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 Ο Οργανισμός Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) βελτιώνει την πρόβλεψη 
για το ΑΕΠ της Σλοβενίας για το 
2020, η προοπτική για το 2021 
αναμένεται χειρότερη 
 

Ο Οργανισμός Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) έχει ελαφρώς αναβαθμίσει 
την πρόβλεψη του για το ΑΕΠ της 
Σλοβενίας για το 2020, 
παρουσιάζοντας ότι θα υποχωρήσει 
κατά 7,5 %, ενώ, επίσης, υποβαθμίζει 
την αναμενόμενη ανάκαμψη του 
2021, στο 3,4 %. 
 
Στο πρώτο μισό του Ιουνίου, ο 
ΟΟΣΑ δήλωσε ότι η οικονομία της 
Σλοβενίας αναμενόταν να 
συρρικνωθεί κατά 7,8% τον 
προηγούμενο χρόνο, και στην 
συνέχεια να αναπτυχθεί κατά 4,5 % 
το 2021. Ανέφερε ότι οι συνέπειες της 
πανδημίας του Covid-19 θα 
εξακολουθήσουν να επηρεάζουν την 
οικονομική δραστηριότητα 
τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 2021. 
 
"Από τότε μέχρι το τέλος της 
πρόβλεψης με ορίζοντα το 2022, οι 
επενδύσεις και οι εξαγωγές θα είναι  

 
 
οι κύριοι μοχλοί ανάπτυξης χάρη 
στην αυξανόμενη ζήτηση στις χώρες 
που αποτελούν τους εμπορικούς 
εταίρους, και θα σημειωθεί βελτίωση 
στην επιδημιολογική κατάσταση," το 
δελτίο προσθέτει. 
 
Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι η οικονομική 
δραστηριότητα στην Σλοβενία 
αυξήθηκε το τρίτο τρίμηνο του 2020, 
μετά το τέλος της απαγόρευσης 
κυκλοφορίας στα μέσα του Μαΐου. 
Ωστόσο, οι νέοι περιορισμοί που 
επιβλήθηκαν το φθινόπωρο 
επηρεάζουν την οικονομική 
δραστηριότητα, ειδικά τους κλάδους 
των υπηρεσιών. 
 
"Η δραστηριότητα ενδέχεται να 
επιβραδυνθεί πάλι καθώς ο ιός 
εξαπλώνεται. Η ζήτηση αναμένεται 
να παρουσιάσει ανάκαμψη το 2021" 
το δελτίο αναφέρει, προσθέτοντας 
ότι η δημόσιες δαπάνες και η 
κατανάλωση θα διατηρήσουν την 
ανάκαμψη μέχρι το τέλος του 2021. 
 
Οι τομείς που είναι 
προσανατολισμένοι στις εξαγωγές 
αναμένεται να επωφεληθούν από 
την ισχυρότερη ζήτηση της ΕΕ από 
το 2021, ωστόσο η πρόβλεψη είναι 
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ιδιαίτερα αβέβαιη, καθώς μια 
αξιοσημείωτη επιδείνωση της 
υγειονομικής κατάστασης θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε 
παρατεταμένα μέτρα περιορισμού 
που θα μπορούσαν να 
καθυστερήσουν την οικονομική 
ανάκαμψη. 
 
Ο ΟΟΣΑ σημειώνει επίσης ότι η 
ανεργία θα αυξηθεί, ζητώντας 
ενίσχυση των πολιτικών της αγοράς 
εργασίας στοχεύοντας σε 
συγκεκριμένες ομάδες, όπως 
μακροχρόνιους και ηλικιωμένους 
ανέργους. 
 
"Η κυβερνητική υποστήριξη στα 
πληττόμενα νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις από την κρίση, ειδικά 
στους κλάδους του τουρισμού και 
της ψυχαγωγίας, πρέπει να 
συνεχιστεί." 
 
