyekre. A járvány okozta nehézségek enyhítésére minden háztartásnak 
1400 dollár nyújtanának közvetlen kifizetésként, de ez az összeg akár 2000 dollárra is rúghat a decemberben jóváhagyott 
600 dollárral. 
 
FORRÁS:  
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Kanada 

 
A Pfizer vakcinagyártása akadozik, Kanada kiakadt 
Kanada vezetői kiakadtak a Pfizerre, ugyanis a gyógyszergyártó jövő héten nem szállít az országnak a koronavírus-
vakcinájából. Justin Trudeau igyekszik megnyugtatni a kanadaiakat, hogy a Pfizer-vakcinaszállítmányok a következő 
hetekben felpörögnek majd. A Pfizer belgiumi gyárában akadozik a gyártás, emiatt nem tudnak a korábbi terveknek 
megfelelően szállítani az országnak. 
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Műnyúlhúst gyártottak és kóstoltak kanadai kutatók, szabályozni tudják a zsír mennyiségét 
A kanadai McMaster Egyetem kutatói egy új eljárással olyan műhúst állítottak elő, amelynek pontosan szabályozható a 
zsírtartalma. A boltban ugyanúgy kiválaszthatjuk majd a nekünk megfelelően zsíros húst, mint ahogy a tejek zsírtartalma 
esetében is. 
 
Ha elektromosautó-gyártásról van szó, irány Kanada! 
A Ford és a ma már a Stellantis részét alkotó Fiat Chrysler után a General Motors is úgy döntött, hogy elektromos 
gépkocsikat fog gyártani Kanadában. A vállalat az ország első, elektromos furgonokat nagy szériában előállító üzemét 
fogja létrehozni. 
 
FORRÁS: 
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Latin-Amerika 

 
Koronavírus adatok Latin-Amerikából 
A régióban továbbra is Brazíliában szűrték ki a legtöbb fertőzöttet, több mint 8,6 millió főt. Argentína áll a második 
helyen 1.8 millió esettel, majd Mexikó és Peru következik 1.6, illetve 1 millió regisztrált Covid-beteggel. A járvány tovább 
tombol Brazíliában napi 64 ezer új esettel, de Mexikóban (18 ezer) és Argentínában (12 ezer) is sok új beteget szűrnek ki 
naponta. A halálozás tekintetében is Brazília áll az első helyen 212 ezer fővel, majd Mexikó következik 142 ezer halottal.   
 
Brazíliában hétfőn kezdődik a tömeges oltás 
Brazíliában helyi idő szerint hétfőn délután kezdődik a lakosság tömeges oltása a koronavírus ellen azzal az egyetlen 
vakcinával, a Sinovac Biotech kínai cég által gyártott CoronaVac-kal, amely már az ország rendelkezésére áll. Azt a 
hatmillió dózist, amely rendelkezésre áll, mind be is adják a legrászorultabbak egy részének – jelentette be Eduardo 
Pazuello egészségügyi miniszter. 
 
Nem csak a vírustól, már az éhségtől is félnek Brazíliában 
Súlyos csapást mért a koronavírus-járvány Brazília gazdaságára. Közgazdászok szerint 2021-ben lesznek olyanok, akik 
olyan szintű szegénységbe süllyednek, ahol már az éhhalál fenyeget. Brazília gazdasági teljesítménye 4,5 százalékkal 
csökkent tavaly. És bár vannak makroindikátorok, amelyek alapján az eredeti előrejelzésekhez képest kisebb károkat 
okozott a COVID-19, közgazdászok attól tartanak, hogy az országban milliók kerülhetnek az extrém szegénységi küszöb 
alá.  
 
