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Οι Βρυξέλλες προβλέπουν μείωση 
7,1% του ΑΕΠ της Σλοβενίας για το 
τρέχον έτος και ανάκαμψη 5,1% το 
2021 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει 
ότι η οικονομία της Σλοβενίας θα 
συρρικνωθεί κατά 7,1% το τρέχον 
έτος.  
 
Η οικονομία αναμένεται να 
επιστρέψει σε προ-κορονοϊού 
επίπεδα το 2022, όταν η ανάπτυξη 
του ΑΕΠ εκτιμάται να φτάσει το 
3.8%, σύμφωνα με τη φθινοπωρινή 
έκθεση της Επιτροπής. 
 
Οι απώλειες θέσεων εργασίας είναι 
λιγότερες από τις αναμενόμενες και 
η αύξηση στις πτωχεύσεις έχει 
αποφευχθεί χάρη στα μέτρα 
δημοσιονομικής πολιτικής, σύμφωνα 
με την Επιτροπή. 
 
Το 2021, η απασχόληση αναμένεται 
να αυξηθεί ελάχιστα. Η ανεργία 
προβλέπεται να πέσει στο 4,8% αφού 
φτάσει στο 5% στο τέλος του έτους. 
 
Εξαιτίας των χαμηλών τιμών 
ενέργειας και την ασθενή ζήτηση, ο  

 
 
 
πληθωρισμός αναμένεται να 
προσεγγίσει το 0% το 2020, προτού 
ανέλθει σε 0,9% το 2021. Με την 
ανάκαμψη να είναι αισθητή, η 
αύξηση στις τιμές καταναλωτών 
προβλέπεται να ανέλθει σε 1,8% το 
2022. 
 
Από άποψη εσόδων, οι φόροι 
παραγωγής και εισαγωγών 
αναμένεται να μειωθούν 
κατακόρυφα, κυρίως λόγω στη 
μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης. 
 
Τα έσοδα από φόρους εισοδήματος, 
πολυτελείας και εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης προβλέπεται να 
επηρεαστούν λιγότερο, καθώς η 
επιρροή της κρίσης στην αγορά 
εργασίας και τις αποζημιώσεις των 
εργαζομένων παραμένει 
μετριασμένη. 
 
Μείωση των εξαγωγών  
 
Οι σλοβενικές εξαγωγές αγαθών 
μειώθηκαν κατά 0,3% σε ετήσια βάση 
και ανήλθαν σε 2,958 δις Ευρώ τον 
Σεπτέμβριο, ενώ οι εισαγωγές 
μειώθηκαν κατά 12,1% σε 2,642 δις 
Ευρώ. Παρά τη μείωση, τα ποσά 
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εξαγωγών του Σεπτεμβρίου είναι τα 
δεύτερα υψηλότερα της δεκαετίας, 
όπως δείχνουν στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Στο μεταξύ, οι Σλοβενικές εξαγωγές 
τους πρώτους εννέα μήνες του 2020 
μειώθηκαν κατά 3,8% για την ίδια 
περίοδο το 2019, σε 24,2 δις Ευρώ, 
και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 
9,1% σε 22,9 δις Ευρώ, σημείωσε η 
Υπηρεσία. 
 
Και οι δύο εκτιμήσεις στις εισαγωγές 
και τις εξαγωγές ήταν πιο χαμηλές 
τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση  
εξαιτίας της μείωσης στο εμπόριο με 
άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι 
εξαγωγές με εκείνα μειώθηκαν κατά 
4% στα 1,986 δις Ευρώ και οι 
εισαγωγές μειώθηκαν κατά 10,3% 
στα 1,943 δις Ευρώ. 
 
Παράλληλα, το εμπόριο με μη 
κράτη-μέλη της ΕΕ σημείωσε άνοδο 
στις εξαγωγές και μείωση στις 
εισαγωγές. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν 
κατά 8,2% σε 972,1 εκατ. Ευρώ και οι 
εισαγωγές έπεσαν κατά 16,8% σε 
698,7 εκατ. Ευρώ. 
 