Ο οργανισμός, που εδρεύει στο 
Παρίσι, εξέδωσε, επίσης, πρόβλεψη 
για το 2022, υποστηρίζοντας ότι 
αναμένεται βελτίωση 3,5% σε 
σύγκριση με το 2021. 
 
Η κυβέρνηση ενέκρινε 5 
εκατομμύρια Ευρώ κρατικής 
ενίσχυσης στη Fraport Slovenija. 
 
Η κυβέρνηση ενέκρινε κρατική 
ενίσχυση ύψους 5 εκατομμυρίων 
Ευρώ στο αεροδρόμιο της 
Λιουμπλιάνας Fraport Slovenija ενώ 
αναμένεται η έγκριση της ΕΕ. Το 
ποσό αντιστοιχεί περίπου στο ένα 
τρίτο της εκτιμώμενης ζημίας λόγω 
της πανδημίας. 
 

«Το Ljubljana Jože Pučnik Airport 
είναι το κεντρικό διεθνές 
αεροδρόμιο της Σλοβενίας και 
θεωρείται υποδομή εθνικής 
σημασίας» δήλωσε το δελτίο τύπου 
της κυβέρνησης. Το 97% των 
συνολικών αεροπορικών επιβατών 
στην Σλοβενία περνά από αυτό το 
αεροδρόμιο. 
 
Εξαιτίας της πανδημίας και του 
καταστροφικού αντίκτυπου της στα 
αεροπορικά ταξίδια, η Fraport 
Slovenija θα υποστεί ζημία ύψους 
15,261 εκατομμυρίων Ευρώ αυτόν 
τον χρόνο. 
 
Η Fraport Slovenija εκτιμά ότι ο 
αριθμός των επιβατών θα 
υποχωρήσει κατά 80% λόγω του 
Covid-19 αυτόν τον χρόνο. Η 
εταιρεία μειώνει το λειτουργικό της 
κόστος και η κρατική ενίσχυση θα 
αποτελέσει το κλειδί για την 
διάσωσή της, το δελτίο τύπου 
ενημερώνει. 
 
Τα κεφάλαια θα παρέχουν 
ρευστότητα και θα καλύψουν τα 
τρέχοντα κόστη, και τις επείγουσες 
επενδύσεις. 
 
Η κρατική ενίσχυση είναι συμβατή 
με την νομοθεσία της ΕΕ, δηλώνει η 
κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να 
επικυρώσει το μέτρο. 
 
Αύξηση των εξαγωγών 2,1% τον 
Οκτώβριο σε ετήσια βάση, 
εισαγωγές μείωση  8,5%  
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Οι εξαγωγές της Σλοβενίας ανήλθαν 
σε 3,2 δισεκατομμύρια Ευρώ τον 
Οκτώβριο, πάνω 2,1 % σε σχέση με 
τον ίδιο μήνα το 2019. Την ίδια 
στιγμή, οι εισαγωγές φτάνουν τα 2,9 
δισεκατομμύρια Ευρώ, 
σημειώνοντας μείωση 8,5% σε σχέση 
με την προηγούμενη χρονιά. Οι 
εξαγωγές τους πρώτους δέκα μήνες 
υποχώρησαν κατά 3,2% την ίδια 
περίοδο το 2019 και οι εισαγωγές 
μειώθηκαν κατά 8,9%. 
 
Η αξία των εξαγωγών τον Οκτώβριο 
αποτέλεσε την υψηλότερη της 
δεκαετίας. Αν και οι εισαγωγές 
μειώθηκαν τον Σεπτέμβριο, ήταν 
χαμηλότερες σε σχέση και με τον 
Οκτώβριο του 2019 όταν 
καταγράφηκε το μέγιστο της 
δεκαετίας. 
 
Ακολουθώντας το έλλειμμα του 
Οκτωβρίου του 2019, τον Οκτώβριο 
αυτής της χρονιάς σημειώθηκε 
πλεόνασμα στο εξωτερικό εμπόριο 
αγαθών. Το συνολικό πλεόνασμα 
ήταν 0,2 δισεκατομμύρια Ευρώ, 
αποτελώντας ρεκόρ λαμβάνοντας 
υπόψη την προηγούμενη δεκαετία. 
Η αναλογία εξαγωγών/ εισαγωγών 
ήταν 107,4. 
 
