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Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε 
κατά 2,5% το Φεβρουάριο 
 
Ο αριθμός των ανέργων στη 
Σλοβενία μειώθηκε κατά 2,5% το 
Φεβρουάριο σε σχέση με τον 
Ιανουάριο και ανήλθε σε 85.683 
άτομα. Η μείωση σε ετήσια βάση 
είναι 15,4%. 
 
Μεταξύ εκείνων που κατεγράφησαν 
εκ νέου, οι 3.005 καταχωρήθηκαν 
επειδή έληξαν οι συμβάσεις εργασίας 
τους ορισμένου χρόνου, 589 ήταν 
άτομα που αναζητούν εργασία για 
πρώτη φορά και 649 άτομα έμειναν 
χωρίς εργασία λόγω απολύσεων ή 
πτώχευσης των επιχειρήσεων που 
εργάζονταν. 
 
Διαθέσιμες νέες πιστώσεις για 
νεοσύστατες επιχειρήσεις 
 
Το Σλοβενικό Ταμείο Επιχειρήσεων 
θα εκταμιεύσει σύντομα 2,16 
εκατομμύρια Ευρώ για νεοσύστατες 
εταιρείες νεώτερες  των 14 μηνών. Τα 
κίνητρα ανά επιχείρηση έχουν 
ανώτατο όριο τα 54.000 ευρώ. 
 
 

 
 
 
Η χρηματοδότηση επαρκεί για 
περίπου 40 εταιρείες, οι οποίες θα 
είναι επίσης επιλέξιμες για 
καθοδήγηση και κατάρτιση, δήλωσε 
η κα Mateja Grobelnik του 
Σλοβενικού Ταμείου Επιχειρήσεων. 
Η ανοικτή πρόσκληση δημοσιεύθηκε 
στις 16 Μαρτίου και οι αποφάσεις 
χρηματοδότησης θα ανακοινωθούν 
μέχρι το τέλος Μαΐου. Οι εταιρείες 
θα λάβουν τα κεφάλαια σε τρεις 
δόσεις για τρία χρόνια. 
 
Συνολικά 556 καινοτόμες εταιρείες 
έχουν χρηματοδοτηθεί με αυτό το 
μέσο, πάνω από το 87% των οποίων 
επιβίωσαν και δημιούργησαν 
προστιθέμενη αξία. Πολλές είναι 
εταιρείες τεχνολογίας, αλλά 
υπάρχουν και φαρμακευτικές, 
καλλυντικών και βιοτεχνολογικές 
εταιρείες μεταξύ τους. 
 
Αυτές οι εταιρείες δημιούργησαν 
περισσότερες από 1.000 θέσεις 
εργασίας, σύμφωνα με το Σλοβενικό 
Ταμείο Επιχειρήσεων. 
 
Ο αριθμός ωρών εργασίας στη 
Σλοβενία αυξήθηκε κατά 1,8% το 
2017 



Οι εργαζόμενοι στη Σλοβενία 
εργάστηκαν συνολικά 1,17 
δισεκατομμύρια ώρες το 2017, ή 1,8% 
περισσότερο από ό, τι το 
προηγούμενο έτος, σύμφωνα με 
προκαταρκτικά στοιχεία που 
δημοσιεύονται από τη Στατιστική 
Υπηρεσία. 
 
Περισσότερο εργάστηκαν οι  
εργαζόμενοι στον τομέα των 
κατασκευών. Η ισχυρότερη άνοδος 
των ωρών εργασίας σημειώθηκε στον 
κλάδο των ακινήτων (+ 5,2%), ενώ η 
μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στη 
γεωργία, το κυνήγι, τη δασοκομία 
και την αλιεία (-5%). 
 
Εν τω μεταξύ, οι εργαζόμενοι στη 
Σλοβενία εργάστηκαν συνολικά 
302,6 εκατομμύρια ώρες το τελευταίο 
τρίμηνο του περασμένου έτους, 
αυξημένες κατά 1,3% από την ίδια 
περίοδο του προηγούμενου έτους. Η 
αύξηση οφείλεται στην αύξηση του 
εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με 
τη Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Ο τομέας των ακινήτων σημείωσε 
την πιο έντονη άνοδο και ο τομέας 
της γεωργίας, του κυνηγιού, της 
δασοκομίας και της αλιείας σημείωσε 
τη μεγαλύτερη μείωση του αριθμού 
των ωρών εργασίας που 
πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο-
Δεκέμβριο του 2017. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ανακοίνωσε ότι η Σλοβενία έχει 
διορθώσει τις δημοσιονομικές της 
ανισορροπίες 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε 
τον Μάρτιο ότι η Σλοβενία έχει 
διορθώσει τις δημοσιονομικές της 
ανισορροπίες, έξι χρόνια μετά την 
είσοδό της στη διαδικασία 
υπερβολικών μακροοικονομικών 
ανισορροπιών. 
 
