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Η Κεντρική Τράπεζα προβλέπει
πτώση 6,5% του ΑΕΠ για το 2020,
αύξηση 4,9% για το 2021
Η Κεντρική Τράπεζα της Σλοβενίας
προβλέπει ότι η οικονομία της
Σλοβενίας θα συρρικνωθεί κατά
6,5% φέτος προτού ανακάμψει κατά
4,9% το 2021 και 3,6% το 2022. Αυτή
είναι η βασική πρόβλεψη, υπάρχουν
επίσης δύο εναλλακτικά σενάρια που
συνυπολογίζουν τη σοβαρότητα της
πανδημίας COVID 19.
Σύμφωνα με το θετικό σενάριο, η
οικονομία θα συρρικνωθεί κατά
μόλις 4% φέτος και θα επεκταθεί
κατά περισσότερο από 7% τα
επόμενα δύο χρόνια. Υπό το
αρνητικό σενάριο, η οικονομία θα
συρρικνωθεί κατά 10% φέτος,
ακολουθούμενη από στασιμότητα το
2021 και αργή ανάκαμψη το 2022.
Ο υποδιοικητής κ. Jožef Bradeško
είπε ότι τα βασικά σενάρια
αντιπροσώπευαν λιγότερο αυστηρά
περιοριστικά μέτρα και υποθέτουν
ότι η κρίση θα διαρκέσει μέχρι το
πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους,
οπότε αναμένεται ιατρική λύση.

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, "τα
θετικά αποτελέσματα υπερτερούν
των αρνητικών επιπτώσεων των
αυστηρότερων
περιοριστικών
μέτρων και του σχετικά υψηλού
μεριδίου του τουρισμού", είπε.
Το βασικό σενάριο προϋποθέτει ότι η
ιδιωτική
κατανάλωση
θα
συρρικνωθεί κατά 6,6% φέτος, που
όμως θα αντισταθμιστεί εν μέρει από
αύξηση κατά 3,5% στις δημόσιες
δαπάνες.
Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται
να αυξηθεί το επόμενο έτος, αλλά οι
δημόσιες δαπάνες προβλέπεται να
μειωθούν.
Η
επικεφαλής
αναλυτής
της
Τράπεζας, Arjana Brezigar Masten,
δήλωσε ότι τα μέτρα εγχώριας
δημοσιονομικής
πολιτικής
αποτελούν σημαντικό στοιχείο της
πρόβλεψης, καθώς αντισταθμίζουν
τη μείωση των ιδιωτικών δαπανών.
Οι επενδύσεις αναμένεται να
συρρικνωθούν φέτος, κατά 14,4%. Οι
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
αναμένεται να μειωθούν κατά
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περίπου 12,6% και οι εισαγωγές κατά
13,6%.

γενικής κυβέρνησης θα παραμείνει
σχετικά υψηλό.

Προβλέπεται ισχυρή ανάκαμψη των
εξαγωγών και εισαγωγών για το 2021
και το 2022, αλλά πιστεύεται ότι οι
εγχώριες δαπάνες θα είναι η κύρια
κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης.

Οι αναλυτές της κεντρικής τράπεζας
εκτιμούν τα υφιστάμενα μέτρα
τόνωσης στο 5% του ΑΕΠ.

Η απασχόληση προβλέπεται να
μειωθεί κατά σχεδόν 2%, γεγονός
που θα οδηγήσει σε αύξηση του
μέσου ποσοστού ανεργίας σε 6% από
4,5% πέρυσι.
Ο πληθωρισμός αναμένεται να
μειωθεί στο μηδέν φέτος πριν
αυξηθεί σε πάνω από 1% τα επόμενα
δύο χρόνια.
Οι
τιμές
καταναλωτή
θα
συγκρατηθούν από τις χαμηλές τιμές
του πετρελαίου, οι οποίες θα
αντισταθμίσουν την προβλεπόμενη
αύξηση των τιμών των τροφίμων.
Επιπλέον, οι τιμές θα πιεσθούν προς
τα κάτω λόγω της χαμηλότερης
ζήτησης
και
της
εξωτερικής
αποπληθωριστικής πίεσης.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
πρόβλεψης, η Σλοβενία θα αρχίσει
να παρουσιάζει επιδείνωση των
δημόσιων οικονομικών, με το
έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης να
αναμένεται να υπερβεί το 8% του
ΑΕΠ φέτος.
Η Κεντρική Τράπεζα πιστεύει ότι η
δημοσιονομική θέση θα βελτιωθεί
δεδομένου ότι το σοκ θα είναι μόνο
προσωρινό, αλλά το χρέος της

