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Η Σλοβενία και η Κίνα 
υπογράφουν πρωτόκολλο για 
εξαγωγές πουλερικών. 
 
Η Σλοβενία και η Κίνα υπέγραψαν 
πρωτόκολλο για την εξαγωγή 
σλοβενικών πουλερικών, βασική 
προϋπόθεση για την εξαγωγή 
τροφίμων στην ασιατική χώρα. Ένα 
πρωτόκολλο για το χοιρινό κρέας 
πρόκειται να ακολουθηθεί σύντομα, 
ανέφερε το Υπουργείο Γεωργίας. 
 
Το πρωτόκολλο, που εκπονήθηκε 
από τις αρχές ασφάλειας των 
τροφίμων και των δύο χωρών, 
υπογράφηκε από τον υπουργό 
Γεωργίας της Σλοβενίας κ. Jože 
Podgoršek κατά την έναρξη μιας 
τηλεδιάσκεψης με την Κίνα και τις 
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης. 
 
"Η Κίνα παραμένει ο 
σημαντικότερος εμπορικός εταίρος 
της Σλοβενίας στην Ασία και η 
ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 
ήταν θετική", ανέφερε ο κ. 
Podgoršek. 
 

 
 
 
Η Σλοβενία είχε προηγουμένως 
λάβει έγκριση από την Κίνα για 
εξαγωγές γάλακτος, 
κονσερβοποιημένων ψαριών και 
μελιού. 
 
Οι εξαγωγές της Σλοβενίας 
αυξήθηκαν κατά 55,3% τον Απρίλιο 
σε ετήσια βάση. 
 
Οι εξαγωγές της Σλοβενίας τον 
Απρίλιο αυξήθηκαν κατά 55,3% σε 
σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, 
όταν η οικονομική δραστηριότητα 
μειώθηκε λόγω της πανδημίας. Το 
εμπόριο με τα κράτη μέλη της ΕΕ και 
τον υπόλοιπο κόσμο αυξήθηκε και, 
παρόλο που η κατάσταση δεν είναι 
ακόμη στο φυσιολογικό, το εμπόριο 
ήταν επίσης υψηλότερο σε σύγκριση 
με τον Απρίλιο του 2019. 
 
Τον Απρίλιο, οι εισαγωγές της 
Σλοβενίας ήταν εν τω μεταξύ 
υψηλότερες κατά 69% σε σύγκριση 
με τον Απρίλιο του 2020, δήλωσε η 
Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Το εμπόριο τον Απρίλιο ήταν επίσης 
υψηλότερο από ό, τι τον ίδιο μήνα 
πριν από δύο χρόνια. Οι εξαγωγές 
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αυξήθηκαν κατά 14% σε σύγκριση με 
την αξία τους τον Απρίλιο του 2019, 
ενώ οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση 
3,4%. 
 
Η συνολική αξία των εξαγόμενων 
αγαθών τον Απρίλιο ανήλθε σε 3,2 
δις. Ευρώ, ενώ η αξία των 
εισαγόμενων αγαθών ανήλθε σε 3,3 
δις. Ευρώ. Οι εξαγωγές προς 
εισαγωγές ανέρχονται σε 98,4%, με 
το εμπορικό έλλειμμα να ανέρχεται 
σε 0,1 δις. Ευρώ. 
 
Οι τιμές των εξαγωγών και των 
εισαγωγών αγαθών τον Απρίλιο 
ήταν στην πραγματικότητα 
υψηλότερες από όλες τις τιμές του 
Απριλίου που καταγράφηκαν τα 
τελευταία δέκα χρόνια, σημείωσαν οι 
στατιστικοί. 
 
Τον Απρίλιο, οι εξαγωγές σε κράτη 
μέλη της ΕΕ ήταν υψηλότερες κατά 
59,7% και οι εισαγωγές ήταν 
υψηλότερες κατά 69,6% σε ετήσια 
βάση. Η συνολική αξία των 
εισαγόμενων και εξαγόμενων 
αγαθών στα κράτη μέλη της ΕΕ 
ανήλθε στα 2,1 δις. Ευρώ. 
 
Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές και οι 
εισαγωγές στον υπόλοιπο κόσμο 
αυξήθηκαν κατά 47,9% και 67,9%, 
αντίστοιχα, με τις εξαγωγές και τις 
εισαγωγές αγαθών της Σλοβενίας σε 
χώρες εκτός ΕΕ να ανέρχονται η 
κάθε μία σε 1,1 δις. Ευρώ. 
 
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-
Απριλίου, οι εξαγωγές και οι 
εισαγωγές ήταν επίσης υψηλότερες 
από ό, τι την ίδια περίοδο το 2020. 

