
 

 
 

A koronavírussal kapcsolatos nemzetközi gazdasági 
hírek  

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

 
Albániában mindenhol kötelező lesz a maszk viselete október 15-től 
Az albán kormány október 12-i döntése értelmében, a koronavírus-járvány megfékezésére hozott eddigi korlátozó 
intézkedések mellett, október 15-től kötelező lesz a maszk viselete Albániában zárt térben és közterületeken egyaránt. 
A maszkhasználat elmulasztása 3000 ALL-os büntetést vonhat maga után. Az országos mentőszolgálat vezetője, 
Skender Brataj szerint az iskolák, bárok és éttermek újranyitásával valamelyest tovább nőtt a koronavírus-
megbetegedések száma, ugyanakkor javult a halálozási mutató (2,77), és véleménye szerint a betegség enyhébb 
lefolyású és rövidebb ideig is tart, mint korábban. Az országban október 14-ig 15 955 megbetegedést regisztráltak, 434-
en hunytak el a fertőzés következtében, az aktív esetek száma pedig nőtt az utóbbi másfél hétben, jelenleg 5 759 aktív 
fertőzöttet tartanak nyilván. 
 
Az IMF szerint 7,5%-kal esik vissza az albán GDP 2020-ban 
Az IMF októberi előrejelzése pesszimistább az áprilisinál, amikor még csak 5%-os visszaesésre számítottak az albán GDP 
vonatkozásában. A szervezet legújabb becslése szerint a GDP idén 7,5%-kal fog csökkenni, míg 2021-ben 6,1%-os 
növekedésre számítanak. Előrejelzésük szerint 2020-ban 1,4%, 2021-ben 1,7% lesz az infláció, míg a folyó fizetési mérleg 
hiánya idén elérheti a GDP 11,7%-át, 2021-ben pedig 8,5%-át. 
 
Albánia 5,7 millió euró összegben exportált maszkokat 2020 első hét hónapjában 
A koronavírus-járvány kitörését követően sok megrendelő felmondta ruha- és cipőgyárakkal kötött korábbi 
szerződéseit, mely súlyosan érintette az ágazatot, de a maszkok iránti növekvő kereslet kielégítésére a cégek egy része 
elkezdett maszkokat gyártani. 2020. január – július között az Európai Unió országaiba irányuló albán maszkexport értéke 
elérte az 5,7 millió eurót. 
 
FORRÁS:  
https://albaniandailynews.com/ 
https://albaniandailynews.com/news/schools-reopening-increased-COVID-19-infections 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/ 
 

Ausztria 

 
Jelentős mértékben visszaesett Ausztria külkereskedelmi forgalma 
Júliusban 12,14 milliárd euró értékben importált és 12,66 milliárd euró értékben exportált árucikkeket Ausztria. A 
koronavírus-válság miatt jelentősen visszaesett Ausztria külkereskedelmi forgalma az év első hét hónapjában az osztrák 
nemzeti statisztikai hivatal, a Statistik Austria pénteki közleménye alapján. Az import 15,5 százalékkal, az export 6,1 
százalékkal maradt el a 2019 júliusitól. Munkanapokkal kiigazítva az import 15,0 százalékkal, az export 5,8 százalékkal 
csökkent. Júliusban 0,52 milliárd eurót tett ki az osztrák külkereskedelmi többlet. 
 
Ingyenpénzzel indítanák be az osztrák turizmust 
Az osztrák turizmusgazdaság élénkítése érdekében 1000 eurós utalványok szétosztását javasolja minden ausztriai 
lakosnak a Vida nevű szakszervezet - írja a Turizmus.com. A kuponokat turizmushoz köthető szolgáltatásokra, illetve 
helyi regionális termékek vásárlására lehetne beváltani - írja a portál. A forgalomélénkítő javaslatot üdvözölte az osztrák 
szállodaszövetség is. Az osztrák gazdasági kamara (WKO) turisztikai szakosztálya szintén jó ötletnek tartja a 
turizmusbont, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy ez csak egy "egyszeri ajándék" lenne. A kamara szempontjából 
hosszabb távú gazdaságélénkítés is szükséges, amelynek legjobb módszere a vállalkozások fixköltség-visszatérítésnek 
meghosszabbítása. 
 
Üzent az osztrák sípályákra kívánkozóknak Kurz kancellár 
Biztonságban lesznek a turisták Ausztriában a közelgő téli turisztikai szezonban a koronavírus-járvány ellenére - mondta 
Sebastian Kurz osztrák kancellár a Bild című német napilapnak nyilatkozva. "Úgy lesz megszervezve a téli turizmus 

https://albaniandailynews.com/news/albania-to-fine-people-all-3000-for-not-wearing-a-face-mask-in-public
https://albaniandailynews.com/news/imf-lowers-forecast-for-gdp-contraction-to-7-5-
https://albaniandailynews.com/news/euro-5-7-mln-of-face-masks-exported-in-jan-jul
https://albaniandailynews.com/
https://albaniandailynews.com/news/schools-reopening-increased-covid-19-infections
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/jelentos-mertekben-visszaesett-ausztria-kulkereskedelmi-forgalma-3126949/
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/turizmus-ausztria-koronavirus-utalvany.715501.html
https://infostart.hu/kulfold/2020/10/10/uzent-az-osztrak-sipalyakra-kivankozoknak-kurz-kancellar


Ausztriában, hogy az biztonságos legyen" - jelentette ki az osztrák kancellár. Az utazási figyelmeztetéseket ugyanakkor 
kihívásnak nevezte. Több ország ugyanis figyelmeztetést adott ki Bécsre és más osztrák régiókra a fertőzöttek számának 
megugrása miatt, ami aggályokat vetett fel Ausztria kulcsfontosságú turisztikai ágazatával kapcsolatban a síelési 
szezonban. 
 
Fejvesztve menekültek a síelők Ischglből a koronavírus-járvány kezdetén 
Számos mulasztást és rossz döntést tárt fel az a vizsgálat, amely az osztrák síparadicsomban, Ischglben létrejött 
koronavírus-járványgóc kialakulását járta körül. Például a síelőket szállító buszok és sífelvonók is működtek még a 
márciusban bevezetett tiltás ellenére. A vizsgálóbizottság jelentése szerint a síelést napokkal korábban le kellett volna 
állítani. Sokan a kancellárt, Sebastian Kurzot is kritizálták, mert bármiféle felkészülési idő nélkül vezette be a 
karanténintézkedéseket március tizenharmadikán, ami teljes káoszhoz vezetett a síelőhelyeken. 
 
Marad a baloldal, hatalmasat bukott a szélsőjobb Bécsben 
A szociáldemokrata Michael Ludwig és pártja magabiztosan nyerték a bécsi önkormányzati választásokat az előzetes 
eredmények alapján. A szélsőjobb óriásit bukott: hívei több mint kétharmadát elvesztette a Szabadságpárt. A 2015-ös 
30 százalékról 8-ra zuhant. Az Ibiza-botrányba belebukó Heinz-Christian Strache pedig hiába alapított új pártot, nem 
sikerült elérniük az 5 százalékos bekerülési küszöböt. 
 
FORRÁS: 
www.napi.hu 
www.euronews.hu 
www.infostart.hu  
www.portfolio.hu 
www.vg.hu 
 

Benelux államok 

 
Bezárnak a bárok és a kávéházak Brüsszelben  
Az egyre terjedő koronavírus-járvány megfékezésére a belga főváros és a hozzá tartozó régió minden bárjának és 
kávéházának, rendezvényközpontjának legalább egy hónapra be kell zárnia, emellett közterületen tilos lesz az 
alkoholfogyasztás is csütörtök reggel 7 órától - erről döntött a Brüsszel-fővárosi régió vezetése szerdán. A tájékoztatás 
szerint a bezárás az alkoholt nem árusító vendéglátóhelyekre és a sportlétesítmények büféire is vonatkozik. A 
megszorító intézkedések az éttermekre és az olyan vendéglátóhelyekre nem vonatkoznak, ahol ülő vendégek számára 
ételt szolgálnak fel. Az éttermek asztalainál legfeljebb négy ember tartózkodhat zárt- és szabadtéren egyaránt. Az 
asztalokat megfelelő távolságban kell elhelyezni. 
 
Gyorsan terjed a fertőzés Belgiumban 
Elérte a napi nyolcezret a napi új fertőzöttek száma Belgiumban. Szakértők szerint a hétvégére ez a szám elérheti a 
tízezret is. A kormány szerint azért kell dolgozni, hogy elkerüljék a komolyabb korlátozásokat. Belgium Csehország után 
jelenleg a második leginkább fertőzött ország a százezer főre vetített új esetek számát tekintve. Utána Hollandia, 
Spanyolország és Franciaország következik. Az egészségügyi miniszter a hétvégén azt mondta, a bárok lezárása után 
komolyabb korlátozások is jöhetnek. A kormány mindenképpen szeretné elkerülni az iskolák bezárását, mert az komoly 
gazdasági károkat okozna. 
 
Belgium két déli tartományában bevezetik az éjszakai kijárási tilalmat 
Belgium déli régiójában (Vallónia) Vallon Brabant és Luxemburg tartományokban a kormányzat október 14-től 
kezdődően bevezeti az éjszakai kijárási tilalmat, ami 15 napig fog tartani. A rendelet értelmében éjjel 1 órától reggel 6 
óráig nem engedélyezett a lakóhely elhagyása és semmilyen helyváltoztatás, ez alól kivétel az egészségügyi, az 
állatorvosi, a veszélyeztetett korosztályok (kiskorúak, idősek, fogyatékkal élők) indokolt esetben történő 
helyváltoztatása, valamint a munkavégzés ill. az elutazás és valahonnan történő megérkezés esetei. Az intézkedés 

https://hu.euronews.com/2020/10/12/fejvesztve-menekultek-a-sielok-ischglbol-a-koronavirus-jarvany-kezdeten
https://hu.euronews.com/2020/10/12/marad-a-baloldal-hatalmasat-bukott-a-szelsojobb-becsben
https://hu.euronews.com/2020/10/12/marad-a-baloldal-hatalmasat-bukott-a-szelsojobb-becsben
https://hu.euronews.com/2020/10/12/marad-a-baloldal-hatalmasat-bukott-a-szelsojobb-becsben
http://www.napi.hu/
http://www.infostart.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
http://profitline.hu/Bezarnak-a-barok-es-a-kavehazak-Brusszelben-413142
https://hu.euronews.com/2020/10/12/gyorsan-terjed-a-fertozes-belgiumban
https://plus.lesoir.be/331130/article/2020-10-12/le-brabant-wallon-et-le-luxembourg-passent-en-confinement-nocturne-pour-quinze


egyelőre csak a két érintett vallon tartományt és annak lakosságát érinti, ahol a fertőzöttség előfordulási aránya 
623/100.000 (Vallon Brabant) ill. 461/100.000 (Luxemburg tartomány) lakosra vetítve.  
 
Hollandiában legalább 2 hétre leáll a vendéglátóipar 
Október 12-én Hollandiában 6.854 új koronavírus fertőzött esetet regisztráltak, ami új napi rekordot jelent. Ennek 
megfelelően a holland kormányzat újabb szigorításokat kénytelen bevezetni: a vendéglátóipar minimum 2 hétre történő 
bezárása, valamint a csapatsportok korlátozása lesznek a legfontosabb új intézkedések. A tárgyalások még folynak, a 
vendéglátóipar számára egy korábbi, este hat órai bezárás is terítéken van, csakúgy, mint a hétvégi zárva tartás. 
Valószínűleg betiltják az esti alkoholértékesítést, amint az már egyes holland régiókban megtörtént. A csoportos 
sportok valószínűleg korlátozva lesznek, az ifjúság és a profi sportolók kivételével. Ez azt jelenti, hogy a 18 éven 
felülieknek már nem szabad olyan amatőr sportot űzniük, amelyben nem lehet betartani a sportolók közötti másfél 
méteres biztonsági távolságot. Az edzőtermek egyelőre még nyitva maradnak, az iskolák számára pedig még nincs 
semmilyen változás. 
 