Ο
ΟΟΣΑ
προβλέπει
πτώση
τουλάχιστον 7,8% του ΑΕΠ για τη
Σλοβενία φέτος
Ο
Οργανισμός
Οικονομικής
Συνεργασίας
και
Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ) αναφέρει στις τελευταίες
προβλέψεις του για τη Σλοβενία ότι
το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
(ΑΕΠ) της χώρας αναμένεται να
συρρικνωθεί κατά 7,8% φέτος, ή έως
9,1% σε περίπτωση ένα δεύτερο
κύματος
μολύνσεων
από
τον
κορονοϊό.
Για το 2021, ο ΟΟΣΑ αναμένει ότι η
οικονομία
της
Σλοβενίας
θα
αναπτυχθεί κατά 4,5%, ή κατά 1,5%
σε περίπτωση νέας επιδημίας Covid19, αναφέρει ο οργανισμός στην
πρόβλεψή του.
Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι ο τουριστικός
τομέας έχει πληγεί περισσότερο και
επίσης
πλήττονται
οι
οδικές
μεταφορές, αν και η δραστηριότητα
των τελευταίων έχουν αρχίσει να
ανακάμπτουν.
Για αυτόν και για άλλους συναφείς
λόγους, ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι η
απώλεια κατά το πρώτο εξάμηνο του
2020 θα είναι 13% σε ετήσια βάση.
Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να
φθάσει το 6,4% φέτος, ή 6,9% στο
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δυσμενές σενάριο, και το επόμενο
έτος να ανέλθει στο 5,4% ή 8,1%,
αντίστοιχα.
"Για να αποφευχθεί η υψηλότερη
μακροχρόνια
ανεργία,
είναι
σημαντικό οι ενεργητικές πολιτικές
της
αγοράς
εργασίας
να
επικεντρώνονται
στους
εργαζόμενους
που
αναζητούν
εργασία,
παρέχοντας
επαρκή
υποστήριξη για αναζήτηση εργασίας
και
αναβάθμιση
δεξιοτήτων",
αναφέρει η έκθεση για τη Σλοβενία.
Με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη
τιμών καταναλωτή, ο ρυθμός
πληθωρισμού για το τρέχον έτος
αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1%
και στα δύο σενάρια και στο 2% ή
1,7%, αντίστοιχα, το επόμενο έτος.
Ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι η σλοβενική
κυβέρνηση έχει υιοθετήσει έναν
αριθμό φορολογικών μέτρων που
ανέρχονται σχεδόν στο 4,5% του
ΑΕΠ της χώρας, αλλά σημειώνει ότι
πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα
για
να
εξασφαλιστεί
η
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της
οικονομίας.
Εκτός από την πρόληψη της
μακροχρόνιας ανεργίας, τα μέτρα
περιλαμβάνουν
την
αποφυγή
"περαιτέρω αύξησης του ήδη σχετικά
υψηλού μεριδίου των κρατικών
επιχειρήσεων, οι οποίες υπάρχουν σε
όλους τους τομείς."

επιλεκτική προσέγγιση για την
οικονομική
ανακούφιση
και
υποστήριξη ώστε να επιτρέψει σε
περισσότερες
επιχειρήσεις
να
παραμείνουν ανοιχτές και αυτό θα
πρέπει να συνδυαστεί με την
προστασία ευάλωτων ομάδων.
Η έκθεση αναφέρεται επίσης στο
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης
της Σλοβενίας, αναφέροντας ότι, ενώ
η
αποτελεσματικότητά
του
αξιολογικά ευνοϊκά, τα διαρθρωτικά
προβλήματα στον τομέα εγείρουν
ανησυχίες
σχετικά
με
τις
αναποτελεσματικότητες στο κόστος,
την ποιότητα και την ασφάλεια.
Ο ΟΟΣΑ σημειώνει «τη χαμηλή και
άνιση πυκνότητα των ιατρών» και
«τη σχετικά χαμηλή αναλογία
κλινών εντατικής θεραπείας προς
τον πληθυσμό», γεγονός που μπορεί
να εγείρει ανησυχίες σχετικά με την
ικανότητά του εάν η πανδημία
επανέλθει σε πιο μολυσματική
μορφή.
Επισκόπηση
προβλέψεων
Σλοβενίας

