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Ψήφιση πακέτου μέτρων 
αντιμετώπισης της πανδημίας 
COVID-19  
 
Το κοινοβούλιο της Σλοβενίας 
ψήφισε στις 21 Μαΐου πακέτο 
μέτρων συνολικής αξίας περίπου 
ενός δισεκατομμυρίων Ευρώ για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
συνεπειών της πανδημίας COVID-
19. Τα περισσότερα από τα κονδύλια 
θα χρησιμοποιηθούν για επιδότηση 
της μερικής απασχόλησης ενώ 
περίπου το ένα τρίτο προορίζεται 
για κουπόνια εσωτερικού τουρισμού.  
 
Τα ψηφισθέντα μέτρα 
περιλαμβάνουν τα εξής:  
 
1) Επιδότηση μερικής απασχόλησης   
 
Εάν μειωθεί η εβδομαδιαία εργασία 
ενός εργαζομένου (από τις 40 ώρες), 
η κυβέρνηση θα παράσχει κεφάλαια 
για να τους καταβάλει αποζημίωση 
μισθού για τις εναπομείνασες ώρες, 
αλλά μόνο από πέντε έως 20 ώρες 
την εβδομάδα. 
 
Επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις που 
συστάθηκαν πριν τις 13 Μαρτίου  

 
 
 
2020 (έναρξη της πανδημίας) και οι 
οποίες δεν θα είναι σε θέση να 
παρέχουν τουλάχιστον το 90% του 
φόρτου εργασίας για τουλάχιστον το 
10% των εργαζομένων τους. 
 
Ο εργοδότης που συμμετέχει στο 
πρόγραμμα υποχρεούται να μην 
απολύσει τους εργαζομένους ενόσω 
συμμετέχει στο πρόγραμμα καθώς 
και ένα μήνα μετά. 
 
Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η 
Ιουνίου έως τις 31 Δεκεμβρίου. 
 
2) Μερική αποζημίωση για 
εργαζόμενους σε αργία 
 
Για τους εργαζόμενους που έχουν 
τεθεί σε αναγκαστική αργία, οι 
εταιρείες θα λάβουν κεφάλαια για το 
80% του επιδόματος ανεργίας που 
θα εδικαιούντο εάν ήταν άνεργοι, 
αλλά όχι περισσότερο από το 
υψηλότερο δυνατό επίδομα 
ανεργίας.  
 
Το μέτρο θα ισχύει μόνο για 
εργοδότες των οποίων η κύρια 
δραστηριότητα είναι ο τουρισμός και 
σε αγροκτήματα που 
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δραστηριοποιούνται πέρα από την 
καθαρή γεωργία σε τουριστικές 
εκμεταλλεύσεις. 
 
Το μέτρο καλύπτει επίσης χώρους 
για πολιτιστικές εκδηλώσεις, τυχερά 
παιχνίδια, καθώς και διασυνοριακές 
και άλλες οδικές μεταφορές. 
Για να είναι επιλέξιμη, τα έσοδα μιας 
εταιρείας το 2020 πρέπει να είναι 
περισσότερο από 10% χαμηλότερα 
λόγω της επιδημίας από ό, τι ήταν το 
2019. 
 
Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ μέχρι το 
τέλος Ιουνίου. 
 
3) Τουριστικά κουπόνια 
 
Όσοι είχαν μόνιμη διαμονή στη 
Σλοβενία στις 13 Μαρτίου 2020 θα 
λάβουν ένα τουριστικό κουπόνι για 
να το δαπανήσουν σε κατάλυμα 
εντός της χώρας. 
 
Οι ενήλικοι θα λάβουν κουπόνι 
αξίας 200 Ευρώ και οι ανήλικοι 
αξίας 50 Ευρώ. 
 
Οι εταιρείες που παρέχουν διαμονή, 
όπως ξενοδοχεία και άλλες συναφείς 
εγκαταστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των χώρων 
κάμπινγκ, θα είναι επιλέξιμες να 
δεχτούν τα κουπόνια, τα οποία θα 
ισχύουν μέχρι το τέλος του 2020. 
 
