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Η Σλοβενία κατήλθε επτά θέσεις, 
στην 37η, στην επιχειρηματική 
έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας 
 
Η Σλοβενία τοποθετήθηκε στην 37η 
θέση, κάτω επτά θέσεις από το 
προηγούμενο έτος, στην κατάταξη 
της έκθεσης ‘Doing Business’ της 
Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2018, η 
οποία δείχνει την ευκολία της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στις υπό εξέταση χώρες. Μεταξύ των 
δέκα τομέων που εξετάστηκαν, η 
Σλοβενία πραγματοποίησε την 
καλύτερη επίδοση στο διασυνοριακό 
εμπόριο, όπου μοιράστηκε την 
πρώτη θέση με αρκετές άλλες χώρες. 
Μεταξύ των 190 χωρών που 
αξιολογήθηκαν, η Σλοβενία είναι η 
10η στην επίλυση της 
επιχειρηματικής χρεωκοπίας, 
κερδίζοντας δύο θέσεις από την 
προηγούμενη χρονιά ενώ 
κατατάχθηκε στην 19η θέση στην 
παραγωγή ηλεκτρισμού, πέφτοντας 
κατά τρεις βαθμίδες. Η έκθεση θέτει 
τη Νέα Ζηλανδία στην κορυφή της 
κατάταξης για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά. 
 
 

 
 
 
Αύξηση κερδών κατά 30% στο 
εννεάμηνο του διαχειριστή του 
αεροδρομίου της Λιουμπλιάνα  
 
Η εταιρεία Fraport Slovenija, η 
οποία εκμεταλλεύεται το αεροδρόμιο 
Jože Pučnik της Λουμπλιάνα, 
σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 16,3% 
στα 31,4 εκατ. Ευρώ τους πρώτους 
εννέα μήνες του έτους και τα αύξηση 
των καθαρών κερδών κατά 30,6% σε 
4,7 εκατ. Ευρώ σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2016. Ο 
αριθμός των επιβατών στο 
αεροδρόμιο της Λιουμπλιάνα κατά 
την περίοδο Ιανουαρίου-
Σεπτεμβρίου ανήλθε σε σχεδόν 1,3 
εκατομμύρια, ήτοι 20,4% 
περισσότεροι από έτος σε έτος, 
σύμφωνα με την εταιρεία Fraport 
Slovenija. Κατά τους πρώτους εννέα 
μήνες του έτους, ο αριθμός των 
μετακινήσεων αεροσκαφών στον 
αερολιμένα αυξήθηκε κατά 3,5% σε 
9.693, ενώ ο όγκος των μεταφορών 
φορτίου αυξήθηκε κατά 15,2% σε 
8,705 τόνους. 
 
Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε 
κατά 2,5% τον Οκτώβριο 
 



Η αναμενόμενη εποχιακή αύξηση 
των ατόμων που εισέρχονται για 
πρώτη φορά στην αγορά εργασίας 
ώθησε το σύνολο των ανέργων στη 
Σλοβενία να αυξηθεί κατά 2,5% σε 
82,993 άτομα τον Οκτώβριο έναντι 
του Σεπτεμβρίου. Από την άλλη 
πλευρά, το σύνολο ήταν κατά 14,7% 
χαμηλότερο σε ετήσια βάση, ανέφερε 
η Υπηρεσία Απασχόλησης. Συνολικά 
9.673 άτομα, εκ των οποίων 4.035 
ήταν άτομα που αναζητούσαν 
εργασία για πρώτη φορά, των 
οποίων η φοίτηση έληξε, 
καταχωρήθηκαν στην Υπηρεσία 
Απασχόλησης τον Οκτώβριο. Ο 
συνολικός αριθμός ήταν 56,2% 
υψηλότερος από ό,τι τον Σεπτέμβριο 
και 7,3% χαμηλότερος από τον 
Οκτώβριο του περασμένου έτους. 
 