Brazíliában annyi a beteg, hogy már nincs elég oxigén a lélegeztetőgépekhez 
Több tucatnyi fertőzöttet el kellett szállítani a brazíliai Manaus városából, mivel elfogyott a lélegeztetőgépek 
működtetéséhez szükséges orvosi oxigén. Manaus kórházai a járvány terjedése miatt túlzsúfolódtak az utóbbi időben. 
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Afrika és Közel-Kelet 

 
1,5 M USD értékű segítséget nyújt az ENSZ Kenyának a sáskák elleni védekezés céljából 
Az ENSZ a Központi Vészhelyzeti Alapból 164 M KES (Kenyai Shilling) irányzott elő Kenya számára, mely vélhetőleg újra 
áldozatává válhat egy pusztító sáskainváziónak. Az alap által elkülönített összeget főleg védekezési célokra fogják 
felhasználni, beleértve a permetezőszerek alkalmazását, légi felderítést – jelentette be Mark Lowcock ENSZ főtitkár-
helyettes.   
 
Február 20-án tartják Nigériában az elnökválasztás második fordulóját 
A nigériai elnökválasztás alkalmával második fordulóra fog sor kerülni február 20-án, azt követően, hogy az első 
fordulóban egyik elnökjelöltnek sem sikerült elérnie a megfelelő szavazati arányt. Mohammed Bazoum és Mahamane 
Ousmane jelöltek a december 27-én lezajlott első választások során a szavazatok csupán 39 és 17%-át érték el.   
 
Izrael arra figyelmeztet, hogy a vírus elleni oltások első dózisa a vártnál gyengébb védelmet jelent 
A Pfizer koronavírus elleni vakcinájából az első dózis még nem nyújt olyan hatékony védelmet, mint remélték – közölték 
izraeli kutatók. Ez rossz hír az Egyesült Királyságnak vagy az Egyesült Államoknak, ahol azt az oltási stratégiát követik, 
hogy lehetőleg minél gyorsabban minél több embernek adják be a kétfázisú oltás első adagját, írja a Business Insider. 
 
Izraelben tíz nappal meghosszabbították a szigorú zárlatot 
Kedden 95 467 tesztből 8511 új vírushordozót azonosítottak Izraelben, ami 9,2 százalékos arányt jelent. Izraelben a 
kormány tíz nappal meghosszabbította a szigorú zárlatot a koronavírus-járvány mérséklése érdekében - jelentette a 
helyi média szerdán. Az izraeli kormány kedd este szavazta meg a zárlat tíznapos meghosszabbítását január 31. éjfélig. 
A korlátozások tiltják az oktatási intézmények megnyitását a tanulók előtt. 
 
Koronavírus: rekordon az új fertőzöttek száma Izraelben 
A koronavírus-járvány kitörése óta először emelkedett tízezer fölé Izraelben az egy nap alatt azonosított új fertőzöttek 
száma - jelentette a Jediót Ahronót című izraeli újság hírportálja, a ynet kedden. A hétfőn elvégzett 100 693 tesztből 10 
021 új koronavírus-hordozót azonosítottak, ami helyi szinten kiemelkedően magas, 10,2 százalékos pozitív arányt jelent. 
A kórházak, elsősorban Jeruzsálemben, teljesítőképességük határán járnak a súlyos betegek kezelésében. 
 
Huszonnégy órás zárlatot rendeltek el Libanonban 
Napi 24 órás, azaz teljes kijárási tilalom kezdődött csütörtökön Libanonban a koronavírus terjedésének visszaszorítása 
érdekében. Az üzletek közül csupán a pékségek és a gyógyszertárak maradtak nyitva, a nagyáruházak csakis 
házhozszállítással működhetnek tovább. A lakosoknak külön engedélyt kell kérniük, hogy elhagyhassák lakhelyüket, ha 
orvoshoz, gyógyszertárba, kórházba vagy repülőtérre kell menniük. Az engedély csupán egyórányi időtartamra szól – 
írja az MTI a dpa német hírügynökségre hivatkozva.  
 
Az Emirates minden dolgozója megkapja a vakcinát 
Az Emirates Group légiközlekedési vállalatcsoport hétfőn elindította saját, tömeges oltási programját, amelynek során 
az Egyesült Arab Emírségekben dolgozó összes alkalmazottja ingyen megkapja az új koronavírus elleni vakcinát. A 
program keretében elsőként az utasokkal közvetlenül érintkező dolgozókat oltják be, köztük a pilótákat és a fedélzeti 
személyzet tagjait. 
 
