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Η ΕΤΑΑ μειώνει σημαντικά τις 
οικονομικές εκτιμήσεις για τη 
Σλοβενία 
H Eυρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
(ΕΤΑΑ) κατέδειξε μείωση 7,5% του 
ΑΕΠ της Σλοβενίας το 2020 σε 
πρόβλεψη που δημοσιεύτηκε στις 
1/10/2020. Μερική ανάκαμψη 
αναμένεται το 2021, όπου η 
οικονομία προβλέπεται να δεχθεί 
μεγέθυνση 3,5%, σε αντίθεση με το 
5% της πρόβλεψης Μαΐου. 
 
Η ΕΤΑΑ σημείωσε πως η σλοβενική 
οικονομία είχε ξεκινήσει  να γίνεται 
«αργή» από το 2019. Μια σκληρή 
ύφεση ακολούθησε αυτή τη χρονιά, 
κυρίως λόγω των μέτρων 
απαγόρευσης κυκλοφορίας και των 
διαταραχών στην παγκόσμια 
παροχή αγαθών. 
 
Για το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς το 
ΑΕΠ ήταν πεσμένο κατά 2,5% σε 
ετήσιο επίπεδο, το οποίο σύμφωνα 
με την ΕΤΑΑ ήταν από τις 
μεγαλύτερες πτώσεις στην περιοχή.  
 
Στο δεύτερο τρίμηνο, όταν 
εκδηλώθηκε πλήρως η κρίση του  

 
 
 
κορονοϊού, η πτώση έφτασε σχεδόν 
το 13%. Η ΕΤΑΑ σημείωσε ότι η 
οικονομία της Σλοβενίας είχε 
επηρεαστεί δυσανάλογα κυρίως 
λόγω του μαρασμού του διεθνούς 
εμπορίου. Οι εξαγωγές, οι οποίες 
κατά βάση αποδίδουν το 70% του 
ΑΕΠ της χώρας, μειώθηκαν κατά 
12% στο πρώτο μισό της χρονιάς.  
 
Ο δεύτερος μεγάλος τομέας είναι ο 
τουρισμός, ο οποίος συνήθως 
αντιπροσωπεύει το 7% του ΑΕΠ της 
χώρας. Οι αφίξεις τουριστών 
μειώθηκαν γύρω στο 80% τους 
πρώτους έξι μήνες, σύμφωνα με την 
ΕΤΑΑ. 
 
Γι΄ αυτό η οικονομία της Σλοβενίας 
μειώθηκε κατά 8.3% στο πρώτο μισό 
της χρονιάς. Ωστόσο, η ανεργία 
αυξήθηκε μετριοπαθώς, κατά 4,7%, 
το οποίο οφείλεται κυρίως στα μέτρα 
οικονομικής ενίσχυσης. Το δημόσιο 
έλλειμα αναμένεται να φτάσει στο 
9,3%, έπειτα από τα μέτρα έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης που 
υιοθετήθηκαν και τα οποία 
αποτελούν περίπου το 13% του ΑΕΠ. 
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Ο οίκος Moody’s αναβαθμίζει την 
πιστοληπτική ικανότητα της 
Σλοβενίας 
 
Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s 
αναβάθμισε την αξιολόγηση της 
Σλοβενίας κατά μία μονάδα από Α3 
σε Baal, αλλάζοντας την κατάσταση 
σε σταθερή, ανακοίνωσε το 
Υπουργείο Εξωτερικών. 
 
«Δεδομένου ότι αυτή την περίοδο οι 
οίκοι αξιολόγησης υποβαθμίζουν ή 
αφήνουν ίδιες τις αξιολογήσεις 
άλλων χωρών, η αναβάθμιση θέτει 
τη Σλοβενία μεταξύ των πιο 
αξιόπιστων χωρών για ξένους 
επενδυτές», ανέφερε σε δελτίο Τύπου 
το Υπουργείο. 
 
Η αναβάθμιση της αξιολόγησης της 
Σλοβενίας αντικατοπτρίζει δύο 
βασικούς στόχους: «την βελτίωση 
του βάρους του Σλοβενικού χρέους 
και των μετρήσεων βιωσιμότητας του 
χρέους» και «την σημαντική 
βελτίωση του τραπεζικού 
συστήματος και του συστήματος 
υγείας, καθώς και την ολοκλήρωση 
των ιδιωτικοποιήσεων των 
μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας».  
   
Ο οίκος σημειώνει αξιοπρόσεκτη 
μείωση στα κόστη χρηματοδότησης 
και τόκων, καθώς το σχετικά ακριβό 
ληξιπρόθεσμο χρέος έχει 
αντικατασταθεί από φθηνότερο 
χρέος. 
 
