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Η Σλοβενία παίρνει νέο δάνειο 2 
δις Ευρώ 
 
Η Σλοβενία εξέδωσε νέο δεκαετές 
ομόλογο ύψους 1,75 δις Ευρώ και 
επέκτεινε το υφιστάμενο 
τριακονταετές με επιπλέον 250 
εκατομμύρια. Αυτή είναι η πρώτη 
φορά που εκδίδεται ομόλογο με 
αρνητική απόδοση μέχρι την λήξη.  
 
"Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η 
Σλοβενία εξέδωσε σήμερα 
μακροχρόνιο ομόλογο με αρνητική 
απόδοση μέχρι την λήξη," ανέφερε 
το Υπουργείο Οικονομικών. 
 
Το Υπουργείο έχει αναθέσει στις 
τράπεζες Barclays, BNP Paribas, 
Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, 
HSBC και NKBM να διαχειριστούν 
την έκδοση ενός νέου ομολόγου που 
θα λήγει το 2031 και την ανανέωση 
του τριακονταετούς ομολόγου που 
θα λήγει το 2050. 
 
Η Σλοβενία εξέδωσε δεκαετές 
ομόλογο με αρνητική απόδοση 
ποσοστού -0,096% και μηδενικό 
επιτόκιο. 
 

 
 
 
Η αύξηση κατά 250 εκατομμύρια στο 
ευρωομόλογο εκδόθηκε με επιτόκιο 
0,381%.  
 
Το Υπουργείο ανέφερε ότι αμφότερα 
τα ομόλογα αντανακλούν την 
μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη των 
επενδυτών στην Σλοβενία και την 
εμπιστοσύνη στις αποφάσεις που 
λήφθηκαν από την κυβέρνηση κατά 
τους τωρινούς απαιτητικούς 
καιρούς. 
 
Η Σλοβενία εκμεταλλεύτηκε τις 
διεθνείς χρηματαγορές τον 
Οκτώβριο του 2020. Το Υπουργείο 
Οικονομικών δανείστηκε 6 δις Ευρώ 
μέσω νέων και διευρυμένων 
ομολόγων, χωρίς να 
περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί 
του Δημοσίου. To μεγαλύτερο μέρος 
χρησιμοποιήθηκε για τη 
χρηματοδότηση των μέτρων 
αντιμετώπισης της πανδημίας 
Covid-19. 
 
Για να εφαρμόσει τον ετήσιο 
προϋπολογισμό, το κράτος πρέπει να 
δανειστεί 5,67 δις Ευρώ, σύμφωνα με 
τον προϋπολογισμό που υιοθέτησε η 
κυβέρνηση τον περασμένο μήνα. Το 
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Δημόσιο χρέος θα αυξηθεί σε 36,62 
δις Ευρώ ή στο 75% του ΑΕΠ. 
 
Η συνολική ανεργία τον Δεκέμβριο 
του 2020 αυξήθηκε πάνω από 15,9% 
σε ετήσια βάση 
 
Η επιδημία του Covid-19 επηρέασε 
την αγορά εργασίας της Σλοβενίας. 
Συνολικά 87.283 άτομα 
καταγράφηκαν ως άνεργοι στην 
Υπηρεσία Απασχόλησης στα τέλη 
Δεκεμβρίου του 2020, το οποίο είναι 
κατά 15,9% περισσότερα σε ετήσια 
βάση, και 3,7% περισσότερο από τα 
τέλη Νοεμβρίου του προηγούμενου 
χρόνου. 
 
Η Υπηρεσία Απασχόλησης ανέφερε 
ότι 7.735 άτομα καταγράφηκαν εκ 
νέου τον προηγούμενο Δεκέμβριο, 
ενώ 2.913 βρήκαν δουλειά. 
Συνολικά, 4.591 άτομα διαγράφηκαν 
από τα αρχεία ανέργων αυτόν τον 
μήνα. 
 
Αυτό εξηγείται καθώς ένας 
αυξανόμενος αριθμός συμβάσεων 
ορισμένου χρόνου δεν ανανεώθηκε, 
που αντιστοιχεί σε 4.237 άτομα που 
είχαν εγγραφεί εκ νέου τον 
προηγούμενο Δεκέμβριο. 
 
Ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
ατόμων που αναζητούν εργασία 
αυξήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 
κατά 5,2% σε σύγκριση με τον 
Νοέμβριο, ενώ ο αριθμός των 
ατόμων που βρήκαν δουλειά σε 
σχέση με τον προηγούμενο μήνα 
μειώθηκε κατά 36,5%. 
 

Ο αριθμός των ατόμων που 
εγγράφηκαν ως άνεργοι στο τέλος 
του 2020 ήταν πάνω κατά 3,7% σε 
σύγκριση με το τέλος του Νοεμβρίου. 
Η Υπηρεσία Απασχόλησης σημείωσε 
ότι η αύξηση της ανεργίας θα ήταν 
ακόμη υψηλότερη αν η κυβέρνηση 
δεν είχε πάρει τα σχετικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
επιδοτήσεων των αναστολών και της 
μείωσης του ωραρίου εργασίας. 
 
Σε ολόκληρο το 2020, 98.244 άτομα 
εγγράφηκαν εκ νέου στην Υπηρεσία 
Απασχόλησης, δηλαδή 31,3% 
περισσότεροι σε σχέση με το 2019. 
Ωστόσο, περισσότεροι άνεργοι 
βρήκαν δουλειά ή εγγράφηκαν ως 
αυτοαπασχολούμενοι τον 
προηγούμενο χρόνο σε σύγκριση με 
το 2019.  
 
Η ανεργία αυξήθηκε σε όλες τις 
περιφερειακές ενότητες, εκτός από τη 
Murska Sobota στα βορειοανατολικά 
(-3%), η οποία ωστόσο εξακολουθεί 
να καταγράφει το υψηλότερο 
ποσοστό. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις 
σημειώθηκαν σε Koper (+28,6%) και 
Ptuj (+27,6%). 
 
Τον Δεκέμβριο του 2020 μόνο, οι 
εργοδότες ανέφεραν 6.869 νέες θέσεις 
εργασίας, που είναι κατά 15,3% 
λιγότερες σε σχέση με του Νοεμβρίου 
και κατά 22,7% λιγότερες από τον 
Δεκέμβριο 2019. Ολόκληρο το 2020, 
ο αριθμός των καταγεγραμμένων 
κενών θέσεων εργασίας μειώθηκε 
κατά 22,5% σε 114.671. 
 
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα 
δεδομένα (Οκτώβριος 2020), ο 
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απασχολούμενος πληθυσμός της 
Σλοβενίας είναι 890.542 άτομα, και ο 
καταγεγραμμένος αριθμός των 
ανέργων είναι 8,6%, ή 1,2 
ποσοστιαίες μονάδες περισσότερες 
από τον Οκτώβριο του 2019. 
 
Η Σλοβενία επαναγοράζει δεκαετές 
ομόλογο ύψους 1,5 δις Ευρώ 
 
Το Υπουργείο Οικονομικών 
επαναγοράζει ευρωομόλογο αξίας 
1,5 δις Ευρώ που εκδόθηκε από την 
Σλοβενία πριν δέκα χρόνια με 
επιτόκιο 4,375%. Αυτό 
αντιπροσωπεύει το 40% του χρέους 
του ετήσιου προϋπολογισμού. 
 
Το συνολικό ποσό του χρέους του 
προϋπολογισμού για το 2021 είναι 
3,7 δις Ευρώ, και η Σλοβενία έχει 
ήδη εξασφαλίσει αναχρηματοδότηση 
αυτών των υποχρεώσεων ως μέρος 
του μακροπρόθεσμου δανεισμού που 
πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 
μήνα. 
 
Το Υπουργείο σημείωσε ότι εκδόθηκε 
δεκαετές ομόλογο ύψους 1,75 δις 
Ευρώ, και προστέθηκαν 250 
εκατομμύρια στο υπάρχον 
τριακονταετές ομόλογο με λήξη το 
2050, και 200 εκατομμύρια στο 
δεκαετές που λήγει τον Μάρτιο του 
2029. 
 
Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός 
πραγματοποιήθηκε με αρνητικό 
μέσο επιτόκιο -0,05% και με τη μέση 
εναπομένουσα διάρκεια του χρέους 
στα 12,2 έτη. 
 

Στο σχέδιο του προϋπολογισμού για 
το 2021 που απεστάλη στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το φθινόπωρο, 
πριν την ψήφισή του, η κυβέρνηση 
ανέφερε ότι το δημόσιο χρέος 
αναμένεται να βρεθεί στα 37,7 δις 
Ευρώ ή 82,4% του ΑΕΠ στο τέλος του 
2020. 
 