των
τελευταίων
για το ΑΕΠ της

Οι τελευταίες προβλέψεις για τη
Σλοβενία δείχνουν ότι η οικονομία
της χώρας θα συρρικνωθεί μεταξύ
5,5% και 8% φέτος, ενώ αύξηση
μεταξύ 3,5% και 6,7% αναμένεται το
2021. Ακολουθεί μια επισκόπηση των
προβολών
από
μερικούς
σημαντικούς φορείς.

Όσον αφορά ένα πιθανό δεύτερο
κύμα, ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι, θα
πρέπει να εφαρμοστεί μια πιο
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2020
ΟΟΣΑ
-7,8%
Κεν. Τράπ. -6,5%
Ευρ. Επιτ. -7,0%
EBRD
-5,5%
IMAD
-6,7%
ΔΝΤ
-8,0%

2021
4,5%
4,9%
6,7%
5,0%
4,5%
5,4%

Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές
μειώθηκαν τον Απρίλιο
Οι
εξαγωγές
της
Σλοβενίας
μειώθηκαν κατά 28,8% σε 2,01
δισεκατομμύρια Ευρώ τον Απρίλιο
σε σύγκριση με τον Απρίλιο του
2019, η πιο έντονη συρρίκνωση από
το
2008,
ενώ
οι
εισαγωγές
υποχώρησαν κατά 41,2% σε 1,86
δισεκατομμύρια Ευρώ, ανέφερε η
Στατιστική Υπηρεσία. Η τάση
οφείλεται στην πτώση του εμπορίου
αυτοκινήτων, το οποίο μειώθηκε
κατά περίπου τρία τέταρτα σε
σύγκριση με τον περασμένο Απρίλιο.
Τα οδικά οχήματα είναι η τρίτη
ομάδα
προϊόντων
με
τις
περισσότερες συναλλαγές, μετά τα
ιατρικά και φαρμακευτικά προϊόντα,
καθώς και τα ηλεκτρικά μηχανήματα
και συσκευές.
Το πλεόνασμα του εξωτερικού
εμπορίου αγαθών ανήλθε σε 149,3
εκατομμύρια Ευρώ, το οποίο είναι το
υψηλότερο πλεόνασμα τα τελευταία
δέκα
χρόνια,
και
ο
λόγος
εξαγωγών/εισαγωγών ήταν 108%.
Οι εξαγωγές προς χώρες της ΕΕ
ανήλθαν σε 1,24 δισεκατομμύρια
Ευρώ, δηλαδή μείωση 41,4% σε
σχέση με τον Απρίλιο του 2019, και

