
 

 
 

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 

 
A gazdasági visszaesés minden albánt érinteni fog 2020 végéig 
2020 végére az egy főre eső jövedelem Albániában az IMF szerint várhatóan 8%-kal, 4 898 USD-re csökken majd az egy 
évvel korábbi 5 323 USD-hez képest. Ugyanakkor a Nemzeti Munkaügyi Tanács október 16-i döntése értelmében 26.000 
LEK-ről 30 000 LEK-re emelték a minimálbért. Az ország a becslések szerint 1,24 milliárd USD veszteséget könyvelhet 
majd el, ami a 2019-es éves bevétel 8%-át jelenti. A koronavírus-járvány következtében bevezetett karantén 
intézkedések minden országban negatív hatással voltak a gazdaságra és az egy főre eső jövedelem alakulására, de a 
nyugat-balkáni régióban a turizmusnak leginkább kitett Albánia és Montenegró gazdaságát érintették a 
legérzékenyebben.  
 
Az EBRD és a FAO jóváhagyták a Covid-19 technikai támogatási csomagot 
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezettel együttműködésben 3 
millió USD értékű technikai együttműködési csomagot hagyott jóvá az EBRD országok, így Albánia mezőgazdaságának 
és az élelmiszeriparának támogatására, illetve a koronavírus-járvány említett ágazatokra gyakorolt negatív hatásainak 
ellensúlyozására. 
 
Koronavírus-helyzet Albániában 
Az országban október 21-ig 17 651 megbetegedést regisztráltak a koronavírus-járvány márciusi kitörése óta, 458-an 
hunytak el a fertőzés következtében. Az elmúlt egy hétben kiugróan nőtt a napi új fertőzések száma, mely október 20-
án rekordmértékben, 301-gyel nőtt. Az aktív esetek száma is folyamatosan emelkedett az utóbbi két hétben, jelenleg 
6968 aktív fertőzöttet tartanak nyilván. 
 
FORRÁS: 
https://albaniandailynews.com/ 
https://albaniandailynews.com/news/albania-increases-minimum-wage-to-all-30-000-1 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/ 
 

Ausztria 

 
Járvány: változtak a beutazási szabályok Ausztriába  
Megváltoztak a személyforgalmat érintő beutazási szabályok Ausztriába szombattól, Magyarországról ugyanakkor 
korlátozás nélkül lehet beutazni, mert hazánk pozitív jellegű biztonsági kockázati besorolást kapott - közölte a 
koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese hétfőn online 
sajtótájékoztatón. 
 
Koronavírus: Ausztria tovább szigorít 
A legújabb járványellenes korlátozások értelmében Ausztriában zárt térben hat, kültéren pedig legfeljebb tizenkét 
ember gyűlhet össze péntektől - jelentette be Sebastian Kurz osztrák kancellár kedden. A koronavírus terjedésének 
lassítását célzó, pénteken hatályba lépő intézkedések alól kivételnek számítanak a szervezett rendezvények, amelyek 
felső létszámkorlátja 1500 fő lesz szabad téren, ezer fő zárt helyen. A privát összejövetelek közül kivételt jelentek a 
temetések. A hatóságok a lakásokban nem fogják ellenőrizni a szabály betartását. 
 
Drámai döntés az osztrákoknál: teljesen lezártak egy 7 ezres várost, de egész Salzburg tartomány nagy bajban 
Lezárják a Salzburg közelében található Kuchl települését a koronavírus-járvány terjedésének feltartóztatása érdekében 
- jelentették be a helyi hatóságok. Ez az első ilyen jellegű helyi karantén a járvány márciusi tetőzése óta. Szombattól a 
járványgóccá vált 7000 fős osztrák települést csak a legszükségesebb szállítmányok és szolgáltatások számára teszik 
elérhetővé. Ingázók nem léphetnek be a területre, illetve az ott lakók sem hagyhatják el a települést, hogy munkába 
menjenek - közölte Wilfried Haslauer, Salzburg tartományi vezetője. A karantén egyelőre két hétre szól. 

https://albaniandailynews.com/news/imf-warns-poverty-of-every-albanian-by-end-of-2020-1
https://albaniandailynews.com/news/ebrd-fao-okay-covid-19-technical-support-package
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://albaniandailynews.com/
https://albaniandailynews.com/news/albania-increases-minimum-wage-to-all-30-000-1
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/jarvany-valtoztak-beutazasi-szabalyok-ausztriaba.715884.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/koronavirus-jarvany-covid-19-ausztria-szigor-kurz.716016.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201015/dramai-dontes-az-osztrakoknal-teljesen-lezartak-egy-7-ezres-varost-de-egesz-salzburg-tartomany-nagy-bajban-453080


 
Koronavírusos az osztrák külügyminiszter 
Megfertőződött a koronavírussal Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter – írja az Index az MTI híre nyomán. Az 
osztrák külügyminiszternek nincsenek tünetei. Schallenberg szerdán részt vett az osztrák kormány ülésén, ahol 
mindenki szájat és orrot eltakaró maszkot viselt. Ennek ellenére elővigyázatosságból az összes kormánytagon elvégzik 
a koronavírustesztet - olvasható a portálon.  
 
Mennyire rázta meg a hazai fogászatokat a külföldi pacientúra kiesése? 
Hazánk az úgynevezett fogturisták népszerű célpontja. Viszont a COVID-19 típusú koronavírus, mint minden mást, a 
fogászati ipart is mélyrehatóan érintette. Tavasszal, nyár elején a három hónapos karantén gyakorlatilag megsemmisítő 
csapást mért a fogturizmusra. Egyik napról a másikra sok klinika kényszerült teljes bezárásra. A beutazási zárlat 
feloldásakor a korábban megkezdett kezelésben részesült páciensek 80%-a újra bejelentkezett. A nyár folyamán 
némileg fellendült az újonnan bejelentkezők száma, ám a tavalyi évhez képest ez még így is 70%-os visszaesést jelent. 
 
Miért lett gócpont az osztrák síparadicsomból? 
Teljes egészségügyi rendszerét megreformálja Tirol, miután az osztrák tartomány volt a koronavírus-járvány egyik 
európai kiindulópontja. Egy uniós jelentés szerint az ischgli síparadicsomban kialakult gócpontot minősíthetetlenül 
kezelték a hatóságok. Ezért a megfertőződött 11 ezer turista közül ezren szeptemberben be is perelték a bécsi kormányt. 
 
Az osztrák futballklubok kiakadtak a pandémiás intézkedéseken 
az eddigi 3000 helyett legfeljebb 1500 szurkoló lehet jelen a stadionokban, nem jöhetnek vendégszurkolók, és 
mindenkinek kötelező a maszkviselés. „Nekünk ezek a számok nem értelmezhetőek” – mondta Stephan Reiter, a 
Salzburg ügyvezető igazgatója a péntektől érvényes szabályokról. Reiter szerint az illetékesek megint nem vették 
figyelembe az arénák befogadóképességét, hiszen a salzburgi pályán 30 ezer ülőhely van, és az 1500-as korlát csupán 
ötszázalékos kihasználtságot jelent. Az igazgató hangsúlyozta, ez gazdaságilag és stadionon belüli élmény 
szempontjából is nehezen értelmezhető, mivel minden huszadik széken lehetne csak ülni. 
 
FORRÁS: 
www.napi.hu 
www.euronews.hu 
www.index.hu  
www.portfolio.hu 
www.vg.hu 
 

Benelux államok 

 
Totálisan elszabadult a járvány Belgiumban – ismerte el az egészségügyi miniszter 
Elvesztettük a kontrollt a járvány felett, és „nagyon közel járunk egy koronavírus-cunamihoz” – ilyeneket mondott a 
belga egészségügyi miniszter vasárnap délután a belga RTL-nek egy nappal azelőtt, hogy újabb jelentős korlátozó 
intézkedések léptek életbe az országban. Ennek jegyében minden bárt és éttermet bezártak az országban és elvitelre is 
csak este 10-ig lehet rendelni, és éjféltől reggel 5-ig kijárási korlátozás lépett életbe az egész országban. Az iskolák és 
boltok nyitva tartanak, karácsonyi vásárokat azonban nem lehet rendezni, a beltéri sporteseményeket  –  ahol nincs 
lehetőség a társadalmi távolságtartásra –  szintén betiltották. A távolságtartást illetően lényeges, hogy a saját családon 
kívül legfeljebb 1 kívülállóval lehet találkozni, a lakáson legfeljebb 4 kívülállót lehet fogadni a távolságtartás betartásával, 
de ennek a 4 embernek 2 hétig ugyanannak kell lennie. Köztereken, utcákon legfeljebb 4 ember tömörülhet össze. 
 
A belga államnak addig kell hitelt felvennie, amíg az kamatmentes  
A belga kormány 500 millió euróval támogatja a belga vendéglátóipart, miután a Nemzeti Védelmi Tanács azt a döntést 
hozta, hogy hétfőtől min. 1 hónapig az ország éttermeinek be kell zárniuk. Ezt megelőzően a kávézók és a bárok már 
bezártak, így gyakorlatilag a teljes vendéglátóipar működése leállt Belgiumban. Ezzel az összeggel a belga kormány 
koronavírus-válság miatti támogatási intézkedéseinek az értéke elérte ill. meghaladta a 12 milliárd eurót. A főbb 

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/koronavirusos-az-osztrak-kulugyminiszter.715776.html
https://www.vg.hu/pr/mennyire-razta-meg-a-hazai-fogaszatokat-a-kulfoldi-pacientura-kiesese-3130948/
https://hu.euronews.com/2020/10/21/miert-lett-gocpont-az-osztrak-siparadicsombol
https://index.hu/sport/futball/2020/10/20/az_osztrak_futballklubok_kiakadtak_a_pandemias_intezkedeseken/
http://www.napi.hu/
http://www.euronews.hu/
http://www.index.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201019/totalisan-elszabadult-a-jarvany-belgiumban-ismerte-el-az-egeszsegugyi-miniszter-453442
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201019/totalisan-elszabadult-a-jarvany-belgiumban-ismerte-el-az-egeszsegugyi-miniszter-453442
https://plus.lesoir.be/332338/article/2020-10-18/letat-raison-demprunter-tant-que-ca-ne-lui-coute-rien


támogatási terület változatlanul az ideiglenes munkanélküliség rendszere (4 milliárd euró) a tárcaközi támogatások (3 
milliárd) valamint a pénzügyi intézkedések (1,5 milliárd) maradnak. Annak tudatában, hogy a gazdasági tevékenység 
lassulása ugyanakkor az adóbevételek jelentős csökkenéséhez vezet, a monitoring bizottság legfrissebb értékelése 
szerint a szövetségi állam költségvetési hiánya az év végéig várhatóan eléri a 33,4 milliárd eurót. Az állam kamatfizetés 
nélkül növelheti adósságát, mivel a hitelfelvételi kamatláb nulla vagy akár negatív is lehet. Októberben a tízéves belga 
kötvények kamatlába még az eddigi legalacsonyabb szintre (-0,39%) esett vissza. "Ha ennek az adósságnak 
köszönhetően megmentheti a gazdaságának egy részét, és ez semmibe sem kerül, akkor még gazdasági ostobaság 
lenne, ha nem tenné meg" - magyarázza Giuseppe Pagano, az UMons Egyetem professzora. „Kerülnünk kell a 
legrosszabbat, ami még mélyebb recesszió, több csőd és több munkanélküliség. Ellenkező esetben a gazdasági válság 
után csak gazdasági sivatag marad, amelyet nem lehet majd újjáépíteni”. 
 