Οι εξαγωγές της Σλοβενίας κατά την 
περίοδο αυτή αυξήθηκαν κατά 15,6% 
(12,6 δις. Ευρώ) και οι εισαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 16,6% (12 δις. 
Ευρώ). 
 
Σύμφωνα με τη Στατιστική 
Υπηρεσία, το πλεόνασμα εξωτερικού 
εμπορίου κατά την περίοδο αυτή 
ήταν 600 εκ. Ευρώ, με την κάλυψη 
εξαγωγών/εισαγωγών να ανέρχεται 
σε 105%. 
 
Η Huawei δημιουργεί κέντρο 
διανομής για την Κεντρική και ΝΑ 
Ευρώπη στη Σλοβενία. 
 
Η κινεζική εταιρεία Huawei 
σχεδιάζει να δημιουργήσει έναν 
περιφερειακό κόμβο εφοδιασμού στη 
Σλοβενία για περίπου 19 αγορές της 
Κεντρικής και Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. Έτσι, η ροή των 
εμπορευμάτων της μέσω του λιμένος 
του Κόπερ θα αυξηθεί και θα 
χρειαστεί να χτιστούν νέες 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης κοντά 
στο αεροδρόμιο της Λιουμπλιάνα. Η 
πολλαπλασιαστική αξία της 
απόφασης είναι δεκάδες εκ. Ευρώ. 
 
Η επέκταση των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης κοντά στο αεροδρόμιο 
θα πραγματοποιηθεί σε δύο βήματα. 
Πρώτον, η υπάρχουσα αποθήκη θα 
επεκταθεί σε 4.000 τετραγωνικά 
μέτρα και έπειτα σε 6.000, 
ανακοίνωσε η Huawei. 
 
Η εταιρεία είπε ότι αυτό σήμαινε ότι 
οι ροές μεταφοράς των αγαθών της 
για 13 χώρες της ΕΕ και έξι χώρες 
εκτός ΕΕ θα κατευθύνονται προς το 
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λιμάνι του Κόπερ και το αεροδρόμιο 
του Μπρνικ κοντά στη 
Λιουμπλιάνα. Η αξία της 
επενδυτικής απόφασης εκτιμάται σε 
περίπου 9 εκ. Ευρώ με δυνατότητα 
περαιτέρω ανάπτυξης. 
 
Σύμφωνα με τον κα Beata Bogadi, 
διευθύντρια τελωνειακής 
συμμόρφωσης της Huawei για την 
Ευρώπη, η απόφαση δημιουργίας 
αποθήκης διαμετακόμισης για την 
Ευρώπη στη Σλοβενία δείχνει "πόσο 
ελκυστική είναι η Σλοβενία με την 
υλικοτεχνική έννοια". 
 
"Η Huawei αναγνωρίζει τη 
στρατηγική θέση του λιμένα Κόπερ, 
το εξειδικευμένο προσωπικό και τις 
υπηρεσίες στη Σλοβενία. Βάζουμε τη 
Σλοβενία στη λίστα των 
στρατηγικών κέντρων εφοδιαστικής 
μας", είπε. 
 
Ο γενικός διευθυντής της Huawei 
Slovenia, κ. Histro Zhang, δήλωσε 
ότι αυτό επιβεβαιώνει τη 
μακροπρόθεσμη δέσμευση της 
Huawei στη σλοβενική αγορά.  
 
Δήλωσε ότι η σλοβενική θυγατρική 
της Huawei ήταν ιδιαίτερα 
ικανοποιημένη με την απόφαση, 
"γιατί αυτό σημαίνει περίπου 40 νέες 
θέσεις εργασίας στη Σλοβενία", η 
οποία θα φέρει τον συνολικό αριθμό 
του προσωπικού που εργάζεται για 
την Huawei άμεσα και έμμεσα σε 
πάνω από 160 άτομα. 
 
Η Huawei μεταφέρει ήδη περίπου 
185.000 κυβικά μέτρα φορτίου από 
την Κίνα στην Ουγγαρία και σε 

άλλες ευρωπαϊκές αγορές μέσω του 
λιμένος του Koper. Ο νέος κόμβος 
υλικοτεχνικής υποστήριξης στη 
Σλοβενία δημιουργείται για να 
μειώσει τον χρόνο παράδοσης 
αγαθών για πελάτες στην ΕΕ. 
 
30 εκατ. Ευρώ σε διαθέσιμα 
κονδύλια της ΕΕ για ψηφιακό 
μετασχηματισμό ΜΜΕ. 
 
Συνολικά 30 εκ. Ευρώ θα διατεθούν 
σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
στη Σλοβενία στο πλαίσιο 
πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για 
ψηφιακό μετασχηματισμό ΜΜΕ 
(P4D React EU), ανακοίνωσε η 
κυβέρνηση. Το συνολικό ποσό θα 
καταβληθεί από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ). 
 
