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Οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις 
αυξήθηκαν κατά 5% το 2019 
 
Οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις 
ανήλθαν σε 16 δις Ευρώ στο τέλος 
του 2019, μια αύξηση του 4,9% σε 
σχέση με το 2018. Στο μεταξύ, οι 
εξερχόμενες Ξένες Άμεσες 
Επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 8.7% 
στα EUR 6.6 δις, όπως δείχνουν 
στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα 
της Σλοβενίας. 
 
Συνεισφέροντα τα πλείστα στην 
αύξηση των εισαγόμενων Ξένων 
Άμεσων Επενδύσεων στη Σλοβενία 
την προηγούμενη χρονιά ήταν η 
ιδιοκτησία κεφαλαίου και το εκ νέου 
επενδυμένο κέρδος, ενώ το χρέος σε 
καθαρή αξία στους ξένους επενδυτές 
μειώθηκε, σύμφωνα με τα λεγόμενα 
της Κεντρικής Τράπεζας. 
 
Το μεγαλύτερο μερίδιο, 70%, εισροής 
κεφαλαίου ιδιοκτησίας ήταν υπό την 
μορφή εξαγοράς και συγχωνεύσεων, 
που ακολουθήθηκε από αυξήσεις 
κεφαλαίου (16%) και νέες επενδύσεις 
(10%). Μεταξύ των συναλλαγών το  
 
 

 
 
 
2019 ξεχωρίζουν οι μεγαλύτερες 
εξαγορές στους τομείς της 
βιομηχανίας, της οικονομίας και της 
ασφάλισης. 
 
Η Αυστρία ήταν ο μεγαλύτερος 
επενδυτής στη Σλοβενία την 
προηγούμενη χρονιά, συντελώντας 
στο 24.7%. Επένδυσε κυρίως στη 
βιομηχανία και στο εμπόριο, 
συντήρηση και επισκευές οχημάτων. 
 
Τον βόρειο γείτονα της Σλοβενίας 
ακολούθησε το Λουξεμβούργο (13%), 
κυρίως μέσω επενδύσεων στην 
οικονομία και την ασφάλιση, η 
Ελβετία (11%) με επενδύσεις στη 
βιομηχανία, η Γερμανία (8.5%) με 
επενδύσεις στη βιομηχανία και το 
εμπόριο, συντήρηση και επισκευές 
οχημάτων και η Ιταλία (7.9%), 
κυρίως μέσω επενδύσεων στην 
οικονομία και την ασφάλιση. 
 
Οι ξένοι επενδυτές σημείωσαν το 
υψηλότερο κέρδος έως σήμερα το 
2019. Με σύνολο 1,4 δις Ευρώ, 
τέθηκαν τα θεμέλια για ρεκόρ ύψους 
0,9 δις Ευρώ σε πληρωμές 
μερισμάτων. 
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Ταυτοχρόνως, οι σλοβενικές Ξένες 
Άμεσες Επενδύσεις στο εξωτερικό 
αυξήθηκαν 8,7% το 2019, κυρίως 
εξαιτίας των επενδύσεων σε 
ιδιοκτησία κεφαλαίου και της εκ 
νέου επένδυσης κερδών (0,3 δις 
Ευρώ). 
 
Η ιδιοκτησία κεφαλαίου αποτέλεσε 
το 78.2% όλων των εξωγενών Ξένων 
Άμεσων Επενδύσεων – το μερίδιο σε 
εταιρείες ήταν 71,5% και σε ακίνητη 
περιουσία 28,5%. Το μερίδιο των 
χρεωστικών μέσων στην ολότητα των 
Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στο 
εξωτερικό στο τέλος του 2019 ήταν 
21.8%, ή 1,4 δις Ευρώ, 7% 
περισσότερο από το 2018. 
 
Το μεγαλύτερο μερίδιο των 
εξερχόμενων Ξένων Άμεσων 
Επενδύσεων της Σλοβενίας πήγε 
στην Κροατία (34,5%), όπου 
ξεχώρισαν οι επενδύσεις σε ακίνητη 
περιουσία από νοικοκυριά και το 
εμπόριο, συντήρηση και επισκευές 
οχημάτων. 
 
Στη λίστα ακολουθούν η Σερβία 
(14%), όπου ξεχώρισαν οι επενδύσεις 
στη βιομηχανία, η Βοσνία – 
Ερζεγοβίνη (8,1%), όπου η 
οικονομία και η ασφάλιση ήταν οι 
κύριοι τομείς επενδύσεων, η Ρωσία 
(6,8%) με τη βιομηχανία και η 
Βόρεια Μακεδονία (6,3%) με τον 
οικονομικό και ασφαλιστικό κλάδο. 
 
Ο κατασκευαστικός κλάδος 
ανακάμπτει ύστερα από τέσσερις 
μήνες 
 

Ο κατασκευαστικός κλάδος της 
Σλοβενίας άρχισε να δείχνει 
σημάδια ανάκαμψης τον Ιούλιο με 
νέες στατιστικές να δείχνουν ότι η 
αξία της επικρατούσας 
κατασκευαστικής εργασίας αυξήθηκε 
κατά 12,3% από τον Ιούνιο, ύστερα 
από τέσσερις συνεχείς μήνες 
καθόδου. Ωστόσο, οι αριθμοί είναι 
ακόμα 1,9% χαμηλότερα σε σχέση με 
τον περασμένο Ιούλιο.  
 