Σύμφωνα με τις τελευταίες 
εκτιμήσεις του Υπουργείου, το 
δημόσιο χρέος έφτασε το 82% στο 
τέλος του χρόνου, και από το τέλος 
του 2021 αναμένεται να μειωθεί στο 
80,9% του ΑΕΠ σε αντίθεση με την 
αύξηση του χρέους σε ονομαστικούς 
όρους (σε περίπου 39,5 
δισεκατομμύρια Ευρώ). Το επιτόκιο 
του δημοσιονομικού χρέους 
αναμένεται να μειωθεί στο 0,1% από 
το 1,6% του ΑΕΠ. 
 
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη 
συνέχισε να βελτιώνεται τον 
Ιανουάριο 
 
Η εμπιστοσύνη των Σλοβένων 
καταναλωτών συνέχισε να 
βελτιώνεται σε μηνιαία βάση τον 
Ιανουάριο, αυξανόμενη κατά μία 
ποσοστιαία μονάδα από τον 
Δεκέμβριο 2020. Ωστόσο, βρίσκεται 
18 μονάδες κάτω από το Ιανουάριο 
του 2020 και οχτώ μονάδες 
χαμηλότερα από τον 
μακροπρόθεσμο μέσο όρο. 
 
Έπειτα από μια βελτίωση της 
τρίμηνης πτώσης τον προηγούμενο 
Δεκέμβριο, η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών αυξήθηκε κι άλλο τον 
Ιανουάριο, κυρίως εξαιτίας του 
επιμέρους δείκτη που υπολογίζει τις 
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προσδοκίες των καταναλωτών 
σχετικά με τη οικονομική κατάσταση 
τω νοικοκυριών (τέσσερις μονάδες). 
 
Ο επιμέρους δείκτης προσδοκιών για 
την οικονομική κατάσταση της 
χώρας αυξήθηκε κατά δύο 
ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι δείκτες 
που μετρούν την τρέχουσα 
οικονομική κατάσταση των 
νοικοκυριών και τις προσδοκίες 
μεγάλων αγορών έπεσαν κατά 2 
μονάδες έκαστος. 
 
Σε ετήσιο επίπεδο, και οι τέσσερις 
επιμέρους δείκτες έπεσαν τον 
Ιανουάριο, με τον επιμέρους δείκτη 
προσδοκιών για την οικονομική 
κατάσταση της χώρας να πέφτει 
κατά 29 ποσοστιαίες μονάδες. 
 
Συγκριτικά με τον Οκτώβριο 2020, οι 
προσδοκίες των καταναλωτών για 
την αγορά ή οικοδόμηση νέας 
κατοικίας βελτιώθηκαν κατά μία 
ποσοστιαία μονάδα, ενώ οι 
προσδοκίες για την αγορά νέου 
αυτοκινήτου έπεσαν κατά δύο 
ποσοστιαίες μονάδες.  
 
Η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων 
βελτιώνεται ελάχιστα τον 
Ιανουάριο  
 
Η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων 
στη Σλοβενία βελτιώθηκε κατά 2.2 
ποσοστιαίες μονάδες το Ιανουάριο 
σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, 
και διαμορφώθηκε στο -7.1, με όλους 
τους επιμέρους δείκτες που μετρούν 
την εμπιστοσύνη στη λιανική 
πώληση να αυξάνονται σε μηνιαίο 

επίπεδο, σύμφωνα με τη Στατιστική 
Υπηρεσία. 
 
Ο επιμέρους δείκτης εμπιστοσύνης 
για την παραγωγή αυξήθηκε 
αισθητά κατά 1.5 μονάδες και για τις 
υπηρεσίες κατά 1.3 μονάδες.  
 
Σε ετήσιο επίπεδο,  η εμπιστοσύνη 
των επιχειρήσεων τον Ιανουάριο 
έπεσε κατά 11,1 μονάδες. 
 
