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Ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

růst HDp (%) –4,2 8,1 4,1 3,0 2,8

průmyslová produkce (% změna) –5,2 11,9 6,7 3,7 3,6

veřejný dluh (% HDp) 79,8 75,2 76,0 76,2 78,0

Míra inflace (%) –0,1 1,9 5,2 3,0 1,5

populace (mil.) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Nezaměstnanost (%) 8,7 7,6 6,8 6,2 6,7

HDp na obyvatele (USD, ppp) 39 718,1 44 222,0 47 210,0 49 200,0 51 860,0

Bilance běžného účtu (mld. USD) 4,0 3,5 3,4 3,3 3,7

Saldo obchodní bilance (mld. USD) 2,7 1,7 0,9 0,4 0,4

Exportní riziko oECD — — — — —

Konkurenceschopnost 35/63 40/64 — — —

Predikce EiU Zdroj: EiU, CCiS, iMAD, oECD, iMD

Slovinsko
velvyslanectví ČR v lublani
e-mail: commerce_ljubljana@mzv.cz
www.mzv.cz/ljubljana

Slovinsko je dle HDp na obyvatele (ppp) 27. nejsil-
nější ekonomikou na světě a 13. nejsilnější v rámci 

EU27. Z pandemie covid-19 vyšla slovinská ekonomi-
ka v roce 2020 s propadem HDp ve výši 4,2 % a mírně 
zvýšenou nezaměstnaností (1 %). v  roce 2021 došlo 
k  nebývalému hospodářskému růstu tempem 8,1 %, 
což je rekordní hodnota v historii samostatného Slo-
vinska. většina ostatních makroekonomických uka-
zatelů se v roce 2021 vrátila na předkrizové hodnoty, 
ačkoliv bylo hospodářské oživení značně diferencio-
vané a sektor služeb spojených s kongresovým průmy-
slem, cestovním ruchem a leteckou přepravou budou 
vyžadovat delší sanaci. v letech 2022–2024 se očeká-
vá průměrný růst HDp o 3 %, nezaměstnanost se bude 
dále snižovat, výrazně posílí inflace, která bude mít 
dlouhodobější charakter. Hospodářské trendy však 

budou ovlivněny délkou válečného konfliktu na Ukra-
jině a sankcemi vůči ruské federaci, jelikož oba trhy 
patří mezi významné obchodní partnery Slovinska. 
Tradičním generátorem hospodářského růstu ve Slo-
vinsku je export (2021 ve výši 13,2 %), loni výrazněji 
posílila také soukromá spotřeba (o  5,6 %), investice 
do fixního kapitálu (o 12,3 %) a rovněž státní investice 
(o 25,4 %), které i nadále zůstanou na vysoké úrovni 
díky čerpání prostředků z fondů EU na obnovu a odol-
nost. Kromě sanace veřejných financí po  pandemii 
se Slovinsko v duchu dlouhodobé strategie „Green-S-
mart-Creative-Safe“ zaměří zejména na zelenou trans-
formaci, digitalizaci, chytré technologie, otevřenost, 
odolnosti, debyrokratizaci, podporu výzkumu a  ino-
vací, zjednodušení podmínek pro podnikání, reformu 
daňového systému či zvýšení produktivity. 

mailto:commerce_Ljubljana@mzv.cz
https://www.mzv.cz/ljubljana/cz/index.html
https://www.businessinfo.cz/navody/slovinsko-souhrnna-teritorialni-informace/2/#0-uvod
https://publi.cz/books/1901/index.html#si
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 © příležitosti  
pro český export

 ▶ Dopravní průmysl a infrastruktura

ve Slovinsku probíhá řada infrastrukturních projektů zaměřených na modernizaci 
a rozvoj železniční dopravy v souladu s požadavky transevropské dopravní sítě 
TEN-T či na dobudování dálniční sítě, která bude propojovat severní a jihovýchodní 
část země. v rámci zelené transformace a dlouhodobé strategie bude i nadále kladen 
důraz na řešení, která zajišťují trvale udržitelnou mobilitu ve všech segmentech 
přepravy. patří sem intermodalita v rámci MHD, nákup nízkoemisních dopravních 
prostředků v městské a lokální dopravě, podpora cyklistiky či elektromobility.

 ▶ Energetický průmysl

Země předpokládá investice do energetické infrastruktury se zaměřením zejména 
na obnovitelné zdroje energie a jádro. v běhu je projekt výstavby 2. bloku jaderné 
elektrárny Krško, který bude příležitostí pro výměnu zkušeností a know-how 
v oblasti jaderné energetiky. Slovinská vláda rovněž představila i další projekty 
s možností participace českých dodavatelů i subdodavatelů, mezi které patří mimo 
jiné výstavba hydroelektrárny Mokrice v hodnotě 150 mil. EUr, stavba plynovodů 
vodice–Lublaň a ajdovščina–Lucija či dálkových vedení Cirkovce–pince, Kamnik–
visoko a Gorica–Divača.

zemědělství služby

průmysl 

63 %

2 %

35 %

Podíl sektorů na HDP

Zdroj: EiU, 2020

Top 5 import dle zemí (v %)

Německo 14,1

Švýcarsko 12,7

Itálie 10,9

rakousko 7,5

Čína 7,3

Top 5 import dle zboží (mld. USD)

Celkem 36,5

Léčiva (vč. léčiv veterinárních) 5,4

automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 1,7

oleje ropné, oleje z nerostů živičných (ne surové), přípravky z nich j. n.; odpadní oleje 1,4

Díly a příslušenství vozidel motorových 1,1

Chemikálie organické ostatní 1,1
Zdroj: Un Comtrade, 2020 

Podrobné informace  
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vývoj HDP (meziročně, %)

Slovinsko svět vyspělé ekonomiky
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https://publi.cz/books/1901/index.html#si&jumptoanchor=dop
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 ▶ iCT

Slovinsko klade důraz na  digitalizaci, kybernetickou bezpečnost a  rozvoj 
umělé inteligence. Mezi předpokládané investice v následujících letech ve výši 
465 mil. EUr patří digitalizace vzdělávání, posilování digitálních kompetencí 
dětí i  dospělých, digitalizace zdravotnictví (e-health), procesů státní správy 
(e-governmnent), zvyšování kybernetické bezpečnosti a  podpora digitalizace 
podnikatelského sektoru.

 ▶ obranný průmysl

Na rozvoj slovinských obranných sil bylo pro roky 2021–2026 vyčleněno celkem 
780 mil. EUr. ozbrojené složky mají zájem o nákup letadel, vrtulníků, obrněných 
vozidel, bezpilotních systémů, ale i ručních zbraní a střeliva, radarů, prostředků 
kybernetické ochrany a dalších zařízení odpovídajících standardům NaTo. Zájem 
je rovněž o transfery technologií, spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje a obecně 
o produkty s vysokou přidanou hodnotou.

 ▶ Stavební průmysl

vláda připravuje řadu stavebních projektů v oblasti bytové, rezidenční a účelové 
výstavby. Jde jak o bytové stavby pro nájemní účely, tak o stavby účelové v různých 
sektorech (například kultura, zdravotnictví, justice, školství, věda) či průmyslové 
objekty. Bytové a rezidenční výstavbě v městských aglomeracích se věnuje také 
řada soukromých developerů. České společnosti se budou moci zapojit buď přímo 
do výstavby, popřípadě dodávat stavební materiály, železobetonové konstrukce, 
výrobky stavebního truhlářství a tesařství či interiérové a exteriérové vybavení.
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