Gigantikus nyitást terveznek a szaúdiak 
A tömeges oltási kampányoknak hála nemsokára ismét utazhatnak az európai polgárok, rájuk építve Szaúd-Arábia 
hatalmas befektetéssel fejleszti turisztikai infrastruktúráját, ezzel a strandoktól a történelmi nevezetességekig terjedő 
kínálatot létrehozva. Szaúd-Arábia a következő években 200 milliárd amerikai dollár befektetésével fejleszti az ország 
üdülőhelyeit, repülőtereit, szórakoztató parkjait. A következő évtizedben csak új szállodai férőhelyből legalább félmillió 
felépítését tervezik. 
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Szaúd-Arábia lett Kína legfőbb olajellátója 
A kínai vámhatóság által szerdán közölt adatok szerint 2020-ban Szaúd-Arábia 84,92 millió tonna kőolajat adott el 
Kínának 28,05 milliárd dollár értékeben. Nem sokkal lemaradva a második helyen Oroszország állt, amely 27,3 milliárd 
dollárért exportált 83,57 millió tonna kőolajat az ázsiai országnak. A harmadik helyen álló Irak 19,17 milliárd dollárért 
60,11 millió tonna kőolajat szállított Kínának. 
 
A szaúd-arábiai Neom-ban senkinek sem kell öt percnél többet gyalogolnia, és utcák sem lesznek. 
A településen repülő autók és hipergyors közlekedés lesz, de az okosvárosi életformát mesterséges holdak, holografikus 
tanárok és robotdinoszauruszok is segítik majd. A szaúdi koronaherceg az 1001 éjszaka meséinél is érdekesebbről 
álmodik a csaknem százötvenezer milliárd forintos projektben, amelynek kivitelezése idén kezdődik Line településrész 
megépítésével. A leendő Vörös Tenger partján fekvő megacity összesen tizenhatezer négyzetkilométeren fog elterülni. 
 
Hamarosan 60 dollár lesz az olajár, állítja az iraki olajminiszter 
Ihsan Abdul Jabbar iraki olajminiszter arra számít, hogy az olaj ára már 2021 második negyedévében eléri a 60 dollárt - 
hangzott el az iraki Sharqiya TV-nek adott interjújában. A miniszter hozzátette, hogy a korábbi találkozókon arra kérte 
az OPEC tagjait, hogy engedjék meg Iraknak a korábbi túltermelés kompenzációjának elhalasztását, és ez segített 
„visszahozni a reményt az iraki gazdaság számára”. "Irak továbbra is elkötelezett marad az OPEC-döntések mellett, és 
kompenzálja túltermelését" - mondta az interjúban. 
 
Felfüggesztették Irán szavazati jogát az ENSZ-ben – tartozás miatt 
Az Iszlám Köztársaság jó ideje nem fizeti már a tagdíjat, mostanra 16,2 millió dollárral tartozik a nemzetközi 
szervezetnek, ezért felfüggesztették szavazati jogát – írja a Neokohn a The Jerusalem Post cikkére hivatkozva. 
Hozzátették: Irán tartozása minden ország közül a legmagasabb. Saeed Khatibzadeh, az iráni külügyminisztérium 
szóvivője szerint az Egyesült Államok szankciói miatt két dél-koreai bank befagyasztotta Irán ENSZ-fizetéseket 
normálisan eszközlő számláját. 
 
Iránban áramszüneteket okoz a bitcoin-bányászat 
Iránban az elmúlt időszakban különösen a nagyvárosokban váltak egyre gyakoribbá az áramszünetek, ezzel 
párhuzamosan nőtt a levegő szennyezettsége is. A helyi hatóságok szerint a jelenségek jelentős részéért egyértelműen 
a bitcoin-bányászat tehető felelőssé, mert ezek a szerverfarmok nagy mennyiségű energiát fogyasztanak és ezáltal 
túlterhelik a hálózatokat. 
 
