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Η Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε 
πλεόνασμα 57,3 εκατ. Ευρώ το 
2016  
 
Η Banka Slovenije, η Κεντρική 
Τράπεζα της Σλοβενίας,  παρουσίασε 
το 2016 πλεόνασμα ύψους 57,3 εκατ. 
Ευρώ, εκ των οποίων το 75% (43 
εκατ. Ευρώ) θα διανεμηθεί στον 
κρατικό προϋπολογισμό και το 
υπόλοιπα στα γενικά αποθεματικά 
της τράπεζας. Σύμφωνα με δελτίο 
Τύπου από την τράπεζα, η απόφαση 
για την κατανομή του πλεονάσματος 
λήφθηκε από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Banka Slovenije σε 
συμφωνία με το Υπουργείο 
Οικονομικών. Τα τελευταία πέντε 
έτη, η Κεντρική Τράπεζα έχει 
μεταφέρει σχεδόν 300 εκατομμύρια 
ευρώ από το πλεόνασμα της στον 
κρατικό προϋπολογισμό. 
 
Οι σλοβενικές εταιρείες 
παρήγαγαν συνολικά κέρδη ύψους 
3,2 δισ. Ευρώ 
 
Οι σλοβενικές εταιρείες παρήγαγαν 
συνολικά καθαρά κέρδη ύψους 3,187 
δισ. Ευρώ το 2016, ποσό αυξημένο 
κατά 70% σε σχέση με το  

 
 
 
προηγούμενο έτος. Τα συνολικά 
έσοδα των εταιρειών που έχουν την 
υποχρέωση να δημοσιεύσουν τα 
επιχειρηματικά τους αποτελέσματα 
ανήλθαν σε 84,6 δισ. Ευρώ, ενώ ο 
αριθμός των υπαλλήλων τους ανήλθε 
σε σχεδόν 460.000, σύμφωνα με 
στοιχεία της υπηρεσίας δημόσιων 
αρχείων AJPES. Παρουσιάζοντας τα 
αποτελέσματα, ο κ. Marjan Shiraj, 
επικεφαλής του τμήματος 
στατιστικής και πληροφόρησης του 
AJPES, δήλωσε ότι η σλοβενική 
οικονομία στο σύνολό της 
λειτούργησε καλά πέρυσι. 
 
Το ποσοστό ανεργίας στο 7,8% το 
πρώτο τρίμηνο του έτους 
 
Το ποσοστό ανεργίας στην έρευνα 
εργατικού δυναμικού της Σλοβενίας 
μειώθηκε στο 7,8% το α τρίμηνο του 
έτους, μειωμένο κατά 0,3 
εκατοστιαίες μονάδες από το 
προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,1 
μονάδες από το ίδιο τρίμηνο του 
2016. Τα στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας δείχνουν μείωση της 
ανεργίας των ανδρών και των 
γυναικών, από 8,4% σε 7,5% και από 
9,4% σε 8,2% αντίστοιχα.  



Ο Νόμος Mercator ετέθη σε ισχύ 
 
Ο νόμος που αποσκοπεί στην 
αποτροπή της εκτροπής κεφαλαίων 
από συστημικά σημαντικές εταιρείες, 
γνωστός και ως Νόμος Mercator, 
τέθηκε σε ισχύ. Ο Νόμος αποτελεί 
απάντηση στις αναφορές ότι ο 
κροατικός όμιλος Agrokor 
αποκομίζει κεφάλαια από τη 
σλοβενική θυγατρική του Mercator. 
Ο νόμος δίνει στην κυβέρνηση την 
εξουσία να διορίζει έναν προσωρινό 
διαχειριστή κρίσεων που είναι 
υπεύθυνος για να διαπραγματεύεται 
συμφωνίες με τον πλειοψηφικό 
μέτοχο, εάν διαπιστωθεί ότι αυτός 
βρίσκεται σε διαδικασία 
αφερεγγυότητας και εκτρέπει 
κεφάλαια από μια εταιρεία με 
συστημική σημασία.  
 