Ο αριθμός των αγοραπωλησιών 
ακινήτων σε επίπεδα ρεκόρ το 
πρώτο εξάμηνο, αύξηση των τιμών 
κατά 3% 
 
Τα στοιχεία της αγοράς κατοικιών 
για το πρώτο εξάμηνο του έτους, που 
δημοσιεύθηκαν από την Αρχή 
Χωρομέτρησης και Χαρτογραφίας 
(Surveying and Mapping Authority 
– GURS), δείχνουν ότι ο συνολικός 
αριθμός των συμφωνιών έχει φθάσει 
σε επίπεδα ρεκόρ, από την αρχή της 
συστηματικής καταγραφής τους το 
2007. Οι τιμές των 
χρησιμοποιημένων διαμερισμάτων 
αυξήθηκαν κατά 3%, σε επίπεδο  που 
είναι 10% υψηλότερο από το 
χαμηλότερο επίπεδο που 
καταγράφηκε το 2015 αλλά ακόμα 
14% κάτω από τα ανώτατα επίπεδα 
του 2008. Περίπου 17.200 συμφωνίες 

για ακίνητα αξίας 1,07 δισ. Ευρώ 
ολοκληρώθηκαν το πρώτο εξάμηνο. 
Οι πωλήσεις διαμερισμάτων 
ανήλθαν σε 5.885, αύξηση 10,5% σε 
σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 
2016 και 8,7% περισσότερες σε σχέση 
με το πρώτο εξάμηνο του 
περασμένου έτους. 
 
Αύξηση των αγορών μέσω 
διαδικτύου 
 
Η Στατιστική Υπηρεσία ανέφερε ότι 
οι ηλεκτρονικές αγορές στη Σλοβενία 
αυξάνονται συνεχώς καθώς το 46% 
των πολιτών ηλικίας 16 έως 74 ετών 
πραγματοποίησε ηλεκτρονική αγορά 
από τον Απρίλιο του 2016 έως τον 
Μάρτιο του 2017, ποσοστό που ήταν 
κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες 
υψηλότερο από ό,τι την 
προηγούμενη δωδεκάμηνη περίοδο. 
Το μερίδιο των online αγοραστών 
αυξήθηκε σε όλες τις ηλικιακές 
κατηγορίες, το υψηλότερο μερίδιο, 
στο 70%, ήταν μεταξύ των ατόμων 
ηλικίας 25-34 ετών. Οι μισοί από 
τους αγοραστές αγόρασαν ρούχα, 
αθλητικά είδη ή υποδήματα, ενώ το 
77% των αγοραστών 
πραγματοποίησαν τις αγορές τους 
μέσω σλοβενικών παρόχων. 
 
Η ΕΤΑΑ βελτιώνει σημαντικά την 
πρόβλεψη της για την ανάπτυξη 
της σλοβενικής οικονομίας 
 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
(European Bank for Reconstruction 
and Development – EBRD) 
αναβάθμισε την πρόβλεψη της για 
την ανάπτυξη της σλοβενικής 



οικονομίας κατά 1,5 ποσοστιαίες 
μονάδες σε 4%. Αναβάθμισε επίσης 
την πρόβλεψη για το επόμενο έτος 
κατά 0,7 μονάδες σε 2,9%. Η ΕΤΑΑ 
δήλωσε ότι η ανάπτυξη καθοδηγείται 
από την εγχώρια ζήτηση, η οποία 
επωφελείται από την «ισχυρή 
δυναμική κατανάλωσης και την 
ισχυρή ανάκαμψη των επενδύσεων 
με την έναρξη του νέου κύκλου 
χρηματοδότησης της ΕΕ». Εν τω 
μεταξύ, βλέπει πιθανούς κινδύνους 
από την υψηλή εταιρική υπερχρέωση 
και από την αργή εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με 
το επιχειρηματικό περιβάλλον και 
τις ιδιωτικοποιήσεις. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αναβαθμίζει σημαντικά την 
πρόβλεψή της αύξησης του ΑΕΠ 
της Σλοβενίας σε 4,7% 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναβάθμισε 
την πρόβλεψή της για την αύξηση 
του ΑΕΠ της Σλοβενίας για το 
τρέχον έτος κατά 1,4 ποσοστιαίες 
μονάδες σε 4,7%. Το 2018, η 
οικονομία της Σλοβενίας αναμένεται 
να αυξηθεί κατά 4%, δηλαδή κατά 
0,9 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο 
από ό, τι στις εαρινές προβλέψεις της 
Επιτροπής. Η Επιτροπή θεωρεί  ότι η 
αυξημένη αισιοδοξία των 
καταναλωτών και η ευκολότερη 
πρόσβαση σε πιστώσεις, θα 
μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τις 
επενδύσεις, ιδίως στον τομέα της 
στέγασης. Οι κίνδυνοι για 
χαμηλότερη από την αναμενόμενη 
ανάπτυξη είναι εν τω μεταξύ κυρίως 
εξωτερικοί και αφορούν κυρίως τις 