Στην έρευνα που διεξήγαγε η 
Στατιστική Υπηρεσία, οι επιχειρήσεις 
ανέφεραν πως η λειτουργία τους 
δυσκολευόταν από την αβέβαιη 
οικονομική κατάσταση (44% τω 
επιχειρήσεων), ανεπαρκή εσωτερική 
και εξωτερική ζήτηση (34% και 30%, 
αντίστοιχα) και τον κορονοϊό (21%). 
Η έρευνα σημειώνει πως ο ρυθμός 
χρήσης της παραγωγικής 
δυνατότητας από επιχειρήσεις τον 
Ιανουάριο ήταν 82,2%, το οποίο 
είναι κατά 0,8 της μονάδας κάτω από 
το Οκτώβριο.    
 
Όλοι οι δείκτες τετραμήνων έχουν 
χειροτερεύσει, εκτός του δείκτη 
ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές 
αγορές (αυξήθηκε κατά 3 μονάδες). 
 
Τα έσοδα από το λιανικό εμπόριο 
το 2020 έπεσαν σχεδόν κατά 10% σε 
ετήσια βάση 
 
Τα έσοδα από το λιανικό εμπόριο σε 
πραγματικούς όρους έπεσαν το 
προηγούμενο έτος κατά 9,7% σε 
σύγκριση με το 2019, σύμφωνα με τη 
Στατιστική Υπηρεσία. Η μεγαλύτερη 
πτώση, κατά 23,6% σημειώθηκε στα 
καταστήματα πώλησης καυσίμων. 
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Η Στατιστική Υπηρεσία σημείωσε 
πως, έπειτα από τέσσερις μήνες 
πτώσης ανά μήνα, τα έσοδα από τη 
λιανική σε πραγματικούς όρους τον 
Δεκέμβριο ήταν αυξημένα κατά 0,1% 
σε σύγκριση με τον προηγούμενο 
μήνα.  
 
Τα έσοδα από το λιανικό εμπόριο 
μη-φαγώσιμων προϊόντων 
αυξήθηκαν κατά 0,2% τον Δεκέμβριο 
ανά μήνα και τα έσοδα από τη 
λιανική πώληση τροφίμων 
αυξήθηκαν κατά 0,3%. Σε σύγκριση 
με το Δεκέμβριο του 2019, τα έσοδα 
από τη λιανική πώληση μη-
φαγώσιμων προϊόντων μειώθηκαν 
κατά 16,1%, ενώ τα έσοδα από τη 
λιανική πώληση τροφίμων 
αυξήθηκαν κατά 1,4% 
 
Ανά έτος, τα έσοδα από το λιανικό 
εμπόριο σε πραγματικούς όρους το 
Δεκέμβριο ήταν πεσμένα κατά 13,3% 
με τη συμπερίληψη των καυσίμων. 
Χωρίς αυτές τις πωλήσεις, τα έσοδα 
λιανικής το προηγούμενο μήνα ήταν 
κάτω κατά 8,6% ανά έτος.  
 
Η Σλοβενία εκδίδει 60-ετές ομόλογο 
αξίας 500 εκατ. ευρώ 
 
Η Σλοβενία εξέδωσε 60-ετές ομόλογο 
500 εκατ. Ευρώ, το δεύτερο 
υψηλότερο ομόλογο αυτή τη χρονιά 
και ένα από τα μακροβιότερα που 
έχει εκδώσει η χώρα. 
 
«Τα 60-ετή ομόλογα σε Ευρώ 
εκδόθηκαν με 0,70% απόδοση και 
επιτόκιο τοκομεριδίου 0,6875%. 
Αυτό είναι συγκρίσιμο με χώρες 

όπως η Γαλλία και το Βέλγιο», 
ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών. 
 
Το Υπουργείο πιστεύει πως η έκδοση 
δείχνει ότι η Σλοβενία συνεχίζει να 
απολαμβάνει μακροπρόθεσμη 
εμπιστοσύνη από τους επενδυτές της. 
«Οι επενδυτές εμπιστεύονται τις 
αποφάσεις και τα μέτρα που παίρνει 
η κυβέρνηση για να μετριάσει τις 
επιπτώσεις της επιδημίας για τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις», 
ανέφερε. 
 
Εξουσιοδοτημένοι εκδότες είναι οι 
BNP Paribas, Deutsche Bank, 
Goldman Sachs Bank Europe SE και 
HSBC. 
 
Παρά τις πρόσφατες παγκόσμιες 
διαταράξεις, οι αγορές υπήρξαν 
σχετικά θετικές, ανέφερε το 
Υπουργείο, προσθέτοντας ότι «μετά 
από μια θετική ανταπόκριση από 
τους επενδυτές, η Σλοβενία άνοιξε 
βιβλίο παραγγελιών». 
 