Το εξωτερικό εμπόριο αγαθών 
σημείωσε ξανά πλεόνασμα τον 
Σεπτέμβριο, με σύνολο 316,4 εκατ. 
Ευρώ, μετά το έλλειμα τον 
Αύγουστο. 
 
Οι εμπορικές συναλλαγές την 
περίοδο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 
σημείωσαν πλεόνασμα 1,282 δις 
Ευρώ. Η αναλογία 
εξαγωγώ/εισαγωγών διαμορφώθηκε 
στο 105.6. 

Η βιομηχανική παραγωγή 
μειωμένη κατά 3.6% τον 
Σεπτέμβριο 
 
Η Σλοβενική βιομηχανική 
παραγωγή μειώθηκε κατά 3.6% σε 
ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο. Τους 
πρώτους εννέα μήνες του έτους η 
παραγωγή μειώθηκε κατά 7,9%, 
σύμφωνα με τη Στατιστική 
Υπηρεσία. 
 
Όλοι οι κύριοι βιομηχανικοί τομείς 
συρρικνώθηκαν σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος. Ο κυριότερος 
τομέας, οι κατασκευές, μειώθηκε 
κατά 3,6%, ενώ η παραγωγή 
παροχής ενέργειας μειώθηκε κατά 
5,3% και στις εξορύξεις κατά 14,1%. 
 
Σε μηνιαίο επίπεδο, η παραγωγή 
ήταν πεσμένη κατά 0,4%, η πρώτη 
μηνιαία πτώση μετά από τέσσερις 
μήνες ανάπτυξης. Οι κατασκευές 
συρρικνώθηκαν κατά 0.5%, η 
παροχή ενέργειας κατά 1% και οι 
εξορύξεις ήταν 7,5% υψηλότερες. 
 
Τα έσοδα των βιομηχανιών 
αυξήθηκαν κατά 1% τον Σεπτέμβριο, 
για πέμπτο συνεχόμενο μήνα 
ανόδου. Ωστόσο, έτος προς έτος ήταν 
5.1% χαμηλότερα. 
 
Η πανδημία ενίσχυσε το εμπόριο 
της Σλοβενίας με την Κίνα 
 
Οι Σλοβενικές εισαγωγές από την 
Κίνα αυξήθηκαν αρκετά εν μέσω της 
πανδημίας Covid-19, ειδικά εξαιτίας 
των εισαγωγών προστατευτικού 
εξοπλισμού και ιατρικών 
προμηθειών. Η εισαγωγή αυτών των 
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προϊόντων αυξήθηκε από τα 972.000 
Ευρώ στα 92,9 εκατ. Ευρώ τους 
πρώτους οκτώ μήνες του τρέχοντος 
έτους, ανέφερε η Στατιστική 
Υπηρεσία. 
 
Μετά την καθιέρωση αυστηρών 
μέτρων κατά του κορονοϊού στην 
Κίνα τον Ιανουάριο, η αξία των 
εισαγωγών από τη χώρα έπεσε κατά 
34,8% σε ετήσια βάση τον 
Φεβρουάριο. Οι εξαγωγές από τη 
Σλοβενία προς την Κίνα δεν 
επηρεάστηκαν και παρέμειναν ίδιες 
σε μηνιαίο επίπεδο. 
 
Τον Μάρτιο, οι εισαγωγές από την 
Κίνα συνέχισαν να μειώνονται 
προτού αυξηθούν ξανά τον Απρίλιο, 
όπου και έφτασαν τα 150,6 εκατ. 
Ευρώ, τη μεγαλύτερη αξία από το 
2010, όταν η Στατιστική Υπηρεσία 
ξεκίνησε την καταγραφή. 
 
