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Η οικονομία της Σλοβενίας 
υποχώρησε κατά 13% το 2ο 
τρίμηνο 
 

Η οικονομία της Σλοβενίας, 
σύμφωνα με στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας  
συρρικνώθηκε κατά 13% σε 
πραγματικούς όρους το δεύτερο 
τρίμηνο σε σύγκριση με το ίδιο 
τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το 
δεύτερο συνεχές τρίμηνο αρνητικής 
ανάπτυξης θέτει τη Σλοβενία σε 
τεχνική ύφεση. 
 
Το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ 
μειώθηκε κατά 9,6% σε σύγκριση με 
το πρώτο τρίμηνο και κατά 12,9% 
από έτος σε έτος. Αυτό σημαίνει ότι η 
οικονομία της χώρας συρρικνώθηκε 
με ετήσιο ρυθμό 7,9% το πρώτο 
εξάμηνο του έτους. 
 
Τα αναθεωρημένα στοιχεία από τη 
Στατιστική Υπηρεσία δείχνουν ότι ο 
εποχικά προσαρμοσμένος ετήσιος 
ρυθμός μείωσης κατά το πρώτο 
τρίμηνο, στο τέλος του οποίου η 
Σλοβενία κήρυξε την επιδημία και 
έθεσε περιοριστικά μέτρα, ήταν 3,7%. 
 

 
 
 
Οι νέες στατιστικές δείχνουν ότι τα 
περιοριστικά μέτρα που 
επιβλήθηκαν στα μέσα Μαρτίου 
είχαν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο 
στην εγχώρια κατανάλωση, η οποία 
μειώθηκε κατά 12%, λόγω πτώσης 
11,8% στις τελικές καταναλωτικές 
δαπάνες, και πτώση 12,8% στον 
ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου. 
 
Οι δαπάνες τελικής κατανάλωσης 
νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 16,6%, 
με τη μεγαλύτερη μείωση να 
παρατηρείται στην κατανάλωση 
καυσίμων και υπηρεσιών. 
 
Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου 
κεφαλαίου μειώθηκε κατά 16,7% 
καθώς οι κατασκευαστικές 
επενδύσεις μειώθηκαν κατά 14,1% 
και οι επενδύσεις σε μηχανήματα και 
εξοπλισμό μειώθηκαν κατά 26,2%. 
 
Λόγω της μείωσης της εξωτερικής 
ζήτησης, οι εξαγωγές μειώθηκαν 
κατά 24,5% σε σύγκριση με το 
δεύτερο τρίμηνο του 2019. Οι 
εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 
21,9% και οι εξαγωγές υπηρεσιών 
μειώθηκαν κατά 35%. 
 



Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 25%. 
Όπως και στην περίπτωση των 
εξαγωγών, η πτώση των υπηρεσιών 
παρατηρήθηκε κυρίως στον 
ταξιδιωτικό κλάδο. 
 
Η προστιθέμενη αξία επίσης 
μειώθηκε, ιδίως στον τομέα της 
φιλοξενίας, αλλά ο μεγαλύτερος 
αρνητικός αντίκτυπος ήταν στη 
μεταποίηση. 
 
Η απασχόληση μειώθηκε επίσης το 
δεύτερο τρίμηνο, με το σύνολο των 
απασχολούμενων να μειώνονται 
κατά 2% από έτος σε έτος σε 
1.023.200 άτομα.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις 
από εγχώριους και διεθνείς 
οργανισμούς, η οικονομία της 
Σλοβενίας δεν αναμένεται να 
συρρικνωθεί κατά περισσότερο από 
8% φέτος, υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν θα υπάρξουν νέα μεγάλα σοκ. 
 
Σημάδια βελτίωσης εντοπίστηκαν 
επίσης από την Κεντρική Τράπεζα 
της Σλοβενίας, η οποία ανέφερε ότι 
διαθέσιμα στοιχεία όπως η 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, 
τα φορολογικά έσοδα, ο δείκτης των 
διαχειριστών αγορών ή η 
εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων 
υποδηλώνουν σημαντική 
οικονομική ανάκαμψη το καλοκαίρι. 
 
