
 

 
 

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 meghaladta a 4000-et az aktív fertőzöttek száma 
Az elmúlt két hétben háromszor is rekordot döntött a napi új fertőzések száma Albániában, mely augusztus 24-én 
meghaladta a 178 főt. Az aktív fertőzöttek száma augusztus 27-én 4031 fő, az eddig regisztrált összes megbetegedés 
száma 8927, a fertőzés következtében 263-an vesztették életüket. 
 
Korlátozó intézkedések szigorítása a görög - albán határokon 
A görög hatóságok szigorító intézkedéseket vezettek be, melyek 2020. augusztus 17-től léptek hatályba. Az intézkedés 
értelmében az Albániából beutazók negatív COVID-19 teszt felmutatása után 7 nap hatósági házi karanténba kell, 
vonuljanak. További korlátozás, hogy a Kakavije, illetve Kapshtica települések közelében lévő határokon naponta 
legfeljebb 750, valamint 300 fő léphet be Görögország területére.  A változtatások bejelentését követő hétvégén 
hatalmas sorok alakultak ki a határokon. 
 
Az USA újabb tesztkészleteket adományoz Albániának 
Az Egyesült Államok újabb adományt küldött az albán Közegészségügyi Intézetnek, valamint a Terézanya Kórháznak, 
ezzel 32.160-ra nőtt az USA-tól kapott tesztkészletek száma. 
 
Szeptember 14-én megkezdődik a tanév, kinyitnak az iskolák 
Edi Rama miniszterelnök a közösségi médiában közölte, hogy szeptember 14-én újra megnyitnak az iskolák a biztonsági 
és a járványügyi intézkedések maximális betartása, valamint a vírus terjedésének folyamatos ellenőrzése mellett. Besa 
Sahini oktatásügyi miniszter elmondta, hogy az egyes intézmények vonatkozásában külön-külön vizsgálják az 
intézkedések betarthatóságát az intézmények fizikai adottságai, illetve a tanulók létszáma alapján. 
Közvéleménykutatások szerint a szülők 87 %-a támogatja az iskolák újra nyitását teljes kapacitással. 
 
A külföldi turisták száma 64,7%-kal csökkent 2020 első hét hónapjában 
64,7%-kal, 1,17 millió főre csökkent a külföldi látogatók száma Albániában 2020. januárja és júliusa között az előző év 
azonos időszakához viszonyítva. A pihenési céllal érkezők száma ebből 1,07 millió fő, mely 65,9%-os visszaesést jelent 
2019-hez képest. A legtöbb turista Koszovóból, Észak-Macedóniából, Montenegróból és Olaszországból érkezett, a 
legnagyobb, 88,6%-os visszaesést pedig a spanyol turisták számában mérték. 2020 második negyedévében 
drasztikusan, az előző év azonos időszakához képest 75,6%-kal csökkent a szálláshelyekre látogatók száma is. 
 
FORRÁS:  
https://albaniandailynews.com/ 
Magyarország Nagykövetsége, Albánia 
https://www.worldometers.info/coronavirus/? 
 

Ausztria 

 
Aktuális információk a korona vírussal kapcsolatos tudnivalókról Ausztriában- frissítve  
Fontos információk a korona vírus kapcsán hozott rendelkezésekről, utazási korlátozások tekintetében, az osztrák vírus-
helyzettel kapcsolatos hivatalos információk (közúti személy és teherforgalmat, vasúti személyforgalmat, légi forgalmat 
érintő intézkedések, határinfó) 
 
Ausztria: minden harmadik új koronavírusos külföldi nyaralásból jött haza 
Négy és fél hónapos csúcson volt Ausztriában az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma; közülük nagyjából 
minden harmadik külföldi nyaralásból tért haza. Utoljára április elején regisztráltak ekkora napi növekedést a fertőzöttek 
számában. Az osztrák kormány tovább szigorította a határellenőrzést. Egyúttal elrendelték, hogy hétfőtől a 
Horvátországból Ausztriába belépők számára kötelező negatív koronavírusteszt bemutatása már a határátlépéskor vagy 

https://albaniandailynews.com/news/active-covid-19-cases-in-albania-approach-4-000
https://albaniandailynews.com/news/foreign-visitors-down-64-7-y-y-in-jan-july
https://albaniandailynews.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/?
https://becs.mfa.gov.hu/news/aktualis-informaciok-a-korona-virussal-kapcsolatos-tudnivalokrol%202
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200815/ausztria-minden-harmadik-uj-koronavirusos-kulfoldi-nyaralasbol-jott-haza-445032


annak vállalása, hogy az érintett a beutazást követő 48 órán belül elvégezteti a tesztet, és amíg nincs eredmény, addig 
otthoni karanténban marad. 
 
Tömegével szűrték ki a fertőzötteket a Horvátországból hazatérőknél az osztrákok 
Ausztriában lezárult az az időszak, amelyben ingyenesen teszteltethették magukat a Horvátországból hazatérők a 
tiltások bevezetését követően. Több száz fertőzöttet találtak. Magyarország felé egyelőre nyitva a horvát határ. Az 
osztrák hatóságok jelentése szerint összesen 14 300 embert teszteltek le, akik vagy augusztus 7. és 16. között érkeztek 
haza a balkáni országból, vagy ilyen emberekkel kerültek szoros kontaktusba. Közöttük összesen 279 fertőzöttet 
találtak, de mindegyikük tünetmentes volt. 
 
Jókora mínuszban Ausztria - sokkal kevesebb magyar turista ment a szomszédba 
Májusban és júniusban, a nyári előszezonban 70 százalékkal csökkent a turisztikai ágazat forgalma Ausztriában az 
osztrák Wifo gazdaságkutató intézet felmérése alapján. A vizsgált hónapokban 1,2 milliárd euró forgalmat bonyolított 
az osztrák turisztikai ágazat, a vendégek száma 74 százalékkal, a vendégéjszakák száma pedig 70 százalékkal csökkent. 
 
Név szerint listázzák a vendégeket az osztrák éttermek 
Név szerint listáznák a vendégeket az osztrák éttermekben és bárokban szeptembertől, hogy könnyebben nyomon 
lehessen követni az esetleges koronavírus-fertőzéseket. Ilyen jellegű nyilvántartást már vezetnek is az alpesi ország 
néhány tartományában, de jövő hónaptól egész Ausztriában életbe lép a szabály, miszerint, ha valaki étterembe megy, 
meg kell adnia a nevét és elérhetőségét. 
 
Koronavírus: ősztől folyamatosan tesztelik Ausztriában a gyerekeket 
Gargarizáló tesztet fognak használni az osztrák iskolákban, azért, hogy folyamatos és naprakész információkat 
gyűjtsenek Ausztriában a járvány terjedéséről. Michael Wagner a bécsi Orvostudományi Egyetem Professzora kifejtette, 
hogy a gyerekek ugyanolyan mértékben fertőződnek meg, mint a felnőttek, csak sokkal kevésbé jelentkeznek náluk a 
tünetek. Nem köhögnek vagy tüsszentenek, így kevésbé terjesztik a vírust. De ez változhat ősszel, amikor a Covid együtt 
fertőz majd a szezonális influenzával. Akkor már a gyerekek is ugyanúgy terjeszthetik a járványt, mint a felnőttek. 
 
Ausztriában is főleg a fiatalok között terjed a koronavírus 
A járvány ellenére megtartják az orvosi egyetemek júliusban elhalasztott felvételi vizsgáit. Európa más országaiban az 
látszik, hogy a járvány a fiatalok körében kezdett terjedni, és Ausztriában is egyre csökken az új fertőzöttek életkora, 
jelenleg kevesebb mint 34 év a pozitív koronavírus-tesztet produkálók átlagéletkora. A júliusról elhalasztott vizsgákon 
hatszázan segítenek abban, hogy a tanulók végig biztonságos körülmények között legyenek. 
 
A semleges Ausztria mélyíti katonai együttműködését az Egyesült Államokkal 
Ausztria csatlakozik az Egyesült Államok Állami Partnerség Programjához (State Partnership Program), amelynek célja 
a katonai együttműködést erősítése a résztvevők között – jelentette be az osztrák diplomácia vezetője, miután 
megbeszélést folytatott amerikai kollégájával Bécsben. 
 
Nézők nélkül rendezik Söldenben az alpesi sí-világkupa idénynyitóját 
Nézők nélkül rendezik meg az alpesi sízők világkupa-sorozatának idénynyitó versenyeit az ausztriai Söldenben. Jakob 
Falkner, a szervezőbizottság vezetője a Tiroler Tageszeitung szerdai számában elmondta, a nemzetközi és az osztrák 
síszövetség is azt kérte, hogy a koronavírus-járvány miatt ezúttal szurkolók nélkül rendezzék a hagyományos söldeni 
viadalt. 
 
FORRÁS: 
https://becs.mfa.gov.hu/www.index.hu 
www.euronews.com 
www.napi.hu 
www.origo.hu 
www.portfolio.hu  
www.vg.hu 

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/horvatorszag-koronavirus-ausztria-teszt-jarvany.712169.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/koronavirus-jarvany-ausztria-magyarorszag-turizmus-vendeglatas.711626.html
https://hu.euronews.com/2020/08/21/nev-szerint-listazzak-a-vendegeket-az-osztrak-ettermek
https://hu.euronews.com/2020/08/21/nev-szerint-listazzak-a-vendegeket-az-osztrak-ettermek
https://hu.euronews.com/2020/08/20/koronavirus-osztol-folyamatosan-tesztelik-ausztriaban-a-gyerekeket
https://hu.euronews.com/2020/08/20/koronavirus-osztol-folyamatosan-tesztelik-ausztriaban-a-gyerekeket
https://hu.euronews.com/2020/08/20/koronavirus-osztol-folyamatosan-tesztelik-ausztriaban-a-gyerekeket
https://hu.euronews.com/2020/08/20/koronavirus-osztol-folyamatosan-tesztelik-ausztriaban-a-gyerekeket
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https://hu.euronews.com/2020/08/20/koronavirus-osztol-folyamatosan-tesztelik-ausztriaban-a-gyerekeket
https://hu.euronews.com/2020/08/20/koronavirus-osztol-folyamatosan-tesztelik-ausztriaban-a-gyerekeket
https://hu.euronews.com/2020/08/14/ausztriaban-is-foleg-a-fiatalok-kozott-terjed-a-koronavirus
https://hu.euronews.com/2020/08/14/ausztriaban-is-foleg-a-fiatalok-kozott-terjed-a-koronavirus
https://hu.euronews.com/2020/08/14/ausztriaban-is-foleg-a-fiatalok-kozott-terjed-a-koronavirus
https://hu.euronews.com/2020/08/14/ausztriaban-is-foleg-a-fiatalok-kozott-terjed-a-koronavirus
https://hu.euronews.com/2020/08/14/ausztriaban-is-foleg-a-fiatalok-kozott-terjed-a-koronavirus
https://hu.euronews.com/2020/08/14/ausztriaban-is-foleg-a-fiatalok-kozott-terjed-a-koronavirus
https://hu.euronews.com/2020/08/14/ausztriaban-is-foleg-a-fiatalok-kozott-terjed-a-koronavirus
https://www.vg.hu/kozelet/kozeleti-hirek/a-semleges-ausztria-melyiti-katonai-egyuttmukodeset-az-egyesult-allamokkal-2791340/
https://www.origo.hu/sport/egyeni/20200819-alpesi-si-nezok-nelkul-rendezik-soldenben-a-vilagkupa-idenynyitojat.html
https://becs.mfa.gov.hu/
http://www.index.hu/
http://www.napi.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.portfolio.hu/
http://www.vg.hu/


 

Benelux államok 

 
Európai koronavírus-körkép iskolakezdés előtt 
Belgiumban szinte mindenhol tovább csökkent vagy stabilizálódott az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzések 
száma. A belgiumi gyerekek szeptember elsejével visszatérhetnek az iskolába. Ugyanakkor bizonyos évfolyamoknak 
egy hét oktatás után otthon kell maradniuk, hogy kitanulják az online oktatás csínyját-bínját. "Nagyon elégedett vagyok" 
- mondja Lieven Bouve pedagógus. "A tanulók még strukturáltabb módon térhetnek vissza az iskolába. Egyensúlyt 
találtunk a virológiai érvek és a pedagógiai megfontolások között. 
 
