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Οι ΗΠΑ θέτουν δασμούς 
αντιντάμπινγκ στο σλοβενικό 
αλουμίνιο 
 
Η Σλοβενία είναι μία από τις χώρες 
που υπόκεινται στο νέο αμερικάνικο 
δασμό στις εισαγωγές κοινών 
κραμάτων αλουμινίου, που λήφθηκε 
από το Υπουργείο Εμπορίου των 
ΗΠΑ, με συντελεστή ντάμπιγκ για 
τη Σλοβενία 13,43%. 
 
Οι νέοι δασμοί αφορούν 18 χώρες 
και σύμφωνα με στοιχεία της 
Διοίκησης Διεθνών Εμπορικών 
Συναλλαγών των Ηνωμένων 
Πολιτειών (ITA), η Σλοβενία εξήγαγε 
11.229 τόνους αλουμινίου στις ΗΠΑ 
το 2019, αξίας 35,25 εκατ. Ευρώ. 
 
Σύμφωνα με το Reuters, οι δασμοί 
θα είναι επιπλέον των δασμών 10% 
που είχε θέσει η κυβέρνηση Trump 
στις περισσότερες εισαγωγές 
αλουμινίου. 
 
Οι ετήσιες πωλήσεις λιανεμπορίου 
μειώθηκαν στη Σλοβενία και την 
Ευρώπη γενικώς   
 
 

 
 
 
Η Σλοβενία τον Ιανουάριο  είδε 
πτώση 13% στις πωλήσεις στο 
λιανεμπόριο σε σχέση με τον 
Ιανουάριο 2020, μια από τις 
μεγαλύτερες στην Ευρώπη μετά την 
Αυστρία και την Σλοβακία, στις 
οποίες μειώθηκαν κατά 16,8%, 
σύμφωνα με νέα στοιχεία της 
Eurostat.   
 
Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο  2020, 
το λιανεμπόριο μειώθηκε κατά 6,4% 
στις χώρες της ευρωζώνης και κατά 
5,4% σε όλη την ΕΕ. 
 
Σε μηνιαία βάση, οι πωλήσεις του 
λιανεμπορίου στη Σλοβενία 
αυξήθηκαν κατά 1,3% σε σχέση με 
τον Δεκέμβριο, ενώ εκείνες της 
ευρωζώνης και της ΕΕ μειώθηκαν 
κατά 5,9% και 5,1% αντίστοιχα.  
 
Η μεγαλύτερη ανάπτυξη σε μηνιαία 
βάση κατεγράφη στην Σουηδία 
(+3.5%), ενώ η Αυστρία (-16.6%) και 
η Ιρλανδία (-15.75) ήταν στην 
κορυφή των χωρών με τις 
μεγαλύτερες πτώσεις.  
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Η βιομηχανική παραγωγή 
αυξημένη τον Ιανουάριο μετά την 
πτώση του 2020  

 
Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε 
κατά 1,3% τον Ιανουάριο 2021 σε 
σχέση με του προηγούμενου έτους. 
Ωστόσο, τα έσοδα της βιομηχανίας 
μειώθηκαν κατά 1,1% σε ετήσια 
βάση, και κατά 1,8% στις ξένες 
αγορές, ενώ αυξήθηκαν κατά 1,4% 
στην εγχώρια αγορά.  
 
Σε μηνιαία βάση, η βιομηχανική  
παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,6% σε 
σχέση με το Δεκέμβριο 2020.  
 
Η παραγωγή στις εξορύξεις και η 
παροχή ηλεκτρισμού, αερίου και 
ατμού μειώθηκαν κατά 4,1% και 
2,4% αντίστοιχα. 
 
Σε μηνιαία βάση οι πωλήσεις της 
βιομηχανίας αυξήθηκαν κατά 0,1%. 
 