Απευθυνόμενος στον Τύπο μετά τη 
δημοσίευση της εξαμηνιαίας έκθεσης, 
ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, κ. Valdis Dombrovskis, 
συνεχάρη τη Σλοβενία για την 
ενίσχυση των θεμελίων της 
οικονομίας της ενώ επίσης ζήτησε 
την αντιμετώπιση των 
υπολειπόμενων αδυναμιών. 
 
Η Επίτροπος της Σλοβενίας, κα 
Violeta Bulc, πρόσθεσε ότι η είδηση 
σημαίνει "ένα ισχυρό μήνυμα προς 
την αγορά, στους εγχώριους και 
ξένους επενδυτές, ότι η Σλοβενία 
είναι μια σταθερή χώρα και καλός 
εταίρος για μελλοντικές επενδύσεις". 
 
Η Επίτροπος Μεταφορών συνόψισε 
ότι η θετική ανασκόπηση για τη 
Σλοβενία ήταν αποτέλεσμα σταθερής 
οικονομικής ανάπτυξης, βελτίωσης 
στον τραπεζικό τομέα και στην 
αγορά εργασίας. Η κα Bulc τόνισε 
επίσης την καλύτερη διαχείριση των 
κρατικών εταιρειών και την 
αντιμετώπιση των καθυστερήσεων 
των δικαστικών διαδικασιών. 
 
Μεταξύ των εκκρεμών προκλήσεων 
που αναφέρει η Επιτροπή, η κα Bulc 
τόνισε την ανάγκη να συνεχιστούν 
τα μέτρα για τη σταθεροποίηση της 
χρηματοδότησης της υγειονομικής 
περίθαλψης και των συντάξεων. 



Το εξωτερικό εμπόριο της 
Σλοβενίας συνεχίζει να είναι 
ισχυρό 
 
Η Σλοβενία εξήγαγε αγαθά αξίας 
2,39 δισ. Ευρώ και εισήγαγε 
εμπορεύματα αξίας 2,35 δισ. Ευρώ 
τον Ιανουάριο, σημειώνοντας 
αύξηση 13,6% και 12,5% αντίστοιχα, 
σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 
προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία. 
 
Σύμφωνα με έκθεση της Στατιστικής 
Υπηρεσίας, η χώρα σημείωσε 
πλεόνασμα εξωτερικού εμπορίου για 
5ο συνεχή χρόνο τον Ιανουάριο, το 
οποίο ανήλθε σε 36,7 εκατ. Ευρώ. Ο 
δείκτης εξαγωγών-εισαγωγών ήταν 
101,6%. 
 
Το πλεόνασμα δημιουργήθηκε στο 
εμπόριο με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι 
εξαγωγές εμπορευμάτων αυξήθηκαν 
κατά 15,1% σε ετήσια βάση σε 1,9 
δισ. Ευρώ, ενώ οι εισαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 7,8% σε 1,8 δισ. 
Ευρώ. Στα 66,3 εκατ. Ευρώ, το 
πλεόνασμα ήταν το υψηλότερο των 
δύο τελευταίων ετών. 
 
Οι εξαγωγές της Σλοβενίας σε χώρες 
εκτός ΕΕ αυξήθηκαν κατά 8,2% σε 
0,5 δισ. Ευρώ, ενώ οι εισαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 32,2% σε 0,5 δισ. 
Ευρώ. Η τελευταία αύξηση οφείλεται 
σε μία μεγάλη συναλλαγή στην 
ομάδα μηχανημάτων και 
εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας. 
 
Μείωση του μέσου μισθού τον 
Ιανουάριο 
 

Ο μέσος μηνιαίος ακαθάριστος 
μισθός στη Σλοβενία τον Ιανουάριο 
ανήλθε σε 1.659,27 Ευρώ, ήτοι 3,7% 
χαμηλότερος σε ονομαστικούς και 
2,9% σε πραγματικούς όρους σε 
σύγκριση με τον Δεκέμβριο. Η μέση 
καθαρή αμοιβή ανήλθε σε 1.077,73 
Ευρώ, σημειώνοντας μείωση 4,6% σε 
ονομαστικούς και κατά 3,8% σε 
πραγματικούς όρους σε σύγκριση με 
τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της Στατιστικής 
Υπηρεσίας. 
 