Επιπλέον, στα τέσσερα χρόνια που 
προηγήθηκαν του κορονοϊού, η 
Σλοβενία κατέγραψε την 
γρηγορότερη μείωση του 

κυβερνητικού της χρέους από κάθε 
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, συνόψισε 
το Υπουργείο για την αξιολόγηση 
του οίκου Moody’s. 
 
Ο οίκος εκτιμά ότι η πανδημία θα 
επηρεάσει τις δημοσιονομικές 
μετρήσεις των κρατών – μελών της 
ΕΕ, υποστηρίζοντας πως εξαιτίας 
των σημαντικών βελτιώσεων που 
έκανε η Σλοβενία, η οικονομική και 
δημοσιονομική ζωτικότητα της 
χώρας θα παραμείνει ανθεκτική στη 
συνεχόμενη οικονομική και 
δημοσιονομική επίδραση του ιού. 
 
Ο οίκος Moody’s επίσης σημειώνει 
«σημαντικές βελτιώσεις που 
διαρκούν στην ευημερία και 
λειτουργικότητα του σλοβενικού 
τραπεζικού συστήματος, που ήταν το 
αντικείμενο ενός μεγάλου 
κυβερνητικού προγράμματος 
ανακεφαλαιοποίησης και 
εθνικοποίησης, καθώς και την 
μεταφορά μη-αποδοτικών 
περιουσιών σε κακή τράπεζα στο 
τέλος του 2013». 
 
Οι βελτιώσεις επίσης, 
αντικατοπτρίζονται στην 
αξιοσημείωτη μείωση μη-
εξυπηρετούμενων δανείων στο 
σλοβενικό τραπεζικό σύστημα. 
 
«Η σταθερή κατάσταση φαίνεται και 
από τις προσδοκίες ότι η τρέχουσα 
κρίση δεν θα αφήσει σημαντική και 
διαρκή αρνητική επίδραση στη 
σλοβενική οικονομία και ότι η 
οικονομική και δημοσιονομική 
ζωτικότητα της χώρας θα συνεχίσει 
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να συμβαδίζει με την αξιολόγηση 
Α3». 
 
«Η σταθερή κατάσταση φαίνεται και 
από την προσδοκία  ότι το τραπεζικό 
σύστημα θα αντέξει το πανδημικό 
σοκ, με ικανότητα υποστήριξης της 
οικονομικής ανάκαμψης το επόμενο 
έτος», το Υπουργείο παρέθεσε τη 
λογική πίσω από την απόφαση του 
οίκου. 
 
Η Moody’s αναβάθμισε τελευταία 
φορά την πιστοληπτική ικανότητα 
της Σλοβενίας τον Σεπτέμβριο του 
2017 σε Baal με σταθερές προοπτικές, 
οι οποίες άλλαξαν σε θετικές τον 
Απρίλιο 2019. 
 
Η Σλοβενία προτείνει επαναγορά 
δύο ομολόγων 
 
Η Σλοβενία σχεδιάζει να 
επαναγοράσει δύο εκκρεμή ομόλογα 
μικτής αξίας 2,6 εκατ. Ευρώ που 
λήγουν το 2021, καθώς αναζητά 
μείωση των τόκων του χρέους της. 
 
Σε ειδοποίηση που δόθηκε και ίσχυσε 
έως τις 12 Οκτωβρίου, το ταμείο 
προσφέρθηκε να επαναγοράσει ένα 
δεκαετές ομόλογο που λήγει στις 18 
Ιανουαρίου αξίας 1,6 εκατ. Ευρώ, με 
ονομαστικό επιτόκιο 4,375% και ένα 
επταετές ομόλογο αξίας 1 δις Ευρώ 
με ονομαστικό επιτόκιο 3%. 
 
Η Σλοβενία τα τελευταία χρόνια 
επαναγοράζει ομόλογα που είχε 
εκδώσει εν μέσω της οικονομικής 
κρίσης, όταν τα επιτόκια ήταν 
σχετικά υψηλά και τα αντικαθιστά 

με ομόλογα πολύ χαμηλότερου 
επιτοκίου. 
 
