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Οι εξαγωγές αγαθών της Σλοβενίας 
αυξήθηκαν κατά 18% τον Μάρτιο 
σε ετήσια βάση. 
 
Η Σλοβενία εξήγαγε 3,5 δις. Ευρώ 
αγαθών τον Μάρτιο, ή 18% 
περισσότερο από ό, τι τον ίδιο μήνα 
πέρυσι, όταν το εμπόριο 
επιβραδύνθηκε λόγω της επιδημίας 
Covid-19. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν 
κατά 20,4% στα 3,4 δις. Ευρώ, με τη 
Γερμανία να είναι ο σημαντικότερος 
εταίρος και στις δύο κατευθύνσεις 
του εμπορίου. 
 
Το εμπορικό πλεόνασμα ανήλθε σε 
0,1 δις. Ευρώ, το οποίο είναι το 
μικρότερο ποσό που καταγράφηκε 
μέχρι στιγμής φέτος, με την κάλυψη 
των εισαγωγών από εξαγωγές να 
ανέρχεται στο 103,5%. 
 
Το εμπόριο με τα κράτη μέλη της ΕΕ 
αντιπροσώπευε το 68,6% των 
συνολικών εξαγωγών και το 69,8% 
των συνολικών εισαγωγών. 
 
Η αξία των εμπορευμάτων που 
εξήχθησαν στα κράτη μέλη της ΕΕ 
αυξήθηκε κατά 24,4% σε σύγκριση με  
 

 
 
 
τον Μάρτιο 2020 σε 2,4 δις. Ευρώ, 
ενώ οι εισαγωγές από αυτές τις χώρες  
αυξήθηκαν κατά 23,1% σε 2,4 δις. 
Ευρώ. 
 
Οι εξαγωγές αγαθών σε χώρες εκτός 
ΕΕ ανήλθαν σε 1,1 δις. Ευρώ ή 6,1% 
περισσότερο σε ετήσια βάση, ενώ οι 
εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 
14,7% σε 1 δις. Ευρώ. 
 
Τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, 
οι εξαγωγές από τη Σλοβενία 
αυξήθηκαν κατά 5,9% σε 9,4 δις. 
Ευρώ και οι εισαγωγές αυξήθηκαν 
κατά 3,5% σε 8,7 δις. Ευρώ. Το 
εμπορικό πλεόνασμα ανήλθε σε 0,7 
δις. Ευρώ και η κάλυψη των 
εισαγωγών από εξαγωγές ανήλθε σε 
108,1%. 
 
Η βιομηχανία σημειώνει ανάπτυξη 
το πρώτο τρίμηνο. 
 
Η σλοβενική βιομηχανία σημείωσε 
ετήσια αύξηση το πρώτο τρίμηνο, με 
τη συνολική αξία της βιομηχανικής 
παραγωγής να αυξάνεται κατά 3%, ο 
κύκλος εργασιών κατά 4,1% και τα 
αποθέματα κατά 0,6%. Τον Μάρτιο, 
η αξία της βιομηχανικής παραγωγής 
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ήταν 1% χαμηλότερη από τον 
Φεβρουάριο, ενώ ο κύκλος εργασιών 
ήταν 1,2% χαμηλότερος. 
 
Η τριμηνιαία αύξηση της αξίας της 
βιομηχανικής παραγωγής οφείλεται 
στη μεταποίηση, όπου η παραγωγή 
αυξήθηκε κατά 3,5%. Εν τω μεταξύ, η 
αξία της παραγωγής στον τομέα της 
εξόρυξης και της ηλεκτρικής 
ενέργειας, του φυσικού αερίου και 
του ατμού μειώθηκε αντίστοιχα κατά 
2% και 2,5%. 
 
Σύμφωνα με τη Στατιστική 
Υπηρεσία, ο συνολικός κύκλος 
εργασιών αυξήθηκε επίσης κατά 
4,1% το πρώτο τρίμηνο, τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 
Ήταν 4,2% υψηλότερος στη 
μεταποίηση και 2,2% υψηλότερος 
στην εξόρυξη σε σύγκριση με το 
πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου 
έτους. 
 