Η σλοβενική Κυβέρνηση διορίζει 
τον κ. Gregor Planteu ως 
διαχειριστή στην εταιρεία 
Mercator 
 
Η κυβέρνηση διόρισε τον κ. Gregor 
Planteu, ιδιοκτήτη μιας μικρής 
επιχείρησης, ο οποίος προεδρεύει 
επίσης του συλλόγου χειροσφαίρισης 
της πόλης Celje, ως διαχειριστή στο 
διοικητικό συμβούλιο της 
μεγαλύτερης σλοβενικής εταιρείας 
λιανικού εμπορίου Mercator, 
σύμφωνα με το νόμο που της 
επιτρέπει να διορίζει διαχειριστή 
κρίσεων για να αποτρέπει την 
εκτροπή κεφαλαίων από 
συστηματικής σημασίας εταιρείες. Ο 
στόχος είναι να αποτραπούν τα 
προβλήματα του κροατικού ομίλου 
Agrokor,  ιδιοκτήτη της πλειοψηφίας 

των μετοχών της εταιρείας λιανικού 
εμπορίου Mercator , να επηρεάσουν 
τον μεγαλύτερο λιανοπωλητή της 
Σλοβενίας, δήλωσε ο υπουργός 
Οικονομίας κ. Zdravko Počivalšek. 
Ο κ. Planteu, γεννημένος το 1975, 
έχει διατελέσει προηγουμένως 
αναπληρωτής διευθυντής της 
βιομηχανικής εταιρείας EHO και 
διευθυντής σε διάφορες θυγατρικές 
της ναυτιλιακής εταιρείας Maersk 
στη Σλοβενία. 
 
Η Σλοβενία συνεχίζει να μειώνει το 
χρέος της σε Δολάρια 
 
Η Σλοβενία σκοπεύει να συνεχίσει 
να μειώνει την έκθεσή της σε δάνεια 
σε Δολάρια που ελήφθησαν κατά τη 
διάρκεια της χρηματοπιστωτικής 
κρίσης με υψηλά επιτόκια. Στην 
τελευταία προσφορά της, σκοπεύει 
να επαναγοράσει ομόλογα αξίας 750 
εκατομμυρίων Δολαρίων. Η 
Σλοβενία συλλέγει προσφορές για 
την επαναγορά ομολόγων με 
επιτόκια 5,5%, 5,85% και 5,25% τα 
οποία λήγουν το 2022, το 2023 και το 
2024 αντίστοιχα, σύμφωνα με το 
υπουργείο Οικονομικών. Η 
Σλοβενία επαναγοράζει ομόλογα σε 
δολάρια από τις αρχές του 2016, 
προκειμένου να μειώσει το κόστος 
εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. 
 
Η EBRD αναβαθμίζει την 
πρόβλεψή της αύξησης του ΑΕΠ 
της Σλοβενίας στο 2,5% 
 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
(EBRD) αναβάθμισε την πρόβλεψη 
της για αύξηση του ΑΕΠ της 



Σλοβενία για το τρέχον έτος σε 2,5%, 
ποσοστό το οποίο είναι υψηλότερο 
κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες από 
τις φθινοπωρινές της προβλέψεις. Το 
επόμενο έτος η οικονομία της 
Σλοβενίας αναμένεται να αυξηθεί 
κατά 2,2%, σύμφωνα με την ΕΤΑΑ. 
Η ανάπτυξη αναμένεται να 
καθοδηγείται από την εγχώρια 
ζήτηση που προκύπτει από τη 
βελτίωση των συνθηκών της αγοράς 
εργασίας, τα ανακοινωθέντα μεγάλα 
επενδυτικά σχέδια και την 
αναμενόμενη ανάκαμψη του 
ποσοστού απορρόφησης κονδυλίων 
από τα ταμεία της ΕΕ. 
 
Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 18% 
το Μάρτιο, κατά 12% το πρώτο 
τρίμηνο 2017 
 
Οι εξαγωγές της Σλοβενίας 
αυξήθηκαν κατά 17,8% το Μάρτιο 
και ανήλθαν σε 2,58 δισ. Ευρώ. Οι 
εισαγωγές αυξήθηκαν με ακόμα 
ταχύτερο ρυθμό, αυξανόμενες κατά 
18,3% και ανερχόμενες σε 2,47 δισ. 
Ευρώ, σύμφωνα με τη Στατιστική 
Υπηρεσία. Το πρώτο τρίμηνο του 
έτους οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 
12% σε σχέση με την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο και οι εισαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 15,2%, ανερχόμενες 
σε 6,79 δις Ευρώ και 6,64 δις Ευρώ 
αντίστοιχα. Το πλεόνασμα του 
εμπορικού ισοζυγίου για ολόκληρο 
το τρίμηνο ήταν περίπου 150 εκατ. 
Ευρώ. 
 
Αύξηση της βιομηχανικής 
παραγωγής κατά 9,8% σε ετήσια 
βάση το Μάρτιο 
 

Η βιομηχανική παραγωγή της 
Σλοβενίας αυξήθηκε κατά 9,8% τον 
Μάρτιο σε ετήσια βάση, 
σημειώνοντας αύξηση κατά 1,4% σε 
σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το 
πρώτο τρίμηνο, η βιομηχανική 
παραγωγή της Σλοβενίας αυξήθηκε 
κατά 6,6% σε ετήσια βάση, σύμφωνα 
με τα στοιχεία που δημοσίευσε η 
Στατιστική Υπηρεσία. Η ανάπτυξη 
προήλθε κυρίως από τον τομέα των 
ορυχείων και λατομείων, ο οποίος 
αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 39% το 
Μάρτιο και 14% το πρώτο τρίμηνο. 
 
Αναθεώρηση επί το ευνοϊκότερο 
των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τη σλοβενική 
οικονομία 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναβάθμισε 
ελαφρώς τις προοπτικές αύξησης του 
ΑΕΠ για τη Σλοβενία στις εαρινές 
οικονομικές της προβλέψεις σε 3,3% 
για το τρέχον έτος και 3,1% το 2018, 
από 3% για τα δύο έτη που 
προβλέπονταν στις χειμερινές της 
προβλέψεις. Η Επιτροπή βελτίωσε 
επίσης την προβολή του 
διαρθρωτικού ελλείμματος για τη 
χώρα, αλλά επανέλαβε την 
προειδοποίησή της σχετικά με την 
επιδείνωση της διαρθρωτικής 
δημοσιονομικής κατάστασης της 
χώρας. Το 2016-2018, το διαρθρωτικό 
έλλειμμα αναμένεται να αυξηθεί από 
1,7% σε 2,3% του ΑΕΠ. 
 
Η ενεργειακή εξάρτηση της 
Σλοβενίας στο 46% πέρυσι 
 
Η Σλοβενία κάλυψε το 54% των 
ενεργειακών της αναγκών από τις 



δικές της πηγές ενέργειας το 
περασμένο έτος, ενώ το 46% της 
καταναλωθείσας ενέργειας εισήχθη. 
Τα πετρελαϊκά προϊόντα και το 
φυσικό αέριο εισήχθησαν πλήρως, 
ανέφερε η Στατιστική Υπηρεσία. Η 
συνολική ποσότητα ενέργειας που 
εξασφαλίστηκε από εγχώριες πηγές 
πέρυσι ανήλθε σε 3,6 εκατομμύρια 
τόνους ισοδύναμου πετρελαίου, ο 
οποίος είναι σχεδόν 6% περισσότερο 
από ό, τι το 2015. 
 
Αύξηση ακαθάριστου μέσου 
μισθού 
 
Ο μέσος ακαθάριστος μισθός στη 
Σλοβενία ανήλθε σε 1.623,57 ευρώ 
τον Μάρτιο, ήτοι 2,7% περισσότερο 
σε σχέση με τον Φεβρουάριο σε 
ονομαστικούς όρους και 2,3% σε 
πραγματικούς όρους, δείχνουν τα 
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
Η μέση καθαρή αμοιβή αυξήθηκε 
κατά 2,1% σε ονομαστικούς και κατά 
1,7% σε πραγματικούς όρους στα 
1.055,85 ευρώ. Στον ιδιωτικό τομέα, 
η μηνιαία καθαρή αμοιβή αυξήθηκε 
κατά 2,7%, ενώ στον δημόσιο τομέα 
αυξήθηκε κατά 1,3%. 
 