οι εισαγωγές από την ΕΕ ανήλθαν σε
1,18 δισεκατομμύρια Ευρώ, δηλαδή
μείωση 45,4% σε σύγκριση με τον
περασμένο Απρίλιο.
Το εμπόριο με όλους τους κύριους
εταίρους εξωτερικού εμπορίου από
την ΕΕ μειώθηκε, ιδίως με την Ιταλία
και τη Γερμανία. Ωστόσο, η
τελευταία
παραμένει
ο
σημαντικότερος εμπορικός εταίρος
της Σλοβενίας.
Οι εξαγωγές προς χώρες εκτός ΕΕ
αυξήθηκαν κατά 9,3% σε 766,5
εκατομμύρια Ευρώ, ενώ οι εισαγωγές
από αυτές μειώθηκαν κατά 32,1% σε
680,4 εκατομμύρια Ευρώ.
Η ετήσια αύξηση των εξαγωγών σε
αυτήν την ομάδα χωρών ήταν το
αποτέλεσμα
των
υψηλότερων
εξαγωγών προς την Ελβετία, η οποία
έγινε έτσι ο δεύτερος πιο σημαντικός
εμπορικός εταίρος της Σλοβενίας.
Κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες
του 2020, οι εξαγωγές μειώθηκαν
κατά 2,6% σε ετήσια βάση σε 10,79
δισεκατομμύρια
Ευρώ
και
οι
εισαγωγές κατά 9,4% σε 10,21
δισεκατομμύρια
Ευρώ.
Το
πλεόνασμα εξωτερικού εμπορίου
κατά την περίοδο ΙανουαρίουΑπριλίου
έφθασε
τα
585,8
εκατομμύρια Ευρώ και ο λόγος
εξαγωγών / εισαγωγών ήταν 105,7%.
Η Σλοβενία κατέγραψε ετήσιο
αποπληθωρισμό 0,3% τον Ιούνιο
Οι τιμές καταναλωτή στη Σλοβενία
μειώθηκαν κατά 0,3% κατά μέσο όρο
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τον Ιούνιο σε ετήσια βάση, παρά την
άνοδο 1,3% σε σύγκριση με τον
προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος
αποπληθωρισμός οφείλεται κυρίως
στις
χαμηλότερες
τιμές
των
παραγώγων
πετρελαίου
(συνεισφέροντας
κατά
1,2
ποσοστιαίες μονάδες), δείχνουν τα
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Επιπλέον,
ο
ετήσιος
αποπληθωρισμός προκλήθηκε από
τις
χαμηλότερες
τιμές
των
ενδυμάτων
(0,3
εκατοστιαίες
μονάδες). Από την άλλη πλευρά, οι
τιμές των τροφίμων και των
διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών
αυξήθηκαν (0,5 και 0,3 εκατοστιαίες
μονάδες, αντίστοιχα).
Σε μηνιαίο επίπεδο, οι τιμές της
ηλεκτρικής ενέργειας σημείωσαν την
υψηλότερη αύξηση τον Ιούνιο σε
μηνιαίο επίπεδο (κατά 42,5% κατά
μέσο όρο) και είχαν τη μεγαλύτερη
επίδραση στον μηνιαίο πληθωρισμό
(1 εκατοστιαία μονάδα).
Η αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής
ενέργειας οφείλεται κυρίως στο τέλος
του
κυβερνητικού
διατάγματος
σχετικά με την προσωρινή μείωση
των
λογαριασμών
ηλεκτρικής
ενέργειας λόγω της επιδημίας του
κορονοϊού.
Οι τιμές των πακέτων διακοπών
αυξήθηκαν
κατά
9,1%
και
συνέβαλαν 0,4 ποσοστιαία μονάδα
στον μηνιαίο πληθωρισμό. Ο
μηνιαίος ρυθμός μειώθηκε από τις
τιμές των τροφίμων (0,2 εκατοστιαία