4) Οικονομικά κίνητρα  
 
Οικονομικά κίνητρα με τη μορφή 
επιχορηγήσεων και δανείων για τη 
συγχρηματοδότηση της απώλειας 
εισοδήματος στον τουρισμό και τη 

φιλοξενία, παροχή στήριξης για τις 
κατασκευές στις πληγείσες 
παραμεθόριες περιοχές, ενθάρρυνση 
της ψηφιοποίησης των εταιρειών και 
για επενδύσεις σε αναπτυξιακά έργα. 
 
Θα είναι επιλέξιμες πολύ μικρές, 
μικρές και μεσαίες εταιρείες που 
δικαιούνται κρατικής ενίσχυσης και 
μεγάλες εταιρείες που πλήττονται 
από την πανδημία. 
 
5) Χαλάρωση των προϋποθέσεων 
για κρατικές επιδοτήσεις 
 
Σύμφωνα με το νόμο για την 
προώθηση των επενδύσεων, η αξία 
της επένδυσης για την οποία μπορεί 
να χορηγηθεί κρατική επιδότηση 
παραμένει 1 εκατομμύριο Ευρώ για 
την μεταποίηση και 500.000 Ευρώ 
στις υπηρεσίες καθώς και για έρευνα 
και ανάπτυξη, αλλά ο αριθμός των 
θέσεων εργασίας που πρέπει να 
φέρει η επένδυση για τρία χρόνια 
μετά την ολοκλήρωσή της θα 
μειωθεί. 
 
Επιλέξιμοι θα είναι οι επενδυτές που 
επενδύουν στη Σλοβενία. 
 
Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ έως τις 30 
Ιουνίου 2021. 
 
6) Διάφορα άλλα μέτρα 
 
α. Χρηματοοικονομικά μέτρα για τη 
χρηματοδότηση εταιρειών στον 
τομέα των οδικών μεταφορών, για 
τις οποίες το κράτος θα διαθέσει 10 
εκατομμύρια Ευρώ το 2020 και στην 
κρατική τράπεζα SID 25 
εκατομμύρια Ευρώ. 
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β. Οικονομική βοήθεια για 
διαχειριστές πιστών του σκι, που 
κυμαίνονται από 1.000 Ευρώ έως 
12.200 Ευρώ ανά πίστα σκι. 
 
γ. Ισχύουσες συμβάσεις και 
συμφωνίες για τη μεταφορά με 
λεωφορεία που δεν μπορούσαν να 
παρασχεθούν εν μέρει ή πλήρως 
κατά τη διάρκεια της επιδημίας 
μπορούν να παραταθούν έως τον 
Σεπτέμβριο του 2021 χωρίς δημόσιο 
διαγωνισμό. 
 
δ. Το Ταμείο γεωργικών εκτάσεων 
και δασών μπορεί να διαγράψει ή 
να μειώσει την αποζημίωση για τον 
τίτλο κτιρίου και να μειώσει τις τιμές 
των εκτάσεων που έχει εκμισθώσει, 
μέχρι το τέλος του 2020. Το ταμείο 
μπορεί να εκμισθώσει γεωργικές 
εκτάσεις για 10 χρόνια. 
 
ε. Χαλάρωση των απαιτήσεων για 
την κατασκευή θερμοκηπίων σε 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις χαμηλής 
αξίας, προτεραιότητα αντιμετώπισης 
αιτημάτων εκμετάλλευσης 
γεωθερμικής ενέργειας σε 
θερμοκήπια. 
 
στ. Οι άδειες για εποχιακή εργασία 
στη γεωργία μπορούν να 
παραταθούν για 150 ημέρες. 
 
ζ. Η αμοιβή για τους εργαζόμενους 
με αναπηρία θα αυξηθεί κατά 10% 
του ελάχιστου μισθού. 
 