Τον επόμενο μήνα, οι εισαγωγές 
ήταν ελάχιστα χαμηλότερες από του 
Απριλίου αλλά ακόμη 27,7% 
υψηλότερες από τον Μάιο του 2019. 
Τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, 
οι εισαγωγές από την Κίνα 
αυξήθηκαν κατά 13,8% σε σύγκριση 
με την ίδια περίοδο του 
προηγούμενου έτους. 
 
Η αύξηση στις εισαγωγές οφείλεται 
κυρίως στα διάφορα είδη 
προστατευτικού εξοπλισμού και 
άλλων ιατρικών προμηθειών. Η 
εισαγωγή προϊόντων από την 
κατηγορία των έτοιμων 
υφαντουργικών προϊόντων, που 
περιλαμβάνει και τις μάσκες, 
αυξήθηκε από 972.000 Ευρώ σε 92,9 

εκατ. την περίοδο Ιανουάριος-
Αύγουστος σε ετήσια βάση. 
 
Μια σημαντική αύξηση σημειώθηκε, 
επίσης, στις εισαγωγές ενδυμάτων 
που περιλαμβάνουν προστατευτικό 
ρουχισμό που χρησιμοποιείται στις 
χειρουργικές επεμβάσεις (από 65.000 
Ευρώ σε 11,6 εκατ. Ευρώ), 
μηχανήματα παροχής τεχνητού 
οξυγόνου, όπως μάσκες οξυγόνου 
(από 128.000 Ευρώ σε 8,9 εκατ. Ευρώ) 
και γάντια (από 13.000 Ευρώ σε 5,7 
εκατ. Ευρώ). 
 
Η πανδημία δε φάνηκε να επηρεάζει 
τις Σλοβενικές εξαγωγές προς την 
Κίνα, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 
3,5% έτος προς έτος τους πρώτους 
οκτώ μήνες. 
 
Η Σλοβενία εξήγαγε στην Κίνα 

κυρίως μέρη για περιστρεφόμενα 
ηλεκτρικά μηχανήματα, ξύλο 
βελανιδιάς και μέρη αμαξώματος. 
 
Οι εισαγωγές της Σλοβενίας από την 
Κίνα αυξάνονται σταθερά από το 
2000. Πέρσι, η Κίνα ήταν ο όγδοος 
πιο σημαντικός εμπορικός εταίρος 
της Κίνας σε όρους εισαγωγών και ο 
δεύτερος πιο σημαντικός μεταξύ 
χωρών που δεν είναι κράτη-μέλη της 
ΕΕ, με πρώτη την Ελβετία. 
 
Οι εισαγωγές από την Κίνα 
αυξήθηκαν από όταν η Σλοβενία 
μπήκε στην ΕΕ έως το τέλος του 2019, 
και έφτασε στο υψηλότερο σημείο 
πέρσι, όταν αποτέλεσαν το 12,6% 
όλων των εισαγωγών από χώρες που 
δεν είναι κράτη-μέλη της ΕΕ.    
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Πέρυσι, οι εξαγωγές της Σλοβενίας 
στην Κίνα ήταν τέσσερις φορές 
χαμηλότερες από τις εισαγωγές. Η 
Σλοβενία εξήγαγε αγαθά αξίας 265,3 
εκατ. Ευρώ στην Κίνα, που 
αντιστοιχεί στο 3% των συνολικών 
εξαγωγών της χώρας σε μη κράτη-
μέλη της ΕΕ. Αυτό ορίζει την Κίνα 
τον έκτο πιο σημαντικό εμπορικό 
εταίρο της Σλοβενίας σε όρους 
εξαγωγών εκτός ΕΕ. 
 
IMAD: Αβέβαιη η περαιτέρω 
οικονομική ανάκαμψη, ειδικά στις 
υπηρεσίες 
 
Το κρατικό Ινστιτούτο 
Μακροοικονομικής Ανάλυσης και 
Ανάπτυξης (Institute of 
Macroeconomic Analysis and 
Development – IMAD) ανακοίνωσε 
τις προβλέψεις του για το ΑΕΠ του 
2020 στις οποίες αναμένει να 
συρρικνωθεί η οικονομία κατά 6,7%. 
Ωστόσο, επισημαίνει ότι η 
αβεβαιότητα παραμένει υψηλή. 
 
