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Οι εξαγωγές αυξήθηκαν τον 
Φεβρουάριο, οι εισαγωγές 
μειώθηκαν. 
 
Η Σλοβενία εξήγαγε αγαθά αξίας 3 
δις Ευρώ τον Φεβρουάριο, αύξηση 
2,6% σε ετήσια βάση, και εισήγαγε 
2,7 δις Ευρώ, μείωση κατά 2,2% σε 
σύγκριση με το Φεβρουάριο του 
2020. Ο δείκτης εξαγωγών-
εισαγωγών έφτασε το 109,7% και το 
μηνιαίο εμπορικό πλεόνασμα ήταν 
το τρίτο υψηλότερο την τελευταία 
δεκαετία. 
 
Το εμπορικό πλεόνασμα του 
Φεβρουαρίου ήταν το υψηλότερο 
όλων των πλεονασμάτων 
Φεβρουαρίου τα τελευταία δέκα 
χρόνια. 
 
Το εμπόριο με χώρες της ΕΕ 
εξακολουθούσε να αντιπροσωπεύει 
περίπου τα δύο τρίτα των συνολικών 
εξαγωγών και εισαγωγών της 
Σλοβενίας. Τον Φεβρουάριο, η χώρα 
εξήγαγε 65,9% σε αυτές τις χώρες και 
εισήγαγε 71,2% των αγαθών από 
αυτές. 
 
 

 
 
 
Η αξία των εμπορευμάτων που 
εξήχθησαν σε χώρες της ΕΕ ήταν 
2,7% χαμηλότερη από ό, τι τον 
Φεβρουάριο του 2020, φθάνοντας 
στα 2,0 δις. Ευρώ, ενώ η αξία των 
εμπορευμάτων που εισήχθησαν από 
την ΕΕ ανήλθε σε 1,9 δις. Ευρώ, 
αύξηση 0,1% σε ετήσια βάση. 
 
Εν τω μεταξύ, η Σλοβενία εξήγαγε 
αγαθά αξίας 1 δις. Ευρώ ή 14,7% 
περισσότερο από ό, τι τον 
Φεβρουάριο του 2020 σε χώρες εκτός 
ΕΕ και εισήγαγε αγαθά αξίας 0,8 δις. 
Ευρώ, μειωμένο κατά 7,5% σε 
σύγκριση με το Φεβρουάριο του 
2020. 
 
Κατά τους δύο πρώτους μήνες του 
2021, οι εξαγωγές της Σλοβενίας 
έφτασαν τα 5,9 δις. Ευρώ και οι 
εισαγωγές τα 5,3 δις. Ευρώ. Οι 
εξαγωγές και οι εισαγωγές ήταν 
χαμηλότερες σε σύγκριση με την ίδια 
περίοδο το 2020, κατά 0,2% και 5,4%, 
αντίστοιχα. 
 
Η βιομηχανία συρρικνώθηκε σε 
ετήσια βάση παρά τη μηνιαία 
ανάπτυξη. 
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Η βιομηχανία της Σλοβενίας 
συρρικνώθηκε με ετήσιο ρυθμό 1,5% 
τον Φεβρουάριο μετά από αύξηση 
1,3% τον προηγούμενο μήνα, αλλά η 
παραγωγή αυξήθηκε μηνιαίως, 
σύμφωνα με νέα επίσημα στατιστικά 
στοιχεία. 
 
Μόνο τα ορυχεία και τα λατομεία 
σημείωσαν αύξηση από έτος σε έτος 
(+5,8%), ενώ η κατασκευή 
συρρικνώθηκε κατά 1,6% και η 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
φυσικού αερίου, ατμού και 
κλιματισμού μειώθηκε κατά 0,4%, 
δείχνουν στοιχεία τα οποία εξέδωσε 
η Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Ο βιομηχανικός κύκλος εργασιών 
μειώθηκε κατά 0,6% σε ετήσια βάση, 
με τον κύκλο εργασιών στην εγχώρια 
αγορά να μειώνεται κατά 1% και τα 
έσοδα από πωλήσεις που 
δημιουργούνται στο εξωτερικό να 
μειώνονται κατά 0,4%. 
 
Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, η 
βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε 
κατά 0,6%, η οποία οφείλεται κυρίως 
στην ανάπτυξη των εξορυκτικών και 
λατομείων (+6,6%) αφού 
τροφοδοτήθηκε από τις κατασκευές 
τον προηγούμενο μήνα. Αυτή τη 
φορά η παραγωγή αυξήθηκε κατά 
0,3% και η παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού 
και κλιματισμού κατά 0,2% μηνιαία. 
Από τον προηγούμενο μήνα, η αξία 
της παραγωγής αυξήθηκε στις 
βιομηχανίες κεφαλαιουχικών 
αγαθών (+7,4%) και στις βιομηχανίες 
ενδιάμεσων αγαθών (+0,5%), αλλά 

μειώθηκε στις βιομηχανίες 
καταναλωτικών αγαθών (-2,3%). 
 
Ουσιαστικές μειώσεις τον 
Φεβρουάριο καταγράφηκαν επίσης 
στην παραγωγή χαρτιού (-15%), μη 
μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (-
16%), μηχανοκίνητων οχημάτων (-
10%) και άλλων οχημάτων και 
πλοίων (-11%). 
 
Η αξία των αποθεμάτων το 
Φεβρουάριο ήταν 0,1% υψηλότερη 
από ό, τι πριν από ένα μήνα και 
0,2% υψηλότερη από ό, τι πριν από 
ένα χρόνο. 
 
Η Κεντρική Τράπεζα διαπιστώνει 
ότι αυξάνονται οι κίνδυνοι 
πίστωσης και εσόδων. 
 
Η ρευστότητα του σλοβενικού 
τραπεζικού συστήματος είναι προς 
το παρόν καλή, αλλά οι τάσεις δεν 
είναι ευνοϊκές, αναφέρει η Κεντρική 
Τράπεζα στην τελευταία έκθεσή της. 
Με τους μακροοικονομικούς 
κινδύνους, οι υψηλοί πιστωτικοί και 
εισοδηματικοί κίνδυνοι έρχονται στο 
προσκήνιο, δήλωσε ο αναπληρωτής 
κυβερνήτης της Τράπεζας, κ. Primož 
Dolenc. 
 
Τα δεδομένα δείχνουν ότι όλες οι 
ομάδες δραστηριοτήτων που δεν 
επηρεάζονται από τα μέτρα 
κορονοϊού ανακάμπτουν και ότι οι 
εταιρείες έχουν προσαρμοστεί 
σημαντικά στην δύσκολη 
κατάσταση. 
 
Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου 
μειώθηκε τα τελευταία χρόνια. Μετά 
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τα έτη κρίσης του 2013 και του 2014, 
όταν έφτασε προσωρινά στο χαμηλό 
του στο 1,7%, επέστρεψε στο 2,15% 
τους πρώτους μήνες του 2015 και τον 
Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους 
μειώθηκε στο 1,5%. 
 
Το 2014, οι τράπεζες σημείωσαν 
εξαιρετική πρόοδο στη μείωση της 
έκθεσής τους και εισήλθαν στη νέα 
κρίση με μικρότερο μερίδιο των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων από ό, τι 
σε ορισμένες άλλες χώρες της 
ευρωζώνης, αλλά όχι με καθαρούς 
ισολογισμούς. 
 
Δεδομένου ότι οι αναβολές δανείων 
θα λήξουν τους επόμενους μήνες, οι 
τράπεζες θα πρέπει να 
ακολουθήσουν μια ατομική 
προσέγγιση για την αναδιάρθρωση 
των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων. 
 
Η ανθεκτικότητα του τραπεζικού 
τομέα σε υψηλούς πιστωτικούς 
κινδύνους και αυξημένους 
κινδύνους εισοδήματος έχει 
επιδεινωθεί σε μέσο όρο με 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
τραπεζών. 
 
Οι συστημικοί κίνδυνοι που 
απορρέουν από τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες των εταιρειών 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 
παραμένουν αυξημένοι. Οι 
ασφαλιστές έχουν δει αύξηση των 
ασφαλίστρων στην ασφάλιση 
ακινήτων και υγείας και μείωση της 
ασφάλισης ζωής. Το τμήμα ζημιών 
έχει επιδεινωθεί λόγω ασφαλίσεων 

που σχετίζονται με την υγεία και η 
κερδοφορία έχει μειωθεί. 
 
Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
μειώθηκε για δεύτερο μήνα, σε 
ετήσια βάση. 
 
Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
της Σλοβενίας επιδεινώθηκε τον 
Απρίλιο για δεύτερο συνεχόμενο 
μήνα, με τον σχετικό δείκτη να 
μειώνεται κατά δύο ποσοστιαίες 
μονάδες σε σχέση με τον Μάρτιο, 
ενώ εξακολουθεί να είναι 15 μονάδες 
πάνω από το επίπεδο του Απριλίου 
2020, όταν η χώρα βρισκόταν στο 
πρώτο κύμα της πανδημίας Covid 
19. 
 
Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
του Απριλίου είναι επίσης κατά μία 
ποσοστιαία μονάδα υψηλότερη από 
τον μέσο όρο του 2020 και κατά 
περίπου 4 μονάδες υψηλότερη από 
τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο. 
 
Η μηνιαία επιδείνωση οφείλεται σε 
πιο απαισιόδοξες προσδοκίες για την 
κατάσταση της οικονομίας της 
χώρας και τις προοπτικές για τις 
μεγάλες αγορές των νοικοκυριών, με 
τους αντίστοιχους δείκτες να 
μειώνονται κατά επτά και μία 
ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα. 
 
Σε ετήσια βάση, τρία από τα τέσσερα 
στοιχεία βελτιώθηκαν, ο δείκτης της 
κατάστασης της οικονομίας της 
χώρας (+28 βαθμοί), οι προοπτικές 
για τα οικονομικά των νοικοκυριών 
(+25) και οι προοπτικές για 
σημαντικές αγορές από τα 
νοικοκυριά (+14 βαθμοί). 
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Το επιχειρηματικό κλίμα 
βαλτώθηκε ελαφρά τον Απρίλιο. 
 
Ο δείκτης επιχειρηματικής 
εμπιστοσύνης αυξήθηκε κατά 0,2 
ποσοστιαίες μονάδες τον Απρίλιο. Σε 
ετήσια βάση, βελτιώθηκε κατά 
σχεδόν 37 ποσοστιαίες μονάδες, 
δήλωσε η Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Η εμπιστοσύνη βελτιώθηκε στο 
λιανικό εμπόριο (+0,8 μονάδες), στις 
υπηρεσίες (+0,2 μονάδες) και στις 
κατασκευές (+0,1 μονάδες), αλλά 
μειώθηκε στη μεταποιητική 
βιομηχανία (-0,5 μονάδες) και 
μεταξύ των καταναλωτών (-0,4 
μονάδες). 
 
Σε ετήσιο επίπεδο, όλοι οι επιμέρους 
δείκτες βελτιώθηκαν σημαντικά, με 
τη βοήθεια της μεταποίησης (+18,8 
μονάδες) και των υπηρεσιών (+11,2 
μονάδες). 
 
Η λιανική σημείωσε αύξηση 4,4% 
το πρώτο τρίμηνο. 
 
Ο κύκλος εργασιών στο λιανικό 
εμπόριο αυξήθηκε κατά 4,4% το 
πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση  
με την ίδια περίοδο πέρυσι. Τον 
Μάρτιο αυξήθηκε κατά 24% σε 
ετήσια βάση, καθώς τα περισσότερα 
καταστήματα έκλεισαν τον Μάρτιο 
του 2020. 
 
Στο λιανικό εμπόριο με προϊόντα 
εκτός των τροφίμων ο κύκλος 
εργασιών ήταν 11% υψηλότερος και 
με τα τρόφιμα αυξήθηκε κατά 5,4%. 
Ο κύκλος εργασιών στη λιανική 

πώληση καυσίμων αυτοκινήτων 
μειώθηκε κατά 9,2%. 
 
Μετά την άνοδο του Φεβρουαρίου, ο 
κύκλος εργασιών λιανικού εμπορίου 
συνέχισε να αυξάνεται τον Μάρτιο. 
Αυξήθηκε κατά 3,4% σε μηνιαία 
βάση, με την υψηλότερη αύξηση να 
καταγράφεται στα καύσιμα 
αυτοκινήτων (κατά 3,6%). 
 
Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2020, 
ο κύκλος εργασιών στο λιανικό 
εμπόριο αυξήθηκε κατά 24,0%. 
 