Καθώς ξεκίνησε η κρίση του ιού 
COVID 19, η κεντρική τράπεζα 
προέβλεπε συρρίκνωση μεταξύ 6% 
και 16% για το έτος, ανάλογα με το 
ποιο από τα τρία σενάρια που είχε 
προτείνει θα ξεδιπλωνόταν. 

"Η τρέχουσα κατάσταση στην 
οικονομία δείχνει ότι η πτώση της 
οικονομικής ανάπτυξης φέτος θα 
είναι πιο κοντά στο λιγότερο 
δυσμενές σενάριο, που είναι 
σύμφωνο με τις κεντρικές μας 
προβλέψεις (-6,5%)", δήλωσε η 
Τράπεζα της Σλοβενίας. 
 
Ωστόσο, η Κεντρική Τράπεζα 
σημείωσε επίσης ότι η κατάσταση 
είναι αβέβαιη και ότι η ανάκαμψη 
θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 
την εξέλιξη της πανδημίας COVID 19 
και από τον τρόπο με τον οποίο οι 
χώρες ανταποκρίνονται σε μια 
πιθανή νέα μεγάλη επιδημία. 
 
Ομοίως, το IMAD, το κυβερνητικό 
μακροοικονομικό think-tank του 
οποίου οι προβλέψεις χρησιμεύουν 
ως βάση για τον κρατικό 
προϋπολογισμό, δήλωσε ότι η 
συρρίκνωση ήταν εντός των 
προσδοκιών του, με αναμενόμενη 
βελτίωση το τρίτο τρίμηνο. 
 
Σημειώνοντας ότι το επιχειρηματική 
εμπιστοσύνη καθώς και η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
αυξάνονται από τον Μάιο, το IMAD 
είπε ότι ήταν ακόμη κάτω από τα 
επίπεδα που βρίσκονταν πριν την 
πανδημία COVID 19. 
 
Ο οίκος Fitch επιβεβαιώνει τη 
βαθμολογία Α της Σλοβενίας με 
θετικές προοπτικές 
 
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch 
επιβεβαίωσε την πιστοληπτική 
ικανότητα της Σλοβενίας ως Α με 
σταθερή προοπτική.  



"Οι αξιολογήσεις της Σλοβενίας 
υποστηρίζονται από δείκτες υψηλής 
διακυβέρνησης και ανθρώπινης 
ανάπτυξης και ένα αξιόπιστο 
πλαίσιο πολιτικής που 
υποστηρίζεται από την ένταξη στην 
ΕΕ", δήλωσε ο οίκος σε σχετικό 
δελτίο τύπου. 
 
Επιπλέον, οι σταθερές προοπτικές 
αντικατοπτρίζουν όχι μόνο ένα 
επίπεδο ανθεκτικότητας στην 
πανδημία, αλλά και «ένα ιστορικό 
δημοσιονομικής σύνεσης. Το 
τελευταίο παρέχει κάποια 
εμπιστοσύνη ότι τα ευρύτερα 
δημοσιονομικά ελλείμματα που 
σχετίζονται με την πολιτική  δεν θα 
είναι αναπόφευκτα καθώς η κρίση 
υποχωρεί " 
 
Ο Fitch προβλέπει ότι το ΑΕΠ της 
χώρας θα μειωθεί κατά 7,1% φέτος, 
αυξανόμενο κατά 4,9% το επόμενο 
έτος και 3,3% το 2022, επιστρέφοντας 
σε επίπεδο ελαφρώς υψηλότερο από 
το 2019 σε δύο χρόνια. 
 
Η Fitch δεν αναμένει να σημειωθεί 
άνοδος της ανεργίας, έχοντας 
αυξηθεί μόνο κατά 2,3 ποσοστιαίες 
μονάδες σε 6,8% φέτος σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος, ακόμα 
σημαντικά χαμηλότερα από ό, τι 
στην πιο πρόσφατη οικονομική 
κρίση, όταν ξεπέρασε το 10%. 
 
