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Οι φορολογικές αρχές εντόπισαν 
1,68 εκατ. Ευρώ αδήλωτα έσοδα 
από ενοίκια 
 
Η δημοσιονομική διοίκηση της 
Σλοβενίας (Slovenian Financial 
Administration – FURS) εντόπισε 
1.056 υποκείμενους στο φόρο οι 
οποίοι δεν δήλωσαν έσοδα ύψους 
1,68 εκατ. Ευρώ από βραχυχρόνια 
ενοικίαση ιδιωτικών ακινήτων τους 
τελευταίους μήνες, ενώ άλλα 74 
άτομα προχώρησαν στην 
καταχώρηση παρελθόντων 
αδήλωτων εσόδων ύψους 660.000 
Ευρώ . 
 
Η FURS ανακοίνωσε τα σχέδιά της 
να εντείνει τους ελέγχους για 
αδήλωτα ενοίκια διακοπών στις 
αρχές Δεκεμβρίου, καλώντας τους 
υποκείμενους στο φόρο να 
δηλώσουν τα έσοδά τους για να 
αποφύγουν τα πρόστιμα. 
 
Σε απάντηση, 374 ιδιοκτήτες 
ακινήτων καταχωρήθηκαν ξανά 
μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, δήλωσε η 
FURS. Από αυτούς οι 216 είναι 
ιδιώτες και οι υπόλοιποι νομικά 
πρόσωπα. 

 
 
 
Σύμφωνα με έρευνα η κρίση έκανε 
τους Σλοβένους  καταναλωτές 
περισσότερο ορθολογικούς 
 
Οι Σλοβένοι καταναλωτές 
παραμένουν ορθολογικοί, παρά το 
γεγονός ότι έχουν περισσότερα 
χρήματα και ξοδεύουν περισσότερο 
μετά την κρίση, σύμφωνα με μια 
έρευνα σχετικά με τις ηλεκτρονικές 
συνήθειες αγορών των Σλοβένων 
που παρουσιάστηκε από την 
εταιρεία δημοσκοπήσεων Valicon. 
Θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να 
αλλάξει αυτό, δήλωσε ο κ. Matjaž 
Robinšak της Valicon. 
 
Σύμφωνα με τον κ. Robinšak, οι 
καταναλωτές έχουν χαλαρώσει μετά 
την κρίση και δαπανούν 
περισσότερα, αλλά η διαδικασία 
αγοράς δεν έχει αλλάξει από τότε. Οι 
καταναλωτές εξακολουθούν να 
διεξάγουν εμπεριστατωμένη έρευνα 
στο διαδίκτυο πριν αποφασίσουν 
για μια αγορά. 
 
Η έρευνα, η οποία διεξήχθη από τον 
Αύγουστο έως τον Νοέμβριο, 
στόχευσε τέσσερις ομάδες 
προϊόντων: διακοπές (153 



ερωτηθέντες), καταναλωτικά 
ηλεκτρονικά (150 καταναλωτές), 
δάνεια (103 καταναλωτές) και 
αυτοκίνητα (150 καταναλωτές). 
 
Ο κ. Robinšak δήλωσε ότι οι 
διακοπές ήταν μεταξύ των πρώτων 
κατηγοριών προϊόντων όπου το 
διαδίκτυο γίνεται το κυρίαρχο 
κανάλι, με το 56% των ερωτηθέντων 
να αγοράζουν online πακέτο 
διακοπών. 
 
Στα καταναλωτικά ηλεκτρονικά, το 
53% των καταναλωτών αγόρασε 
online, ενώ όσοι ψάχνουν για δάνεια 
ή αυτοκίνητα χρησιμοποιούσαν ως 
επί το πλείστον το Διαδίκτυο για να 
αποκτήσουν πληροφορίες μόνο. 
 
Για τα δάνεια, οι καταναλωτές 
εξακολουθούν να προτιμούν να 
ελέγχουν προσωπικά τις 
πληροφορίες, με την ταχύτητα, την 
παροχή συμβουλών και τις συνθήκες 
να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στη λήψη αποφάσεων για δάνειο. 
 
Για τα αυτοκίνητα, οι περισσότεροι 
ερωτηθέντες αναζητούσαν 
πληροφορίες online, αλλά 
πραγματοποίησαν την αγορά 
αυτοπροσώπως. 
 
Επίσης, τα κοινωνικά δίκτυα 
ενημέρωσης ήταν από τις κύριες 
πηγές πληροφόρησης. 
 