Κατά κατηγορία προϊόντος, ο 
κύκλος εργασιών του πρώτου 
τριμήνου ήταν υψηλότερος σε ετήσια 
βάση στα ενδιάμεσα αγαθά (+ 8,9%) 
και στα κεφαλαιουχικά αγαθά 
(+6,0%), ενώ μειώθηκε στα 
καταναλωτικά αγαθά (-3,9%). 
 
Σε μηνιαίο επίπεδο, η συνολική αξία 
της βιομηχανικής παραγωγής ήταν 
1% χαμηλότερη τον Μάρτιο σε 
σύγκριση με τον Φεβρουάριο. 
Μειώθηκε κυρίως από χαμηλότερες 
τιμές παραγωγής στα ορυχεία (-
3,4%) και στη μεταποίηση (-1,3%). Ο 
κύκλος εργασιών του Μαρτίου 
μειώθηκε επίσης 1,2%. 
 

Σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα 
πέρυσι, η συνολική αξία της 
βιομηχανικής παραγωγής τον 
Μάρτιο του 2021 ήταν 8,5% 
υψηλότερη. Αυξήθηκε κυρίως από 
την υψηλότερη αξία στη μεταποίηση. 
 
Ο κύκλος εργασιών ήταν 13,6% 
υψηλότερος σε ετήσια βάση τον 
Μάρτιο, ενώ η συνολική αξία των 
αποθεμάτων στη βιομηχανική 
παραγωγή ήταν 0,7% υψηλότερη τον 
Μάρτιο από ό, τι τον Φεβρουάριο 
και 1,5% υψηλότερη από τον Μάρτιο 
του προηγούμενου έτους. 
 
Οι Βρυξέλλες αναβαθμίζουν την 
πρόβλεψη για το ΑΕΠ της 
Σλοβενίας για το 2021 σε 4,9%. 

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 
αναβαθμίσει την πρόβλεψη αύξησης 
του ΑΕΠ της Σλοβενίας για φέτος 
κατά 0,2 της ποσοστιαίας μονάδας σε 
4,9%, ενώ την υποβαθμίζει σε 5,1% 
για το 2022, χαμηλότερη κατά 0,1 της 
μονάδας από τις προηγούμενες, 
χειμερινές προβλέψεις της. Η 
ανάκαμψη αναμένεται να βασιστεί 
στην εγχώρια ζήτηση και στις 
επενδύσεις, οι οποίες θα 
τροφοδοτήσουν τη ζήτηση για 
εισαγωγές. 
 
Η οικονομία της Σλοβενίας 
συρρικνώθηκε κατά 5,5% το 2020, 
αλλά αναμένεται σταδιακά να 
ανακάμψει το 2021 και το 2022, 
δήλωσε η Επιτροπή καθώς 
ανακοίνωσε την εαρινή της 
πρόβλεψη για τα μέλη της ΕΕ. 
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Εν τω μεταξύ, η ιδιωτική 
κατανάλωση μειώθηκε κατά σχεδόν 
10% και οι επενδύσεις περισσότερο 
από 4%, και δεδομένου ότι οι 
εισαγωγές μειώθηκαν ταχύτερα από 
τις εξαγωγές, η συμβολή στην 
ανάπτυξη από τις καθαρές εξαγωγές 
ήταν θετική. 
 
Η ανάκαμψη αναμένεται να 
επιταχυνθεί το δεύτερο και τρίτο 
τρίμηνο του 2021, κυρίως λόγω της 
εγχώριας ζήτησης μόλις αρθούν 
πολλοί περιορισμοί που σχετίζονται 
με την πανδημία. 
 
Οι επενδύσεις προβλέπεται να 
αυξηθούν έντονα τόσο στον δημόσιο 
όσο και στον ιδιωτικό τομέα, λόγω 
της έντονης ζήτησης για εξαγωγές 
και των επιπτώσεων των κεφαλαίων 
ανάκαμψης της ΕΕ. 
 