Συγκρίνοντας τον Ιούνιο 2020 με τον 
Ιούλιο 2020, η αξία της 
ανοικοδόμησης κτιρίων αυξήθηκε 
κατά 12,1% σε μηναίο επίπεδο – 9,2% 
σε κατοικίες και 15,5% σε μη-
κατοικήσιμες μονάδες.  
 
Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2019, η 
συνολική αξία των ανοικοδομήσεων 
μειώθηκε κατά 1,9% τον Ιούλιο 2020. 
Παρόλο που η αξία των 
ανοικοδομήσεων κτηρίων ήταν 7,9% 
υψηλότερη φέτος, σε κατοικήσιμα 
(17,2%) και μη (4,6%) κτήρια 
αμφότερα, η αξία της πολεοδόμησης 
ήταν 5,8% χαμηλότερη σε σύγκριση 
με το προηγούμενο έτος.  
 
Η αξία των κατασκευαστικών έργων 
τους πρώτους επτά μήνες του 
τρέχοντος έτους ήταν 5% 
χαμηλότερη από την ίδια περίοδο 
του προηγούμενου έτους. Η αξία των 
κατασκευαστικών έργων σε κτήρια 
μειώθηκε κατά 6,3%, ενώ η αξία της 
πολεοδόμησης μειώθηκε κατά 4,5%. 
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Η καταναλωτική εμπιστοσύνη 
μειώθηκε ελάχιστα τον 
Σεπτέμβριο 
  
Ύστερα από άνοδο για τέσσερις 
μήνες, η καταναλωτική εμπιστοσύνη 
μειώθηκε ελάχιστα τον Σεπτέμβριο. 
Ο δείκτης έχασε 1%, αλλά ήταν 8 
μονάδες χαμηλότερος από τον 
μακροπρόθεσμο μέσο όρο, δήλωσε η 
Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Ο δείκτης εμπιστοσύνης 
καταναλωτών έπεσε εξαιτίας των 
απαισιόδοξων προσδοκιών σχετικά 
με τα οικονομικά και τις καταθέσεις 
των νοικοκυριών (κάτω κατά 5 και 3 
εκατοστιαίες μονάδες αντίστοιχα).  
 
Από την άλλη μεριά, οι προσδοκίες 
των καταναλωτών για την ανεργία 
και δημόσια οικονομικά ήταν 
αισιόδοξες, αυξήθηκαν κατά 2 και 1 
μονάδες αντίστοιχα. 
 
Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
μειώθηκε κατά 14 μονάδες 
συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο 2019 
και ήταν 18 μονάδες χαμηλότερη 
από τον περσινό μέσο όρο. 
 
Και οι τέσσερις συνιστώσες του 
δείκτη εμπιστοσύνης των  
καταναλωτών μειώθηκαν σε ετήσιο 
επίπεδο. Οι προσδοκίες για ανεργία 
μειώθηκαν κατά 29%, οι προσδοκίες 
για την οικονομία της χώρας 
μειώθηκαν κατά 19%, για τα 
οικονομικά των νοικοκυριών κατά 
10%, και για τις καταθέσεις κατά 2%. 
 
 

Οι τιμές της κατοικήσιμης 
ακίνητης περιουσίας αυξήθηκαν 
το δεύτερο τρίμηνο, λιγότερες 
συναλλαγές 
 
Οι τιμές στις ιδιωτικές ιδιοκτησίες 
στη Σλοβενία αυξήθηκαν 1,9% το 
δεύτερο τρίμηνο του 2020, σε 
σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο, και 
ήταν 5.2% υψηλότερες από την ίδια 
περίοδο το προηγούμενο έτος, 
σύμφωνα με τη Στατιστική 
Υπηρεσία. Ωστόσο οι συναλλαγές 
μειώθηκαν σημαντικά, με την 
συνολική αξία όλων των ιδιωτικών 
ακίνητων περιουσιών που 
πουλήθηκαν να είναι οι χαμηλότερες 
από το πρώτο τρίμηνο του 2015. 
 
Οι τιμές των νέων διαμερισμάτων 
και σπιτιών αυξήθηκαν κατά 7,1% σε 
σύγκριση με το προηγούμενο 
τρίμηνο. 
 
Ύστερα από πτώση 0,3% στο πρώτο 
τρίμηνο, οι τιμές των νέων 
διαμερισμάτων εκτοξεύτηκαν κατά 
7.5% στο δεύτερο. Τα καινούργια 
σπίτια ήταν επίσης 2,6% ακριβότερα 
από το πρώτο τρίμηνο. 
 
Οι τιμές των μεταχειρισμένων 
σπιτιών αυξήθηκε κατά 1,4% σε 
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. 
Αυτό μεταφράζεται σε 1,6% 
υψηλότερες τιμές για μεταχειρισμένα 
διαμερίσματα και 1% για σπίτια. 
 