Οι μηνιαίες αποδοχές ήταν 
χαμηλότερες τον Ιανουάριο λόγω 
λιγότερων πληρωμών για μπόνους 
όπως ο 13ος μισθός και το επίδομα 
Χριστουγέννων, τα οποία 
καταβάλλονται στο τέλος του έτους. 
Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 
2017, ο μέσος όρος ακαθάριστων 
αποδοχών αυξήθηκε κατά 4,2% σε 
ονομαστικές τιμές και κατά 2,7% σε 
πραγματικούς όρους. 
 
Οι μηνιαίες αποδοχές αυξήθηκαν σε 
σύγκριση με τον Δεκέμβριο μόνο 
στην εξόρυξη (κατά 33,7%), στη 
δημόσια διοίκηση, την άμυνα και 
την κοινωνική ασφάλιση (κατά 1,7%) 
και στην εκπαίδευση (κατά 0,1%). Η 
μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε εν τω 
μεταξύ στην παροχή ηλεκτρισμού, 
φυσικού αερίου και ατμού (κατά 
16,6%). 
 
Ο μέσος καθαρός μισθός τον 
Ιανουάριο ήταν υψηλότερος στην 
εξορυκτική βιομηχανία στα 1.760,95 
Ευρώ και ο χαμηλότερος στην 
κατηγορία άλλες δραστηριότητες 
στα 750,60 Ευρώ. 



Το μέσο εισόδημα ήταν υψηλότερο 
στην κεντρική Σλοβενία στα 1.167,24 
Ευρώ, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο 
για ολόκληρη τη χώρα κατά 8,3%. 
 
Το Ινστιτούτο IMAD αναβαθμίζει 
την πρόβλεψη οικονομικής 
ανάπτυξης της Σλοβενίας για το 
2018 στο 5,1% 
 
Το κρατικό Ινστιτούτο 
Μακροοικονομικής Ανάλυσης και 
Ανάπτυξης (Institute of 
Macroeconomic Analysis and 
Development – IMAD), αναβάθμισε 
την πρόβλεψή του ανάπτυξης του 
ΑΕΠ για το τρέχον έτος από 3,9% σε 
5,1% και από 3,2% σε 3,8% για το 
επόμενο έτος. Το 2020, η οικονομία 
της Σλοβενίας αναμένεται να 
αυξηθεί κατά 3,2%. 
 
Το think-tank της κυβέρνησης 
αναμένει να συνεχιστεί η ταχεία 
αύξηση των εξαγωγών, αλλά 
σταδιακά να επιβραδυνθεί τα 
επόμενα χρόνια. Μετά την περσινή 
αύξηση κατά 10,6%, οι εξαγωγές 
αναμένεται  να αυξηθούν φέτος κατά 
9,2%, κατά 7,5% το 2019 και κατά 
6,8% το 2020. 
 
Η αύξηση των εισαγωγών θα υπερβεί 
την αύξηση των εξαγωγών, αλλά το 
εξωτερικό εμπόριο θα συνεχίσει να 
συμβάλλει θετικά στην οικονομική 
ανάπτυξη. 
 
Η ιδιωτική κατανάλωση, η οποία 
αυξήθηκε κατά 3,2% πέρυσι, 
αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,6% 
φέτος, κατά 3% το επόμενο έτος και 
κατά 2% το 2020. 

Οι κυβερνητικές δαπάνες θα 
αυξηθούν εν τω μεταξύ κατά 1,7% 
φέτος, κατά 1,4% το 2019 και κατά 
1,1%  το 2020. 
 
Η αύξηση των ακαθάριστων 
επενδύσεων φέτος θα είναι κατά 0,3 
ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη 
από πέρυσι στο 10%. Τα επόμενα δύο 
χρόνια η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί 
σε 8,5% και 7,5% αντίστοιχα. 
 
Το IMAD αναμένει επίσης 
σημαντική άνοδο των ονομαστικών 
μισθών. Μετά την περσινή αύξηση 
κατά 2,7% των ακαθάριστων μισθών, 
φέτος ο ακαθάριστος μηνιαίος 
μισθός θα αυξηθεί κατά 4%, το 
επόμενο έτος κατά 4,5% και το 2020 
κατά 4,3%. 
 
Σε πραγματικούς όρους, η περσινή 
αύξηση 1,3% των μισθών θα 
ακολουθήσει αύξηση 2,5% φέτος, 
αύξηση 2,6% το 2019 και αύξηση 
κατά 2% το 2020. 
 