Αν και οι καθαρές εξαγωγές 
αναμένεται να συμβάλουν 
σημαντικά στην ανάπτυξη το 2021, η 
συνεισφορά τους θα μειωθεί 
σταδιακά το επόμενο έτος. 

 
Το 2021, η απασχόληση αναμένεται 
να αντισταθμίσει τις απώλειες που 
σημειώθηκαν το 2020, αν και η 
ανάκαμψη στον τομέα των 
υπηρεσιών αναμένεται να είναι 
βραδύτερη.  
 
Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται 
να παραμείνει στο 5% το 2021 πριν 
μειωθεί στο 4,8% το 2022, ενώ οι 
μισθοί θα αυξηθούν πιο αργά από ό, 
τι πριν την κρίση. 
 

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, οι 
τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 
0,3% το 2020 λόγω χαμηλότερων 
τιμών ενέργειας και χαμηλότερης 
ζήτησης, αλλά ο πληθωρισμός θα 
αυξηθεί στο 0,8% το 2021 και στο 
1,7% το 2022. 
 
Το 2021, το έλλειμμα της γενικής 
κυβέρνησης πρόκειται να 
παραμείνει υψηλό στο 8,5% περίπου 
του ΑΕΠ, κυρίως λόγω μέτρων που 
μετριάζουν τον αντίκτυπο της 
πανδημίας και σε αύξηση των 
δημοσίων επενδύσεων, αλλά 
αναμένεται να μειωθεί στο 4,7% το 
2022. 
 
Ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ 
αναμένεται να παραμείνει στο 
υψηλό 79% το 2021, σχεδόν 2 
μονάδες πάνω από το 2020, και 
προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω 
στο 76,7% το 2022. 
 
Η Επιτροπή έχει αναβαθμίσει τις 
προβλέψεις της για την ευρωζώνη 
και ολόκληρη την ΕΕ για τα 2021 και 
2022, καθώς αναμένει ότι όλες οι 
οικονομίες της ΕΕ θα επιστρέψουν 
στα επίπεδα πριν από την κρίση έως 
το τέλος του 2022. 
 
Η αξία των κατασκευαστικών 
εργασιών μειώθηκε κατά 4% το 
πρώτο τρίμηνο. 
 
Η αξία των κατασκευαστικών 
εργασιών κατά το πρώτο τρίμηνο 
του τρέχοντος έτους ήταν 4% 
χαμηλότερη σε σύγκριση με την ίδια 
περίοδο πέρυσι. 
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Σε ετήσια βάση, η αξία των 
κατασκευών τον Μάρτιο ήταν 1% 
υψηλότερη. Στα έργα πολιτικού 
μηχανικού ήταν υψηλότερη κατά 
14,6%. 
 
Η αξία των κατασκευαστικών 
εργασιών σε κτίρια μειώθηκε κατά 
28% - σε κτίρια κατοικιών αυξήθηκε 
κατά 52,9%, ενώ σε κτίρια εκτός 
κατοικιών μειώθηκε κατά 49,1%. 

 
Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
βελτιώθηκε τον Μάιο. 
 
Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
στη Σλοβενία βελτιώθηκε τον Μάιο, 
καθώς ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε 
κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες σε 
σύγκριση με τον Απρίλιο, ενώ ήταν 
17 μονάδες υψηλότερα από ό, τι τον 
ίδιο μήνα πέρυσι. Κυμάνθηκε  επίσης 
πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο 
όρο για πρώτη φορά από τις αρχές 
του 2020. 
 
Μεταξύ των στοιχείων που 
αποτελούν τον δείκτη εμπιστοσύνης 
των καταναλωτών, οι προσδοκίες 
των καταναλωτών σχετικά με την 
οικονομική κατάσταση στη χώρα 
βελτιώθηκαν περισσότερο, κατά 19 
ποσοστιαίες μονάδες. 
 