Σύμφωνα με την έρευνα που 
διεξήχθη από τον Αύγουστο έως τον 
Νοέμβριο του 2017, το μερίδιο των 
ατόμων ηλικίας 15-65 ετών που 
χρησιμοποιούν έξυπνα κινητά 

(smartphone) σημείωσε άνοδο από 
45% το 2012 σε 85% πέρυσι.  
 
Το 24% των ερωτηθέντων 
χρησιμοποίησε κινητά τηλέφωνα για 
αγορές, σε σχέση με το 20%, το οποίο 
χρησιμοποίησε κινητά τηλέφωνα το 
2015. 
 
Οι Αρχή απαγορεύουν την πώληση 
κρυπτονομισμάτων από ΑΤΜ 
 
Μία μικρή τράπεζα της Σλοβενίας 
αναγκάστηκε να σταματήσει να 
πωλεί κρυπτονομίσματα απευθείας 
από τα ΑΤΜ της, κάτι που αποτελεί 
ακόμη μια ένδειξη ότι τελειώνουν οι 
ημέρες της ελεύθερης πρόσβασης σε 
κρυπτονομίσματα  για όλους. 
 
Η τράπεζα Hranilnica Lon,  με μόνο 
15 δικά της μηχανήματα ΑΤΜ, 
ανακοίνωσε με τυμπανοκρουσίες το 
Σεπτέμβριο του περασμένου έτους 
ότι οι χρήστες θα μπορούσαν να 
αγοράσουν bitcoin απευθείας στα 
ΑΤΜ της. 
 
Αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω της 
αγοράς κουπονιών Bitins, τα οποία 
στη συνέχεια μπορούσαν να 
αποτελέσουν αντικείμενο 
συναλλαγών για κρυπτονομίσματα, 
συμπεριλαμβανομένου του bitcoin 
και του ether. 
 
Αλλά στις 19 Ιανουαρίου εξέδωσε 
ανακοίνωση ότι αυτό δεν ήταν πλέον 
δυνατό. 
 
Η τράπεζα δήλωσε ότι αυτό ήταν 
αποτέλεσμα απόφασης που εξέδωσε 
η Τράπεζα της Σλοβενίας, η κεντρική 



τράπεζα της χώρας, να σταματήσει 
αμέσως αυτή την πρακτική. 
 
Ανεπίσημες πληροφορίες δείχνουν 
ότι η ρυθμιστική απόφαση βασίζεται 
σε νομοθετικές διατάξεις που 
περιορίζουν τις τράπεζες στην 
πώληση χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων, και σύμφωνα με τις 
οποίες τα κρυπτονομίσματα δεν 
θεωρούνται ως τέτοια. 
 
Η Hranilnica Lon δήλωσε ότι είχε 
πουλήσει κουπόνια αξίας 
μεγαλύτερης από μισό εκατομμύριο 
ευρώ σε λιγότερο από τέσσερις 
μήνες. 
 
Η απόφαση της κεντρικής τράπεζας 
ήρθε μόλις μια μέρα αφού εξέδωσε 
μια έντονη προειδοποίηση σχετικά 
με τους κινδύνους από τα 
κρπτονομίσματα σε μια σπάνια 
συνέντευξη Τύπου. 
 
Οι αξιωματούχοι της κεντρικής 
τράπεζας δήλωσαν στις 18 
Ιανουαρίου ότι τα κρυπτονομίσματα 
θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 
συστημικό κίνδυνο για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αν 
το χρηματικό ποσό που διοχετεύεται 
σε αυτά συνέχιζε να αυξάνεται. 
 
Η Σλοβενία αρέσκεται να θεωρεί τον 
εαυτό της ως μια χώρα φιλική προς 
τα κρυπτογραφημένα συστήματα 
και πολλές εταιρείες έχουν 
συγκεντρώσει εκατομμύρια ευρώ με 
αρχικές δημόσιες προσφορές 
νομισμάτων (IPOs), πλήρως 
κρυπτογραφημένες και δίχως 
ρυθμιστικό πλαίσιο. 

Αλλά ο αυξανόμενος κίνδυνος 
κατάχρησης οδήγησε επίσης σε 
εκκλήσεις για ρύθμιση. 
 
Η κεντρική τράπεζα δήλωσε ότι η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 
εξετάζει την εφαρμογή ρυθμιστικού 
πλαισίου στο σύνολο της ευρωζώνης. 
 