Luxemburgban 2,9 milliárd euróra nőtt az államháztartás hiánya szeptemberre 
Október közepén mutatta be a luxemburgi pénzügyminisztérium az államháztartás alakulását bemutató jelentését a 
luxemburgi Parlament Pénzügyi és Költségvetési Ellenőrző Bizottságának. A jelentés megállapítja, hogy az 
egészségügyi válság súlyos terhet ró az államháztartásra. Az adatok szerint a hiány 2020. augusztus 31-én elérte a 2,9 
milliárd eurót. Az előző év azonos időszakához képest a kiadások 17,7%-kal növekedtek, míg a bevételek 9,6% -kal 
csökkentek. Összességében az államháztartás hiánya közel négymilliárd euró lesz majd az idén, amelyből csak az 
ideiglenes munkanélküliség bevezetése és finanszírozása mintegy 800 millió euró rendkívüli kiadásába került az 
államnak. A rendkívüli hiány okai között szerepelnek a késedelmesen érkező állami bevételek is, hiszen a luxemburgi 
kormányzat a gazdasági társaságoknak engedélyezte a késedelmes adó befizetéseket, amelyek így csak később lesznek 
majd esedékesek. 
 
FORRÁS: 
www.portfolio.hu  
www.profitline.hu  
www.hu.euronews.com  
www.lesoir.be  
www.telegraaf.nl  
www.wort.lu   
 

Bosznia-Hercegovina 

 
Október 15-től kültéren is kötelező a maszkhasználat Szarajevó kantonban 
Október 15-től kültéren is kötelezővé tették a maszk használat Szarajevó kantonban. A maszk viselete mindenhol 
kötelező lesz (kivételt csak a sportolók, kerékpárosok, autósok, motorosok, robogósok képeznek). Az országban október 
14-ig 31 655 megbetegedést regisztráltak, 966-an hunytak el a fertőzés következtében, az aktív esetek száma pedig nőtt 
az utóbbi másfél hétben, jelenleg 6 623 aktív fertőzöttet tartanak nyilván. 
 
A Wizz Air további járatokat töröl a nyugat-balkáni országokba 
A Wizz Air több mint 50 járatának törlése a nyugat-balkáni desztinációk mindegyikét érinti. A legtöbb járatot Szkopje 
vonatkozásában törölték, de felfüggesztettek tuzlai, ohridi, podgoricai, belgrádi, nisi, pristinai, ljubljanai, spliti és 
szarajevói járatokat is. A légitársaság novemberben 6 podgoricai járatát törli, és tovább halasztja a Milánó és Pristina 
közötti járat újraindítását december 19-ig. 
 
Egy hét alatt több mint ezren vesztették el munkahelyüket Bosznia-Hercegovinában 
Szeptember 28-hoz képest október 5-re 1059 fővel nőtt a munkanélküliek száma a bosznia-hercegovinai adóhivatal 
nyilvántartása szerint. Zeljko Ricka közgazdász szerint ennek oka, hogy a kormány koronavírus-járvány hatásainak 
enyhítését célzó törvény nem hozta meg a kívánt hatást. Egyrészt a munkaerő-igényes tevékenységek nem részesültek 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/244466097/ingewijden-horeca-dicht-teamsporten-aan-banden
https://www.wort.lu/fr/economie/un-deficit-public-de-2-9-milliards-d-euros-5f846978de135b923635187d
http://www.portfolio.hu/
http://www.profitline.hu/
http://www.hu.euronews.com/
http://www.lesoir.be/
http://www.telegraaf.nl/
http://www.wort.lu/
https://www.sarajevotimes.com/170002-2/
https://www.sarajevotimes.com/wizz-air-canceled-several-lines-from-tuzla-and-sarajevo/
https://www.sarajevotimes.com/169831-2/


támogatásban, másrészt pedig nem lett pontosan meghatározva, hogy az intézkedési csomag a jól teljesítő cégek 
megmentését, vagy a munkavállalók védelmét célozza -e. 
 
Bosznia-Hercegovina GDP-je az IMF szerint 6,5%-kal csökken 2020-ban 
Az IMF októberben módosította áprilisi előrejelzését, amikor még csak 5%-os visszaesésre számítottak a bosznia-
hercegovinai GDP vonatkozásában. A szervezet legújabb becslése szerint a GDP idén 6,5%-kal fog csökkenni, míg 2021-
ben 5%-os növekedésre számítanak. Előrejelzésük szerint 2020-ban 0,8%-os defláció, 2021-ben 0,4%-os infláció 
várható, míg a folyó fizetési mérleg hiánya idén elérheti a GDP 4,4%-át, 2021-ben pedig 6,1%-át. 
 
FORRÁS: 
https://www.sarajevotimes.com/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bosnia-and-herzegovina/ 
 
 

Bulgária 

 
Gyorsan emelkedik az új koronavírus-fertőzöttek száma Bulgáriában 
Bulgáriában október 14-re rekordmértékű, 819 új koronavírusos esetet regisztráltak, így az eddig regisztrált fertőzöttek 
száma elérte a 26 593-at, az áldozatok száma pedig egy nap alatt 6-tal 929-re emelkedett. Az aktív esetek száma közel 
1 hónapja folyamatosan nő, jelenleg 9 175 fertőzöttet tartanak nyilván. A tárca tájékoztatása szerint a kórházakban 
orvos- és ápolóhiány van, amit az is okoz, hogy már 1384 egészségügyi dolgozó megfertőződött a kórban.  
 
Felminősítette Bulgáriát a Moody's 
Felminősítette Bulgáriát a Moody's Investors Service, azzal a véleményével indokolva a lépést, hogy kritikus fontosságú 
szakaszba jutott a bolgár euróövezeti csatlakozás folyamata. A nemzetközi hitelminősítő október 9-én éjjel Londonban 
bejelentette, hogy az eddigi "Baa2"-ről egy fokozattal "Baa1"-re javította Bulgária devizában és hazai valutában fennálló 
hosszú futamú államadósság-kötelezettségeinek osztályzatát. Az új besorolás kilátása stabil. A Moody's osztályzati 
módszertanában a "Baa1" minősítés után már az elsőrendű "A" besorolási sáv következik. A cég az osztályzatjavítás 
indoklásában a lépés elsődleges tényezőjének nevezi a bolgár euróövezeti csatlakozás folyamatában elért haladást, 
valamint az intézményrendszer és a szakpolitikai döntéshozatal ehhez kapcsolódó erősödését. 
 
Növelik a béreket és a nyugdíjakat 
Bulgáriában január 1-jétől 6,5%-kal emelik a minimálbért, július 1-jétől pedig 5-10%-kal növelik a nyugdíjakat. A 
legmagasabb nyugdíj összege a jelenlegi 1200 leváról több mint 1400 levára nő, ami körülbelül 250 ezer Ft-nak felel meg. 
A novinite.bg internetes újság Denica Szacseva szociális-ügyi miniszterre hivatkozva adta hírül, hogy január 1-jétől a 
jelenlegi 610-ről 650 levára (körülbelül 120 ezer Ft) növelik a minimálbért. A személyi jövedelemadó-bevallások alapján 
a bérből és fizetésből élők 72%-a havi 1000 levánál (180 ezer Ft) kevesebbet keres, és mindössze 1% azoknak a száma, 
akik a csillagászatinak tekintett 6000 levás (1 millió Ft) jövedelemhatár feletti összeget vihetnek haza. 
 
FORRÁS: 
https://balk.hu/ 
https://www.origo.hu/ 
https://www.tozsdeforum.hu/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bulgaria/ 
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Csehország 

 
Újabb szigorítások Csehországban, bezárnak az iskolák és a vendéglők 
Csehországban szerdától november elsejéig bezárják az általános iskolákat, amelyek a felső tagozaton áttérnek a 
távoktatásra. A klubok, bárok és a vendéglők november 3-áig lesznek zárva – közölték a cseh kormány ülése után hétfőn 
késő este Prágában. Az intézkedések célja, hogy megfékezzék a koronavírus-járvány terjedését. 
 
Zeman: Még egy leállást nem bírna ki a cseh gazdaság 
Csehország nem engedheti meg magának, hogy még egyszer leállítsa gazdaságát – jelentette ki a cseh államfő abban 
az interjúban, amelyet szombaton közült a Mladá Fronta Dnes című cseh napilap. Milos Zeman közölte: egyetért Roma 
Prymula egészségügyi miniszterrel abban, hogy a koronavírus-járvány elleni óvintézkedéseket elsősorban a szabadidős 
tevékenység területén kell meghozni, amely közvetlenül nem érinti a gazdaságot. 
 
FORRÁS: 
www.kitekinto.hu 
www.mandiner.hu 
 

Egyesült Királyság 

 
Három éve nem látott szintre tolta a munkanélküliséget a koronavírus az Egyesült Királyságban 
Több mint háromévi csúcsra emelkedett a munkanélküliségi ráta Nagy-Britanniában, elsősorban a koronavírus-járvány 
negatív gazdasági hatásai miatt. A brit statisztikai hivatal (ONS) keddi jelentése szerint az augusztussal zárult három 
hónapban átlagosan 4,5 százalékos volt a bejegyzett állástalanok aránya Nagy-Britanniában, 0,6 százalékponttal 
magasabb, mint egy évvel korábban és 0,4 százalékponttal magasabb, mint az előző mozgó háromhavi időszakban. 
 
Koronavírus: a britek keresik az arany középutat 
Boris Johnson brit miniszterelnök szerint nem lehet ismét a tavaszihoz hasonló módon teljes zárlat alá helyezni a brit 
gazdaságot, de a koronavírus-járvány kórokozójának szabadjára engedése sem járható út. Johnson hétfő délután a 
londoni alsóházban felszólalva elmondta, hogy szerdától háromfokozatú készültségi rendszer lép életbe Angliában. Az 
alapszint a közepes készültségi fokozat, és az e kategóriába sorolt térségekben továbbra is a jelenlegi intézkedések 
maradnak érvényben. 
 
FORRÁS: 
www.portfolio.hu 
www.kitekinto.hu 
 

Észak-Macedónia 

 
Nem szükséges negatív PCR teszt a Koszovóból Észak-Macedóniába történő belépéshez 
Az észak-macedón kormány döntése alapján október 12-től negatív koronavírus-teszt nélkül is beléphetnek az országba 
a Koszovóból érkezők. Viszonossági alapon a koszovói kormány döntése értelmében az Észak-Macedóniából Koszovóba 
utazóktól sem kérnek negatív PCR-tesztet. Az előzetes bejelentéssel ellentétben azonban az esetszámok jelentős 
növekedése miatt Észak-Macedónia továbbra is negatív PCR-tesztet kér a Szerbiából, Bosznia-Hercegovinából és 
Montenegróból érkezőktől. 
 
Észak-Macedónia a NATO-tól és az EU-tól segítséget kap a koronavírus-járvány kezeléséhez 
A koronavírus-járvány kezelésére a NATO 1,4 millió euró értékben adományoz lélegeztetőgépeket és egyéb 
egészségügyi berendezéseket Észak-Macedóniának. Az Európai Unió is további egészségügyi felszereléseket – 130.000 
FFP2 maszkot és védőöltözetet – küld Észak-Macedóniának és Montenegrónak. Az országban október 14-re 
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rekordmértékben, 443-mal nőtt a napi új fertőzöttek száma. A járvány márciusi kitörése óta 21 659 megbetegedést 
regisztráltak, 809-en hunytak el a fertőzés következtében, az aktív esetek száma pedig meredeken nőtt az utóbbi másfél 
hétben, jelenleg 4 236 aktív fertőzöttet tartanak nyilván. 
 
Észak-Macedónia GDP-je az IMF szerint 5,4%-kal csökken 2020-ban 
Az IMF módosította áprilisi előrejelzését októberben az észak-macedón GDP vonatkozásában – a szervezet legújabb 
becslése szerint ugyanis a korábban jelzett 4%-nál nagyobb mértékben, 5,4%-kal csökken idén az ország GDP-je, 2021-
ben pedig 5,5%-os növekedésre számítanak. Előrejelzésük szerint 2020-ban 0,9%, 2021-ben 1,3% lesz az infláció, míg a 
folyó fizetési mérleg hiánya idén elérheti a GDP 4,7%-át, 2021-ben pedig 3,8%-át. 
 
FORRÁS:  
https://www.aa.com.tr/ 
https://europeanwesternbalkans.com/2020/10/13/eu-sends-further-protective-equipment-to-north-macedonia-and-
montenegro/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/macedonia/ 

 

Franciaország 

 
Újabb francia nagyvárosokban szigorítanak szombattól 
Négy újabb francia nagyvárost (Lyon, Grenoble, Saint-Etienne és Lille) nyilvánít a koronavírus-járvány terjedése miatti 
legmagasabb riasztási övezetté szombattól a kormány - jelentette be Olivier Véran egészségügyi miniszter. A 
fokozottabb korlátozások eddig csak a két legjelentősebb francia városban, Párizsban és Marseille-ben, valamint a 
tengerentúli Guadeloupe szigetén voltak érvényben. Az érintett városokban szombattól a bárok nem nyithatnak ki, az 
éttermek viszont szigorított óvintézkedések mellett a megszokott nyitvatartás szerint működhetnek. Nem tarthatók 
meg a nagyobb szakmai találkozók, szalonok, vásárok, kongresszusok, s a sportolásra alkalmas helyiségek, 
fitnesztermek, táncklubok, valamint az uszodák sem nyithatnak ki felnőttek számára a következő két hétben, de az 
iskolai foglalkozások és oktatások megtarthatók. 
 