Szeptembertől kinyitnak a belga iskolák 
Sophie Wilmés kormányfő sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a gyerekek visszatérése az iskolákba elengedhetetlen, 
de az is nagyon fontos, hogy ne legyenek kitéve a fertőzés veszélyének. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a járvány 
terjedése ismét lassult, de felhívta a figyelmet, a vírus még mindig jelen van az országban, és óvatosságra intette a 
lakosságot. "Nem tudunk visszatérni a megszokott kerékvágásba, amíg nincs oltóanyagunk. Addig meg kell tanulnunk 
együtt élni a vírussal" - fogalmazott. 
 
Az átmeneti munkanélküliség 35%-kal csökkent Belgiumban július hónapban 
Az ideiglenes munkanélküliek száma júliusban tovább csökkent Belgiumban. Nathalie Muylle foglalkoztatási miniszter 
hivatalának adatai szerint júliusban 395.784 regisztrált átmeneti munkanélküli személyt tartottak nyilván, ami 35,6% -
kal kevesebb, mint júniusban, továbbá kétharmaddal kevesebb, mint az április havi csúcsidőszakban volt. Az ideiglenes 
munkanélküliség csökkenése felgyorsult, különösen a válság által leginkább érintett két ágazatban: a vendéglátásban (- 
52,18%) és a rendezvényszervezések terén (- 57%).  
 
Belgiumban COVID-19 utazási biztosítás létrehozását javasolja több, mint 200 utazási iroda 
Az Avitour utazási irodák (Belgium legnagyobb független utazási irodáinak csoportja, több mint 240 társult taggal) 
javaslatot dolgozott ki egyfajta COVID-19 garanciára, azaz egy utazási biztosítást és lemondási biztosítást is tartalmazó 
biztosítási csomagra.  „7 millió nyaraló áll a független utazási irodák aggodalmának középpontjában” – jelentette ki az 
Avitour. Sajnos a folyamatosan változó országszín kategóriákban, a jelenlegi körülmények között lehetetlen 
megfelelően kiszolgálni az ügyfeleket.  
 
A Holland Központi Tervezési Hivatal csak a 3.negyedévtől várja a gazdaság növekedését 
Az idei második negyedévi mélypontot követően, a holland gazdaság várhatóan ismét növekedni fog a harmadik 
negyedévtől - jelentette be hétfőn a holland Központi Tervezési Iroda (CPB: Centraal Planbureau). A 2020-as visszaesés 
után 2021-ben 3 %-os növekedés következhet be, a munkanélküliségi ráta ugyanakkor 7%-ra emelkedhet a jövő évben 
– áll a CBP előrejelzésében. A CPB azt feltételezi, hogy a különféle állami támogatási intézkedések (pl. a NOW és a Tozo 
program) október folyamán lejárnak, és újabb nagyszabású intézkedésekre nem lesz már szükség. 
 
Nincs új koronavírus áldozat Luxemburgban 
Szerencsére nem bővült a koronavírus miatt bekövetkezett halálesetek száma Luxemburgban, változatlanul 124 
elhunytat regisztráltak a COVID-19 járvány következtében. Az elmúlt hétre vonatkozóan az Egészségügyi Minisztérium 
csupán 5 új esetet jelentett be (igaz, hogy az elmúlt időszakban kevés vizsgálat történt). Az Egészségügyi Minisztérium 
szerint a COVID-19 esetében regisztrált új esetek megoszlása 3 lakos és 2 nem rezidens személy között oszlik meg. 
Összességében a világjárvány kezdete óta Luxemburg 7.780 személy esetében mutatta ki a COVID-19 vírust. 
 
FORRÁS: 
www.hu.euronews.com  
www.portfolio.hu  
www.lesoir.be  
www.travel-magazine.be  
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https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200820/szeptembertol-kinyitnak-a-belga-iskolak-445570
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Bosznia-Hercegovina 

 
Ismét nagyot ugrott a koronavírus-fertőzöttek száma Bosznia-Hercegovinában 
Újra nagyon magas az új fertőzöttek száma Bosznia-Hercegovinában, s az illetékesek attól tartanak, hogy a koronavírus 
eléri az országban tartózkodó mintegy tízezer migránst is, így esetleg elszabadul a járvány. Augusztus 27-én az eddig 
regisztrált fertőzöttek száma Bosznia-Hercegovinában 18 609-re nőtt, az aktív fertőzöttek száma 5 702. Gazdasági 
szakértők szerint évekig tarthat az ország talpra állása, és már az siker lesz, ha a járvány miatt munkanélkülivé váltak 
fele még az idei évben újra munkát kap. 
 
A Bosznia-hercegovinai Föderáció Bankügynöksége meghosszabbította a kölcsön-visszafizetési moratóriumot 
A Bankügynökség igazgatótanácsa 6 hónappal meghosszabbította a kölcsön-visszafizetési moratóriumot, mely 
leginkább a világjárvány miatt adósságba jutott polgárokat érinti. A moratóriumra vonatkozó határozat 2021 júniusáig 
lesz érvényben, illetve a válság által leginkább érintett iparágakban a türelmi idő 12 hónap lesz 2021. január 1-vel 
kezdődően. 
 
A Moody's nemzetközi hitelminősítő intézet megerősítette Bosznia – Hercegovina hitelminősítését 
A Moody’s nemzetközi hitelminősítő intézet megerősítette Bosznia-Hercegovina B3-as besorolását stabil kilátásokkal. 
Továbbá olyan kulcsfontosságú tényezőkre hívták fel a figyelmet, mint a tartós strukturális kihívások, amik tovább 
nehezítik az ország középtávú növekedési kilátásait, korlátozzák az ország gazdasági erejét, illetve a megosztó politikai 
környezet, mely nehezíti a hatékony politikai döntéshozatalt. A Moody’s elemzői szerint a járvány igen negatívan 
befolyásolta az ország gazdaságát és idegenforgalmát. Előrejelzések szerint az idei reál GDP 5,9%-kal csökken majd. A 
Moody’s arra számít, hogy az ország hitelminősítése változatlan marad a következő 12-18 hónapban, és hogy a külső 
kockázatokat hatékonyan csökkentik a nemzetközi intézmények, főképp az IMF és az EU támogatásai. 
 
Jelentősen csökkent a bosznia-hercegovinai faexport 2020 első félévében 
A világjárvány okozta piaci zavarok miatt a bosznia-hercegovinai fafeldolgozóipar exportja jelentősen, mintegy 13%-kal 
csökkent 2020 első félévében az előző év azonos időszakához képest. A Külkereskedelmi Kamara szerint sok vállalat 
üzleti tevékenysége nehézzé vált, és visszaesett többek között a bútorok, a parketta és a fűrészáruk exportja. Európa 
több országában is csökkent A járvány miatt a fatermékek exportja több fontosabb felvevőpiacon is csökkent, 
ugyanakkor nőtt a kivitel Lengyelországba, Csehországba és Svájcba is. Bár az EU piac megnyitása beindította az 
exportot, a termelők továbbra is aggódnak a megrendelések esetleges elmaradása miatt. 
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Bulgária 

 
Bulgária újabb hónappal meghosszabbítja a rendkívüli járványhelyzetet 
Bulgária kormánya augusztus 26-án jóváhagyta, hogy újabb hónappal meghosszabbítsák a koronavírus miatti rendkívüli 
járványhelyzetet. A döntésről szóló közlemény szerint szeptember 30-ig lesznek érvényben a fertőzés terjedését gátló 
rendelkezések. A szeptemberre kitolt hosszabbítás célja - a bolgár kormány indoklása szerint - az, hogy ne terhelődjön 
túl az egészségügyi ellátórendszer a várható influenzaszezon előtt. 
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Bulgáriában még soha nem haltak meg koronavírusban annyian, mint augusztus 24-én 
Rekordot döntött Bulgáriában a koronavírus napi halálozási üzeme: augusztus 24-ről 25-re tizennyolcan hunytak el a 
járvány miatt, augusztus 26-ra pedig 14-en, így a járvány halálos áldozatainak száma 586-ra emelkedett. Augusztus 26-
án az eddig regisztrált megbetegedések száma 15 751, az aktív fertőzöttek száma 4 415. 
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Csehország 

 
Kimutatták, hogy sok cseh horvátországi nyaralása során fertőződött meg 
A cseh egészségügyi minisztérium szerint augusztus 19-e óta 35 olyan cseh állampolgárnál azonosították a fertőzést, 
akik Horvátországban nyaraltak. Csehországban pénteken, első ízben az ötszázat is meghaladta a napi megbetegedések 
száma. Az egészségügyi minisztérium honlapján szombaton délelőtt közölt kimutatások alapján pénteken 506 új 
koronavírus-fertőzést regisztráltak. Az eddigi rekord, 377 eset március 27-éről való. Március elseje, a fertőzés 
megjelenése óta eddig 21 551 COVID-19 megbetegedést mutattak ki Csehországban. A betegek mintegy 75 százaléka 
már meggyógyult, a betegségben eddig elhunytak száma 411. Ezen a héten tizenhárom ember halálát hozták 
összefüggésbe az új koronavírus okozta betegséggel. Az aktív betegek száma jelenleg meghaladja az ötezret. Kórházi 
kezelésre 108 ember szorul, közülük 22-en intenzív ellátásra szorulnak. 
 
Csehországban is durván bezuhant az autógyártás 
Július végéig 586 333 személygépkocsit gyártottak az idén Csehországban, éves összehasonlításban ez 29,7 százalékos 
csökkenést jelent - közölte a cseh autóipari szövetség hétfőn Prágában, írja az MTI. A legnagyobb cseh autógyár, a Skoda 
Auto 390 933 autót gyártott, 23,7 százalékkal kevesebbet, mint a tavalyi év első hét hónapjában. Az egész idei évben az 
autóipari szövetség minimálisan 20 százalékos termeléscsökkenéssel számol. A várakozások szerint az őszi hónapok 
kedvezőbbek lesznek ugyan, de a koronavírus-járvány okozta tavaszi kiesést már nem lehet pótolni. A Skoda mellett a 
TPCA autógyár is a szokásos augusztusról júliusra előrehozta a nyári szabadságokat, hogy ezzel is enyhítse a helyzetet. 
 
Prága már a szilveszteri tűzijátékot is lefújta 
Prágában sem a hagyományos szilveszteri tűzijátékot, sem az ezt idén felváltó modern fényjátékot nem fogják 
megtartani - jelentette be a cseh főváros önkormányzata takarékossági okokra hivatkozva. A koronavírus-járvány miatt 
a városi kassza a járvány miatt idén mintegy 12-15 milliárd korona (162-202 milliárd forint) bevételtől esik el, főleg a 
minimális szintre csökkent nemzetközi turizmus miatt. Korábban évente 7-8 millió turista kereste fel Prágát, idén ennek 
csak a töredéke várható. Az önkormányzat már korábban döntött arról, hogy a szokásos működési kiadásokat 613,5 
millió koronával (8,28 milliárd forinttal) csökkentik. A kiadáscsökkentés a város életének gyakorlatilag minden területét 
érinteni fogja. 
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Egyesült Királyság 

 
Októbertől véget ér a munkahelyek támogatása Angliában 
Az Egyesült Királyság gyors és hatékony intézkedéséket hozott a munkanélküliség megelőzésére. A legfontosabb lépés 
a munkabérek átvállalása volt, miszerint a jogosult munkavállalók bérének 80%-át átvállalta az állam. Ezt később az 
állam a privát szektorral közösen finanszírozta. A lépés következtében a munkanélküliségi ráta 4% alatt maradt, a szám 
azonban ismét növekedésnek indulhat. Októberben ugyanis véget ér a program, ami jelenleg a jogosult munkavállalók 
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31%-át érinti. Az arány rendkívül magas és iparáganként változó. A hotel és vendéglátás, a szórakoztatóipar és az 
építőipar esetében meghaladja a 60%-ot. 
 