Οι οικογενειακές ιδιοκτησίες ήταν 
κατά μέσο όρο 5,2% πιο ακριβές στο 
δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους 
από εκείνες του δευτέρου τριμήνου 
το 2019. Πιο αυξημένες από όλες 
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ήταν οι τιμές των νέων σπιτιών για 
οικογένειες (κατά 2,.6%)  και των 
μεταχειρισμένων διαμερισμάτων 
εκτός Λιουμπλιάνας (κατά 7,8%). 
Επιπροσθέτως, αξιοσημείωτη πτώση 
κατεγράφη στις τιμές των 
μεταχειρισμένων διαμερισμάτων στο 
Μάριμπορ (κατά 1,2%). 
 
Η συνολική αξία όλων των ακίνητων 
περιουσιών που πουλήθηκαν το 
δεύτερο τρίμηνο έφτασαν τα 229 
εκατομμύρια Ευρώ, 60 εκατομμύρια 
λιγότερα από το πρώτο τρίμηνο. 
 
Αυτή είναι επίσης η χαμηλότερη 
συνολική αξία όλων των πωληθεισών 
ακίνητων περιουσιών από το πρώτο 
τρίμηνο του 2015, όπου είχαν 
ανέλθει στα 207 εκατομμύρια Ευρώ. 
 
Η Στατιστική Υπηρεσία αποδίδει την 
πτώση στις συναλλαγές εν μέρει στον 
ιό Covid-19, ο οποίος σταμάτησε 
όλες τις δραστηριότητες στην αγορά 
ακίνητης περιουσίας στη Σλοβενία. 
 
Συνολικά 2.161 μονάδες 
μεταχειρισμένων κατοικήσιμων 
ακίνητων περιουσιών πουλήθηκαν 
το δεύτερο τρίμηνο, με συνολική 
αξία 220 εκατομμυρίων Ευρώ, 
σχεδόν το μισό αυτών που 
κατεγράφησαν την ίδια περίοδο το 
προηγούμενο έτος. 
 
Μόνο 55 μονάδες νέων 
κατοικήσιμων περιουσιών αξίας 10 
εκατομμυρίων Ευρώ συνολικά 
πουλήθηκαν το δεύτερο τρίμηνο, ενώ 
στο πρώτο πουλήθηκαν 76 μονάδες 
αξίας 14 εκατομμυρίων Ευρώ. 
 

Η Βουλή επιβεβαιώνει τον 
αναθεωρημένο προϋπολογισμό για 
το 2020, αυξημένες δαπάνες κατά 
σχεδόν 30% 
 
Η Βουλή υιοθέτησε τον 
συμπληρωματικό προϋπολογισμό 
για το 2020, ο οποίος αυξάνει τις 
δαπάνες κατά 3 δις Ευρώ ή κατά 29% 
εξ αιτίας της πανδημίας COVID 19, 
μειώνοντας στο μεταξύ τα έσοδα 
σχεδόν κατά 15%. Με έλλειμμα 9,3% 
του ΑΕΠ, ο προϋπολογισμός 
προβλέπει μέτρα ύψους 2,6 δις Ευρώ,  
που σκοπεύουν στον μετριασμό της 
κρίσης. 
 
Παρουσιάζοντας τον 
προϋπολογισμό, που προβλέπει 
έσοδα της τάξης των 9,19 δις Ευρώ 
και έξοδα της τάξης των 13,39 δις, ο 
Πρωθυπουργός κ. Janez Janša, 

αναγνώρισε ότι το έλλειμμα, στα 4.2 δις 

Ευρώ, ήταν υψηλό, αλλά σημείωσε ότι 

τα έξοδα ήταν συνετά και έθεταν την 

σλοβενική οικονομία σε πορεία 

ανόρθωσης. 
 
Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Andrej 

Šircelj, ανέφερε πως το έλλειμα ήταν 

απλώς προσωρινό. «Αναμένουμε πως θα 

μειωθεί την επόμενη περίοδο και θα 

μπορέσουμε να κάνουμε ξανά λόγο για 

πλεονάσματα.» 
 
Ο προϋπολογισμός αυξάνει τον 
προγραμματισμένο δανεισμό για το 
2020, από 1.6 δις Ευρώ σε 7,3 δις, από 
τα οποία 2,2 δις Ευρώ έχουν ήδη 
εξασφαλιστεί.  
 
Στην συζήτηση στην ολομέλεια, ο κ. 
Janša ανέφερε ότι τα έξοδα για μέτρα 
σχετικά με την πανδημία, ανήλθαν 
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περίπου σε 1,6 δις Ευρώ μέχρι το 
τέλος Σεπτεμβρίου. 
 
Τα μεγαλύτερα ποσά ήταν 500 
εκατομμύρια Ευρώ τα οποία 
δόθηκαν σε εργαζόμενους υπό 
καθεστώς αδείας, περίπου 560 
εκατομμύρια σε παραχωρημένες 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, και  
150 εκατομμύρια σε υποστήριξη 
εισοδήματος και παραίτηση 
εισφορών σε αποκλειστικούς 
ιδιοκτήτες και αγρότες. 
 