Το ομόλογο λήγει στις 3 Μαρτίου 
2081. Η απόδοση 0,70% μέχρι τη 
λήξη του είναι 82,8 μονάδες βάσης 
περισσότερο από το 30-ετές ομόλογο 
της Γερμανίας που λήγει το 
Αύγουστο του 2050, ανέφερε το 
Υπουργείο. 
 
Οι περισσότεροι επενδυτές (34%) 
προέρχονται από τη Γερμανία και 
την Αυστρία, και ακολουθούν οι 
επενδυτές από τη Γαλλία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία 
(15% έκαστος). Ένα 4% των 
επενδυτών προέρχεται από την 
Ιταλία και 3% από σκανδιναβικές 
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χώρες και την ίδια τη Σλοβενία, 
αντίστοιχα. Το 1% των επενδυτών 
προέρχεται από τις χώρες της 
Benelux. Οι Αμερικανοί  και λοιποί 
επενδυτές αντιπροσωπεύουν το 14% 
όλων των επενδυτών και οι 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες το 11%. 
 
Οι επενδυτές είναι κυρίως 
διαχειριστές, ασφαλιστές και 
συνταξιοδοτικά ταμεία (67%), 
τράπεζες (13%), κρατικά ιδρύματα 
(7%) και άλλες οντότητες (13%). 
 
Το Ιανουάριο η Σλοβενία εξέδωσε 
δεκαετές ομόλογο 1.75 δις Ευρώ, και 
αύξησε το 30-ετές ομόλογο κατά 250 
εκατ. Ευρώ, με λήξη το 2050.   
 
Ο δανεισμός με το δεκαετές ομόλογο 
ήταν ο πρώτος με αρνητικό επιτόκιο 
για τη χώρα. 
 
Οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν ότι 
το δημόσιο χρέος της Σλοβενίας θα 
έπρεπε να έχει φτάσει το 82% του 
ΑΕΠ στο τέλος του 2020 και να πέσει 
στο 80.9% μέχρι το τέλος του 2021, 
παρά την ονομαστική αύξηση. 
 
Φόροι και εισφορές κάτω κατά 7% 
το 2020 λόγω πανδημίας  
 
Η Οικονομική Διαχείριση (FURS) 
συνέλεξε 16,3 δις Ευρώ σε φόρους 
και λοιπές εισφορές το 2020, 
σύμφωνα με προκαταρκτικά 
στοιχεία, το οποίο αναλογεί σε 1,3 
δις Ευρώ ή 7.3% λιγότερα από το 
2019. Σχεδόν όλα τα είδη εσόδων 
ήταν πεσμένα, κυρίως λόγω των 
μέτρων που σχετίζονται με την 
πανδημία. 

Το FURS συνέλεξε συνολικά 15,4 δις 
Ευρώ σε φόρους και εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο 
είναι κατά 7,8% λιγότερο από το 
2019. 
 
Αξιοσημείωτη πτώση κατά 9,7% 
σημειώθηκε στους φόρους 
εισοδήματος και φόρους 
εισοδήματος εταιρειών, τα οποία 
μειώθηκαν κατά 3,9% και 22,5% 
αντίστοιχα. 
 
Πάνω από 10% λιγότεροι φόροι σε 
αγαθά και υπηρεσίες 
συγκεντρώθηκαν, 
συμπεριλαμβανομένου λιγότερου 
ΦΠΑ κατά 8,9% και κατά 14,8% 
λιγότερους ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης.  
 
Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
για συντάξεις, αναπηρίες και 
ασφάλειες υγείας, οι οποίες 
πηγαίνουν κατά βάση στο 
Ινστιτούτο Συντάξεων και 
Αναπηρίας (ZPIZ) και το δημόσιο 
Ινστιτούτο Ασφάλισης Υγείας 
(ZZZS), ήταν 4,8% χαμηλότερες από 
το προηγούμενο έτος και έπεσαν 
κάτω από 6,7 δις Ευρώ. 
 
Το FURS σημείωσε πως η νομοθεσία 
για οικονομική βοήθεια στο κύμα 
πανδημίας την άνοιξη 
συμπεριελάμβανε παραγραφή 607,6 
εκατομμυρίων Ευρώ σε εισφορές. 
 