Σύμφωνα με το Κυβερνητικό 
Γραφείο Ανάπτυξης και την 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής, η 
οποία ενέκρινε τη χρηματοδότηση 
της ΕΕ, αυτή είναι η πέμπτη 
επένδυση στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας React-EU, η οποία 
στοχεύει στην προώθηση της 
ανάκαμψης από την κρίση του 
Covid-19 και την έναρξη μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
επαναφοράς. 
 
Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα 
καλύψει εν μέρει το κόστος τεχνικού 
εξοπλισμού και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό βασικών 
διαδικασιών σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις. 
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Αυτό θα τονώσει την ανάπτυξη των 
υποστηριζόμενων επιχειρήσεων και 
θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση τον 
αντίκτυπο της πανδημίας Covid-19, 
δήλωσε το αρμόδιο κυβερνητικό 
γραφείο. 
 
Οι επενδύσεις θα εστιασθούν στην 
εισαγωγή και χρήση ψηφιακών 
επιχειρηματικών μοντέλων, στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό στην 
παραγωγή και στις επιχειρήσεις, 
στην προώθηση ενεργειακά 
αποδοτικών διαδικασιών, στην 
αύξηση της προστιθέμενης αξίας ανά 
εργαζόμενο και στη διατήρηση 
θέσεων εργασίας. 
 
Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα 
συγχρηματοδοτήσει τουλάχιστον 300 
έργα και οι εταιρείες που θα 
εφαρμόσουν διαδικασίες ψηφιακού 
μετασχηματισμού, θα αυξήσουν τις 
ικανότητες των εργαζομένων και θα 
αυξήσουν την προστιθέμενη αξία 
τους ανά εργαζόμενο κατά 
τουλάχιστον 3%. 
 
Το Σλοβενικό Επιχειρησιακό Ταμείο 
αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα την 
πρόσκληση υποβολής αιτήσεων σε 
εταιρείες εγγεγραμμένες στη 
Σλοβενία. 
 
Η Κεντρική Τράπεζα αναμένει ότι 
η οικονομία θα επεκταθεί κατά 
5,2% φέτος. 
 
Η Κεντρική Τράπεζα της Σλοβενίας 
έχει αναβαθμίσει σημαντικά τις 
προβλέψεις για την οικονομική 
ανάπτυξη της χώρα από τον 
Δεκέμβριο και τώρα προβλέπει την 

ανάπτυξη της οικονομίας κατά 5,2% 
φέτος, αύξηση 2,1 εκατοστιαίες 
μονάδες από την προηγούμενη 
πρόβλεψή της τον Δεκέμβριο. 
 
Η Κεντρική Τράπεζα αναμένει το 
ΑΕΠ να επιστρέψει στο επίπεδο που 
ήταν πριν από την κρίση στις αρχές 
του επόμενου έτους. 
Μακροπρόθεσμα, η Κεντρική 
Τράπεζα έχει διατηρήσει τις 
προβλέψεις της αμετάβλητες, 
πράγμα που σημαίνει ότι αναμένει 
ακόμη την αύξηση του ΑΕΠ κατά 
3,1% το 2023. 
 
Παρουσιάζοντας τις τελευταίες 
προοπτικές σε συνέντευξη τύπου στη 
Λιουμπλιάνα, ο Αντιπρόεδρος κ. 
Jožef Bradeško σημείωσε το επίμονα 
απαιτητικό περιβάλλον και τις 
μεγάλες αβεβαιότητες. 
 
"[Οι αβεβαιότητες] έχουν μειωθεί 
όσον αφορά την πανδημία, αλλά 
παραμένουν υψηλές. Είναι επίσης 
υψηλές σε σχέση με τις γεωπολιτικές 
εξελίξεις", είπε. 
 
Ενώ η ανάκαμψη θα εξαρτηθεί από 
την κατάσταση της υγείας και τις 
αβεβαιότητες που οφείλονται σε 
διαταραχές στις αλυσίδες 
εφοδιασμού, η ανάπτυξη θα 
επηρεάζεται από την εγχώρια και 
ξένη ζήτηση. 
 
"Αναμένουμε ανάκαμψη στις 
δαπάνες των νοικοκυριών καθώς και 
αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα 
από τον ιδιωτικό τομέα και το 
κράτος", δήλωσε η κα Arjana 
Brezigar Masten, επικεφαλής του 
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κέντρου ανάλυσης και έρευνας της 
κεντρικής τράπεζας. 
 