Από πλευράς εσόδων 
προϋπολογισμού, αναμένεται ότι οι 
εισπράξεις φόρου εισοδήματος θα 
είναι 230 εκατομμύρια Ευρώ 
χαμηλότερες από το αναμενόμενο, οι 
εισπράξεις ΦΠΑ θα μειωθούν κατά 
270 εκατομμύρια και ο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης κατά 170 
εκατομμύρια. 
 
Η οικονομία της Σλοβενίας 
αναμένεται να υποχωρήσει με 
αργότερους ρυθμούς από εκείνους 
που αρχικά ενέπνεαν φόβους 
 
To IMAD, το κυβερνητικό ινστιτούτο 
μακροοικονομικών προβλέψεων, 
ανανέωσε τις προβλέψεις του για το 
ΑΕΠ του τρέχοντος έτος. Αντί για 
7,6% υποχώρηση σε ετήσιο επίπεδο 
που προβλέφθηκε το καλοκαίρι, 
τώρα 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 βιομηχανιών. 
 
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. 
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Και ενώ έδωσε έμφαση στην υψηλή 
αβεβαιότητα, το IMAD ανέφερε πως 
η ανόρθωση θα μπορούσε να 
επιταχύνει πέραν των τρεχουσών 
προβλέψεων στην περίπτωση που 
ένα εμβόλιο τεθεί σε ευρεία χρήση ή 
ο κορονοϊός τεθεί υπό έλεγχο με 
κάποιον άλλο τρόπο. 
 
Το IMAD υποθέτει πως τα μέτρα 
τόνωσης στη Σλοβενία μετρίασαν 
σημαντικά τις επιπτώσεις της 
πανδημίας. Χωρίς αυτά, η 
υποχώρηση θα ήταν τρεις 
ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη. 
 
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. 
 
Σφαιρική εικόνα των τελευταίων 
προβλέψεων για το ΑΕΠ της 
Σλοβενίας 
 
Οι πιο πρόσφατες προβλέψεις για τη 
Σλοβενία καταδεικνύουν ότι η 
οικονομία της χώρας θα συρρικνωθεί 
σχεδόν κατά 7% το τρέχον έτος, ενώ 
μια ανάκαμψη της τάξης του 5% 
αναμένεται το 2021. Πιο πρόσφατα, 
το IMAD, το κυβερνητικό όργανο 
προβλέψεων, βελτίωσε σημαντικά 
την πρόβλεψή του. Παρακάτω 
υπάρχει μια συνολική εικόνα των 

τελευταίων προβλέψεων από τα 
κύρια αρμόδια όργανα: 
 
Προβλέψεις  
 

 2020 2021 

IMF -8,0% 5,4% 

IMAD -6,7% 5,1% 

Ε. Επιτ. -7,0% 6,1% 

Κ. Τρά. -6,5% 4,9% 

ΟΟΣΑ -7,8% 4,5% 

 
Ο δείκτης επιχειρηματικής 
εμπιστοσύνης σημείωσε άνοδο για 
πέμπτο συνεχόμενο μήνα τον 
Σεπτέμβριο 
 
Ο δείκτης επιχειρηματικής 
εμπιστοσύνης βελτιώθηκε για πέμπτο 
συνεχόμενο μήνα τον Σεπτέμβριο. Ο 
δείκτης ανήλθε στις  -4,1 ποσοστιαίες 
μονάδες, 2,4 ποσοστιαίες μονάδες 
υψηλότερος από τον Αύγουστο και 
8,7 ποσοστιαίες μονάδες 
χαμηλότερος σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος. Τα πιο πρόσφατα 
νούμερα είναι χαμηλότερα κατά 4,2 
ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με 
τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, 
ανέφερε η Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Η μηνιαία αύξηση επηρεάστηκε από 
τους δείκτες εμπιστοσύνης στους 
τομείς παροχής υπηρεσιών (κατά 1,7 
ποσοστιαίες μονάδες), στη 
βιομηχανία (κατά 0,7 ποσοστιαίες 
μονάδες) και στις κατασκευές (κατά 
0,1 ποσοστιαίες μονάδες). 
 
Ο δείκτης εμπιστοσύνης στο λιανικό 
εμπόριο είχε μηδενικό αντίκτυπο στο 
επιχειρηματικό αίσθημα αυτό το 
μήνα, ενώ η επίδραση του δείκτη 
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εμπιστοσύνης των καταναλωτών 
ήταν αρνητική (κατά 0,2 ποσοστιαίες 
μονάδες). 
 
Ταυτόχρονα, η μείωση σε ετήσιο 
επίπεδο είναι κυρίως αποτέλεσμα 
του χαμηλότερου δείκτη 
εμπιστοσύνης στις παροχές 
υπηρεσιών (κατά 5,9 ποσοστιαίες 
μονάδες). 
 
Ο δείκτης εμπιστοσύνης 
καταναλωτών ήταν επίσης 
αρνητικός (κατά 2,9 ποσοστιαίες 
μονάδες), όπως επίσης και οι δείκτες 
εμπιστοσύνης στα κατασκευαστικά 
(κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες) και 
στο λιανικό εμπόριο (κατά 0,3 
ποσοστιαίες μονάδες). 
 