Újabb napi rekorddal nőtt a fertőzöttek száma Franciaországban 
Újabb napi rekorddal nőtt a fertőzöttek száma, 20339 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak egy nap 
alatt Franciaországban. A francia fővárosban Párizsban és környékén a sürgősségi ágyak közel fele már foglalt. Tavasz 
óta több mint 32 ezren haltak bele a koronavírusba az országban. 
 
Franciaország : közeleg az influenzaszezon 
Kedden kezdődik az influenza elleni védőoltás-kampány Franciaországban. Akiknél magas a fertőzés kockázata, és 
papírjuk is van erről, azok számára a vakcina ingyenes, a költségeket az egészségbiztosítás fedezi – ahogyan az bevett 
gyakorlat más országokban is. A 40 éves lyoni légikísérő, Cedric Bernard idén az elsők között kapta meg a védőoltást. 
Azt mondja, már öt éve minden évben beoltatja magát, mert ez hatékony megelőzési módszer. Franciaországban 
évente átlagosan több mint 10 ezer ember hal meg influenza következtében, a többségük 65 év feletti. Számukra a 
védőoltás különösen ajánlott, az idősebbek beoltási aránya azonban jelentősen visszaesett az utóbbi években. A 
hanyatló tendencia most megfordulni látszik – nyilvánvalóan a koronavírus-járvány miatt. 
 
A francia kormány kijárási tilalom bevezetését fontolgatja a francia nagyvárosokban 
Jean Castex francia miniszterelnök október 12-én találkozott a válság által érintett főbb tárcák vezetőivel, hogy a 
válságkezelés aktuális feladatait átbeszéljék. Emmanuel Macron francia elnök és kormánya elismerték, hogy 
Franciaországot elérte a koronavírus-járvány második hulláma, ennek megfelelő intézkedéseket kell bevezetni, amelyek 
között több francia nagyváros esetében lehetséges eszköz a kijárási tilalom bevezetése. A francia elnök a hét közepén 
jelentheti be az új intézkedéseket a TF1 csatornán közvetítendő esti beszédében. 
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COVID-19 : a szolidaritási alapból további 75.000 vállalkozás kap segítséget Franciaországban 
Franciaországban októbertől új szakmák is jogosultak a COVID-19 válság által érintett ágazatok megsegítésére 
létrehozott alapból történő támogatásra, mint pl. a virágüzletek, a készételek kiszállítására szakosodott vendéglátó 
vállalkozások vagy az autókölcsönzők. A francia kormányzat a « vírussal együtt kell élni » kijelentéssel egyidőben hozta 
létre október elején a fenti szolidaritási alapot, amelyből összesen 31 gazdasági tevékenységet (rendezvények, sport- 
vagy fitnesztermek, kulturális témájú vállalkozások, közönségkapcsolati szolgáltatók, biztonsági szolgálatok, 
grafikusok vagy a szállodaiparhoz kötődő mosodai szolgáltatók, stb.) támogat, s ezzel az alapból újabb 75.000 francia 
vállakozás részesülhet az állami segítségből.  
 
A francia kormány bátorítja a lakosságot az őszi szünetben a belföldi turizmusra 
A közelgő őszi szünetben (október 17-én kezdődik a hagyományos Mindenszentek ünnepéhez kapcsolódó őszi iskolai 
szünet) a franciák utazni szoktak, az erre az időszakra szóló foglalások azonban  50% -kal csökkentek Franciaországban 
a tavalyi évhez képest. Az ágazat támogatása érdekében Jean Baptiste, turizmusért felelős államtitkár utazási 
garanciával szeretné biztosítani az esetleges ingyenes lemondás lehetőségét és ezzel is bátorítaná a lakosságot a belföldi 
utazásokra és azok mihamarabbi lefoglalására, egészen a karácsonyi időszakig. Az államtitkár azt is bejelentette, hogy 
a hivatásturizmus valamint a rendezvényturizmus támogatására kormányzati munkacsoportot hoznak létre a 
közeljövőben.   
 
FORRÁS : 
www.profitline.hu  
www.origo.hu  
www.hu.euronews.hu  
www.lefigaro.fr  
www.lemonde.fr 
 

Horvátország 

 
Szigorításokat vezettek be Horvátországban 
Újabb szigorításokat jelentett be Davor Bozinovic belügyminiszter a koronavírus-járvány megfékezése érdekében 
október 12-én. A művészeti, kulturális és egyéb rendezvények, valamint a sportesemények, esküvők, temetések, vallási 
szertartások és kiállítások megtartásához mostantól engedélyt kell kérni, ha a szervezők több mint 50 embert várnak. 
Kötelezővé tették a beltéri maszkhasználatot, illetve a korlátozás érvényes azokra a helyekere is, ahol nem megoldható, 
hogy az emberek legalább 2 méter távolságot tartsanak egymástól. Az országban október 14-re rekordmértékben, 748-
cal nőtt a napi új fertőzöttek száma. A járvány márciusi kitörése óta 21 741 megbetegedést regisztráltak, 334-en hunytak 
el a fertőzés következtében, az aktív esetek száma pedig meredeken nőtt az utóbbi másfél hétben, jelenleg 3 210 aktív 
fertőzöttet tartanak nyilván. 
 
Jelentősen visszaesett a zágrábi repülőtér forgalma, további járattörlések, de újraindítások is várhatók 
A koronavírus-járvány következtében a tavalyi 3,4 millió utashoz képest idén várhatóan csak 1 millió utas fordul majd 
meg a zágrábi repülőtéren, mely 70%-os visszaesést jelent. Október 16-át követően az Austrian Airlines felfüggeszti 
zágrábi járatait (talán a karácsonyi időszak kivételével közel fél évre), ugyanakkor a British Airways a tervek szerint 
október végén újraindítja London és Zágráb közti járatait. A korlátozások a spliti repülőteret is érintik, a Wizz Air is 
leállítja (az augusztusban elindított) Dortmund-Split járatát a téli szezonban. 
 
Emelkedtek a horvátországi ingatlanárak 
Míg a turizmusban nagy károkat okozott a koronavírus-járvány, az ingatlanpiac ellenállóbbnak tűnik. 2020 első 
negyedévéhez képest ugyanis 1,8%-kal, míg 2019 azonos időszakához képest 8,3%-kal nőttek az ingatlanárak 2020 
második negyedévében. Zágrábban a legjelentősebb – 8,7% - a drágulás mértéke, míg az adriai ingatlanárak 5,9%-kal 
emelkedtek. 
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A koronavírus-járvány hatására jelentősen növekedett az online kereskedelem forgalma 
Horvátországban a koronavírus-járvány hatására az év első felében 13,9%-kal növekedett az online kereskedelem 
forgalma. Az Állami Statisztikai Hivatal adatai szerint a fogyasztók az online felületeket leginkább háztartási cikkek, 
informatikai felszerelés, továbbá ruházati cikkek és lábbelik vásárlására használják, de az utóbbi időben növekedett az 
élelmiszerek részesedése is az interneten keresztül történő vásárlásokban. 
 
FORRÁS: 
https://infostart.hu/ 
Magyarország Nagykövetsége, Horvátország 
https://www.thedubrovniktimes.com/news/croatia/item/10009-new-COVID-19-measures-in-croatia-after-rise-in-new-
cases-face-masks-in-indoor-spaces-mandatory 
https://www.thedubrovniktimes.com/news/croatia/item/9978-austrian-airlines-closes-down-winter-flight-schedule-to-
zagreb 
https://www.thedubrovniktimes.com/news/croatia/item/9990-british-airways-relaunches-flights-from-london-to-
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Koszovó 

 
Koronavírus-helyzet Koszovóban 
Esküvőket szakítottak félbe és vendéglátóhelyeket zártak be a koszovói hatóságok a hétvégén, mivel a járvány 
megfékezésére hozott korlátozások ellenére nagyszámú vendéget fogadtak. Az egészségügyi minisztérium közölte, ha 
nem csökken a fertőzöttek száma, további szigorú intézkedésekre lehet számítani. A járvány márciusi kitörése óta 16 425 
megbetegedést regisztráltak, 650-en hunytak el a fertőzés következtében, az aktív esetek száma pedig 1291. 
 
Koszovó megháromszorozza a PCR-tesztek számát 
Az Egészségügyi Világszervezet 2 új teszteszközt adományozott Koszovónak, melynek köszönhetően háromszorosára 
nő a tesztelési kapacitás az országban. Armend Zemaj koszovói egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint Koszovó 
Németország jóvoltából 500 000 euró értékben 15 lélegeztetőgépet is kapott. 
 
Koszovó GDP-je az IMF szerint 7,5%-kal csökken 2020-ban 
Az IMF módosította áprilisi előrejelzését októberben a koszovói GDP vonatkozásában – a szervezet legújabb becslése 
szerint ugyanis a korábban jelzett 5%-nál nagyobb mértékben, 7,5%-kal csökken idén az ország GDP-je, 2021-ben pedig 
6%-os növekedésre számítanak. Előrejelzésük szerint 2020-ban 0,8%, 2021-ben 1,2% lesz az infláció, míg a folyó fizetési 
mérleg hiánya idén elérheti a GDP 6%-át, 2021-ben pedig 5,5%-át. 
 
FORRÁS: 
https://168ora.hu/ 
https://exit.al/en/ 
https://www.origo.hu/nagyvilag/20201015-nyugatbalkan-covid.html 
https://seenews.com/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Kosovo 
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Lengyelország 

 
Negatív lett a lengyel kormányfő koronavírus-vírustesztje 
Negatív lett a jelenleg karanténban lévő Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő vírustesztje – közölte kedden közösségi 
oldalán Piotr Müller kormányszóvivő. Mateusz Morawiecki a vizsgálat ellenére karanténban marad, amíg orvosa és az 
állami egészségügyi hatóság nem engedélyezi, hogy feladja a korlátozást.  
 
Nagy a baj Lengyelországban - szükségállapot bevezetését javasolja egy virológus 
Szükségállapot bevezetését tartaná jónak Lengyelországban egy ismert virológus, hogy javuljon a járvány elleni 
védekezés hatékonysága. Egy hónapon belül hússzorosára nőhet a koronavírus-fertőzöttek száma az országban. 
Lengyelországban Európa más országaitól eltérően nem fejeződött be a járvány első hulláma - mondta Tomasz 
Dzieciatkowski ismert virológus és mikrobiológus az onet.pl hírportálnak. A koronavírus-járvány folytatódásával 
kapcsolatban két forgatókönyvet, egy optimistát és a pesszimistát fogalmazott meg. Az optimista változat szerint a jövő 
év elejére már lesz hatásos oltás, és a járvány 2021 végére szép lassan elmúlik. 
 
Újból bevezetik az idősek vásárlási sávját Lengyelországban 
Az idősebb embereknek a koronavírus-járvánnyal szembeni védelme érdekében Lengyelországban újból bevezetik a 
vásárlási idősávot a hatvan év felettiek számára - jelentette be Mateusz Morawiecki kormányfő szombaton Varsóban. 
Morawiecki sajtóértekezletén az idősebbek védelmét nevezte a lengyel járványkezelési stratégia egyik kiemelt céljának. 
Utalt a halálozási adatokra, melyek szerint az új típusú koronavírus a 60 évnél, és különösen a 67 évnél idősebb 
embereket veszélyezteti leginkább.     
 
A V4-ek hetente fognak egyeztetni a járványkezelésről 
A pénteken elindított virtuális információcsere-központ keretében a visegrádi csoport (V4) heti rendszerességgel fog 
egyeztetni a koronavírus-járvány kezeléséről – közölte Varsóban Szymon Szynkowski vel Sek lengyel külügyminiszter-
helyettes. Az első, videokonferencia formájában megtartott tárcaközi tanácskozást követő sajtóértekezletén 
Szynkowski vel Sek felidézte: a V4 miniszterelnökei a szeptemberi lengyelországi csúcstalálkozójukon megegyeztek egy 
olyan keret létrehozásáról, amely a négy ország közötti információáramlás révén elősegítené a járvány kezelését. 
 