Koronavírus - senki nem akar holland idősotthonokban dolgozni 
Henk Kamp, a holland szakápoló szövetség elnöke hétfői nyilatkozatában felhívta a figyelmet, hogy egyes 
intézményekben a munkavállalók fele nem járhat be dolgozni, mivel a koronavírus-fertőzés tüneteit mutatják. 
Hozzáfűzte: számos régióban már az otthoni ápolásra sem maradt munkaerő.  Kamp utalt arra, hogy nemcsak a kórházi 
ellátásról kell gondoskodni a járvány idején, hanem a több mint 2 millió gondozásra szoruló emberről is. A koronavírussal 
fertőzöttek kórházi ellátása és a munkaerőhiány egyre elviselhetetlenebb nyomás alá helyezi a holland egészségügyet. 
 
A KLM holland nemzeti légitársaság új, önkéntes távozási rendszert hirdetett meg a munkavállalói körében  
A KLM október 19-én új, önkéntes távozási megállapodás lehetőségét ajánlotta fel a dolgozóinak. A légitársaság így 
reméli a kényszerű elbocsátások megelőzését, bár nem világos, hogy hány alkalmazott veheti igénybe majd pontosan a 
távozási rendszert. A feltételek alapján a KLM azon alkalmazottai, akik tíz éve vagy annál kevesebb ideje dolgoztak a 
KLM-ben, szolgálati évenként a bruttó havi fizetés ¼-ét kaphatják. A tizenegyedik szolgálati évtől kezdve évenként 
teljes havi bruttó fizetést kapnak, ami 18 havi bruttó havi fizetésben van maximalizálva. A légitársaság a koronavírus-
válság következtében összesen 7.500 munkahelyet kénytelen megszüntetni. Ez a szám már csökkent, mivel 1.500 
alkalmazott szerződése lejárt és nem került meghosszabbításra, további 2.000 fő pedig igénybe vette az önkéntes 
végkielégítési rendszert. 2020 végéig a KLM 4.500 fővel kevesebb embert fog foglalkoztatni, mint a válság előtt. 
 
A kórházi berendezések iránti kereslet jelentősen növelte a holland PHILIPS bevételeit és nyereségét 
A Philips 10 %-os bevételnövekedést ért el az elmúlt negyedévben, ami elsősorban a Connected Care osztálynak tudható 
be, amely többek között légzőkészülékeket gyárt a kórházak számára. A 3. negyedéves adatok szerint ez a forgalom 42 
%-kal növekedett, ami messze meghaladja az elemzők várakozásait. A társaság „diagnózis és kezelés” részlege 
ugyanakkor 3 %-os csökkenést könyvelhetett el, ami az amerikai kormányzat váratlan lépésére vezethető vissza, amely 
augusztus végén hirtelen felmondta a kórházi berendezések szállítására vonatkozó szerződését. A PHILIPS 340 millió 
euró nettó nyereséget realizált a 3. negyedévben. Frans van Houten vezérigazgató szerint a koronavírus-járvány még 
korántsem ért véget, így a Philips bevételnövekedéssel számolhat 2020 egészét tekintve is. 
 
A koronavírus-járvány negatív befolyást gyakorol Luxemburg államháztartására 
A luxemburgi pénzügyminisztérium nemrég ismertette a 3.negyedéves adatokat az ország Parlamentjében. Ezek szerint 
az államnak továbbra is kevesebb bevétellel és több állami kiadással kell számolnia. Egy év alatt az államháztartás 
egyenlege 3,5 milliárd euróval romlott, ami a válság kezelésére költött összegeknek (nehéz helyzetben lévő 
vállalkozások és munkavállalók támogatásai stb.) tudható be. A vállalkozásoknak nyújtott támogatások mintegy 2 
milliárd euróba kerültek, míg a fizetési halasztások és egyes előlegek eltörlése például önmagában csak 228 millió euró 
tőkevesztést jelentett. A minisztérium elégedett az adóbevételek stabilizálódására utaló első jelekkel, amelyek az év 
utolsó hónapjait jellemzik.  
 
FORRÁS: 
www.portfolio.hu  
www.lesoir.be  
www.profitline.hu  
www.nu.nl  
www.wort.lu   

http://profitline.hu/Senki-nem-akar-a-holland-idosotthonokban-dolgozni-413630
http://profitline.hu/Senki-nem-akar-a-holland-idosotthonokban-dolgozni-413630
https://www.nu.nl/economie/6084999/klm-stelt-nieuwe-vrijwillige-vertrekregeling-open.html
https://www.nu.nl/economie/6084819/grote-vraag-naar-ziekenhuisapparatuur-stuwt-omzet-philips.html
https://www.wort.lu/fr/economie/le-virus-affecte-negativement-les-finances-de-l-etat-5f8db4b7de135b9236adaaf2
http://www.portfolio.hu/
http://www.lesoir.be/
http://www.profitline.hu/
http://www.nu.nl/
http://www.wort.lu/


 

Bosznia-Hercegovina 

 
16 határállomást nyitottak újra a bosnyák-horvát határon 
Bosznia-Hercegovina és Horvátország egyezménye alapján újranyitottak 16 állomást közös határaikon október 15-től. 
Az érintett határállomások április óta zárva voltak a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése miatt. A 
horvátországi iskolákba járó diákok, az üzletemberek és a mezőgazdasági tevékenységeket végzők határátlépésének 
megkönnyítésére nyitották újra az említett állomásokat. 
 
2020 második negyedévében 10,5%-kal csökkent Bosznia-Hercegovina GDP-je 
2020 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest 9,3%-kal csökkent a GDP, míg a szezonálisan 
kiigazított adatok alapján az első negyedévhez képest 10,5%-os volt a visszaesés. A GDP csökkenés szektorok szerint 
2019 második negyedévéhez viszonyítva a következőképp alakult: szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás -57,7%, 
szállítmányozás és raktározás -23,9%, szórakoztatás és szabadidő-szolgáltatás -23,2%. 
 
Koronavírus-helyzet Bosznia-Hercegovinában 
Fokozott elővigyázatosságra intette a lakosságot a koronavírus-járvány kezelésével megbízott boszniai válságstáb, 
ugyanis ebben a nyugat-balkáni országban az egyik legmagasabb a napi új fertőzöttek száma. Az illetékesek arra kérték 
az embereket, hogy ne szervezzenek tömeges rendezvényeket, ne menjenek tömegbe, és mindenhol hordjanak 
maszkot, illetve tartsák be a szükséges távolságot egymástól. A regisztrált fertőzöttek száma Bosznia-Hercegovinában 
728-cal 35 389-re emelkedett. Az utóbbi 24 órában Bosznia-Hercegovinában hússzal 1017-re emelkedett a járvány 
halálos áldozatainak száma. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 
https://www.sarajevotimes.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bosnia-and-herzegovina/ 
 

Bulgária 

 
Koronavírus: a szabadban is kötelező a maszkviselés Bulgáriában 
Bulgáriában október 22-től a szabadban is kötelező lesz a maszkviselés amiatt, hogy az utóbbi időben megugrott az új 
koronavírusos esetek száma. Október 20-án rekordot döntött a napi új fertőzöttek száma: 1024 új esetet regisztráltak, 
amely 629-cel több az előző napinál; egyes vidéki régiókban válságosra fordult a helyzet, a kórházakban nincs elegendő 
ágy, sem egészségügyi dolgozó az egyre több beteg gyógyításához. A járvány kezdete óta 30 527-en kapták el a vírust. 
Az új rendelkezés november végéig marad érvényben. 
 
A nettó közvetlen külföldi befektetések Bulgáriában az év első 8 hónapjában 64%-ot zuhantak 
Közel 64%-kal esett vissza a nettó közvetlen külföldi befektetések értéke a 2020. január és augusztus közti időszakban 
Bulgáriában. 407,9 millió euró értékű befektetés érkezett Hollandiából, 119,6 millió euró Oroszországból, és 107,2 millió 
euró Magyarországról. 
 
Forrás: 
https://www.napi.hu/ 
https://seenews.com/ 
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Csehország 

 
Gazdaságélénkítésről és az egészségügyi dolgozók béremeléséről döntött a cseh kormány 
A cseh kormány 500 millió koronával (6750 millió forint) fogja támogatni a koronavírus-járvány következtében súlyos 
károkat szenvedett utazási irodákat, ügynökségeket és idegenvezetőket – közölte Klára Dostálová regionális fejlesztési 
miniszter a hétfői kormányülés után a Twitteren. Emellett az állami egészségügyi alkalmazottak tíz-tíz százalékos 
alapbéremelést kapnak 2021-ben és 2022-ben. 
 
500 millió koronával segíti az utazási irodákat Csehország 
A cseh kormány 500 millió koronával (6750 millió forint) fogja támogatni a koronavírus-járvány következtében súlyos 
károkat szenvedett utazási irodákat, ügynökségeket és idegenvezetőket - közölte Klára Dostálová regionális fejlesztési 
miniszter a hétfői kormányülés után a Twitteren. Kormányzati információk szerint az utazási irodák idei tervezett 
bevételeik legfeljebb 2,75 százalékáig kaphatnak támogatást. Az utazási ügynökségek a meghiúsult utak után 500 
koronát kapnának az államtól. A beutazó turizmusra szakosodott utazási ügynökségek 50 ezer koronás (675 ezer forint) 
támogatást kaphatnak. 
 
Koronavírus: Csehország kivár a teljes lezárással 
Csehország - ahol a koronavírus-fertőzés aránya a legmagasabb Európában - legalább két hetet vár, mielőtt eldöntené, 
hogy elrendeli-e a teljes lezárást a járvány megfékezésére - mondta vasárnap Karel Havlicek miniszterelnök-helyettes. 
A 10,7 milliós Csehországban az elmúlt héten elrendelték a bárok és éttermek bezárását, az iskolák pedig átálltak a 
távoktatásra. A sport- és fitneszklubok, színházak és mozik már bezártak, de az üzletek nyitva maradhattak. A hatóságok 
az elmúlt két hétben 100 000 lakosra 828 esetet regisztráltak, ami több mint tízszerese a szomszédos Németországban 
előforduló aránynak. Szakértők szerint a szeptemberi iskolakezdés után kezdett drasztikusan romlani a helyzet. 
 