Οι εξαγωγές τις Σλοβενίας 
μειωμένες κατά 3,6% σε ετήσια 
βάση τον Αύγουστο 
 
Οι εξαγωγές αγαθών της Σλοβενίας 
σημείωσαν πτώση 3,6% σε ετήσια 
βάση, στα 2,227 δις Ευρώ, τον 
Αύγουστο, ενώ οι εισαγωγές 
μειώθηκαν κατά 0,6% στα 2.311 δις. 
Οι ρυθμοί μείωσης είναι ισχυρότεροι 
για την περίοδο Ιανουάριος-
Αύγουστος, ειδικά για τις εισαγωγές, 
δείχνουν στοιχεία από την 
Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Η Υπηρεσία σημειώνει ότι παρά την 
μείωση, η Σλοβενία είδε τη δεύτερη 
μεγαλύτερη αξία εισαγωγών και 
εξαγωγών για τον Αύγουστο τα 
τελευταία δέκα έτη. 
 
Η χώρα επίσης κατέγραψε το πρώτο 
μηνιαίο εμπορικό έλλειμα αυτής της 
χρονιάς, στα 84 εκατ. Ευρώ, και μια 
αναλογία εισαγωγών/εξαγωγών 
96,4.  
 
Η πτώση στο εξωτερικό εμπόριο 
οφείλεται στην πτώση στο εμπόριο 
με τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Οι 
εξαγωγές εκεί μειώθηκαν κατά 7,4% 
στα 1,485 δις Ευρώ και οι εισαγωγές 
μειώθηκαν κατά 13,7% στα 1,499 δις 
Ευρώ. 
 
Οι εμπορικές συναλλαγές με χώρες 
εκτός ΕΕ αυξήθηκαν σε ετήσια βάση 
τον Αύγουστο. Οι εξαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 4.8% στα 742 εκατ. 



4 

 

Ευρώ και οι εισαγωγές κατά 38% στα 
812 εκατ. Ευρώ. 
 
Μεταξύ Ιανουαρίου-Αυγούστου οι 
εξαγωγές ανήλθαν στα 21,266 δις 
Ευρώ, χαμηλότερες κατά 4,1% για 
την ίδια περίοδο το προηγούμενο 
έτος. Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 
8,6% στα 20,290 δις Ευρώ, 
δημιουργώντας πλεόνασμα 976 εκατ. 
Ευρώ. Η αναλογία 
εισαγωγών/εξαγωγών ήταν 104.8.  
 
Η βιομηχανική παραγωγή 
παραμένει εύρωστη 
 
Η βιομηχανική παραγωγή της 
Σλοβενίας παρέμεινε εύρωστη τον 
Αύγουστο. Σε μηνιαίο επίπεδο, η 
παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,9%, 
σημειώνοντας τον τέταρτο κατά 
σειρά μήνα που υπάρχει ανάπτυξη. 
Σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2019,  
ήταν μόνο 1.8% χαμηλότερη. 
 
Οι βιομηχανικές κατασκευές σε 
ετήσια βάση  έφτασαν κοντά σε 
πλήρη ανάκαμψη, με την παραγωγή 
στον τομέα 1,5% χαμηλότερη από 
την προηγούμενη χρονιά. Οι 
εξορύξεις μειώθηκαν κατά 7% και η 
παροχή ηλεκτροδότησης, φυσικού 
αερίου και ατμού κατά 6,2%. 
 
Τα έσοδα από βιομηχανικές 
πωλήσεις διαμορφώθηκαν 
παρομοίως, σημειώνοντας τον 
τέταρτο συνεχόμενο μήνα ανόδου. 
Ωστόσο, παραμένουν 4,7% 
χαμηλότερα από εκείνα του 
Αυγούστου 2019. 
 

Οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά 
μειώθηκαν κατά 0,2% σε ετήσια 
βάση, ενώ οι πωλήσεις στο εξωτερικό 
μειώθηκαν κατά 6,3% 
 
Το ΔΝΤ προβλέπει μείωση 6,7% για 
τη Σλοβενία για φέτος και 
ανάπτυξη 5,2% για το 2021. 
 
Η πρόβλεψη του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για τη 
σλοβενική οικονομία συνάδει σε 
μεγάλο βαθμό με άλλους εκτιμητές. 
Ύστερα από πρόβλεψη την άνοιξη 
ότι θα μειωθεί κατά 8%, τώρα την 
αναδιαμορφώνει στο 6,7%.  
 
Το ΑΕΠ του επόμενου έτους 
αναμένεται να αυξηθεί κατά 5,2%, σε 
συνάφεια με την προηγούμενη 
πρόβλεψη, που δημοσιεύτηκε στις 
13/10. 
 
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Σλοβενία 
θα τα πάει καλύτερα από την 
υπόλοιπη Ευρωζώνη, η οποία 
αναμένεται να καταγράψει πτώση 
8,3% το τρέχον έτος, πριν μεγεθυνθεί 
κατά 5,2% το 2021. 
 