Την ίδια στιγμή, η Σλοβενία 
κατέγραψε πτώση στο εξωτερικό 
εμπόριο των κρατών μελών της ΕΕ, 
κυρίως λόγω της μείωσης του 
εμπορίου με την Ιταλία και την 
Γερμανία, τους κύριους εμπορικούς 
εταίρους της Σλοβενίας, και σε σχέση 
επίσης  με την Κροατία. 
 

Οι εξαγωγές στις χώρες της ΕΕ τον 
Οκτώβριο έφτασαν τα 2,1 
δισεκατομμύρια, σημειώνοντας 
πτώση 3,9% σε σύγκριση με τον ίδιο 
μήνα το 2019, και οι εισαγωγές 
αντιπροσώπευαν 2 δισεκατομμύρια, 
μείωση κατά 7,5 % σε ετήσια βάση. 
 
Οι εξαγωγές της Σλοβενίας στις 
χώρες της ΕΕ υπολογίζονται στο 66% 
των συνολικών εξαγωγών και οι 
εισαγωγές της από αυτά τα κράτη 
στο 68,2% του συνόλου των 
εισαγωγών. 
 
Η Σλοβενία εξακολουθεί να 
καταγράφει ανάπτυξη των 
εξαγωγών σε κράτη μη μέλη της ΕΕ 
(1,1 δισεκατομμύρια Ευρώ) τον 
Οκτώβριο και μείωση των 
εισαγωγών (0,9 δισεκατομμύρια 
Ευρώ). Σε ετήσια βάση, οι εξαγωγές 
σε αυτές τις χώρες ήταν υψηλότερες 
κατά 16,1% και οι εισαγωγές 
μειώθηκαν κατά 10,7 %. 
 
Η αύξηση των εξαγωγών σε κράτη 
μη μέλη της ΕΕ οφείλεται κυρίως 
στην ανάπτυξη του εμπορίου με την 
Ελβετία, ωστόσο οι εισαγωγές από 
αυτές τις χώρες σημείωσαν πτώση 
εξαιτίας του μειωμένου εμπορίου με 
την Ρωσία. 
 
Οι εξαγωγές της Σλοβενίας την 
περίοδο του Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 
ανήλθαν στα 27,3 δισεκατομμύρια 
Ευρώ, μείωση 3,2% σε σχέση με τον 
προηγούμενο χρόνο, ενώ οι 
εισαγωγές αυτής της περιόδου 
βρίσκονται στα 25,9 
δισεκατομμύρια, σημειώνοντας 
πτώση 8,9 % σε ετήσια βάση. 
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Οι πρώτοι 10 μήνες αποδίδουν στο 
διεθνές εμπόριο πλεόνασμα ύψους 
1,5 δισεκατομμυρίων Ευρώ. Η 
αναλογία εξαγωγών/ εισαγωγών 
είναι 105,6 
 
Η Σλοβενία παρουσιάζει 3,1% 
μηνιαία ανάπτυξη στη βιομηχανία 
τον Οκτώβριο 
 
Η S&P επιβεβαιώνει την 
αξιολόγηση της Σλοβενίας 
 
Ο οίκος αξιολόγησης Standard and 
Poor’s επιβεβαίωσε την αξιολόγηση 
της Σλοβενίας ως ΑΑ- με σταθερές 
προοπτικές. 
 
Το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε 
ότι η Σλοβενία «παραμένει μια 
σταθερή χώρα μακροπρόθεσμα παρά 
την δύσκολη κατάσταση εξαιτίας του 
Covid-19». 
 