Ο πληθωρισμός θα αυξηθεί αλλά 
αναμένεται να παραμείνει κάτω από 
τον μεσοπρόθεσμο στόχο της 
Κεντρικής Τράπεζας της τάξεως 2%. 
Αναμένεται να φθάσει στο 1,3% 
φέτος, κυρίως λόγω της επίδρασης 
της περσινής πτώσης των τιμών των 
ενεργειακών προϊόντων και στη 
συνέχεια να αυξηθεί σε 1,6% το 2022 
και 1,7% το 2023. 
 
Η επενδυτική ώθηση αναμένεται να 
ενισχυθεί με επενδύσεις που 
συγχρηματοδοτούνται από το ταμείο 
Next Generation της ΕΕ. Οι κρατικές 
επενδύσεις αναμένεται να 
συνεισφέρουν δύο ποσοστιαίες 
μονάδες στην αύξηση του ΑΕΠ σε 
τρία χρόνια, τα περισσότερα από τα 
οποία φέτος. 
 
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι εταιρείες 
αναμένεται να ξεκινήσουν τις 
επενδύσεις σε εξοπλισμό και 
μηχανήματα με περαιτέρω ώθηση 
στις επενδύσεις που αναμένεται να 
προέλθουν από ιδιωτικές επενδύσεις 
σε κατοικίες. 
 
Η Κεντρική Τράπεζα αναμένει 
επίσης μια «ενθαρρυντική» αύξηση 
των εξαγωγών λόγω της ανάκαμψης 
της οικονομικής δραστηριότητας 
στους εμπορικούς εταίρους της 
Σλοβενίας, αλλά η επίδραση του 
καθαρού εξωτερικού εμπορίου στο 
ΑΕΠ θα είναι μάλλον μικρή, καθώς 
οι εισαγωγές αναμένεται να 
αυξηθούν επίσης. 
 

Ο σημαντικότερος μοχλός 
ανάπτυξης θα είναι οι ιδιωτικές 
δαπάνες, οι οποίες αναμένεται να 
αυξηθούν με μέσο ρυθμό 4,7% 
μεταξύ 2021 και 2023, καθώς τα 
μέτρα νομισματικής πολιτικής 
διατηρούν τους όρους 
χρηματοδότησης ευνοϊκούς. 
 
Το ποσοστό εξοικονόμησης 
αναμένεται να μειωθεί σταδιακά τα 
επόμενα χρόνια, αλλά θα παραμείνει 
ελαφρώς πάνω από τα επίπεδα πριν 
από την κρίση. 
 
Με τη βελτίωση της επιδημιολογικής 
κατάστασης και τη σταδιακή μείωση 
της οικονομικής αβεβαιότητας, οι 
δαπάνες των νοικοκυριών θα 
καθοδηγούνται από ευνοϊκές τάσεις 
της αγοράς με τις επιχειρήσεις να 
αναμένεται να αντιμετωπίσουν 
ελλείψεις προσωπικού καθώς 
προσλαμβάνουν νέο εργατικό 
δυναμικό. 
 
Η απασχόληση θα εξαρτηθεί επίσης 
από την πρόσληψη εργατικού 
δυναμικού, γι 'αυτό η ανεργία θα 
μειωθεί με βραδύτερο ρυθμό καθώς 
αυξάνεται η απασχόληση. Ωστόσο, η 
Κεντρική Τράπεζα αναμένει ότι η 
ανεργία θα μειωθεί σε ιστορικά 
χαμηλό επίπεδο στα τέλη του 2023. 
 
Τα επιδόματα Covid αναμένεται να 
αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα 
για τη συνεχιζόμενη υψηλή αύξηση 
των αμοιβών του δημόσιου τομέα, 
ενώ η χαλάρωση των μέτρων 
διατήρησης θέσεων εργασίας και η 
αύξηση του νόμιμου κατώτατου 
μισθού θα υπαγορεύουν σε μεγάλο 
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βαθμό τη φετινή αύξηση των μισθών 
στον ιδιωτικό τομέα. 
 
Η συνολική αύξηση των αμοιβών θα 
επιβραδυνθεί ουσιαστικά το 2022 
καθώς σταματούν τα μπόνους, αλλά 
οι μισθολογικές πιέσεις αναμένεται 
να αυξηθούν ξανά το 2022 και το 
2023 με αύξηση της απασχόλησης, 
έλλειψη εργατικού δυναμικού σε 
ορισμένους τομείς και αυξανόμενο 
πληθωρισμό. Μέχρι το τέλος του 
2023, η αύξηση των αμοιβών 
αναμένεται να σταθεροποιηθεί πάνω 
από 3%. 
 
Το σενάριο βασίζεται στην υπόθεση 
ότι δεν θα υπάρχουν σημαντικά νέα 
κύματα κορονοϊού. 
 
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch 
επιβεβαιώνει τη βαθμολογία της 
Σλοβενίας. 
 