Ο δείκτης εμπιστοσύνης στη 
βιομηχανία ήταν ο μοναδικός 
δείκτης που είχε θετική επίδραση στα 
νούμερα του Σεπτεμβρίου σε 
σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2019 
(κατά 1 ποσοστιαία μονάδα). 
 
Οι δείκτες εμπιστοσύνης στη 
βιομηχανία, στα κατασκευαστικά 
και στις παροχές υπηρεσιών 
αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο, ενώ ο 
δείκτης εμπιστοσύνης για το λιανικό 
εμπόριο ήταν ίσος με τα νούμερα του 
Αυγούστου και τον μακροπρόθεσμο 
μέσο όρο. 
 
Ο δείκτης εμπιστοσύνης στη 
βιομηχανία επίσης βελτιώθηκε σε 
σχέση με την προηγούμενη χρονιά 
(κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες) και σε 
σχέση με τον μακροπρόθεσμο μέσο 
όρο (κατά 1 ποσοστιαία μονάδα). 
 

Στον αντίποδα, ο δείκτης 
εμπιστοσύνης στο λιανικό εμπόριο 
μειώθηκε κατά 6 ποσοστιαίες 
μονάδες σε σχέση με πέρσι, ο δείκτης 
παροχής υπηρεσιών κατά 19 
ποσοστιαίες μονάδες και ο δείκτης 
και ο δείκτης για τα κατασκευαστικά 
κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες σε 
σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2019. 
 
Τα νούμερα για την παροχή 
υπηρεσιών επίσης υπέστησαν πτώση 
κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες στον 
μακροπρόθεσμο μέσο όρο, ενώ τα 
νούμερα για τα κατασκευαστικά 
αυξήθηκαν κατά 11 ποσοστιαίες 
μονάδες στον μακροπρόθεσμο μέσο 
όρο. 
 
Οι αφίξεις τουριστών μειώθηκαν 
κατά 47%, οι διανυκτερεύσεις 
κατά 40% τους πρώτους 8 μήνες. 
 
Την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και 
Αυγούστου ο αριθμός αφίξεων 
τουριστών μειώθηκε κατά 47% - στα 
2.4 εκατομμύρια, ενώ ταυτόχρονα οι 
διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 
40%, σχεδόν στα 7,1 εκατομμύρια 
συγκριτικά με την ίδια οκτάμηνη 
περίοδο του 2019, σύμφωνα με 
σχετικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν 
από τη Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Ο αριθμός των εσωτερικών 
τουριστών αυξήθηκε κατά 26% την 
εν λόγω οκτάμηνη περίοδο, με τις 
διανυκτερεύσεις να αυξάνονται κατά 
34%. Οι αφίξεις ξένων μειώθηκαν 
ταυτόχρονα κατά 70% και οι 
διανυκτερεύσεις κατά 67% σύμφωνα 
με τα δεδομένα για την περίοδο 
Ιανουάριος- Αύγουστος. 
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Η πτώση των αφίξεων ξένων 
τουριστών εξισορροπήθηκε 
δεδομένης της αύξησης του 
εσωτερικού τουρισμού, καθώς πολλοί 
ντόπιοι επέλεξαν να περάσουν τις 
καλοκαιρινές τους διακοπές στη 
Σλοβενία. 
 
Συνεπώς, την καλοκαιρινή περίοδο – 
Ιούλιο και Αύγουστο- παρατηρήθηκε 
μια πτώση στις διανυκτερεύσεις 
μόλις κατά 16%, στα 4.6 
εκατομμύρια, σε σύγκριση με την 
περσινή καλοκαιρινή περίοδο. 
 
Περισσότερο από τα δύο τρίτα των 
συνολικών διανυκτερεύσεων σε 
αυτούς τους δύο μήνες καλύφθηκαν 
από Σλοβένους κατοίκους, των 
οποίων οι κρατήσεις αυξήθηκαν 
φέτος κατά 159%. 
 
Στο μεταξύ, ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων από αλλοδαπούς 
τουρίστες μειώθηκε κατά 65% το 
δίμηνο Ιούλιος- Αύγουστος. Οι 
πλειονότητα αυτών 
πραγματοποιήθηκε από Γερμανούς 
τουρίστες αν και συνολικά οι 
κρατήσεις τους έπεσαν κατά 22%. 
 
Η μείωση των διανυκτερεύσεων που 
πραγματοποιήθηκαν από άλλους 
αλλοδαπούς τουρίστες ήταν 
ισχυρότερη, και ανέρχεται σε πτώση 
της τάξης του -67% για τους 
Ολλανδούς και τους Ιταλούς, -42% 
για τους Αυστριακούς και -49% για 
τους Ούγγρους. 
 

Η πτώση του αριθμού των 
διανυκτερεύσεων που 
πραγματοποιήθηκαν από 

Αυστραλούς, Νότιο- Κορεάτες, 
Σουηδούς, Νεοζηλανδούς, 
Μαλτέζους και Ισραηλινούς ανήλθε 
σε περισσότερο από 95%. 
 