Ο οίκος πιστεύει, επιπλέον, ότι το 
έλλειμμα δημοσίων οικονομικών της 
χώρας θα φθάσει το 7,8% του ΑΕΠ 
φέτος λόγω των μέτρων κατά της 
πανδημίας, πριν αρχίσει να 

μειώνεται το επόμενο έτος και φτάσει 
περίπου το 2% του ΑΕΠ το 2022. 
 
Ο Fitch αναμένει να δει μια ταχεία 
αύξηση του δημόσιου χρέους στο 
80,3% του ΑΕΠ, προσθέτοντας ότι ο 
αριθμός ήταν κοντά στο υψηλό που 
επιτεύχθηκε το 2015 μετά τη διάσωση 
των εγχώριων τραπεζών. 
 
Ωστόσο, το δημόσιο χρέος θα πρέπει 
να αρχίσει να μειώνεται κατά μέσο 
όρο 2,5 εκατοστιαίες μονάδες 
ετησίως μεταξύ 2021 και 2024. Η 
μείωση θα είναι βραδύτερη από τις 4 
εκατοστιαίες μονάδες ετησίως τη 
περίοδο 2016-19. 
 
Ο Fitch λέει ότι «ο 
χρηματοπιστωτικός τομέας είναι σε 
καλύτερη θέση για να αντέξει το σοκ 
του  από ό, τι κατά τη διάρκεια της 
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής 
κρίσης 2008-09, υποστηριζόμενος 
από υψηλή ρευστότητα και ένα καλά 
κεφαλαιοποιημένο τραπεζικό 
σύστημα». 
 
"Ωστόσο, η εκτεταμένη τομεακή 
ζημία που προκαλείται από την 
πανδημία θα οδηγήσει σε σταδιακή 
αύξηση των καθυστερήσεων των 
δανείων, ακόμη και όταν τα μέτρα 
μετριάζουν το σοκ. Σε συνδυασμό με 
την προβλεπόμενη επιβράδυνση της 
πιστωτικής αύξησης, αυτό θα 
ασκήσει πίεση στην κερδοφορία των 
τραπεζών." 
Σε απάντηση στην βαθμολογία, το 
Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε  ότι 
αυτό απέδειξε για άλλη μια φορά ότι 
η Σλοβενία παραμένει μια σταθερή 
και αξιόπιστη χώρα. Σημείωσε 



επίσης ότι ο Fitch ήταν ο τρίτος οίκος 
αξιολόγησης κατά τους τελευταίους 
μήνες που διατήρησε τη καλή 
αξιολόγησή του. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί 
την πρόβλεψή της για τη Σλοβενία 
στο -7% για το τρέχον έτος 
 
Στις θερινές προβλέψεις της, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί την 
πρόβλεψή της για τη μείωση του 
ΑΕΠ της Σλοβενίας κατά 7% φέτος, 
ενώ υποβαθμίζει τις προοπτικές της 
για τη Σλοβενία για το 2021 κατά 0,6 
της εκατοστιαίας μονάδας σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις του 
Μαΐου σε ανάπτυξη 6,1%. 
 
Στην έκθεση, η Επιτροπή αναφέρει 
ότι η «πανδημία έθεσε τέλος σε 
αρκετά χρόνια υγιούς ανάπτυξης 
στη Σλοβενία. Όπως και σε άλλες 
χώρες, η οικονομία επηρεάστηκε 
έντονα από τα μέτρα περιορισμού 
και την κατάρρευση του διεθνούς 
εμπορίου». 
 
Σημειώνει ότι το πρώτο τρίμηνο, η 
οικονομία της Σλοβενίας 
συρρικνώθηκε κατά 4,5% σε 
σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο 
του 2019. "Καθώς το δεύτερο τρίμηνο 
επηρεάστηκε περισσότερο από τα 
μέτρα περιορισμού, η μείωση του 
ΑΕΠ αναμένεται να είναι ακόμη πιο 
απότομη". 
 