Koronavírus: stratégiát váltanak a britek és átállnak a tömeges tesztelésre 
A jelenlegi napi 28 ezerről 400 ezerre megnövelik az elvégzett koronavírus-tesztek számát Nagy-Britanniában, azaz az 
ország átáll a tömeges tesztelésre, hogy így fékezze meg az utóbbi napokban ismét felerősödő járványt – jelentette be 
Matt Hancock brit egészségügyi miniszter szerdán. Az is elhangzott, hogy a brit kutatók egy új tesztelési módszeren 
dolgoznak és nem tervezik a munkahelyeken a maszkviselés kötelezővé tételét, mert a legtöbben baráti-családi 
összejöveteleken kapják el a betegséget. 
 
A Horvátországból hazatérő briteknek is karanténba kell vonulniuk két hétre 
Horvátországban az elmúlt héten több napon keresztül is rekordot döntött az egy nap alatt regisztrált koronavírus-
fertőzések száma. A hétvégén a háromszázat is megugrotta a napi esetszám, az országban összesen már több mint 
nyolcezren fertőződtek meg. Ezért a brit kormány szombattól elrendelte, hogy az onnan hazaérkezőknek két hétre 
karanténba kell vonulniuk. 
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Észak-Macedónia 

 
Koronavírus-helyzet Észak-Macedóniában 
Észak-Macedóniában augusztus 26-án az eddig igazolt fertőzöttek száma 13 914-re, az áldozatok száma 578-ra nőtt 
csökkent viszont az aktív fertőzöttek száma 3016-ról 2829-re. Az egészségügyi miniszter szerint ősszel nehéz helyzetben 
lesz az észak-macedón egészségügy, a szezonális influenzában szenvedők ugyanis elfoglalhatják a koronavírus-
fertőzöttek elől a kórházi ágyakat. Venko Filipce közölte, a koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében a kormány 
ismét korlátozó intézkedéseket tervez, például a kijárási tilalom újbóli bevezetését, a gyülekezés korlátozását, a 
vendéglátóhelyek bezárását. Emellett tizenhat mobilkórházat is felállítanak. A koronavírus-járvány miatt Észak-
Macedónia is úgy döntött, hogy egy hónappal elhalasztja a tanévkezdést. 
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Franciaország 

 
Egyre több szigorítást vezetnek be Nyugat-Európában a második hullám miatt 
Franciaországban Párizsban és Marseille-ben bővítették azon helyek számát, ahol kötelező a maszkviselés, a kormány 
pedig rohamrendőröket küldött Marseille-be és a környékére megakadályozandó a rendelkezés elleni tiltakozást. Anne 
Souyris párizsi polgármester-helyettes leszögezte: nem kizárt, hogy a fővárosban bevezetik az általános maszkviselési 
kötelezettséget. 

 
Koronavírus : kötelező maszkviselés jön a franciáknál a munkahelyeken 
Kötelező lesz szeptembertől az orrot és a szájat elfedő maszk viselete a munkahelyeken Franciaországban - jelentette 
be az egyik legnagyobb francia szakszervezet vezetője a BFM francia hírtelevízióban kedden. Yves Veyrier, a Force 
Ouvriere nevű szakszervezet vezetője szerint a maszkokat csak akkor kell viselni, ha többen tartózkodnak egy légtérben. 
Leszögezte azt is, hogy a francia munkaügyi minisztérium döntése értelmében a maszkokat a munkáltatóknak kell 
megvennie. A rendelkezés szeptember 1-től lép életbe. 
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Ellenőrzik a maszkhasználatot a francia utcákon 
Vil1ágszerte átlépte a koronavírus-fertőzöttek száma a 21 milliót, Franciaországban pedig egyetlen nap alatt több mint 
3000 új megbetegedést regisztráltak. Ilyen már régóta nem volt, ezért a hatóságok szigorúbban betartatják az 
előírásokat. Első lépésként a rendőrök ellenőrizték a maszkviselést Párizs utcáin. 
 
Franciaország : újraindítási terv – sokkal több, mint 3 milliárd euró a KKV szektornak 
A gazdasági miniszter három milliárd eurós támogatást hirdetett meg azon KKV-k támogatására, akik helyzetük 
veszélyeztetése nélkül szeretnének befektetni. "Természetesen sokkal többet szán a kormányzat a kkv-k támogatására, 
akik a francia gazdaság 95% -át képviselik" - jelezte  egyúttal Alain Giset, KKV szektorért felelős miniszter, aki elismerte, 
hogy továbbra sem tudja „teljes mértékben meghatározni” a nemzetgazdaság szereplőinek elkülönített keret pontos 
összegét.  
 
A francia kormány szeptember elejére halasztja a gazdaság újraindítási tervének a bemutatását 
A francia kormány elhalasztja a gazdasági fellendítés tervének eredetileg augusztus 25-re tervezett bemutatását 
szeptember első hetére, annak érdekében, hogy most a szeptemberi iskolakezdésre tudjanak teljes egészében 
koncentrálni. - jelentette be augusztus 22-én Gabriel Attal kormányszóvivő. « A terv készen van, de azt az iskolakezdés 
utáni napon mutatják csak be » - írja Gabriel Attal a sajtóközleményében, azzal kiegészítve hogy a védelmi tanács 
augusztus 25-én, kedden ül össze. 
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Horvátország 

 
Megint rekord számú fertőzést jelentettek Horvátországból 
Az új szigorítások miatt csak a hétvégén 120 ezer külföldi turista hagyta el az országot, miután több ország is 
szigorításokat vezetett be Horvátországgal szemben az elmúlt napok rekordmennyiségű megbetegedése miatt, jelenleg 
640 ezer turista tartózkodik Horvátországban. Augusztus 26-ra 358-cal nőtt a koronavírussal igazoltan fertőzöttek 
száma Horvátországban, és elérte a 8889-et. Újabb haláleset nem történt, így a járvány horvátországi halálos 
áldozatainak száma 175 maradt. Az aktív betegek száma 2352, a legmagasabb a járvány kezdete óta. A legtöbb új 
fertőzöttet továbbra is a fővárosban, Zágrábban és Split-Dalmát megyében regisztrálták, de a zágrábi esetek is a 
tengerparthoz kötődnek. A vírus főként a tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed, és a fiatalok a legfőbb 
terjesztők. Davor Bozinovic belügyminiszter elmondta, hogy amíg csak lehetséges, szigorításokat csak regionális szinten 
hoznak, azokon a helyeken, ahol járványgócok alakulnak ki. 
 
Újabb gáláns ajánlattal reagáltak egyes horvát szálláshelyek a járványra 
A közelmúltban Ausztria és Olaszország is szigorított Horvátországgal szemben, mindkét ország negatív koronavírus-
tesztet kér a hazaérkezőktől. Emiatt több ezer turista hagyta el az országot a hétvégén, sokan azonban így sem 
szakították meg a nyaralásukat. A horvát közegészségügyi intézet úgynevezett Covid-ambulanciákat hozott létre a 
szigeteken és kisebb üdülőhelyeken, hogy a turistáknak ne keljen a nagyobb városokba utazniuk a PCR-teszt 
elvégzéséhez. Több horvát szállásadó is jelezte, hogy hajlandó kifizetni a PCR-tesztek árát vendégeik számára. A költség 
fejenként 500 és 1000 kuna között mozog, amely forintra átszámolva 23 ezer és 46 ezer forintot jelent. 
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Egyes megyékben szigorít a járvány miatt Horvátország 
A válságstáb új szigorításokat vezetett be Split-Dalmát megyére. Augusztus 24-től két hétig a vendéglátó egységek csak 
a kerthelyiségeikben vagy teraszokon szolgálhatják ki a vendégeket. Az esküvőkön és temetéseken legfeljebb ötven, 
más magánjellegű összejöveteleken pedig legfeljebb húsz ember vehet részt. 
 
Iskolakezdés a horvátoknál és a szlovéneknél 
Szlovéniában szeptember 1-jén, Horvátországban szeptember 7-én kezdődik az oktatás. Mindkét országban az általános 
és középiskolás diákok is visszatérhetnek az iskolákba. A szájmaszk viselése csak abban az esetben lesz kötelező, ha az 
intézmények nem tudják biztosítani a kötelező 1,5-2 méteres távolságtartás feltételeit az osztálytermekben. Az 
általános iskolákban ugyanakkor sem a tanítóknak, sem a gyerekeknek nem kell maszkot hordaniuk. A nebulóknak 
mindvégig az osztálytermekben kell maradniuk, csak kísérettel mehetnek ki az illemhelyiségbe, a szünetekben is a 
tanteremben kell tartózkodniuk, és étkezniük is ott kell. A két ország oktatási minisztériumának arra vonatkozóan is van 
terve, ha rosszabbodik a járványügyi helyzet, illetve egy-egy osztályban megfertőződik valaki. 
 
Üresen állnak a szállodák a horvát tengerparton 
A nagyobb szállodák egy része ki se nyitott, mert sok buszos utazást visszamondtak, ezért a szállodák üresen állnak a 
parton. A napi adatokat mutató horvát e-Visitor rendszer alapján augusztusban 2,3 millió turista 17,6 millió 
vendégéjszakát töltött Horvátországban, a tavalyi szinthez képest valamivel több mint 30 százalékos a csökkentés. 
Augusztus 11-ig 156 ezer magyar érkezett Horvátországba nyaralni, ami 60 százalékkal kevesebb, mint a tavalyi év 
azonos időszakában. A turistaforgalomnak az sem tesz jót, hogy az elmúlt héten rekordszámú fertőzést regisztráltak 
Horvátországban. 
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Koszovó 

 
Koronavírus-helyzet Koszovóban 
Augusztus 26-án a regisztrált fertőzöttek száma Koszovóban 157-tel 12 840-ra, a halálos áldozatok száma néggyel, 492-
re nőtt. Az országban eddig kb. 48 000 tesztet végeztek el, az aktív fertőzöttek száma  3406 fő. 
 
Az EBRD 30 millió euróval támogatja a koszovói infrastruktúra fejlesztését 
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank a koronavírus-járvány koszovói gazdaságra gyakorolt negatív hatásainak 
ellensúlyozására a tervek szerint 30 millió euró kölcsönt ad a koszovói kormánynak alapvető infrastruktúrális 
szolgáltatások fejlesztésére. Az EBRD 2012 óta összesen már több mint 500 millió eurót fektetett be mintegy 75 koszovói 
projektbe. 
 
FORRÁS: 
https://www.karpatinfo.net/ 
https://seenews.com/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Kosovo 
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Lengyelország 

 
Koronavírus: lemond a lengyel egészségügyi miniszter, visszatér az orvosi hivatásához 
Bejelentette lemondását Lukasz Szumowski lengyel egészségügyi miniszter, közlése szerint a több hónap óta tervezett 
leköszönését eddig "a Lengyelország számára fontos feladatok" elvégzése érdekében halasztotta. A koronavírus-
járvány kitörése óta a legnépszerűbb lengyel politikussá vált Szumowski közölte: a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) 
soraiban továbbá is teljesíti képviselői munkáját, egyúttal visszatér az eredeti foglalkozásához, az orvosi küldetéshez is. 
Szumowski a PiS elnöke, Jaroslaw Kaczynski által szeptemberre bejelentett kormányátalakítást megelőzően mond le. 
Lemondása időzítéséről elmondta: erről korábban Andrzej Duda államfővel, Mateusz Morawiecki kormányfővel, 
valamint a PiS elnökével egyeztetett. Eredeti tervei szerint már idén februárban távozott volna, a kezdődő koronavírus-
járvány miatt az év elején viszont módosított tervein. 
 