διακυμάνσεις των τιμών της 
ενέργειας και των πρώτων υλών. 
 
Οι εξαγωγές της Σλοβενίας 
αυξήθηκαν κατά 12,7% τους 
πρώτους εννέα μήνες του έτους 
 
Οι εταιρείες της Σλοβενίας εξήγαγαν 
συνολικά 20,94 δις Ευρώ σε 
εμπορεύματα κατά τους πρώτους 
εννέα μήνες ή 12,7% περισσότερο 
από την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο, ενώ οι εισαγωγές στη 
Σλοβενία αυξήθηκαν κατά 13,9% στα 
20,23 δισ. Ευρώ, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της Στατιστικής 
Υπηρεσίας. Το πλεόνασμα του 
εμπορικού ισοζυγίου κατά την 
περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 
ανήλθε σε 707,39 εκατ. Ευρώ και ο 
λόγος εξαγωγών προς εισαγωγές σε 
103,5%. Μόνο το Σεπτέμβριο, οι 
σλοβενικές εταιρείες εξήγαγαν 2,617 
δισ. Ευρώ σε αγαθά, που είναι 14,1% 
περισσότερο σε ετήσια βάση και τα 
περισσότερα σε ένα μήνα αυτό το 
έτος. Οι εισαγωγές του Σεπτεμβρίου 
αυξήθηκαν κατά 10,7% σε 2,358 δισ. 
Ευρώ. 
 
Αύξηση της βιομηχανικής 
παραγωγής κατά 6,9% στο 
εννεάμηνο 
 
Η βιομηχανική παραγωγή της 
Σλοβενίας αυξήθηκε κατά 6,9% κατά 
τους πρώτους εννέα μήνες σε ετήσια 
βάση, δείχνουν νέα στοιχεία που 
εξέδωσε η Στατιστική Υπηρεσία. 
Μόνο το Σεπτέμβριο η παραγωγή 
αυξήθηκε κατά 1,3% σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα και κατά 8,6% σε 
ετήσια βάση. Σημαντικοί για την 



μηνιαία ανάπτυξη ήταν ο τομέας της 
μεταποίησης και του ηλεκτρισμού, 
του φυσικού αερίου και του ατμού (+ 
1,6%) και των μεταλλευμάτων και 
λατομείων (+ 1,4%). 
 
Η Σλοβενία δεύτερη στη 
βιομηχανική παραγωγή στην ΕΕ 
τον Σεπτέμβριο 
 
Η Σλοβενία σημείωσε τη δεύτερη 
μεγαλύτερη αύξηση της 
βιομηχανικής παραγωγής στην ΕΕ 
τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση, 
ανακοίνωσε η Eurostat. Με 
ανάπτυξη 8,6%, η Σλοβενία 
υπολείπεται μόνο της Λετονίας, η 
οποία σημείωσε αύξηση της 
βιομηχανικής της παραγωγής κατά 
12,9% το Σεπτέμβριο. Η Σλοβενία 
ήταν επίσης πολύ υψηλότερα από 
τον μέσο όρο της ΕΕ που ανήλθε σε 
3,6%. Σε μηνιαίο επίπεδο, η 
βιομηχανική παραγωγή στη 
Σλοβενία αυξήθηκε κατά 1,3%, ενώ 
στην ευρωζώνη μειώθηκε κατά 0,5% 
και κατά 0,6% σε ολόκληρη την ΕΕ. 
 