Η οικονομική δραστηριότητα θα 
φτάσει προ-πανδημικά επίπεδα 
μέχρι το 2022, αλλά μόνο υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει εκ 
νέου καθεστώς καραντίνας που θα 
επηρεάσει συγκεκριμένες 
δραστηριότητες, ανέφερε το IMAD 
στην φθινοπωρινή πρόβλεψη του). 
 
Η ανανέωση υποστηρίχτηκε από 
πολύ πιο ευνοϊκές προβλέψεις για 
τους κύριους εμπορικούς εταίρους 
της Σλοβενίας, την υιοθέτηση από 
την ΕΕ ενός σχεδίου ανόρθωσης, και 
βελτίωση των δεικτών εμπιστοσύνης 
από τον Μάιο έως τον Ιούλιο. 

Η οικονομική δραστηριότητα ήδη 
ανακάμπτει, αλλά το IMAD 
προειδοποιεί ότι θα είναι άνιση 
μεταξύ των διαφόρων τομέων της 
οικονομίας. 
 
Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές 
αναμένεται να υποχωρήσουν σε 
διψήφια νούμερα αυτό το έτος 
προτού ανακάμψουν με ρυθμό 
ελάχιστα κάτω από 10% το 2021 και 
ελαφρώς χαμηλότερο του 7% το 
2022. 
 
Οι ιδιωτικές δαπάνες αναμένονται 
να υποχωρήσουν κατά 6,6% φέτος 
και να αυξηθούν κατά 4,7% το 2021 
και 3% το 2022. 
 
Τα επίπεδα ανεργίας, που 
προβλέπονται να φτάσουν το 9,1% 
φέτος, αναμένονται να αυξηθούν 
ελαφρώς το 2021 προτού μειωθούν 
στο 8,5% το 2022. Οι μικτοί μισθοί 
προβλέπονται να αυξηθούν μέσα σε 
αυτή την περίοδο τριών ετών. 
 
Η σλοβενική οικονομία προβλέπεται 
να αναπτυχθεί κατά 5,1% το επόμενο 
έτος και κατά 3,7% το 2022, μιας και 
όλοι οι συντελεστές του ΑΕΠ 
αναμένονται να ορθοποδήσουν, ενώ 
οι κυβερνητικές δαπάνες θα 
χαλαρώσουν. Οι επενδύσεις, 
εξαγωγές, εισαγωγές και η ιδιωτική 
κατανάλωση προβλέπονται να 
επιστρέψουν σε προ-κρίσης επίπεδα 
το 2022. 
 
Οργανισμός Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) 
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Ο Οργανισμός Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) αναμένει μείωση του ΑΕΠ 
της Σλοβενίας το 2020  κατά 7,5% 
φέτος και ανάκαμψη το 2021 κατά 
3,4%. 
 
Στην τελευταία έκθεση, που 
εκδόθηκε την 1η Δεκεμβρίου τ.ε., 
αναφέρει ότι οι επιπτώσεις της 
πανδημίας Covid-19 θα συνεχίσουν 
να διαταράσσουν την οικονομική 
δραστηριότητα έως τουλάχιστον τα 
μέσα του 2021. 
 
"Από τότε και μέχρι το τέλος του 
ορίζοντα προβολής το 2022, οι 
επενδύσεις και οι εξαγωγές θα είναι 
οι κύριες κινητήριες δυνάμεις 
ανάπτυξης χάρη στην υψηλότερη 
ζήτηση στις χώρες εμπορικούς 
εταίρους, βελτιώσεις στην 
επιδημιολογική κατάσταση", 
προσθέτει η έκθεση. 
Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι η οικονομική 
δραστηριότητα στη Σλοβενία 
αυξήθηκε το τρίτο τρίμηνο του 2020, 
μετά το τέλος των περιοριστικών 
μέτρων στα μέσα Μαΐου. Ωστόσο, οι 
νέοι περιορισμοί που θεσπίστηκαν το 
φθινόπωρο επηρεάζουν την 
οικονομική δραστηριότητα, ιδίως 
στους τομείς των υπηρεσιών. 
 