Από την άλλη πλευρά, οι 
καταναλωτές ήταν πιο απαισιόδοξοι 
για την τρέχουσα οικονομική 
κατάσταση των νοικοκυριών, με τον 
σχετικό υπο-δείκτη να μειώνεται 
κατά μία ποσοστιαία μονάδα. 
 
Οι Σλοβένοι καταναλωτές φαίνεται 
να αναμένουν υψηλότερο 

πληθωρισμό, καθώς η τάση των 
δεικτών για τους επόμενους 12 μήνες 
βρίσκεται επί του παρόντος στο 
υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο 
του 2013. 
 
Σε ετήσια βάση, ο δείκτης 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών τον 
Μάιο αυξήθηκε κατά 17 ποσοστιαίες 
μονάδες, κυρίως λόγω των 
υψηλότερων προσδοκιών σχετικά με 
την οικονομική κατάσταση στη χώρα 
(αύξηση 38 μονάδες) και τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση στα 
νοικοκυριά (έως 19 μονάδες). 
 
Το επιχειρηματικό κλίμα συνεχίζει 
να βελτιώνεται. 
 

Το επιχειρηματικό κλίμα της 
Σλοβενίας συνέχισε να βελτιώνεται 
τον Μάιο για έκτο συνεχή μήνα 
καθώς ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε 
κατά 6,2 ποσοστιαίες μονάδες τον 
Απρίλιο.  
 
Η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως σε 
αύξηση 2,9 εκατοστιαίων μονάδων 
σε έναν υπο-δείκτη εμπιστοσύνης 
στον τομέα των υπηρεσιών. 
 
Οι υπόλοιποι τέσσερις υποδείκτες 
συνέβαλαν επίσης στη συνολική 
αύξηση σε μηνιαία βάση - ο 
δευτερεύων δείκτης εμπιστοσύνης 
στη μεταποίηση και ο δείκτης 
εμπιστοσύνης καταναλωτών κατά 1,3 
εκατοστιαίες μονάδες ο καθένας, ενώ 
οι υποδείκτες εμπιστοσύνης στο 
λιανικό εμπόριο και στις κατασκευές 
κατά 0,6 εκατοστιαίες μονάδες και 
0,2 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα. 
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Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος 
του Μαΐου αυξήθηκε κατά 36,8 
ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση. 
Η ετήσια αύξηση ενισχύθηκε επίσης 
και από τους πέντε δευτερεύοντες 
δείκτες, ιδίως από τους υποδείκτες 
εμπιστοσύνης στη μεταποίηση (+15,3 
ποσοστιαίες μονάδες) και στον τομέα 
των υπηρεσιών (+13,7 ποσοστιαίες 
μονάδες). 
 
Το ΔΝΤ επαινεί την απάντηση της 
Σλοβενίας στον Covid-19, δηλώνει 
ότι πρέπει να ακολουθήσει η 
σταθεροποίηση. 
 
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
(ΔΝΤ) έχει επαινέσει τις «γρήγορες, 
ουσιαστικές και καλά συντονισμένες 
πολιτικές αντιδράσεις» της 
Σλοβενίας στην πανδημία μετά από 
διαβουλεύσεις με τις αρχές νωρίτερα 
τον Μάιο, καθώς τόνισε ότι μόλις 
ολοκληρωθεί η ανάκαμψη, η εστίαση 
πρέπει να στραφεί προς την 
σταθεροποίηση της οικονομίας. 
 
«Τα μέτρα κατά της κρίσης 
βοήθησαν στη διατήρηση θέσεων 
εργασίας, στην παροχή ρευστότητας 
σε εταιρείες και στη στήριξη του 
εισοδήματος σε ευάλωτες ομάδες. 
Αποτρέπουν μια πολύ μεγαλύτερη 
μείωση της παραγωγής και 
κράτησαν την ανεργία υπό έλεγχο». 
 

