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Várhatóan május 20-tól kezdődhet meg Szlovákiában az új koronavírus (SARS-CoV-2) terjedésével
összefüggésben márciusban bevezetett korlátozások feloldásának új, immár negyedik szakasza jelentette be Igor Matovic, szlovák kormányfő.
Kapcsolódó cikkek:
3 őszi szlovákiai kerékpártúra, amit egy övtáskával is bejárhatunk [2]
Közösen fesztiválozunk a szlovákokkal [3]

Matovic, aki erről a TA3 szlovák hírtelevízióban beszélt, a korlátozó intézkedések feloldásának
folytatását a fertőzéssel újonnan diagnosztizáltak viszonylag alacsony számával indokolta. A
kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta: a korlátozások feloldásának feltétele, hogy az újonnan
diagnosztizált fertőzések száma alacsony szinten, napi átlagban 25 alatt maradjon. Korábban a
korlátozások feloldásának feltételéül azt szabták, hogy a vírussal újonnan diagnosztizált fertőzöttek
számának napi átlaga száz alatt maradjon.
Szlovákiában április 22-én kezdték el a korlátozások feloldásának első szakaszát, akkor a kisebb
alapterületen működő üzletek és szolgáltatások nyithattak meg. Május 6-án a kormány egyidejűleg
léptette érvénybe a kéthetes ciklusokban tervezett enyhítések második és harmadik fázisát, amivel
lehetővé tették a nagyobb alapterületen működő üzletek és szolgáltatások, a kisebb
bevásárlóközpontok, a kültéri sportpályák, a rövid távú szállást nyújtó intézmények megnyitását, és
engedélyezték az istentiszteleteket, illetve kinyithattak az éttermek és bárok teraszai is. A negyedik
szakaszban a mozik, az uszodák, a bevásárlóközpontok, a sportlétesítmények és vélhetően az iskolák,
óvodák megnyitásával is számolnak.
Közben az országban több hete folyamatosan csökkenő tendenciát mutat koronavírus-fertőzéssel
diagnosztizáltak száma. Két hete számuk átlagban napi öt alá csökkent, és hasonló arány mutatkozik
ezen a héten is. A vírus szlovákiai megjelenése óta péntek volt az első olyan nap, amikor nem
diagnosztizáltak új fertőzöttet, szombaton pedig 2 személynél mutatták ki a Covid-19 betegség
kórokozóját, így a korábbiakkal együtt eddig 1457 fertőzöttet tartanak nyilván - derült ki a központi
válságstáb honlapján vasárnap közölt adatokból. Az újonnan gyógyultnak nyilvánítottak száma már
mintegy két hete minden nap meghaladja az újonnan regisztrált fertőzöttek számát. A nyilvántartás
szerint szombaton 22 esettel 941-re nőtt a hivatalosan gyógyultnak minősítettek száma, a kór
elismert halálos áldozatainak száma 26, és eddig már közel 120 ezer vírustesztet végeztek el.
Ugyanakkor a viszonylag alacsony számokkal összefüggésben Igor Matovic vasárnap óvatosságra
intett, és szakértői becslésekre hivatkozva azt mondta: mintegy 2500 olyan fertőzött lehet az

országban, akiket tünetmentességük miatt nem azonosítottak, de a vírus hordozójaként annak
terjesztői is lehetnek.
Leminősítették Szlovákiát
Leminősítette Szlovákiát a Fitch Ratings, elsősorban azzal a várakozásával indokolva a lépést, hogy az
új koronavírus okozta járvány az idén súlyos recessziót okoz a szlovák gazdaságban és a szlovák
államháztartási helyzet is meredeken romlik. A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban
bejelentette, hogy Szlovákia hosszú távú államadósság-kötelezettségeinek osztályzatát az eddigi "A
plusz"-ról egy fokozattal "A"-ra rontotta. Az új besorolás kilátása stabil.
A leminősítéshez fűzött elemzésében a Fitch közölte: előrejelzése szerint a szlovák hazai össztermék
(GDP) az idei év egészében reálértéken 10 százalékkal zuhan, miután a külső kereslet jelentősen
gyengül, és a Covid-19 járvány megfékezését célzó hazai korlátozások a belső keresletet is
megterhelik. A hitelminősítő várakozása ugyanakkor az, hogy a szlovák hatóságok május közepétől
hozzákezdenek a március 13-a óta érvényben lévő gazdasági korlátozó intézkedések fokozatos
enyhítéséhez, a gazdaságban az idei év második felétől fellendülés kezdődik és a szlovák hazai
össztermék 2021-ben 6,8 százalékkal nő.
A Fitch Ratings elemzői azonban azzal számolnak, hogy a bevételek csökkenése és a
gazdaságélénkítő kiadások miatt jelentősen romlanak a költségvetési mérőszámok. A cég az általa
eddig várt 0,8 százalékról 7,7 százalékra rontotta a GDP-arányos idei szlovák államháztartási hiányra
adott előrejelzését. A Fitch becslése szerint a költségvetési bevételek 2020-ban 10,5 százalékkal - a
GDP-érték 1,1 százalékának megfelelő mértékben - zuhannak, miután a hazai össztermék
zsugorodása közepette csökkennek az adó- és a társadalombiztosítási bevételek.
Ebben a környezetben a Fitch Ratings azt valószínűsíti, hogy a GDP-arányos szlovák államadósságráta az idén 59,9 százalékra emelkedik a 2019 végén mért 48 százalékról, és középtávon is a hasonló
besorolással ellátott szuverén adósok 56,1 százalékos jelenlegi mediánszintje felett marad. A Fitch
várakozása szerint ugyanakkor a szlovák állam hitelköltségei alacsony szinten maradnak, tekintettel
az euróövezeti jegybank (EKB) vásárlásaira, valamint az erőteljes befektetői érdeklődésre. A
hitelminősítő ennek illusztrálására felidézi, hogy a héten két kincstárjegy-kibocsátás is negatív
hozamon kelt el.
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