"Η δραστηριότητα είναι πιθανό να 
επιβραδυνθεί ξανά καθώς 
εξαπλώνεται ο ιός. Η ζήτηση 
αναμένεται να ανακάμψει το 2021 
πριν υποχωρήσει σε μια πιο σταθερή 
πορεία", αναφέρει η έκθεση, 
προσθέτοντας ότι οι κρατικές 
δαπάνες και η κατανάλωση των 

νοικοκυριών θα διατηρήσουν την 
ανάκαμψη μέχρι το τέλος του 2021. 
 
Οι εξαγωγικοί τομείς αναμένεται να 
επωφεληθούν από την ισχυρότερη 
ζήτηση της ΕΕ από το 2021, αλλά οι 
προοπτικές είναι εξαιρετικά 
αβέβαιες, καθώς μια περαιτέρω 
σημαντική επιδείνωση της 
κατάστασης της υγείας θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε παρατεταμένους 
περιορισμούς που θα 
καθυστερούσαν την οικονομική 
ανάκαμψη. 
 
Ο ΟΟΣΑ σημειώνει επίσης ότι η 
ανεργία αυξάνεται, ζητώντας 
ενισχυμένες ενεργητικές πολιτικές 
για την αγορά εργασίας που 
στοχεύουν σε συγκεκριμένες ομάδες, 
όπως μακροχρόνια και ηλικιωμένα 
άνεργα. 
 
Ο οργανισμός εξέδωσε επίσης 
πρόβλεψη για το 2022 για πρώτη 
φορά, λέγοντας ότι αναμένεται 
βελτίωση 3,5% σε σύγκριση με το 
2021. 
 
Επισκόπηση των τελευταίων 
προβλέψεων για το ΑΕΠ της 
Σλοβενίας  
 
Οι τελευταίες μακροοικονομικές 
προβλέψεις βρίσκονται σε ευρεία 
σύγκλιση για τη μείωση του 
Σλοβενικού ΑΕΠ το τρέχον έτος. Η 
οικονομία αναμένεται να μειωθεί 
κατά 7% προτού ανακάμψει κατά 
περίπου 5% το 2021. 
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Προβλέψεις  
 

 2020 2021 

ΟΟΣΑ -7,5% 3,4% 

Ε. 
Επιτρ. 

-7,1% 5,1$ 

Δ.Ν.Τ. -6,7% 5,2% 

IMAD -6,7% 5,1% 

Κ. 
Τράπ. 

-6,5% 4,9% 

 
Οι μισθοί μειωμένοι τον 
Σεπτέμβριο 
 
Ο μέσος μεικτός μισθός στη Σλοβενία 
τον Σεπτέμβριο ήταν 1.799,07 Ευρώ, 
ή 1.169,52 καθαρά. Και τα δύο 
νούμερα μειώθηκαν κατά 0,1% σε 
ονομαστικούς όρους συγκριτικά με 
τον Αύγουστο και κατά 0,3% σε 
πραγματικούς όρους, ανέφερε η 
Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι 
οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα 
μειώθηκαν κατά 1,3% συγκριτικά με 
τον Αύγουστο, ενώ εκείνοι του 
δημόσιου τομέα αυξήθηκαν κατά 
0,3%. 
 
Ο μέσος μεικτός μισθός ήταν 
υψηλότερος στις οικονομικές και 
ασφαλιστικές υπηρεσίες, όπου 
έφτασε τα 2.533,97 Ευρώ. 
 