μονάδα) και των ειδών ένδυσης (0,1
εκατοστιαία μονάδα).
Το πρώτο εξάμηνο του 2020, οι τιμές
καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,2%,
σε σύγκριση με 2,4% την ίδια
περίοδο το 2019.
Με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη
τιμών καταναλωτή, το δείκτη
αναφοράς της ΕΕ, η Σλοβενία
σημείωσε αποπληθωρισμό 0,8% τον
Ιούνιο σε ετήσιο επίπεδο και 0,9%
πληθωρισμό σε σύγκριση με τον
προηγούμενο μήνα.
Η Σλοβενία καταγράφει έλλειμμα
γενικής κυβέρνησης 6,6% του ΑΕΠ
για το πρώτο τρίμηνο
Αντιμέτωπη με την κρίση της
πανδημίας COVID 19, η Σλοβενία
κατέγραψε
έλλειμμα
γενικής
κυβέρνησης
ύψους
739
εκατομμυρίων Ευρώ ή 6,6% του ΑΕΠ
το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος
έτους. Το ποσοστό ξεπερνά το
έλλειμμα
του
προηγούμενου
τριμήνου κατά 647 εκατομμύρια
Ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που
δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία.
Την τελευταία φορά που η γενική
κυβέρνηση δημιούργησε αυτό το
ποσό του ελλείμματος ήταν το
τέταρτο τρίμηνο του 2014, όταν το
έλλειμμα έφτασε τα 867 εκατομμύρια
Ευρώ ή το 9,1% του ΑΕΠ.
Κατά το πρώτο τρίμηνο του
τρέχοντος έτους, η αύξηση των
δαπανών
ήταν
σημαντικά
υψηλότερη σε σύγκριση με την
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αντίστοιχη
περίοδο
του
προηγούμενου έτους. Η αύξηση ήταν
9,5% στα 5,51 δισ. Ευρώ, επίπεδο
ρεκόρ μετά το πρώτο τρίμηνο του
2013.
Το πρώτο τρίμηνο του 2020, η
αύξηση των δαπανών συνεχίστηκε
για τους μισθούς (6,3%), τις
κοινωνικές παροχές (7,9%), την
ενδιάμεση κατανάλωση (12,9%) και
τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου
κεφαλαίου (2,1%).
"Επιπλέον, τα κρατικά μέτρα για τη
μείωση των αρνητικών συνεπειών
της επιδημίας στην αγορά εργασίας
και των κοινωνικών εισφορών
αύξησαν τις δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης για επιδοτήσεις στην
παραγωγή κατά 163 εκατομμύρια
ευρώ", σύμφωνα με τη Στατιστική
Υπηρεσία.
Από την άλλη πλευρά, λόγω της
συνεχιζόμενης ευνοϊκής τάσης των
επιτοκίων στις χρηματοπιστωτικές
αγορές, οι δαπάνες για τόκους
μειώθηκαν κατά 7,6% το πρώτο
τρίμηνο.
Ενώ οι γενικές δαπάνες αυξήθηκαν,
τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά
3,4% ή κατά 168 εκατομμύρια Ευρώ
σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο
του προηγούμενου έτους σε 4,77
δισεκατομμύρια Ευρώ.
Τα
φορολογικά
έσοδα
είχαν
σημαντικό αντίκτυπο σε αυτή τη
μείωση, μειούμενα κατά 10,5% ή 253
εκατομμύρια Ευρώ. Ταυτόχρονα, τα
έσοδα από κοινωνικές εισφορές

αυξήθηκαν κατά 6,5% ή 121
εκατομμύρια Ευρώ λόγω των
συνεχιζόμενων ευνοϊκών συνθηκών
στην αγορά εργασίας.
Μεταξύ των φορολογικών εσόδων, οι
τρέχοντες φόροι εισοδήματος και
περιουσίας μειώθηκαν κατά 16% και
οι φόροι επί της παραγωγής και των
εισαγωγών κατά 7%.
Το ενοποιημένο ακαθάριστο χρέος
της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε
33,41 δισεκατομμύρια Ευρώ ή 69,6%
του ΑΕΠ στο τέλος του πρώτου
τριμήνου του 2020. Σε σύγκριση με
το τέλος του 2019, όταν ανήλθε στο
66,1% του ΑΕΠ, το ακαθάριστο
χρέος
ενοποιημένης
γενικής
κυβέρνησης αυξήθηκε κατά 5,3% ή
1,67 δισεκατομμύρια Ευρώ.
Η Στατιστική Υπηρεσία δήλωσε ότι
το χρέος αυξήθηκε κατά 1,20
δισεκατομμύρια
Ευρώ
ως
αποτέλεσμα μέτρων ενθάρρυνσης.
Το δημόσιο χρέος σε κεντρικό
επίπεδο στο τέλος του πρώτου
τριμήνου του 2020 εκτιμήθηκε σε
32,77 δισεκατομμύρια Ευρώ ή 68,3%
του ΑΕΠ και σε τοπικό επίπεδο σε
865 εκατομμύρια Ευρώ ή 1,8% του
ΑΕΠ.
Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο
Οικονομικών δημοσίευσε επίσης
στοιχεία σχετικά με τα έσοδα του
κρατικού προϋπολογισμού τους
πρώτους πέντε μήνες του έτους, τα
οποία δείχνουν ετήσια πτώση κατά
15,8%
ανερχόμενα
σε
3,56
δισεκατομμύρια Ευρώ. Οι δαπάνες
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αυξήθηκαν κατά 18,7% σε 4,83
δισεκατομμύρια Ευρώ, γεγονός που
ισοδυναμεί
με
έλλειμμα
1,27
δισεκατομμυρίων Ευρώ.
Τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε
2,9 δισεκατομμύρια Ευρώ, μείωση
20,1% σε ετήσια βάση, ενώ το κόστος
των μισθών και των εισφορών
αυξήθηκε κατά 7,2% σε 574,5
εκατομμύρια Ευρώ, για αγαθά και
υπηρεσίες κατά 15,2% σε 331,5
εκατομμύρια
Ευρώ
και
για
μεταφορές
σε
ιδιώτες
και
νοικοκυριά, κατά 17,8% σε 729,1
εκατομμύρια Ευρώ
Η S&P επιβεβαιώνει τη βαθμολογία
AA- της Σλοβενίας
Ο οίκος αξιολόγησης Standard &
Poor's επιβεβαίωσε την αξιολόγηση
AA- της Σλοβενίας, υποστηρίζοντας
στην τελευταία του βαθμολογία ότι η
σλοβενική οικονομία, σε συνδυασμό
με την πολιτική ανταπόκρισης της
κυβέρνησης, θέτει τη Σλοβενία σε
καλή θέση για να αντιμετωπίσει την
κρίση.
Ο
οργανισμός
δήλωσε
στην
ενημέρωσή του ότι οι προοπτικές
ανάπτυξης για τη σλοβενική, όπως
και για τις ευρωπαϊκές και λοιπές
οικονομίες έχουν επιδεινωθεί το
2020, κυρίως λόγω της πανδημίας
Covid-19 και των μέτρων για τον
περιορισμό της εξάπλωσής της.
Ωστόσο, πιστεύει ότι «η τελευταία
δεκαετία
απομόχλευσης
του
ιδιωτικού τομέα και η μείωση του
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ από