Η αναφορά επίσης καταδεικνύει τον 
πληθωρισμό της Σλοβενίας, που 
αναμένεται να αυξηθεί 0,5% αυτή τη 
χρονιά, και να φτάσει το 1,8% το 
2021. Η ανεργία αναμένεται να 
φτάσει έως και το 8% αυτή τη 
χρονιά, προτού ξαναπέσει στο 6%. 
 
Το έλλειμα στον προϋπολογισμό 
υπολογίζεται στο 8,8% του ΑΕΠ για 
αυτή τη χρονιά, που είναι πιο 
αισιόδοξο από την πρόβλεψη της 
κυβέρνησης στο 9,3%, προτού πέσει 
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ξανά στο 2,8%. Η σλοβενική 
κυβέρνηση έχει προϋπολογίσει το 
έλλειμα σε 5,6% του ΑΕΠ για το 
2021. 
 
Ο εθνικός προϋπολογισμός δεν 
αναμένεται να επανέλθει σε 
πλεόνασμα πριν το 2024. 
 
Επισκόπηση των τελευταίων 
προβλέψεων για το ΑΕΠ της 
Σλοβενίας  
 
Η τελευταίες προβλέψεις σχετικά με 
τη μείωση του σλοβενικού ΑΕΠ είναι 
σταθερές. Η οικονομία αναμένεται 
να συρρικνωθεί κατά 7% πριν 
ανακάμψει σχετικά στο 5% περίπου 
το 2021. Το εύρος των προβλέψεων 
για το επόμενο έτος, ωστόσο, είναι 
πιο διευρυμένο από εκείνο του 
τρέχοντος έτους. 
 
Προβλέψεις  
 

 2020 2021 

IMF -6,7% 5,2% 

IMAD -6,7% 5,1% 

Ε. Επιτ. -7,0% 6,1% 

Κ. Τρά. -6,5% 4,9% 

ΟΟΣΑ -7,8% 4,5% 

 
 
Η Σλοβενία εκδίδει 30ετή ομόλογα 
αξίας 1 δις Ευρώ με ευνοϊκούς 
όρους 
 
Η Σλοβενία εξέδωσε 30ετή ομόλογα 
αξίας 1 δις Ευρώ με ευνοϊκούς όρους. 
Το επιτόκιο των ομολόγων είναι 
ελάχιστα κατώτερο του 0.5%, ενώ 
στα ίδια νούμερα βρίσκεται και  η 
απόδοσή του. 

Το πρακτορείο Bloomberg ανέφερε 
ότι η ζήτηση έφτασε τα 5,75 δις 
Ευρώ, ενώ η απόδοση είναι 0.493%. 
 
Το Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε 
πως σε σύγκριση με το 
χαρτοφυλάκιο του κράτους, το 
ομόλογο είναι μακροβιότατο. Σε 
σύγκριση με προηγούμενα 
ευρωομόλογα, τα συγκεκριμένα 
ξεχωρίζουν όσον αφορά τη 
συνεισφορά τους στην επιμήκυνση 
της μέσης δεσμευτικής περιόδου για 
το εθνικό χρέος, τη μείωση του μέσου 
όρου επιτοκίων και την ενδυνάμωση 
της επενδυτικής διασποράς, από 
άποψη γεωγραφίας και είδους. 
 
Οι περισσότεροι επενδυτές, 22%, 
προέρχονται από Αυστρία και 
Γερμανία, 14% από τις ΗΠΑ, 13% 
από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη 
Γαλλία, 8% από τη Σλοβενία, 7% από 
την Ελβετία, 5% από τις 
Σκανδιναβικές χώρες και 16% από 
την υπόλοιπη Ευρώπη. 
 
Με βάση το είδος, η πλειοψηφία των 
επενδυτών, 71% ήταν διαχειριστές 
κεφαλαίου, κεφάλαια συντάξεων και 
ασφαλιστικές εταιρείες, και 21% των 
επενδυτών ήταν τράπεζες, ανέφερε 
το Υπουργείο. 
 
«Η επιτυχής έκδοση του 30ετούς 
ομολόγου είναι η απόδειξη ότι έχει 
εδραιωθεί μακρόβια εμπιστοσύνη 
και ότι η Σλοβενία παραμένει μια 
ασφαλής χώρα για επενδύσεις, παρά 
τις αντιξοότητες της πανδημίας 
Covid-19», προσέθεσε το Υπουργείο 
σε δελτίο Τύπου. 
 



6 

 

Οι τράπεζες Barclays, BNP Paribas, 
Commerzbank, Goldman Sachs 
International, JP Morgan και 
Unicredit Banka Slovenija έχουν την 
εντολή διαχείρισης της έκδοσης. 
 