Csehország a klinikai halál állapotába került 
Csehországban leállt az ország tömegközlekedési vérkeringése, mivel az iskolák bezárása után nincs értelme járatni az 
üresen kongó vasúti szerelvényeket és autóbuszokat. A szeszesital-értékesítés halvány árnyéka önmagának. 
Csehországban a vasúti és autóbuszos szolgáltatásokat nyújtó vállalatok csökkentették a városok között közlekedő 
járataikat, miután olyan durván visszaesett az utazók száma, hogy sok járatot nem érdemes fenntartani - adta hírül a 
Radio Praha. A diákok, akik buszon vagy vonaton közlekedtek lakóhelyük és iskolájuk között, a középiskolákban és az 
egyetemeken bevezetett online oktatás miatt nem kelnek útra. 
 
Pozsony után Prágában is zavargássá fajultak a szurkolói tüntetések 
A cseh fővárosban is összecsaptak a szurkolók a rendőrökkel, hasonlóan a tegnapi pozsonyi eseményekhez – adta hírül 
az MTI. Mindkét ország fővárosában azért vonultak fel az ultrák, hogy így tiltakozzanak a koronavírus-járvány miatti 
szigorú intézkedések ellen, ugyanis Csehországban betiltottak minden nyilvános sporteseményt. Szlovákiában is 
folyamatosak a járványvédelmi szigorítások, melyek a sportéletre is kiterjednek. 
 
Olyan gyorsan nő a cseh fertőzöttek száma, hogy Prágában tábori kórházat kell építeni 
Tábori kórházat építenek Prágában. A 500 ágyas intézmény építését szombaton kezdi el a hadsereg a cseh főváros északi 
részén fekvő Letnany kiállítási területen – jelentette be Jan Hamácek cseh belügyminiszter, az országos válságstáb 
elnöke csütörtökön Prágában. Az új kórházi férőhelyek építése szombaton kezdődik a Letnany kiállítási területen. Az 
500 ágyas létesítmény építését a hadsereg fogja bebiztosítani – mondta a politikus. 
 
 
FORRÁS: 
www.kitekinto.hu 
www.napi.hu 
www.portfolio.hu 
www.profitline.hu 
www.index.hu 
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Egyesült Királyság 

 
Szándékosan fertőznek koronavírussal önkénteseket brit tudósok 
Az Egyesült Királyság lesz az első olyan ország, ahol szándékosan fertőzik meg az embereket a COVID-19-cel. Az 
önkéntesekkel végzett kísérlet célja, hogy felgyorsítsák az oltóanyag megtalálását. Legfeljebb 90, 18-30 év közötti 
páciens kapta meg a vírust az orrán keresztül. A tudósok azt a minimális vírusszámot keresik, amelynél a fertőzés létrejön 
– adta hírül a Daily Mail. A kísérlet januárban kezdődött, a betegek pedig a londoni Royal Free Hospital speciális 
kórházában tartózkodnak jelenleg, ahol tüneteiket szigorú megfigyelés alatt tartják. Eredmények jövő év májusában 
várhatóak. 
 
Koronavírus: a brit kormány elrendelte a legmagasabb készültséget Manchesterben és környékén 
A brit kormány saját hatáskörében elrendelte a legmagasabb koronavírus-készültségi szint életbe léptetését 
Manchesterben és tágabb környékén is, miután erről nem sikerült a helyi vezetéssel megállapodásra jutni - közölte 
kedden Boris Johnson miniszterelnök. Johnson a Downing Streeten tartott esti sajtótájékoztatóján elmondta: a kormány 
a szükséges szabályozási intézkedéseket csütörtökön a parlament elé terjeszti, a legmagasabb készenléti fokozat 
pénteken nulla órától lép életbe az északnyugat-angliai nagyvárosban és kiterjedt vonzáskörzetében. 
 
Hiába lesz vakcina, vissza-vissza fog térni a koronavírus a brit tudományos főtanácsadó szerint 
Előbb-utóbb olyan népbetegség lehet a koronavírus által okozott COVID-19, mint az évente visszatérő influenza - véli az 
Egyesült Királyság tudományos főtanácsadója, Patrick Vallance. Hozzáteszi, hogy néhány potenciális vakcina már a 
klinikai tesztek végső fázisában jár, de szerinte egyik sem fogja felszámolni a vírust. 
 
Elfogyott a brit vendéglátósok türelme 
Fazekakkal és merőkanalakkal csörömpölve követelték a koronavírus-járvány miatt meghozott korlátozások feloldását 
a brit pincérek és szakácsok. A tüntetők szerint a kormány ellehetetleníti a szektort. A határzár miatt bedőlt a turizmus, 
a nyitvatartási idő limitálása pedig kegyelemdöfés volt a bároknak és éttermeknek. 
 
Leminősítette az Egyesült Királyságot a Moody's 
Leminősítette az Egyesült Királyság államadós-besorolását pénteken a Moody's Investors Service, egyebek mellett azzal 
a véleményével indokolva a döntést, hogy a brit EU-tagság megszűnése tovább rontotta a brit gazdaság egyébként is 
gyengülő szerkezeti folyamatait. 
 
Wales két hétre csaknem teljesen bezárkózik 
Péntektől csaknem teljes zárlattal felérő, két hétig tartó szigorú korlátozások lépnek életbe Walesben a koronavírus-
járvány terjedésének megfékezése végett – jelentette be a walesi miniszterelnök hétfőn. Mark Drakeford a fővárosban, 
Cardiffban tartott sajtótájékoztatóján közölte: október 23-tól november 9-ig bezárnak a pubok, az éttermek, a turisztikai 
és szabadidő-létesítmények, a közösségi intézmények, a könyvtárak és a nem alapvető cikkeket árusító üzletek. 
 
 
FORRÁS: 
www.mandiner.hu 
www.portfolio.hu 
www.euronews.com 
www.kitekinto.hu 
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Észak-Macedónia 

 
Újabb korlátozásokat vezet be Észak-Macedónia 
Tilos a gyülekezés és bármilyen tömeges rendezvények szervezése, a vendéglátóhelyeknek és üzleteknek a legkésőbb 
23 óráig be kell zárniuk, a tömegközlekedés pedig csak 50 százalékos kapacitással működik - ezek az október 17-én 
ismertté vált új észak-macedón korlátozások, amelyek célja a koronavírus-járvány terjedésének a lassítása, illetve 
megfékezése. A járvány kezelésével megbízott észak-macedón válságstáb a kijárási tilalom ismételt bevezetését is 
kilátásba helyezte, amennyiben az emberek nem tartják be az intézkedéseket, és tovább nő a fertőzöttek száma. 
Október 20-án a regisztrált fertőzöttek száma Észak-Macedóniában 408-cal 24 223-ra, a járvány halálos áldozatainak 
száma néggyel 850-re emelkedett. 
 
50%-kal nőtt a munkanélküliség szeptemberben Észak-Macedóniában 
Míg 2019 szeptemberében 101 036 munkanélkülit tartottak nyilván Észak-Macedóniában, a koronavírus-járvány 
foglalkoztatásra gyakorolt negatív hatásainak következtében a regisztrált munkanélküliek száma 2020 szeptemberében 
már elérte a 151 359-et, ami 50%-os növekedést jelent. Augusztushoz képest is 4,6%-kal nőtt a munkanélküliség a 
vizsgált időszakban. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201021/koronavirus-egyre-tobb-orszagban-jonnek-vissza-a-szigoritasok-453800 
https://profitline.hu/ 
https://seenews.com/ 
 

Franciaország 

 
Életbe lépett a kijárási tilalom a francia nagyvárosokban 
Kilenc francia nagyvárosban, mintegy 20 millió ember számára lépett életbe szombat este az éjszakai kijárási tilalom, 
amelyet a koronavírus-járvány megfékezésére rendelt el a kormány, miközben az egészségügyi tárca legfrissebb adatai 
szerint több mint 32 ezerrel emelkedett az elmúlt 24 órában a fertőzöttek száma, amire nem volt példa Franciaországban 
a járvány kezdete óta. A kilenc érintett nagyvárosban (Párizs, Lille, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse, Lyon, Grenoble, Aix-
en-Provence és Marseille körzete, valamint Montpellier) szombattól legalább négy, de a kormány szándékai szerint 
várhatóan hat hétig este 9 óra és reggel 6 óra között alapos indok nélkül senki nem hagyhatja el a lakhelyét. 
 
Erőszakos tüntetés Párizsban a koronavírus elleni intézkedések miatt,  a kommandósok közbeavatkoztak 
Veszélyes és alapvetően abszurd, mondhatni esztelen tüntetést tartottak Párizs belvárosban, a Chatelet-nál szombat 
este. Franciaországban van az egyik legsúlyosabb koronavírus-helyzet egész Európában, részint az elkésett, részint a be 
nem tartott intézkedések miatt. Több mint 32 ezren haltak meg eddig, és a héten volt, hogy egy egyetlen nap alatt több 
mint 30 ezer új fertőzöttet találtak. Emiatt este kilenc után kijárási tilalom van szombattól Párizsban és nyolc 
nagyvárosban, ami több mint 20 millió embert érint. Ez ellen tüntettek, sokan - a járvány ellenére - maszk nélkül. 
 
A vendéglátósokon segít a francia kormány  
A koronavírus-járvány második hullámának berobbanása miatt péntek éjféltől egészségügyi veszélyhelyzetet rendelt el 
a francia kormány. Ennek részeként kijárási tilalom lép életbe este 9 és reggel 6 óra között Párizsban, és másik nyolc 
(Lille, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse, Lyon, Grenoble, Aix-en-Provence és Marseille körzete, valamint Montpellier) 
francia nagyvárosban. Az érintett városokban a bárok, éttermek, színházak és mozik sem tarthatnak nyitva este kilenc 
után. Ami csődbe viheti a vendéglátósokat. A megoldásról egyeztetett velük a francia pénzügyminiszter. 
 
A francia kormány 20 milliárd eurót különít el a vállalati tőke megerősítésére tőkehitelek révén 
A francia gazdasági miniszter, Bruno Le Maire új támogatási lehetőséget hirdetett meg a francia vállakozások 
megsegítésére. A támogatás hietelek formájában valósul majd meg, amelyek végrehajtása a francia bankok 
segítségével azokat a vállalatokat célozza meg, amelyek a válság elmúltával valódi „visszapattanási potenciállal” 
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rendelkeznek, így ez nem az éppen nehézségekkel küzdő vállalkozásokat segíti. A program keretösszege 20 milliárd 
euró. Az állam vállalja magára a garanciát és 2 milliárd euróig kompenzálja a bankokat, ha az adott vállakozás nem 
teljesíti a hitel törlesztését vagy ha például egy cég csődbe megy. 
 