Σε τοπικό επίπεδο, η πλειονότητα 
των τουριστικών διανυκτερεύσεων 
πραγματοποιήθηκε στο βουνό (1,6 
εκατομμύρια), σε παραθαλάσσιες 
περιοχές (1,2 εκατομμύρια) και σε 
σπα (929.000). 
 
Σε σύγκριση με την περσινή 
καλοκαιρινή σεζόν, η μεγαλύτερη 
πτώση στις τουριστικές 
διανυκτερεύσεις εντοπίστηκε στην 
πόλη της Λιουμπλιάνα (-75%) ενώ 
ακολούθησαν οι άλλες αστικές 
περιοχές (-45%). 
 
Αντίθετα, παραθαλάσσιες περιοχές ή 
περιοχές με σπα σημείωσαν μια 
μικρή αύξηση στις διανυκτερεύσεις, 
κατά 4% και 9% αντίστοιχα. Ο 
παραθαλάσσιος δήμος του Πιράν 
(Piran) σημείωσε το μεγαλύτερο 
αριθμό διανυκτερεύσεων συγκριτικά 
με όλους τους 212 δήμους της 
Σλοβενίας. Οι διανυκτερεύσεις 
ανήλθαν σε 686.000 επομένως υπήρξε 
αύξηση κατά 1% συγκριτικά με το 
προηγούμενο έτος. 
 
Τα δεδομένα επιπλέον δείχνουν ότι 
τουλάχιστον 15% των Σλοβένων 
ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών 
πραγματοποίησαν ιδιωτικό ταξίδι – 
μείωση κατά δύο τρίτα συγκριτικά 
με την ίδια περίοδο το προηγούμενο 
έτος-. Το ένα τρίτο, που ανέρχεται σε 
1,5 εκατομμύρια κατοίκους, δεν 
έκανε διακοπές δίνοντας ως κύριο 
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λόγο της επιλογής τους την 
πανδημία του κορονοϊού. 
 
Αυτό το χρόνο, η περίοδος μεταξύ 
Απριλίου και Ιουνίου είχε τον ίδιο 
αριθμό ιδιωτικών ταξιδιών με την 
περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και 
Μαρτίου, ωστόσο παρέμειναν 
λιγότερα από τα αντίστοιχα τρίμηνα 
το προηγούμενο έτος. 
 
Η περίοδος μεταξύ Απριλίου και 
Ιουνίου έχει υπάρξει τα τελευταία 
χρόνια μια εξαιρετικά έντονη 
τουριστική περίοδος, με περίπου ένα 
εκατομμύριο ιδιωτικά ταξίδια. 
Φέτος, ωστόσο, τα εν λόγω ταξίδια 
μόλις άγγιξαν τις 410.000. 
 
Ένας αυξανόμενος αριθμός, περίπου 
52%, σκόπευε να πραγματοποιήσει 
ιδιωτικό ταξίδι γύρω από τη 
Σλοβενία, με την Κροατία να 
βρίσκεται στην κορυφή των 
προορισμών εκτός χώρας (92%). 
 
Η Σλοβενία σημειώνει και δεύτερο 
συνεχόμενο μήνα 
αποπληθωρισμού το Σεπτέμβριο. 
 
Ακολουθώντας μια πτώση της τάξης 
του 0,1% στη τιμή των 
καταναλωτικών αγαθών τον 
Αύγουστο σε ετήσιο και σε μηνιαίο 
επίπεδο, αποπληθωρισμός της τάξης 
του 0,3% και 0,4% αντίστοιχα 
παρατηρήθηκε και το Σεπτέμβριο. Ο 
ετήσιος αποπληθωρισμός ήταν 
κυρίως αποτέλεσμα φθηνότερων 
πετρελαϊκών αγαθών, σύμφωνα με 
τη Στατιστική Υπηρεσία. 
 

Τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι 
τιμές των αγαθών έπεσαν κατά 1% 
μέσα σε ένα έτος, ενώ οι τιμές των 
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,8%. 
 
Οι χαμηλότερες τιμές των 
πετρελαϊκών προϊόντων συνέβαλαν 
κατά μια ποσοστιαία μονάδα στον 
ετήσιο αποπληθωρισμό. Οι τιμές των 
καυσίμων και των λιπαντικών 
μειώθηκαν κατά 19,7%- οι τιμές του 
πετρελαίου έπεσαν κατά 20,5%, οι 
τιμές του ντίζελ κατά 19,5% και 
τέλος, των υγρών καυσίμων κατά 
16,3%. 
 
Οι τιμές των ενδυμάτων και των 
υποδημάτων μειώθηκαν κατά 5,3%, 
προκαλώντας πτώση 0.4 ποσοστιαίας 
μονάδας. Από την άλλη πλευρά, ο 
ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης ανέβηκε 
κατά 0,6 ποσοστιαία μονάδα από τη 
κατά 4,4% αύξηση στις τιμές των 
τροφίμων. 
 