Στις ίδιες τράπεζες έδωσε εντολή το 
ταμείο να επαναγοράσουν δύο  
εκκρεμή ομόλογα με συνολική αξία 
2,6 δις Ευρώ, τα οποία λήγουν το 
2021, ενώ η Σλοβενία προσπαθεί να 
μειώσει το επιτόκιο του χρέους της. 
Η ενημέρωση αναφέρει ότι στη βάση 
των προσφορών που λαμβάνονται, η 
Σλοβενία σχεδιάζει να 
επαναγοράσει ομόλογα συνολικής 
ονομαστικής αξίας 172,98 εκατ. 
Ευρώ. 
 
Η Σλοβενία έχει συγκεντρώσει 
σχεδόν 6 δις Ευρώ το τρέχον έτος 
μέσω νέων ομολόγων. Μεγάλο μέρος 
των κεφαλαίων χρησιμοποιήθηκε 
στα μέτρα κατά της πανδημίας 
COVID 19. 
 
Παρά την οικονομική κατάσταση 
και το αυξημένο χρέος, οι τόκοι του 
σλοβενικού χρέους έχουν μειωθεί 
 
Σύμφωνα με το Bloomberg, το 
μακροβιότερο ομόλογο (25ετές) της 
Σλοβενίας, αυτή τη στιγμή έχει 
απόδοση 0,40% στη δευτερογενή 
αγορά, τη μικρότερη στην ιστορία 
της χώρας. Η απόδοση για δεκαετή 
ομόλογα είναι -0,10%. 
 
Όταν η Σλοβενία εξέδωσε ένα 30ετές 
ομόλογο πριν πέντε χρόνια, το 
επιτόκιο που απαιτούσαν οι 
επενδυτές ήταν 3,125%. 
 

Η Βουλή περνά το πέμπτο πακέτο 
μέτρων κατά της πανδημίας 
COVID 19 
 
Η Βουλή ψήφισε, με ψήφους 48 
έναντι :29, το πέμπτο πακέτο μέτρων 
που πρόκειται να βοηθήσει την 
κοινωνία γενικότερα και το σύστημα 
υγείας ειδικότερα στην αντιμετώπιση 
της πανδημίας COVID 19. 
 
Μια από τις βασικές αρχές των 
μέτρων, που εκτιμάται στα 420 εκατ. 
Ευρώ, είναι η επέκταση του 
προγράμματος επιδοτήσεων προς τις 
εταιρείες έως το τέλος του έτους. 
 
Το κράτος θα συνεχίσει να καλύπτει 
την πληρωμή όσων εργαζομένων 
νοσούν και βρίσκονται σε 
καραντίνα, συμπεριλαμβανομένων 
των γονέων που μένουν σπίτι ώστε 
να φροντίσουν παιδιά σε καραντίνα.  
 
Οι  ελεύθεροι επαγγελματίες θα είναι 
επιλέξιμοι για ένα βασικό μηνιαίο 
εισόδημα, ένα μέτρο που είχε ήδη 
ληφθεί από την άνοιξη. 
Συγκεκριμένα, από τον Οκτώβριο 
έως και το τέλος του έτους θα 
μπορούν να λάβουν 1.100 ευρώ 
μηνιαίως, εφόσον το συνολικό τους 
εισόδημα το 2020 ήταν κατά 20% 
χαμηλότερο από το προηγούμενο 
έτος.  
 
Το κράτος θα παράσχει 
χρηματοδότηση για προστατευτικό 
εξοπλισμό σε όλες τις δημόσιες δομές 
υγείας και θα καλύψει τις απώλειες 
που προέκυψαν στα κέρδη λόγω 
ανεπαρκούς χωρητικότητας. Ειδική 
ομάδα θα συσταθεί και θα αναλάβει 
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την καθοδήγηση αυτών των δομών 
σε περίπτωση μόλυνσης.  
 
Θα δοθούν επιπλέον χρήματα στους 
εργαζομένους του συστήματος 
υγείας και της κοινωνικής 
προστασίας. Εκείνοι που εργάζονται 
απευθείας με ασθενείς στις γκρι και 
τις κόκκινες ζώνες ειδικά όταν 
εργάζονται με επιβεβαιωμένα 
κρούσματα θα πάρουν μπόνους 30% 
ενώ όσοι προσελήφθησαν σε νέα 
πόστα θα λάβουν μισθό κατά 20% 
υψηλότερο.  
 