Lengyelországban jön a kötelező maszkviselés a szabadban is (október 8-i hír) 
Olaszország után a lengyelek is meglépték az utcai maszkviselést: a szigorú rendelkezés válasz a csütörtökön rekordot 
döntő fertőzésszámra. Szombattól kötelezővé teszik Lengyelország egész területén a szájat és orrot is elfedő 
egészségügyi maszkok viselését a nyílt közösségi tereken, a szabadban is, miután az országban rekordot döntött a 
koronavírus-fertőzöttek száma csütörtökön – jelentette be a hírt Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök. 
 
FORRÁS: 
www.nepszava.hu 
www.napi.hu 
www.portfolio.hu 
www.ujszo.hu 
www.azonnali.hu 
 

Montenegró 

 
Koronavírus-helyzet Montenegróban 
Az országban október 14-re 193-mal nőtt a napi új fertőzöttek száma, a járvány márciusi kitörése óta 14 461 
megbetegedést regisztráltak. 217-en hunytak el a fertőzés következtében, az aktív esetek száma pedig az október 8-i 
visszaesést követően ismét növekedésnek indult, jelenleg 4 043 aktív fertőzöttet tartanak nyilván. 
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18,7%-ra nőtt a munkanélküliség Montenegróban 
Szeptember végére az előző negyedévhez képest 3,5%-kal, 18,7%-ra nőtt a munkanélküliség Montenegróban, a 
statisztikai hivatal adatai szerint ez 43 383 regisztrált munkanélkülit jelent. 2019 szeptember végén a munkanélküliségi 
ráta 14,5% volt. 
 
Az IMF módosította a Montenegróra vonatkozó GDP előrejelzését 
Az IMF módosította áprilisi előrejelzését októberben a montenegrói GDP vonatkozásában – a szervezet legújabb 
becslése szerint ugyanis a korábban jelzett 9%-nál nagyobb mértékben, 12%-kal csökken idén az ország GDP-je, 2021-
ben pedig 5,5%-os növekedésre számítanak. Előrejelzésük szerint 2020-ban 0,1%-os defláció, míg 2021-ben 0,7% -os 
infláció várható, a folyó fizetési mérleg hiánya idén elérheti a GDP 14,1%-át, 2021-ben pedig 13,6%-át. 
 
FORRÁS: 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/montenegro/ 

 

Németország 

 
UTAZÁSI TANÁCSOK 2020. 10. 15. 
Tájékoztatás a német szövetségi, illetve tartományi szintű korlátozó rendelkezések jogszabályairól 
 
Merkel figyelmeztet: robbanásszerűen indult be Németországban a koronavírus 
Már nem csupán fenyegető veszély, hanem tény, hogy robbanásszerűen, exponenciálisan növekedik az új típusú 
koronavírussal fertőzöttek száma Németországban - jelentette ki Angela Merkel. Megállapodtak a leginkább fertőzött 
térségekben, az úgynevezett hotspotokban alkalmazandó új szabályokról, amelyek a többi között a vendéglátóhelyek 
nyitvatartásának és a nem egy háztartásban élők találkozásának korlátozásáról szólnak. Bő tíz nap múlva lehet majd 
felmérni, hogy mennyire hatásosak, és sikerül-e az új, és a már hónapok óta alkalmazott régi szabályok révén lassítani a 
járványt - mondta Angela Merkel, kiemelve, hogy Németország döntő jelentőségű napok előtt áll. Az is előfordulhat, 
hogy még szigorúbb korlátozásokat kell majd bevezetni. 
 
Rekord mennyiségű oltással készülnek az influenzaszezonra Németországban 
Az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) járványa miatt minden korábbinál több, 26 millió adag oltással készülnek az 
ugyancsak légzőszervi megbetegedést okozó szezonális influenzavírus elleni védekezésre Németországban - jelentették 
be szerdán Berlinben. Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter rámutatott, hogy a SARS-Cov-2 és a szezonális 
influenzavírus igen hasonló megbetegedést okozhat, és túlterhelődhet az ellátórendszer, ha egyszerre mindkét 
kórokozó miatt fordulnak elő tömegesen kórházi kezelést igénylő esetek. Az influenza elleni oltás "csak egy apró szúrás, 
de háromszoros védelmet jelent", védi a vírus ellen beoltott személyt, védi a környezetében lévőket, és védi az 
egészségügyi ellátórendszert - mondta a miniszter. 
 
Covid19-felmérés: a német válságkezelés volt a legjobb Európában 
Egy 19 kérdéses kérdőívvel értékeli az egészségügyi válsághelyzetre adott kormányzati lépéseket világszerte a 
Barcelona Institue for Global Health (ISGlobal). A kínaiak értékelték a legjobbnak az ország vezetésének intézkedéseit a 
koronavírus-járvány megfékezésére. A 19 országból összesített eredmények szerint Európában a németek a 
legelégedettebbek kormányuk teljesítményével, a legkevésbe a lengyelek. 
 
Októberi német gazdasági előrejelzések 
A vártnál nagyobb gazdasági visszaesésre számítanak a vezető német gazdaságkutató intézetek legfrissebb közös 
előrejelzésükben. Az idei és jövő évre vonatkozó prognózisukat is egy-egy százalékponttal korrigálták legutóbbi, tavaszi 
szakvéleményükhöz képest.  A gazdaságkutató intézetek őszi közös előrejelzése szerint a német GDP 2020-ban éves 
szinten 5,4%-kal fog visszaesni, míg 2021-ben 4,7%-os, 2022-ban 2,7%-os növekedés lesz várható.   
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Németország külkereskedelme Kelet-Európával 2020. I-VII. időszakban 
Szövetségi Statisztikai Hivatal (DESTATIS) legfrissebb jelentése szerint a Kelet-Európába irányuló német export 2020. 
első hét hónapjában 11,5 %-kal, a német import ugyaninnen 15,9 %-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. 
A német külkereskedelmi többlet csupán 3,5 milliárd EUR-t tett ki. Jól látszik, hogy az autóipar újraindulásával a kiviteli 
számok újra normalizálódtak, de nem érték el a tavalyi szintet. Aggasztó viszont továbbra is, hogy a második 
koronahullám veszélyeztetheti a felzárkózási folyamatot 2020 utolsó negyedévében. 
 
Öt éve nem csökkentek ennyit az árak Németországban 
Több mint öt éve a legnagyobb mértékben csökkentek a fogyasztói árak szeptemberben Németországban a német 
szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis keddi jelentése szerint. A végleges adatok szerint az előzetessel megegyező 
0,2 százalékkal csökkentek a fogyasztói árak szeptemberben az egy évvel korábbiakhoz képest. Augusztusban a 
fogyasztói árak átlaga megegyezett az egy évvel korábbival - írta az MTI. 
 
Jó hírek jöttek a német utakról 
A gazdasági fellendülés egyik első jeleként nőtt szeptemberben a díjköteles autóutak forgalma alapján kalkulált 
áruforgalmi teljesítményindex Németországban - írja azt MTI. A szövetségi áruforgalmi hivatal, a Bundesamt für 
Güterverkehr (BAG) és a szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) közleménye alapján szeptemberben a díjköteles 
autópályákon az előző hónaphoz képest szezonális és naptári kiigazítással 0,8 százalékkal nőtt az áruforgalmi 
teljesítmény, 2019 szeptemberéhez képest pedig naptári kiigazítással 1,9 százalékkal emelkedett. 
 
Fordulatot hozott a járvány a bevándorlásban 
Idén fordult elő 10 év óta első ízben, hogy csökkent Németország lakossága. A járvány miatt kevesebb a bevándorló. 
Idén 2010 óta első ízben fordulhat elő, hogy nem emelkedik, hanem csökken majd Németország lakosságszáma - írja a 
Handelsblatt a német Staisztikai Szövetségi Hivatal adataira hivatkozva. Június 30-án 83,1 millióan lakták az országot, 
ez 40 ezer fővel kevesebb, mint amennyivel kezdték az évet, fél év alatt a csökkenés mértéke 0,05 százalék. 
 
Söder gazdaságélénkítést, valamint az autóipart célzó javaslatai, a DUH kampány a bioüzemanyagok ellen 
Marcus Söder (CSU) Bajorország tartományi miniszterelnöke szerint a jelenlegi koronavírus okozta gazdasági válságban 
az állami segítségnyújtásnak három pillérre kell épülnie. Egyrészt segítséget kell nyújtani a bajba jutott vállalatoknak, 
másrészt gazdaságösztönző programokon keresztül növelni kell a keresletet, harmadrészt támogatni kell a 
technológiatranszfert. Az autóipar technológiai transzferét és a klímavédelmet két lépcsős modellel támogatná, 
amelyben a modern benzines és dízeles autók vásárlását is ösztönözné. 
 
Rummenigge szerint óriási veszteséget okozhat a nézők nélküli időszak 
Karl-Heinz Rummenigge szerint óriási veszélyt jelent a labdarúgásra a hosszan tartó nézők nélküli időszak. Attól tartok, 
nagy károkat okoz a futballnak, ha hamarosan nem lehetnek megint szurkolók a stadionokban – mondta a Bayern 
München vezérigazgatója a Bild am Sonntag című lapban. A játékosként kétszeres aranylabdás Rummenigge 
hozzátette, egyrészt a futballkultúrát félti, másrészt pénzügyi aggályai vannak. „Európában minden klub 50 és 200 millió 
euró közötti összeget veszít egy évben, ha nézők nélkül kell játszania”  
 
FORRÁS:   
https://berlin.mfa.gov.hu/www.index.hu 
www.index.hu 
www.mkik.hu 
www.napi.hu 
www.origo.hu  
www.portfolio.hu  
www.vg.hu 
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Olaszország 

 
Rekord Olaszországban: még soha nem találtak ennyi új fertőzöttet 
Túllépte a hétezret Olaszországban az egy nap alatt diagnosztizált fertőzöttek száma, ami az eddigi legmagasabbnak 
számít azóta, hogy a február 20-án megkezdődött a járvány terjedése az országban is. A leggyorsabban Milánóban 
emelkedett az esetszám az egészségügyi tárca szerda esti adatai szerint. 
 
Koronavírus: Olaszország korlátozza a házibulikat, otthon is javasolja a maszk viselését 
A római kormány azt javasolja a koronavírus-járvány miatti újabb intézkedéscsomagjában az olaszoknak, hogy saját 
otthonukban is viseljenek maszkot, amennyiben vendégeket fogadnak, legyenek akár közeli rokonok vagy barátok is. 
Giuseppe Conte miniszterelnök hétfőn éjszaka írta alá az új intézkedéscsomagot a járvány ismételt erősödésének 
megfékezésére. A fertőzöttségi adatok az utóbbi egy hét alatt megkétszereződtek, a járvány országosan terjed, a dél-
olaszországi kórházak megteltek. A kormány újabb szigorítása a járványgörbe további erőteljes emelkedésének 
megelőzését szolgálja. Giuseppe Conte úgy nyilatkozott, hogy minden eszközzel el akarják kerülni az ország újbóli 
lezárását és a gazdaság leállását. 
 
Nem fogadták kitörő örömmel az újabb szigorításokat az olaszok 
A koktélbárok tulajdonosai szerint az este kilenc órás zárás teljesen térdre kényszeríti őket, a buszvezetők szerint a 
forgalmi káoszt növeli az utasszám csökkentése, a háziasszonyok azt kérdezik, mi lesz a családi ebéddel, ha csak hatan 
ülhetnek az asztalhoz: vegyes fogadtatásra találtak a római kormány koronavírus-járvány miatt megújított korlátozó 
intézkedései az MTI-nek adott keddi interjúk szerint. 
 
Koronavírus: Rómában megteltek a kórházak, szállodákban helyezik el a betegeket 
Az olasz főváros legnagyobb járványkórházából szállodákba viszik át a lélegeztetőgépet nem igénylő betegeket 
hétfőtől, miközben a kormány országos szigorításra készül, többek között a rokonok közötti találkozások korlátozásával 
is. 
 
Megvan, ki lesz az UniCredit új elnöke 
Kinevezték az UniCredit új elnökét, Pier Carlo Padoant, aki korábban Olaszország pénzügyminiszteri posztját töltötte 
be – számol be a hírről a Financial Times. Piaci szakemberek szerint ez egyenlő azzal, hogy az olaszok legnagyobb 
bankjának is részt kell vennie a banki konszolidációban. 
 