Franciaország újjáéptési terve : a kormányzat a lakossági megtakarításokra is számít  
A francia kormányzat a « Relance » elnevezésű új befektetési programja révén a lakossági megtakarításokat kívánja 
bevonni az ország gazdaságának az újraindításába. A francia háztartások ugyanis szakértői becslések szerint mintegy 87 
milliárd euró megtakarítást halmoztak fel. Ezen megtakarítások javarésze a francia lakosság leggazdagabb 10%-ának 
köszönhető, akiket érdekelhetnek az állam által javasolt pénzügyi megtakarítási « termékek ». Az új pénzügyi eszközzel 
a kormány két célt igyekszik összehangolni: egyrészt a francia vállalatok tőkemérlegének megerősítését másrészről a 
lehető legtöbb lakossági « befektető » elérését. A magántőke-alapok megfelelnek az első követelménynek, de 
professzionális befektetők számára vannak fenntartva. A tőzsdén nem jegyzett társaságokba befektetett, Relance 
címkével ellátott alapokra a BPI France által kezelt garanciarendszer vonatkozik, ami az alapok által fizetett 
prémiumokkal és tőkenyereségük egy részével finanszírozott garancia. A francia állam egyensúlyhiány esetén 150 millió 
eurós összeget is biztosít. 
 
FORRÁS : 
www.portfolio.hu  
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Horvátország 

 
Koronavírus-helyzet Horvátországban 
Horvátországban nem tudnak gátat szabni a kór terjedésének. Az egészségügyi hatóságok az elmúlt egy hétben 
átlagosan 7-800 új megbetegedést regisztráltak. Október 21-én 1424 fővel nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma, így a 
járvány márciusi kitörése óta regisztrált megbetegedések száma elérte a 28 287-et, az aktív esetek száma pedig 6 459-
re nőtt. A betegség halálos áldozatainak száma 393. 
 
Horvátország újabb gazdaságélénkítő csomag bevezetését tervezi 
Horvátország újabb, a munkahelyek megőrzését célzó gazdaságélénkítő csomagot tervez a koronavírus okozta 
gazdasági nehézségek ellensúlyozására. Az eddigi 50%-ról 70%-ra csökkenthető a munkaidő, az állam által támogatott 
bérkompenzáció pedig 2000 kunáról (96 500 forint) 2800 kunára (135 000 forint) emelkedik. A mikro vállalatok és a kkv-
k dolgozói 2000-től, legfeljebb 4000 kunáig (193 000 forint) terjedő fizetést kapnak az államtól attól függően, hány 
százalékkal esik vissza a munkáltató forgalma a tavalyi évhez képest, a vállalatok mentesülnek az adó- és járulékfizetés 
alól is. A támogatásokat azok a cégek vehetik igénybe, amelyeknek legalább 40%-kal esik vissza a forgalma. A rendelet 
főleg az utasszállító cégeket, valamint az turizmusban, a vendéglátóiparban, a kultúrában és a szabadidős szolgáltató 
ágazatban dolgozó vállalkozókat érinti, továbbá azokat, akiknek a válságstáb döntése miatt be kellett vagy be kell majd 
zárniuk. A gazdaságélénkítő csomag értéke 300-350 millió kuna (14-17 milliárd forint), a támogatásokat pedig december 
31-ig lehet igénybe venni. 
 
Az IMF megerősítette korábbi 2020. évre vonatkozó előrejelzését, amely Horvátország GDP-jének 9%-os csökkenésével 
számolt  
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) legfrissebb előrejelzése szerint a horvát gazdaság 2020-ban 9%-kal csökken. Ez 
összhangban áll az IMF áprilisi jelentésével, amelyet a világgazdaságra vonatkozó tavaszi összesített részletes anyag 
tartalmazott. A 2021-re vonatkozó gazdasági növekedést azonban 4,9-ről 6,0%-ra emelte. Az IMF a horvát 
munkanélküliségi rátára vonatkozó korábban 11,5%-os mutatót 9,3%-ra módosította, míg jövőre 10,3%-os 
munkanélküliséggel kalkulál. A nemzetközi pénzügyi szervezet szerint a folyó fizetési mérleg GDP arányos hiánya idén 
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3,2%-os lesz, ami 0,8 százalékponttal alacsonyabb az áprilisi jelentésben szereplő adatnál, amely mutató 2021-re 3,1%-
os szintre csökken.  
 
A horvát államadósság összértéke megközelítette a 330 milliárd kunát, ami a GDP 85,3 százalékának felel meg 
Horvátország államadóssági szintje idén június végére elérte a 329,6 milliárd HRK-t (1 HRK kb. 48,5 HUF), ami 32,4 
milliárddal több, mint tavalyi év azonos időszakában, ami azt jelenti, hogy GDP arányosan az államadósság 85,3%-os 
szintre emelkedett. Az államadósság növekedése a Covid-19 járvány következménye, hiszen a költségvetési bevételek 
jelentősen csökkentek, illetve a válság enyhítésére irányuló gazdasági program finanszírozása jelentős plusz költséggel 
járt, amelyet a horvát kormány alapvetően hitelekből finanszírozott. Az államadósság 36,7 milliárd kunával nőtt 2019 év 
végéhez képest. A kormány idén eddig 4,1 milliárd euró értékben bocsátott ki kötvényeket a hazai piacon. A kormány 
adatai szerint az eddigi gazdaságtámogató intézkedésekre összesen 6,3 milliárd kunát fordítottak és az év hátralévő 
részében további 800 millió kunát tervez még ezen a területen felhasználni. 
 
FORRÁS: 
https://www.bumm.sk/ 
https://www.koronavirus.hr/en 
Magyarország Nagykövetsége, Horvátország 
 

Koszovó 

 
Koronavírus-helyzet Koszovóban 
A koronavírus-járvány márciusi kitörése óta Koszovóban 17 130 megbetegedést regisztráltak, a napi új fertőzések száma 
130-cal nőtt október 20-án. A halálos áldozatok száma 1-gyel nőtt, így eddig 657-en hunytak el a fertőzés következtében, 
az aktív esetek száma pedig 1485. 
 
FORRÁS: 

https://www.portfolio.hu/ 
 

Lengyelország 

 
Második járványhullám: nagyon pesszimista lett a lengyel jegybankár az idei és jövő évi kilátásokról 
A lengyel gazdaság idén a kormány által vártnál kétszer nagyobb mértékben, 8-10%-kal zuhanhat, és még jövőre is 2-
3%-kal visszaeshet a teljesítménye, ha a jelenlegi ütemben terjed a koronavírus-járvány az országban - nyilatkozta a 
Reuters hírügynökségnek a lengyel jegybank monetáris tanácsának egyik tagja. 
 
Stadionban nyílik kórház Lengyelországban 
Ideiglenes kórházak létesítésével növelik a súlyosabb COVID-19-betegek kezelésére szánt kapacitásokat. 
Lengyelországban ideiglenes kórházak létesítésével növelik a súlyosabb COVID-19-betegek kezelésére szánt 
kapacitásokat, egy ilyen gyógyintézmény még ezen a héten a varsói Nemzeti Stadion konferenciatermeiben kezd 
működni - jelentette be hétfőn az egészségügyi miniszterhelyettes. 
 
A lengyel kormányfőt kiengedték a karanténból 
Befejeződött a koronavírussal megfertőzött személlyel való érintkezés miatt korábban elrendelt karantén Mateusz 
Morawiecki lengyel kormányfő számára, a miniszterelnök mostantól ismét személyesen vesz részt a találkozókon - 
közölte vasárnap a lengyel kormány szóvivője az MTI szerint. 
 
Lengyelország szigorít a járványintézkedéséken (október 15-i hír) 
Lengyelországban szombattól határozottan szigorítanak a járványintézkedéséken, az ország nagy részét, ezen belül 
Varsót a legveszélyeztetettebb zónának minősítik, ahol a középiskolákban és az egyetemeken távoktatásra térnek át, 
és számos, a boltok, a kulturális intézmények működését érintő korlátozást vezetnek be. 
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Montenegró 

 
Montenegróban több településen bezárják az iskolákat 
Öt montenegrói városban október 19-től bezárták az iskolákat, az óvodákat és a vendéglátóhelyeket, valamint éjszakai 
kijárási tilalmat vezettek be, mert a koronavírus-fertőzöttek száma kritikus méreteket öltött. Budván, Ulcinjban, 
Cetinjében, Kolasinban és Zabljakon a fertőzöttek aránya százezer lakosra nézve meghaladja a 800-at, így szigorú 
korlátozásokat kell bevezetni. Hamarosan Podgoricában is kijárási tilalmat vezethetnek be, a fertőzöttek száma ugyanis 
fokozottan növekszik a fővárosban is.  
 
Koronavírus-helyzet Montenegróban 
A montenegrói válságstáb arra kérte az embereket, hogy ne szervezzenek tömeges rendezvényeket, ne menjenek 
tömegbe és mindenhol hordjanak maszkot, illetve tartsák be a szükséges távolságot egymástól. Október 20-án a 
regisztrált fertőzöttek száma 132-vel 15 892-re emelkedett, a járvány halálos áldozatainak száma héttel, 246-ra nőtt. Az 
aktív betegek száma az elmúlt néhány napban csökkeni kezdett, jelenleg 4 064 fertőzöttet tartanak nyilván. 
 
FORRÁS: 
https://metropol.hu/ 
https://www.portfolio.hu/ 

 

Németország 

 
UTAZÁSI TANÁCSOK 
Tájékoztatás a német szövetségi, illetve tartományi szintű korlátozó rendelkezések jogszabályairól 
 
Videóban üzent Merkel a koronavírusról: minden nap számít 
Angela Merkel német kancellár videóüzenetben kérte arra a németeket, hogy tartsák be a kormány által elrendelt 
intézkedéseket a koronavírus megfékezésére - írja a CNN. Merkel arra kérte a németeket, hogy a vírus terjedésének 
lassítása érdekében kevesebb emberrel találkozzanak, próbálják kerülni az utazást és az összejöveteleket. Ha 
mindegyikünk drasztikusan csökkenti a családján kívüli kontaktok számát, akkor nemcsak megállítani, de visszafordítani 
sem lesz lehetetlen a vírusterjedés mostani trendjét – mondta Merkel. 
 
Mennyibe kerül egy koronavírusos beteg kórházi ellátása? Ijesztően magas számok érkeztek Németországból 
A hivatalosan koronavírusos megbetegedéssel regisztráltak közel 6 százaléka kórházi kezelésre szorul Németországban, 
a Welt most az ezzel kapcsolatos költségekről ír. A koronavírusos betegek kórházi kezelése átlagosan 10 700 euróba, 
vagyis közel 3,9 millió forintba kerül, ha viszont lélegeztetésre is szorulnak a betegek, akkor átlagosan 38 500 euróba, 
vagyis 14 millió forintba kerül a kezelés, derült ki az AOK betegbiztosító 26,5 millió ügyfelének adatait kielemezve. 
 
