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Οι εξαγωγές της Σλοβενίας 
μειώθηκαν κατά 2% το 2020 και οι 
εισαγωγές κατά 6%  
 
Οι εξαγωγές της Σλοβενίας 
μειώθηκαν κατά 2%, στο ποσό των 
32,9 δις Ευρώ και οι εισαγωγές 
σημείωσαν πτώση κατά 6% στα 32 
δις Ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η χώρα 
κατέγραψε πλεόνασμα 900 
εκατομμυρίων Ευρώ, το δεύτερο 
υψηλότερο της δεκαετίας. 
 
Η Στατιστική Υπηρεσία ανέφερε ότι 
οι εξαγωγές μειώθηκαν λόγω της 
μείωσης του εμπορίου μεταξύ των 
κρατών-μελών της ΕΕ (-8,8%), ενώ το 
εμπόριο με κράτη εκτός της ΕΕ 
αυξήθηκε (15,3%). 
 
Η ΕΕ αποτέλεσε τον προορισμό του 
66,9% των εξαγωγών και την πηγή 
του 67,5% των εισαγωγών του 
κράτους το 2020. 
 
Μεταξύ των κύριων εμπορικών 
εταίρων της Σλοβενίας, οι εξαγωγές 
προς τη Γερμανία και την Ελβετία 
σημείωσαν την μεγαλύτερη αύξηση,  
ενώ οι εξαγωγές στην Ιταλία και τη 
Γαλλία μειώθηκαν περισσότερο  

 
 
 
αυτόν τον χρόνο σε σύγκριση με τον 
προηγούμενο. 
 
Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε 
στις εξαγωγές ιατρικών και 
φαρμακευτικών προϊόντων, και 
ακολούθησε η εξαγωγή αυτοκινήτων. 
 
Ομοίως, οι εισαγωγές από την ΕΕ 
μειώθηκαν (-11,6% ποσό που 
αντιστοιχεί σε 21,606 δις Ευρώ), ενώ 
οι εισαγωγές από άλλα κράτη 
αυξήθηκαν (+8,1% ποσό που 
αντιστοιχεί σε 10,420 δις Ευρώ). 
 
Οι εισαγωγές από την Ελβετία και 
την Κίνα αυξήθηκαν περισσότερο, 
ενώ οι εισαγωγές από την Αυστρία, 
την Ιταλία και την Κροατία 
παρουσίασαν την μεγαλύτερη 
μείωση. Ο λόγος 
εξαγωγών/εισαγωγών είναι 102,7%. 
 
Η βιομηχανική παραγωγή 
μειώθηκε το 2020 μετά από 6 χρόνια 
ανάπτυξης 
 
Η βιομηχανική παραγωγή στην 
Σλοβενία συρρικνώθηκε κατά 6,2% 
το 2020, αποτελώντας την πρώτη 
μείωση μετά από 6 χρόνια 
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ανάπτυξης. Τα έσοδα από την 
βιομηχανία μειώθηκαν κατά 7,8%. 
 
Η παραγωγή ηλεκτρισμού, αερίου, 
ατμού και θέρμανσης σημείωσε 
πτώση 9,6%, η βιομηχανία κατά 6,0% 
και η εξόρυξη και τα λατομεία κατά 
3%. 
 
Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 8,1% στην 
ξένη αγορά και κατά 6,6% στην 
εγχώρια. Η πτώση των εσόδων 
καταγράφηκε στους 3 βασικούς 
τομείς, με την μεγαλύτερη να 
σημειώνεται στις βιομηχανίες 
κεφαλαιουχικών αγαθών (κατά 
11,6%) και στις βιομηχανίες 
ενδιάμεσων αγαθών (κατά 9,7%). 
 
Τον Δεκέμβριο, η βιομηχανική 
παραγωγή ήταν κατά 0,7% 
χαμηλότερη από τον Νοέμβριο. Οι 
δραστηριότητες των εξορύξεων και 
του λατομείου μειώθηκαν κατά 4,8%, 
η παραγωγή ηλεκτρισμού, το αερίου, 
του ατμού και του κλιματισμού κατά 
3,1% αντίστοιχα και κατά 0,2% η 
βιομηχανία. 
 
Σε ετήσια βάση, η παραγωγή τον 
Δεκέμβριο μειώθηκε κατά 0,9%. 
Μειώθηκε η παραγωγή των 
βιομηχανιών κεφαλαιουχικών 
αγαθών και των βιομηχανιών 
καταναλωτικών αγαθών κατά 5,7% 
και 3,7% αντίστοιχα, ενώ αυξήθηκε η 
παραγωγή των ενδιάμεσων αγαθών 
κατά 3,4%.  
 