A londoni tőzsde eladja az olasz börzét 
Az Euronext megvásárolja az olasz tőzsdét a London Stock Exchange-től (LSE) 4,33 milliárd euróért – jelentették be a 
cégek pénteken. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 
 

Románia 

 
Románia feloldja a karanténkötelezettséget a Magyarországról érkezők számára 
Október 15-től Románia feloldja a Magyarországról érkezőkkel szemben múlt héten bevezetett 
karanténkötelezettséget, miután időközben a koronavírus-fertőzések lakosságarányos rátája Romániában meghaladta 
a magyarországi adatot. Az országos járványügyi operatív törzs (CNSU frissítette a koronavírus-járvány szempontjából 
magas kockázati besorolású országok – az úgynevezett „sárga zóna” – listáját, amelyen a múlt heti 49 helyett már csak 
32 olyan ország szerepel, ahol a romániainál magasabb a fertőzési ráta. Románia azokat a beutazókat küldi 14 napos 
karanténba, akik olyan országokból érkeznek, ahol az utóbbi 14 napban magasabb volt a lakosságarányos fertőzési ráta, 
mint Romániában. 
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Újabb megszorító intézkedéseket jelentettek be a román hatóságok 
Az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) az október 15-éig tartó veszélyhelyzet újabb 30 nappal való 
meghosszabbításáról döntött. Kötelező a maszkviselés a zsúfolt köztereken azokon a településeken, ahol a fertőzési 
ráta 3 ezrelék alatti. Az otthon elhagyásának pillanatától mindenhol kötelező maszkot viselni azokon a településeken, 
ahol a fertőzési ráta 3 ezrelék feletti. Országosan betiltják a magánrendezvények (esküvők, keresztelők, ünnepségek) 
szervezését. A templomi keresztelő, amelyen korlátozott számú személy vehet részt, nem esik a tiltás hatálya alá.  A 
színházak, mozik és vendéglők azokon a településeken, ahol a fertőzési ráta 1,5-nél kevesebb, félházzal működhetnek, 
ott, ahol a fertőzési ráta 1,5 és 3 közötti, 30%-os kapacitással működhetnek, 23 óráig. Ott pedig, ahol ez a szám 3 feletti, 
bezárnak a színházak, mozik, vendéglők.  3-as fertőzési ráta fölött a szálláshelyek csak saját vendégeiket szolgálhatják 
ki éttermeikben. Korlátozzák a politikai kampányrendezvényeken a részvételt 20 főre beltéren, 50 főre kültéren. Az 
öregotthonok, valamint a fogyatékkal élő személyek számára létrehozott központok valamennyi dolgozóját hetente 
egyszer tesztelni kell koronavírusra.  
 
Koronavírus-helyzet Romániában 
Romániában október 14-re rekordmértékű, 4 016 új koronavírusos esetet regisztráltak, így az eddig regisztrált 
fertőzöttek száma elérte a 164 477-et, az áldozatok száma pedig egy nap alatt 66-tal 5 601-re emelkedett. Az aktív esetek 
száma közel 1 hónapja folyamatosan nő, jelenleg 36 162 fertőzöttet tartanak nyilván. A járvány gyorsuló terjedése miatt 
Bukarestben és több más nagyvárosban a mobiltelefonos katasztrófavédelmi riasztórendszeren keresztül is 
figyelmeztetést adtak ki a lakosságnak, miután 150 ezer fölé emelkedett a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma 
október 10-én. Az üzenetben figyelmeztették a lakosságot, hogy tartsák be az előírt egészségügyi óvintézkedéseket. 
 
Románia felfüggesztette az ukrajnai repülőjáratokat 
A román kormány úgy döntött, hogy felfüggeszti a sárga karanténzóna országaiba induló repülőjáratokat. A listán 
Ukrajna is szerepel. Többek között azonban kijelentették, hogy az Európai Unióval, Nagy-Britanniával, Észak-
Írországgal, az Egyesült Arab Emírségekkel és Qatarral nem szüntetik meg a járatokat. 
 
Csökkent a román export az első nyolc hónapban 
Az idei első nyolc hónapban 15,3 százalékkal, 38,739 milliárd euróra csökkent a román kivitel a tavalyi év azonos 
időszakához mérten. Ugyanebben az időszakban a behozatal is csökkent, 11,2 százalékkal, 50,255 milliárd euróra esett 
vissza. A román külkereskedelmi mérleg hiánya így 642 millió euróval, 11,516 milliárd euróra nőtt az első nyolc hónapban. 
Augusztusban a román export az egy évvel korábbihoz képest 8 százalékkal, 4,598 milliárd euróra csökkent, a behozatal 
3,9 százalékkal, 6,112 milliárd euróra mérséklődött, így a deficit 1,513 milliárd euró volt. 
 
Romániában 68%-kal csökkentek a külföldi közvetlen tőkeberuházások az első nyolc hónapban 
Romániában 68%-kal, 1,396 milliárd euróra csökkentek a külföldi közvetlen tőkeberuházások az első 8 hónapban a 
tavalyi év azonos időszakához mérten. A központi bank adatai szerint tavaly ugyanebben az időszakban 4,364 milliárd 
euró áramlott a román gazdaságba. Az idei első 8 havi 1,396 milliárd euróból 994 millió eurót tett ki a tőkerészesedés, 
beleértve az újra befektetett nyereséget, a vállalatcsoportokon belüli hitelek mozgása révén további 402 millió euró 
áramlott a román gazdaságba. Az idén júniusban került ismét pozitív tartományba a külföldi közvetlen beruházások 
értéke, miután az első negyedév végén negatív értéket jegyeztek. 
 
10,3 százalékkal csökkent a román GDP 
A román bruttó hazai termék (GDP) a második negyedévben 10,3 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához 
mérten. Nyáron még 10,5 százalékos csökkenésről számoltak be mind a nyers, mind a szezonális és naptárhatással 
kiigazított érték szerint. A mostani közlés szerint a nyers adatok szerint 10,3 százalékkal csökkent a román GDP április 
és június között, míg a kiigazított érték szerint 10,2 százalék volt a visszaesés a tavalyi második negyedévhez mérten. A 
statisztikai intézet a negyedéves összevetésre vonatkozó adatait is felülvizsgálta, így a román GDP a második 
negyedévben 11,9 százalékkal csökkent az év első három hónapjához mérten, miután augusztusban még 12,3 százalékos 
csökkenést közöltek. 
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Csökkent a román ipari termelés 
Az idei első 8 hónapban 13,7%-kal csökkent a román ipari termelés a tavalyi év azonos időszakához mérten. A szezonális 
és naptárhatással kiigazított érték szerint a visszaesés 14,2%-os volt. A nyers adatok szerint a vizsgált időszakban 
valamennyi iparágban visszaesést jegyeztek, a feldolgozóipar teljesítménye 15,2%-kal csökkent, a bányaipar 
kibocsátása 10,9%-kal maradt el a tavalyitól, a villamos- és hőenergia, valamint a gáz termelése és szolgáltatása 5,7%-
kal mérséklődött. Augusztusban az ipari termelés 4,3%-kal csökkent a nyers adatok szerint a tavalyi év nyolcadik 
hónapjához mérten, a kiigazított érték szerint a zsugorodás 5,1% volt. Júliushoz mérten a szezonális és naptárhatással 
kiigazított ipari termelés 3,9%-kal nőtt. Az iparban tevékenykedő vállalatok árbevétele 11,6%-kal csökkent az első 8 
hónapban a tavalyi év azonos időszakához mérten. 
 
Tovább csökkent a román inflációs ráta 
Szeptemberben folytatódott a román inflációs ráta mérséklődése, amely 2,5 százalékra csökkent az augusztusban és 
júliusban jegyzett 2,7, illetve 2,8 százalékról. Legutóbb májusban volt ennél kisebb az infláció Romániában, akkor az éves 
fogyasztói árindexet 2,3 százalékon jegyezték. A 2,5 százalékos éves inflációs ráta főleg az élelmiszerek drágulásával 
magyarázható, ezek 5 százalékkal kerültek többe, mint tavaly szeptemberben. A szolgáltatások fogyasztói ára 2,9 
százalékkal nőtt, míg a nem élelmiszerek fogyasztói ára 0,65 százalékkal emelkedett. Augusztushoz mérten az infláció 
0,14 százalékkal csökkent szeptemberben. A tavalyi év végéhez képest a fogyasztói árak 1,36 százalékkal emelkedtek. 
Javította a román gazdaságra vonatkozó előrejelzését az IMF  
Az IMF enyhén javította a román gazdaságra vonatkozó idei és jövő évi előrejelzését, így 2020-ban a GDP 4,8%-os 
csökkenésére, majd 2021-ben 4,6%-os bővülésére számít. Az IMF áprilisban 5%-os román GDP-csökkenést 
prognosztizált, és 2021-re 3,9%-os gazdasági növekedéssel számoltak. Az IMF a román folyó fizetési mérleg hiányára 
vonatkozó előrejelzését is javította, így GDP-arányosan 5,3% deficitet vetített előre, míg a tavaszi jelentésében még 
5,5% hiánnyal számolt. A jövő évben ez a mutató várhatóan 4,5%-ra csökken, ami kisebb a tavasszal prognosztizált 4,7%-
nál. A munkanélküliségi ráta 7,9%-ra nő 2020-ban, de az IMF tavasszal még 10,1%-os rátát jósolt az év végére. 
Ugyanakkor 2021-re változatlanul 6%-os munkanélküliségi rátával számolnak.  
 
Pluszpénzt kapnak a tanárok a Covid miatt Romániában 
A román képviselőház elfogadta azt a törvénytervezetet, miszerint a tanügyi alkalmazottak is részesülnek a koronavírus-
járvány miatt elkülönített kockázati pótlékból. A törvénytervezet értelmében a 2020–2021-es tanév elejétől, 
szükségállapot és veszélyhelyzet ideje alatt a közoktatásban, illetve a felsőoktatásban dolgozó tanszemélyzet havi 2000 
lejes, míg a kisegítő tanszemélyzet és a nem oktatói besorolású személyzet havi 1500 lejes kockázati pótlékot kap, amely 
után nem kell társadalombiztosítási járulékot fizetni. 
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Spanyolország 

 
Péntek óta 28 ezer új fertőzött Spanyolországban 
A koronavírus-járvány megfékezésében közreműködők, mások mellett rendfenntartók, egészségügyi dolgozók 
munkája előtt tisztelegtek az idei spanyol nemzeti ünnep alkalmából rendezett állami rendezvényen hétfőn Madridban. 
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Karantén Madridban: tiltakoznak a helyiek és a városvezetés is 
Mindenütt szigorodnak a járványügyi szabályok Európában. Madridban és további kilenc környező településen már 
életbe lépett a részleges karantén, mert az egy nap alatt regisztrált fertőzöttek száma 100 ezer lakosra vetítve 
meghaladta a hétszázat is, miközben Spanyolország más régióiban háromszáz alatt maradt. 
 
Szükségállapotot vezet be a spanyol kormány kilenc városban a madridi tartományban 
Szükségállapotot vezet be a spanyol kormány kilenc városban a madridi tartományban a következő 15 napban, hogy 
megfékezze a koronavírus-fertőzés terjedését - jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter a kabinet pénteki 
rendkívüli ülését követő sajtótájékoztatón. 
 
Spanyolországban többé nem kereshetnek többet a férfiak, mint a nők 
Spanyolország elfogadta a nemek közti bérkülönbség betiltásáról szóló rendeletet - írja a Reuters.  A rendelet arra 
kötelezi a vállalatokat, hogy vezessenek nyilvántartást a nemenkénti fizetésekről, és ezeket hozzák nyilvánosságra. 
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Svédország 

 
Most akkor van svéd modell, vagy nincs? Miért beszélünk egyáltalán a svédekről? 
Mindennapos vita tárgya a világon a svéd járványkezelés: mit csináltak eltérően a svédek, mint Európa többi országa? 
Konkrétan milyen intézkedéseket hoztak? Beszélhetünk egyáltalán koherens svéd járványkezelésről? A különutassággal 
sikerült legalább részben mérsékelni a gazdasági visszaesést? A Portfolio legújabb podcastjében ezeket járjuk körbe. 
 
FORRÁS: 
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Szerbia 

 
Szerbia lakosságának 15-20 százaléka már átesett a koronavírus-fertőzésen egy járványügyi szakember szerint 
Bár a szerbiai lakosság 15-20 százaléka már átesett a koronavírus-fertőzésen, így némi immunitás már kialakult a 
társadalomban, továbbra is növekvő számú napi új fertőzöttre kell számítani Predrag Kon, Szerbia legismertebb 
járványügyi szakértője szerint, melynek oka, hogy a járvány harmadik hulláma elérte az országot. Szerbiában október 
14-re 245 új koronavírusos esetet regisztráltak, így az eddig regisztrált fertőzöttek száma elérte a 35 251-et, az áldozatok 
száma pedig 768-ra emelkedett. Az aktív esetek száma közel 1 hónapja folyamatosan nő, jelenleg 2 947 fertőzöttet 
tartanak nyilván. 
 