Το Ινστιτούτο IMAD αναφέρει ότι 
η ανταγωνιστικότητα αποτελεί 
επίσης στοιχείο στην ανάπτυξη 
των εξαγωγών 
 
Το κυβερνητικό Ινστιτούτο 
Μακροοικονομικής Ανάλυσης και 
Ανάπτυξης (IMAD) δήλωσε στο 
τελευταίο τεύχος του δελτίου του 
‘Economic Mirror’ ότι ενώ οι 
εξαγωγές που εξαρτώνται από την 
εξωτερική ζήτηση παραμένουν το 
βασικό στοιχείο της οικονομικής 
ανάπτυξης στη Σλοβενία, η βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας των 

σλοβενικών εταιρειών συμβάλλει 
επίσης στην αύξηση των εξαγωγών. 
Το κυβερνητικό μακροοικονομικό 
think-tank δήλωσε ότι «αυτό 
αντανακλάται στη συνεχιζόμενη 
αύξηση των μεριδίων αγοράς των 
αγαθών στις ξένες αγορές», 
προσθέτοντας ότι η παραγωγή 
αυξάνεται στον τομέα της 
μεταποίησης, ιδίως στις βιομηχανίες 
με εξαγωγικό προσανατολισμό. 
 
Ο μέσος καθαρός μισθός μειώθηκε 
κατά 0,6% σε 1.047 Ευρώ τον 
Σεπτέμβριο 
 
Ο μέσος ακαθάριστος μισθός στη 
Σλοβενία το Σεπτέμβριο ήταν 
1.604,38 Ευρώ ή 0,6% χαμηλότερος 
από τον Αύγουστο σε ονομαστικούς 
όρους και 0,8% χαμηλότερος σε 
πραγματικούς όρους. Ο μέσος 
ακαθάριστος μισθός για το 
Σεπτέμβριο ήταν υψηλότερος σε 
ετήσια βάση κατά 3% σε 
ονομαστικούς όρους και κατά 1,6% 
σε πραγματικούς όρους, σύμφωνα με 
την Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Ο προϋπολογισμός καταγράφει 
πλεόνασμα ύψους 14,9 εκατ. Ευρώ 
το διάστημα Ιανουαρίου-
Οκτωβρίου 
 
Ο κρατικός προϋπολογισμός 
σημείωσε πλεόνασμα ύψους 77,7 
εκατ. Ευρώ τον Οκτώβριο για να 
φθάσει το σωρευτικό πλεόνασμα των 
14,9 εκατ. Ευρώ τους πρώτους δέκα 
μήνες του έτους, σύμφωνα με έκθεση 
του Υπουργείου Οικονομικών. Κατά 
τους πρώτους δέκα μήνες του έτους, 
ο εθνικός προϋπολογισμός σημείωσε 



έσοδα ύψους 7,3 δισ. Ευρώ, ήτοι 7% 
περισσότερο σε ετήσια βάση, ενώ οι 
δαπάνες μειώθηκαν κατά 1% σε 7,3 
δισ. Ευρώ. Ενώ η κυβέρνηση 
σχεδιάζει έλλειμμα του 
προϋπολογισμού για ολόκληρο το 
2017, το επόμενο έτος αναμένεται να 
ολοκληρωθεί με πλεόνασμα του 
προϋπολογισμού για πρώτη φορά σε 
δέκα χρόνια. 
 