Οι μισθοί μειώθηκαν περισσότερο 
στις παροχές ηλεκτροδότησης, 
φυσικού αερίου και ατμού κατά 9%, 
κυρίως λόγω των χαμηλότερων 
έκτακτων αμοιβών τον Σεπτέμβριο. 
Οι μισθοί αυξήθηκαν περισσότερο 
στην εκπαίδευση κατά 2,9%. 
 

Πτώση του τουρισμού στη Σλοβενία 
τον Οκτώβριο 
 
Οι τουριστικές υποδομές στη 
Σλοβενία κατέγραψαν ελαφρώς 
περισσότερες από 173.000 
τουριστικές αφίξεις τον Οκτώβριο, 
που είναι 63% λιγότερες από τις 
αφίξεις του ίδιου μήνα το 
προηγούμενο έτος. Η πτώση 
αποδίδεται στην πανδημία του 
κορονοϊού και συγκεκριμένα, στο 
κλείσιμο των τουριστικών 
επιχειρήσεων από την κυβέρνηση 
στις 24 Οκτωβρίου.  
 
Ενώ ο αριθμός των επισκεπτών 
αυξήθηκε κατά 2% σε περίπου 
134.000 αφίξεις τον Οκτώβριο, ο 
αριθμός των τουριστών μειώθηκε 
κατά 88% στις 40.000 σε σύγκριση με 
το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με 
τη Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Συνολικά, καταμετρήθηκαν 543.000 
διανυκτερεύσεις, οι οποίες είναι 
κατά 49% λιγότερες από του 
Οκτωβρίου του 2019. Οι ντόπιοι 
τουρίστες σημείωσαν 25% 
περισσότερες διαμονές (412.000) ενώ 
ο αριθμός των διανυκτερεύσεων από 
τουρίστες τρίτων χωρών μειώθηκε 
κατά 82%, στις 131.000. 
 
Οι Γερμανοί έκαναν το μεγαλύτερο 
αριθμό διανυκτερεύσεων από τους 
τουρίστες τρίτων χωρών (16% ή 
20.000), και ακολούθησαν οι πολίτες 
από Αυστρία και Ιταλία (13% η κάθε 
κατηγορία), τη Σερβία (10%), τη 
Βοσνία- Ερζεγοβίνη (8%) και την 
Κροατία (6%). 
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Αύξηση των διανυκτερεύσεων 
σημειώθηκε μόνο στις 
αγροτουριστικές φάρμες (άνοδος 
24% ή περίπου 16.000), με 88% των 
συνολικών διανυκτερεύσεων να 
γίνονται από Σλοβένους πολίτες. 
 
Μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου, 
ελαφρώς περισσότερες από 3.000.000 
τουριστικές αφίξεις καταγράφηκαν 
στη Σλοβενία, που είναι 46% 
λιγότερες από την ίδια περίοδο του 
προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων μειώθηκε κατά 
37% και ανήλθε σε ελαφρώς 
περισσότερες από 9.000.000. 
 
Αυτό που πιθανότατα είναι 
αποτέλεσμα των τουριστικών 
κουπονιών που δόθηκαν από την 
κυβέρνηση και το μερικό κλείσιμο 
των συνόρων, είναι ότι ο αριθμός 
των Σλοβένων τουριστών αυξήθηκε 
κατά 39% και ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων που 
πραγματοποίησαν αυξήθηκε κατά 
49% σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος. 
 
Από την άλλη πλευρά, ο αριθμός 
των αφίξεων τουριστών τρίτων 
χωρών μειώθηκε κατά 72% και ο 
αριθμός των διανυκτερεύσεων που 
πραγματοποίησαν μειώθηκε κατά 
68% συγκριτικά με την περίοδο 
Ιανουάριος- Οκτώβριος του 2019. 
 