Το έλλειμμα προϋπολογισμού της 
Σλοβενίας στα 3,5 δις Ευρώ το 2020 
 
Η Σλοβενία είχε έλλειμμα 
προϋπολογισμού 3,5 δις Ευρώ το 



7 

 

2020, σύμφωνα με προκαταρκτικά 
στοιχεία του Υπουργείου 
Οικονομικών, το οποίο είναι 
αξιοσημείωτα χαμηλότερο από το 
προβλεπόμενο έλλειμμα στον ετήσιο 
προϋπολογισμό.   
 
Τα συνολικά έσοδα προϋπολογισμού 
μειώθηκαν κατά λίγο πάνω από 10% 
ανά έτος σε 9,08 δις Ευρώ, ενώ οι 
δαπάνες αυξήθηκαν κατά σχεδόν 
27% σε 12,56 δις Ευρώ, κυρίως λόγω 
δαπανών που σχετίζονται με την 
πανδημία. 
 
Στον ανανεωμένο προϋπολογισμό 
του έτους, τα έσοδα ήταν 
σχεδιασμένα για 9,2 δις Ευρώ και οι 
δαπάνες για 13,4 δις Ευρώ, με το 
προβλεπόμενο έλλειμμα στα 4,2 δις 
ευρώ ή πάνω από 9% του ΑΕΠ.  
 
Τα στοιχεία δείχνουν ότι μόλις πάνω 
από 2 δις Ευρώ ξοδεύτηκαν σε μέτρα 
και άλλες δαπάνες που σχετίζονται 
με την πανδημία, σημαντικά 
χαμηλότερα από τα 
προϋπολογισμένα. 
 
Οι αφίξεις τουριστών μειώθηκαν 
κατά 50% το 2020 
 
Η Σλοβενία κατέγραψε λίγο 
περισσότερες από 3 εκατ. αφίξεις 
ντόπιων και ξένων τουριστών το 
2020, πεσμένες κατά σχεδόν 51% από 
το 2019, καθώς η αύξηση του 
εσωτερικού απέτυχε να αποτρέψει τη 
πτώση στις ξένες αφίξεις, σύμφωνα 
με στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας. 
 

Οι χώροι φιλοξενίας τουριστών 
είδαν 21% αύξηση εγχώριων 
αφίξεων σε ετήσιο επίπεδο, με τις 
διανυκτερεύσεις να αυξάνονται κατά 
33%. 
 
Οι αφίξεις ξένων τουριστών ήταν 
λιγότερες κατά 74%, ενώ οι 
διανυκτερεύσεις έπεσαν κατά 71% σε 
σχέση με το 2019. 
 
Από τις ξένες αφίξεις, οι 
περισσότερες προέρχονται από τη 
Γερμανία (σχεδόν 25%), Αυστρία και 
Ιταλία ( 11% έκαστη), Κροατία (7%), 
Ουγγαρία και Ολλανδία (5% 
έκαστη). 
 
Οι αφίξεις ξένων και ντόπιων 
τουριστών ήταν πεσμένες κατά 97% 
το Δεκέμβριο, με μόλις 9.300 αφίξεις 
και οι διανυκτερεύσεις έπεσαν κατά 
91%, αφού ο περιορισμός της 
κυκλοφορίας έκλεισε σχεδόν 
ολόκληρο το τουριστικό κλάδο. 
 
Οι ξένοι τουρίστες με τις 
περισσότερες διανυκτερεύσεις στη 
Σλοβενία το Δεκέμβριο προέρχονταν 
από Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και 
Κροατία. 
 
Ψήφιση όγδοου πακέτου μέτρων 
αντιμετώπισης οικονομικών 
συνεπειών πανδημίας COVID-19 
στη Σλοβενία 
 
Το κοινοβούλιο της Σλοβενίας 
ψήφισε το όγδοο πακέτο μέτρων για 
την αντιμετώπιση των οικονομικών 
συνεπειών της πανδημίας COVID-
19, συνολικής αξίας περίπου 320 
εκατομμυρίων Ευρώ.   
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Οι ψηφισθείσες διατάξεις έχουν ως 
εξής:  
 
Το πρόγραμμα διαθεσιμότητας, το 
οποίο ισχύει από την περασμένη 
άνοιξη, θα παραταθεί έως τα τέλη 
Απριλίου. Το μέτρο είχε θετική 
επίδραση στην αγορά εργασίας και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
εργοδότες που έχουν εγγραφεί έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2020, των οποίων 
τα έσοδα φέτος εκτιμάται ότι θα 
μειωθούν περισσότερο 20% σε ετήσια 
βάση λόγω της πανδημίας. 
 