Το κοινοβούλιο ψήφισε τον 
προϋπολογισμό των δύο επόμενων 
ετών 
 
Η Εθνική Συνέλευση ψήφισε τους 
προϋπολογισμούς για τα έτη 2018 
και 2019, με τους οποίους η 
κυβέρνηση καταργεί σταδιακά τα 
μέτρα λιτότητας. Τα έσοδα του 
προϋπολογισμού αναμένεται να 
αυξηθούν σε 9,68 δισ. Ευρώ το 
επόμενο έτος και σε 9,75 δισ. Ευρώ το 
2019. Κατά την εκπόνηση της 
αρχικής έκδοσης του 
προϋπολογισμού του 2018 
περισσότερο από ένα χρόνο πριν, η 
κυβέρνηση ανέμενε να εισπράξει 409 
εκατ. Ευρώ λιγότερο από ό,τι 
προβλέπεται από τις πιο πρόσφατες 
εκτιμήσεις. Οι δαπάνες του 
προϋπολογισμού για το 2018 
πρόκειται  επίσης να αυξηθούν, αλλά 
πολύ λιγότερο, κατά 53 εκατ. Ευρώ. 
Οι συνολικές δαπάνες θα ανέλθουν 
σε 9,63 δισ. Ευρώ, ενώ ένα χρόνο 
αργότερα θα φθάσουν τα 9,7 δισ. 
Ευρώ. Τόσο το 2018 όσο και το 2019, 
η Σλοβενία θα σημειώσει πλεόνασμα 
προϋπολογισμού περίπου 50 εκατ. 
Ευρώ, το πρώτο πλεόνασμα σε δέκα 
χρόνια. 
 

Ο κλάδος της πληροφορικής και 
των επικοινωνιών κατέγραψε 
αύξηση εσόδων κατά 2% πέρυσι 
 
Οι εταιρείες της Σλοβενίας στον 
τομέα των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών 
σημείωσαν συνολικά 3,68 δισ. Ευρώ 
έσοδα από πωλήσεις πέρυσι, 
αυξημένα κατά 2% σε ετήσια βάση, 
σύμφωνα με την Στατιστική 
Υπηρεσία. Τα έσοδα από τις εν λόγω 
εταιρείες αντιπροσώπευαν το 4,3% 
των συνολικών εσόδων από εταιρείες 
που ασκούν κυρίως εμπορικές 
δραστηριότητες. Συνολικά, 7.635 
επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν 
πέρυσι στον τομέα, αυξημένες κατά 
6% από το 2015. 
 
Το επιχειρηματικό κλίμα 
ενισχύθηκε περαιτέρω τον 
Νοέμβριο 
 
Το επιχειρηματικό κλίμα της 
Σλοβενίας βελτιώθηκε περαιτέρω τον 
Νοέμβριο μετά την επιστροφή στο 
προ της κρίσης επίπεδο το 
προηγούμενο μήνα, προσθέτοντας 
επιπλέον 0,6 μονάδες σε σχέση με τον 
Οκτώβριο και 8,2 ποσοστιαίες 
μονάδες σε ετήσια βάση, ανερχόμενο 
στις 16,1 μονάδες. Σύμφωνα με 
έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας, η 
βελτίωση του μηνιαίου επιπέδου 
οφείλεται στους δείκτες 
εμπιστοσύνης στον τομέα της 
μεταποίησης (0,5 μονάδες), στις 
υπηρεσίες (0,5 μονάδες) και του 
λιανικού εμπορίου (0,1 μονάδες). 
Από την άλλη πλευρά, η 
εμπιστοσύνη στις κατασκευές και 
στους καταναλωτές είχε αρνητικό 



αντίκτυπο στον δείκτη σε μηνιαίο 
επίπεδο (-0,4 και -0,1, αντίστοιχα). 
 