Το εγγεγραμμένο ποσοστό ανεργίας, 
που έφθασε το 9,5% πέρυσι, 
αναμένεται να μειωθεί φέτος σε 8%, 
σε 7,2% το επόμενο έτος και σε 6,7% 
το 2020. 
 
Άνοδος των επενδύσεων στη 
Σλοβενία 
 
Η Σλοβενία σημείωσε αύξηση τον 
Ιανουάριο σε άμεσες ξένες 
επενδύσεις (ΑΞΕ). Οι εισροές άμεσων 
ξένων επενδύσεων αυξήθηκαν κατά 
98 εκατ. Ευρώ τον Ιανουάριο, ενώ το 
απόθεμα εκτιμάται σε 13,368 δισ. 



Ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου από την 
κεντρική τράπεζα. 
 
Στο τελευταίο μηνιαίο δελτίο της, η 
Τράπεζα της Σλοβενίας  αναφέρει 
ότι οι εισροές άμεσων ξένων 
επενδύσεων αυξήθηκαν κατά 630 
εκατ. Ευρώ τους δώδεκα μήνες έως 
τα τέλη Ιανουαρίου. 
 
Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης 
ήταν με τη μορφή μετοχών και 
επανεπενδυθέντων κερδών (343 
εκατ. Ευρώ και 495 εκατ. Ευρώ 
αντίστοιχα), ενώ το καθαρό χρέος 
έναντι ξένων κατόχων μειώθηκε 
κατά 208 εκατ. Ευρώ. 
 
Οι εξωτερικές ΑΞΕ αυξήθηκαν κατά 
26 εκατ. Ευρώ τον Ιανουάριο, ενώ 
μειώθηκαν κατά 13 εκατ. Ευρώ τους 
τελευταίους 12 μήνες. Στο τέλος του 
2017, τα αποθέματα άμεσων ξένων 
επενδύσεων εκτιμήθηκαν σε 5,764 
δισ. Ευρώ. 
 
Η βιομηχανία της Σλοβενίας 
επεκτάθηκε κατά 12,7% ετησίως 
τον Ιανουάριο 
 
Η βιομηχανική παραγωγή της 
Σλοβενίας αυξήθηκε κατά 12,7% σε 
ετήσια βάση τον Ιανουάριο, αλλά 
υποχώρησε κατά 1,2% από τον 
προηγούμενο μήνα. Τα αποθέματα 
και ο κύκλος εργασιών αυξήθηκαν 
επίσης σε ετήσια βάση, σύμφωνα με 
τη Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Η ετήσια αύξηση της βιομηχανικής 
δραστηριότητας προήλθε από τη 
μεταποίηση (+14,2%), ενώ 
παρατηρήθηκε επιβράδυνση στην 

εξορυκτική βιομηχανία (-0,8%) και 
στην παροχή ηλεκτρισμού, φυσικού 
αερίου και ατμού (-0,7%). 
 
Τα έσοδα από βιομηχανικές 
πωλήσεις τον Ιανουάριο αυξήθηκαν 
κατά 15,3%. Η πιο σημαντική 
ανάπτυξη, με ετήσιο ρυθμό 35,5%, 
σημειώθηκε στις βιομηχανίες 
κεφαλαιουχικών αγαθών. 
 
Η αξία των αποθεμάτων τελικής και 
ημιτελούς παραγωγής αυξήθηκε 
κατά 0,3% σε μηνιαίο επίπεδο και 
κατά 1,2% σε ετήσια βάση. 
 
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού 
της Σλοβενίας στο 1,2% τον 
Μάρτιο 
 
Εξαιτίας των υψηλότερων τιμών των 
τροφίμων, ο ετήσιος ρυθμός 
πληθωρισμού της Σλοβενίας 
διαμορφώθηκε σε 1,2% τον Μάρτιο, 
στο ίδιο επίπεδο με τον 
προηγούμενο μήνα,  σύμφωνα με τη 
Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Σε ένα χρόνο, οι τιμές των 
προϊόντων αυξήθηκαν κατά 1% και 
οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν 
κατά 1,4%. Οι τιμές των μη διαρκών 
αγαθών αυξήθηκαν περισσότερο, 
κατά 2,4%. 
 
Ο ετήσιος πληθωρισμός οφείλεται 
στις υψηλότερες τιμές των τροφίμων: 
οι τιμές των φρούτων αυξήθηκαν 
κατά 15,4%, ενώ οι τιμές του κρέατος 
αυξήθηκαν κατά 8,8%, οι τιμές του 
γάλακτος, του τυριού και των αυγών 
σημείωσαν επίσης αύξηση κατά 
2,2%. 