Το 2020, η παραγωγή της 
βιομηχανίας συρρικνώθηκε κατά 
6,2%, στην πρώτη ετήσια πτώση μετά 
από έξι συνεχόμενα χρόνια 
ανάπτυξης. Οι πωλήσεις στη 
βιομηχανία μειώθηκαν κατά 7,8%. 
 
Οι εξαγωγές της Σλοβενίας 
μειώθηκαν κατά 2,8% σε ετήσια 
βάση  τον Ιανουάριο, οι εισαγωγές 
κάτω κατά 8,5% 
 
Οι εξαγωγές της Σλοβενίας 
μειώθηκαν κατά 2,8% σε ετήσια βάση 
σε 2,9 δις Ευρώ τον Ιανουάριο  και οι 
εισαγωγές σημείωσαν πτώση 8,5% σε 
2,5 δις Ευρώ. Το πλεόνασμα στο 
εξωτερικό εμπόριο αγαθών ανήλθε 

σε 0,3 δις Ευρώ και η κάλυψη 
εισαγωγών – εξαγωγών στο 113,7%, 
σύμφωνα με τη Στατιστική 
Υπηρεσία. 
 
Το πλεόνασμα του εμπορίου είναι 
αποτέλεσμα των περισσότερων 
εξαγωγών σε χώρες της ΕΕ, καθώς 
και σε κράτη εκτός αυτής, με τα 
τελευταία να συνεισφέρουν 10% 
περισσότερο στο πλεόνασμα.  
 
Η Σλοβενία παρήγαγε σχεδόν τα 
δύο τρίτα του εμπορίου του 
Ιανουαρίου με μέλη της ΕΕ. Το 
μερίδιο των εξαγωγών ήταν 63,9% 
και των εισαγωγών 66,7%. 
 
Η αξία των αγαθών που εξήγαγε η 
χώρα σε μέλη της ΕΕ ήταν 6,7% 
λιγότερη από εκείνη του Ιανουαρίου 
2020 και έφτασε τα 1,9 δις Ευρώ. Η 
αξία των εισαγόμενων αγαθών από 
τρίτες χώρες σημείωσε πτώση 10,6% 
σε 1,7 δις Ευρώ. 
 
Η Σλοβενία εξήγαγε αγαθά αξίας 1 
δις Ευρώ σε μη – μέλη της ΕΕ, 
αύξηση 4,9% σε ετήσια βάση και 
εισήγαγε αγαθά αξίας 0,8 δις Ευρώ, 
πτώση της τάξης του 3,9%. 
 
Το εμπορικό πλεόνασμα με χώρες μη 
– μέλη της ΕΕ τον Ιανουάριο  σε 
σύγκριση με παλαιότερα εμπορικά 
ισοζύγια του πρώτου μήνα του 
χρόνου είναι το μεγαλύτερο της 
τελευταίας δεκαετίας.   
 
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη 
εξασθενεί 
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Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
στην Σλοβενία επιδεινώθηκε τον 
Μάρτιο, με τον αντίστοιχο δείκτη να 
πέφτει κατά δύο ποσοστιαίες 
μονάδες κάτω από την τιμή του 
Φεβρουαρίου και πολύ κάτω από τον 
μακροπρόθεσμο μέσο όρο. Μειώθηκε 
κατά έξι βαθμούς σε ετήσια βάση, 
σύμφωνα με στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Η μηνιαία επιδείνωση οφείλεται σε 
λιγότερες αισιόδοξες προσδοκίες για 
την κατάσταση της οικονομίας της 
χώρας, τις προοπτικές για τα 
οικονομικά των νοικοκυριών και για 
μεγάλες αγορές, με τους 
αντίστοιχους δείκτες να μειώνονται 
κατά έξι, δύο και μία εκατοστιαίες 
μονάδες αντίστοιχα. 
 
Ο δείκτης για την τρέχουσα 
κατάσταση των οικονομικών των 
νοικοκυριών βελτιώθηκε κατά δύο 
μονάδες από τον Φεβρουάριο.  
 