Οι αποφάσεις για την καραντίνα θα 
απλοποιηθούν. Το Εθνικό Ινστιτούτο 
Δημόσιας Υγείας θα είναι σε θέση να 
επιβάλλει καραντίνα σε ανθρώπους 
που έχουν έρθει σε επαφή με 
επιβεβαιωμένο κρούσμα, ενώ η 
Αστυνομία θα έχει την αρμοδιότητα 
να το κάνει στα σύνορα- ειδικά σε 
άτομα που εισέρχονται στη Σλοβενία 
και προέρχονται από χώρες υψηλού 
κινδύνου. Οι εντολές για την 
επιβολή καραντίνας μπορούν να 
είναι προφορικές , μια επιλογή στην 
οποία η αντιπολίτευση είχε πολλές 
ενστάσεις. 
 
Ο νόμος επίσης παρέχει τη νομική 
βάση για μια νέα εφαρμογή στα 
κινητά τηλέφωνα που θα παρέχει 
ενημέρωση. Η νέα εφαρμογή θα 
περιλαμβάνει μια λειτουργία που θα 
ενημερώνει τους πολίτες για τα 
αναγκαία κάθε φορά προληπτικά 
μέτρα που πρέπει να τηρηθούν.  
 
Το αεροδρόμιο της Λιουμπλιάνας 
σημείωσε πτώση του 80% στον 
αριθμό των επιβατών του. 

Το αεροδρόμιο Jože Pučnik της 
Λιουμπλιάνας που αποτελεί το 
βασικό διεθνές αεροδρόμιο στη 
χώρα, έχει δει μια πτώση της τάξης 
του 82% στον αριθμό των επιβατών 
τους πρώτους εννέα μήνες σε 
σύγκριση με την ίδια περίοδο του 
προηγούμενου έτους. Λιγότεροι  από 
300,000 επιβάτες αναμένεται να 
προσέλθουν στο αεροδρόμιο ως το 
τέλος του έτους – αριθμός που είναι 
κατά 80% χαμηλότερος από τον 
αριθμό που αναμενόταν.  
 
Μόνο το Σεπτέμβριο, ο αριθμός των 
επιβατών μειώθηκε κατά 87.4% 
συγκριτικά με τον ίδιο μήνα το 
προηγούμενο έτος φτάνοντας τους 
21.686 και στους πρώτους εννέα 
μήνες ο αριθμός των επιβατών 
έφτασε τους 267.780.  
 
«Θα λήξουμε το έτος με περίπου 
300.000 επιβάτες οι οποίοι θα είναι 
το 20% αυτών που περιμέναμε στην 
αρχή του έτους» δήλωσε ο 
διευθυντής του αεροδρομίου της 
Σλοβενίας.  
 
Συμπλήρωσε πως «ένας μακρύς και 
δύσκολος χειμώνας είναι μπροστά 
μας και μια μακροχρόνια 
ανάρρωση», προσθέτοντας ότι δε 
περιμένει σημαντικές βελτιώσεις 
μέχρι την επόμενη άνοιξη.  
 
Αναμένεται να ανοίξει νέος 
τερματικός επιβατικός σταθμός έως 
το επόμενο καλοκαίρι, αφού η 
Σλοβενία θα έχει την ευρωπαϊκή 
προεδρεία στο δεύτερο μισό του 
2021, η οποία πιστεύεται ότι θα 
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οδηγήσει σε αύξηση των πτήσεων 
από και προς τη Λιουμπλιάνα. 
 
Η Τράπεζα της Σλοβενίας δηλώνει 
πως οι οικονομικές προοπτικές 
χειροτερεύουν ενώ η αγορά 
εργασίας  παραμένει σταθερή. 
 
Η κεντρική τράπεζα της Σλοβενίας 
σημείωσε πως οι οικονομικές 
προοπτικές έχουν υποβαθμιστεί 
σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες 
με τις υπηρεσίες να παραμένουν ο 
πιο ευάλωτος τομέας. Η αυξανόμενη 
αβεβαιότητα αναμένεται να 
καθυστερήσει τις επενδυτικές 
αποφάσεις των εταιρειών ενώ η 
κατάσταση στην αγορά εργασίας 
είναι ακόμη καλή εξαιτίας των 
κυβερνητικών μέτρων. 
 
Στη τελευταία της δημοσίευση για τις 
οικονομικές τάσεις , η τράπεζα της 
Σλοβενίας εστιάζει στην παρούσα 
κατάσταση, καθώς η οικονομική 
ανάκαμψη στην ευρωζώνη 
υποβαθμίζεται λόγω της επιδείνωσης 
της επιδημιολογικής κατάστασης και 
το ίδιο και οι μελλοντικές 
προοπτικές.  
 