Ο οίκος αξιολόγησης υποστηρίζει 
στην τελευταία του αξιολόγηση ότι η 
Σλοβενία κατοχύρωσε την 
οικονομική θέση και το εξωτερικό 
της εμπόριο λόγω της 
ισορροπημένης οικονομικής 
ανάπτυξης των προηγούμενων ετών 
που επέτρεψαν στην χώρα να 
ξεπεράσει την κρίση του κορονοϊού. 
 
Η Standard & Poor’s επιδοκίμασε τα 
μέτρα της κυβέρνησης για την 
ανάσχεση του κορονοϊού 
αναφέροντας ότι θα εμποδίσουν τις 
μακροπρόθεσμες οικονομικές 
συνέπειες, σύμφωνα με το 
Υπουργείο. 
 

Το χαμηλό κόστος του δημόσιου 
χρέους, που είναι αποτέλεσμα τόσο 
της νομισματικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
όσο και του αρνητικού επιτοκίου στα 
δεκαετή ομόλογα, αμβλύνει τα 
πρόσφατα οικονομικά πλήγματα, το 
Υπουργείο προσθέτει. 
 
Η απόφαση του οίκου να 
επιβεβαιώσει την αξιολόγηση 
πηγάζει από έναν αριθμό 
παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου 
του υψηλού ΑΕΠ κατά κεφαλήν, την 
ιδιότητα μέλους της Σλοβενίας στη 
Νομισματική Ένωση, το πλεόνασμα 
τρεχουσών συναλλαγών, το σταθερό 
συνταγματικό πλαίσιο του κράτους 
και τις προσπάθειες σταθεροποίησης 
του δημόσιου χρέους, ανέφερε το 
Υπουργείο, προσθέτοντας ότι το 
δημόσιο χρέος αναμένεται να 
ξεκινήσει να μειώνεται ξανά μετά το 
2022. 
 
Οι περισσότεροι οίκοι αξιολόγησης 
διατήρησαν τις αξιολογήσεις τους 
για την Σλοβενία αυτόν τον χρόνο. 
Στις αρχές του Οκτωβρίου, η 
Moody's αναβάθμισε την 
αξιολόγηση της Σλοβενίας κατά ένα 
επίπεδο στο Α3, αλλάζοντας την 
πρόβλεψη σε σταθερή. 
 
Η μεταφορά επιβατών επλήγη 
βαρύτατα από τον Covid-19, ενώ η 
μετακίνηση εμπορευμάτων 
λιγότερο 
 
Τα μέτρα που στοχεύουν στην 
άμβλυνση την πανδημίας του 
κορονοϊού είχαν αξιοσημείωτο 
αντίκτυπο στην δημόσια μεταφορά 
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επιβατών στην Σλοβενία, ενώ η 
διακίνηση φορτίων επηρεάστηκε 
λιγότερο, όπως δείχνουν τα 
δεδομένα της Στατιστικής 
Υπηρεσίας. 
 
Μεταξύ του Ιανουαρίου και του 
Σεπτεμβρίου, οι δημόσιες 
συγκοινωνίες μειώθηκαν κατά το 
ήμισυ σε σύγκριση με την ίδια 
περίοδο έναν χρόνο πριν. Η 
μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε 
στα λιμάνια και στα αεροδρόμια. 
 
Το πρώτο μισό του χρόνου, τα τρένα 
μετέφεραν περίπου 4,3 εκατομμύρια 
επιβάτες εντός της Σλοβενίας, κάτω 
κατά 37% σε σχέση με την ίδια 
περίοδο το 2019. Συνολικά, έγιναν 
200 εκατομμύρια χιλιόμετρα. 
 
Σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο 
σημειώθηκε μείωση στην μετακίνηση 
φορτίων μέσω σιδηροδρόμου κατά 
10,1%. Συνολικά, μετακινήθηκαν 2,4 
δισεκατομμύρια τόνοι το πρώτο μισό 
του έτους. 
 
Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχτηκε η 
εναέρια μετακίνηση επιβατών στο 
Αεροδρόμιο της Λιουμπλιάνα που 
εξυπηρέτησε μόνο 267.000 επιβάτες 
μεταξύ του Ιανουαρίου και του 
Σεπτεμβρίου, αριθμό δηλαδή που 
αντιπροσωπεύει το 18,5% των 
επιβατών της ίδιας περιόδου τον 
προηγούμενο χρόνο. 
 
Το αεροδρόμιο μετέφερε περίπου 
7.600 τόνους αγαθών τους πρώτους 
εννέα μήνες της χρονιάς, 11,5% 
λιγότερο σε σχέση με την ίδια 
περίοδο του 2019. 

Την ίδια στιγμή, τα τρία λιμάνια της 
Σλοβενίας σημείωσαν πτώση ύψους 
25,2% στον αριθμό των πλοίων 
μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου, 
και λιγότερο από 1% των επιβατών 
που είχαν σε σχέση με την ίδια 
περίοδο έναν χρόνο πριν. 
 
Εξαιτίας της πανδημίας, κανένα 
κρουαζιερόπλοιο δεν εισήλθε στα 
λιμάνια της Σλοβενίας αυτόν τον 
χρόνο, ενώ η μετακίνηση των 
αγαθών στο λιμάνι του Koper 
μειώθηκε κατά 18,6 % σε ετήσια βάση 
από τον Ιανουάριο στον Σεπτέμβριο. 
 
Η Τράπεζα της Σλοβενίας αναμένει 
πτώση του ΑΕΠ κατά 7,6% το 2020 
έτος και ανάπτυξη κατά 3,1% το 
2021 
 
Η Τράπεζα της Σλοβενίας, η 
κεντρική τράπεζα της χώρας, 
αναμένει μείωση της οικονομίας 
κατά 7,6% το 2020 προτού 
ανακάμψει κατά 3,1% το 2021 και 
4,5% το 2022. Η πρόβλεψη βασίζεται 
στη επιτυχή διάθεση εμβολίων. 
 
Τα στοιχεία για το τρέχον και το 
επόμενο έτος σημειώνουν απότομη 
πτώση από τις προβλέψεις του 
Ιουνίου, όταν η κεντρική τράπεζα 
προέβλεψε ότι το 2020 η οικονομία 
θα σημείωνε πτώση 6.5% και θα 
ανέκαμπτε κατά 4.9% το 2021.  
 
Ο μέσος μεικτός μισθός αυξήθηκε 
κατά 1,2% τον Οκτώβριο 
 
Ο μέσος μεικτός μισθός στη Σλοβενία 
τον Οκτώβριο ανήλθε στα 1.821 
Ευρώ, σημειώνοντας ονομαστική 
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αύξηση 1,2% σε σύγκριση με το 
Σεπτέμβριο και 0.9% σε 
πραγματικούς όρους. Ο μέσος 
καθαρός μισθός διαμορφώθηκε στα 
1.181 Ευρώ, 1% ονομαστική αύξηση 
σε μηνιαίο επίπεδο και 0.7% σε 
πραγματικούς όρους, όπως ανέφερε 
η Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Η μηνιαία αύξηση έγινε περισσότερο 
αισθητή στο δημόσιο τομέα. Τα 
τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι ο 
μέσος μεικτός μισθός αυξήθηκε κατά 
2,9%, ενώ στον ιδιωτικό τομέα 
αυξήθηκε κατά 0,3%. 
 
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch 
επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της 
Σλοβενίας   
 
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch 
επιβεβαίωσε την αξιολόγηση «Α» της 
Σλοβενίας με σταθερές προοπτικές, 
μια κίνηση που ο Σλοβένος 
Υπουργός Οικονομικών είπε ότι 
αποτελεί απόδειξη πως η Σλοβενία 
παραμένει μια σταθερή και 
αξιόπιστη χώρα. 
 
Ο οίκος Fitch αναμένει ότι οι 
βραχυπρόθεσμες οικονομικές 
προοπτικές θα παραμείνουν 
δύσκολες όσο συνεχίζεται η 
πανδημία. 
 