«Ωστόσο, το πραγματικό ΑΕΠ 
μειώθηκε κατά 5,5% το 2020, καθώς 
τα μέτρα περιορισμού οδήγησαν σε 
πτώση της οικονομικής 
δραστηριότητας. Οι δαπάνες που 
σχετίζονται με την πανδημία Covid 
19, μαζί με τα χαμηλότερα έσοδα, 

αύξησαν το δημοσιονομικό έλλειμμα 
και το δημόσιο χρέος αυξήθηκε στο 
81% περίπου του ΑΕΠ, από περίπου 
65,5% το 2019», αναφέρει έκθεση. 
 

Το ΔΝΤ αναβάθμισε ελαφρώς την 
πρόβλεψη αύξησης του ΑΕΠ της 
Σλοβενίας για φέτος, σε 3,9% από 
3,7% και διατήρησε τις προβλέψεις 
για το επόμενο έτος στο 4,5%. Το 
2023 η οικονομία της Σλοβενίας 
προβλέπεται να αυξηθεί με ρυθμό 
3,6%.  
 
Ενώ αναμένεται ισχυρή οικονομική 
ανάκαμψη καθώς η πανδημία 
μειώνεται, «οι προοπτικές 
καλύπτονται από σημαντική 
αβεβαιότητα ενώ οι κίνδυνοι 
παραμένουν». 
 
«Οι καθυστερήσεις στον μαζικό 
εμβολιασμό και η εξάπλωση νέων 
παραλλαγών του ιού θα μπορούσαν 
να απαιτήσουν αυστηρότερα μέτρα 
περιορισμού με δυσμενείς 
οικονομικές επιπτώσεις. Άλλοι 
κίνδυνοι περιλαμβάνουν την 
αδύναμη εξωτερική ζήτηση και την 
επιδείνωση των συνθηκών της 
χρηματοπιστωτικής αγοράς». 
 
Το ΔΝΤ αναφέρει ότι πρέπει να 
διατηρηθεί βραχυπρόθεσμα η ισχυρή 
δημοσιονομική στήριξη και να 
προσαρμοστεί στις εξελισσόμενες 
συνθήκες. Μόλις παγιωθεί η 
ανάκαμψη, τα μέτρα έκτακτης 
ανάγκης πρέπει να αποσυρθούν και 
η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να 
εστιαστεί στη σταθεροποίηση. 
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"Το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα 
θα πρέπει να μειωθεί σταδιακά 
μεσοπρόθεσμα για να διατηρηθούν 
τα αποθέματα ασφαλείας και οι 
δημοσιονομικοί κανόνες θα πρέπει 
να συνεχίσουν να διαδραματίζουν 
ισχυρό ρόλο. Τα φιλόδοξα σχέδια 
δημόσιων επενδύσεων απαιτούν 
βελτιωμένη διαχείριση των 
δημόσιων οικονομικών. 
 
Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι οι 
κίνδυνοι για τη χρηματοοικονομική 
σταθερότητα έχουν αυξηθεί και 
συμβουλεύει τη συνέχιση της "στενής 
παρακολούθησης της ποιότητας των 
περιουσιακών στοιχείων των 
τραπεζών". Δεδομένου ότι έχει 
ξεκινήσει η έξοδος από το 
μορατόριουμ των δανείων, η 
κατάργηση των μέτρων θα πρέπει να 
είναι σταδιακή και καλά 
συντονισμένη για να αποφευχθούν 
επιπτώσεις απότομης καθόδου. 
 
Σημειώνει ότι η πανδημία είχε άνιση 
επίδραση στην απασχόληση και η 
κυβέρνηση ενθαρρύνεται να 
συνεχίσει να προσαρμόζει τις 
πολιτικές για να διευκολύνει την 
ανακατανομή της εργασίας και να 
παρέχει υποστήριξη σε όσους 
πλήττονται περισσότερο-
εργαζόμενοι με χαμηλή ειδίκευση, 
γυναίκες και νέοι. Τα ενεργά 
προγράμματα της αγοράς εργασίας 
θα μπορούσαν αποτελεσματικά να 
χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν 
στη μετάβαση μεταξύ θέσεων 
εργασίας. 
 