Ismét terjed a pánikvásárlás Németországban 
A koronavírus-járvány második hullámának felerősödésével ismét feltűnt a pánikvásárlás jelensége Németországban – 
írta hétfőn Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). A tavaszi első hullám után ismét egyes higiéniai termékek és tartós 
élelmiszerek forgalma növekszik látványosan, de egyelőre nem országszerte, hanem néhány térségben, főleg a 
járvánnyal leginkább sújtott tartományok közé tartozó Észak-Rajna-Vesztfáliában és Baden-Württembergben. 
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Több mint 600 ezren veszíthetik el munkájukat Németországban 
Klaus H. Richardt könyvet is írt arról, hogy a német energiapolitika milyen problémákat fog okozni hosszú távon, ha nem 
gondolják át újra a szabályozásokat és az energetikai elképzeléseket. Németországban 2016-ban 5,75 millió autót 
gyártottak, 2019-ben ez a szám már csak 4,66 millió autó volt, ami 18,5 százalékos visszaesés – koronavírus-járvány 
hatása ebben még nincs is. Richardt úgy kalkulál, hogy ha a darabszámok ebben a mértékben fognak továbbra is 
csökkenni, és feltételezzük, hogy az ágazatban a foglalkoztatottak fele darabszámoktól függetlenül van állásban, a 
másik fele pedig a darabszámok változásával mozog együtt, akkor 2021-ben 140 ezer munkahely elvesztésével 
számolhatunk, ha egyáltalán a cégek túlélnek. 
 
Mégsem akad el a német zöldülés 
Jövőre németországi nap- és szélerőművek tömege fut ki a támogatásból, de a minapi frissített megújulótörvény révén 
lesznek új kapacitások. Az ország klímavédelme volt a tét. A törvénnyel kötelezővé tették a szén-dioxid-kibocsátástól 
mentes áramtermelés elérését 2050-re. Tavaly a szélenergia, a napenergia és a biomassza hasznosításával 244 
terrawattóra áramot állítottak elő, a teljes energiatermelés 43 százalékát. Az arány az idei első fél évben 50 százalékra 
nőtt az erős szél, a koronavírus-válság és az enyhe tél miatt lecsökkent kereslet következtében. 
 
Koronavírus: pert nyertek vendéglátósok a berlini szenátus ellen 
Pert nyertek berlini vendéglátósok, akik a közigazgatási bíróságon megtámadták a német főváros szenátusának – a 
koronavírus-járvány rohamos terjedése miatti – döntését, miszerint a vendéglátóhelyek nem lehetnek nyitva este 11 és 
reggeli 6 óra között. A felpereseknek mostantól nem kell bezárniuk 23 óra után, a többi vendéglátósnak igen. 
 
A FIFA lépéskényszerbe kerülhet a Bundesliga klubok követelései miatt 
A német labdarúgóklubok szigorúbb utazási szabályokat követelnek a nemzetközi szövetségtől (FIFA), és azt 
fontolgatják, hogy novemberben nem engedik el játékosaikat hazájuk válogatottjához. Számos klub felelőtlennek 
nevezte a válogatott játékosokra vonatkozó jelenlegi utazási szabályokat, mert többen is fertőzötten tértek vissza 
csapatukhoz a legutóbbi nemzetközi szünet után. 
 
FORRÁS:   
https://berlin.mfa.gov.hu/www.index.hu 
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www.portfolio.hu  
www.vg.hu 
 

Olaszország 

 
Komoly reformot jelentett be az olasz kormány 
Az adórendszer átalakítását, az egészségügy és oktatás támogatását, valamint a családok segítését jelölte meg 
elsőrendű lépésként a gazdaság talpra állítására Giuseppe Conte miniszterelnök a jövő évi 39 milliárdos költségvetési 
csomag bemutatásakor. 
 
Koronavírus: bejelentették a legújabb korlátozó intézkedéseket Olaszországban 
A látogatottabb utcák és terek lezárását, valamint az ülve fogyasztást nem biztosító vendéglátóegységek esti 
bezárásának korábbra hozatalát jelentette be vasárnap Giuseppe Conte olasz miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy 
egyelőre semmilyen további korlátozást nem terveznek, és kijelentve, hogy a tavaszi járványhelyzet nem ismétlődik 
meg, mert "most az ország felkészültebb". 
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Beteltek az olasz kórházak, éjszakai kijárási tilalmat rendelnek el 
Giuseppe Sala milánói polgármester bejelentette, hogy a koronavírus-járvány kritikus helyzete miatt csütörtöktől 
kijárási tilalom lép életbe Olaszország tízmilliós Lombardia régiójában este tizenegy órától reggel ötig, az intézkedés 
egyelőre a következő három hétre érvényes. Más olasz tartományokban is szigorításra készülnek, Campaniában 
péntektől érvényes a kijárási tilalom. 
 
Koronavírus: van olyan olasz város, ahol már az utcán beszélgetni is tilos 
Olaszországban napról-napra jelentősen emelkedik a regisztrált fertőzöttek száma. Több várost vörös zónának 
minősítették, közülük Genovában még az utcai beszélgetést is tiltják. A legtöbb új beteget, több mint kétezret 
Lombardiában szűrték, ezzel ismét az északi tartomány lett a járvány első számú gócpontja.  
 
Meglepően kedvező adatok érkeztek az olasz gazdaságból 
Emelkedni tudott az olasz ipari termelés augusztusban az előző hónaphoz képest, és már éves szinten sem olyan jelentős 
az elmaradás. Az igazi meglepetést viszont az ipari megrendelések alakulása szolgáltatta. 
 
FORRÁS: 
https://infostart.hu/ 
https://www.portfolio.hu/ 
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Románia 

 
Ingázásnak számít a családlátogatás Magyarország és Románia közös határa mentén 
A magyar-román kettős állampolgárokra egy romániai családlátogatás esetén az ingázókra vonatkozó szabályok a 
mérvadók. Ha a magyar-román állampolgár a határtól Magyarország területén 30 kilométeres sávon belül él, a szülők 
látogatása nem haladja meg a 24 órát, valamint Románia területén a magyar határvonaltól 30 kilométeren belül tölti el 
ezt a 24 órát, akkor a Magyarországra történő visszaérkezés esetén nem kerül semmilyen járványügyi megfigyelés alá. 
Bármilyen feltétel hiánya esetén az általános beutazási szabályok lépnek életbe, e tekintetben hatósági házi karantént 
rendelnek el vele szemben. 
 
Romániában 3400 új fertőzöttet diagnosztizáltak egyetlen nap alatt 
Romániában az utóbbi két hétben csaknem megduplázódott az átlagos napi esetszám, de a stratégiai kommunikációs 
törzs (GCS) október 20-i jelentése már a járvány terjedésének lassulására enged következtetni. Az utóbbi 24 órában 3400 
új fertőzöttet diagnosztizáltak, ami - a korábbi 50-70 százalékhoz képest - kevesebb mint tíz százalékkal haladja meg az 
utóbbi két hét átlagát. A járvány márciusi kitörése óta 191 102 koronavírus-megbetegedést regisztráltak, az aktív esetek 
száma jelenleg 45 863. Október 20-án 65 koronavírusos beteg haláláról számolt be a GCS, így eddig 5996-an vesztették 
életüket a betegségben, ám az európai viszonylatban kiugróan magas napi halálozási szám Romániában jelenleg 
átlagosnak számít. 
 
Koronavírus: hatalmas gondok vannak a román egészségügyben 
Romániában a súlyos állapotban lévő koronavírus-fertőzöttek számára elkülönített kórházi helyek 75 százaléka betelt. 
Az elmúlt időszakban folyamatosan növelték az ágyak és lélegeztetőgépek számát a Covid-kórházak intenzív osztályain, 
és most további kórházakban különítenek el részlegeket a fertőzöttek számára, de az egészségügyi rendszer 
befogadóképességét nem lehet jelentősen növelni, mert nincs elég szakorvos. Az intenzív osztályokon nem minden 
koronavírusos beteg szorul lélegeztetőgépre, ezért az ilyen esetek számára “átmeneti osztályok” kialakítását tervezik, 
hogy felszabadítsanak helyeket az intenzív osztályokon azok számára, akik nem tudnak önállóan lélegezni. 
 
Digitális oktatásra váltanak Bukarestben, szakorvoshiánnyal küzd az ország 
Kevés hely maradhat nyitva a román fővárosban. Romániában a súlyos állapotban lévő koronavírus-fertőzöttek számára 
elkülönített kórházi helyek 75%-a betelt. Bukarestben a koronavírus-járvány miatt október 20-tól kezdődően 
közterületen - vagyis a lakáson kívül mindenütt - kötelezővé válik a védőmaszk viselése, továbbá bezárnak az óvodák, 
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iskolák és egyetemek, a tanév pedig online folytatódik, miután az utóbbi két hétben diagnosztizált fertőzöttek száma 
Bukarestben már második napja meghaladta a lakosság 3 ezrelékét. Elrendelték a mozik, színházak, koncerttermek, 
játéktermek és vendéglők beltéri részeinek bezárását is a román fővárosban. A kerthelyiségek nyitva maradhatnak, a 
szállodákban működő vendéglők pedig zárt térben is kiszolgálhatják szállóvendégeiket. 
 
A járvány alaposan felpörgette a romániai IT-szektort az első félévben 
Legutóbb 2017-ben fejlődött olyan kimagaslóan a romániai IT-ágazat, mint idén. A koronavírus-járvány ellenére 
kitűnően teljesített a román informatikai és telekommunikációs ágazat az első félévben, 12,4%-kal nőtt 2019 azonos 
időszakához képest. Ez lényegesen jobb az elmúlt két év adatainál is: a tavalyi első félévben 9,9, 2018-ban pedig csupán 
5,3%-os növekedést ért el az ágazat. Az IT látványos növekedése nélkül a második negyedév 10,3%-os általános 
gazdasági visszaesése megközelítette volna a 11%-ot. Az ágazatra ösztönzően hatott a járvány, melyhez nagyban 
hozzájárult a távmunka, mely arra késztette a cégeket, hogy költsenek informatikai fejlesztésekre, valamint az online 
kereskedelem fellendülése. Az informatika és a telekommunikáció 7-8%-át adja a bruttó hazai terméknek (GDP), s az 
elkövetkező időszakban a súlya minden bizonnyal tovább fog nőni.  
 
Az első nyolc hónapban felpörgött a román építőipari termelés 
Az első nyolc hónapban a nyers adatok szerint 17,3 százalékkal nőtt a román építőipari termelés volumene a tavalyi év 
azonos időszakához mérten, míg a szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a bővülés 19,2 százalék volt.  A 
nyers adatok szerinti növekedés főleg a felújításoknak köszönhető, amelyek volumene 51,7 százalékkal nőtt, a 
karbantartási és javítási munkák volumene 44,3 százalékkal bővült. Az új építéseknél 5,6 százalékos volt a növekedés. 
Az épületek típusa szerint az ipari létesítményeknél 21,9 százalékos volt a növekedés, a lakóépületek építése 17,2 
százalékkal bővült, a nem lakóépületeké 10,8 százalékkal.     
 