Σε ετήσια βάση, και οι τέσσερις 
δείκτες επιδεινώθηκαν με εκείνον της 
τρέχουσας κατάστασης των 
οικονομικών των νοικοκυριών να 
έχει επιδεινωθεί κατά εννέα μονάδες, 
εκείνον των οικονομικών 
προοπτικών για σημαντικές αγορές 
κατά έξι μονάδες και εκείνον των 
προσδοκιών για τα οικονομικά των 
νοικοκυριών να έχει εξασθενίσει 
κατά πέντε μονάδες. 
 
Το IMAD αναβαθμίζει την 
πρόβλεψη ανάπτυξης σε 4,6% για 
το 2021 
 

Το κρατικό Ινστιτούτο 
Μακροοικονομικής Ανάλυσης και 
Ανάπτυξης (IMAD) αναβάθμισε την 
πρόβλεψη οικονομικής ανάπτυξης 
για τη Σλοβενία για το τρέχον έτος 
σε 4,6%, ακολουθούμενη από αύξηση 
4,4% το 2022 και 3,3% το 2023. 
 
Το IMAD, του οποίου οι προβλέψεις 
χρησιμοποιούνται ως βάση για τον 
κρατικό προϋπολογισμό, είχε 
προβλέψει αύξηση 4,3% του ΑΕΠ της 
Σλοβενίας στις χειμερινές 
προβλέψεις του. Η τελευταία 
πρόβλεψη εξετάστηκε από την 
κυβέρνηση.  
 
Λόγω των συνεχιζόμενων 
περιορισμών σε ορισμένες υπηρεσίες, 
η κυβερνητική οικονομική ομάδα 
σκέψης δεν αναμένει ακόμη 
σημαντική ανάκαμψη το πρώτο 
τρίμηνο. Ωστόσο, καθώς η επιδημία 
του κορονοϊού αναμένεται να 
παρουσιάσει ύφεση το δεύτερο 
τρίμηνο, η οικονομία αναμένεται 
επίσης να βελτιωθεί, το οποίο θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζεται θετικά 
στην ανάπτυξη της ιδιωτικής 
κατανάλωσης και τη συνολική 
οικονομική δραστηριότητα. 
 
Με την προϋπόθεση της περαιτέρω 
χαλάρωσης των περιορισμών κατά 
το δεύτερο εξάμηνο του έτους καθώς 
ένα αυξανόμενο μερίδιο του 
πληθυσμού θα εμβολιάζεται κατά 
του Covid-19, η ανάκαμψη θα 
επέλθει προς το τέλος του έτους. 
 
Η υποστήριξη των μέτρων 
δημοσιονομικής πολιτικής σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο θα 
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παραμείνει σημαντική, μαζί με τα 
μέτρα νομισματικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
 
Το IMAD αναμένει ότι ο ρυθμός 
ανάκαμψης θα αρχίσει να διαφέρει 
από τον ένα τομέα στον άλλο με την 
ανάπτυξη να προβλέπεται να 
συνεχιστεί στις μεταποιητικές, 
κατασκευαστικές και συναφείς 
υπηρεσίες. Η αύξηση των 
επενδύσεων αναμένεται επίσης να 
είναι σχετικά ισχυρή, ιδίως σε έργα 
υποδομής και κατοικιών. 
 
Το σταδιακό άνοιγμα των 
υπηρεσιών από την άνοιξη θα 
ενισχύσει τις ιδιωτικές δαπάνες, 
καθώς το διαθέσιμο εισόδημα θα 
αυξάνεται και τα νοικοκυριά θα 
αρχίσουν να ξοδεύουν τις 
αποταμιεύσεις τους. Οι δαπάνες των 
νοικοκυριών αναμένεται επίσης να 
ενισχυθούν από την εξαργύρωση 
των τουριστικών κουπονιών. 
 