Το ποσοστό ανεργίας στο 5.1% το 
τρίτο τρίμηνο, ανεβασμένο κατά 0,4 
ποσοστιαία μονάδα 
 
Το ποσοστό ανεργίας στη Σλοβενία 
το τρίτο τρίμηνο βρισκόταν στο 

5,1%, 0,4 ποσοστιαία μονάδα 
ανεβασμένο συγκριτικά με την ίδια 
περίοδο του προηγούμενου έτους. Το 
ποσοστό απασχόλησης ήταν στο 
54,9% μισή ποσοστιαία μονάδα 
περισσότερο από το δεύτερο τρίμηνο 
και 0,4 ποσοστιαία μονάδα μειωμένο 
από το προηγούμενο έτος, σύμφωνα 
με την Υπηρεσία Στατιστικής. 
 
Το ετήσιο ποσοστό 
αποπληθωρισμού στη Σλοβενία στο 
0,9% 
 
Ο δείκτης των τιμών καταναλωτή 
έμεινε αρνητικός για συνεχόμενο 
τέταρτο μήνα το Νοέμβριο καθώς ο 
ετήσιος ρυθμός αποπληθωρισμού 
επιταχύνθηκε κατά 0,8 ποσοστιαία 
μονάδα τον προηγούμενο μήνα στο 
0,9%, ως συνέπεια των χαμηλότερων 
τιμών στα καύσιμα και των 
χαμηλότερων τιμών στο ρουχισμό 
και τα υποδήματα, σύμφωνα με την 
Υπηρεσία Στατιστικής. 
 
Η Σλοβενία επίσης σημείωσε 
αποπληθωρισμό σε μηνιαίο επίπεδο, 
στο 0,8%. Σε ετήσια βάση, οι τιμές 
των υπηρεσιών ανέβηκαν κατά 1,1% 
ενώ οι τιμές των αγαθών μειώθηκαν 
κατά 1,9%. 
 
Το μεγαλύτερο αντίκτυπο στον 
ετήσιο αποπληθωρισμό (-1,1 
ποσοστιαίες μονάδες) προέκυψε από 
τις χαμηλότερες τιμές στα προϊόντα 
πετρελαίου, καθώς οι τιμές των 
καυσίμων και των λιπαντικών 
έπεσαν κατά 21,4% και οι τιμές των 
υγρών καυσίμων επίσης κατά 18,8%. 
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Μισή ποσοστιαία μονάδα 
προστέθηκε, λόγω των χαμηλότερων 
τιμών ρουχισμού και υποδημάτων 
που μειώθηκαν κατά 5,6% και 7,5% 
αντίστοιχα.  
 
Στο μεταξύ, ο ετήσιος ρυθμός 
ανέβηκε κατά 0,3 ποσοστιαία 
μονάδα, λόγω της αύξησης 1,8% στις 
τιμές των τροφίμων και 5% στις τιμές 
των αγαθών και των υπηρεσιών 
υγείας. Επιπλέον 0,2 ποσοστιαία 
μονάδα προέκυψε από την άνοδο 
5,3% στη τιμή του καπνού. 
 
Με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη 
τιμών καταναλωτή, το δείκτη 
αναφοράς της ΕΕ, η Σλοβενία 
σημείωσε αποπληθωρισμό 1,1%. 
 
Το ΑΕΠ της Σλοβενίας μειώθηκε 
κατά 2,6% το τρίτο τρίμηνο 
 
Το ΑΕΠ της Σλοβενίας μειώθηκε 
κατά 2,6% σε ετήσια βάση το τρίτο 
τρίμηνο. Τους πρώτους εννέα μήνες 
του χρόνου, η οικονομία της 
Σλοβενίας συρρικνώθηκε κατά 6% 
συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 
2019. 
 
Η εγχώρια κατανάλωση το τρίτο 
τρίμηνο του 2020, έπεσε κατά 5% σε 
ετήσια βάση, με την τελική 
κατανάλωση να μειώνεται κατά 0,3% 
και τις επενδύσεις κατά ένα πέμπτο 
(-19,6%). 
 
Ο βασικός λόγος της μείωσης των 
επενδύσεων ήταν η μεγάλη μείωση 
των αποθεμάτων.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