Nem teljesített jól a román járműipar az első 9 hónapban, de szeptemberben rekordot döntött 
Az idei első háromnegyed évben 14%-kal csökkent a román járműgyártás, amely ugyanakkor szeptemberben 55%-kal 
nőtt a tavalyi év kilencedik hónapjához mérten. A január és szeptember közötti időszakban a dél-romániai Craiován 
működő Ford-üzemben, valamint a Mioveniben levő Dacia gyárban összesen 305 073 járművet állítottak elő, ami 14%-
kal maradt el a tavalyi év azonos időszakában jegyzett 354 812-től. Szeptemberben ugyanakkor rekordnak számító 
eredmény született, hiszen 57 846 járművet állítottak elő a romániai járműgyártó üzemekben, ami 55,7%-os 
növekedésnek felel meg a tavalyi év szeptemberéhez mérten - először haladták meg az 50 ezres számot a romániai 
gyártók 1 hónap alatt a romániai gépkocsigyártás történetében. A kiemelkedő szeptemberi eredménynek köszönhetően 
az éves autógyártás csökkenése is az első 8 havi 22%-os csökkenésről 14%-ra mérséklődött. 
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Spanyolország 

 
Spanyolországban átlépte az egymilliót a regisztrált fertőzöttek száma 
Spanyolországban átlépte az egymilliót a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma - jelentette szerdán a spanyol 
egészségügyi minisztérium. A szaktárca tájékoztatása szerint 24 óra alatt több mint hatezer új esetet igazoltak a PCR-
tesztek, míg a regisztrált esetszám mintegy 17 ezerrel emelkedett kedd óta. 
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Betáraznak védőoltásból a spanyolok 
A spanyol kormány jóváhagyta több mint 31,5 millió adag koronavírus elleni védőoltás megvásárlását az AstraZeneca 
brit-svéd tulajdonban lévő gyógyszergyártól – közölte Salvador Illa egészségügyi miniszter sajtótájékoztatón kedden 
Madridban. Mivel az immunitás megszerzéséhez két oltásra lesz szükség, a berendelt mennyiség 15,7 millió ember 
számára lesz elegendő a majd 47 millió lakosú Spanyolországban. 
 
Egy szoknyapecér király tündöklése és bukása 
Talán nincs még egy olyan államfő a nyugati világban, aki olyan magasról olyan mélyre süllyedt volna népe szemében, 
mint Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón, vagy ahogy mifelénk és világszerte ismerik: I. János Károly, 
Spanyolország exkirálya. 
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Svédország 

 
Feladták a svédek, de nem egészen 
Svédországban, amely elhíresült arról, hogy járványkezelési guruja stratégiáját követve nagy karanténok nélkül kezeli a 
válságot, áttérnek az európai országokban megszokott korlátozásokra. Azért nem egészen úgy, ahogy más országokban 
csinálják. Anders Tegnell virológus, az ottani válságkezelés atyja, aki rajongótábort szerzett az egész világon a "svéd 
modellel", helyi egészségügyi vezetőkkel tárgyal az új intézkedések bevezetéséről. A váltás oka, hogy Stockholmban és 
a közelében lévő Uppsalában felgyorsult a járvány terjedése. 
 
Koronavírus - "Meghívták a halált Svédországba" 
A koronavírus időskorú svéd áldozatainak egy részét meg lehetett volna menteni – állítják a hozzátartozók. Svédország 
sok helyen példa a nyájimmunitás-kísérlet és az önkéntes korlátozások ötlete miatt. Az országban azonban magasabb 
volt a halálozási ráta, mint a szomszédos államokban. 
 
Belefáradtak-e a svédek a koronavírusba? 
Hónapok óta olyan korlátozások között élnek az európaiak, amelyek megfosztották őket hétköznapi szabadságuktól, 
belefáradtak a koronavírusba, állítja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyik tanulmánya. A tagországok által 
jelzett „covid-fáradtság” egyre terjed a társadalmakban, ezáltal csökken a közegészségügyi rendelkezések 
támogatottsága is, áll a WHO jelentésében. Ez pedig megkönnyíti a vírus terjedését. Svédország különutas hozzáállása 
szembement a világon, sőt az Európában alkalmazott legtöbb módszerrel. Miközben Franciaországban és 
Olaszországban országos kijárási korlátozásokat rendeltek el, bezárták az oktatási intézményeket, a svéd kormány 
semmi ilyesmit nem csinált. 
 
FORRÁS: 
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Szerbia 

 
Koronavírus: kemény szavak a szerb fővirológustól 
Branislav Tiodorovic járványügyi szakember, a szerbiai köztársasági válságstáb tagja azt mondta, hogy jelenleg 
Szerbiában a koronavírus-fertőzöttek nagy részét a 20-40 éves korosztály teszi ki, akik "nem feltétlenül tartják be az 
egészségügyi rendelkezéseket". Az epidemiológus szerint a számok egyelőre mérsékeltek, a kórházak nincsenek 
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megtelve, bár a Covid-egészségházakban megnövekedett a vizsgálatok száma. A regisztrált fertőzöttek száma 
Szerbiában 326-tal 36 608-ra emelkedett, az utóbbi 24 órában kettővel 780-ra nőtt a járvány halálos áldozatainak száma. 
 
Az EU vörös listára tette Szerbiát 
Szerbiában az elmúlt 14 napban 100.000 főre vetítve 30 új fertőzött volt, ezért az Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központ (ECDC) október 18-tól hivatalosan is a vörös listára tette. A vörös zónába azok az országok 
kerülnek, ahol 100.000 főre vetítve 30 és 50 közötti az új fertőzöttek száma. Az ECDC besorolása csak tájékoztató jellegű, 
annak kötelező érvényű következményei nincsenek, ugyanakkor a legtöbb EU-s tagország ezt a statisztikát is 
figyelembe veszi, amikor egy másik állam előtt lezárja a határait, illetve az onnan érkezőket karanténra kötelezi. 
 
Szerbia államadóssága meghaladta a 27 milliárd eurót 
Meghaladta a 27 milliárd eurót Szerbia államadóssága, amelyben benne van az önkormányzatok tartozása is, ami 
mintegy 400 millió eurót tesz ki, nyilatkozta a Betának Goran Radosavljević, a belgrádi közgazdasági egyetem 
professzora. Szerbiának egyébként 2012-ben, amikor a Szerb Haladó Párt átvette a hatalmat, 15,45 milliárd euró volt a 
köztartozása, ma pedig ez az összeg meghaladja a 27 milliárd eurót. Az elmúlt 9 évben Szerbia további 12 milliárd euróval 
adósodott el, ami 2000 euró tartozást jelent minden nagykorú polgár után. 
 
FORRÁS: 
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Szlovákia 

 
Koronavírus Szlovákiában: 2 202 új fertőzött, 13 832 tesztelés 
Ismét napi rekord született Szlovákiában. Október 21-re 2 202 új személlyel bővült a koronavírussal fertőzöttek száma. 
Az ország laboratóriumaiban nagyon sok, napi rekordot jelentő 13 832 tesztelést végeztek. Az elhunytak száma jelenleg 
98.   A kórházakban 844 személyt ápolnak, közülük 680-nál bizonyosodott be a COVID-19 fertőzés.  
 
Szlovákiában önkéntes lesz az országos tesztelés 
Önkéntes lesz az országos koronavírus-tesztelés Szlovákiában. Aki azonban nem vesz részt rajta, kötelező módon 
tíznapos karanténba kell vonulnia. A pozsonyi kormány október 18-án döntött arról, hogy az ország egész lakosságát 
koronavírus-tesztnek vetik alá. A nagyméretű akció, amelynek előkészületei a nyilvánosság kizárásával már 3 hete 
folynak, a hét végén kezdődik el néhány, a koronavírus-járvány által leginkább veszélyeztetett járásban 
próbateszteléssel. A tesztelés többségét két hétvégén - október 30-a és november 1-je, valamint november 6-a és 8-a 
között - fogják lebonyolítani. Az embereket - Szlovákiának több mint ötmillió lakosa van - antigén-tesztnek vetik alá, 
amelyből az állam mintegy 13 millió darabot rendelt. A tesztelés eredménye mintegy 15-30 perc elteltével már 
kiértékelhető. 
 
Komoly segélycsomagot fogadott el Szlovákia a korlátozások kompenzálására 
Nemcsak járványügyi korlátozásokat vezettek be, hanem jelentős segélycsomagról is döntöttek Szlovákiában. 
Támogatást kapnak azok a személyek, akik mások gondozása során fertőződtek meg a koronavírussal, így az orvosok, 
az egészségügyi dolgozók, a laboratóriumban dolgozók és még a szociális szolgáltatásokat nyújtók is. A támogatás 
jelentős, ugyanis a nettó bérüknek 100%-ának megfelelő összegben kapják meg a támogatást. Ezen felül 50%-kal 
emelték meg a vállalkozásoknak járó bértámogatást, és leszögezték, hogy több pénzt kapnak alkalmazottaik bérére 
azok a munkáltatók, akiknek a járványellenes intézkedések miatt kötelező jelleggel kell bezárnia. A munkaadó ennek 
fényében az alkalmazott szuperbruttó bérének 80%-ára, de legfeljebb 1100 euróra igényelhet támogatást. 
Támogatásban részesítik azon munkáltatókat is, akiknek nem kell bezárniuk a vállalkozásukat, és a válság ellenére nem 
bocsátották el alkalmazottaikat. Ezen esetben az alkalmazott bruttó bérének 80%-ára lehet támogatást igényelni, és ez 
az összeg nem haladhatja meg a 880 eurós összeget. 
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Már pályázhatnak a COVID-ösztöndíjra a szlovákiai magyar művészek is, 251 ezer eurót oszthatnak szét köztük 
A Kisebbségi Kulturális Alap nyilvánosságra hozta azt a rendkívüli felhívását, amely a Covid-helyzet által sújtott 
professzionális művészeknek és művészeti dolgozóknak hivatott segíteni. Főleg azok az egyéni vállalkozóként vagy 
részmunkaidős alkalmazottként dolgozók pályázhatnak ösztöndíjra, akik a járvány miatt jelentős bevételektől estek el. 
Az alap 500 000 euró külön juttatást kapott a kulturális minisztériumtól az ösztöndíjakra, a szlovákiai magyar 
művészeknek ebből 251 750 euró jut. A pályázat határideje november 2. A kiírás mind a 13 nemzeti kisebbségre és mind 
az öt művészeti szakterületre - színház, zene, tánc, képzőművészet, film - vonatkozik, vagyis színházi, tánc-, zenei 
előadások, illetve képzőművészeti vagy audiovizuális alkotások megvalósítására lehet pályázni. 
 
Szeptemberben is csökkent az állástalanok száma 
A koronavírus-járvány márciusi megjelenését követő hónapok látványos növekedése után már két hónapja csökken a 
szlovákiai állástalanok száma. Míg júliusban az állástalanok aránya elérte a 7,65 százalékot, augusztusra ez 7,60, 
szeptemberre pedig 7,43 százalékra esett vissza, ami rendkívül jó hír, hiszen az állástalanok száma annak ellenére 
csökken, hogy a járvány második hulláma miatt újabb megszorításokat kellett bevezetni. Szeptember végén 224 393 
állástalan volt az országban, 5124-gyel kevesebb, mint augusztusban. A járvány második hullámának a berobbanása 
miatt azonban az elkövetkező időszakban ez a trend újra megfordulhat. 
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Szlovénia 

 
Kihirdették a járványhelyzetet Szlovéniában 
A szlovén kormány október 19-től újra járványhelyzetet hirdetett ki az egész országra vonatkozóan, amire a 
járványadatok rosszabbodása miatt számítani lehetett. Ezzel automatikusan aktiválódott az úgynevezett nemzeti 
védelmi és mentési terv, ami azt jelenti, hogy az állam állja a polgári védelemnek és a katasztrófavédelemnek a 
járványügyi intézkedések révén felmerülő költségeit. Arra kérnek minden dolgozót, hogy aki teheti, önkéntes alapon 
távmunkában dolgozzon. 
 