Το διεθνές εμπόριο αναμένεται 
επίσης να συνεχίσει να αυξάνεται, 
ιδίως στα αγαθά αλλά σταδιακά και 
στις υπηρεσίες. Αργότερη και 
τελευταία θα είναι η ανάκτηση των  
υπηρεσιών που σχετίζονται με τον 
τουρισμό, με το IMAD να προβλέπει 
ότι οι τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο θα μπορούσαν να 
φθάσουν στα προ-κρίσεως επίπεδα 
ως επί το πλείστον έως το 2023. 
 
Η κυβερνητική πρόβλεψη αναμένει, 
επίσης, ανάκαμψη της αγοράς 
εργασίας με τη μέση ανεργία να 
αναμένεται να παραμείνει σε 
παρόμοιο επίπεδο με το 

προηγούμενο έτος. Ωστόσο, τα 
κυβερνητικά μέτρα, ιδίως κατά το 
πρώτο εξάμηνο του έτους, θα 
συνεχίσουν να μετριάζουν τον 
αρνητικό αντίκτυπο της κρίσης, 
καθώς πρόκειται να καταργηθούν 
σταδιακά. 
 
Η οικονομική ανάκαμψη 
αναμένεται να συνεχιστεί τα 
επόμενα δύο χρόνια και η 
οικονομική δραστηριότητα θα 
επιστρέψει σε προ κρίσης επίπεδα το 
επόμενο έτος. Τα προληπτικά μέτρα 
που αναμένεται να παραμείνουν σε 
ισχύ θα εμποδίζουν την πλήρη 
ανάκτηση ορισμένων υπηρεσιών, 
όπως η ταξιδιωτική βιομηχανία. 
 
Στη συνέχεια, η ανάπτυξη 
αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 
3,3% το 2023 καθώς η αύξηση της 
απασχόλησης ενισχύεται περαιτέρω, 
αλλά ο μέσος αριθμός ανέργων το 
2023 θα παραμείνει πάνω από το 
επίπεδο του έτους πριν από την 
κρίση της πανδημίας του 2020. 
 
Οι καθοδικοί κίνδυνοι σχετίζονται 
με την αβεβαιότητα ανάπτυξης της 
επιδημίας στο σπίτι και στους 
κύριους εμπορικούς εταίρους της 
Σλοβενίας. Θα εξαρτηθεί από τη 
διάθεση των εμβολίων και τη 
διαχείριση της επιδημίας, καθώς και 
από μια προσεκτικά σχεδιασμένη 
σταδιακή κατάργηση των μέτρων 
μετριασμού του ιού και της 
μετάβασης σε μέτρα 
προσανατολισμένα στην ανάπτυξη, 
στο πλαίσιο του σχεδίου 
αποκατάστασης και ανθεκτικότητας 
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της ΕΕ και του πολυετούς 
χρηματοδοτικού πλαισίου. 
 
Το ΔΝΤ υποβαθμίζει τις 
προβλέψεις για την οικονομία της 
Σλοβενίας το 2021 
 
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
(ΔΝΤ) υποβάθμισε τις προβλέψεις 
του για την ανάπτυξη της Σλοβενίας 
το 2021 από 5,2% σε 3,7%. Για το 
2022, προβλέπει αύξηση 4,5%, 
δήλωσε ο κ. Bernardin Akitoby, 
επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ 
για τη Σλοβενία. Αυτό σημαίνει ότι η 
οικονομία της Σλοβενίας θα φτάσει 
στο επίπεδο προ πανδημίας το 
επόμενο έτος. 
 
Ο κ. Akitoby είπε ότι οι κίνδυνοι για 
την ανάκαμψη ήταν ένα άλλο 
επιδημικό κύμα λόγω νέων στελεχών 
κορονοϊού, καθυστερήσεων στον 
εμβολιασμό και σοκ στις διεθνείς 
χρηματοοικονομικές αγορές. 
 