Η έκθεση χαιρετίζει την εστίαση των 
αρχών στην ψηφιοποίηση και τον 

μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, 
καθώς η βελτίωση της ψηφιακής 
υποδομής, η οικοδόμηση 
ανθρώπινου κεφαλαίου και η 
προώθηση της ψηφιακής ένταξης θα 
ενισχύσουν την παραγωγικότητα και 
την ανθεκτικότητα. 
 
Η ανεργία το πρώτο τρίμηνο στο 
5,6%. 
 
Το ποσοστό ανεργίας στη Σλοβενία 
το πρώτο τρίμηνο του έτους ανήλθε 
στο 5,6%, δηλαδή κατά μισή 
εκατοστιαία μονάδα υψηλότερο από 
το προηγούμενο τρίμηνο. Εκτιμάται 
ότι υπήρχαν περίπου 56.000 άνεργοι 
και 928.000 ενεργά άτομα στη χώρα 
το πρώτο τρίμηνο. 
 
Ο εκτιμώμενος ενεργός πληθυσμός 
μειώθηκε κατά 6% σε σύγκριση με το 
τελευταίο τρίμηνο του 2020, το οποίο 
αποδίδει η Υπηρεσία Στατιστικής 
στην κατάσταση στην αγορά 
εργασίας και στα προγράμματα 
αδειών απουσίας. 
 
Περίπου το 84% των ενεργών 
κατοίκων ήταν σε εργασιακή σχέση, 
και το 12% ήταν 
αυτοαπασχολούμενοι, το 2% ήταν 
φοιτητές και το 2% εκτελούσαν άλλες 
μορφές εργασίας. 
 
Μεταξύ του ενεργού πληθυσμού 
κατά το πρώτο τρίμηνο, το 55% ήταν 
άνδρες, ενώ το ποσοστό 
απασχόλησης στην ηλικιακή ομάδα 
20-64 ήταν 72,9%, με το μερίδιο των 
ενεργών ανδρών σε αυτήν την 
ηλικιακή ομάδα να είναι υψηλότερο 
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κατά σχεδόν 7% από αυτό των 
γυναικών. 
 
Ο ετήσιος πληθωρισμός της 
Σλοβενίας ανήλθε σε 2,1% τον 
Μάιο. 
 
Οι τιμές καταναλωτή στη Σλοβενία 
αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 2,1% τον 
Μάιο, κυρίως λόγω των πολύ 
υψηλότερων τιμών της ενέργειας και 
των καυσίμων. Οι τιμές των αγαθών 
αυξήθηκαν κατά 3,6% κατά μέσο 
όρο, ενώ οι τιμές των υπηρεσιών 
μειώθηκαν κατά 0,6% κατά μέσο 
όρο. 
 
Οι μεγαλύτεροι συνεισφέροντες στον 
ετήσιο πληθωρισμό ήταν η ηλεκτρική 
ενέργεια, όπου οι τιμές αυξήθηκαν 
κατά σχεδόν 41%, καθώς και τα 
προϊόντα πετρελαίου, όπου οι τιμές 
των υγρών καυσίμων αυξήθηκαν 
περισσότερο από 41%, ενώ οι τιμές 
των καυσίμων και λιπαντικών για 
προσωπικές μεταφορές αυξήθηκαν 
περισσότερο από 20%. 
 
Το μηνιαίο ποσοστό πληθωρισμού 
ήταν στο 0,9%, κυρίως λόγω των 
υψηλότερων τιμών των ενδυμάτων 
και των υποδημάτων (+3,3%), οι 
οποίες αύξησαν 0,2 ποσοστιαίες 
μονάδες το μηνιαίο ποσοστό. 
 
Επιπλέον 0,1 πόντοι προήλθαν από 
πολλές άλλες ομάδες, όπως φρέσκα 
φρούτα, έξοδα στέγασης, 
φαρμακευτικά προϊόντα, ασύρματες 
τηλεφωνικές υπηρεσίες και πακέτα 
διακοπών. 
 