Tovább korszerűsödik az elektronikus közigazgatás Szerbiában 
A héten helyezik üzembe az állami szervek új, összekapcsolt elektronikus rendszerét, amely az államnak és a 
polgároknak is könnyítést hoz a koronavírus elleni küzdelemben. A rendszer lehetővé teszi, hogy a közegészségügyi 
felügyelőség végzései, továbbá az egészségügyi intézkedésekkel kapcsolatos más fontos dokumentumok elektronikus 
formában készüljenek el, amelyekhez így a polgárok a különböző portálokon, egyebek közt az e-zdravlje portálon 
keresztül is hozzájuthatnak. 
 
Szerbiában már elérhető a koronavírus-gyógyszer 
Szerbiában is elérhetővé vált október 12-től a Remdesivir nevű gyógyszer, amelyet a koronavírus-betegek kezelésére 
fejlesztettek ki – közölte a szerb járványügyi válságstáb. Az illetékesek ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy csak 
orvosi javaslatra, a COVID-19 betegség egy bizonyos szakaszában használható az orvosság. Az Európai 
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Gyógyszerügynökség honlapján található értékelés szerint a gyógyszervizsgálat kimutatta, hogy a Remdesivirrel kezelt, 
oxigénbevitelre szoruló betegek körülbelül 11 nap elteltével meggyógyultak. 
 
Világbank: 3,5 helyett 3 százalékos GDP hanyatlás Szerbiában 
A Világbank szerint a szerb gazdaság néhány éven át szolid növekedést mutatott, de a koronavírus-járvány miatt idén 
nem kerülheti el a recessziót. A pénzintézet frissített, októberi jelentése – amely a világ országainak gazdasági 
kilátásairól szól a koronavírus-járvány ideje alatt –, szerint Szerbia a tervezett 3,5 helyett 3%-os GDP hanyatlást 
jegyezhet. A koronavírusnak a szerbiai lakosságra és gazdaságra gyakorolt közvetlen negatív hatását a GDP mintegy 
13%-át kitevő nagy költségvetési csomaggal mérsékelték. Ennek az intézkedéscsomagnak köszönhetően nem 
emelkedett nagyobb mértékben a munkanélküliség, a második negyedévben pedig a GDP 6,4%-os éves csökkenése 
alacsonyabb volt a szomszédos országokéhoz viszonyítva. Jövőre a Világbank a szerb gazdaság mérsékelt, 2,9%-os 
növekedésére számít, a GDP növekedése 2022-ben és 2023-ban visszatérhet a pandémiát megelőző szintre. 
 
Szerbia költségvetési hiánya megközelítette a 3 milliárd eurót 
Szerbiában az év első 8 hónapjában a költségvetési hiány 344,6 milliárd dinárt, azaz megközelítőleg 2,9 milliárd eurót 
tett ki. Az állam rövidesen eléri az éves szintre tervezett rekordnagyságú 3 milliárd eurónyi hiányt, ami a GDP 7%-a. A 
költségvetésben a legnagyobb hiányt bevételi oldalon a cégek nyereségadójának 27%-os csökkenése okozta, 14%-kal 
kevesebb folyt be más FORRÁSokból, az ÁFA bevétel is 2,7%-kal csökkent, nőttek viszont a járulékokból és vámokból 
befolyt bevételek. A hiány leginkább abból ered, hogy az állam az év első 7 hónapjában 48%-kal költött többet a 
tervezettnél, a bevételek viszont 5%-kal csökkentek. 
 
A moratórium miatt megnövekedett a hitelek törlesztőrészlete 
Október 1-től Szerbia lakói ismét fizetik a kölcsönök törlesztőrészleteit. Az adósok 90%-a most kezdi megtapasztalni, 
hogy mit is jelent a gyakorlatban a moratórium: sokan meglepődve konstatálják a törlesztőrészeletek jelentős 
növekedését. Mindeközben az Európai Politikai Központ elnevezésű civil szervezet a lakosság leterheltségére 
figyelmeztet, és a moratóriumok ideje alatt felszámolt kamatok csökkentését várja a bankoktól. Bár a pénzintézetek és 
a lízingcégek nem számolhatnak fel késedelmi kamatot, és végrehajtási, illetve kényszerfizetési eljárást sem 
indíthatnak, a szerződésekben foglalt kamatot azonban érvényesíthetik a kimaradt havi törlesztőrészletekre. 
 
FORRÁS:  
https://balk.hu/ 
https://www.magyarszo.rs/ 
https://nepszava.hu/ 
https://szabadmagyarszo.com/ 
https://www.travelo.hu/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/serbia/ 
 

Szlovákia 

 
Rekord a napi pozitív esetekben és az elvégzett tesztekben is Szlovákiában 
12 502 elvégzett koronavírustesztből 1 929 lett pozitív október 14-én, ami nemcsak a tesztek, hanem a napi pozitív 
esetek számát tekintve is rekordnak számít, drasztikusan nőtt a fertőzöttek száma – az elmúlt héthez képest 63%-kal, a 
járvány márciusi kitörése óta összesen 24 225 esetet regisztráltak. Október 14-re 5 újabb koronavírusos halálesetet 
vettek nyilvántartásba, így az országban eddig 71 személy halt bele a betegségbe. Az aktív esetek száma több mint egy 
hónapja folyamatosan nő, jelenleg 15 521 fertőzöttet tartanak nyilván. 
 
Bezárták a középiskolákat Szlovákiában, október 12-től távoktatást vezettek be 
Október 12-től határozatlan időre távoktatásra álltak át a szlovák középiskolákban. Az óvodákban és az általános 
iskolákban, továbbá a nyolcosztályos gimnáziumok alsó négy évfolyamán továbbra is az eddigi rend szerint várják a 
gyerekeket. Ugyanakkor az óvodákban is javasolják, hogy a gyerekek szájmaszkot viseljenek. Az iskolákban pedig 

https://www.magyarszo.rs/hu/4425/gazdasag/227632/Vil%C3%A1gbank-35-helyett-3-sz%C3%A1zal%C3%A9kos-GDP-hanyatl%C3%A1s-Szerbi%C3%A1ban.htm
https://szabadmagyarszo.com/2020/10/09/szerbia-koltsegvetesi-hianya-megkozelitette-a-3-milliard-eurot/
https://balk.hu/2020/10/13/terhelo-segitseg-a-moratorium-miatt-megnovekedett-a-hitelek-torlesztoreszlete-van-e-bankoknak-tarsadalmi-felelossegerzetuk/
https://balk.hu/
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https://szabadmagyarszo.com/
https://www.travelo.hu/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/serbia/
https://parameter.sk/dramaian-nott-koronavirus-fertozottek-szama-szlovakiaban-rekord-napi-pozitiv-esetekben-es-az
https://index.hu/kulfold/2020/10/11/koronavirus_szlovakia_tavoktatas/


kötelezővé teszik, nemcsak az osztálytermekben és folyosókon, de a tornatermekben is. A korlátozás érinti a 
szabadidőközpontok és művészeti iskolák csoportjainak működését is. 
 
Szlovákiában október 15-től tilos minden rendezvény, bezárnak a fürdők 
Az országos válságstáb döntése szerint október 15-től a városokban és a falvakban kötelező a kültéri maszkviselés, tilos 
minden tömegrendezvény, 6 főnél több ember pedig nem gyűlhet össze. Az éttermek nyitva maradnak, de ételt csak a 
teraszokon lehet fogyasztani, illetve elvitelre megrendelni. A fitnesz- és wellnessközpontok, fürdők, szaunák mind 
bezárnak. Korlátozzák az üzletek és a bevásárlóközpontok látogatóinak számát és megint bevezetik a nyugdíjasok 
vásárlási óráit (9 és 11 között). Ezek az intézkedések addig lesznek érvényben, amíg a napi pozitív esetszámok hétnapos 
átlaga nem csökken 500-ra 
 
Hullámvasúton a szlovák gazdaság 
Egyre kevesebb munkalehetőség, csökkenő bérek – a Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentése szerint a koronavírus-
járvánnyal kapcsolatos tavaszi megszorításokat a gazdaság máig sem heverte ki, a járvány második hulláma miatt hozott 
legújabb megszorítások így végleg két vállra fektethetik az országot. Az utazási irodák bevételei eszerint még a 
főszezonnak számító augusztusban is 80%-kal maradtak el az 1 évvel korábbitól. Kisebb-nagyobb visszaesésről adtak 
számot azonban szinte az összes ágazatban. Az építőipar teljesítménye például már hat hónapja folyamatosan csökken, 
és az ebben az ágazatban vállalkozók bevételei augusztusban is csaknem az ötödével maradtak el az egy évvel 
korábbitól. A szlovák gazdaság motorjának számító autóipar bevételei az idei év első 8 hónapjában több mint az 
ötödével estek vissza, és még augusztusban sem haladták meg az egy évvel korábbi szintet. A foglalkoztatottság – az 
IT-ágazat csekély mértékű növekedését kivéve – az összes ágazatban csökkent. 
 
A szlovák külkereskedelmi forgalom alakulása 
2020 augusztusában 6 207,8 millió eurót tett ki Szlovákia exportja, ami 315 millió euróval, vagyis 5,4%-kal több mint az 
előző év azonos időszakában. Ez az előző évhez viszonyított legnagyobb emelkedés 2019 februárja óta. Az export több 
mint ¾-e az EU tagállamaiba irányult. Az EU-ba irányuló export a tavalyihoz viszonyítva 3%-kal emelkedett, a világ többi 
részébe pedig 15%-kal. A szállítóeszközök területén, ahova az autóipar is tartozik az augusztusi kivitel (az év azonos 
időszakához képest) 13,5%-kal nőtt, és a teljes export több mint 65%-át tette ki. Az augusztusi behozatal az év azonos 
időszakához képest 3,2%-kal csökkent, összértéke 5 872,4 millió euró. A behozatal több mint 68%-a az EU-ból 
származik. Az év első 8 hónapjában az előző év azonos időszakához képest a teljes árukivitel 12,1%-kal csökkent – 
összértéke 46 052,4 millió euró, a teljes behozatal pedig 13%-kal, 45 169,8 millió euróra. Az első 8 hónapban pozitív a 
külkereskedelmi mérleg, a 882,5 millió eurós többlet 398,6 millió euróval több, mint a tavalyi év első 8 hónapjában.  
 
Szlovák tudósok érzékenyebb komponensű PCR-teszteket fejlesztettek ki 
Szlovák tudósok érzékenyebb komponensű PCR-teszteket fejlesztettek ki, amelyek hamarabb képesek kimutatni a 
koronavírus jelenlétét. A MultiplexDX vállalat 100 ezer tesztet adományoz az államnak. 
 
Nem lesz kötelező a Covid-védőoltás Szlovákiában 
Szlovákiában a közegészséget fenyegető veszély esetén a közegészségügyi hivatalok elrendelhették volna a kötelező 
koronavírus-oltást, ám ezt a részt kivették az ominózus törvénymódosítási javaslatból, melyet október 13-án tárgyalt a 
szlovák parlament. 
 
FORRÁS: 
https://index.hu/ 
https://korkep.sk/ 
https://ma7.sk/ 
https://parameter.sk/ 
https://turizmus.com/ 
https://ujszo.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/slovakia/ 
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Szlovénia 

 
Október 19-től online oktatásra állnak át a szlovén iskolák 
A koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére újabb szigorításokat vezet be Szlovénia, október 19-től az egész 
ország területén 5. osztálytól fölfelé az általános iskolák és a középiskolák is digitális oktatásra állnak át. Október 16-tól 
egyes járásokban, ahol a fertőzöttek száma magas, lakhelyelhagyási tilalmat vezetnek be. Továbbá 10 főre csökkentik 
az összejöveteleken résztvevők maximális számát, korlátozzák a vendéglátóhelyek működését és a 
sportrendezvényeken való részvételt, valamint kötelezővé teszik a szájmaszkviselést zárt és nyílt térben. Október 14-re 
rekordmértékkel, 707-tel, 9938-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. 2 beteg meghalt, a járvány halálos 
áldozatainak száma 175-re nőtt, az aktív esetek száma másfél hónapja folyamatosan nő, jelenleg 4 248 fertőzöttet 
tartanak nyilván. Amennyiben százezer főre vetítve a megbetegedések száma meghaladja a 140-et, a kórházi ellátásra 
szorulók száma a 250-et, valamint az intenzív osztályon kezelt betegek száma az 50-et, automatikusan újra 
veszélyhelyzetet hirdetnek Szlovéniában. 
 