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch 
επιβεβαίωσε την πιστοληπτική 
ικανότητα της Σλοβενίας στο Α με 
σταθερές προοπτικές, δήλωσε το 
υπουργείο Οικονομικών, 
προσθέτοντας ότι αυτό έδειξε ότι ο 
οργανισμός αναγνώρισε την ισχυρή 
θεσμική δομή της Σλοβενίας, την 
εστίαση στην ανθρώπινη ανάπτυξη 
και ένα αξιόπιστο πλαίσιο πολιτικής 
που υποστηρίζεται από την ένταξη 
στην ΕΕ. 
 
Σύμφωνα με το υπουργείο, οι 
σταθερές προοπτικές 
αντικατοπτρίζουν την 
ανθεκτικότητα της σλοβενικής 
οικονομίας στους πανδημικούς 
κινδύνους και την 

αποτελεσματικότητα των πολιτικών 
που συμμορφώνονται με τη 
μεσοπρόθεσμη διατηρησιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών. 
 
Με βάση μακροοικονομικούς 
δείκτες, ο οόκος αναμένει ότι η 
οικονομική ανάπτυξη θα φθάσει το 
5,6% φέτος. Η ευνοϊκή 
μακροοικονομική κατάσταση 
αναμένεται επίσης να έχει θετική 
επίδραση στην αγορά εργασίας, ενώ 
ο οργανισμός αναμένει ότι η 
ανεργία που είναι ήδη χαμηλή θα 
αρχίσει να μειώνεται το 2022. 
 
Την περασμένη εβδομάδα, οι 
πιστοληπτικές αξιολογήσεις της 
Σλοβενίας επιβεβαιώθηκαν επίσης 
από τις εταιρείες S&P Global και 
DBRS Morningstar. 
 
Το υπουργείο τόνισε ότι η τελευταία 
επιβεβαίωση απέδειξε ότι η Σλοβενία 
παρέμεινε μια σταθερή και 
αξιόπιστη χώρα που αντιμετώπισε 
επιτυχώς την πανδημία Covid-19. 
 
Οι τιμές των κατοικιών στη 
Σλοβενία αυξήθηκαν το πρώτο 
τρίμηνο 
 
Οι τιμές των κατοικιών κατά το 
πρώτο τρίμηνο ήταν κατά μέσο όρο 
3,1% υψηλότερες από ό, τι το 
προηγούμενο τρίμηνο και 7,3% 
υψηλότερες σε σύγκριση με την ίδια 
περίοδο το 2020. Η συνολική αξία 
των πωληθέντων κατοικιών ήταν 297 
εκατομμύρια Ευρώ, δηλαδή 33 
εκατομμύρια Ευρώ λιγότερο από ό, 
τι στο το τέταρτο τρίμηνο του 



7 

 

περασμένου έτους και περίπου το 
ίδιο με το πρώτο τρίμηνο του 2020. 
Οι τιμές των νέων κατοικιών (νέες 
μονοκατοικίες και διαμερίσματα) 
ήταν κατά μέσο όρο 7,5% 
υψηλότερες το πρώτο τρίμηνο σε 
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. 
 
Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές για 
καινούργια σπίτια και διαμερίσματα 
έχουν αυξηθεί για δεύτερο τρίμηνο 
στη σειρά, κατά 8,6% και 7% 
αντίστοιχα, δήλωσε η Στατιστική 
Υπηρεσία. 
 
Οι τιμές των μεταχειρισμένων 
κατοικιών στη Σλοβενία 
(μεταχειρισμένες μονοκατοικίες  και 
διαμερίσματα) αυξήθηκαν κατά 2,9% 
κατά μέσο όρο σε τριμηνιαίο 
επίπεδο. 
 
Οι τιμές των μεταχειρισμένων 
μονοκατοικιών αυξήθηκαν κατά 
1,4%, ενώ τα μεταχειρισμένα 
διαμερίσματα ήταν 3,8% πιο ακριβά. 
Οι τιμές των μεταχειρισμένων 
διαμερισμάτων αυξήθηκαν 
περισσότερο στο Μάριμπορ (4,6%) 
και τη Λιουμπλιάνα (3,7%), ενώ η 
μέση αύξηση στην υπόλοιπη 
Σλοβενία ήταν 3,6%. 
 
Σε ετήσιο επίπεδο, οι τιμές των νέων 
διαμερισμάτων σημείωσαν τη 
μεγαλύτερη αύξηση (+13,1%), 
ακολουθούμενες από νέες 
μονοκατοικίες (+9,2%), 
μεταχειρισμένα διαμερίσματα 
(+7,5%) και μεταχειρισμένες 
μονοκατοικίες (+ 6%). 
 

