Szlovéniai heti összefoglaló gazdasági jelentés
2020. szeptember 22-28.
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Gazdasági hírek:
Az üzemanyag-árakat 2020. szeptember 30. után teljes körűen liberalizálják Szlovéniában. A
kormány 2020. szeptember 23-i ülése után kiadott nyilatkozata szerint az árak hatósági rögzítése
már nem szükséges, a versenyt elősegítő intézkedéseknek köszönhetően az olajszármazékok
piacára új kiskereskedelmi szolgáltatók léphetnek be, különös tekintettel a bevásárló központok
parkolóira.
A kormány elfogadta a munkahelyek megőrzésére, az idősek védelmére és a vírus terjedésének
megelőzésére összpontosító 5. „antikorona” intézkedéscsomagot. Szigorítva a jogosultsági
feltételeket 2020. december 31-ig meghosszabbították az ideiglenesen munkára
várakozók/készenléti állapotban lévő munkavállalók állami bértámogatását és az önfoglalkoztatók
1100 euró ideiglenes alapjövedelmet kérhetnek. Lehetővé tették a betegszabadságot 3 napig orvosi
igazolás nélkül (évente összesen max. 9 nap), valamint pótlékban részesülnek a Covid-betegekkel
közvetlen kapcsolatban lévő egészségügyi dolgozók. A hosszú egészségügyi várólisták
csökkentése érdekében a magán egészségügyi szolgáltatók egészségpénztárból való
finanszírozása is lehetővé vált.
A Nemzetgyűlés elfogadta a 2020. évi pótköltségvetést, amely 29%-kal, 3 milliárd euróval 13,39
milliárdra növeli a kiadásokat. Így 2020-ban rekordnagyságú 4,2 milliárd euró, GDP-arányosan
9,3%-os költségvetési hiány várható, ami a kormány szerint főként a járvány következményeinek
enyhítésére fordított költségek eredménye.
2020. január-augusztus időszakban a Szlovéniába látogató turisták száma 47%-kal 2,4 millióra,
míg a vendégéjszakák száma 40%-kal 7,1 millióra csökkent az előző év azonos időszakához
viszonyítva.
A Szlovén Makrogazdasági Elemző Intézet (UMAR) őszi GDP-növekedési előrejelzése szerint
6,7%-os gazdasági visszaesést vár 2020-ban Szlovéniában, 0,9 százelékpontot javítva a nyári
előrejelzésén (7,6%). Az UMAR 2021-ben 5,1%-os, 2022-ben 3,7%-os gazdasági növekedésre
számít.
A szlovén kormány a 2020-2023 közötti fejlesztési programban szereplő projektek listájára
felvette a ljubljanai vasútállomás korszerűsítését célzó több mint 100 millió euró értékű projektet,
lehetővé téve így a beruházás állami finanszírozását.
Az Európai Bizottság megállapítva, hogy a Fortenova Csoport, az Agrokor jogutódja és az
Agrokor tulajdonában lévő Mercator kiskereskedelmi lánc egyesülése nem befolyásolja majd
jelentősen a piaci versenyhelyzetet, jóváhagyta a Fortenova Csoportnak a Mercator akvizícióját.
A 2020 végén várható tranzakció megvalósulásához továbbá szükség van a Mercator hitelezőinek
és a szerb versenyvédelmi hivatal jóváhagyására is. 2020. január-június időszakban a Mercator
Csoport árbevétele 4,4%-kal 1,06 milliárd euróra nőtt az előző év azonos időszakához képest, míg
a járvány hatása miatt 69,2 millió euró veszteséget rögzített.
Az olasz tulajdonú autóalkatrészeket gyártó Cimos cégcsoport bejelentette, hogy leállítja a
gyártást a 150 alkalmazottat foglalkoztató maribori üzemében a járvány okozta gazdasági
nehézségekre és az autóipar problémáira hivatkozva. Az amerikai tulajdonban lévő, 560
alkalmazottat foglalkoztató Adient Slovenj Gradec autóipari beszállító is 120 fő elbocsátását
jelentette be.
A Ljubljana központjában öt szállodát üzemeltető Union Hotels Collection a járvány okozta válság
enyhítésére innovatív intézkedésekkel dolgozik kapacitásainak feltöltésére, többek közt
hotelszobák hallgatóknak, irodahelységeknek történő kiadásával.

Muravidéki gazdasági hírek:
• Lendva Község az egységes Közlekedési Stratégia folytatásaként a következő években három
kerékpárút kivitelezését tervezi, állami támogatás mellett. Ezek a Hosszúfalú – Lendva, Lendva –
Hármasmalom és Göntérháza – Radamos szakaszok.

• A lendvai Nafta Petrochem volt igazgatója, Mirko Horvat 2008 és 2010 között jogtalanul utalt
összesen több mint 1 millió eurót a Lendvai Fociklub számlájára, így 827 ezer euróval károsította
meg a céget – állapította meg jogerősen a maribori Kerületi Bíróság. Horvatnak peren kívüli
egyezség formájában 75 ezer eurót kell fizetnie.
• Már javában folynak a szüretek a muravidéki lankákon. A tavalyi évről maradt borfeleslegek miatt
a szőlő felvásárlási árai alacsonyak, átlagban 35 eurócentet ajánlanak kilogrammonként, fajtától és
cukorfoktól függően.
• Muravidéken elkezdődött a kukoricatermés betakarítása, a termelők szerint mennyiségileg és
minőségileg is kiváló évről beszélhetünk. Más kérdés ugyanakkor a felvásárlási ár, mely kb.
tizedével alacsonyabb a tavalyinál.
• 2021-től a gornja radgonai Elrad International két cégre osztódik. Az újonnan létrejövő Elrad
Electronics fogja folytatni az eddigi gyártást, az Elrad International pedig a leányvállalatokért és a
stratégiai fejlesztésekért fog felelni.
• Alenka Artnik, a Muraszombati Búvár Egylet tagja a görögországi Kalamati nemzetközi Kupán új
világrekordot állított fel, a kétuszonyos szabad merülésben ugyanis 94 méter mélyre süllyedt, 1
métert javítva az eddigi világcsúcson
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