Δεδομένης της τρέχουσας 
κατάστασης, προτεραιότητα της 
κυβέρνησης είναι ο περιορισμός της 
εξάπλωσης του ιού και η συνέχιση 
της ισχυρής υποστήριξης προς τις 
επιχειρήσεις έως ότου το ποσοστό 
εμβολιασμού είναι αρκετά υψηλό 
ώστε να επιτρέπει την άρση των 
περιορισμών. 
 
Το ΔΝΤ υποστηρίζει ότι η Σλοβενία 
ανταποκρίθηκε στις αρνητικές 
συνέπειες της επιδημίας με ταχεία, 
εκτεταμένα και καλά συντονισμένα 
μέτρα, δήλωσε ο κ. Akitoby. 
 

Τόνισε επίσης τι θεωρεί το ΔΝΤ ως 
τις τέσσερις κύριες προτεραιότητες 
της οικονομικής πολιτικής της 
Σλοβενίας. 
 
Η πρώτη είναι να διατηρήσει την 
ισχυρή δημοσιονομική στήριξη έως 
ότου η ανάκαμψη της οικονομίας 
καταστεί βιώσιμη. Μόλις η 
ανάκαμψη είναι βιώσιμη, η 
δημοσιονομική στήριξη θα πρέπει να 
στραφεί προς μέτρα προετοιμασίας 
για μελλοντικές προκλήσεις. 
Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η 
στενή παρακολούθηση εταιρειών και 
τραπεζών και η έκθεσή τους σε τομείς 
που έχουν πληγεί σοβαρά από την 
επιδημία. 
 
Από αυτή την άποψη, η συνετή 
έξοδος από μέτρα στήριξης για 
τράπεζες και εταιρείες είναι 
σημαντική για την αποφυγή 
πτώχευσης. 
 
Επικρότησε επίσης την εξαιρετική 
δουλειά της Κεντρικής Τράπεζας στη 
διατήρηση της χρηματοοικονομικής 
σταθερότητας και της πίστωσης. 
 
Τώρα που η κυβέρνηση κατάφερε να 
διατηρήσει τις θέσεις εργασίας, η 
τρίτη προτεραιότητα θα είναι η 
ανακατεύθυνση των εργαζομένων 
μεταξύ τομέων και η κατάρτιση τους 
για τομείς με υψηλότερη 
προστιθέμενη αξία. 
 
Η τελευταία προτεραιότητα είναι η 
ενίσχυση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού και των 
επενδύσεων σε πράσινες τεχνολογίες 
για την αύξηση της 
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παραγωγικότητας και τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας. 
 
Επισκόπηση των τελευταίων 
προβλέψεων για το ΑΕΠ της 
Σλοβενίας 
 
Προβλέψεις  
 

 2021 2022 

ΟΟΣΑ 3,4% 3,5% 

Ευρ. 
Επιτρ. 

4,7% 5,2% 

Δ.Ν.Τ. 3,7% 4,5% 

IMAD 4,6% 4,4% 

Κεντρ. 
Τράπ. 

3,1% 4,5% 

 
Το έλλειμμα της γενικής 
κυβέρνησης στο 8,4% του ΑΕΠ 
πέρυσι 
 
Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 
της Σλοβενίας το 2020 ανήλθε σε 3,87 
δις Ευρώ ή 8,4% του ΑΕΠ, ενώ το 

ακαθάριστο δημόσιο χρέος ανήλθε 
σε 37,43 δις Ευρώ ή 80,8% του ΑΕΠ, 
ανέφερε η Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Το έλλειμμα 3,87 δις Ευρώ πέρυσι 
αντιπροσωπεύει μεταβολή 4,07 δις 
Ευρώ σε σύγκριση με το 2019, όταν 
καταγράφηκε πλεόνασμα. 
 