Επιθεώρηση διαπιστώνει ότι 
σχεδόν το ένα πέμπτο της 
τρέχουσας κατασκευαστικής 
δραστηριότητας είναι παράνομο 
 
Μια στοχευμένη επιθεώρηση 
διαπίστωσε ότι σχεδόν το ένα πέμπτο 
των υπό κατασκευή κτιρίων είναι 
παράνομα, ανέφεραν οι 
επιθεωρητές. Ενώ ο αριθμός αυτός 
είναι σημαντικός, οι επιθεωρητές 
δήλωσαν με ικανοποίηση ότι η 
κατάσταση βελτιώθηκε από πέρυσι, 
όταν το ένα τέταρτο των 
επιθεωρηθέντων κτηρίων ήταν 
παράνομο. Το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 
διενήργησε την επιθεώρηση μεταξύ 
της 1ης Φεβρουαρίου και της 20ής 
Νοεμβρίου για να αποκαλύψει την 
παράνομη κατασκευή, ειδικά σε 
προστατευόμενες περιοχές. Το 
ποσοστό των παράνομων κτιρίων 
είναι πολύ υψηλό, καθώς 124 από τα 
633 επιθεωρούμενα κτίρια δεν 
διέθεταν άδεια δόμησης. 
 
Ο όγκος των άμεσων ξένων 
επενδύσεων αυξήθηκε κατά 11,5% 
το 2016 
 
Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη 
Σλοβενίας ανήλθαν σε 12,9 δισ. 
Ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση 
11,5% έναντι του 2015. Οι άμεσες 
επενδύσεις της Σλοβενίας στο 
εξωτερικό ανήλθαν σε 5,7 δισ. Ευρώ, 
ήτοι 3,7% περισσότερο από ό, τι είχε 
υπολογισθεί προηγουμένως, ανέφερε 
η Κεντρική Τράπεζα. Η εισροή ιδίων 

κεφαλαίων ανήλθε σε 938,1 εκατ. 
Ευρώ πέρυσι. Οι εταιρείες με 
αλλοδαπούς ιδιοκτήτες σημείωσαν 
συνολικά κέρδη 1,12 δισ. Ευρώ. Το 
μέσο ποσοστό κέρδους από τις 
άμεσες ξένες επενδύσεις ήταν 4,8%, 
έναντι μέσου όρου 5,4% την περίοδο 
2009-2016. 
 
Έρευνα της ΕΚΤ δείχνει ότι οι 
Σλοβένοι προτιμούν τα μετρητά 
 
Τα μετρητά φαίνεται να είναι πολύ 
δημοφιλή στη Σλοβενία, καθώς η 
χώρα κατέλαβε την πρώτη θέση 
μεταξύ των μελών της ευρωζώνης 
στο μερίδιο των ανθρώπων που 
κράτησαν πέρυσι περισσότερα από 
1.000 Ευρώ σε μετρητά, σύμφωνα με 
έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (ΕΚΤ). Τη Σλοβενία 
ακολούθησε η Λιθουανία: ενώ το 
μερίδιο των Σλοβένων που 
κράτησαν περισσότερα από 1.000 
Ευρώ σε μετρητά στο σπίτι τους 
έφτασε το 23%, το μερίδιο των 
Λιθουανών ήταν 20%. Εν τω μεταξύ, 
οι Γερμανοί αποδείχτηκαν ότι είναι 
αυτοί που φέρουν πάνω τους τα 
περισσότερα μετρητά μεταξύ όλων 
των μελών της ευρωζώνης, έχοντας 
κατά μέσο όρο 103 Ευρώ στο 
πορτοφόλι τους, 38 Ευρώ 
περισσότερα από τον μέσο όρο της 
ευρωζώνης. 
 
Ο ΟΟΣΑ αναβαθμίζει την 
πρόβλεψη του για αύξηση του ΑΕΠ 
της Σλοβενίας σε 4,9% το 2017 
 
Ο Οργανισμός Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) αναβάθμισε τις πρόσφατες 