Η Κεντρική Τράπεζα δηλώνει ότι η 
κρίση στην Ευρωζώνη θα ήταν πολύ 
μεγαλύτερη χωρίς τη γρήγορη και 
εκτεταμένη ανταπόκριση των 
οικονομικών πολιτικών με την 
οικονομική δραστηριότητα να 
χειροτερεύει την περίοδο μεταξύ 
Μαΐου και Ιουλίου και το αντίκτυπο 
της πανδημίας να αναμένεται να 
χειροτερεύσει τους επόμενους μήνες.  
 

Υποστηριζόμενη από ισχυρές 
οικονομικές πολιτικές, η απάντηση 
των εταιρειών στην πανδημία του 
κορονοϊού μέχρι το φθινόπωρο ήταν 
διαφορετική από ότι κατά τη 
διάρκεια της τελευταίας οικονομικής 
κρίσης καθώς τα νοικοκυριά δε 
σταμάτησαν να αγοράζουν αγαθά 
ενώ οι εταιρείες αύξαναν τα 
αποθέματα τους.  
 
Σε σύγκριση με τη ντόπια αγορά, η 
κατάσταση είναι χειρότερη όσον 
αφορά το διεθνές εμπόριο καθώς η 
ανάκαμψη σταμάτησε μέσα στο 
καλοκαίρι. Καθώς τα ταξίδια ήταν 
δυσκολότερα και οι αλλαγές στις 
συμπεριφορές των ανθρώπων έχουν 
εμποδίσει την ανάκαμψη του 
εμπορίου υπηρεσιών, όπως 
προσθέτει η Τράπεζα της Σλοβενίας. 
 
Όπως σε ολόκληρη την Ευρωζώνη , 
οι οικονομικές προοπτικές έχουν 
χειροτερέψει πολύ τις τελευταίες 
εβδομάδες. « Όντας εξαρτημένες στις 
άμεσες επικοινωνίες μεταξύ των 
παρόχων και των πελατών, οι 
υπηρεσίες θα είναι ξανά οι πιο 
ευάλωτες και η αυξανόμενη 
ανασφάλεια αναμένεται να 
καθυστερήσει τις αποφάσεις των 
εταιρειων να προχωρήσουν σε 
επενδύσεις». 
 
Ενώ το ΑΕΠ μειώνεται και η 
γενικότερη κατάσταση είναι 
αβέβαιη, η αγορά εργασίας 
παραμένει σταθερή προς το παρόν 
σύμφωνα με την τράπεζα. 
 
Η μείωση στον αριθμό των 
εργαζομένων σε μηνιαία βάση 
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σταμάτησε τους καλοκαιρινούς 
μήνες και το ποσοστό ανεργίας 
άρχισε να πέφτει ξανά αφού έφτασε 
στο υψηλότερο σημείο τον Μάιο. 
 
Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο αριθμός 
των δηλωμένων ανέργων αυξήθηκε 
κατά 6.000 άτομα συγκριτικά με την 
περίοδο πριν από την κήρυξη της 
πανδημίας την πρώτη φορά, αλλά 
υπάρχει μια υψηλή πιθανότητα ότι ο 
αριθμός θα αυξηθεί προς το τέλος 
του έτους. 
 
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη 
πέφτει για δεύτερο συνεχόμενο 
μήνα  
 
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη 
βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά 
επίπεδα για δεύτερο συνεχόμενο 
μήνα τον Οκτώβριο, καθώς οι 
Σλοβένοι γίνονται πιο απαισιόδοξοι 
για την οικονομία τους. Ο δείκτης 
έπεσε κατά πέντε ποσοστιαίες 
μονάδες το Σεπτέμβριο και είναι 19 
ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερος 
από ότι ένα χρόνο πριν και 23 
μονάδες χαμηλότερος από τον 
περσινό μέσο όρο, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της Στατιστικής 
Υπηρεσία. 
 
Οι προσδοκίες των καταναλωτών για 
την οικονομία τους έπεσαν κατά 14 
ποσοστιαίες μονάδες αυτό το μήνα 
σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, ενώ οι 
προσδοκίες για την εργασία έπεσαν 
κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες και οι 
προσδοκίες για τη γενικότερη 
οικονομική κατάσταση έπεσαν κατά 
4 ποσοστιαίες μονάδες. 

Στο μεταξύ, οι προσδοκίες των 
καταναλωτών για αποταμίευση 
ανέβηκαν κατά 5 ποσοστιαίες 
μονάδες.  
 
Η μείωση στην καταναλωτική 
εμπιστοσύνη κατά 19 ποσοστιαίες 
μονάδες σε ετήσια βάση αποδίδεται 
από τη Στατιστική Υπηρεσία στην 
απαισιοδοξία για την απασχόληση, η 
οποία μειώθηκε κατά 34 ποσοστιαίες 
μονάδες και την οικονομική 
κατάσταση στη Σλοβενία, η οποία 
μειώθηκε κατά 27 μονάδες. 
 