Megváltoztak a lengyelek szokásai - erre azonban nem számítottak 
Lengyelországban a koronavírus-járvány nyomán felpörgött a belföldi turizmus, de meglepő módon ez nem mindenhol 
látszik meg a helyi vendéglátóhelyek és áruházak forgalmának növekedésében. A lengyelek elözönlötték a hazai tájakat, 
a médiában tömött tengerpartokat, a hegyi ösvényeken turisták özönét lehet látni. Nagy kérdés, hogyan hat mindez a 
kiskereskedelemre - hiszen hónapokig hiányolni kellett a pénzesebb külföldi turistákat, nem beszélve a járvány okozta 
bezárásokról. A válasz nem egyértelmű. Vannak helyek, ahol segít ez a kereskedelemnek, de vannak, ahol nem. 
Megváltoztak a fogyasztói szokások - adta hírül a gazeta.pl. 
 
FORRÁS: 
www.portfolio.hu 
www.napi.hu 
 

Montenegró 

 
Helyreállt a légiközlekedés Szerbia és Montenegró között 
Az Air Serbia augusztus 19-én újraindította légi járatait a Belgrád-Tivat vonalon, s ezzel ismét helyreállt a koronavírus 
járvány miatt megszakadt légi közlekedés a két ország között. Ugyancsak aznap indult az első járat a Belgrád és 
Podgorica közötti vonalon is. Ahogyan az Air Serbia korábbi közleményében kitért rá, a tervek szerint a nyári idény 
végéig legfeljebb 296 járatot indít Montenegró felé. 
 
Montenegróban október 1-re halasztották az iskolakezdést 
Az iskolaév kezdetét a közegészségügyi intézet javaslatára október 1-re halasztották, tekintettel arra, hogy az 
egészségügyi hatóságok szerint a gyerekek egészsége szempontjából kockázatos lett volna a megszokott időpontban 
elkezdeni az iskolaévet. A halasztás az iskolákra és az iskoláskor előtti intézményekre egyaránt vonatkozik, a 
közegészségügyi intézet pedig a következő napok során pontos útmutatást ad a tanügyi dolgozóknak, hogy mi módon 
szervezzék meg a munkát az iskolákban, és az óvodákban, amikor majd elkezdődik a tanév. Amíg tart a 
meghosszabbított szünidő, addig a korábban meghatározott rendszer szerint a továbbiakban is fizetett szabadságon 
maradhatnak a 11 évnél fiatalabb gyermekek szüleinek, vagy nevelőinek egyike. Az országban eddig 4499 
megbetegedést regisztráltak, az aktív fertőzöttek száma 853 fő, és 88 fő hunyt el a betegség következtében. 
 
FORRÁS: 
https://m.vajma.info/ 
https://szabadmagyarszo.com/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/? 
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Németország 

 
Németországban tartózkodók részére 
Tájékoztatás a német szövetségi, illetve tartományi szintű korlátozó rendelkezések jogszabályairól 
 
Friss adatok: a németek közel fele külföldről hozta be a koronavírust 
A mostanság koronavírussal regisztrált német esetek több mint 40%-a külföldi utazása során fertőződhetett meg  - derül 
ki a Robert Koch Intézet friss adataiból. A legfrissebb adatok szerint jelentősen megugrott Németországban a külföldi 
utazáshoz kapcsolható új koronavírusos esetek száma, amióta újra megnyíltak a határok - írja a CNN. A jelenlegi adatok 
szerint a külföldön megfertőződöttek aránya a friss eseteken belül 42%-ot tesz ki. Az esetek többsége Koszovóhoz, 
Horvátországhoz, Törökországhoz, Bosznia-Hercegovinához és Bulgáriához kapcsolható. 
 
Németország karanténba küldené a kockázatos országokból érkezőket 
A hazatérés utáni tesztelés helyett kötelező karanténba küldené a német egészségügyi miniszter a járvány 
szempontjából kockázatos országokból érkező utasokat. A hatóságok szerint a tesztelés a lehetőségek határait 
feszegeti – jelenti a Deutsche Welle. Rövidesen legkevesebb ötnapos vesztegzárba kényszerülhetnek azok a beutazók, 
akik a német kormány besorolása szerint kockázatos térségből érkeznek – jelentette be Jens Spahn, tárcavezető.  
 
Német egészségügyi miniszter: el kell felejteni a partinyaralásokat 
A német egészségügyi miniszter kijelentette, hogy a partinyaralásokat most el kell felejteni, utalva ezzel a németek által 
közkedvelt Spanyolországra és Mallorcára, mivel az országban jelentősen megnőtt a koronavírusos esetek száma – 
számol be a hírről a Reuters. Jens Spahn német egészségügyi miniszter egy újságban beszélt arról, hogy bár tudja, 
mennyire szeretik a németek Spanyolországot, túl gyorsan emelkedik ott a koronavírusos esetek száma. Így bárki, aki 
úgy dönt, hogy ennek ellenére mégis oda utazik nyaralni, felelősséggel bír saját magára és másokra nézve is.  
 
Egyre nagyobb a baj, a németek már a horvátországi utazás kockázatára figyelmeztetnek 
A koronavírus-fertőzések számának emelkedése miatt utazási figyelmeztetést adott ki a német külügyminisztérium 
Horvátország két tengerparti megyéjére. A tárca azután adta ki a figyelmeztetést Sibenik-Knin és a szomszédos Split-
Dalmácia megyére, hogy a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) a járványügyi szempontból kockázatos 
térségek közé sorolta a számos Adria-parti nyaralóhelyet és több száz szigetet is magában foglaló régiót. 
 
Aktuális német makrogazdasági adatok 
A Német Szövetségi Gazdasági Minisztérium (BMWi) közleménye szerint az ország gazdasági teljesítménye 2020 első 
félévében történelmi visszaesést mutatott.  A német gazdaság a járvány további terjedése ellenére, a szigorú 
korlátozások lazítása óta (májustól) a kilábalás jeleit mutatja, ami azonban hosszan el fog húzódni.  Az ipar jelenleg 
tapasztalható gyors fellendülése várhatóan folytatódni fog, de a gyenge külföldi megrendelések következtében üteme 
lassulni fog. 
 
Jelentős a német államháztartási hiány 2020 első félévében, az előzetes becslésekhez képest viszont enyhébb a 
gazdasági teljesítmény csökkenése 
2020 első félévét a német államháztartás jelentős hiánnyal zárta, mivel a korona-válság következtében csökkentek a 
bevételei, miközben a kiadások nőttek. Az előrejelzések alapján, éves szinten is hasonló kilátások várhatók. Az ország 
gazdasági teljesítménye a második negyedévben az előzetes becslésekhez képest valamivel kisebb mértékben romlott, 
de így is történelmi mélypontra zuhant.   
 
Koalíciós megállapodás a rövidített munkaidő támogatás meghosszabbításáról 
Nagykoalíciós megállapodás született a rövidített munkaidő kompenzáció (Kurzarbeitgeld) tizenkét hónapról 
huszonnégy hónapra történő meghosszabbításáról. A hosszabbítás lehetőségével azok a vállalatok élhetnek, amelyek 
2020. december 31-ig vezetik be a rövidített munkaidőt. A támogatás 2021. december 31-ig vehető igénybe. A koalíciós 
partnerek megállapodtak továbbá a kis- és középvállalkozások számára nyújtott áthidaló segélyprogram és a könnyített 
csődtörvény hatályának meghosszabbításáról ez év végéig. 
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Akkumulátorgyárat épít a BMW és a Volkswagen, állami hitelgaranciát kapnak hozzá 
Állami hitelgaranciával áll a német kormány a svéd Northvolt vállalat Volkswagen AG és a BMW AG befektetői 
részvételével épülő akkumulátorgyár-beruházásai mögé - jelentette be hétfőn a berlini gazdasági minisztérium. A 
Northvolt, a Volkswagen és a BMW közös beruházásával épülő svédországi üzem 2021-ben kezdi meg a termelést. A 
salzgitteri akkumulátorgyártó üzem a Volkswagen és a Northvolt közös beruházásával készül, és a tervek szerint 2024-
ben kezdi meg a termelést.      
 
Koronavírus miatt betiltanak egy koronavírus-tüntetést 
A német hatóságok közölték: készek fellépni egy tervezett tüntetés ellen, amit több csoport épp a járvány miatti 
védőintézkedések miatt szervezett. A rendőrség szerint a résztvevő csoportok már korábban is felvonultak, és akkor 
sem tartották be az alapvető szabályokat. Berlinben az egyre szigorodó előírások miatt tüntetett augusztus elején 
nagyjából húszezer ember, akik most hétvégén is utcára vonulnának. A Reuters szerint a csoport meglehetősen vegyes, 
vannak köztük ultraliberálisok, szélsőjobboldaliak és oltásellenesek egyaránt.  
 
FORRÁS:   
https://berlin.mfa.gov.hu/www.index.hu 
www.euronews.com 
www.mkik.hu 
www.napi.hu 
www.origo.hu  
www.portfolio.hu  
www.vg.hu 
 

Olaszország 

 
Rég volt ilyen rossz a helyzet Olaszországban - Megugrott az új koronavírusosok száma 
Több mint ezer új koronavírus-fertőzést mutattak ki egy nap alatt a hétvégén Olaszországban, utoljára május 12-én volt 
magasabb az egy nap alatt regisztrált új esetek száma - közölte szombaton az egészségügyi minisztérium.  
 
Olaszországban kötelező a szájmaszk viselése este és éjjel még a szabadban is 
A Ferragosto, a hagyományos olasz szabadságolási időszak lejártával augusztus 17-től tilos a tánc a diszkókban, a 
szabadstrandokon és minden más nyilvános helyen. Ezzel egyidejűleg kötelező a maszk viselése este 6 és reggel 6 között 
még a szabadban is.  
 
Járványügyi ellenőrzések az olasz tengerpartokon 
A vírusfertőzések miatt megerősítették a rendőrségi őrjáratokat, ellenőrzéseket és több szórakoztatóipari létesítményt 
ideiglenesen bezártak az olasz tengerpartokon. A helyi hatóságok szerint a hatályban lévő szigorú járványügyi 
előírásokat az üdülőtelepüléseken fekvő bárokban, szálláshelyeken sokan nem tartják be, az újabb fertőzési gócpontok 
kialakulásának fő oka ez a hanyagság, felelőtlenség. 
 
Fontos belpolitikai teszt jön Olaszországban 
Bemutatták végleges jelöltjeiket a szeptember 20-i és 21-i tartományi választások finisére kapcsolt olasz pártok a 
pénteki jelöltállítási határidőn, megerősítve, hogy a balközép kormányerők nem tudtak közös jelöltet állítani az 
egységesen induló jobbközép ellenzékkel szemben. 
 
Több évszázados olasz szokást élesztett fel a koronavírus 
Firenze utcáin újraéledt egy tradíció, ami a pestis terjedéséhez köthető: újranyíltak az úgynevezett borablakok, amiket 
először a 17. században kirobbant járvány idején alakítottak ki az épületek földszintjén.  
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Oroszország 

 
Az orosz vállalatok 44%-a váltott távmunkára a COVID-19 miatt – VCIOM felmérés 
Az Összoroszországi Közvéleménykutató Központ (VCIOM) közzétette a májusban és júniusban elvégzett, az orosz 
vállalatok a koronavírus-járványra való reakcióját vizsgáló kutatásának eredményét, mely szerint a cégek 48%-a korábbi, 
hagyományos munkarendben folytatta tevékenységét. A felmérésből továbbá kiderült, hogy az orosz vállalatok 44%-a 
vezetett be távmunkát a vírus terjedésének hatására. 
 