Η συνολική αξία όλων των 
κατοικιών που πωλήθηκαν στη 
Σλοβενία το πρώτο τρίμηνο του 2021 
ήταν 297 εκατομμύρια Ευρώ, σε 
σύγκριση με 330 εκατομμύρια Ευρώ 
το τέταρτο τρίμηνο του 
προηγούμενου έτους και 289 
εκατομμύρια Ευρώ το πρώτο 
τρίμηνο του προηγούμενου έτους. 
 
Ο συνολικός αριθμός πωλήσεων 
κατοικιών μειώθηκε για δεύτερο 
συνεχές τρίμηνο καθώς 2.538 
πωλήθηκαν το πρώτο τρίμηνο, 
λιγότερες κατά περίπου 18% σε 
σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 
προηγούμενου έτους. 
 
Πωλήθηκαν λιγότερα 
μεταχειρισμένα ακίνητα, 2416 
συνολικής αξίας 271 εκατομμυρίων 
Ευρώ, και υπήρξαν επίσης λιγότερες 
πωλήσεις νέων κατοικιών. 
 
Παρά τη μείωση του συνολικού 
αριθμού των νέων συναλλαγών 
πώλησης κατοικιών, οι όγκοι 
συναλλαγών ήταν 14% υψηλότεροι 
από τρίμηνο σε τρίμηνο, λόγω των 
υψηλότερων τιμών πώλησης για νέες 
κατοικίες. 
 

Η ΕΤΑΑ αναβαθμίζει την 
πρόβλεψη του ΑΕΠ της Σλοβενίας 
σε αύξηση 5% φέτος 
 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
(ΕΤΑΑ) έχει αναβαθμίσει κατά 1,5 
εκατοστιαίες μονάδες, την πρόβλεψή 
της αύξησης του ΑΕΠ της Σλοβενίας 
το 2021 σε 5%. Το ίδρυμα αναμένει 
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ότι η οικονομία της Σλοβενίας θα 
επεκταθεί κατά 4% το επόμενο έτος. 
 
Επισκόπηση των τελευταίων 
προβλέψεων για το ΑΕΠ της 
Σλοβενίας 
 
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. 

5,2% 4,8% 

 

 

Έρευνα της Mastercard δείχνει 
αυξημένη χρήση καρτών πληρωμής 
 
Οι κάρτες πληρωμής γίνονται όλο 
και πιο δημοφιλείς στη Σλοβενία και 
οι χρεωστικές κάρτες παραμένουν ο 
πιο δημοφιλής τρόπος πληρωμής 
από το 2018. Εν τω μεταξύ, παρά το 
γεγονός ότι παρατηρείται αύξηση, οι 
πληρωμές μέσω κινητού δεν έχουν 
φτάσει ακόμη στη δημοτικότητα των 
καρτών, σύμφωνα με την τελευταία 
έρευνα Masterindex που συνέταξε η 
Mastercard. 
 
Οι χρεωστικές κάρτες 
χρησιμοποιούνται τακτικά από το 
48% των Σλοβενών ηλικίας μεταξύ 
18 και 55 ετών και η δημοτικότητά 
τους αυξάνεται - από 77% πέρυσι σε 
82% φέτος. Εν τω μεταξύ, τα μετρητά 
γίνονται όλο και λιγότερο δημοφιλή 
-το 22% των ερωτηθέντων τα 

χρησιμοποιούν για καθημερινές 
αγορές, από 24% πέρυσι. 
 
Παρόλο που παρατηρείται αύξηση, 
οι πληρωμές μέσω κινητού δεν έχουν 
φτάσει ακόμη τη δημοτικότητα των 
καρτών. Σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος, το μερίδιο των 
ατόμων που έχουν πραγματοποιήσει 
τουλάχιστον μία πληρωμή μέσω 
κινητού τηλεφώνου έχει αυξηθεί 
κατά 9% και τώρα ανέρχεται στο 
48%. 
 
Ενώ το 46% των Σλοβενών 
χρησιμοποίησαν Smartphone για 
online πληρωμές πέρυσι, φέτος το 
μερίδιο αυξήθηκε στο 53%. Οι 
πληρωμές μέσω κινητής τηλεφωνίας 
μειώθηκαν σε καταστήματα και 
πρατήρια καυσίμων (από 56% σε 
44%) και σε εστιατόρια και μπαρ 
(από 26% σε 19%), κάτι που μπορεί 
να αποδοθεί στην πανδημία Covid-
19. 
 
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι 
τα τρία τέταρτα των Σλοβενών (76%) 
πραγματοποιούν τακτικά 
διαδικτυακές πληρωμές. Η 
πλειοψηφία (87%) χαιρέτισε επίσης 
τη φετινή νομοθετική καινοτομία 
στην επικύρωση ηλεκτρονικών 
πληρωμών, η οποία απαιτεί διπλή 
επικύρωση για όλες τις διαδικτυακές 
αγορές και αμφότερα ενισχύουν την 
ασφάλεια των καταναλωτών. 
 