Ωστόσο, οι οικονομικές προοπτικές 
για τη Σλοβενία για το τρέχον έτος 
είναι καλύτερες από ό, τι για την 
ευρωζώνη στο σύνολό της, η οποία 

αναμένεται να σημειώσει πτώση 
8,7% του ΑΕΠ φέτος. 
 
Η έκθεση σημειώνει επίσης ότι η 
αύξηση της ανεργίας ήταν αρκετά 
μέτρια μέχρι τώρα, λόγω των μέτρων 
στήριξης.  
 
Καθώς το εισόδημα των νοικοκυριών 
διατηρήθηκε, η ανάκαμψη της 
κατανάλωσης αναμένεται να είναι 
αρκετά γρήγορη το δεύτερο εξάμηνο 
του έτους. Από την άλλη πλευρά, 
αναμένεται ανάκαμψη των 
επενδύσεων, αν και η αβεβαιότητα 
παραμένει πολύ υψηλή. 
 
Όσον αφορά τον πληθωρισμό, η 
έκθεση αναφέρει ότι επιβραδύνθηκε 
στις αρχές του έτους, με τον 
εναρμονισμένο δείκτη τιμών 
καταναλωτή να είναι 0,8% 
χαμηλότερος τον Ιούνιο από έτος σε 
έτος. 
 
Η ανοδική πίεση των τιμών 
αναμένεται να είναι επίσης χαμηλή 
κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. 
Συνολικά, ο πληθωρισμός των τιμών 
καταναλωτή προβλέπεται σε 0,2% σε 
ετήσια βάση  το 2020 και 1,1% το 
2021. 
 
Επισκόπηση των τελευταίων 
προβλέψεων για το ΑΕΠ της 
Σλοβενίας 
 
Οι τελευταίες προβλέψεις για τη 
Σλοβενία δείχνουν ότι η οικονομία 
της χώρας θα συρρικνωθεί μεταξύ 
6,5% και 7,8% φέτος, ενώ αναμένεται 
μεγέθυνση μεταξύ 4,5% και 6,1% το 
2021.  



Προβλέψεις  
 

 2020 2021 

IMF -8,0% 5,4% 

IMAD -7,6% 4,5% 

Ε. Επιτ. -7,0% 6,1% 

Κ. Τρά. -6,5% 4,9% 

ΟΟΣΑ -7,8% 4,5% 

 
Οι εξαγωγές της Σλοβενίας 
μειώθηκαν κατά 6% τους πρώτους 
πέντε μήνες, οι εισαγωγές 
μειώθηκαν 11,5% 
 
 Οι εξαγωγές της Σλοβενίας 
μειώθηκαν κατά 6% σε 13,2 
δισεκατομμύρια Ευρώ τους πρώτους 
πέντε μήνες του έτους, ενώ οι 
εισαγωγές μειώθηκαν κατά 11,5% σε 
12,5 δισεκατομμύρια Ευρώ, δείχνουν 
τα στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας. Τον Μάιο, οι εξαγωγές 
μειώθηκαν κατά 19,8% από έτος σε 
έτος σε 2,38 δισεκατομμύρια Ευρώ 
και οι εισαγωγές κατά 22,4% σε 2,21 
δισεκατομμύρια Ευρώ και ο δείκτης 
εξαγωγών προς εισαγωγές ανήλθε σε 
107,8%. 
 
Η Σλοβενία κατέγραψε πλεόνασμα 
εξωτερικού εμπορίου στους πέντε 
πρώτους μήνες του 2020, ενώ το 
πλεόνασμα και στους πέντε μήνες 
συνολικά ανήλθε σε 726,9 
εκατομμύρια Ευρώ. Κατά την 
περίοδο αυτή, ο λόγος εξαγωγών 
προς εισαγωγές ήταν 105,8%. 
 