Megjelentek a II. negyedéves orosz GDP adatok: 8,5%-os a visszaesés 
Az orosz központi statisztikai hivatal közleménye értelmében a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére 
bevezetett intézkedésekkel teli „karantén” időszakban - a II. negyedévben - 8,5%-kal esett vissza az orosz GDP. A 
statisztikai hivatal által közölt szám optimistább képet fest az orosz gazdaság állapotáról, mint a Gazdaságfejlesztési 
Hivatal és a Központi Bank előrejelzése, mely egyaránt 9% feletti visszaeséssel számol.  
 
FORRÁS: 
https://www.interfax.ru/ 
https://rg.ru/ 
 

Románia 

 
Romániában tetőzik a járvány 
Romániában a koronavírus-járvány újabb tetőzését jelzi a napi megbetegedések stagnáló üteme, de egyre növekszik, és 
ismét meghaladta az ötszázat az intenzív osztályon ápolt súlyos esetek száma. Augusztus 26-án újabb 1256 embernél 
mutatták ki a koronavírust, ami 5%-kal meghaladja ugyan az utóbbi két hét átlagát, de több mint 10%-kal elmarad a két 
hete feljegyzett negatív rekordtól. Az eddig regisztrált megbetegedések száma 81 646, az aktív esetek száma 41 939. Az 
augusztus 26-i adatok közel 26 ezer teszt kiértékelésén alapulnak, a pozitív tesztek aránya augusztus 26-án ismét 5% alá 
esett, amire július 25-e óta csak egyszer volt példa. Továbbra is egyre nő a nyomás a román egészségügyi rendszeren: a 
közel 42 ezer ismert aktív fertőzött közül 7200-an vannak kórházban, közülük pedig 502 súlyos beteg szorul intenzív 
terápiára. Augusztus 26-án ismét kiugróan sok, 54 koronavírusos beteg elhalálozásáról számolt be a GCS: ezzel 3421-re 
emelkedett a járvány romániai áldozatainak száma. 
 
Meghosszabbítják a veszélyhelyzetet Romániában 
Romániában augusztus 16-tól kezdődően újabb 30 napra meghosszabbították a koronavírus-járvány miatt május 
közepén elrendelt, azóta kétszer meghosszabbított veszélyhelyzetet. Nem vezetnek be további korlátozásokat, de 
érvényben maradnak az eddigiek. Nem nyithatnak ki tehát a vendéglátóhelyek beltéri részei, zárva maradnak a 
színházak, mozik és koncerttermek. Továbbra is kötelező a védőmaszk viselése a nyilvános zárt terekben, áruházakban, 
közintézményekben, közszállításban. Hatnál több ember nem közlekedhet csoportosan, ha nem egy család tagjai, a 
beltéri magánrendezvényeken legtöbb 20, a szabadban legtöbb 50 ember vehet részt, a távolságtartási szabályok 
betartása mellett. 
 
Kötelező lesz ősztől a maszk a román iskolákban 
Romániában szeptember 14-én az új tanév új szabályokkal indul. Ludovic Orban kormányfő azt mondta, azokban az 
iskolákban, amelyek megnyitják kapuikat, kötelező lesz a maszk tanároknak, diákoknak és a kisegítő személyzetnek is. 
Mint mondta, a tanévkezdésre minden település másként készülhet a járvány terjedésétől függően. Nincs egységes, 
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országos szabályozás. A zöld terv szerint minden diák jár iskolába, a sárga szerint a diákoknak csak egy része, a vörös 
terv írja elő az iskola bezárását és online oktatást. 
 
A második negyedévben a román GDP 10,5 százalékkal csökkent 
A második negyedévben a román bruttó hazai össztermék (GDP) 10,5%-kal csökkent a tavalyi év azonos időszakához 
mérten a nyers, valamint a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint egyaránt. A második negyedévben a 
román GDP 12,3%-kal maradt el az idei első negyedévitől. Az első fél évben a román gazdaság 4,7%-kal csökkent a nyers 
adatok szerint a tavalyi év első 6 hónapjához mérten, a szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a visszaesés 
3,9% volt. Az első negyedév végén a román gazdaság teljesítménye még váratlanul jó volt, akkor a nyers adatok szerint 
2,4%-kal, a szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint 2,7%-kal nőtt a GDP a tavalyi azonos időszakhoz 
mérten. A tavalyi negyedik negyedéves adathoz mérten is még 0,3%-os növekedést jegyeztek az idei első 3 hónapban. 
A koronavírus-járvány következtében bevezetett korlátozó intézkedések azonban visszavetették a gazdaságot. Tavaly 
a román gazdaság 4,1%-kal, 2018-ban 4,4%-kal nőtt. A kormány alárendeltségébe tartozó gazdasági előrejelzéseket 
készítő bizottság legújabb becslése szerint a román gazdaság 3,8%-kal fog csökkenni 2020-ban, ami még mindig 
derűlátóbb becslés, mint az IMF 5%-os és az Európai Bizottság 6%-os gazdasági visszaesésre vonatkozó prognózisa. 
 
Öt százalékhoz közelít a román államháztartási-hiány 
Az első hét hónap után GDP-arányosan 4,7 százalékra nőtt a román államháztartási hiány az előző hónap végén jegyzett 
4,17 százalékhoz mérten. Abszolút értékben a deficit elérte a 49,68 milliárd lejt (10,26 milliárd euró), június végén a hiány 
45,17 milliárd euró volt. Tavaly az első hét hónapban a deficit 18,14 milliárd lej (3,74 milliárd euró) volt, amely GDP-
arányosan 1,76 százalékos hiánynak felelt meg. A pénzügyminisztérium adatai szerint a GDP 2,55 százalékának 
megfelelő összeget, mintegy 27,01 milliárd lejt (5,57 milliárd euró) költöttek a koronavírus-járvány elleni védekezésre, 
valamint a gazdasági szférát segítő intézkedésekre. Közölték, hogy a járvány miatt elmaradt bevételek és a 
megnövekedett kiadások ellenére 4,61 milliárd lejjel többet fordítottak a közberuházásokra, mint a tavalyi első hét 
hónapban. 
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Spanyolország 

 
Új korlátozásokat vezetnek be Spanyolország több régiójában 
Új, a koronavírus-járványt lassítását célzó korlátozó intézkedéseket jelentettek be hétfőn a spanyol hatóságok az ország 
több tartományában azt követően, hogy ismét megugrott, és 2000 fölé emelkedett az új fertőzöttek száma. 
 
A maszkviselés és a védőoltások ellen tüntettek Madridban 
Nagyjából kétezren skandálták Madridban, hogy a vírus nem is létezik, miközben Spanyolországban naponta több ezer 
fővel nő a fertőzöttek száma. 
 
Elismerték, a volt spanyol király tényleg Abu-Dzabiban van 
A királyi ház megerősítette, a korrupcióval gyanúsított János Károly augusztus 3-án utazott az Egyesült Arab Emírségek 
fővárosába, és azóta is ott tartózkodik. 
 
FORRÁS: 
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Svédország 

 
Sikerült megmenteni a svédeknek a gazdaságot, vagy fatális hiba volt elengedni a járványt? 
Svédország a második negyedévben 8,5%-os visszaesést szenvedett el, azaz a korlátozások nélkül sem tudta 
megakadályozni a gazdaság mély zuhanását. Ezzel együtt a svédek még mindig az egyik legkisebb visszaesést 
szenvedték el Európában - de mennyire köszönhető ez a járvány elengedésének? Vélhetően csak kis mértékben, hiszen 
voltak olyan országok, amelyek szigorú intézkedés közepette is kisebb, vagy hasonló mértékű visszaesést szenvedtek 
el, mint a svédek. Megvizsgáltuk, mi állhat a háttérben. 
 
FORRÁS: 
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Szerbia 

 
Szerbiában korlátozásokkal ugyan, de visszatér az élet 
Szerbiában augusztus 24-től korlátozásokkal ugyan, de visszatért az élet: 50 százalékos kapacitással, másfél méterre 
ülve egymástól és maszkviselési kötelezettség mellett újra működhetnek a mozik és a színházak, az idősotthonok és 
más szociális intézmények pedig hetente kétszer ismét látogathatókká válnak. Az iskolakezdést sem napolják el, 
egyelőre a korlátozások további enyhítésében reménykednek. Szerbiában a nyári második nagy fellángolás után valóban 
látványosan csökkenni kezdett az új fertőzések száma, augusztus 22-én 170, augusztus 23-án 109 fertőzést mutattak ki. 
A válságstáb mérlegeli a korlátozások enyhítését a sport területén, amiről a héten születik döntés. A látványos 
enyhítések azért is megkérdőjelezhetők, mert a választások miatti első, elhamarkodott júniusi nyitás után szabadult el 
igazán a vírus Szerbiában. Szerbiában két nap alatt megháromszorozódott az újonnan azonosított koronavírusos 
fertőzöttek száma. Augusztus 24-én 57, 25-én 106, 26-án pedig már 154 új fertőzöttről számoltak be a hatóságok, az 
eddig regisztrált megbetegedések száma közelíti a 31 ezret, az aktív esetek száma 924. 
 
Szigorúbb egészségügyi ellenőrzés a szerbiai határállomásokon 
A szerbiai határállomásokon a külföldi nyaralásból hazatérők nagy száma miatt szigorítottak az egészségügyi 
ellenőrzésen. A szerb kormány határozata értelmében ezentúl a horvát, a bolgár, a román és az észak-macedón 
állampolgároknak a Szerbiába való belépéshez 48 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel kell rendelkezniük. A 
kormány azért döntött az intézkedés bevezetése mellett, mert ezekben az országokban az utóbbi napokban 
drasztikusan megnőtt a koronavírus-fertőzöttek száma. Mindazok a szerb állampolgárok, akik külföldről térnek haza, 
augusztus 25-től egészségügyi útmutatót kapnak a határállomásokon. Szerbiában ezentúl a 14 napos hatósági házi 
karantén letelte után nem lesz kötelező a PCR-teszt, a két hét letelte után a páciens állapotát a Covid-intézmény orvosa 
ellenőrzi majd – így döntött a Jovan Jovanović Batut Közegészségügyi Intézet. 
 
Szerbiában 2,3 millió adós fogadta el a második hitelmoratóriumot 
A Szerb Nemzeti Bank (NBS) adatai szerint a koronavírus-fertőzés miatti második banki hitelmoratóriumot Szerbiában 
a jogi személyek 69, a magánszemélyek 82%-a fogadta el. A mostani moratóriumot mintegy 2,3 millió banki ügyfél 
fogadta el, ennek lejártát követően a bankoknak új hiteltörlesztési tervet készíteni. Az új hiteltörlesztési terv elkészítése 
semmilyen módon nem terhelheti a hitel felhasználóját, átláthatónak és világosnak kell lennie. A moratórium lejártát 
követően a kamatot egyenlő arányban el kell osztani a futamidőre és nem írható a tőketartozáshoz. A visszafizetés 
határidejét a moratórium időtartamával hosszabbítják meg. 
 
Állami támogatást kapnak a városi szállodák Szerbiában 
A hotelek sínylették meg legjobban a vírus miatti turistaszám-csökkenést. A támogatás 350 euró ágyanként és 150 euró 
szobánként. A járvány megjelenése óta ez az első intézkedés, amely közvetlenül erre az ágazatra vonatkozik. A 
szubvenció folyósításának feltétele, hogy a szállodák üzemeltetői az év végéig nem bocsátják el alkalmazottaik több 
mint 10 százalékát. 
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Szerbiában egyre több Covid-intézmény tér vissza eredeti feladatához 
Zlatibor Lončar szerb egészségügyi miniszter közölte, hogy Szerbiában folyamatosan csökken a koronavírus-fertőzöttek 
száma, ezért egyre több Covid-intézmény munkája tér vissza az eredeti kerékvágásba. A Zvezdara klinikai kórház már 
augusztus 19-től fogadja a nem koronavírusos pácienseket, a Banjica ortopéd kórház pedig augusztus 24-től tér vissza 
eredeti feladataihoz. Ezen intézményekben eddig csak koronavírusos betegeket kezeltek, ugyanakkor még mindig sok 
vizsgálatot végeznek a Covid-intézményekben. 
 