Αναμένει ότι η οικονομία θα μειωθεί 
κατά 6,9% το 2020 και θα αυξηθεί 
4,1% το 2021, αλλά σημειώνει πως η 
αγορά εργασίας θα παραμείνει 
ανθεκτική χάρη στα κυβερνητικά 
μέτρα στήριξης. 
 

Οι καταναλωτές πιο αισιόδοξοι στο 
τέλος της χρονιάς 
 
Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
βελτιώθηκε τον Δεκέμβριο, έπειτα 
από τρεις συνεχόμενους μήνες 
πτώσης. Ωστόσο, ο αντίστοιχος 
δείκτης εξακολουθεί να βρίσκεται 19 
ποσοστιαίες μονάδες κάτω σε ετήσια 
βάση, με στοιχεία από την 
Στατιστική Υπηρεσία να δείχνουν 
ότι οι Σλοβένοι καταναλωτές δεν 
είχαν υπάρξει τόσο απαισιόδοξοι 
φέτος από το 2013. 
 
Ο δείκτης εμπιστοσύνης 
καταναλωτών το Δεκέμβριο ανέβηκε 
κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες από τον 
προηγούμενο μήνα, καθώς οι 
προσδοκίες για την εργασία 
αυξήθηκαν κατά 9 μονάδες και για 
την κατάσταση της οικονομίας κατά 
8 μονάδες. Οι προβλέψεις για την 
κατάσταση των οικονομικών των 
νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 5 
μονάδες. 
 
Το IMAD προβλέπει 6.6% μείωση 
του ΑΕΠ για το 2020, 4.3% 
ανάπτυξη για το 2021 
 
Το κρατικό Ινστιτούτο 
Μακροοικονομικής Ανάλυσης και 
Ανάπτυξης (Institute of 
Macroeconomic Analysis and 
Development – IMAD) μείωσε την 
πρόβλεψη συρρίκνωσης του ΑΕΠ 
για το 2020 από 6,7% σε 6,6% και τις 
αναπτυξιακές προβλέψεις για το 
επόμενο έτος από 5,1% σε 4,3%, όπως 
ανέφερε το κυβερνητικό Γραφείο 
Τύπου. 
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Το IMAD αναφέρει στην χειμερινή 
του πρόβλεψη ότι ακολουθώντας μια 
σημαντική πτώση στο δεύτερο 
τρίμηνο του έτους, η οικονομία 
ανέκαμψε καλύτερα από το 
αναμενόμενο στο τρίτο τρίμηνο. Το 
επιτελείο περιμένει άλλη μια πτώση 
στο τελευταίο τρίμηνο αλλά όχι τόσο 
μεγάλη όσο υπήρξε την άνοιξη. 
 
Πιστεύει πως ο τομέας των 
υπηρεσιών θα φέρει το βάρος του 
δεύτερου κύματος κορονοϊού, ενώ οι 
τομείς που στηρίζονται στο διεθνές 
εμπόριο θα επηρεαστούν ελάχιστα. 
 
Εξαιτίας της επιμένουσας 
απαιτητικής επιδημικής κατάστασης, 
σημαντική οικονομική ανάκαμψη 
δεν αναμένεται πριν το δεύτερο 
τρίμηνο του 2021. 
 
Η πτώση στο ΑΕΠ φέτος επηρεάζεται 
πάνω απ’ όλα από την πτώση της 
προστιθέμενης αξίας στη φιλοξενία, 
τη διασκέδαση, τον αθλητισμό, τον 
πολιτισμό και τις προσωπικές 
υπηρεσίες. Η πτώση στις μεταφορές, 
το λιανικό εμπόριο και τις 
διεργασίες θα είναι μικρότερη, αλλά 
και πάλι σημαντική, σύμφωνα με το 
IMAD. 
 
«Εξαιτίας αρνητικών συνεπειών που 
πηγάζουν από το διεθνές 
περιβάλλον και τους εσωτερικούς 
περιορισμούς, αναμένουμε 
σημαντική πτώση στις εισαγωγές και 
τις εξαγωγές φέτος», είπε το IMAD.  
 