Όσον αφορά τον Μάιο, το γραφείο 
σημείωσε ότι η μείωση από έτος σε 
έτος ήταν μικρότερη από ό, τι τον 
Απρίλιο, όταν οι εξαγωγές 

μειώθηκαν κατά 28,8% σε ετήσια 
βάση και οι εισαγωγές κατά 41,2%. 
 
Ανέφερε ότι η αρνητική επίδραση 
της επιδημίας στο εξωτερικό εμπόριο 
αγαθών είχε μειωθεί κάπως, ενώ 
πρόσθεσε ότι η σημαντική ετήσια 
πτώση τον Απρίλιο οφείλεται επίσης 
στην εξαιρετικά υψηλή αξία των 
εισαγωγών τον Απρίλιο του 
προηγούμενου έτους. 
 
Τον Μάιο, ο δείκτης εξαγωγών προς 
εισαγωγές ήταν 107,8% και 
δημιουργήθηκε πλεόνασμα 172,1 
εκατ. ευρώ στο εξωτερικό εμπόριο 
αγαθών. Το πλεόνασμα εξωτερικού 
εμπορίου του Μαΐου είναι το 
δεύτερο υψηλότερο φέτος και το 
υψηλότερο από τα πλεονάσματα 
τεσσάρων Μαΐου που 
καταγράφηκαν μετά το 2010. 
 
Οι εξαγωγές προς τα κράτη μέλη της 
ΕΕ τον Μάιο ανήλθαν σε 1,53 
δισεκατομμύρια ευρώ (μείωση 29,0% 
σε ετήσια βάση) και οι εισαγωγές σε 
1,51 δισεκατομμύρια ευρώ (30,7% 
λιγότερο). 
 
"Το εμπόριο με αυτήν την ομάδα 
χωρών αυξήθηκε συνεχώς από τον 
Οκτώβριο του 2016 έως το δεύτερο 
εξάμηνο του περασμένου έτους, όταν 
άρχισαν να εμφανίζονται οι 
επιπτώσεις της οικονομικής 
επιβράδυνσης. Η επιδημία επηρέασε 
αρνητικά το εμπόριο με την ΕΕ ήδη 
τον Μάρτιο του 2020 και ακόμη 
περισσότερο τον Απρίλιο και τον 
Μάιο," ανέφερε η Στατιστική 
Υπηρεσία. 
 



Όσον αφορά το εμπόριο με χώρες 
εκτός ΕΕ, η Σλοβενία εξήγαγε αγαθά 
αξίας 848 εκατομμυρίων Ευρώ τον 
Μάιο (αύξηση 4,5% ετησίως) και 
εισήγαγε αγαθά αξίας 693,9 
εκατομμύρια Ευρώ (αύξηση 5,0%). 
 
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη 
βελτιώθηκε για τρίτο συνεχόμενο 
μήνα τον Ιούλιο 
 
Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
στη Σλοβενία βελτιώθηκε τον Ιούλιο 
για τρίτο συνεχή μήνα μετά από μια 
απότομη πτώση τον Απρίλιο εν μέσω 
των περιοριστικών μέτρων, με τον 
σχετικό δείκτη να αυξάνεται κατά 
τρεις ποσοστιαίες μονάδες σε 
σύγκριση με τον Ιούνιο. Σε ετήσια 
βάση, ωστόσο, μειώθηκε κατά 26 
μονάδες και ήταν επίσης 23 μονάδες 
κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο 
όρο. 
 
Σύμφωνα με τη Στατιστική 
Υπηρεσία, η μηνιαία βελτίωση 
αποδίδεται και στα τέσσερα στοιχεία 
που αποτελούν το δείκτη 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών. 
 
Οι προσδοκίες των καταναλωτών 
σχετικά με την οικονομική 
κατάσταση στα νοικοκυριά τους 
αυξήθηκαν κατά τέσσερις 
εκατοστιαίες μονάδες και οι 
προσδοκίες σχετικά με την 
αποταμίευση αυξήθηκαν επίσης 
κατά τέσσερις μονάδες. 
 