Éjszakai kijárási tilalmat vezettek be Szlovéniában 
Éjszakai kijárási tilalmat rendelt el a szlovén kormány október 20-tól az ország egész területére a koronavírus-járvány 
megfékezése céljából. Továbbra is érvényben marad a lakhelyelhagyási tilalom, amelyet most az egész ország területére 
kiterjesztettek, függetlenül attól, hogy erősen vagy kevésbé fertőzött területen lakik-e valaki. Néhány kivétellel senki 
nem hagyhatja el azt a régiót, amelyben bejelentett vagy ideiglenes lakcíme van. Hozzátette: az este 9 órától reggel 6 
óráig tartó kijárási tilalom október 19. éjféltől lép életbe. Egyelőre nem zárják be a bevásárlóközpontokat, valamint a 
fodrász- és szépségszalonokat, és a közösségi közlekedést sem állítják le. Az erősen fertőzött területeken gyülekezési 
tilalmat vezettek be, míg a kevésbé fertőzött területeken tízről hat főre csökkentették az összejöveteleken részt vevők 
maximális számát. Ez jelenleg csak egy régióra vonatkozik. 
 
Nagy a baj a szlovén kórházakban, nem kutatják már a fertőzöttek kontaktjait 
Az orvosok szerint kritikus a helyzet a szlovén kórházakban az ellátásra szoruló koronavírus-fertőzöttek számának 
növekedése miatt, miközben október 17-re ismét megdőlt a korábbi csúcs az egy nap alatt regisztrált új fertőzöttek 
számában, amikor 898 új megbetegedést regisztráltak. Az egészségügyi ellátórendszer túlterheltsége miatt a 
járványügyi szakemberek október 17. óta nem kutatják fel a fertőzöttek kontaktjait. A pozitív teszttel rendelkezőknek 
maguknak kell jelezniük azok felé, akikkel kapcsolatban álltak, hogy koronavírus fertőzésük van. Október 20-án 796-tal 
nőtt és elérte a 15 982-őt a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, az aktív esetek száma pedig 7 715-re nőtt. Nyolc 
fővel 200-ra nőtt a betegség szövődményeiben elhunytak száma.  

https://parameter.sk/mar-palyazhatnak-covid-osztondijra-szlovakiai-magyar-muveszek-251-ezer-eurot-oszthat-szet-koztuk
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https://profitline.hu/
https://ujszo.com/
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FORRÁS: 
https://index.hu/ 
https://nepszava.hu/ 
https://profitline.hu/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/slovenia/ 
 

FÁK térség 

 
Az orosz Gazdaságfejlesztési Minisztérium adatai szerint lassult az orosz GDP csökkenés üteme ez év III. negyedévében 

Az orosz Gazdaságfejlesztési Minisztérium által kiadott közlemény értelmében ez év II. negyedévében mért GDP 

adatokhoz viszonyítva a III. negyedév tekintetében a GDP csökkenésének üteme lassult. A II. negyedévben mért 8%-ról a 

III. negyedévben 3,8%-ra mérséklődött a GDP csökkenés mutatója. A GDP ez év első 9 hónapját tekintve 3,5%-os 

csökkenést mutat Oroszország tekintetében.  

   

319-re emelkedett az egy nap alatt a koronavírus-járvány miatt életüket vesztők száma Oroszországban 

Az október 21-i adatok szerint rekordot döntött a halálozási szám Oroszországban, ugyanis 319 beteg vesztette életét a 

COVID-19 fertőzés miatt kialakult szövődmények miatt. A pandémiás időszak alatt ez idáig ez a legmagasabb egy napra 

lebontott halálozási szám Oroszországban.  

 

Fehéroroszországban enyhitettek az átutazásra vonatkozó szabályozáson 

Az állami határőrség tájékoztatása alapján október 22-től kezdődően az országba tranzit céllal belépők esetében nincs 

szükség negatív COVID-19 teszteredmény bemutatására, továbbá nem szükséges 10 napos karantén letöltése. AZ 

országba belépőnek a határellenőrzés során be kell mutatnia egy az országot 24 órán belüli elhagyást igazoló 

dokumentumot, amely lehet például egy vonatjegy, egy tranzit vízum, vagy pedig egy harmadik országból kiállított 

meghívó levél.      

 

Október 26-tól kezdődően bizonyos szabályok mellett újranyithatnak a mozik Kazahsztánban  

Megfelelő távolságtartás, illetve szigorú maszk-használat mellett újra kinyithatnak a mozik Kazahsztán szerte azon 

területeken, ahol a koronavírus-járványt sikerült „kordában tartani”. A kelet-kazahsztáni területek kivételével ez azt 

jelenti, hogy országosan újra működhetnek a mozik, azonban kapacitásukat is korlátozták, melyet a befogadóképességük 

30%-ban maximalizálnak.  

 

FORRÁS: 
https://www.interfax.ru/  
https://tass.ru/ 
https://eng.belta.by/  
https://astanatimes.com/  
 

Kína 

 
Új központot hoz Budapestre a Huawei 
A Huawei új, legalább 100 magyar mérnököt foglalkoztató kutatás-fejlesztési (k+f) központot hoz létre Budapesten – 
jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A telekommunikációs világ egyik óriása, a Huawei 
budapesti beruházása már a harmadik Magyarországon. Szijjártó Péter elmondta: az új k+f központ fókuszában a 
mesterséges intelligencia, a streaming, a képfeldolgozási és jeltovábbítási technológiák, valamint a rendkívül 
nagyméretű elosztórendszerek állnak. 
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A kínai gazdaság utolérte az amerikait - egyelőre csak vásárlóerő-paritáson 
Vásárlóerő-paritáson számolva a kínai gazdaság megelőzte az amerikait - derül ki az IMF World Economic Outlookból, 
így PPP-n számolva már Kína a világ legnagyobb gazdasága - szúrta ki az Eurasia Times. A vásárlóerő-paritást az 
árkülönbségek kiküszöbölésre használják, de a közgazdászok az egyes országok GDP-jének összehasonlításakor 
általában a piaci árakon mért adatokat nézik, amely alapján továbbra is az Egyesült Államok a világ legnagyobb 
gazdasága. 
 
Elárasztják a kínai gazdagok a világot – Sosem volt még ennyi új milliárdos egy év alatt 
Rekord gyorsasággal nőnek ki a milliárdosok Kínában, köszönhetően a részvényárak felrobbanásának és az új tőzsdei 
bevezetéseknek – számol be a hírről a Reuters. A Hurun kínai gazdagokat felsoroló friss listája szerint az ottani 
milliárdosok már nem az olyan hagyományos iparágakból kerülnek ki, mint az ingatlan vagy feldolgozóipar, hanem az 
e-kereskedelemből, fintech és egyéb új, gazdasági iparágakból. Harmadik éve Jack Ma, az Alibaba vezére vezeti a kínai 
gazdagok listáját. 
 
17,5 milliárd forintos beruházást hoz Miskolcra a kínai Chervon Auto 
Mintegy 17,5 milliárd forintos beruházást hoz Magyarországra a kínai Chervon Auto, a miskolci fejlesztéshez a kormány 
5,3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter hétfői 
budapesti sajtótájékoztatóján. Szijjártó Péter elmondta: az autóipari beruházás első ütemben 138 új munkahelyet 
teremt, a vállalat célja pedig az, hogy évente kétmillió alkatrészt gyártsanak mind a hagyományos, mind az elektromos 
autóipari vállalatok számára. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 

 

Törökország 

 
Koronavírus-helyzet Törökországban 
Október 20-án 1894-gyel 351 413-ra nőtt a járvány márciusi kitörése óta regisztrált koronavírus-megbetegedések száma 
Törökországban. Az aktív fertőzöttek száma folyamatosan nő, jelenleg 34 721 esetet tartanak nyilván.74-gyel nőtt egy 
nap alatt a fertőzés következtében elhunytak száma, így eddig összesen 9 445-en haltak meg a betegségben. 
 
Az EBRD támogatja a török cégeket 
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 25 millió USD értékű hitelcsomagot biztosít a koronavírus-járvány hatásai által 
negatívan érintett török kis- és középvállalkozások számára a török Alternatif Bankon keresztül. Az EBRD idén eddig 
1,18 milliárd USD hitelkeretet biztosított a török kkv-knak. Várhatóan hasonló értékű hitelkeretet bocsát majd a cégek 
rendelkezésére a Nemzetközi Pénzügyi Társaság is. 
 
A belföldi turisták is kevesebbet költöttek Törökországban 
Törökországban 2020 második negyedévében a koronavírus-járvány következtében 67,1%-kal 3,6 milliárd lírára (515,6 
millió USD) csökkent a belföldi turisták költése az előző év azonos időszakához képest. 2020 első félévét tekintve 57,1%-
os volt a visszaesés, a belföldi turisták összesen 7,6 milliárd lírát költöttek el. Az utazás célját tekintve az elsődleges ok 
(73,9%) a rokonlátogatás volt, a turisták 14%-a utazott nyaralási és 5,5%-a egészségügyi céllal. 
 
FORRÁS: 
https://www.dailysabah.com/ 
https://www.hurriyetdailynews.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/ 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Fauci: a nyájimmunitás nem megoldás 
Ha hagynánk, hogy a koronavírus ellenőrizetlenül “menjen át” az amerikai lakosságon, azaz az lenne a cél, hogy minél 
több ember megfertőződjön az úgynevezett nyájimmunitás elérése érdekében, az sok felesleges halálesetet okozna, 
ezért ez az elképzelés “nonszensz és veszélyes” – figyelmeztetett Dr. Anthony Fauci, a Fehér Ház egészségügyi 
tanácsadója. 
 
Megugrott a családi házak építése az Egyesült Államokban 
Erős ütemben emelkedett a megkezdett családiház-építések száma szeptemberben az Egyesült Államokban, 
megerősítve az ingatlanpiac státusát, mint a gazdasági fellendülés éllovasáét, ami a rekordalacsony kamatok mellett 
annak köszönhető, hogy a városokból az elővárosokba és ritkán lakott övezetekbe költöznek a járvány miatt 
otthonaikba beszoruló családok. 
 
Koronavírus: rossz hír jött az USA-ból 
A baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatainak tanúsága szerint az Egyesült Államok 48 tagállamában 
folyamatosan emelkedik a diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek és a COVID-19-ben megbetegedettek száma. A 
járványhelyzet csak Missouriban és Vermontban javul, mindenütt másutt folyamatosan romlik. Hétfő esti adatok szerint 
az országban 8,1 millióra nőtt a regisztrált fertőzöttek, és a 219 ezret is meghaladja a járvány halálos áldozatainak száma. 
 