Το εξωτερικό εμπόριο της 
Σλοβενίας συνεχίζει την ταχεία 
ανάπτυξή του 
 
Οι εταιρείες της Σλοβενίας εξήγαγαν 
εμπορεύματα αξίας 28,25 
δισεκατομμυρίων Ευρώ το 2017, 
αυξημένα κατά 13,1% έναντι του 
2016 και εισήγαγαν 27,5 δις Ευρώ, 
σημειώνοντας αύξηση 14,2% έναντι 
του 2016, σύμφωνα με στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας. Το εμπορικό 
πλεόνασμα ανήλθε σε 724 εκατ. 
Ευρώ και ήταν το δεύτερο 
υψηλότερο από το 2000. Ο λόγος 
εξαγωγών προς εισαγωγές ήταν 
102,6%. 
 
Τα κράτη μέλη της ΕΕ παρέμειναν οι 
σημαντικότεροι εταίροι, δεδομένου 
ότι περισσότερα από τρία τέταρτα 
(76,7%) ή 21,7 δισ. Ευρώ σλοβενικά 
προϊόντα εξήχθησαν στην ενιαία 
αγορά. Η χώρα εισήγαγε αγαθά από 
μέλη της ΕΕ αξίας που 
αντιπροσώπευε το 80% των 
συνολικών εισαγωγών ή άνω των 22 
δισ. Ευρώ. 
 
Η Σλοβενία σημείωσε εμπορικό 
έλλειμμα 366,5 εκατ. Ευρώ με την ΕΕ, 
αλλά η Στατιστική Υπηρεσία δήλωσε 
ότι έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. 
 



Εν τω μεταξύ, η Σλοβενία σημείωσε 
πλεόνασμα ύψους 1,2 δις. Ευρώ στο 
εμπόριο με τις τρίτες χώρες. Πέρυσι η 
χώρα εξήγαγε εμπορεύματα αξίας 6,6 
δισ. ευρώ και εισήγαγε προϊόντα 
αξίας 5,5 δισ. ευρώ από τον 
υπόλοιπο κόσμο. 
 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των 
σλοβενικών εξαγωγών κατευθύνθηκε 
στη Γερμανία (20,4%), την Ιταλία 
(11,5%), την Κροατία (7,6%), την 
Αυστρία (7,6%) και τη Γαλλίας 
(5,7%). 
 
Ουσιαστικά η ίδια περίπου κατάταξη 
καταγράφηκε και στις εισαγωγές: το 
19,1% προέρχεται από τη Γερμανία, 
το 15,6% από την Ιταλία, το 10,7% 
από την Αυστρία, το 5,4% από την 
Κροατία και το 4,4% από τη Γαλλία. 
 
Η αυτοκινητοβιομηχανία συνέβαλε 
περισσότερο στις εξαγωγές, 
ακολουθούμενη από ηλεκτρικά 
μηχανήματα και συσκευές. Στις 
εισαγωγές, η αυτοκινητοβιομηχανία 
ήταν επίσης ο μεγαλύτερος 
συντελεστής, ακολουθούμενος από 
το αργό πετρέλαιο και τα πετρελαϊκά 
προϊόντα. 
 
Αύξηση της βιομηχανικής 
παραγωγής κατά 8% το 2017 
 
Η βιομηχανική παραγωγή της 
Σλοβενίας αυξήθηκε κατά 8% το 
2017, λόγω της ισχυρής απόδοσης 
στον τομέα της μεταποίησης. Ο 
συγκεκριμένος κλάδος παρουσίασε 
αύξηση 8,7% σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την 
Στατιστική Υπηρεσία. 

Τον Δεκέμβριο, η βιομηχανική 
παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,7% σε 
σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα 
και κατά 12,2% σε σύγκριση με τον 
Δεκέμβριο του 2016. 
 
Η παραγωγή στη μεταποίηση το 
Δεκέμβριο αυξήθηκε κατά 2,8% σε 
μηνιαία βάση και κατά 13,3% σε 
ετήσια βάση. 
 
Στα ορυχεία, η παραγωγή αυξήθηκε 
κατά 3,4% το 2017 σε ετήσια βάση. 
Μόνο τον Δεκέμβριο, αυξήθηκε κατά 
3,6% σε σχέση με τον προηγούμενο 
μήνα. 
 