Οι τιμές των τροφίμων συνεισέφεραν 
0,6 της εκατοστιαίας μονάδας στο 
ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού. 
 
Το αντίθετο αποτέλεσε η μείωση των 
τιμών των αυτοκινήτων (-4,4%) και 
των χαμηλότερων τιμών των 
λαχανικών (-6,1%) και των 
υπηρεσιών ασύρματης τηλεφωνίας (-
3,1%). 
 
Η μηνιαία άνοδος των τιμών 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 
τιμών των ειδών ένδυσης (+ 6,7%) 
και των υποδημάτων (+ 4,7%), των 
υπηρεσιών υγείας (+ 1,4%) και του 
αθλητικού εξοπλισμού (+ 15,6%). 
 
Ωστόσο, οι τιμές των πακέτων 
διακοπών μειώθηκαν κατά 9,3% και 
τα καύσιμα ήταν κατά 2,5% 
φθηνότερα από ό, τι τον 
Φεβρουάριο. 
 
Με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη 
τιμών καταναλωτή, το πρότυπο της 
ΕΕ, η ετήσια αύξηση των τιμών 
καταναλωτή ήταν 1,5% και η 
μηνιαία αύξηση ήταν 0,4%. 
 
 Η Σλοβενία με πλεόνασμα του 
κρατικού προϋπολογισμού το 
2017 
 
Η Σλοβενία κατέγραψε πλεόνασμα 
της γενικής κυβέρνησης το 2017 για 
πρώτη φορά μετά την ανεξαρτησία 
της. Τα έσοδα υπερέβησαν τις 
δαπάνες κατά 13 εκατ. Ευρώ ή 0,03% 
του ΑΕΠ ως αποτέλεσμα της υψηλής 
οικονομικής ανάπτυξης, ανακοίνωσε 
τον Μάρτιο  η Στατιστική Υπηρεσία. 

Ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν ετησίως 
κατά 6,5%, οι δαπάνες αυξήθηκαν 
κατά 1,9%. 
 
Η ανακοίνωση αναφέρει ότι "έτσι η 
Σλοβενία έφθασε στο σημείο που τα 
έσοδα και οι δαπάνες της είναι 
σχεδόν εξισορροπημένα", 
σημειώνοντας ότι αυτή ήταν η 
πρώτη φορά από τότε που η χώρα 
κέρδισε την ανεξαρτησία της το 1991. 
 
Η Σλοβενία μειώνει σταδιακά το 
έλλειμμα του δημοσίου 
προϋπολογισμού από το 2013, όταν 
έφτασε στο 15% του ΑΕΠ. 
 
Εν τω μεταξύ, το χρέος της γενικής 
κυβέρνησης αυξάνεται. Το 2017, 
αυξήθηκε κατά 0,3% στα 31,86 δισ. 
Ευρώ ή στο 73,6% του ΑΕΠ. Όμως, 
λόγω της αύξησης του ΑΕΠ σε 
ονομαστικούς όρους, ο αριθμός είναι 
κατά 6,7% χαμηλότερος από ό, τι το 
2014. 
 
Το υπουργείο Οικονομικών 
απάντησε στις νέες στατιστικές 
λέγοντας ότι ήταν ευτυχές που η 
Σλοβενία κατόρθωσε να 
εξισορροπήσει τον κρατικό 
προϋπολογισμό. Ωστόσο, τα δημόσια 
οικονομικά πρέπει να συνεχίσουν να 
αποτελούν αντικείμενο υπεύθυνης 
διαχείρισης, δήλωσε η Υπουργός 
Οικονομικών κα Mateja Vraničar 
Erman. 
 
Η διαδικασία δημοσιονομικής 
εξυγίανσης δεν έχει ακόμη 
ολοκληρωθεί. "Δεν έχουμε ακόμη 
ενισχύσει την ανθεκτικότητα μας σε 
σημείο που θα μπορούσαμε να 



αντισταθμίσουμε τις αρνητικές 
επιπτώσεις τυχόν επόμενης κρίσης, η 
οποία υα είναι πολύ κρίσιμη για τη 
Σλοβενία ως οικονομία 
προσανατολισμένη στις εξαγωγές". 
 
Η Σλοβενία δεσμεύεται επίσης από 
το νόμο περί δημοσιονομικών 
κανόνων, ο οποίος απαιτεί 
ισορροπημένο προϋπολογισμό ή 
δημοσιονομικό πλεόνασμα, το οποίο 
η Σλοβενία δεν έχει επιτύχει ακόμη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