Ο υπο-δείκτης που μετρά τις 
προσδοκίες των καταναλωτών 
σχετικά με τον αριθμό των ανέργων 
αυξήθηκε κατά τρεις εκατοστιαίες 

μονάδες και οι προσδοκίες τους 
σχετικά με την οικονομική 
κατάσταση στη χώρα βελτιώθηκαν 
κατά δύο μονάδες. 
 
Ο προϋπολογισμός κατέγραψε 
έλλειμμα 1,9 δισεκατομμυρίων 
Ευρώ το πρώτο εξάμηνο 
 
Ο κρατικός προϋπολογισμός της 
Σλοβενίας κατέγραψε έλλειμμα 1,92 
δισεκατομμυρίων Ευρώ τους 
πρώτους έξι μήνες του έτους, κυρίως 
λόγω της σημαντικής μείωσης των 
εσόδων που σχετίζεται με τη 
χαμηλότερη φορολογική απόδοση 
καθώς η κυβέρνηση εισήγαγε 
περιοριστικά μέτρα κατά της 
πανδημίας, δήλωσε το υπουργείο 
Οικονομικών. 
 
Το έλλειμμα 1,92 δισεκατομμυρίων 
Ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-
Ιουνίου συγκρίνεται με το 
πλεόνασμα 219,7 εκατομμυρίων 
Ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι. 
 
Αυτό οφείλεται κυρίως στην 
απότομη και ταχεία μείωση των 
φορολογικών εσόδων που 
σχετίζονται με τα περιοριστικά 
μέτρα που θεσπίστηκαν για την 
αναστολή της εξάπλωσης της 
επιδημίας. 
 
Κατά τους πρώτους έξι μήνες του 
2020, τα έσοδα του κρατικού 
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,3 
δισεκατομμύρια Ευρώ, δηλαδή 788,6 
εκατομμύρια Ευρώ λιγότερο από 
έτος σε έτος, ενώ οι δαπάνες 
αυξήθηκαν κατά 1,35 



δισεκατομμύρια Ευρώ σε 6,21 
δισεκατομμύρια Ευρώ. 
 
Τα φορολογικά έσοδα μειώθηκαν 
κατά 18,1% από έτος σε έτος σε 3,54 
δισεκατομμύρια Ευρώ, ενώ τα μη 
φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 
17,6% ή 57,7 εκατομμύρια Ευρώ, 
κυρίως λόγω του πρόσθετου 
δανεισμού, σημειώνει το δελτίο 
τύπου του υπουργείου. 
 
Σημειώνει επίσης ότι οι δαπάνες για 
τους μισθούς και τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης αυξήθηκαν 
κατά 8,6% σε σύγκριση με το πρώτο 
εξάμηνο του 2019 σε 735,3 
εκατομμύρια Ευρώ. 
 
Ο πληθωρισμός κυμαίνεται στο 
0,3% 
 
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της 
Σλοβενίας διαμορφώθηκε στο 0,3% 
τον Ιούλιο παρά την πτώση των 
τιμών καταναλωτή κατά 0,1% σε 
σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, 
σύμφωνα με στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Οι τιμές υπηρεσιών από έτος σε έτος 
αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 
2,1%, ενώ οι τιμές των αγαθών 
μειώθηκαν κατά 0,8%. 
 
Ο πληθωρισμός οφείλεται σε πιο 
δαπανηρά τρόφιμα (+0,5 
ποσοστιαίες μονάδες) καθώς οι τιμές 
των φρούτων αυξήθηκαν κατά 16,2% 
και οι τιμές του κρέατος αυξήθηκαν 
κατά 6,3%. 
 

Οι υψηλότερες τιμές στην ομάδα των 
διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών 
πρόσθεσαν 0,3 ποσοστιαίες μονάδες 
στον πληθωρισμό καθώς οι τιμές 
ασφάλισης αυξήθηκαν κατά 5,4%. 
 