η. Οι διοργανωτές αθλητικών 
εκδηλώσεων θα λάβουν κουπόνι που 
αντιστοιχεί στην τιμή του εισιτηρίου 
για εκδήλωση που δεν μπορούσαν 

να πραγματοποιήσουν λόγω της 
πανδημίας. 
 
θ. Μέλη της Πολιτικής Προστασίας 
και άλλοι που βοηθούν στις 
προσπάθειες καταπολέμησης του 
κορονοϊού θα λάβουν ημερήσιο 
επίδομα 30 Ευρώ για εργασία σε 
επικίνδυνες συνθήκες. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει 
πτώση 7% του ΑΕΠ για τη Σλοβενία 
φέτος, 6,7% ανάκαμψη το 2021 
 
Στην πρώτη της οικονομική 
πρόβλεψη μετά την επιβολή μέτρων 
από τα κράτη μέλη της ΕΕ για τον 
περιορισμό της πανδημίας του 
κορονοϊού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προέβλεψε ότι το ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν της Σλοβενίας 
(ΑΕΠ) θα μειωθεί κατά 7% φέτος σε 
σύγκριση με το 2019, ενώ αναμένεται 
ανάκαμψη κατά 6,7% το 2021. 
 
Αυτή είναι μια σημαντική διόρθωση 
σε σύγκριση με τις προβλέψεις της 
Επιτροπής τον Φεβρουάριο, κατά 
την οποία η Σλοβενία αναμενόταν 
να σημειώσει αύξηση 2,7% του ΑΕΠ 
αυτό και το επόμενο έτος. 
 
Η εαρινή πρόβλεψη για το 2020 και 
το 2021 για τη Σλοβενία είναι 
ωστόσο κάπως καλύτερη κατά μέσο 
όρο για την υπόλοιπη ευρωζώνη, 
που ανέρχεται σε -7,7% για αυτό το 
έτος και + 6,3% για το επόμενο έτος. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει 
ότι η οικονομική ανάπτυξη στη 
Σλοβενία είχε ήδη επιβραδυνθεί το 
δεύτερο εξάμηνο του 2019, όταν οι 
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επενδυτικές δαπάνες άρχισε να 
φρενάρει. "Ως μια μικρή ανοιχτή 
οικονομία, η Σλοβενία είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτη στις επιπτώσεις 
της πανδημίας Covid-19". 
 
Η πρόβλεψη προσθέτει ότι η 
οικονομία της χώρας αναμένεται να 
συρρικνωθεί σημαντικά το 2020, 
αλλά το πακέτο τόνωσης που 
ανακοίνωσαν οι αρχές αναμένεται 
να μειώσει εν μέρει την απώλεια 
θέσεων εργασίας και εισοδημάτων 
των νοικοκυριών και να ανοίξει το 
δρόμο για μια ισχυρή ανάκαμψη το 
2021. 
 
"Τα δημόσια οικονομικά αναμένεται 
να παρουσιάσουν σημαντικό 
έλλειμμα το 2020, λόγω της απώλειας 
εσόδων και των σημαντικών μέτρων 
για τη στήριξη της οικονομίας και 
της βελτίωσης το 2021 σε συνδυασμό 
με την ανάκαμψη της οικονομίας". 
 
Η Επιτροπή σημειώνει ότι η 
Σλοβενία εισήλθε στην κρίση του 
κορονοϊού σε σχετικά ισχυρή θέση, 
αλλά τα μέτρα περιορισμού 
αναμένεται να έχουν ισχυρές 
αρνητικές επιπτώσεις, ιδίως το 
πρώτο εξάμηνο του 2020. 
 
Η εξαγωγή υπηρεσιών, ιδίως των 
μεταφορών και του τουρισμού, 
αναμένεται να είναι εξαιρετικά 
αδύναμη φέτος και οι νέες 
επενδυτικές αποφάσεις στον ιδιωτικό 
τομέα αναμένεται να αναβληθούν σε 
μεγάλο βαθμό για το 2021. 
 