A nyugat-balkáni országok közül Szerbiában végzik a legtöbb tesztet 
A nyugat-balkáni térség országai közül Szerbiában van a legtöbb fertőzött, de járványügyi szakértők szerint ez kizárólag 
azért van, mert Szerbiában végzik el a legtöbb koronavírus-tesztet. A járvány kezdete óta a hétmilliós országban több 
mint 842 ezer tesztet végeztek el, ebből közel 31 000 lett pozitív. 
 
Többet kapnak a gyümölcsért a szerb gazdák 
Tizenöt éve nem tapasztalt magasságba emelkedtek a gyümölcsárak Szerbiában. A cseresznye kivételével a 
gyümölcsárak Szerbiában ezen a nyáron magasabbak, mint az elmúlt 15 esztendőben. A fagykárok és a koronavírus 
miatti kereslet-növekedés jelentősen felfelé mozdította el az árakat. Az emelkedés oka egyrészt az idei komoly 
fagykárok miatti termésveszteség, amely szinte valamennyi közép-európai országot sújtotta. Másrészt a koronavírus 
járvány miatt a lakosok több vitamindús gyümölcsöt fogyasztanak ebben az időszakban. 
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Szlovákia 

 
Koronavírus: 90 új fertőzött az augusztus 26-i mérleg 
Augusztus 26-án 3636 tesztet végeztek el, ezek közül 90 lett pozitív. Az összes elvégzett teszt száma így 323 580-ra nőtt, 
az ismert fertőzöttek száma 3626, az elhunytak száma továbbra is 33. Pozsonyban olyan gyorsan romlik a helyzet, hogy 
a szlovák hatóságok vörös jelzést adtak ki. Ez azt jelenti, hogy zár alá helyezik a kórházakat és idősotthonokat, valamint 
betiltják a tömegrendezvényeket. 
 
Elkészült a szlovák „kurzarbeit” törvénye 
2022-től léphet hatályba a részmunkaidős foglalkoztatás támogatására szolgáló mechanizmus, az úgynevezett 
kurzarbeit, a vonatkozó törvénytervezet már tárcaközi egyeztetésen van. A törvénytervezet alapján létrejön egy 
speciális alap, amelyből a pénzt csak a munkahelyek megtartásának támogatására lehet majd elkölteni. Az alkalmazott 
a rendszerben bérének 80%-át kapná meg – ebből 60%-ot finanszíroznának az alapból, 20% lenne a munkaadó 
hozzájárulása és 20%-ról az alkalmazott lemondana. Az alapból egy alkalmazottnak legfeljebb 1340 eurót fizethetnének, 
a munkáltató önrésze pedig nem lehetne több 447 eurónál. Az alapot az önálló keresőtevékenységet folytató személyek 
(SZČO) is igénybe vehetnék. Az alapból a segítséget nemcsak a jelenlegihez hasonló járványok, de például természeti 
katasztrófák vagy más válsághelyzetek idején is igénybe vehetnének.  
 
Kész a szlovák járványterv: így zajlik majd a lakosság beoltása 
A szlovák egészségügyi minisztérium nemrég közzétette az ország járványtervét, amelyben egy teljes fejezetet 
szenteltek az oltási stratégiának. Az oltás beszerzéséről Szlovákia kétféleképpen gondoskodik: elsősorban az Európai 
Unión keresztül egyeztetnek a potenciális gyártókkal, de közvetlenül is folytatnak tárgyalásokat, az EU bevonása nélkül. 
Kiemelik, hogy a szükséges mennyiségű oltás beszerzése után a következő lépés az információs kampány kiterjesztése. 
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Maga a lakosság beoltás a járványterv szerint az általános orvosok rendelőjében zajlik majd. A vakcina minden bizonnyal 
ingyenes lesz. 
 
Szlovákiában így néz ki az iskolai intézkedési terv 
A szlovák oktatásügyi tárca egyelőre nem tervezi az iskolák zárva tartását a koronavírus-járvány miatt, szeptember 2-án 
rendesen indul a tanév. Az óvodákban nem lesz kötelező, az általános iskolák alsó tagozatos diákjainak pedig ajánlott 
lesz a szájmaszk viselése. Az új tanévtől kezdve három biztonsági fázist fognak megkülönböztetni a szlovákiai 
iskolákban. 
 
16 éves csúcson a munkanélküliek száma Szlovákiában 
Új csúcsot ért el júliusban a munkanélküliek száma Szlovákiában. Peter Višváder, a Szociális Biztosító szóvivőjének 
tájékoztatása szerint az év hetedik hónapjában 69 020 személy folyamodott munkanélküliségi segélyért. Ez 2004 óta a 
legmagasabb havi számadat. 2020 júniusában a Szociális Biztosító 64 111 biztosítottnak folyósított munkanélküli 
segélyt, ami az előző hónaphoz képest 4909 fős emelkedés. A munkanélküliek számának emelkedése nyilvánvaló az 
előző évek összehasonlításában is. 2019 júliusában 35507 személy kérvényezte, egy évvel korábban pedig csak 32648 fő. 
 
Ki fizeti a legtöbb adót?  
Energiavállalatok, autógyártók, bankok, távközlési cégek – a FinStat cégportál toplistája szerint a szlovák társaságok 
közül idén is ezek járulnak hozzá a legnagyobb mértékben a szlovák államkassza feltöltéséhez. Idén eddig több mint 166 
ezer cég fizette be a társasági adót, amelyből ezúttal 2,256 milliárd euró folyt be. A járványhelyzet a társasági adóból 
származó bevételekre is rányomta a bélyegét, hiszen az eddig befizetett összeg 400 millió euróval marad el a tavalyitól. 
 
A moratórium lejárta után a háztartások 9 százalékának hiteltörlesztési nehézségei lesznek 
A hiteltörlesztések halasztásának lejárta után a halasztás lehetőségével élő szlovákiai háztartások 9 százalékának 
gondot okoz majd a hitelrészletek fizetése. Összesen közel 3600 háztartásról, ezen belül 10 ezer emberről van szó. 
Szlovákia-szerte csaknem 750 ezer háztartásnak van hitelszerződése, melyek közül 40 ezren kérték a törlesztési 
részletek fizetésének elhalasztását. A halasztás lehetőségével élő háztartások közül minden tizenegyedik számít arra, 
hogy a halasztás lejárta után gondjai lesznek a törlesztéssel. A bank által végzett felmérés eredményeiből kitűnik, hogy 
a koronavírus-járvány következtében az eladósodott háztartások 60 százalékának csökkentek a bevételei. A jövedelmek 
átlagosan 370 euróval estek vissza, s a hiteltörlesztés halasztásának lehetőségével a háztartások 5,4%-a élt. A 
hiteltörlesztés halasztását kérő háztartások között lényegesen nagyobb a vállalkozók aránya az alkalmazottakéhoz 
képest. A hitelt törlesztő vállalkozók az esetek 80 százalékában szembesültek jövedelmük csökkenésével. 
 
Válság ide vagy oda, a Porsche nem lassít 
A Volkswagen-csoporthoz tartozó Porsche szlovákiai leányvállalata bejelentette, karosszériakészítő üzemet épít 
Szlovákiában. A gyár Felsőszerdahely mellett kap majd helyet, ahol mintegy 1200 ember talál munkára. A beruházás 
értéke eléri a negyedmilliárd eurót. 
 
FORRÁS: 
https://hu.euronews.com/ 
https://felvidek.ma/ 
https://infostart.hu/ 
https://korkep.sk/ 
https://www.portfolio.hu/ 
https://ujszo.com/ 
 

Szlovénia 

 
Szlovénia vörös listára tette Horvátországot 
A szlovén kormány augusztus 20-án felülbírálta a biztonságos országok listáját, és tíz újabb országot helyezett vörös 
listára, köztük három uniós tagállamot: Horvátországot, Máltát és Hollandiát. Ezen országokból érkezők számára két 
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hét karantént rendelt el. A vörös listán egyébként 70 ország szerepel. Magyarország továbbra is zöld jelzésű ország, azaz 
az onnan érkezők korlátozások nélkül utazhatnak Szlovéniába. Szlovéniában augusztus 27-én 2772-re nőtt az 
azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, az aktív betegek száma 419, a járvány halálos áldozatainak száma 133.  
 
Súlyosan érintette a koronavírus-járvány a szlovén turizmust 
Az első hét hónapban több mint 50%-kal csökkent a turisták száma Szlovéniában a koronavírus-járvány megfékezésére 
hozott korlátozások miatt, a júliusi adatok azonban enyhe javulást mutattak. Januártól júliusig 1,6 millió turista 
látogatott Szlovéniába, és összesen 4,6 millió vendégéjszakát töltött az országban. A turisták száma 54%-kal, a 
vendégéjszakáké 45%-kal csökkent a tavalyi év ugyanezen időszakához képest. A hetedik hónapban ugyanakkor több 
mint 653 000 érkezést regisztráltak a szálláshelyek - ebből 407 000 belföldi és 249 300 külföldi -, ami 27,5%-os visszaesés 
az előző év ugyanezen időszakához képest, a vendégéjszakák száma pedig 18,5%-kal 2,07 millióra csökkent 2019 
júliusához viszonyítva. A legtöbb turista Németországból érkezett (33%), őket a hollandok és az osztrákok (9-9%), 
továbbá a csehek (8%), valamint a magyarok (7%) követték. A szlovén turisták száma júliusban az előző év ugyanezen 
időszakához képest 176%-kal nőtt, a külföldi turisták száma pedig 67%-kal csökkent. A Szlovén Idegenforgalmi Hivatal 
szerint a belföldi turisták számának növekedése a kormány programjának köszönhető. 
 
FORRÁS: 
https://24.hu/ 
https://www.tozsdeforum.hu/ 
 

FÁK térség 

 
Kazahsztán MoU aláírásával kötött le egy bizonyos mennyiséget a „Szputnyik V” névre hallgató orosz COVID-19 elleni 
vakcinából  
A kazah miniszterelnöki hivatal sajtószolgálata bejelentése alapján Kazahsztán együttműködési megállapodást írt alá 
az „SzK-Farmacija” befektetési alappal a „Szputnyik V” nevű koronavírus-elleni orosz vakcina beszerzésére 
vonatkozóan, lefoglalva az ország számára egy adott mennyiséget. A megállapodás aláírásával Kazahsztán garantálná 
a vakcinához való hozzáférést azt követően, hogy lezajlott az összes klinikai teszt és megindul az oltóanyag gyártása.  
 
31 ország állampolgárai számára engedélyezték a beutazást Kirgizisztánba  
Kirgizisztán koronavírus-elleni védekezés céljából létrehozott operatív stábja augusztus 21-én közzétette azt a 31 
országot tartalmazó listát, mely állampolgárai beutazhatnak az országba. A listán szerepelnek az Eurázsiai Gazdasági 
Unió országai, Oroszország, Kazahsztán, Belorusz és Örményország, illetve több európai ország is. Magyarország nem 
szerepel a kijelölt országok sorában, mely megtekinthető a következő linken orosz nyelven: 
https://www.covid.kg/ru/post/99.   
 
Mérséklődött az ipari termelés visszaesésének üteme júliusban 
Az állami statisztikai hivatal közleménye alapján az ipar teljesítményének júniusban mért 5,6%-os visszaesése 
mérséklődött, így júliusban csupán 4,4%-os csökkenés volt megfigyelhető. 
 