Τα συνολικά έσοδα στην βιομηχανία 
τον Δεκέμβριο παρέμειναν στο ίδιο 
επίπεδο με τον προηγούμενο μήνα. 
Ήταν υψηλότερα στην ξένη αγορά 

κατά 0,4% και χαμηλότερα στην 
εγχώρια αγορά κατά 2,5%. 
 
Σε ετήσια σύγκριση, η παραγωγή τον 
Δεκέμβριο σημείωσε άνοδο κατά 
0,1%, αυξήθηκε κατά 2,4% στην ξένη 
αγορά και μειώθηκε κατά 6,7% στην 
εγχώρια αγορά. 
 
Η παραγωγή σε ετήσια βάση 
αυξήθηκε στις βιομηχανίες 
ενδιάμεσων αγαθών κατά 4%, ενώ 
σημείωσε πτώση στις βιομηχανίες 
των κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 
4,2% και στις βιομηχανίες των 
καταναλωτικών αγαθών κατά 1,1%. 
 
Οι Βρυξέλλες υποβάθμισαν την 
πρόβλεψη ανάπτυξης του ΑΕΠ της 
Σλοβενίας στο 4,7% για το 2021 
 
Στην χειμερινή πρόβλεψη, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάθμισε 
την πρόβλεψη για το ΑΕΠ της 
Σλοβενίας από 5,1% σε 4,7%, ενώ 
αναμένεται ανάκαμψη 5,2% το 2022, 
που αποτελεί βελτίωση σε σχέση με 
το 3,8% των προηγούμενων 
προβλέψεων. 
 
Η Επιτροπή εκτίμησε ότι το ΑΕΠ της 
Σλοβενίας συρρικνώθηκε κατά 6,2% 
τον προηγούμενο χρόνο, το οποίο 
συνιστά αναβάθμιση 0,9 
ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση 
με την πρόβλεψη του φθινοπώρου. 
 
Το χειμερινό δελτίο προβλέψεων 
αναφέρει ότι μετά την ανάκαμψη 
του τρίτου τριμήνου του 
προηγούμενου χρόνου, ακολούθησε 
αναζωπύρωση των μολύνσεων από 
τον Covid-19 και επιβολή νέων 
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περιορισμών το τέταρτο τρίμηνο. 
Αυτό μείωσε το οικονομικό κλίμα 
και την ιδιωτική κατανάλωση 
σημαντικά, ωστόσο ο αντίκτυπος 
αμβλύνθηκε από τα παρατεταμένα 
μέτρα ενίσχυσης της 
απασχολησιμότητας και 
περιορισμού της αφερεγγυότητας. Η 
ανεργία αυξήθηκε ελαφρώς. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι 
η οικονομική κατάσταση στην 
Σλοβενία θα βελτιωθεί σταδιακά όσο 
οι άνθρωποι θα εμβολιάζονται και οι 
περιορισμοί θα χαλαρώνουν, 
οδηγώντας σε πιο δυναμική 
ανάπτυξη το δεύτερο μισό του έτους. 
 
Το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί 
κατά 4,7% αυτόν τον χρόνο 
υποστηριζόμενο από την δυναμική 
εγχώρια ζήτηση και τις θετικές 
καθαρές εξαγωγές. 
 
Ο πληθωρισμός αναμένεται να 
παραμείνει πολύ μικρός στις αρχές 
του 2021 και να αυξηθεί κατά το 
δεύτερο μισό του έτους. 
 
Η πανδημία μείωσε τα έσοδα και 
τις δαπάνες των επιχειρήσεων το 
2020 
 
Τα δεδομένα για το 2020 δείχνουν 
ότι τα έσοδα και οι δαπάνες των 
επιχειρήσεων της Σλοβενίας 
μειώθηκαν. Για τα νομικά πρόσωπα, 
τα έσοδα κατέγραψαν πτώση κατά 
10,6% τον προηγούμενο χρόνο, που 
αντιπροσωπεύει το ποσό των 299,8 
δις Ευρώ.  
 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο (GZS) βρήκε 
ενδιαφέρον ότι τα έσοδα των 
νομικών προσώπων υπερέβησαν τις 
δαπάνες τους κατά 3,7 δις Ευρώ το 
2020, ενώ το προηγούμενο έτος οι 
δαπάνες υπερέβησαν τα έσοδα κατά 
περίπου μισό δις Ευρώ. 
 