Új erőre kapott a járvány az Egyesült Államokban 
A baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatainak tanúsága szerint az Egyesült Államok 48 tagállamában 
folyamatosan emelkedik a diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma. A járványhelyzet csak Missouriban és 
Vermontban javul, mindenütt másutt folyamatosan romlik. Hétfő esti adatok szerint az országban 8,1 millióra nőtt a 
regisztrált fertőzöttek, és a 219 ezret is meghaladja a járvány halálos áldozatainak száma. 
 
Egy év alatt megháromszorozódott az USA költségvetési hiánya 
A szeptember végével záródott amerikai költségvetési évben a hiány több mint a háromszorosa volt az egy évvel 
korábbinak, és a GDP 15,2 százalékát tette ki - írja az MTI. A pénzügyminisztérium közlése szerint a deficit 3132 milliárd 
dollár volt, 3,2-szer nagyobb az egy évvel korábbinál. Az amerikai költségvetés hiánya ezzel már az ötödik egymást 
követő évben emelkedett. 
 
Amerikában a karantén alatt jelentősen megugrott a kábítószer-túladagolások száma 
A szenvedélybetegekkel foglalkozó pszichiáterek úgy látják, hogy a járvány második hulláma alatt fokozódni fog a 
mentális problémával, függőséggel, szerhasználattal orvoshoz fordulók száma; a legveszélyeztetettebb foglalkozási 
csoportot ráadásul a fehérgallérosok alkotják. 
 
Február elejére több mint duplájára nőhet a koronavírus halálos áldozatainak a száma 
A mostani 218 ezerről 78%-kal, 389 ezerre emelkedhet a koronavírus halálos áldozatainak a száma az USA-ban február 
1-jéig – mutatja egy befolyásos amerikai intézet most napvilágot látott modellje. Kimutatták azt is, hogy ez csak 314 
ezer lenne, ha mindenki maszkot használna. A világon 2,4 millió halottja lehet február 1-jére a járványnak, jelenleg 1,1 
milliónál járunk. 
 
FORRÁS: 
www.profitline.hu 
www.napi.hu 
www.kitekinto.hu 
www.mfor.hu 
www.portfolio.hu 
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Kanada 

 
Akkora, mint a fél Európai Unió, de nincs egy koronavírus-fertőzött sem 
A világ számos pontjához hasonlóan Kanadában is egyre emelkedik a Covid-fertőzöttek száma, ám egy régió, az ország 
északi részén fekvő Nunavut elmondhatja magáról, hogy egyetlen koronavírusos beteg sincs a lakosai között – írja a 
BBC. Nuvanut a világ ötödik legnagyobb közigazgatási egysége, egyben Kanada legritkábban lakott része. Összterülete 
a huszonháromszorosa Magyarországnak, és csaknem fele az Európa Uniónak, ám mindössze mintegy 36 ezer ember él 
itt, 25 nagyobb közösségben szétszórva a több mint kétmillió négyzetkilométeren. 
 
FORRÁS: 
www.24.hu 
 

Latin-Amerika 

 
Evo Morales jelöltje nyerte a bolíviai elnökválasztást 
A keddi előzetes eredmények alapján úgy tűnik, hogy földcsuszamlásszerű győzelmet aratott a bolíviai választásokon a 
jelenleg külföldi száműzetésben lévő Evo Morales volt elnök pártja. Morales eközben fogadkozott, hogy „előbb vagy 
utóbb” hazatér. Luis Arce, Morales MAS (Movimiento al Socialismo, Mozgalom a Szocializmusért) nevű pártjának 
elnökjelöltje a szavazatok csaknem 49 százalékát szerezte meg a vasárnapi választások voksainak több mint 55 
százalékos feldolgozottsága szerint. Arce centrista kihívója, Carlos Mesa a voksok körülbelül 33 százalékát szerezte meg. 
Evo Morales pártjának a győzelme nagyon jól jön a latinamerikai baloldalnak is és egyben figyelmeztetés a venezuelai 
ellenzék radikálisabb szárnyának: az El País elemzése a kialakult helyzetről spanyolul 
 
Chilében a népszavazás napján lerövidítik a kijárási korlátozás időtartamát 
Október 25-én vasárnap szervezik meg Chilében a népszavazást az alkotmányról, melyre több mint 17 millió 
állampolgárt várnak. A kijárási korlátozásokat még márciusban vezették be, és szeptemberben újabb 90 napra 
meghosszabbították a járványra való hivatkozással. Ugyanakkor október 18-án volt a nagy chilei tiltakozási hullám 
évfordulója, ezért az intézkedés meghosszabbításával az utcai tüntetések kiújulását is meg kívánták előzni.  
 
FORRÁS: 
https://24.hu/ 
https://elpais.com/america/  
 

Afrika és Közel-Kelet 

 
Gantz: A hónap végén elkezdődik az izraeli koronavírus-vakcina tesztelése az embereken 
Beni Gantz védelmi miniszter hétfőn este bejelentette, hogy az izraeli Biológiai Kutatóintézet a hónap végén megkezdi 
a koronavírus elleni vakcina tesztelését embereken. A Nesz Cióna településen található nemzeti laboratóriumban tett 
látogatás és a vezetőjével, Smuel Sapirával folytatott megbeszélés után Gantz felfedte az oltás nevét: Brilife: ez az 
egészség héber (bri’út) – és az élet angol (life) szavak keresztezésével állt el 
 
Izraelben ápolják a palesztin főtárgyalót 
Izraelben ápolják a koronavírus-fertőzés miatt súlyos állapotba került Száeb Erekat palesztin főtárgyalót – jelentette a 
Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap. A Palesztin Hatóság kérésére vasárnap jerikói otthonából Izraelbe 
szállították, és a jeruzsálemi Hadassza Ein Kerem kórházban, az intenzív ápolást igénylők koronavírus-osztályán 
helyezték el az ismert, 65 éves palesztin politikust, a Palesztin Felszabadítási Szövetség végrehajtó bizottságának 
főtitkárát, aki a koronavírus-fertőzés után súlyos állapotba került. 
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Óvatos újranyitás Izraelben 
Megkezdődött a fokozatos nyitás Izraelben a koronavírus-járvány miatti egy hónapos zárlat után vasárnap. Lehet 
imádkozni a Templomhegyen az Al-Aksza mecsetnél, a Szent Sír-bazilikában és a Siratófalnál is - ez utóbbinál legfeljebb 
20 hívő tartózkodhat egy paravánokkal elválasztott szekcióban. Feloldották a lakhelyelhagyási korlátozást, és néhány 
bolt is újranyitott. Az éttermekből már nem csak rendelhető, de el is vihető étel. 
 
A közel-keleti országokban most van az új típusú koronavírus-járvány második hulláma 
A közel-keleti országokban most van az új típusú koronavírus-járvány második hulláma. Az Izraeli Egészségügyi 
Minisztérium 19-én közzétett jelentése szerint az országban aznap 1767, 18-án pedig 339 új fertőzött volt. Szaúd-
Arábiában 19-én 381 új fertőzöttet regisztráltak. 
 
Fitch: elhúzódó stresszhelyzetre számíthatnak a feltörekvő gazdaságok 
A koronavírus-válság kezdeti sokkja után is elhúzódó stresszhelyzetre kell felkészülniük a globális feltörekvő térség 
gazdaságainak - áll a Fitch Ratings friss tanulmányában. A feltörekvő térségi átlagon belül az olajexportőr gazdaságok 
szenvedik el a legnagyobb veszteségeket, tekintettel a nyersolaj keresletének és árának egyidejű jelentős visszaesésére. 
A két legnagyobb vesztes Kuvait és Azerbajdzsán lesz: Kuvait 18 százalékos, Azerbajdzsán 12,5 százalékos GDP-arányos 
közfinanszírozási jövedelemveszteséggel lesz kénytelen számolni az idén. 
 
Szijjártó Péter: Az új szaúdi gazdasági stratégia komoly lehetőségeket kínál a magyar cégek számára 
Szaúd-Arábia új gazdasági stratégiája rendkívül komoly lehetőségeket kínál a magyar vállalatok számára, ugyanis pont 
olyan területeken várhatók hatalmas beruházások az országban, amelyek a magyar iparágak erősségei közé tartoznak - 
hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter Rijádban. A miniszter közölte, hogy megegyeztek a beruházásvédelmi 
megállapodás szövegéről, az Eximbank pedig 700 millió dolláros hitelkeretet nyit a magyar cégek számára. 
 
Történelmi találkozó helyszíne volt a tel-avivi repülőtér 
Hivatalos delegáció érkezett az Egyesült Arab Emírségekből Izraelbe, hogy több államközi szerződést kössenek, miután 
a felek szeptember közepén Washingtonban aláírták a kölcsönös békéről szóló Ábrahám-egyezményt. A történelmi 
megállapodás fehér házi aláírása óta most először Izrael és az Emírségek kormánya konkrét együttműködésről kötött 
megállapodást" – mondta az izraeli miniszterelnök, Benjámin Netanjáhú. A két ország gazdaságvédelmi, tudományos 
és egyezmények mellett arról is megállapodott, hogy állampolgáraik ezentúl vízum nélkül léphetnek be a másik 
országba 
 
Közel 44 millió euróval támogatja az EU az afrikai járványkezelést 

Az Európai Bizottság közel 44 millió eurót ajánl fel három Száhel-övezetbeli országnak, Burkina Fasónak, Malinak és 

Nigernek, hogy egyben enyhítse a koronavírus-járvány a régióra gyakorolt negatív hatásait. A bizottság az érintett 

országok képviselőivel szervezett videokonferencia keretében 23,6 millió eurót adományoz e három országnak 

humanitárius, és 20 milliót fejlesztési célokra 2020 végéig.  
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Ausztrália 

 
Digitalizációval veszi fel a harcot Ausztrália a koronavírussal 
Egy új cég alapítása csupán 15 percbe telik majd Ausztráliában. A kormánynak a támogatással az a célja, hogy 
fellendítse az ausztrál gazdaságot és bevezesse a vállalkozókat a digitális világba. A koronavírusnak köszönhetően a 
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McKinsey szerint a globális technológia öt évet fejlődött nyolc hét alatt. Az ausztrál cégek harmada bővítette online 
jelenlétét és egynegyede változtatta meg kiszállítási módszereit – derül ki egy kutatásból. 
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Új-Zéland 

 
Megnyerte a választásokat Új-Zélandon Jacinda Ardern 
A szavazatok 95 százalékának az összesítése alapján a kormányzó baloldali-liberális Munkáspárt abszolút többséget 
szerzett szombaton az új-zélandi parlamenti választásokon. A Jacinda Ardern vezette párt a szavazatok 49 százalékát 
szerezte meg, ez számítások szerint 64 parlamenti mandátumra lesz elegendő a 120 fős, egykamarás parlamentben. 
A Munkáspárt első számú kihívója, a szigetországot 2008-tól 2017-ig irányító konzervatív Nemzeti Párt 27 százalékot 
szerzett. 
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