Ukrajna – egyes kivételektől eltérően -  beutazási tilalmat rendelt el külföldi állampolgárok számára szeptember végéig 
Arszen Avakov belügyminiszter a szerdai kormányülést követően jelentette be azt a COVID-19 járvány terjedésének 
megelőzésére hozott döntést, mely szerint Ukrajna augusztus 29-től kezdődően lezárja határait azon beutazni vágyó 
külföldi állampolgárok előtt, akik nem rendelkeznek az országban állandó tartózkodási engedéllyel. Az intézkedés alól 
mentességet élveznének továbbá az országon tranzit céljából maximum 2 nap alatt átutazók, a felsőoktatási 
intézményekben tanulók, a katonai szolgálatot teljesítők, a menekültek, a diplomáciai missziók tagjai. Továbbá 
engedélyeznék a NATO szakértők Ukrajnába való beutazását is. A fenti intézkedéseket előreláthatólag szeptember 28-
ig tartanák fent.     
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Üzbegisztán előnyben részesíti a hazai gyártású termékeket az állami tenderek során 
Shavkat Mirziyoyev üzbég elnök által aláírt rendelet értelmében az állami tenderek során elsőbbséget fognak élvezni a 
hazai résztvevők által az országon belül gyártott termékek az importtal szemben. Az elnök ezzel kívánja segíteni a hazai 
vállalatokat, az intézkedéstől várja továbbá a gazdaság élénkülését és a lokalizáció erősödését. A dokumentum teljes 
szövege a következő linken olvasható: https://uza.uz/ru/documents/o-dopolnitelnykh-merakh-po-podderzhke-
otechestvennykh-proizv-24-08-2020 
 
FORRÁS: 
https://centrasia.org/ 
https://www.rbc.ru/ 
https://www.covid.kg/ru/post/99 
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https://president.uz/ 
 

Kína 

 
Elismerték: Kínában már július óta oltanak embereket koronavírus ellen 
„Vészhelyzeti” jelleggel már július óta oltják Kínában a koronavírusnak leginkább kitett, köztük egészségügyi és 
határvédelmi dolgozókat – ismerte el a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság vezetője. Az intézmény tudományos és 
technológiai központjának illetékese az állami CCTV-nek tett vasárnapi nyilatkozatában beszélt arról, hogy a kormány 
„vészhelyzeti” jelleggel adott felhatalmazást egy koronavírus elleni vakcina használatára - számolt be a brit The 
Guardian. 
 
Hidegháború felé sodródik Kína és az USA, pedig ezer szálon kötődnek egymáshoz 
Kína és az Egyesült Államok jelenleg ezer szállal kötődnek egymáshoz, és sok időnek kell eltelnie, hogy a két ország 
gazdaságilag függetlenedjen egymástól. A politikai kapcsolatok eközben romlanak, és a Kínát visszaszorítani akaró 
országok különös dilemmával néznek szembe, ma már ugyanis nem kézenfekvő, hogy Amerika felkarolja őket. 
 
Viharos változásokra figyelmeztetett Kína 
Hszi Csin-ping kínai elnök arra figyelmeztetett, hogy a világ második legnagyobb gazdasága „viharos változások” 
időszakával néz szembe, és hogy a növekvő külső piacok kockázatok miatt a politikai döntéshozóknak egyre inkább 
támaszkodniuk kell a belső keresletre a növekedés ösztönzése érdekében. Hszi politikai tanácsadókkal és 
közgazdászokkal megvitatta a közép- és hosszútávú növekedési trendet, hogy kidolgozzák a 14. ötéves tervet, írja a 
Reuters. 
 
FORRÁS: 
https://www.portfolio.hu/ 

 

Törökország 

 
Törökországban ismét meghaladta az 1500-at az új fertőzöttek napi száma 
Törökországban augusztus 26-án 1300 feletti értékkel emelkedett a koronavírus-járvány újonnan igazolt fertőzöttjeinek 
napi száma, ezzel a regisztrált esetek száma 262 507-re nőtt. Augusztus 25-én a napi új esetszám több mint két hónap 
után meghaladta az 1500-at. A kis-ázsiai országban augusztus 26-án 30-an vesztették életüket a fertőzés 
szövődményeiben, a halálos áldozatok száma ezzel 6183-ra emelkedett. A 83 milliós országban idáig mintegy 6,52 millió 
vírustesztet végeztek el. Általános érvényű korlátozás jelenleg nincs érvényben, ugyanakkor a 81 tartomány mintegy 
háromnegyedében kötelező közterületen a maszk viselése. A szabály megszegése 900 líra (mintegy 36,5 ezer forint) 
pénzbüntetést von maga után. A 65 évnél idősebbekre és a krónikus betegekre az ország mintegy felében vonatkoznak 
tiltások. A rendelkezések eltérők, de általánosságban a reggeli és az esti órákat illető kijárási korlátozást, valamint 
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különböző eseményektől és helyszínektől – például esküvőktől és piacoktól – való távolmaradási kötelezettséget 
fogalmaznak meg. 
 
Visszatérhetnek a török nézők a labdarúgó-mérkőzésekre 
Októbertől zárt kapuk helyett korlátozott nézőszámmal rendezik meg a labdarúgó-mérkőzéseket Törökországban. A 
szövetség (TFF) közleménye szerint a stadionok kapacitásának legfeljebb harminc százalékát lehet majd kihasználni. A 
beléptetéskor megmérik a nézők testhőmérsékletét, a lelátón kötelesek lesznek szájmaszkot viselni és alkalmazni a 
távolságtartási szabályokat. A döntés annak ellenére született, hogy az országban augusztus eleje óta ismét növekszik 
a koronavírusos esetek száma. 
 
Egy ország, ahol a járvány ellenére is virágzik a lakáspiac 
Az EECFA (Eastern European Construction Forecasting Association) elemzése szerint Törökországban a járvány alatt is 
virágoznak a lakástranzakciók. A magasépítést is sújtotta a válság: 2020. I. negyedév végén az építési engedélyek 
alapterületükben összesen 11,4%-kal, a használatbavételi engedélyek 41,1%-kal voltak alacsonyabbak, mint 2019. I. 
negyedévében. A befejezett lakások száma 152 ezer volt, mely 39,5%-os csökkenést jelent 2019. I. negyedévéhez képest. 
A II. negyedévben viszont a magasépítés helyreállt, amit a 2020 első félévében mért 40,8%-os növekedés is bizonyít 
2019 első félévéhez képest. A lakástranzakciók ösztönzése céljából a török kormány idén júniusban intézkedést vezetett 
be, mely szerint a lakáscélú jelzálogkölcsönök hitelfedezeti rátáját 90%-ra emelték. A március-áprilisban eladott lakások 
száma 42,8 ezerre, illetve 50,9 ezerre csökkent, viszont a bejelentést követően júniusban 190 ezer, júliusban pedig 229,4 
ezer lakást adtak el. Ez 209,7%-os, illetve 124,3%-os növekedést jelentett 2019 azonos hónapjaihoz képest. A júliusi 
tranzakciószám a havi történelmi csúcs, a júniusi pedig a második havi történelmi csúcs. 2020 június-júliusban összesen 
419 369 lakást adtak el. Ebből 232 222 volt (55,4%) a jelzálogkölcsönnel eladott lakás melyeknek aránya az összes eladott 
lakásból 12,5% volt 2019 azonos két hónapjához képest. 
 
Törökország új intézkedéseket vezet be a járvány kapcsán 
A koronavírus-járvány kapcsán Törökország új intézkedéseket vezet be: egyrészt lehetővé teszik a közszférában 
dolgozók rugalmas munkavégzését, másrészt szabályozzák az esküvők hosszát. Már márciusban, a járvány kitörésekor 
lehetővé tették a közszférában dolgozóknak az otthoni és a váltott műszakokban történő munkavégzést, de az 
augusztus 26-i elnöki határozattal hivatalossá tették a munkavégzés e formáit. Törökország 14 tartományában 
korlátozásokat vezettek be többek közt az eljegyzési ceremóniákra és az esküvőkre is – utóbbiak nem tarthatnak tovább 
1 óránál, és a székeket is a biztonságos távolságtartás szabályainak figyelembevételével kell elhelyezni a házasságkötő 
termekben.  
 
Kirikkaléban jutalmazzák a legbiztonságosabb szolgáltatókat 
A közép-törökországi Kirikkáléban tanúsítvánnyal jutalmazzák azokat a vállalkozásokat, amelyek teljes mértékben 
betartják a koronavírus-járvány miatt bevezetett óvintézkedéseket. Ha a kirikkalei pilot-projekt beválik, országos szintre 
is kiterjeszthetik a tanúsítványok kiadását. A tartományban létrehoztak egy call centert is, ahol az emberek bejelenthetik 
az előírások be nem tartásával kapcsolatos panaszaikat. 
 
FORRÁS: 
https://www.origo.hu/ 
https://www.portfolio.hu/ 
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Amerikai Egyesült Államok 

 
Túl sok a haláleset az amerikai idősotthonokban, vizsgálat indul 
Az amerikai igazságügyi tárca vizsgálja, hogy ki a felelős a koronavírus miatt idősotthonokban bekövetkezett, tömeges 
halálesetekért. A minisztérium levelet küldött New York, New Jersey, Pennsylvania és Michigan kormányzóinak annak 
feltárására, hogy ezek az államok nem sértettek-e szövetségi törvényt azáltal, hogy az idősotthonokat kötelezték a 
kórházból kiadott, de még nem teljesen felgyógyult koronavírusos betegek befogadására. Közleményében a tárca 
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leszögezte, hogy ezekben az államokban nemcsak kötelezővé tették a COVID-19-es páciensek befogadását, de gyakran 
még megfelelő vírustesztet sem végeztettek. 
 
Ezúttal nagyon jó hír jött az amerikai gazdaságról 
Jelentősen, a vártnál jóval nagyobb mértékben emelkedett az amerikai feldolgozóiparban a tartós javakra leadott 
megrendelések értéke júliusban. Az amerikai kereskedelmi minisztérium statisztikai intézete szerdán azt közölte, hogy 
júliusban az előző havihoz képest 23,2 milliárd dollárral, 11,2 százalékkal, 230,7 milliárd dollárra nőtt a tartós javakra 
leadott új megrendelések értéke. Ezzel már a harmadik egymást követő hónapban jegyeztek fel növekedést. Elemzők 
lényegesen szerényebb, 4,3 százalékos növekedésre számítottak a júniusi 7,7 százalékos bővülés után. A tartós javakra 
júliusban leadott megrendelések értéke 12,1 százalékkal volt kisebb az egy évvel korábbinál. 
 
Kelendőek a családi házak az Egyesült Államokban 
Az elemzők által vártnál jóval nagyobb mértékben, 13,5 éves csúcsra nőtt az új családi házak értékesítése az Egyesült 
Államokban júliusban, jelezve, hogy a lakáspiacot nem rengette meg a koronavírus-járvány, amely pedig a gazdaság 
egészét recesszióba taszította és tízmilliókat tett munkanélkülivé. Az amerikai kereskedelmi minisztérium kedden 
közölte, hogy júniushoz képest 13,9 százalékkal nőtt az új családi házak értékesítése, így az egész évre kivetített 
értékesítési darabszám 901 ezerre nőtt, ami 2006 decembere óta a legnagyobb szám. 
 
Éles fordulat Amerikában: nem kell koronavírusteszt azoknak, akik tünetmentesek 
Frissítette a koronavírus-tesztelésre vonatkozó ajánlását az amerikai járványügyi központ, amely szerint most már nem 
szükséges tesztet csináltatni akkor, ha valaki tünetmentes, még úgy sem, hogy előtte igazoltan koronavírussal fertőzött 
emberrel találkozott. Korábban a járványügy azt mondta, hogy vélt vagy valós koronavírusnak való kitettség esetén is 
javasolt a teszt elvégzése, abban az esetben is, ha az illető tünetmentes. A jelenlegi ajánlás azt mondja, hogy ha valaki 
közeli kontaktba (legalább 15 percig) került koronavírusos személlyel, de nincs tünete, nem szükséges tesztet 
csináltatnia, kivéve, ha veszélyeztetett életkorban van, ha egészségügyi dolgozó, illetve, ha egészségügyi szakemberek 
ajánlják a teszt elvégzését. 
 