Σύμφωνα με τον εναρμονισμένο 
δείκτη τιμών καταναλωτή, το δείκτη 
αναφοράς της ΕΕ, ο ετήσιος 
πληθωρισμός της χώρας ανήλθε στο 
2,2% τον Μάιο. 
 
Η οικονομία της Σλοβενίας 
επιστρέφει στην ανάπτυξη το 
πρώτο τρίμηνο. 
 
Αφού συρρικνώθηκε κατά 5,5% σε 
πραγματικούς όρους πέρυσι, η 
οικονομία της Σλοβενίας επέστρεψε 
στην ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο 
του έτους καθώς το ΑΕΠ 
μεγεθύνθηκε με ετήσιο ρυθμό 1,6% σε 
πραγματικούς όρους. Αυξήθηκε 
επίσης κατά 1,4% από το τελευταίο 
τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με 
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Η ετήσια ανάπτυξη καθοδηγείται 
κυρίως από τον ακαθάριστο 
σχηματισμό παγίου κεφαλαίου, 
καθώς και από τις εξαγωγές και τις 
δαπάνες κατανάλωσης των 
νοικοκυριών. 
 
Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου 
κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 7,6%, 
κυρίως λόγω της αύξησης των 
επενδύσεων σε μηχανήματα και 
εξοπλισμό κατά 20%, ενώ οι 
επενδύσεις σε εξοπλισμό μεταφορών 
αυξήθηκαν κατά 31,7%. 
 
Εν τω μεταξύ, οι επενδύσεις στις 
κατασκευές μειώθηκαν κατά 3,9% σε 
σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο πριν 
ένα χρόνο. 
 
Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές 
αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 0,8% και 
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0,5%, αντίστοιχα, οι εξαγωγές και οι 
εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 
(+4,2% και +2,7%, αντίστοιχα), ενώ 
το εμπόριο υπηρεσιών μειώθηκε (-
14,1% για τις εξαγωγές και -12,2 % 
για τις εισαγωγές) λόγω κάμψης των 
ταξιδιών. 
 
Οι δαπάνες τελικής κατανάλωσης 
νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 0,4%, 
αλλά οι δαπάνες τελικής 
κατανάλωσης νοικοκυριών στην 
εγχώρια αγορά μειώθηκαν κατά 3%, 
λόγω των χαμηλότερων δαπανών 
για υπηρεσίες. 
 
Η συνολική απασχόληση μειώθηκε 
κατά 1% ετησίως σε 1.035.000 άτομα. 
Οι περισσότερες θέσεις εργασίας 
χάθηκαν στη βιομηχανία στέγασης 
και φιλοξενίας, στις διοικητικές 
υπηρεσίες και στις υπηρεσίες 
υποστήριξης και στη μεταποίηση. Σε 
ορισμένους τομείς η απασχόληση 
αυξήθηκε, ιδίως στις δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής 
εργασίας. 
 
Σχολιάζοντας τα μεγέθη ανάπτυξης, 
η Κεντρική Τράπεζα σημείωσε ότι, σε 
αντίθεση με την ευρωζώνη, η οποία 
κατά μέσο όρο συρρικνώθηκε κατά 
1,8% το πρώτο τρίμηνο, η οικονομία 
της Σλοβενίας άρχισε να ανακάμπτει 
ήδη από το πρώτο τρίμηνο. 
 
Η αύξηση 1,4% το προηγούμενο 
τρίμηνο αποδίδεται στην 
απελευθέρωση της ιδιωτικής 
κατανάλωσης που προέκυψε με τη 
χαλάρωση των περιορισμών, εκτός 
από ορισμένες δραστηριότητες 

αναψυχής που εξακολουθούν να 
υπόκεινται σε περιορισμούς. 
 