Εν τω μεταξύ, η οικονομική 
δραστηριότητα της Σλοβενίας 

αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 
6,7% το 2021, αλλά αυτό σημαίνει ότι 
το ΑΕΠ δεν θα ανακάμψει πλήρως 
στο επίπεδο του 2019 πριν το τέλος 
του επόμενου έτους. 
 
Τα κυβερνητικά μέτρα αναμένεται 
να μειώσουν τον αντίκτυπο στην 
αγορά εργασίας, αλλά ωστόσο, το 
ποσοστό ανεργίας αναμένεται να 
αυξηθεί από το περασμένο έτος από 
4,5% σε 7%. Το ποσοστό αναμένεται 
να μειωθεί ξανά σε περίπου 5% το 
2021. 
 
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού 
αναμένεται να μειωθεί στο 0,5% 
φέτος λόγω των χαμηλών τιμών της 
ενέργειας και της χαμηλής ζήτησης, 
πριν αυξηθεί σε 1,2% το 2021. 
 
Φέτος, το ισοζύγιο της γενικής 
κυβέρνησης προβλέπεται να 
επιδεινωθεί και να παρουσιάσει 
έλλειμμα περίπου 7,2% του ΑΕΠ 
λόγω της προβλεπόμενης μείωσης 
της οικονομικής δραστηριότητας και 
των μέτρων αντιμετώπισης της 
πανδημίας Covid-19. 
 
Το 2021, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
θα υπάρξει αλλαγή πολιτικής και ότι 
τα μέτρα κατά της επιδημίας θα 
έχουν μόνο προσωρινό αποτέλεσμα 
το 2020, το έλλειμμα της γενικής 
κυβέρνησης αναμένεται να μειωθεί 
σε περίπου 2% του ΑΕΠ. 
 
Ο λόγος χρέους προς το ΑΕΠ της 
Σλοβενίας προβλέπεται να αυξηθεί 
σημαντικά στο 83,7% περίπου του 
ΑΕΠ το 2020 και να αρχίσει να 
μειώνεται ξανά το 2021. 
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Επισκόπηση των τελευταίων 
προβλέψεων για το ΑΕΠ της 
Σλοβενίας 
 
Οι τελευταίες προβλέψεις εξέλιξης 
του ΑΕΠ της Σλοβενίας, 
προσαρμοσμένες στις επιπτώσεις των 
μέτρων για τον περιορισμό της 
επιδημίας του κορονοϊού, δείχνουν 
ότι η οικονομία της χώρας θα 
συρρικνωθεί μεταξύ 6% και 8% 
φέτος, ενώ μεγέθυνση μεταξύ 2,5% 
και 6,7% αναμένεται το 2021. 
Ακολουθεί μια επισκόπηση των 
προβολών από μερικούς 
σημαντικούς φορείς. 
 
Προβλέψεις  
 

 2020 2021 

IMF -8,0% 5,4% 

IMAD -8,1% 3,5% 

Ε. Επιτρ. -7,0% 6,7% 

 
Ο ετήσιος αποπληθωρισμός 
παρέμεινε στο 1,2% τον Μάιο 
 
Το φθηνότερο πετρέλαιο διατήρησε 
σταθερές τις τιμές καταναλωτή της 
Σλοβενίας τον Μάιο, με τον ετήσιο 
ρυθμό αποπληθωρισμού να 
διαμορφώνεται στο 1,2%, σταθερός 
με τον προηγούμενο μήνα, παρά τη 
μηνιαία αύξηση των τιμών 
καταναλωτή κατά 9%, σύμφωνα με 
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Οι τιμές των εμπορευμάτων από έτος 
σε έτος μειώθηκαν κατά 2,9%, ενώ οι 
τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν 
κατά 2%. 
 

Οι χαμηλότερες τιμές των προϊόντων 
πετρελαίου (οι τιμές των υγρών 
καυσίμων μειώθηκαν κατά 32,4% και 
οι τιμές των λιπαντικών κατά 23,9%), 
είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση στον 
ετήσιο αποπληθωρισμό, κατά 1,4 
εκατοστιαίες μονάδες. 
 