Felpöröghet a koronavírusos betegek plazmakezelése Amerikában 
Rendkívüli felhatalmazást adott az amerikai Élelmiszer-, és Gyógyszerfelügyelet (FDA) a koronavírusos betegek 
vérplazmakezelésére - jelentette be Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban tartott sajtóértekezletén. A 
felhatalmazás értelmében a koronavírusból felgyógyultak antitesteket tartalmazó vérplazmájával kezelhetik a 
kórházban ápolt betegeket. Egyes eddigi kísérletek szerint ugyanis ezzel a módszerrel a lehető legrövidebb idő alatt 
kiirtható a fertőzött szervezetből a vírus, és a kezelés egyben csökkenti a beteg egyes szervi károsodásainak mértékét 
is.      
 
Biden hallgatna a tudósokra, teljesen lezáratná az Egyesült Államokat 
Elnökké választása esetén teljesen lezárná az Egyesült Államokat és gazdaságát a koronavírus-járvány miatt - jelentette 
ki Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje az ABC televízió péntek éjjeli híradójának adott interjújában. Lezárnék mindent, 
hallgatnék a tudósokra - mondta a demokraták elnökjelöltje. Hangsúlyozta: készen állok bármit megtenni az 
emberéletek megmentése érdekében, mert az országot nem indíthatjuk be addig, amíg a vírust nem győztük le. Biden 
az alelnökjelöltjével, Kamala Harris szenátorral együtt adta az interjút. Ez volt az első közös interjújuk. Az elnökjelölt a 
jelenlegi kormányzat járványkezelésének tudta be, hogy az Egyesült Államokban több mint ötmillió ember fertőződött 
meg a koronavírussal, és több mint 175 ezer ember halt meg a vírus okozta COVID-19-ben és szövődményeiben. 
 
Megint egymillió felett az új munkanélküliek száma Amerikában 
A múlt heti 971 ezerről ismét egymillió fölé emelkedett az első alkalommal munkanélküli segélyért folyamodók száma 
az Egyesült Államokban. Ez továbbra is a válság enyhülésére utal, hiszen tavasszal 5-6 milliós heti értékeket is láttunk. 
A múlt héten 1,106 millióan folyamodtak első alkalommal munkanélküli segélyért a tengerentúlon, ezzel megtört a 
csökkenő tendencia, hiszen legutóbb már 1 millió alatt volt a számuk. 
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A Fed döntéshozója szerint a piacnak van igaza, Amerika hamarabb kilábal, mint sokan hiszik 
A Wall Streetnek igaza van, az amerikai gazdaság hamarabb kilábalhat a jelenlegi válságból, mint azt sokan hiszik – 
mondta a Reuters tudósítása szerint James Bullard, a st. louis-i Fed elnöke azzal kapcsolatban, hogy az amerikai 
részvényindexek új csúcsra emelkedtek a világjárvány árnyékában. A Reutersnek adott interjúban Bullard arról beszélt, 
hogy az utóbbi időszak makroadatai többnyire kellemes meglepetést okoztak, ami arra utal, hogy az amerikai gazdaság 
egyre jobban teljesíthet. Ő arra számít, hogy már az idei második félévben további pozitív jelek látszanak majd a 
gazdaságban, egyre több cég tér vissza a korábbi működéshez. 
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Latin-Amerika 

 
Koronavírus adatok Latin-Amerikából 
A régióban továbbra is Brazíliában szűrték ki a legtöbb fertőzöttet, több mint 3,6 millió főt. Peruban, Mexikóban és 
Brazíliában 550-600 ezer között található a betegek száma, ugyanakkor a mexikói 60 ezer haláleset azt mutatja, hogy 
ebben az országban a fertőzöttek száma a hivatalos szám sokszorosa lehet. Chilében és Argentínában 350-400 ezer 
COVID-fertőzöttet tartanak nyilván, míg Bolíviában és Ecuadorban a számuk a 110 ezret közelíti. A közép-amerikai és 
karibi térségben a legtöbb a fertőzöttet a Dominikai Köztársaságban (91 ezer felett), Guatemalában (68 ezer felett) és 
Hondurasban (54 ezer felett) találjuk. Az egymillió lakosra vetített halálesetek száma Peruban a legmagasabb a világon, 
842 fő, megelőzve ezzel az Egyesült Államokat (547 fő) és Brazíliát (543 fő).  
 
Bolsonaro második fia is koronavírusos lett, ő az ötödik fertőzött a családban 
A brazil államfő második fia, Flavio Bolsonaro szenátor is elkapta a koronavírust, ő a Bolsonaro család immár ötödik 
tagja, aki fertőzött lett. Az államfő mellett felesége, anyósa és másik fia is megfertőződött már. Flavio Bolsonaro 
koronavírus-tesztje pozitív lett, de egyelőre tünetmentes. 
 
Lángokban áll a Föld egyik leggazdagabb biodiverzitású területe 
Hatalmas tüzek pusztítanak a brazíliai Pantanalban, a világ legnagyobb mocsárvidékén. A lángok a régió legfontosabb 
közlekedési útvonalát fenyegetik és számos védett fajt veszélyeztetnek.  
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Afrika és Közel-Kelet 

 
A járvány elvágta családjuktól a Franciaországban élő algériaiakat 
A koronavírus-járvány miatt Algéria lezárta határait, ami sok Franciaországban élő, algériai gyökerekkel rendelkező 
ember számára teszi lehetetlenné, hogy hazalátogasson - lassan már fél éve. A külföldön született, de Franciaországban 
élő emberek 12 és fél százalékát az algériai születésűek teszik ki: voltaképpen ők alkotják a bevándorlók legnagyobb 
csoportját. 
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Dél-Szudán 250 M USD összegű hitelt venne fel az Afrikai EXIM Banktól 
A dél-szudáni agrárminiszter-helyettes bejelentése alapján az ország 250 M USD összegű hitelt tervez felvenni az Afrikai 
EXIM Banktól, melynek elsődleges célja a COVID-19 elleni harc költségeinek fedezése és az élelmiszerbiztonság a 
továbbiakban való fenntartása.   
 
Békemegállapodást kötött Izrael és az Egyesült Arab Emírségek 
Békemegállapodást kötött Izrael és az Egyesült Arab Emírségek az Egyesült Államok közvetítésével - jelentette be 
Donald Trump amerikai elnök először a Twitteren, majd később a washingtoni Fehér Házban tartott tájékoztatóján is. 
Donald Trump közzétette a teljes nyilatkozatot, amelyből kiderült, hogy az érintett országok a következő hetekben 
diplomáciai megbeszéléseket folytatnak és kétoldalú megállapodásokat írnak alá. A kapcsolatok normalizálásával 
egyidejűleg Izrael felfüggeszti a ciszjordániai palesztin területek bekebelezését is. 
 
Döntött az ENSZ: nem állítják vissza az Irán elleni szankciókat 
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elutasította azt az amerikai javaslatot, hogy állítsanak vissza minden, Irán elleni ENSZ-
szankciót Teherán nukleáris programja miatt - jelentette be a testület soros elnöke, Indonézia képviselője kedden New 
Yorkban. Az amerikai ENSZ-nagykövet szerint a javaslat ellenzői terroristákat támogatnak. Az indonéz ENSZ-nagykövet 
elmondta: kapcsolatba lépett a BT-tagállamok képviselőivel, akik egy kivételével vitatták az amerikai álláspontot, ezért 
az elnökség "nincs abban a helyzetben, hogy további lépéseket tegyen" az ügyben. 
 
Egész országra kiterjedő tűzszünetet jelentett be a líbiai kormány 
Az egész országra kiterjedő tűzszünetet jelentett be pénteken a nemzetközileg elismert, tripoli székhelyű líbiai kormány, 
ezenkívül azzal a felhívással fordult a tobruki ellenkormányhoz, hogy vonja ki erőit Szirt tengerparti városból, amit Tripoli 
mindeddig meg akart szerezni tőle. Ezzel párhuzamosan a tobruki parlament elnöke, Aguila Száleh is országos 
tűzszünetről szóló közleményt adott ki. 
 
Nigéria gazdasága 6,1%-kal csökkent 2020 II. negyedévében 
Az ország statisztikai hivatalának közleménye szerint a nigériai gazdaság 6,1%-kal esett vissza ez év második 
negyedévében. A kőolajexporttól jelentősen függő ország bevételei a kőolaj iránti globális kereslet visszaesése miatt 
jelentősen csökkentek. A gazdaságot tovább lassította a vírus terjedésének megfékezése érdekében meghozott 
kormányzati intézkedések, kijárási korlátozások és lezárások is.  
 
Milliószámra hagyják el az arab országokat a vendégmunkások 
A koronavírus-járvány és az olajár mélyrepülése több arab államot is arra késztetett, hogy átgondolják munkaerő 
politikájukat. Kuvait is beáll a sorba - írja a hvg.hu. Szaúd-Arábiát eddig több mint 300 ezer vendégmunkás hagyta már 
el, idén 1,2 millió külföldi távozására számítanak. Kuvait most készül kiutasítani 360 ezret. Az országot irányító emír már 
a pandémia előtt is arról beszélt, hogy Kuvaitban a vendégmunkások arányát 70-ről 30 százalékra kell csökkenteni. 
 
Kutyaszorítóba került a Saudi Aramco 
Komolyabb átalakításokat hajtott végre menedzsment szinten a Saudi Aramco a magasabb jövőbeli profitabilitás 
elérése érdekében. A vállalat ugyanis nehéz helyzetbe került az olajárak esése és az OPEC+ keretében kötött kitermelési 
korlátozás következtében, mivel korábban jelentős mértékű osztalék kifizetésére tett ígéretet a részvényesek felé. 
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Ausztrália 

 
Kötelező lesz az ausztráloknak a koronavírus-oltás 
Kötelezővé tenné a koronavírus elleni oltást Scott Morrison ausztrál kormányfő, mihelyst rendelkezésre áll majd az 
oltóanyag. A miniszterelnök bejelentette, hogy az AstraZeneca és az ausztrál kormány közötti megállapodásnak 
köszönhetően az ausztrál lakosok a világon az elsők között fogják megkapni a koronavírus elleni vakcinát, amennyiben 
azt sikerül kifejlesztenie a cégnek. Morrison a 3AW rádiónak azt mondta szerdán, amennyire csak lehet, kötelezővé 
kell tenni az oltást a 25 milliós lakosságú országban, kivételt csak egészségi okokból lehetne elfogadni. A tervek szerint 
az oltás valamennyi ausztrál állampolgár számára ingyenes lesz. Ausztráliában eddig csaknem 24 ezer fertőzöttet 
regisztráltak, és a koronavírushoz köthető halálozások száma a 450-et közelíti. 
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Új-Zéland 

 
Hiába sikerült megállítani a vírus terjedését, most mégis el kell halasztani a választást 
Kérdés, hogy hogyan került újból elő a koronavírus Új-Zélandon, ahogy az is, megsínyli a népszerűsége, vagy csak 
még jobban megerősödve jön ki ebből Jacinda Ardern, akinek a járvány elleni védekezése eddig az egyik 
leghatásosabb volt. Négy héttel elhalasztják Új-Zélandon a parlamenti választást a koronavírus-járvány elleni 
intézkedések részeként, a fertőzöttek száma ugyanis annak ellenére emelkedik, hogy Auckland vesztegzár alá került. 
Ezt Jacinda Ardern miniszterelnök jelentette be hétfőn, miután tárgyalt a nagy pártok vezetőivel. Azt viszont kizárta, 
hogy – akár ha a vírushelyzet fokozódik – újabb időpontra tolják el a voksolást. 
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