A szlovén GDP 6,7%-os csökkenésére számít az IMF 
Az IMF a tavasszal becsült 8% helyett 6,7%-ra becsüli a szlovén GDP idei csökkenését, 2021-re pedig 5,2%-os 
növekedéssel számol. A szervezet előrejelzése szerint 2020-ban 8%-os lesz a munkanélküliség, 2021-re pedig 6%-ra 
csökken. Az idei infláció várhatóan 0,5% lesz, míg jövőre 1,8%-ra emelkedhet. A folyó fizetési mérleg többlete a GDP 
4,5%-ára csökken 2020-ban, 2021-ben pedig már csak annak 3,9%-a lesz. 
 
FORRÁS: 
https://mandiner.hu/ 
https://seenews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/slovenia/ 
 

FÁK térség 

 
Csökkent Moszkvában a koronavírussal fertőzött gyermekek aránya 

A kötelező kéthetes iskolai tanszünet végéhez közeledve, Szergej Szabjányin moszkvai főpolgármester bejelentése 

értelmében 19-ről 11%-ra csökkent a COVID-19-cel diagnosztizált gyermekek száma. A főpolgármester a csökkenést a 

bevezetett szünet sikereként értékelte.   

 

6,3%-kal növekedett Fehéroroszország agrárexportja 2020-ban  

A belorusz agrár-és étkezési termékek exportja 2020 január-augusztus időszakában az előző év azonos időszakához 

képest 6,3%-kal növekedett – jelentette be Alekszej Bogdanov, a Mezőgazdasági Minisztérium külgazdasági 

tevékenységért felelős főosztályvezetője. Az idei évben megvalósult magasabb export értéke elérte a 3,7 Mrd USD-t. 

Bogdanov szerint továbbá az előrejelzések alapján ez a szám év végére elérheti a 5,8 Mrd USD-t.    

 

Az IMF a korábbinál kisebb GDP visszaeséssel számol 2020-ban Ukrajna tekintetében 

Az IMF októberben kiadott világgazdasági elemzésében korrigálta az ukrán GDP-re vonatkozó, korábban kiadott 

előrejelzését. Az júniusban prognosztizált 8,2%-os visszaesést a Nemzetközi Valutaalap októberi, 2020-ra vonatkozó 

előrejelzése 7,2%-ra mérsékelte. Az elemzés szerint továbbá Ukrajna gazdasága 2021-ben stabilizálódhat, és a reál GDP 

növekedés elérheti a 3%ot.  

 

Október 13-tól újra működnek a SWIFT rendszer szerinti pénzügyi átutalások Kirgizisztán vonatkozásában 

Október 7-én a Kirgizisztánban kirobbant kormányellenes tüntetések és megmozdulások során kapcsolták le az országot 

a határon átnyúló SWIFT pénzügyi átutalások rendszeréről, melyet a Nemzeti Bank bejelentése alapján október 13-tól 

https://mandiner.hu/cikk/20201014_hetfotol_online_oktatasra_allnak_at_a_szloven_iskolak
https://seenews.com/news/imf-expects-smaller-contraction-of-67-of-slovenias-2020-gdp-717108
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https://www.worldometers.info/coronavirus/country/slovenia/
https://www.interfax.ru/moscow/731393
https://www.belta.by/economics/view/eksport-belorusskoj-selhozproduktsii-v-janvare-avguste-vyros-na-63-410915-2020/
https://www.ukrinform.net/rubric-economy/3116909-imf-improves-forecast-for-ukraines-gdp-to-minus-72-this-year.html
https://regnum.ru/news/economy/3087789.html


újra engedélyeznek és elérhetővé tesznek. A Nemzeti Bank az átutalások blokkolását a valuta az országból történő 

kiáramlásának megakadályozásával indokolta.  

 

11,6 Mrd USD értékben kíván mezőgazdasági befektetéseket megvalósítani Kazahsztán a következő 5 évben 

Saparkhan Omarov kazah mezőgazdasági miniszter bejelentése alapján az ország a következő 5 évben az 

exportpotenciál növelése érdekében, illetve a hazai piac teljes lefedése céljából 11,6 Mrd USD értékben kíván 

mezőgazdasági befektetéseket megvalósítani. Az előnyben részesített mezőgazdasági termékek a húsok, halak, 

gyümölcsök, zöldségek, cukor, gabonafélék, olajos magvak és tejtermékek lesznek.    

 

FORRÁS: 
https://tass.ru/ 
https://www.themoscowtimes.com/ 
https://www.ukrinform.net/ 
https://ukranews.com/en/news 
http://georgiatoday.ge/ 
https://armenpress.am/eng/ 
https://astanatimes.com/ 
https://24.kg/ 
https://www.centralasianews.net/ 
https://www.timesca.com/ 
https://regnum.ru/ 
https://news.rbc.ua/ 
 

Kína 

 
Járványgócot észleltek, egy város teljes, 9 millió fős lakosságát letesztelik Kínában 
Koronavírus-tesztelésnek vetik alá a kelet-kínai Csingtao teljes lakosságát, miután a városban új belföldi eseteket 
fedeztek fel. A kilencmillió lakosú nagyváros egészségügyi bizottsága a honlapján kiadott közleményben adta hírül, 
hogy a város egyik, a külföldről beérkező koronavírus-fertőzöttek kezelésére kijelölt kórházához kapcsolódó 
járványgócot észleltek. A bizottság beszámolója szerint azt követően, hogy a város mellkassebészeti klinikájához 
köthetően három tünetmentes fertőzöttet azonosítottak, megkezdték a kontaktkutatást és a széles körű tesztelést. 
 
Techháború: újabb lépést tesz a Huawei 
A Huawei tárgyalásokat folytat többek között a Digital China Grouppal az Honor nevű okostelefon egységének 
eladásáról, az ügylet összértéke akár a 25 milliárd jüant is elérheti (3,7 milliárd dollár) – közölték a Reutersnek nyilatkozó 
FORRÁSok. A lépésre azért van szükség, mert a Huawei prioritásai megváltoztak a cég ellen hozott amerikai szankciók 
fényében, és a továbbiakban a csúcskategóriás Huawei telefonokra fognak fókuszálni a Honor márka helyett, amellyel 
egyébként a fiatalokat, és a költségtudatosabb fogyasztókat célozták meg. 
 
Az EU szerint Kína tisztességtelenül kereskedik, azonnali hatállyal büntetővámokat vetnek ki 
Az Európai Unió magas, akár 48%-ot is elérő vámokat vet ki a kínai alumínium-termékekre, miután egy korábban indított 
vizsgálat szerint az ázsiai ország tisztességtelenül alacsony áron értékesíti a termékeket. A kínai alumíniumra kivetett 
európai vámok 30,4-től 48%-ig terjednek majd, és már szerdától életbe lépnek. A vámok ideiglenesek, egyelőre a 
vizsgálat áprilisi befejezéséig vannak érvényben, amikor majd a közösség 5 éves időtartamú vámok kivetéséről dönthet. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 
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Törökország 

 
Több mint 40 000 egészségügyi dolgozó fertőződött meg Törökországban 
Több mint 40 000 egészségügyi dolgozó fertőződött meg a koronavírussal Törökországban a járvány kezdete óta, és 
közülük 107-en haltak meg. Október 14-re 1 nap alatt 1671 betegedtek meg a kórban, 57-en hunytak el, 340 450 az igazolt 
fertőzések száma, a halálos áldozatoké pedig 9014. Az utóbbi 24 órában 115 328 tesztet végeztek el, a járvány kitörése 
óta 11 961 670-et. 
 
A török gazdaság teljesítménye 23,5%-kal nőtt augusztusban 
A török statisztikai intézet október 13-i jelentése szerint a török gazdaság teljesítménye több mint 23,5%-kal nőtt 2020 
augusztusában éves összehasonlításban. A legnagyobb bővülést a kereskedelemben mérték, ahol 32,8% volt az 
növekedés, de az ipari teljesítmény is 29,4%-kal emelkedett, az építőipar pedig 5,8%-kal. A szolgáltatási szektorban 
azonban 5,2%-os volt a visszaesés. 
 
Az év első 9 hónapjában 19%-kal esett vissza az autógyártás Törökországban 
2020. január és szeptember között 19%-kal esett vissza a törökországi autógyártás az előző év azonos időszakához 
képest, idén csak 854 227 járművet gyártottak. A járműexport értéke 24%-kal, 17,4 millió USD-re csökkent az év első 9 
hónapjában, a darabszámot tekintve pedig 616 120-ra csökkent a kivitel, ami 33%-os visszaesést jelent. A koronavírus-
járvány ellenére 4%-kal nőtt ugyanakkor a járműiparban foglalkoztatottak száma. 
 
A high-tech termékek egyre nagyobb arányban jelennek meg a török exportban 
A kormányzati támogatásnak és az ország K+F tevékenységek területén tapasztalható fejlődésének, a török high-tech 
termékek egyre nagyobb arányban jelennek meg az ország kivitelében. 3,4%-ra nőtt ezen termékek aránya a teljes 
exporton belül 2020 első nyolc hónapjában 2019 azonos időszakához képest, és az augusztusi arány is 3%-ról 3,2%-ra 
nőtt. A török kormány különböző támogatásokat biztosít a high-tech termékeket gyártó és az importot csökkentő 
cégeknek. 
 
28 milliárd USD-vel nőtt a KKV-knak nyújtott hitelek értéke 
A 2020. január és augusztus közti időszakban 223 milliárd török lírával (28 milliárd USD-vel) összesen 838 milliárd lírára 
nőtt a török KKV-knak nyújtott hitelek értéke. Az első negyedévben 47,2 milliárd lírával, a második negyedévben, amikor 
már érezhetők voltak a koronavírus-járvány gazdasági hatásai, és a KKV-k könnyebben jutottak hitelhez, még tovább 
nőtt a kölcsönök értéke, az év első felében a növekedés elérte a 193 milliárd lírát. 
 
61,8 millió utas fordult meg törökországi repülőtereken 2020 szeptemberig 
A koronavírus-járvány miatt bevezetett utazási korlátozások hatására 61,8%-kal, 61,8 millióra csökkent a törökországi 
repülőtereken az utasszám 2020. január és szeptember között az előző év azonos időszakához képest. A belföldi utasok 
száma 50,9%-kal 37,4 millióra csökkent, míg a nemzetközi utasoké 71,4%-kal 24,3 millióra esett vissza. 
 
FORRÁS: 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Felfüggesztették a Johnson and Johnson vakcina tesztelését 
Felfüggesztette hétfőn a Johnson and Johnson amerikai gyógyszeripari óriás koronavírus elleni vakcinájának tesztelését, 
miután megmagyarázatlan egészségügyi probléma lépett fel az egyik tesztalanynál. A cég egyike azoknak, amelyek 
versengenek azért, hogy elsőként állítsanak elő védőoltást a betegség ellen. A tesztelés jelenleg a három szakaszból álló 
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klinikai próbák utolsó részében tart, amelynek során a vakcinát emberek ezreinek adták be, hogy vizsgálják 
hatékonyságát és biztonságos alkalmazását. A Johnson and Johnson a múlt hónapban azt közölte, hogy három 
kontinensen hatvanezer embert kíván bevonni a kísérletek harmadik szakaszában. 
 
Koronavírus: nagy gondok lehetnek télen az USA-ban 
Az Egyesült Államok “nagyon sok problémával néz szembe”, mivel a koronavírusos esetek továbbra is az egész 
országban emelkednek, a hideg téli hónapok pedig csak súlyosbítják majd a helyzetet – figyelmeztetett Dr. Anthony 
Fauci, a Fehér Ház egészségügyi tanácsadója a CNBC-nek adott interjújában. 
 
New Yorkból teljesen eltűntek a turisták 
Évek óta New York City volt a legnépszerűbb nagyvárosi úticél az Egyesült Államokban, jelenleg azonban – a 
koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásai miatt – turisztikai válsággal néz szembe: a nemzetközi érkezések száma 
mintegy 93 százalékkal csökkent az elmúlt időszakban, a város turisztikai iparában tevékenykedő vállalkozások és 
magánszemélyek pedig a szakadék szélére kerültek. A város minden részén észlelhető a turizmus hiányának pusztító 
hatása. 
 