Οι τιμές της βενζίνης μειώθηκαν 
κατά 25,5% και οι τιμές του 
πετρελαίου μειώθηκαν κατά 22,5% σε 
ετήσια βάση. 
 
Οι τιμές των ενδυμάτων και των 
υποδημάτων μειώθηκαν κατά 4,2%, 
γεγονός που μείωσε τον ετήσιο 
ρυθμό πληθωρισμού κατά 0,3 
ποσοστιαίες μονάδες. 
 
Εν τω μεταξύ, ο ετήσιος ρυθμός 
αυξήθηκε κατά 0,8 εκατοστιαίες 
μονάδες από τις υψηλότερες τιμές 
των τροφίμων (+ 5,4%). Οι τιμές των 
φρέσκων φρούτων αυξήθηκαν κατά 
23,4% και οι τιμές του κρέατος 
αυξήθηκαν κατά 10,6%. 
 
Σε μηνιαίο επίπεδο οι τιμές 
καταναλωτή αυξήθηκαν κυρίως 
λόγω των υψηλότερων τιμών των 
τροφίμων. 
 
Μετρημένος με τον εναρμονισμένο 
δείκτη τιμών καταναλωτή, το δείκτη 
αναφοράς της ΕΕ, ο ετήσιος ρυθμός 
αποπληθωρισμού της Σλοβενίας τον 
Μάιο ήταν 1,4% και ο μηνιαίος 
ρυθμός πληθωρισμού διαμορφώθηκε 
στο 0,7%.  
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Το ΑΕΠ της Σλοβενίας μειώθηκε 
κατά 2,3% το πρώτο τρίμηνο του 
έτους 
 
Το ΑΕΠ της Σλοβενίας μειώθηκε 
κατά 2,3% τους πρώτους τρεις μήνες 
του 2020 σε ετήσια βάση λόγω της 
επιβράδυνσης της εγχώριας 
κατανάλωσης και της εξωτερικής 
ζήτησης. Εποχικά διορθωμένο το 
ΑΕΠ μειώθηκε κατά 4,5% σε 
σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο 
του 2019 και κατά 3,4% σε ετήσια 
βάση, δείχνουν τα στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Το τρίμηνο, το οποίο είχε ήδη 
επηρεαστεί από την πανδημία του 
κορονοϊού, ιδίως μετά το ξέσπασμα 
της πανδημίας στην Ευρώπη τον 
Μάρτιο, είδε τις εγχώριες δαπάνες 
να μειώνονται κατά 3,1%. 
 
Τόσο η τελική καταναλωτική 
δαπάνη όσο και ο ακαθάριστος 
σχηματισμός κεφαλαίου μειώθηκαν, 
κατά 3,1% και 3,3%, αντίστοιχα. 
Αυτό συνέβη παρά την αύξηση κατά 
5,8% των τελικών καταναλωτικών 
δαπανών από την κυβέρνηση. 
 
Οι δαπάνες τελικής κατανάλωσης 
νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 6,4% 
και ο ακαθάριστος σχηματισμός 
παγίου κεφαλαίου κατά 6,3%. 
 
Οι περισσότεροι ακαθάριστοι 
σχηματισμοί παγίου κεφαλαίου 
μειώθηκαν, εκτός από τις 
κατασκευαστικές επενδύσεις και τις 
επενδύσεις σε προϊόντα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, τα οποία αυξήθηκαν 

κατά 3,8% και 1,7%, σε ετήσια βάση 
αντίστοιχα. 
 
Αυξήθηκαν επίσης τα αποθέματα, 
συμβάλλοντας κατά μισή 
εκατοστιαία μονάδα στην αύξηση 
του ΑΕΠ για να μετριαστεί η 
αρνητική επίδραση των 
ακαθάριστων επενδύσεων και της 
εγχώριας κατανάλωσης. 
 
Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 1,6% σε 
ετήσια βάση, η πρώτη μείωση σε μια 
δεκαετία, με εξαίρεση την πτώση 
κατά 0,1% το δεύτερο τρίμηνο του 
2012. 
 
Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 2,5% 
και δεδομένου ότι οι εξαγωγές 
μειώθηκαν λιγότερο από τις 
εισαγωγές, το ισοζύγιο εξωτερικού 
εμπορίου είχε θετική συμβολή στην 
αύξηση του ΑΕΠ κατά μισή 
εκατοστιαία μονάδα. 
 
Η συνολική απασχόληση 
εξακολουθούσε να αυξάνεται στις 
αρχές του έτους, αυξανόμενη κατά 
1% από έτος σε έτος και ανερχόμενη 
σε 1.041.617 το πρώτο τρίμηνο. 
Άνοιξαν νέες θέσεις εργασίας στον 
τομέα των κατασκευών, της 
υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών. 
 
Δεδομένου ότι η Σλοβενία κήρυξε 
πανδημία στα μέσα Μαρτίου, 
αναμένεται ισχυρότερος αντίκτυπος 
στο ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο. 
 
Σχολιάζοντας τα στοιχεία, η 
Κεντρική Τράπεζα της Σλοβενίας 
σημείωσε τον κίνδυνο αναθεώρησης 
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των αριθμών προς τα κάτω καθώς η 
συλλογή δεδομένων επηρεάστηκε 
από την κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης και η δομή της 
κατανάλωσης άλλαξε. 
 
Η εκπρόσωπος της Κεντρικής 
Τράπεζας σημείωσε ότι τα μέτρα 
περιορισμού που επιβλήθηκαν στα 
μέσα Μαρτίου προκάλεσαν 
διαταραχές ή αναστολή 
δραστηριοτήτων σε πολλούς τομείς, 
ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών. 
 
Η επιδείνωση της αγοράς εργασίας 
και η επιφύλαξη των καταναλωτών 
επηρέασαν την κατανάλωση των 
νοικοκυριών και μια περίοδος 
χαμηλής ζήτησης ενδέχεται να 
συνεχιστεί σε περίπτωση βραδείας 
ανάκαμψης στην αγορά. 
 
Ωστόσο, η Κεντρική Τράπεζα 
σημείωσε επίσης νέες ευκαιρίες για 
τη φαρμακοβιομηχανία και τους 
προμηθευτές ιατρικών υπηρεσιών, 
καθώς και για τεχνολογικά 
προηγμένες υπηρεσίες και τις 
εξαγωγικές δυνατότητές τους. 
 
Η Κεντρική Τράπεζα βλέπει επίσης 
νέες ευκαιρίες για τη Σλοβενία, 
καθώς οι ευρωπαϊκές εταιρείες 
ενδέχεται να μειώσουν τις αλυσίδες 
εφοδιασμού και να μετακινήσουν 
την παραγωγή πίσω από την Ασία 
για να εξασφαλίσουν ασφαλέστερη 
πρόσβαση σε ενδιάμεσα προϊόντα. 
 
"Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την 
εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων 
και να συμβάλει στη βελτίωση της 
αγοράς εργασίας. Μια άλλη 

ευκαιρία για την τόνωση των 
επενδύσεων προσφέρεται από την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η 
οποία δεδομένης της κατάλληλης 
υποστήριξης από το κράτος θα 
μπορούσε να συμβάλει σε μια πιο 
περιβαλλοντικά σταθερή οικονομία." 
 
Το IMAD, το κρατικό 
μακροοικονομικό ινστιτούτο, 
δήλωσε ότι αναμένει ότι η οικονομία 
θα συρρικνωθεί ακόμη πιο έντονα το 
δεύτερο τρίμηνο. "Λαμβάνοντας 
υπόψη τις τελευταίες προβλέψεις για 
τους εμπορικούς μας εταίρους, αυτό 
δείχνει ότι θα υπάρξει σημαντική 
μείωση της δραστηριότητας φέτος", 
δήλωσε η διευθύντριά του κα Maja 
Bednaš. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