Αντίθετα, ο πληθωρισμός μειώθηκε (-
1 μ.μ.) από τις χαμηλότερες τιμές των 
προϊόντων πετρελαίου. Οι τιμές των 
καυσίμων και των λιπαντικών 
μειώθηκαν κατά μέσο όρο κατά 
20,3% και οι τιμές των υγρών 
καυσίμων μειώθηκαν κατά 14,2%. 
 
Από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο, οι 
εκπτώσεις ώθησαν σε μείωση κατά 
10,3% στις τιμές των ενδυμάτων και 
των υποδημάτων. Εν τω μεταξύ, οι 
τιμές των πακέτων διακοπών 
αυξήθηκαν κατά πολύ και οι 
υπηρεσίες διαμονής αυξήθηκαν κατά 
4,3%. 
 
Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών 
καταναλωτή, δείκτης αναφοράς της 
ΕΕ, σημείωσε ετήσιο αποπληθωρισμό 
0,3% τον Ιούλιο και οι τιμές 
μειώθηκαν κατά 0,2% σε ένα μήνα.  
 
Μεγάλη πτώση στις αφίξεις 
τουριστών, οι διανυκτερεύσεις 
αντισταθμίστηκαν εν μέρει τον 
Ιούλιο 
 
Η τουριστική βιομηχανία, η οποία 
έχει πληγεί σοβαρά από την 
επιδημία COVID-19, είδε μια 
αισιόδοξη τάση στις αφίξεις και τις 
διανυκτερεύσεις τουριστών τον 
Ιούλιο, αντισταθμίζοντας εν μέρει 
τους χαμηλούς αριθμούς από το 
πρώτο εξάμηνο του έτους, δείχνουν 



τα τελευταία στοιχεία που 
ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Πάνω από 653.000 αφίξεις 
καταγράφηκαν τον Ιούλιο, 
μειωμένες κατά 27,5% σε σύγκριση 
με τον Ιούλιο του 2019, με τον 
αριθμό των διανυκτερεύσεων να 
μειώνεται κατά 18,5% σε 2,07 
εκατομμύρια. 
 
Ωστόσο, ο αριθμός των Σλοβένων 
τουριστών στο συνολικό αριθμό 
αυξήθηκε κατά 176% σε σχεδόν 
404.000, και ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων κατά 155% σε 
σχεδόν 1,4 εκατομμύρια. 
 
Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των ξένων 
αφίξεων μειώθηκε κατά 67% σε λίγο 
πάνω από 249.300, και ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων κατά 66% σε 
670.300. 
 
Οι Γερμανοί πέρασαν τις 
περισσότερες νύχτες στη Σλοβενία 
τον Ιούλιο (33%), ακολουθούμενοι 
από τους Ολλανδούς και τους 
Αυστριακούς (9% ο καθένας), τους 
Τσέχους (8%) και τους Ούγγρους 
(7%). 
 
Οι πιο δημοφιλείς περιοχές για 
τουρίστες, εγχώριους και ξένους, 
ήταν οι ορεινές περιοχές, οι οποίες 
αντιστοιχούσαν στο 35% όλων των 
τουριστικών διανυκτερεύσεων, 
ακολουθούμενες από τις παράκτιες 
(29%). 
 
Τριάντα τοις εκατό όλων των 
διανυκτερεύσεων 
πραγματοποιήθηκαν σε ξενοδοχεία, 

27% σε ιδιωτικά δωμάτια, μονάδες 
και σπίτια με δυνατότητα 
προετοιμασίας γευμάτων και 22% σε 
κάμπινγκ. 
 
Η περίοδος Ιανουαρίου-Ιουλίου 
σημείωσε σχεδόν 1,6 εκατομμύρια 
αφίξεις τουριστών, μείωση κατά 54% 
σε σύγκριση με την ίδια περίοδο 
μηνών το 2019. Εν τω μεταξύ, οι 
διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 
48% σε περίπου 4,6 εκατομμύρια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