Η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε 
μικρή επιβράδυνση, κυρίως λόγω της 
πτώσης της φαρμακευτικής 
βιομηχανίας, ενώ η Κεντρική 
Τράπεζα πιστεύει ότι η μείωση των 
κατασκευών είναι βραχυπρόθεσμη, 
δεδομένης της προγραμματισμένης 
κατασκευής κατοικιών και των 
δημοσίων επενδύσεων. 
 
Η Κεντρική Τράπεζα αναμένει 
ισχυρή επιτάχυνση της οικονομικής 
δραστηριότητας το δεύτερο τρίμηνο 
με περαιτέρω αύξηση της ιδιωτικής 
κατανάλωσης και των εξαγωγών, 
αύξηση του επιχειρηματικού 
κλίματος και βελτίωση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών. 
 
Το Ινστιτούτο Μακροοικονομικής 
Ανάπτυξης (IMAD),  αναφέρει ότι τα 
μεγέθη ανάπτυξης ήταν σε μεγάλο 
βαθμό σύμφωνα με τις προβλέψεις 
του, εκτός από το ότι η αύξηση της 
ιδιωτικής κατανάλωσης ήταν κάπως 
ισχυρότερη. 
 
Εκτός από τη συνεχιζόμενη 
ανάκαμψη στο εξαγωγικό τμήμα της 
οικονομίας, η ανάπτυξη αποδίδεται 
επίσης στη χαμηλή βάση εκκίνησης, 
καθώς οι περιορισμοί της πανδημίας 
COVID 19 είχαν ήδη επηρεάσει 
αρνητικά την οικονομική 
δραστηριότητα την ίδια περίοδο 
πριν ένα χρόνο. 
 
Με την περαιτέρω ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων που εμπλέκονται 
στο διεθνές εμπόριο και την 
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περαιτέρω χαλάρωση των 
περιορισμών, ο τομέας των 
υπηρεσιών αναμένεται να σημειώσει 
σημαντική ανάκαμψη, η οποία θα 
αντικατοπτρίζει θετικά τη συνολική 
ανάπτυξη. 
 
Ωστόσο, ο ρυθμός της ανάκαμψης θα 
συνεχίσει να εξαρτάται από την 
κατάσταση που επικρατεί στη 
Σλοβενία, όσον αφορά την 
πανδημία COVID 19, και στους 
κύριους εμπορικούς της εταίρους, τη 
διάθεση εμβολιασμού και τα καλά 
μελετημένα βήματα για τη 
διατήρηση ή την εξάλειψη των 
μέτρων μετριασμού. 
 
Ο ΟΟΣΑ αναβαθμίζει την 
πρόβλεψη του ΑΕΠ για τη 
Σλοβενία. 
 
Ο ΟΟΣΑ έχει αναβαθμίσει τις 
προβλέψεις του για αύξηση του ΑΕΠ 
της Σλοβενίας το 2021 σε 3,5%, 
αύξηση 0,1 ποσοστιαίας μονάδας 
από τις προβλέψεις του Δεκεμβρίου 
και σε 4,6% για το επόμενο έτος, 
αύξηση 1,1 μονάδας. 
 
Ο Οργανισμός Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) δήλωσε ότι οι νέοι 
περιορισμοί που σχετίζονται με την 
πανδημία επιβράδυναν την 
ανάκαμψη της Σλοβενίας στις αρχές 
του τρέχοντος έτους, αλλά καθώς 
προχωρά ο εμβολιασμός, η 
ανάπτυξη της οικονομίας θα 
επιταχυνθεί το δεύτερο εξάμηνο του 
έτους. 
 

Επισκόπηση των τελευταίων 
προβλέψεων για το ΑΕΠ για τη 
Σλοβενία. 
 
Προβλέψεις  
 

 2021 2022 

ΟΟΣΑ 3,5% 4,6% 

Ευρ. 
Επιτρ. 

4,9% 5,1% 

Δ.Ν.Τ. 3,9% 4,5% 

IMAD 4,6% 4,4% 

Κεντρ. 
Τράπ. 

3,1% 4,5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