Η καινοτομία στο πρόγραμμα 
διαθεσιμότητας είναι ότι το κράτος 
καλύπτει πλέον όχι μόνο το 80% 
αλλά το 100% των μισθών σε 
εταιρείες που είναι κλειστές λόγω 
περιορισμών που επιβάλλονται από 
την κυβέρνηση. 
 
Ο ελάχιστος μισθός αυξήθηκε αυτό 
το μήνα σε 1.024 Ευρώ ακαθάριστα. 
Καθώς οι εταιρείες ήδη έχουν 
σημαντικές δυσκολίες, η κυβέρνηση 
αποφάσισε να καλύψει προσωρινά 
μέρος του κόστους της αύξησης. 
 
Σύμφωνα με το όγδοο πακέτο 
αρωγής, προβλέπεται επιδότηση 50 
Ευρώ ανά εργαζόμενο με ελάχιστο 
μισθό για το πρώτο εξάμηνο του 
έτους, ενώ στο δεύτερο εξάμηνο, οι 
εργοδότες θα απαλλάσσονται από 
την καταβολή μέρους των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης για τους 
εργαζομένους τους. 
 
Τον Ιούλιο, η ελάχιστη βάση για 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης θα 
μειωθεί προσωρινά έως το τέλος του 

έτους από το 60% του μέσου μισθού 
στο βασικό μισθό. 
 
Ο νόμος ορίζει επίσης ότι οι 
εργοδότες δεν θα επιτρέπεται να 
κάνουν απολύσεις για 
επιχειρηματικούς λόγους κατά τη 
διάρκεια της περιόδου λήψης 
επιδότησης καθώς και για τρεις 
μήνες μετά. 
 
Το πακέτο επεκτείνει τις ομάδες που 
είναι επιλέξιμες για εφάπαξ επίδομα 
για να συμπεριλάβει μαθητές 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 
18 ετών και άνω (50 Ευρώ) και 
φοιτητές πανεπιστημίου που 
σπουδάζουν στο εξωτερικό (150 
Ευρώ), καθώς και ορισμένους 
εργαζόμενους με αναπηρία και 
βετεράνους πολέμου (150 Ευρώ). 
Όσοι κατέστησαν άνεργοι μετά τις 12 
Μαρτίου 2020 θα λάβουν επίσης 150 
Ευρώ. 
 
Ακόμη, το μπόνους κρίσης, αξίας 200 
Ευρώ, θα καταβληθεί σε υπαλλήλους 
που δεν το έλαβαν με την αμοιβή 
του Δεκεμβρίου, επειδή έλαβαν 
μπόνους απόδοσης. 
 
Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εργασίας 
έδωσε έμφαση στα μέτρα που 
στοχεύουν να βοηθήσουν τους 
ηλικιωμένους. Όσοι έχουν 
αναρρώσει από Covid-19 και 
χρειάζονται περισσότερη 
νοσοκομειακή περίθαλψη μετά την 
ασθένεια και όσοι δεν μπορούν να 
νοσηλευθούν κατ’ οίκον θα έχουν 
δικαίωμα παρατεταμένης θεραπείας 
και φροντίδας, 
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συμπεριλαμβανομένης της 
φυσιοθεραπείας. 
 
Ο Ερυθρός Σταυρός θα λάβει επίσης 
πρόσθετα κεφάλαια, ενώ οι εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης των 
θρησκευτικών εργαζόμενων θα 
καλυφθούν προσωρινά από το 
κράτος. 
 
Επίσης επεκτάθηκε η βοήθεια που 
παρέχεται στις υπηρεσίες μεταφοράς 
επιβατών. 
 
Μια διάταξη που όριζε ότι όλοι οι 
εργοδότες θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιήσουν ιατρική άδεια έως 
και τρεις ημέρες χωρίς να 
επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους, 
παρατάθηκε μέχρι το τέλος του 2021.  
 
 
 
 
 
 
 