Οι προσδοκίες όσον αφορά την 
οικονομική κατάσταση των 
νοικοκυριών έπεσαν κατά 15 
ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, 
ενώ οι προσδοκίες για αποταμίευση 
αυξήθηκαν κατά 2 ποσοστιαίες 
μονάδες.  
 
Το επιχειρηματικό κλίμα 
χειροτέρευσε τον Οκτώβριο 
 
Το επιχειρηματικό κλίμα στη 
Σλοβενία έμεινε σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα τον Οκτώβριο αφού 
βελτιώθηκε για πέντε συνεχόμενους 
μήνες. Ο εν λόγω δείκτης έμεινε στις 
-6.6 ποσοστιαίες μονάδες, πτώση των 
2,4 ποσοστιαίων μονάδων από το 
Σεπτέμβριο και συνολικά 10,7 
μονάδων ετησίως.  
 
Η μηνιαία μείωση προκλήθηκε από 
τη χαμηλότερη αυτοπεποίθηση του 
καταναλωτή όπου ο δείκτης έπεσε 
κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες και 
τον τομέα των υπηρεσιών όπου 
διαπιστώθηκε πτώση κατά 0,7 
ποσοστιαία μονάδα. 
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Ο δείκτης στον κατασκευαστικό 
τομέα είχε μια μικρή αλλά θετική 
άνοδο της 0,1 ποσοστιαίας μονάδας 
στο επιχειρηματικό πνεύμα, ενώ ο 
βιομηχανικός κλάδος δεν είχε καμία 
επιρροή. 
 
Η ετήσια πτώση αποδόθηκε στη 
πτώση των δεικτών εμπιστοσύνης 
στον τομέα των υπηρεσιών και 
μεταξύ των καταναλωτών, κατά 6,9 
και 3,7 ποσοστιαίες μονάδες 
αντίστοιχα, ενώ στο λιανεμπόριο και 
τον κατασκευαστικό τομέα ήταν 
κατά 0.9 και 0.3 ποσοστιαίες μονάδες 
αντίστοιχα. 
 
Ο δείκτης εμπιστοσύνης στον 
βιομηχανικό κλάδο είχε μια πολύ 
μικρή άνοδο της τάξης της 1 
ποσοστιαίας μονάδας. 
 
O ρυθμός πληθωρισμού στη 
Σλοβενία έπεσε κατά 0,1% τον 
Οκτώβρη 
 
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στη 
Σλοβενία έμεινε σε αρνητικούς 
ρυθμούς για τρίτο κατά σειρά μήνα 
τον Οκτώβριο, μένοντας στο -0.1% σε 
ετήσιο επίπεδο παρά την άνοδο κατά 
0.3% στις τιμές των αγαθών από ότι 
τον προηγούμενο μήνα, όπως 
δείχνουν τα τελευταία δεδομένα από 
τη Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Ενώ οι τιμές των υπηρεσιών 
ανέβηκαν κατά 1,2% σε μέση ετήσια 
βάση, οι τιμές των αγαθών 
μειώθηκαν κατά 0,8% οδηγούμενες 
από μια σημαντική μείωση στις τιμές 
των πετρελαϊκών προϊόντων 

Οι κύριες κατηγορίες καυσίμων 
μειώθηκαν περισσότερο από το ένα 
πέμπτο από ότι το προηγούμενο 
έτος, συνεισφέροντας αρνητικά στον 
πληθωρισμό κατά 1,2 ποσοστιαίες 
μονάδες. Τα μεταχειρισμένα 
αυτοκίνητα ήταν επίσης ένας 
σημαντικός παράγοντας. 
 
Οι τιμές των τροφίμων από την άλλη 
πλευρά συνεισέφεραν κατά 0,5 
ποσοστιαία μονάδα στο συνολικό 
ποσό με τον καπνό και τις μεσιτικές 
υπηρεσίες να προσθέτουν ακόμη 0,2 
ποσοστιαίες μονάδες το καθένα. 
 
Σε μηνιαία βάση οι τιμές των 
αγαθών ανέβηκαν κυρίως ως 
συνέπεια του ρουχισμού καθώς 
υπήρξε η μεταβολή στην πιο βαριά, 
χειμερινή γκάμα ρουχισμού. 
 
Με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη 
τιμών καταναλωτή, το δείκτη 
αναφοράς της ΕΕ, η Σλοβενία 
σημείωσε αποπληθωρισμό 0,5%. 
 
 
 
 
 