Το ΔΝΤ προτρέπει τη Σλοβενία να 
προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις 
και ιδιωτικοποιήσεις 
 
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
(ΔΝΤ) προέτρεψε τη Σλοβενία να 
προβεί σε βαθύτερες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και να επεκτείνει τις 
ιδιωτικοποιήσεις προκειμένου να 
στηρίξει τη σταθερή οικονομική 
ανάκαμψη, η οποία πρέπει να 
συνοδευτεί από εκτεταμένες 

δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, 
προκειμένου η κυβέρνηση να 
εξαλείψει το διαρθρωτικό έλλειμμα 
του προϋπολογισμού έως το 2020. Η 
σύσταση εκδόθηκε ως μέρος της 
ετήσιας ανασκόπησης του ΔΝΤ για 
την οικονομία της Σλοβενίας και 
αντικατοπτρίζει τις δηλώσεις της 
αποστολής του ΔΝΤ στη χώρα στα 
τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με τις 
οποίες η Σλοβενία ήταν στη σωστή 
κατεύθυνση αλλά έπρεπε να 
συνεχίσει τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις. 
 
Μικρή μείωση της καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης 
 
Ο δείκτης καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης της Σλοβενίας 
επιδεινώθηκε τον Μάιο κατά μία 
εκατοστιαία μονάδα σε σύγκριση με 
τον προηγούμενο μήνα, αλλά 
εξακολουθεί να είναι 13 μονάδες 
υψηλότερος σε σχέση με τον 
προηγούμενο χρόνο και οκτώ 
μονάδες υψηλότερος από τον μέσο 
όρο του περασμένου έτους. Σύμφωνα 
με έκθεση της Στατιστικής 
Υπηρεσίας, η μηνιαία πτώση 
οφείλεται κυρίως σε λιγότερο 
αισιόδοξες προσδοκίες για την 
αποταμίευση (-3 μονάδες) και τα 
οικονομικά των νοικοκυριών (-2 
μονάδες). Ωστόσο, οι καταναλωτές 
είναι περισσότεροι αισιόδοξοι για 
την κατάσταση της οικονομίας και 
την αγορά εργασίας και οι 
αντίστοιχοι δείκτες αυξήθηκαν κατά 
μία μονάδα. 
 
Ο αριθμός των τουριστών 
παρουσίασε αύξηση 10% το 2016 



και ανήλθε στον αριθμό ρεκόρ των 
4,32 εκατομμυρίων 
 
Η Σλοβενία σημείωσε σημαντική 
άνοδο τόσο στους ξένους όσο και 
στους εγχώριους τουρίστες το 2016, 
με συνολικό αριθμό ρεκόρ 4.318.000 
τουριστών που σημαίνει αύξηση 
κατά 9,9% σε σχέση με το 2015. Οι 
αφίξεις των ξένων επισκεπτών 
αυξήθηκαν κατά 12% και ανήλθαν 
στα 3,03 εκατομμύρια και οι 
διανυκτερεύσεις ξένων τουριστών 
αυξήθηκαν κατά 11% στα 7,34 
εκατομμύρια, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που δημοσίευσε η 
Στατιστική Υπηρεσία. Οι 
περισσότερες διανυκτερεύσεις 
δημιουργήθηκαν από τους τουρίστες 
με προέλευση την Ιταλία (16%), την 
Αυστρία, τη Γερμανία (11% έκαστη), 
τη Κροατία (5%), την Ολλανδία, τη 
Βρετανία και την Ουγγαρία (4% 
έκαστη). 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί 
την παρέκκλιση για την Κροατία 
για τη ποικιλία οίνου Teran 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την 
κατ εξουσιοδότηση πράξη με την 
οποία χορηγεί στην Κροατία το 
δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα 
Teran, δήλωσε το υπουργείο 
Γεωργίας της Σλοβενίας. Η 
παρέκκλιση, που επιτρέπει στα 
κροατικά οινοποιεία να 
χρησιμοποιούν το όνομα Teran, 
παρά τη γεωγραφική προστασία της 
επωνυμίας από τη Σλοβενία λόγω 
της προέλευσης του κόκκινου 
κρασιού Teran από την περιοχή Kras 
της χώρας, θα τεθεί σε ισχύ μετά από 