οικονομικές του προβλέψεις για τη 
Σλοβενία κατά 1,1 εκατοστιαία 
μονάδα και τώρα αναμένει αύξηση 
4,9% του ΑΕΠ το 2017. Η προβολή 
για το επόμενο έτος αναβαθμίστηκε 
κατά 1,2 μονάδες σε 4,3%. Το 2019, η 
οικονομία της Σλοβενίας θα αυξηθεί 
κατά 3,4%, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ. 
Η ανάπτυξη στη Σλοβενία έχει 
επιταχυνθεί καθώς η ταχύτερη 
επέκταση των εξαγωγικών αγορών 
συνέπεσε με υψηλότερες 
καταναλωτικές δαπάνες και 
επενδύσεις, σύμφωνα με την 
τελευταία έκθεσή του. Ωστόσο, 
αναμένει ότι η ανάπτυξη θα 
μετριαστεί το 2018 και το 2019, αν 
και θα παραμείνει πάνω από τη 
δυναμική της οικονομίας της.  
 
Αύξηση του σλοβενικού ΑΕΠ το 
τρίτο τρίμηνο κατά 4,5% σε 
ετήσια βάση 
 
Το ΑΕΠ της Σλοβενίας αυξήθηκε 
κατά 4,5% σε πραγματικούς όρους το 
τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε 
σύγκριση με την ίδια περίοδο το 
2016, ανέφερε η Στατιστική 
Υπηρεσία στην πρώτη της 
αξιολόγηση. Προσαρμοσμένο για 
την εποχή και τις εργάσιμες ημέρες, 
το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,9% σε 
ετήσια βάση και κατά 1,0% σε σχέση 
με το προηγούμενο τρίμηνο. Η 
αύξηση του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο σε 
πραγματικούς όρους υποχώρησε 
ελαφρά από την επέκταση κατά το 
δεύτερο τρίμηνο, η οποία 
διορθώθηκε προς τα πάνω από την 
Στατιστική Υπηρεσία κατά 0,2 
ποσοστιαίες μονάδες σε 4,6%. Ο 

ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης για το 
πρώτο τρίμηνο ήταν 5,1%. 
 
Ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε 
κατά 0,6 μονάδες το Νοέμβριο σε 
1,2% 
 
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού τον 
Νοέμβριο ήταν 1,2%, δηλαδή 0,6 
ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο 
από τον αντίστοιχο μήνα του 
περασμένου έτους, κυρίως λόγω των 
καυσίμων, του κρέατος και των 
προϊόντων καπνού, σύμφωνα με τη 
Στατιστική Υπηρεσία. Οι τιμές των 
αγαθών ήταν κατά 1,2% υψηλότερες 
κατά μέσο όρο τον Νοέμβριο σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ 
οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν 
κατά 1,3%. Οι κυριότερες 
συνεισφορές στον ετήσιο 
πληθωρισμό τον Νοέμβριο ήταν οι 
τιμές των υγρών καυσίμων, οι οποίες 
αυξήθηκαν κατά 8,1% σε ετήσια 
βάση. Οι τιμές των προϊόντων 
καπνού αυξήθηκαν κατά 4,8% και οι 
τιμές του κρέατος κατά 4,6%. 
 
Το ποσοστό ανεργίας στο τρίτο 
τρίμηνο κατήλθε σε 6,3% 
 
Το ποσοστό ανεργίας στην έρευνα 
εργατικού δυναμικού της Σλοβενίας 
μειώθηκε στο 6,3% το τρίτο τρίμηνο 
του έτους, δηλαδή μείωση 0,1 
ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με το 
προηγούμενο τρίμηνο. Αυτός είναι ο 
χαμηλότερος ρυθμός από το τρίτο 
τρίμηνο του 2009, όταν έφθασε το 
6,2%, δήλωσε η Στατιστική 
Υπηρεσία. Το ποσοστό ανεργίας των 
ανδρών κατά το τρίτο τρίμηνο 
μειώθηκε κατά 2,1 ποσοστιαίες 



μονάδες σε 5,1% σε σύγκριση με το 
ίδιο τρίμηνο το 2016 και έφθασε στο 
χαμηλότερο σημείο από το 2008. Για 
τις γυναίκες, ο δείκτης ανεργίας 
μειώθηκε κατά μισή ποσοστιαία 
μονάδα στο 7,7%. 
 
 
 
 
 