Ο κύκλος εργασιών στο λιανικό 
εμπόριο με μη διατροφικά προϊόντα 
αυξήθηκε κατά 50% τον Μάρτιο σε 
σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι.  
 
Ο προϋπολογισμός καταγράφει 
έλλειμμα 1,27 δις Ευρώ στους 
πρώτους τρεις μήνες του 2021. 
 
Τα έσοδα του εθνικού 
προϋπολογισμού τους πρώτους τρεις 
μήνες του έτους ανήλθαν σε 2,4 δις 
Ευρώ, αύξηση 1% σε ετήσια βάση, 
ενώ οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 37% 
σε σχεδόν 3,68 δις. Ευρώ με το 
έλλειμμα να ανέρχεται σχεδόν σε 
1,27 δις. Ευρώ. Την ίδια περίοδο 
πέρυσι το  έλλειμμα ήταν 304,9 εκατ. 
Ευρώ 
 
Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο 
Οικονομικών στην τελευταία 
ενημέρωσή του σχετικά με τις τάσεις 
των δημόσιων οικονομικών, το 
μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του 
προϋπολογισμού ήταν οι μισθοί για 
τους υπαλλήλους, τις επιδοτήσεις, τις 
μεταφορές σε ιδιώτες και τα 



5 

 

νοικοκυριά και άλλες τρέχουσες 
εσωτερικές μεταφορές. 
 
Το υπουργείο σημείωσε ότι οι 
αυξημένες δαπάνες κατά το πρώτο 
τρίμηνο του έτους σχετίζονται 
κυρίως με την επιδημία Covid-19 και 
τον μετριασμό των συνεπειών της σε 
εταιρείες και κατοίκους. 
 
Τα σχετικά μέτρα κόστισαν στον 
προϋπολογισμό 830,7 εκατ. Ευρώ την 
περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου, ενώ 
αυξημένες δαπάνες καταγράφηκαν 
επίσης στο κόστος εργασίας στο 
δημόσιο τομέα λόγω των δαπανών 
και των μπόνους που σχετίζονται με 
τον κορονοϊό. 
 
Οι πληρωμές μισθών και 
αποζημιώσεων αυξήθηκαν κατά 
13,2% στα 391,3 εκατ. Ευρώ, ανέφερε 
το υπουργείο, εξηγώντας ότι αυτό 
οφείλεται κυρίως σε προαγωγές, 
επιδόματα επιδόσεων και άλλα 
κόστη εργασίας στο δημόσιο τομέα 
και σε μπόνους κινδύνου. 
 
Εν τω μεταξύ, οι δαπάνες για αγαθά 
και υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 6,9% 
σε 170 εκατ. Ευρώ και το κόστος των 
δανείων μειώθηκε κατά 12,5% σε 
σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 
2020 στα 385,6 εκατ. Ευρώ. 
 
Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά 
περισσότερο από 80% σε 285 εκατ. 
Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 86,7 
εκατ. Ευρώ για επιδοτούμενες 
υπηρεσίες και 47,6 εκατ. Ευρώ για 
επιδοτούμενους μισθούς για 
εργαζόμενους σε καραντίνα. 
 

Οι μεταφορές σε ιδιώτες και 
νοικοκυριά υπερδιπλασιάστηκαν 
στα 836,1 εκατ. Ευρώ, ενώ άλλες 
τρέχουσες εγχώριες μεταφορές 
αυξήθηκαν κατά 39,5% σε 1,19 δις. 
Ευρώ. Οι μεταφορές σε δημόσια 
ιδρύματα αυξήθηκαν κατά 56,6% σε 
781,8 εκατ. Ευρώ. 
 
Τα συνολικά φορολογικά έσοδα τους 
πρώτους τρεις μήνες μειώθηκαν κατά 
2,2% ετησίως σε 1,96 δις. Ευρώ, εκ 
των οποίων τα έσοδα από φόρους 
εισοδήματος αυξήθηκαν κατά 12,2% 
σε 407,2 εκατ Ευρώ, λόγω της 
πληρωμής των μπόνους στο δημόσιο 
τομέα. 
 
Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος 
των εταιρειών μειώθηκαν εν τω 
μεταξύ κατά 5,1% σε 201,9 εκατ. 
Ευρώ, γεγονός που  οφείλεται κυρίως 
στη μείωση της οικονομικής 
δραστηριότητας που ξεκίνησε ήδη το 
δεύτερο εξάμηνο του 2020. 
 