Επιπλέον, οι επενδύσεις από 
εταιρείες έχουν μειωθεί, όπως θα 
γίνει και με την ιδιωτική 

κατανάλωση. Εντωμεταξύ, εν μέσω 
κρίσης, τα δημόσια έξοδα θα 
αυξηθούν. 
 
Σχετικά με την απασχόληση, το 
IMAD αναφέρει ότι θα πέσει κατά 
1,2% από την προηγούμενο χρονιά 
και ο αριθμός των ανέργων θα 
αυξηθεί κατά 15%. 
 
«Εξαιτίας της σοβαρής 
επιδημιολογικής κατάστασης και της 
παύσης πολλών δραστηριοτήτων, η 
ανάκαμψη της αγοράς εργασίας δε 
θα έρθει πριν το δεύτερο μισό του 
2021, υπό τον όρο σταδιακής 
βελτίωσης της κατάστασης»,  
προσθέτοντας ότι «αποτελεί υψίστης 
σημασίας τα μέτρα που θα 
υιοθετηθούν για την μετρίαση των 
συνεπειών της πανδημίας να 
καταργηθούν σταδιακά, ενώ η 
οικονομική βοήθεια πρέπει να 
στραφεί στις αναπτυξιακές 
προκλήσεις».  
 
Η τρέχουσα κατάσταση καθυστερεί 
όλες τις ενδείξεις για οικονομική 
ανάκαμψη, τόσο ώστε το IMAD 
πιστεύει πως η ανάπτυξη του 2021 θα 
είναι χαμηλότερη από την 
προβλεπόμενη του Σεπτεμβρίου. 
 
Το 2022, η Σλοβενία θα μπορούσε να 
δει ανάπτυξη της τάξης του 4,4%, 
σύμφωνα με το IMAD, το οποίο 
αύξησε την πρόβλεψη από το 3.7%. 
Το ινστιτούτο θεωρεί πως οι 
περισσότεροι τομείς θα μπορούσαν 
να πιάσουν προ-πανδημικά επίπεδα 
το 2022. Αναμένει, ωστόσο πως η 
ανάκαμψη στον τουρισμό θα πάρει 
περισσότερο χρόνο. 
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Η διάρκεια και σοβαρότητα της 
πανδημίας αποτελεί τη μεγαλύτερη 
αβεβαιότητα. Σε περίπτωση που η 
κατάσταση βελτιωθεί γρηγορότερα 
από το αναμενόμενο, η ανάκαμψη 
θα μπορούσε να είναι εξίσου 
γρήγορη, σύμφωνα με το IMAD. 
 
Σύνολο προβλέψεων για το ΑΕΠ 
της Σλοβενίας 
 
Οι τελευταίες μακροοικονομικές 
προβλέψεις είναι σε ευρεία σύγκλιση 
αναφορικά με τη συρρίκνωση του 
ΑΕΠ της Σλοβενίας, με την 
οικονομία να αναμένεται πως θα 
μειωθεί κατά 7%. Ανάκαμψη 3-5% 
προβλέπεται το 2021. 
 
Προβλέψεις  
 

 2020 2021 

ΟΟΣΑ -7,5% 3,4% 

Ε. 
Επιτρ. 

-7,1% 5,1$ 

Δ.Ν.Τ. -6,7% 5,2% 

IMAD -6,6% 4,3% 

Κ. 
Τράπ. 

-7,6% 3,1% 

 
Το δημόσιο έλλειμμα περιορίστηκε 
στο 1,2% του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο 
 
Τo γενικό έλλειμμα της κυβέρνησης 
περιορίστηκε στο 1,2% του ΑΕΠ το 
τρίτο τρίμηνο του χρόνου από 16% 
το δεύτερο τρίμηνο, καθώς η αύξηση 
των δαπανών υποχώρησε και τα 
έσοδα μειώθηκαν λιγότερο σε σχέση 
με το προηγούμενο τρίμηνο. 
 