Το μεγαλύτερο μέρος της υπέρβασης 
των εσόδων έναντι των δαπανών 
δημιουργήθηκε τον Απρίλιο και τον 
Μάιο του 2020 λόγω των αναβολών 
των πληρωμών των δανείων και των 
φόρων και της μείωσης των 
επενδύσεων, ανέφερε το GZS. 
 
Η μείωση στα έσοδα ήταν 
υψηλότερη στα νοσοκομεία (44% 
μείωση από το 2019), ακολούθησε ο 
τομέας μεταποίησης ( 22%) και τέλος 
το λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων, η 
συντήρηση και επισκευές (20%). 
 
Οι εξαγωγές και ο 
κατασκευαστικός κλάδος της 
Σλοβενίας δεν επηρεάστηκαν από 
το δεύτερο κύμα της πανδημίας 
 
Το δεύτερο κύμα της πανδημίας 
στην Σλοβενία δεν έχει αντίκτυπο 
στις εταιρείες που εξάγουν και στον 
κατασκευαστικό κλάδο, ανέφερε το 
IMAD, το κρατικό μακροοικονομικό 
ινστιτούτο. Ωστόσο, έχει πλήξει το 
εμπόριο λιανικής και άλλες 
υπηρεσίες. 
 
Οι δαπάνες των νοικοκυριών σε 
προσωπικές υπηρεσίες, ψυχαγωγία, 
αθλητισμό και άλλες υπηρεσίες 
μειώθηκαν εξαιτίας της μη 
προσβασιμότητας τους σε αυτά. 
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Οι πωλήσεις μηχανοκίνητων 
οχημάτων και το εμπόριο λιανικής 
μειώθηκαν, με το τελευταίο να 
μειώνεται σημαντικά λόγω της 
πτώσης των πωλήσεων ρούχων και 
υποδημάτων, επίπλων και οικιακού 
εξοπλισμού. 
 
Από την άλλη μεριά, οι εταιρίες που 
προσανατολίζονται στις εξαγωγές 
και ο κατασκευαστικός κλάδος δεν 
επηρεάστηκαν σημαντικά από το 
δεύτερο κύμα. 
 
Οι εξαγωγές σε χώρες της ΕΕ, οι 
οποίες αντιπροσωπεύουν τα τρία 
τέταρτα των συνολικών εξαγωγών 
της Σλοβενίας, όπως και η 
βιομηχανία, ανέκτησαν τα επίπεδα 
προ-κρίσης στο τελευταίο τρίμηνο 
του 2020. 
 
Ο κατασκευαστικός τομέας σημείωσε 
μια σημαντική βελτίωση, εξαιτίας 
της αύξησης των κατασκευών 
κατοικιών. Οι θετικές τάσεις 
συνεχίζονται και στις αρχές του 
έτους. Αυτό υποστηρίζεται επίσης 
από δεδομένα για την χρήση 
ενέργειας και την κίνηση στον 
δρόμο: και τα δύο είναι ελαφρώς 
χαμηλότερα από τον Ιανουάριο του 
2020. 
 
Ο μέσος καθαρός μισθός αυξήθηκε 
σχεδόν κατά 7% το προηγούμενο 
έτος 
 
Ο μέσος μηνιαίος μισθός στη 
Σλοβενία το 2020 έφτασε τα 1.856 
Ευρώ, που είναι 5,8% περισσότερα 
ονομαστικά από το 2019 και 5,9% 
υψηλότερα σε πραγματικούς όρους. 

Ο μέσος καθαρός μισθός ήταν 1.208 
Ευρώ ή 6,6% και 6,7% υψηλότερος 
ονομαστικά και σε πραγματικούς 
όρους, αντίστοιχα, σύμφωνα με τη 
Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Ο μέσος μικτός μισθός το 2020 ήταν 
υψηλότερος και στον ιδιωτικό τομέα 
(+4,4%) και στο δημόσιο (+7,8%) σε 
σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 
 
Η Υπηρεσία ανέφερε πως στο γενικό 
κυβερνητικό τομέα, ήταν αυξημένος 
κατά 9,9% λόγω των μπόνους που 
σχετίζονται με την πανδημία Covid-
19. 
 
Στο τομέα της Υγείας και της 
κοινωνικής ασφάλισης αυξήθηκε το 
περισσότερο (+17,7%), ενώ ο τομέας 
της φιλοξενίας είδε τη μεγαλύτερη 
πτώση (-3,8%). 
 
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη 
συνεχίζει να βελτιώνεται 
 
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη 
Σλοβενίας βελτιώθηκε για τρίτο 
συνεχόμενο μήνα, κατά 8 μονάδες σε 
σχέση με τον Ιανουάριο. Είναι 8 
μονάδες κάτω σε ετήσια βάση, αλλά 
5 μονάδες πάνω από το μέσο όρο του 
2020. 
 