Τα έσοδα του φόρου προστιθέμενης 
αξίας (ΦΠΑ) μειώθηκαν κατά 9,6% 
σε 806,3 εκατ. Ευρώ λόγω αναβολής 
φόρου ή πληρωμής φόρου σε δόσεις, 
καθώς και εξαιτίας μερικής 
επιβράδυνσης της οικονομικής 
δραστηριότητας και μειωμένης 
κατανάλωσης κατά τη διάρκεια της 
επιδημίας. 
 
Τα έσοδα από τους ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης μειώθηκαν κατά 1,9% 
σε 308,1 εκατ. Ευρώ, ενώ τα 
κεφάλαια που εισπράχθηκαν από 
την ΕΕ αυξήθηκαν κατά 16,5% σε 
σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 
2020 σε 231,8 εκατ. Ευρώ. 
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Οι ενοποιημένοι λογαριασμοί 
προϋπολογισμού της γενικής 
κυβέρνησης, οι οποίοι αποτελούνται 
από τον προϋπολογισμό, τα ταμεία 
δημόσιας υγείας και 
συνταξιοδότησης και τους 
προϋπολογισμούς της τοπικής 
κοινότητας, είχαν έσοδα 4,8 δις. 
Ευρώ και δαπάνες 6,1 δις. Ευρώ τους  
τρεις πρώτους μήνες. 
 
Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,3% και 
οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 21,5%, 
με το σχετικό έλλειμμα να ανέρχεται 
σχεδόν σε 1,3 δις. Ευρώ. 
 
Ο ετήσιος πληθωρισμός στο 2,1% 
τον Απρίλιο λόγω υψηλότερων 
τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στη 
Σλοβενία ήταν 2,1% τον Απρίλιο, 
κυρίως λόγω των πολύ υψηλότερων 
τιμών ηλεκτρικής ενέργειας που 
έχουν επιστρέψει στα προ-επιδημικά 
επίπεδα. Σε μηνιαίο επίπεδο, οι τιμές 
καταναλωτή ήταν κατά μέσο όρο 1% 
υψηλότερες. 
 
Σε ετήσια βάση, οι τιμές υπηρεσιών 
μειώθηκαν κατά μέσο όρο τον 
Απρίλιο κατά 0,7%, ενώ οι τιμές των 
αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,6%. Οι 
τιμές των μη διαρκών αγαθών 
αυξήθηκαν κατά 5,2%, οι τιμές των 
διαρκών αγαθών κατά 1,2% και οι 
τιμές των ημι-διαρκών αγαθών κατά 
0,2%. 
 
Ένα επιπλέον 0,8 της ποσοστιαίας 
μονάδας προστέθηκε από τις 
υψηλότερες τιμές των προϊόντων 
πετρελαίου, καθώς οι τιμές των 

υγρών καυσίμων αυξήθηκαν κατά 
30,4% και οι τιμές των καυσίμων και 
λιπαντικών για εξοπλισμό 
προσωπικής μεταφοράς κατά 16,9%. 
 
Ο μηνιαίος πληθωρισμός τον 
Απρίλιο ανήλθε στο 1%, κυρίως ως 
αποτέλεσμα των υψηλότερων τιμών 
των ενδυμάτων και των υποδημάτων 
(+8,1%), γεγονός που αύξησε τον 
μηνιαίο ρυθμό αύξησης κατά 0,5 της 
ποσοστιαίας μονάδας. 
 
Οι τιμές στην ομαδική αναψυχή και 
τον πολιτισμό αυξήθηκαν κατά 2,2% 
σε σύγκριση με τον Μάρτιο και η 
ενέργεια-θέρμανση αυξήθηκε 
σημαντικά κατά 12,8%. Από την 
άλλη πλευρά, οι τιμές των υπηρεσιών 
επικοινωνίας μειώθηκαν κατά 2,2% 
σε μηνιαία βάση. 
 
Με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη 
τιμών καταναλωτή, σημείο 
αναφοράς της ΕΕ, ο πληθωρισμός 
τον Απρίλιο ήταν 2,2% σε ετήσιο 
επίπεδο και 0,8% σε μηνιαίο επίπεδο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