"Περισσότεροι από τους μισούς 
συμμετέχοντες (58%) δήλωσαν ότι οι 
διαδικτυακές αγορές τους δεν 
επηρεάστηκαν από την επιδημία και 
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το 30% δήλωσε ότι κατανάλωναν πιο 
συχνά από το διαδίκτυο». 
 
Όλα τα στατιστικά στοιχεία 
συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της 
έρευνας σχετικά με τις τάσεις και τις 
συνήθειες πληρωμής στη Σλοβενία. 
Διενεργήθηκε από την Mediana τον 
Ιούνιο μεταξύ περισσότερων από 
1.000 ατόμων που χρησιμοποιούν το 
σύστημα Computer-Aided Web 
Interviewing (CAWI). 
 
Το έλλειμμα της γενικής 
κυβέρνησης το πρώτο τρίμηνο 
ανήλθε στο 8,3% του ΑΕΠ 
 
Τα μέτρα για τον μετριασμό των 
συνεπειών της πανδημίας Covid-19 
επηρέασαν τα δημοσιονομικά της 
Σλοβενίας κατά το πρώτο τρίμηνο 
του έτους, με το έλλειμμα της γενικής 
κυβέρνησης να ανέρχεται σε 969 
εκατομμύρια Ευρώ ή 8,3% του ΑΕΠ 
της χώρας, ανέφερε η Στατιστική 
Υπηρεσία. Αυτό είναι κάπως 
μικρότερο από το τελευταίο τρίμηνο 
του 2020. 
 
Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 
έχει επιδεινωθεί από το πρώτο 
τρίμηνο του περασμένου έτους, 
καθώς η οικονομία επιβραδύνθηκε 
με την έναρξη της πανδημίας και η 
κυβέρνηση άρχισε να λαμβάνει 
μέτρα ανακούφισης για εταιρείες και 
πολίτες. 
 
Η τάση συνεχίστηκε μέχρι το τέλος 
του έτους, με το έλλειμμα να 
ανέρχεται σε 1,1 δισεκατομμύρια 
Ευρώ ή 9,2% του ΑΕΠ το τελευταίο 
τρίμηνο του 2020. 

 
Το πρώτο τρίμηνο του 2021 δεν 
αποτελεί εξαίρεση, καθώς η αύξηση 
των συνολικών δαπανών ξεπέρασε 
την αύξηση των συνολικών εσόδων 
του κράτους κατά 2,5 εκατοστιαίες 
μονάδες, ανέφερε η Στατιστική 
Υπηρεσία. 
 
Τα συνολικά έσοδα του πρώτου 
τριμήνου ανήλθαν σε 5,644 
δισεκατομμύρια Ευρώ, αύξηση 8,6% 
σε ετήσια βάση, με τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης να 
συμβάλλουν περισσότερο στην 
αύξηση, αυξανόμενες κατά 7,1% σε 
σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 
2020. 
 
Τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν 
κατά 10,6% σε ετήσια βάση το πρώτο 
τρίμηνο, καθώς τα έσοδα από τους 
τρέχοντες φόρους εισοδήματος και 
ακινήτων αυξήθηκαν κατά 17,1%. 
 
Από την άλλη πλευρά, οι συνολικές 
δαπάνες αυξήθηκαν κατά 11,1% σε 
6,133 δισεκατομμύρια Ευρώ, με τις 
δαπάνες για επιδοτήσεις να 
αυξάνονται περισσότερο από έτος σε 
έτος. 
 
Λόγω της συνεχιζόμενης ευνοϊκής 
τάσης στα επιτόκια στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, οι 
δαπάνες για τόκους εν τω μεταξύ 
συνέχισαν να μειώνονται, 
μειούμενες κατά 8,8% την περίοδο 
Ιανουαρίου-Μαρτίου σε ετήσια 
βάση. 
 
Το ενοποιημένο ακαθάριστο 
δημόσιο χρέος αυξήθηκε από το 
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τέλος Δεκεμβρίου 2020 έως το τέλος 
Μαρτίου 2021 κατά 2,725 
δισεκατομμύρια Ευρώ ή κατά 6% σε 
40,154 δισεκατομμύρια Ευρώ ή 86% 
του ΑΕΠ. 
 