μια δίμηνη περίοδο κατά τη 
διάρκεια της οποίας η Σλοβενία θα 
μπορούσε να αναζητήσει, με πολύ 
μικρές πιθανότητες, απόρριψη της 
απόφασης στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Το υπουργείο 
ανακοίνωσε ότι η Σλοβενία θα 
συνεχίσει να αγωνίζεται για την 
απόφαση, ενδεχομένως 
προσφεύγοντας στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο. 
 
Υποχώρηση του δείκτη 
επιχειρηματικής εμπιστοσύνης 
 
Το επιχειρηματικό κλίμα της 
Σλοβενίας υποχώρησε περαιτέρω τον 
Μάιο κατά 9,5 εκατοστιαίες μονάδες, 
αφού παρουσίασε άνοδο εννεαετίας 
τον Μάρτιο, σύμφωνα με νέα 
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
Ο δείκτης επιχειρηματικής 
εμπιστοσύνης μειώθηκε κατά 2,1 
ποσοστιαίες μονάδες από τον 
προηγούμενο μήνα, αλλά 
εξακολουθεί να είναι 5,7 μονάδες 
υψηλότερος σε ετήσια βάση και 11,9 
μονάδες πάνω από το 
μακροπρόθεσμο μέσο όρο. Η 
μεγαλύτερη μηνιαία πτώση ήταν 
στον δείκτη εμπιστοσύνης για τη 
βιομηχανία. 
 
Οι 300 μεγαλύτερες εταιρείες 
αντιπροσωπεύουν τα δύο πέμπτα 
της οικονομίας 
 
Οι 300 μεγαλύτερες εταιρείες στη 
Σλοβενία παρήγαγαν 36,9 δισ. Ευρώ 
ή το 41% του συνολικού κύκλου 
εργασιών της σλοβενικής οικονομίας 
πέρυσι. Απέφεραν συνολικά καθαρά 



κέρδη ύψους 1,4 δισ. Ευρώ και 
απασχολούσαν ελαφρώς λιγότερους 
από 130.000 ανθρώπους ή το 26% του 
συνόλου των εργαζομένων το 2016, 
σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας 
Delo. Η εταιρεία λιανικής εμπορίας 
καυσίμων Petrol, ο ενεργειακός 
όμιλος Gen-I, η εταιρεία λιανικού 
εμπορίου Mercator, η εταιρεία 
ηλεκτρισμού HSE και η εταιρεία 
παρασκευής φαρμάκων Krka 
παραμένουν οι μεγαλύτερες 
εταιρείες στη Σλοβενία, όσον αφορά 
τον κύκλο εργασιών. 
 
Ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε 
στο 1,5% τον Μάιο 
 
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της 
Σλοβενίας διαμορφώθηκε σε 1,5% 
τον Μάιο, από 1,8% τον Απρίλιο, 
σύμφωνα με στοιχεία που 
δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία. 
Σε μηνιαίο επίπεδο, οι τιμές 
καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,7%. 
Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών 
καταναλωτή, ένας ευρωπαϊκός 
δείκτης, ήταν επίσης στο 1,5% σε 
ετήσιο επίπεδο. Οι τιμές των 
προϊόντων αυξήθηκαν κατά 1,4% σε 
σύγκριση με τον Μάιο του 2016, ενώ 
οι υπηρεσίες ήταν κατά 1,7% 
ακριβότερες. Το ένα τρίτο του 
ετήσιου πληθωρισμού τον Μάιο 
προήλθε από τις υψηλότερες τιμές 
των καυσίμων. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