το 2015 δίνουν στη Σλοβενία
ουσιαστικά αποθέματα για να
αντιμετωπίσει το προσωρινό σοκ
χωρίς μόνιμο αρνητικό αντίκτυπο
στη πιστοληπτική της ικανότητα».
Ταυτόχρονα, η οικονομική επέκταση
της Σλοβενίας τα τελευταία χρόνια
συνδυάστηκε
με
υψηλά
πλεονάσματα
τρεχουσών
συναλλαγών, τα οποία συνέβαλαν
στη μείωση του καθαρού εξωτερικού
χρέους.
Η οικονομική ανάπτυξη ήταν
ισορροπημένη, χωρίς την εμφάνιση
μακροοικονομικών ανισορροπιών,
σύμφωνα με την Standard & Poor's.
"Συνολικά, αυτοί οι παράγοντες
στηρίζουν την άποψή μας ότι η
Σλοβενία εισήλθε στην ύφεση από
ένα
πολύ
βελτιωμένο
σημείο
εκκίνησης
σε
σύγκριση
με
προηγούμενες κρίσεις. "
"Πιστεύουμε επίσης ότι η απάντηση
της κυβέρνησης της Σλοβενίας, μαζί
με τη σημαντική νομισματική
στήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ), θα συμβάλει στη
διατήρηση
της
παραγωγικής
ικανότητας της Σλοβενίας πριν από
την
ανάκαμψη,
η
οποία
προβλέπουμε να απογειώνεται προς
τα τέλη του 2020".
Οι
σταθερές
προοπτικές
αντικατοπτρίζουν την προσδοκία
του οργανισμού για «περιορισμένο
αρνητικό αντίκτυπο από την
πανδημία Covid-19 στην οικονομία
και τα δημόσια οικονομικά της
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Σλοβενίας τα επόμενα δύο έως τρία
χρόνια,
με
φόντο
ισχυρά
υφιστάμενα δημοσιονομικά και
εξωτερικά αποθέματα».
Συνολικά,
η
οικονομία
της
Σλοβενίας
αναμένεται
να
συρρικνωθεί κατά περίπου 8% φέτος,
προτού
ανακάμψει
με
5,2%
ανάπτυξη το 2021 και 2,6% το 2022.
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