2021 nyaráig zárva marad a Broadway, több milliárd dollár árbevétel esett ki 
New York híres színházi utcája március 12-én zárt be – természetesen a koronavírus-járvány miatt – és a korábbi tervek 
szerint az idei év végéig tartott volna a szünet. Az új bejelentés szerint viszont 2021. május 30-ig már biztosan nem nyit 
ki a Gret White Way-nek is nevezett utca. 
 
Az Egyesült Államokban idén 16%-ra ugrott az online vásárlások aránya 
Az online vásárlás már a koronavírus-járvány előtt is felszálló ágban volt, de a vírus egy újabb löketet adott a 
folyamatnak. Azzal, hogy az emberek korlátozni kezdték a személyes vásárlásaikat, egy újabb keresleti többlet jelent 
meg, ami az alábbi grafikonon is tisztán látható. 
 
Elképesztően sokan halhatnak meg a vírus miatt a téli időszakban az Egyesült Államokban 
Az előrejelzések szerint újabb rengeteg halott várható a téli időszakban a vírus miatt, és ez olyasvalami, ami Európát is 
érintheti. A téli időszak még rosszabb időket hozhat Európának, és többek között az Egyesült Államoknak. Lassan 
kezdetét veheti a szezonális influenzajárvány, ami erős táptalajt biztosíthat a koronavírus könnyebb, és gyorsabb 
terjedéséhez. Az Egyesült Államok még mindig a lista élén szerepel a több mint 210 000 COVID-19 halottjával. Az 
előrejelzések szerint a téli időszakban ez a szám lényegesen magasabb lesz, akár 400 000 halálesetet is rögzíthetnek – 
jelentette a CNN. 
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Kanada 

 
Kanadában betiltják az ütközést a hokiban 
A koronavírus-járvány elleni védekezés egyik legfontosabb része az emberektől való távolságtartás. Ezt a sportban 
igencsak nehéz kivitelezni, főleg az olyan kontaktsportokban, mint amilyen például a jégkorong. A világ egyik 
legmagasabban jegyzett juniorligában, a kanadai Ontario Hockey League-ben (OHL) éppen ezért a következő 
szezonban nemcsak a verekedést, de még az ütközést is betiltják a játékosok között, ez a feltétele annak, hogy a 
bajnokság egyáltalán elinduljon. 
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Latin-Amerika 

 
Koronavírus adatok Latin-Amerikából 
A régióban továbbra is Brazíliában szűrték ki a legtöbb fertőzöttet, több mint 5,1 millió főt. Argentínában és 
Kolumbiában 930 ezer körül található a Covid-betegek száma. Jelenleg a régióban Argentínában emelkedik a 
leggyorsabban a napi esetszám (10-14 ezer naponta), a fertőzés már vidéken, Buenos Aires-en kívül is erősen terjed. 
Peruban a pozitív esetek száma 856 ezer, Mexikóban 825 ezer, ugyanakkor a mexikói 84 ezer haláleset azt mutatja, hogy 
ebben az országban a fertőzöttek száma a hivatalos szám sokszorosa lehet. Chilében 485 ezer, Ecuadorban 149 ezer, 
Bolíviában138 ezer körüli a betegszám. A közép-amerikai és karibi térségben a legtöbb a fertőzöttet Panamában (122 
ezer felett) és a Dominikai Köztársaságban (119 ezer felett) találjuk.  
Az egymillió lakosra vetített pozitív esetek száma a latin-amerikai térségben Panamában a legmagasabb (28 ezer fő), de 
nem sokkal marad el Peru és Chile (25 ezer fő), valamint az óriási Brazília (24 ezer fő). Az egymillió lakosra vetített 
halálesetek száma Peruban a legmagasabb a világon (1022 fő), megelőzve ezzel Belgiumot (883), Spanyolországot (715 
fő), Bolíviát és Brazíliát (713 fő).  
A fenti számokat összevetve az egymillió lakosra vetített elvégzett tesztek számával - mely mutató Spanyolországban 
312 ezer, Chilében 196 ezer, Peruban 124 ezer, Brazíliában 84 ezer, Argentínában és Mexikóban viszont már csak 50 ezer 
illetve 16 ezer – egyértelműen látszik, hogy a térségben a járvány Brazíliában és Mexikóban tombol, Argentínában pedig 
az elmúlt hetekben futott fel.  
 
Mexikóban 116 millió embert készülnek beoltani koronavírus ellen – ingyen 
Mexikó 197 millió adag koronavírus elleni vakcinát vásárol, hogy beoltasson 116 millió embert, lakosainak többségét. A 
mexikói kormány három vakcinagyártótól szerzi be az oltóanyagokat. Ezek közül viszont még egyik sem kerülhetett 
kereskedelmi forgalomba. 
 
FORRÁS: 
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Afrika és Közel-Kelet 

 
A koronavírus-járvány kitörése óta 46%-kal nőtt Etiópia egészségügyre szánt költségvetése 

Abiy Ahmed miniszterelnök bejelentése alapján a COVID-19 világjárvány kitörése óta, mely nehéz helyzetbe hozta az 

etióp egészségügyet is, az ország 46%-kal több FORRÁSt irányított a szektorba, melyet felszerelések, eszközök 

beszerzésére, létesítménnyel és személyi kiadásokkal kapcsolatos költségekre használtak fel. A 2019/2020-as pénzügyi 

évhez képest (12,6 M etióp birr -ETB) a 2020/2021-es pénzügyi évben többet, 18,7 M ETB (505 M USD) -t különítettek el 

a szektor működésének biztosítására.  

 

21%-kal növelte a kormány a kakaó felvásárlási árát a kormány Elefántcsontparton 

A világ legnagyobb kakaóbab termelő országában, Elefántcsontparton a kormány 21%-kal, 825-ről 1000 CFA-ra növelte 

(1,52 EUR) a kakaóbab kilónkénti felvásárlási árát, melyet az ország elnöke Alassane Ouattara jelentett be közel egy 

hónappal a soron következő október végi elnökválasztásokat megelőzően. A kakaóbab termelés stratégiai ágazatnak 

számít az országban, a GDP 10-15%-át és az exportbevételek 40%-át adja, továbbá 5-6 millió fő megélhetését biztosítja. 

A felvásárlási árat, melyet a gazdák a kakaó eladásáért kapnak a kormány állapítja meg.  

 

Meghosszabbították az országos zárlatot Izraelben 
Meghosszabbították vasárnapig a koronavírus-járvány miatt elrendelt országos zárlatot Izraelben – jelentette a Jediót 
Ahronót című újság hírportálja, a ynet szerdán. A járvány kezeléséről döntő kabinet kedden a késői órákig tartó ülésen 
egyhangúlag meghosszabbította vasárnap éjfélig a zárlatot, de engedélyezett némi könnyítést a közel négy hete tartó 
országos karantén után. 
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Izraelt kettészakította a koronavírus-járvány 
A koronavírus-járvány elszakította az óvintézkedéseket jelentős részben megtagadó ultraortodoxokat Izrael többi 
részétől, azaz azoktól, akik jobbára betartják a korlátozásokat – jelentette a helyi média. Csütörtökről péntekre virradóra 
jelentős összecsapások zajlottak az ultraortodox, vagyis haredi Modiin Illit nevű városban a rendőrök és a vallásos hívek 
között. A hívők az utasításokat megszegve megnyitottak egy zsinagógát, amelyben több tucat férfi imádkozott, és 
mellette a szabad levegőn több százan egymást kézen fogva, énekelve körtáncot jártak, alig néhányan viselve maszkot. 
  

Van olyan ország, ahol rekordalacsony az új fertőzések száma április óta 
A Perzsa-öböl térségében Szaúd-Arábia sokáig kiemelkedően fertőzött országnak számított, eddig 339 ezer 
koronavírus-esetet azonosítottak, és több mint ötezren haltak bele a Covid-19 betegségbe. 
Míg a világ számos pontján a második hullám következtében új erőre kapott a járvány, a szaúdiaknál augusztus végén 
csökkenni kezdett a napi fertőzésszám, vasárnap pedig a legkevesebb új fertőzést regisztrálták április óta. Ez 323 új 
esetet jelent, miközben 25 halálos áldozatot szedett a vírus. A 33 millió lakosú országban immár több mint 6,9 millió 
PCR-tesztet végeztek el, naponta akár ötvenezernél is több embert tesztelnek, az erre kijelölt klinikákon pedig bárki 
jelentkezhet szűrésre, akinek tünetei vannak, vagy vélhetően fertőzött emberrel került kapcsolatba. 
 
Iránban rekordot döntött a koronavírusban meghaltak száma 
Teheránban szombattól kötelező a maszk viselése minden nyilvános helyen, és az Egészségügyi Minisztérium azt 
tervezi, hogy az újabb szigorítást a többi nagyobb városban is bevezeti. Irán a járvány által leginkább sújtott ország a 
Közel-Keleten, a napi új fertőzések oszlopdiagramja alapján az országot már elérte a járvány harmadik hulláma. 
Aggasztó, hogy a mostani hullám magasabb, mint az előző kettő. 
 
Újabb országban kezdik meg az orosz vakcina embereken való tesztelését 
Oroszország bejelentette, hogy megkezdték koronavírus elleni vakcinájának, a Sputnik V-nek az embereken való 
tesztelését az Egyesült Arab Emírségekben – írja a CNBC. Jelenleg az országban a klinikai teszt fázisok folynak. Az 
emírségek lesz a második ország, ahol az orosz vakcinát kipróbálják Fehéroroszország után. 
 
Koronavírus: nagyon sok fiatal arab tervez kivándorlást 
A közel-keleti és észak-afrikai országok fiatal lakosságának jelentős része vagy aktívan, vagy lehetőségként foglalkozik 
a kivándorlás gondolatával, a helyzeten jelentősen rontott a koronavírus-járvány. Az IMF felmérése szerint nem 
Európába szeretnének jönni. A közel-keleti és az észak afrikai országokban minden öt fiatal felnőtt közül kettő 
foglalkozik többé-kevésbé aktívan a kivándorlás gondolatával - derül ki a Nemzetközi Valutaalap (IMF) friss felméréséből 
a Financial Times tudósítása szerint. 
 

Arab országok előtt nyitja meg légterét Izrael 
Légi közlekedési megállapodást írt alá Izrael Jordániával, aminek értelmében az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein 
felől érkező repülőgépek átrepülhetnek az izraeli légtéren - közölte az izraeli közlekedési minisztérium. Azzal, hogy 
kereskedelmi repülőgépek repülhetnek át mostantól az izraeli-jordán légifolyosón keresztül, a járatidő rövidebb lesz 
Ázsia és Európa, illetve Észak-Amerika között, s ez kedvezően érinti az Egyesült Arab Emírségekből és Bahreinből érkező 
járatokat is. 
 
Felkészül Kuvait a viharra 
A koronavírus-járvány, az alacsony olajárak okozta gazdasági visszaesés, illetve a politikai feszültségek miatt Kuvait 
rövid távú kilátása kedvezőtlenek tűnik - feltehetően ezt tartotta szem előtt Navaz kuvaiti emír, amikor megnevezte 
potenciális utódját. Választása féltestvérére, Misál el-Ahmad al-Dzsábir Ász-Szabáh sejkre esett, aki a stabilitást és 
folytonosságot hivatott szavatolni. 
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Ausztrália 

 
Egy feltétele van a januári Australian Opennek 
A karanténszabályok enyhítésére szükség van, és ha sikerül erről megállapodni, szinte biztosan megrendezik 
januárban az ausztrál nyílt teniszbajnokságot. Erről a versenyigazgató Craig Tiley beszélt az ausztrál 
hírügynökségnek, hozzátéve, kulcsfontosságú, hogy a torna szereplői az esetleges karanténidőszak alatt is tudjanak 
edzeni, máskülönben ellehetetlenül a tornarendezés. 
 
Az ausztrálok úgy készülnek, hogy 2021 végéig nem utazhatnak Európába 
Az ausztrál kormány néhány országgal tárgyalásokat kezdeményez arról, hogy egymás állampolgárainak kölcsönös 
karanténmentességet biztosítsanak, elsőként Új-Zélanddal, írja a BBC. Scott Morrison miniszterelnök bejelentése 
szerint jövő péntektől az új-zélandiak beutazhatnak néhány ausztrál államba anélkül, hogy karanténra 
kényszerülnének, míg egyelőre ausztrálok nem utazhatnak Új-Zélandra, ám ez idővel változhat. Morrison bejelentése 
szerint hasonló egyezségre készülnek további csendes-óceáni államokkal, így Japánnal, Dél-Koreával és Szingapúrral 
is. 
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