Újabb összecsapások Tunéziában 
Ismét összecsapások voltak Tunézia több városában tüntetők és rendfenntartók között. Az észak-afrikai országban 
péntek este óta folyamatosak a tüntetések az egyre romló gazdasági helyzet okozta válság miatt. A demonstrálók 
Kasszerínben és több más településen – így a fővárosban, Tuniszban is – barikádokat emeltek, gyújtogattak, Molotov-
koktélokat hajítottak a kiérkező rendőrök felé, akik az oszlatáshoz könnygázt is bevetettek. A koronavírus-járvány miatt 
Tunéziában este 8 órától kijárási tilalom van érvényben, a tüntetőket azonban ez nem tartja vissza. 
 
Megállapodás született az ideiglenes líbiai kormány megválasztásának módjáról 
A Líbiai Politikai Párbeszéd Fórumának tanácsadói bizottságában megállapodás született szombaton a polgárháború 
sújtotta észak-afrikai országot a decemberi választásokig vezető ideiglenes kormány megválasztásának módjáról - 
közölte egy magas rangú ENSZ-tisztviselő. A tárgyalások a svájci Genfben folytak, hatalmas nemzetközi nyomás alatt, 
hogy a felek békés rendezésre jussanak a polgárháború befejezéséről. Minden korábbi diplomáciai erőfeszítés kudarcba 
fulladt. 
 
Becsület Érdeméremmel tüntette ki Trump elnök VI. Mohamed marokkói királyt 
A legfontosabb amerikai katonai kitüntetéssel, a Becsület Érdeméremmel tüntette ki Donald Trump elnök VI. Mohamed 
marokkói királyt azért, mert az uralkodó kész volt a kapcsolatok normalizálására Izraellel. Izrael és Marokkó december 
elején állapodott meg kapcsolatai rendezéséről az Egyesült Államok közvetítésével. Az amerikai kormány nemrégiben 
elismerte Marokkó területi követelését a vitatott hovatartozású nyugat-szaharai régióra vonatkozóan, cserébe azért, 
hogy az észak-afrikai ország az Egyesült Államok közvetítésével rendezte kapcsolatait Izraellel. 
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Ausztrália 

 
Soron kívül bemehetnek Ausztráliába a teniszezők, a helyieknek hónapokat kell erre várni 
A helyiek szerint a kormány az 1200 főre rugó teniszezőket és a stábjukat választotta a saját állampolgárai helyett. 
Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek: nagyjából ezzel a magyar mondással lehet leírni, hogyan érezhetik 
magukat azok a külföldön tartózkodó, de hazatérni szándékozó ausztrálok, akiknek végig kell most nézniük, hogy a 
tenisz sport nagyjai beelőzik őket az országba való belépésükkel. 
 
Ausztrália rengeteg pénzt bukott amiért végül törölték a versenyt 
Ausztrália 2021-es nagydíját is egyelőre elhalasztották. Ugyanakkor feltehetően visszatérhet a versenysorozat 
Melbournebe, ami mindenképp jó dolog a versenynaptárban. A szervezők és az állam 2020-ban azonban sokat 
vesztett azon, hogy mindez meghiúsult. Az Ausztrál Nagydíj évekig a Forma-1 szezonnyitója volt, és ez volt a terv 
tavaly is. Ugyanakkor a koronavírus-járvány már a kanyarban volt, így ez veszélyeztette a versenyt. A Forma-1 ennek 
ellenére oda ment, és elkezdtek készülni egy átlagos versenyhétvégére. 
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A hírlevelet szerkeszti: MKIK Nemzetközi Igazgatóság 
 
Amennyiben szeretné hírlevelünket közvetlenül (saját e-mail címére) is megkapni, kérjük szándékát 
az intdept@mkik.hu e-mail címen szíveskedjék jelezni. 
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