Ο υποτομέας της κεντρικής 
κυβέρνησης δημιούργησε έλλειμμα 
3,96 δις Ευρώ και οι άλλοι δύο τομείς 
- ταμεία τοπικής αυτοδιοίκησης και 
κοινωνικής ασφάλισης - 
δημιούργησαν πλεόνασμα 83 εκατ. 
Ευρώ και 8 εκατ. Ευρώ, αντίστοιχα. 
 

Τα συνολικά έσοδα του τομέα της 
γενικής κυβέρνησης μειώθηκαν κατά 
4,6% σε σύγκριση με το 2019, κυρίως 
λόγω των χαμηλότερων 
φορολογικών εσόδων. Οι φόροι επί 
της παραγωγής και των εισαγωγών 
μειώθηκαν κατά 9,8% και οι 
τρέχοντες φόροι επί των εσόδων και 
των ακινήτων κατά 9,4%. 
 
Οι συνολικές δαπάνες εν τω μεταξύ 
αυξήθηκαν κατά 14,8%. Ο κύριος 
λόγος είναι οι δαπάνες που 
σχετίζονται με τα μέτρα για τον 
μετριασμό των συνεπειών της 
επιδημίας του κορονoϊού. 
 
Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά 
περισσότερο από 400%, ενώ οι 
κοινωνικές παροχές σε μετρητά 
αυξήθηκαν κατά 10,3%. 
 
Στο τέλος του 2020, το ακαθάριστο 
χρέος του δημοσίου τομέα ανήλθε σε 
37,43 δις Ευρώ ή 80,8% του ΑΕΠ. Σε 
ετήσια βάση, αυξήθηκε κατά 5,68 δις 
Ευρώ ή 15,2 ποσοστιαίες μονάδες του 
ΑΕΠ. 
 
Ο ετήσιος πληθωρισμός της 
Σλοβενίας στο 0,1% τον Μάρτιο 
 
Οι τιμές καταναλωτή στη Σλοβενία 
αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 0,1% τον 
Μάρτιο, τερματίζοντας μια 
επταμηνιαία αποπληθωριστική 
περίοδο, λόγω των υψηλότερων 
τιμών μη διαρκών αγαθών και 
ηλεκτρικής ενέργειας, ανέφερε η 
Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Μεταξύ των αγαθών, τα μη διαρκή 
ήταν η μόνη κατηγορία στην οποία 



7 

 

οι τιμές αυξήθηκαν, κατά μέσο όρο 
2,2%. Τα ημιδιαρκή και διαρκή 
αγαθά μειώθηκαν κατά 5,8% και 
0,3%, αντίστοιχα. 
 
Ο μοναδικός μεγαλύτερος 
συντελεστής στον πληθωρισμό, που 
αντιπροσωπεύει μια πλήρη 
ποσοστιαία μονάδα του βασικού 
επιτοκίου, ήταν η ηλεκτρική 
ενέργεια, όπου οι τιμές αυξήθηκαν 
σχεδόν κατά 39%. 
 
Ωστόσο, οι στατιστικολόγοι 
επισημαίνουν ότι αυτό είναι 
συνέπεια της πτώσης των τιμών πριν 
από ένα χρόνο, όταν τα τέλη που 
σχετίζονται με την ηλεκτρική 
ενέργεια μειώθηκαν ως μέτρο 
τόνωσης στην αρχή της επιδημίας 
του κορονoϊού. 
 
Ο μηνιαίος πληθωρισμός ήταν στο 
0,3%, κυρίως λόγω των πιο ακριβών 
παραγώγων του πετρελαίου (+ 6,1%) 
και των εποχιακών αλλαγών στις 
τιμές των ενδυμάτων και των 
υποδημάτων (+ 3,3%). 
 
Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών 
καταναλωτή, ο δείκτης αναφοράς 
της ΕΕ, διαμορφώθηκε στο 0,1% τον 
Μάρτιο. 
 
 