Επιπλέον, ο μηνιαίος 
αποπληθωρισμός προέκυψε και από 
μια πτώση στις τιμές των πακέτων 
διακοπών κατά 14,9%, που επηρέασε 
το συνολικό ρυθμό ανάπτυξης κατά 
0,7 ποσοστιαία μονάδα. 
 
Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών 
καταναλωτή, δείκτης αναφοράς της 
ΕΕ, σημείωσε ετήσιο αποπληθωρισμό 
0,7% τον Σεπτέμβριο ενώ ο μηνιαίος 
αποπληθωρισμός βρισκόταν στο 
0.2%.. 
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Το δημοσιονομικό έλλειμμα στα 
2,3 δις Ευρώ τους πρώτους 8 μήνες 
 
Η Σλοβενία είχε δημοσιονομικό 
έλλειμμα της τάξης των 2,3 δις Ευρώ 
τους πρώτους 8 μήνες του έτους, 
καθώς οι δαπάνες αυξήθηκαν 
εξαιτίας της πανδημίας του 
κορονοϊού, και επομένως, δεδομένης 
της καραντίνας και της επακόλουθης 
πτώσης των οικονομικών 
δραστηριοτήτων, τα έσοδα 
μειώθηκαν. 
 
Ενώ τα έσοδα βρίσκονταν στα 5,8 δις 
Ευρώ, σημειώνοντας πτώση της 
τάξης του 11% συγκριτικά με το 
προηγούμενο έτος, οι δαπάνες 
αυξήθηκαν πάνω από 23% στα 8,1 
δις , σύμφωνα με δηλώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών. 
 
Όσον αφορά τις δαπάνες, αυξήσεις 
σημειώθηκαν σε έξοδα για την 
κάλυψη των μισθών, σε επιδοτήσεις 
και μεταφορές σε ιδιώτες, τομείς 
όπου επιδιωκόταν η παροχή 
χρηματοδότησης με σκοπό την 
αποτροπή της οικονομικής ύφεσης. 
 
Στο τομέα των εσόδων, τα 
φορολογικά έσοδα – η μεγαλύτερη 
πηγή ενίσχυσης του 
προϋπολογισμοί- μειώθηκαν κατά 
14%, στα 4.9 δις. 
 
Εξετάζοντας τον ανανεωμένο 
προϋπολογισμό για αυτό το έτος, ο 
οποίος εγκρίθηκε από τη βουλή την 
προηγούμενη εβδομάδα, οι δαπάνες 
αναμένεται να φτάσουν τα 13,4 δις 
Ευρώ και τα έσοδα υπολογίζονται 
στα 9,19 δις. Το έλλειμμα του 

προϋπολογισμού αναμένεται να 
φτάσει τα 4,2 δις ή το 9.3% του ΑΕΠ. 
 
Το γενικό δημοσιονομικό έλλειμμα 
της Σλοβενίας ανήλθε στο 16% του 
ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο. 
 
Η Σλοβενία σημείωσε γενικό 
δημόσιο έλλειμμα 1,74 δις Ευρώ την 
περίοδο μεταξύ Απριλίου και 
Ιουνίου - λόγω της πανδημίας του 
κορονοϊού και της επακόλουθης 
καραντίνας- το οποίο μεταφράζεται 
σε 16,1% του ΑΕΠ. 
 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της 
Στατιστικής Υπηρεσίας , μεγαλύτερο 
δημόσιο έλλειμμα σημειώθηκε μόνο 
το τελευταίο τρίμηνο του 2013, όταν 
είχε ανέλθει στα 3,59 δις, δηλαδή στο 
38,6% του ΑΕΠ. 
 
Το έλλειμμα αποτελεί τον αντίκτυπο 
της παύσης πολλών οικονομικών 
δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια 
της καραντίνας αλλά και των 
κυβερνητικών μέτρων κατά της 
εξάπλωσης της πανδημίας, σύμφωνα 
με τη Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Το γενικό δημόσιο έλλειμμα 
προέκυψε από μια μεγάλη, κατά 
26.2%, αύξηση των δαπανών και μια 
επίσης σημαντική, κατά 8,6% μείωση 
των συνολικών κρατικών εσόδων. 
 
Τα συνολικά κρατικά έσοδα 
ανήλθαν σε 4,84 δις Ευρώ, που ήταν 
κατά 457 εκατομμύρια λιγότερα από 
το ίδιο τρίμηνο του 2019. 
 
Τα φορολογικά έσοδα, μειωμένα 
κατά 11,1% ή 289 εκατομμύρια 
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Ευρώ, είχαν το μεγαλύτερο 
αντίκτυπο σε αυτή τη μείωση. 
 
Οι φόροι στην παραγωγή και τις 
εισαγωγές μειώθηκαν περισσότερο, 
δηλαδή κατά 15% ή 244 
εκατομμύρια Ευρώ. 
Ο θετικός ρυθμός που προέκυπτε 
από έσοδα από κοινωνικές εισφορές , 
οι οποίες είχαν ξεκινήσει από το 
δεύτερο τρίμηνο του 2017, 
σταμάτησε αυτή την περίοδο με μία 
μικρή πτώση. 
 