Η μηνιαία βελτίωση είναι 
αποτέλεσμα της αισιοδοξίας των 
καταναλωτών σε όλους τους δείκτες 
μέτρησης. 
 
Οι προσδοκίες για την οικονομία της 
χώρας βελτιώθηκαν κατά 17 
μονάδες, για μείζονες αγορές κατά 6 
μονάδες, για τα οικονομικά των 
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νοικοκυριών κατά 5 μονάδες και ο 
δείκτης για τα τρέχοντα οικονομικά 
των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 4 
μονάδες.  
 
Οι δείκτες προσδοκιών για τη 
διακύμανση των τιμών μειώθηκαν, 
ενώ οι προσδοκίες για τη ανεργία 
αυξήθηκαν περισσότερο από όλες, 
κατά 18 μονάδες. 
 
Σε ετήσια βάση όμως, και οι τέσσερις 
δείκτες εμπιστοσύνης μειώθηκαν. Οι 
προσδοκίες για τα τρέχοντα 
οικονομικά των νοικοκυριών κατά 
10 μονάδες, για μείζονες αγορές 
κατά 8 μονάδες, για την οικονομία 
της χώρας κατά 7 μονάδες και για τα 
οικονομικά των νοικοκυριών κατά 6 
μονάδες.     
 
Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη 
βελτιώθηκε το Φεβρουάριο  
 
Ο δείκτης εμπιστοσύνης των 
επιχειρήσεων της Σλοβενίας 
αυξήθηκε κατά 3,3 μονάδες το 
Φεβρουάριο, καθώς χαλάρωσαν 
ορισμένα μέτρα κατά του κορονοϊού 
και οι υπο-δείκτες για την 
πλειοψηφία των υπολοίπων 
δραστηριοτήτων αυξήθηκαν.  
 
Ωστόσο, ο δείκτης για τον 
Φεβρουάριο ήταν πεσμένος κατά 8,1 
μονάδες σε ετήσια βάση  και 2,4 
μονάδες σε σχέση με τον 
μακροπρόθεσμο μέσο όρο. 
 
Σε μηνιαία βάση, η αύξηση 
βοηθήθηκε από όλους τους υπο-
δείκτες εκτός από εκείνον της 
παραγωγής. Ο δείκτης εμπιστοσύνης 

καταναλωτών (1,6 μονάδες) και ο 
δείκτης αισιοδοξίας στον τομέα των 
Υπηρεσιών (1,2 μονάδες) 
συνεισέφεραν περισσότερο στην 
αύξηση. 
 
Ο ετήσιος αποπληθωρισµός 
καταγράφηκε στο 1%  
 
Η Σλοβενία σημείωσε ετήσιο 
αποπληθωρισμό 1% το Φεβρουάριο, 
καθώς οι τιμές των αγαθών έπεσαν 
κατά 1,3% και των υπηρεσιών κατά 
0,5% συγκριτικά με το Φεβρουάριο 
2020. Τα κατά πολύ φθηνότερα 
προϊόντα πετρελαίου συνεισέφεραν 
περισσότερο στον ετήσιο 
αποπληθωρισμό. 
 
Οι τιμές των καυσίμων και 
λιπαντικών έπεσαν κατά 10% 
συνεισφέροντας 0,5 ποσοστιαίες 
μονάδες στον ετήσιο 
αποπληθωρισμό. 
 
Αντίθετα, μια αύξηση 5,3% στις τιμές 
των προϊόντων καπνού αντιστάθμισε 
τον ετήσιο αποπληθωρισμό κατά 0,2 
μονάδες. 
 
Σε μηνιαία βάση, σημειώθηκε 
πληθωρισμός 0,3%, κυρίως λόγω των 
τιμών στα πακέτα διακοπών, οι 
οποίες αυξήθηκαν κατά 8,9%. 
 
Με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη 
τιμών καταναλωτή, το δείκτη 
αναφοράς της ΕΕ, η Σλοβενία 
σημείωσε ετήσιο αποπληθωρισμό 
1,1%.  
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Το ΑΕΠ της Σλοβενίας μειωμένο 
κατά 5,5% το 2020 σε ετήσια βάση 
 
Το ΑΕΠ της Σλοβενίας μειώθηκε 
κατά 5,5% σε πραγματικούς όρους το 
2020. Η εσωτερική κατανάλωση αλλά 
και η εξωτερική ζήτηση είδαν 
σημαντική πτώση. Στοιχεία από το 
τελευταίο τρίμηνο του 2020 δείχνουν 
πτώση 4,5% σε ετήσια βάση. 
 
Προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν 
ονομαστική πτώση 4,3% σε σχέση με 
το 2019, ενώ η πτώση έφτασε το 5,5% 
σε πραγματικούς όρους. Εποχικά 
προσαρµοσµένα στοιχεία που 
χρησιμοποιούνται σε ευρωπαϊκές 
συγκρίσεις δείχνουν πτώση 6,1% του 
ΑΕΠ το 2020.  
 
Το πρώτο τρίμηνο του 2020 και μετά 
την ανακοίνωση της πανδημίας, 
σημειώθηκε πτώση 2,3% και το 
δεύτερο τρίμηνο η πτώση έφτασε το  
12,9%. Το τρίτο τρίμηνο υπήρξε 
σημαντική ανάκαμψη, ωστόσο και 
πάλι το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου 
ήταν 2,4% χαμηλότερο σε ετήσια 
βάση. 
 
Οι πωλήσεις υπηρεσιών και 
λιανικής κάτω κατά σχεδόν 10% το 
2020     
 
Οι περιορισμοί που ξεκίνησαν το 
Μάρτιο 2020 επηρέασαν σημαντικά 
τους τομείς πώλησης υπηρεσιών και 
λιανικής. Η πτώση στις υπηρεσίες 
ήταν 11,6% και στο λιανικό εμπόριο 
6,2% σε σχέση με το 2019.    
 
Ο όγκος των πωλήσεων μειώθηκε σε 
όλους τους τομείς υπηρεσιών, κυρίως 

στη φιλοξενία (-37.7%), τις διάφορες 
δραστηριότητες (-24,7%), 
κτηματομεσιτικά γραφεία (-12,9%) 
και μεταφορές (-8,8%). 
 
Σε ετήσια βάση, οι πωλήσεις 
υπηρεσιών και λιανικής Δεκεμβρίου 
μειώθηκαν συνδυαστικά 12,1%, ή 
κατά 12,8% στον τομέα υπηρεσιών 
και κατά 11% στο λιανικό εμπόριο.   
 
Η Σλοβενία κατέγραψε έλλειμμα 
432 εκατ. Ευρώ στον 
προϋπολογισμό τον Ιανουάριο 
 
Ο κρατικός προϋπολογισμός της 
Σλοβενίας ήταν 890 εκατ. Ευρώ τον 
Ιανουάριο, μειωμένος κατά 1,7 εκατ. 
Ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο του 
2019, ενώ οι δαπάνες ανήλθαν στο 
48% ποσό που αντιστοιχεί σε 1,32 δις 
Ευρώ. Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν 
για να περιορίσουν τις συνέπειες της 
κρίσης του κορονοϊού οδήγησαν σε 
έλλειμμα ύψους 432 εκατ. Ευρώ, που 
αντιπροσωπεύει το 17% του 
συνολικού υπολογισμένου 
ελλείμματος αυτής της χρονιάς. 
 
Το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε 
ότι σε ετήσια βάση αυξήθηκαν οι 
δαπάνες λόγω της αύξησης στους 
μισθούς, των επιχορηγήσεων και 
μεταφορών σε άτομα και νοικοκυριά 
και απέδωσε την μείωση στα έσοδα 
στους υπάρχοντες περιορισμούς για 
την καταπολέμηση του κορονοϊού. 
 
Τα έσοδα από την φορολογία 
ανήλθαν σε 789,8 εκατ. Ευρώ, μείωση 
κατά 11,9% από τον Ιανουάριο του 
2019. Ο φόρος εισοδήματος των 
επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 13,7% 
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που αντιστοιχεί σε 59,5 εκατ. Ευρώ, 
τα έσοδα από τον ΦΠΑ σημείωσαν 
πτώση κατά 22,3% που αντιστοιχεί 
σε 340,4 εκατ. Ευρώ, ενώ τα έσοδα 
από υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 
18,1%, που αντιπροσωπεύει το ποσό 
των 110,8 εκατ. Ευρώ. 
 
Οι δαπάνες τον Ιανουάριο έφτασαν 
το 9,8% των συνολικών δαπανών 
που έχουν προγραμματιστεί γι΄ αυτό 
το έτος. Συνολικά, δαπανήθηκαν 
128,5 εκατ. Ευρώ σε μισθούς στον 
δημόσιο τομέα και 166 εκατ. Ευρώ σε 
επιχορηγήσεις, οι οποίες αυξήθηκαν 
κατά 85,3% σε σύγκριση με το 2019. 
 