Ο ετήσιος πληθωρισμός της 
Σλοβενίας μειώθηκε στο 1,4% τον 
Ιούνιο 
 
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της 
Σλοβενίας διαμορφώθηκε στο 1,4% 
τον Ιούνιο, μειωμένος από 2,1% τον 
προηγούμενο μήνα, 
υποστηριζόμενος από τις 
υψηλότερες τιμές των προϊόντων 
πετρελαίου, ενώ υποχώρησε από τις 
φθηνότερες οργανωμένες διακοπές, 
σύμφωνα με στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Κατά μέσο όρο, οι τιμές των αγαθών 
αυξήθηκαν κατά 2,3% από έτος σε 
έτος, ενώ οι τιμές των υπηρεσιών 
μειώθηκαν κατά 0,2%. 
 
Οι υψηλότερες τιμές των προϊόντων 
πετρελαίου συνέβαλαν κατά μία 
εκατοστιαία μονάδα στον ετήσιο 
ρυθμό πληθωρισμού καθώς οι τιμές 
των υγρών καυσίμων αυξήθηκαν 
κατά 31,1%, οι τιμές του ντίζελ 
αυξήθηκαν κατά 24,8% και οι τιμές 
της βενζίνης αυξήθηκαν κατά 19,3%. 
 
Ωστόσο, το ποσοστό μειώθηκε κατά 
μισή μονάδα μέσω πτώσης 8,1% των 
τιμών των πακέτων διακοπών. 
 
Με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη 
τιμών καταναλωτή, το δείκτη 
αναφοράς της ΕΕ, η ετήσια αύξηση 

των τιμών καταναλωτή ήταν 1,7% 
και η μηνιαία αύξηση ήταν 0,4%. 
 
Οι άμεσες ξένες επενδύσεις 
αυξάνονται  
 
Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) 
στη Σλοβενία αυξήθηκαν κατά 2,4% 
σε 16,6 δισεκατομμύρια Ευρώ 
πέρυσι, παρά το γεγονός ότι δεν 
υπήρξαν σημαντικές εξαγορές όπως 
το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με 
νέα έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας. 
 
Η Αυστρία κατατάσσεται ως ο 
μεγαλύτερος επενδυτής με μερίδιο 
25,6% στη συνολική αξία των 
εισερχόμενων ΑΞΕ. Οι Αυστριακοί 
είναι κυρίως επενδυτές στη 
μεταποιητική και λιανική 
βιομηχανία και στον τομέα της 
συντήρησης και επισκευής 
μηχανοκίνητων οχημάτων. 
 
Το Λουξεμβούργο είναι ο δεύτερος 
μεγαλύτερος επενδυτής με 13% με το 
μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων 
σε χρηματοοικονομικές και 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
ακολουθούμενη από την Ελβετία με 
10,7% όπου οι επενδύσεις 
πραγματοποιούνται στη μεταποίηση. 
 
Η Γερμανία και η Ιταλία κατέκτησαν 
την τέταρτη και την πέμπτη θέση με 
8% και 7,3% αντίστοιχα. Το 
επίκεντρο των γερμανικών ΑΞΕ 
ήταν παρόμοιο με εκείνο της 
Αυστρίας και της Ιταλίας που 
επικεντρώθηκε στη χρηματοδότηση, 
την ασφάλιση και τη μεταποίηση. 
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Οι ξένες επενδύσεις απέφεραν 
συνολικό κέρδος 1,2 
δισεκατομμυρίων Ευρώ και έλαβαν 
700 εκατομμύρια Ευρώ σε 
μερίσματα. 
 
Οι εξερχόμενες ΑΞΕ της Σλοβενίας 
πέρυσι αυξήθηκαν κατά 1,7% σε 7 
δισεκατομμύρια Ευρώ. 
 
Οι σλοβενικές ΑΞΕ στο εξωτερικό 
σημείωσαν κέρδη 100 εκατομμυρίων 
Ευρώ, μόλις το ένα τρίτο του ποσού 
που αναφέρθηκε το 2019. 
 
Το ένα τρίτο των Σλοβενικών ΑΞΕ 
ήταν στην Κροατία (32,9%) κυρίως 
με τη μορφή ακινήτων που 
κατέχονται από νοικοκυριά και 
επενδύσεις σε εταιρείες συντήρησης 
και επισκευής λιανικών και 
μηχανοκίνητων οχημάτων. 
 
Η Σερβία ήταν ο δεύτερος 
προορισμός για τις Σλοβενικές ΑΞΕ 
(17,9%), ακολουθούμενη από τη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη (7,9%). Και στις 
δύο χώρες οι σλοβενικές επιχειρήσεις 
ήταν παρούσες κυρίως στον 
χρηματοοικονομικό και 
ασφαλιστικό κλάδο. 
 
Η Ρωσία κατέλαβε την τέταρτη θέση 
(6,1%) και η Βόρεια Μακεδονία την 
πέμπτη (6%), με τις κατασκευές να 
είναι το επίκεντρο της πρώτης και τα 
χρηματοοικονομικά και τις 
ασφάλειες στη δεύτερη. 
 
 
 