Το έλλειμμα βρίσκεται στα 146 
εκατομμύρια Ευρώ για τον Ιούλιο- 

Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με 1,78 
δισεκατομμύρια Ευρώ τον Απρίλιο- 
Ιούνιο, δείχνουν τα νούμερα που 
εξέδωσε η Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Το τρίτο τρίμηνο οι δαπάνες 
αυξήθηκαν κατά 2,2% σε ετήσια 
βάση, κυρίως λόγω της αυξημένης 
αποζημίωσης των εργαζόμενων. Η 
αύξηση των δαπανών αμβλύνθηκε 
λόγω της κατά 12% μείωσης της 
πληρωμής τόκων.  
 
Τα συνολικά έσοδα ήταν μειωμένα 
κατά 3,1%, καθώς ο φόρος 
εισοδήματος μειώθηκε κατά περίπου 
10% σε σχέση με τον προηγούμενο 
χρόνο, κυρίως  ως αποτέλεσμα της 
πτώσης κατά 19% των τρεχόντων 
φόρων στο εισόδημα και στην 
ιδιοκτησία.  
 
Το συνολικό χρέος της κυβέρνησης 
βρίσκεται στο 78,5% του ΑΕΠ, 
βελτίωση 0,2 ποσοστιαίων μονάδων 
σε σχέση με το προηγούμενο 
τρίμηνο, εξαιτίας του χαμηλότερου 
βραχυπρόθεσμου χρέους.  
 
Η Σλοβενία κατέγραψε 1,1% 
αποπληθωρισμό το 2020 
 
Η Σλοβενία κατέγραψε ετήσιο 
αποπληθωρισμό κατά 1,1% στο τέλος 
του έτους, που οφείλεται στην 
μείωση των τιμών τον προϊόντων 
πετρελαίου. Οι τιμές καταναλωτή 
μειώθηκαν κατά 0,3% σε σύγκριση με 
τον προηγούμενο μήνα. 
 
Τα νέα δεδομένα από τη Στατιστική 
Υπηρεσία δείχνουν ότι οι τιμές των 
αγαθών μειώθηκαν κατά μέσον όρο 
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1,7% αυτόν τον χρόνο ενώ οι τιμές 
των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 
0,2%. 
 
Οι χαμηλότερες τιμές των προϊόντων 
πετρελαίου συνέβαλαν κατά 1% στον 
ετήσιο αποπληθωρισμό: Οι τιμές των 
καυσίμων και των λιπαντικών 
ουσιών μειώθηκαν κατά 18,8% και οι 
τιμές των υγρών καυσίμων κατά 
14,6%.  
 
Επίσης συνέβαλαν κατά 0,4% η 
μείωση κατά 9,8% στις τιμές των 
πακέτων διακοπών και η μείωση 
κατά 5,4% στις τιμές των ενδυμάτων 
και των υποδημάτων. 
 
Την ίδια στιγμή, οι τιμές στα 
προϊόντα υγείας και στις υπηρεσίες 
αυξήθηκαν κατά 4,9% αποδίδοντας 
0,3% στην γενική αύξηση των τιμών. 
Οι τιμές στον καπνό και στο φαγητό 
ανέβηκαν επίσης, κατά 5,3%, και 
1,1%, προσθέτοντας 0,2 μονάδες 
έκαστη κατηγορία στην γενική 
αύξηση των τιμών. 
 
Ο μηνιαίος αντιπληθωρισμός 
οφείλεται στα κατά 9,3% φθηνότερα 
πακέτα διακοπών, και σε πτώση 
κατά 0,7% των τιμών των ενδυμάτων 
και των υποδημάτων και στην 
μείωση των τιμών κατά 0,7% των 
φαγητών. 
 
Με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη 
τιμών καταναλωτή, το δείκτη 
αναφοράς της ΕΕ, η Σλοβενία 
σημείωσε ετήσιο αποπληθωρισμό 
1,2%. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