Οι δαπάνες ανήλθαν σε 6.59 δις, 
δηλαδή κατά 1,37 δις ή 26,2% 
περισσότερες από τις αντίστοιχες του 
προηγούμενου έτους. 
 
Η τελευταία φορά που η κυβέρνηση 
σημείωσε τόσο μεγάλη αύξηση στις 
δαπάνες ήταν το τελευταίο τρίμηνο 
του 2013, όταν το τραπεζικό σύστημα 
της Σλοβενίας ενισχύθηκε με αρκετά 
δις Ευρώ. 
 
Κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση 
του κορονοϊου , και ειδικά ένας 
αριθμός επιδοτήσεων για τη 
διατήρηση των θέσεων εργασίας, 
είχαν το μεγαλύτερο αντίκτυπο σε 
αυτή τη σημαντική αύξηση της 
τάξεως των 839 εκατομμυρίων Ευρώ. 
 
Το γενικό ακαθάριστο χρέος της 
κυβέρνησης το δεύτερο τρίμηνο στο 
μεταξύ, έφτασε τα 36,8 δις Ευρώ, ή το 
78,2% του ΑΕΠ, σημειώνοντας 
άνοδο κατά 3,42 δις Ευρώ ή κατά 
10,2%  το τελευταίο τρίμηνο. 
 
Το γενικό κρατικό χρέος σε κεντρικό 
επίπεδο, υπολογίζεται στα 36,17 δις ή 

το 76,9% του ΑΕΠ και σε τοπικό 
επίπεδο, βρίσκεται στα 849 
εκατομμύρια- ή το 1,8% του ΑΕΠ. 
 
Ο κρατικός προϋπολογισμός θα 
συνεχίσει να έχει έλλειμμα και τα 
επόμενα δύο χρόνια 
 
Ο κρατικός προϋπολογισμός της 
Σλοβενίας θα συνεχίσει να είναι 
ελλειμματικός και τα επόμενα δύο 
χρόνια , ωστόσο το έλλειμμα που 
προκλήθηκε κυρίως λόγω της 
πανδημίας του κορονοϊού, 
αναμένεται να μειωθεί απο 9,2% του 
ΑΕΠ αυτό το έτος σε 5,6% το 2021 
και σε 3,1% το 2022, σύμφωνα με τις 
προτάσεις που έχουν υποβληθεί από 
την κυβέρνηση. 
 
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη 
Λιουμπλιάνα, μετά τη κυβερνητική 
συνεδρίαση, ο Υπουργός 
Οικονομικών Andrej Šircelj δήλωσε 
πως ο προϋπολογισμός για τα 
επόμενα δύο χρόνια είναι 
αναπτυξιακά προσανατολισμένος, 
με τη χρηματοδότηση για επενδύσεις 
να αυξάνεται σημαντικά. 
 
Ο προϋπολογισμός για το 2021 
πέρασε από τη Βουλή το Νοέμβριο 
του 2019, αλλά επανεξετάστηκε από 
την κυβέρνηση ώστε να ενισχυθούν 
οι αναμενόμενες δαπάνες από 10,45 
δις Ευρώ σε 13,47 δις. 
 
Ο συμπληρωματικός 
προϋπολογισμός για αυτό το έτος, 
προβλέπει ένα έλλειμμα 4,2 δις Ευρώ 
(9.2% του ΑΕΠ), που αναμένεται να 
πέσει στα 2,75 δις Ευρώ τον επόμενο 
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χρόνο (5.6% του ΑΕΠ) και σε 1,59 δις 
(3.1% του ΑΕΠ), το 2022. 
 
Ο κ. Šircelj δήλωσε ότι η 
χρηματοδότηση στις επενδύσεις θα 
αφορά κυρίως έργα υποδομής, τις 
μετακινήσεις, το σύστημα υγείας, την 
προστασία του περιβάλλοντος, την 
επιστήμη, την κοινωνία της 
πληροφορίας, την 
επιχειρηματικότητα και τέλος, την 
στήριξη του ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος. Οι τοπικές ηγεσίες 
θα λάβουν επίσης μεγαλύτερη 
χρηματοδότηση. 
 
Τα έσοδα για το 2021 υπολογίζονται 
στα 10,72 δις Ευρώ, 3,5% λιγότερα 
από αυτό που προέβλεπε ο αρχικός 
προϋπολογισμός , ενώ οι δαπάνες 
υπολογίζονται στα 13,47 δις, μια 
αύξηση 28,8% συγκριτικά με τα 
περσινά δεδομένα. 
 
Το 2022, τα έσοδα του 
προϋπολογισμού αναμένεται να 
αυξηθούν στα 11,01 δις καθώς οι 
δαπάνες θα μειωθούν στα 12,6 δις. 
 
Μαζί με το έλλειμμα, το κρατικό 
χρέος επίσης αναμένεται να μειωθεί, 
από 82,4% του ΑΕΠ αυτό το έτος, σε 
80,9% του ΑΕΠ το 2021 και σε 79,3% 
το 2022. 
 
Οι γενικές κρατικές δαπάνες 
προτείνεται να φτάσουν τα 24,9 δις 
το 2021 και τα 24,9 δις το 2022.  
 
 
 
 
 