Η παραγωγή στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού 
αερίου και του ατμού αυξήθηκε κατά 
1,8% το 2017 σε σύγκριση με το 2016. 
Ο τομέας σημείωσε πτώση 0,2% σε 
μηνιαία βάση και πτώση 0,6% σε 
ετήσια βάση το Δεκέμβριο. 
 
Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις 
σημείωσαν αύξηση κατά 9,7% τον 
περασμένο χρόνο. Τον Δεκέμβριο, 
δημιούργησαν 1,9% περισσότερα 
έσοδα από ό, τι τον προηγούμενο 
μήνα και 14,2% περισσότερα από ό, 
τι τον Δεκέμβριο του 2016. 
 
Η αξία των αποθεμάτων τελικής και 
ημιτελούς παραγωγής πέρυσι 
αυξήθηκε κατά 5,7% σε σύγκριση με 
το 2016. Η μηνιαία άνοδος του 
Δεκεμβρίου ήταν 0,8% και η  αύξηση 
σε ετήσια βάση ήταν 6,5%. 
 
Η αύξηση των ξένων άμεσων 
επενδύσεων επιβραδύνθηκε 
πέρυσι 



Ο όγκος των άμεσων ξένων 
επενδύσεων (ΑΞΕ) στη Σλοβενία 
αυξήθηκε κατά 632 εκατ. Ευρώ 
πέρυσι, ποσοστό που είναι σχεδόν το 
ήμισυ του προηγούμενου έτους, με 
την πλειοψηφία της αύξησης να 
σχετίζεται με ίδια κεφάλαια και 
επανεπενδυθέντα κέρδη, δείχνουν τα 
στοιχεία από την Κεντρική τράπεζα 
της Σλοβενίας. 
 
Σύμφωνα με το τελευταίο τεύχος της 
επιθεώρησης για τις διεθνείς 
οικονομικές σχέσεις, ο όγκος των 
άμεσων ξένων επενδύσεων στη 
Σλοβενία μειώθηκε κατά σχεδόν 
μισό δισεκατομμύριο Ευρώ σε 
σύγκριση με το 2016, όταν 
ανερχόταν σε 1,14 δισ. Ευρώ. 
 
Οι επενδύσεις της Σλοβενίας στο 
εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 98 εκατ. 
Ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος.  
 
Το πλεόνασμα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε σε 
2,81 δισ. Ευρώ πέρυσι, δηλαδή κατά 
706 εκατ. Ευρώ περισσότερο από το 
2016. Το πλεόνασμα από το εμπόριο 
αγαθών αυξήθηκε κατά 89 εκατ. 
Ευρώ και το πλεόνασμα από το 
εμπόριο υπηρεσιών κατά 391 εκατ. 
Ευρώ. 
 
Ο κλάδος των κατασκευών 
παρουσίασε αύξηση κατά 18% το 
2017 
 
Η αξία των κατασκευαστικών 
εργασιών που πραγματοποιήθηκαν 
στη Σλοβενία το 2017 αυξήθηκε κατά 
17,8% σε σύγκριση με το 2016, 

σύμφωνα με τα στοιχεία που 
δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία. 
Οι κατασκευές κτιρίων 
διευρύνθηκαν κατά 27,6% και η 
μελέτη πολιτικού μηχανικού κατά 
14,6% σε ετήσια βάση. 
 
Πτώση 2,4% σημειώθηκε το 
Δεκέμβριο, σε σύγκριση με το 
Νοέμβριο, την πρώτη πτώση σε τρεις 
μήνες, σύμφωνα με το Γραφείο 
Στατιστικής. 
 
Ωστόσο, η αξία των 
κατασκευαστικών εργασιών που 
τέθηκαν σε λειτουργία το Δεκέμβριο 
ήταν 21,2% υψηλότερη από ό, τι τον 
Δεκέμβριο του 2016. Οι κατασκευές 
κτιρίων αυξήθηκαν κατά 16,9% και 
τα έργα πολιτικού μηχανικού 
αυξήθηκαν κατά 27,1%. 
 
Ο δείκτης επιχειρηματικής 
εμπιστοσύνης ελαφρώς μειωμένος 
τον Φεβρουάριο 
 
Ο δείκτης επιχειρηματικής 
εμπιστοσύνης μειώθηκε κατά 1,6 
ποσοστιαίες μονάδες το Φεβρουάριο 
σε σχέση με τον Ιανουάριο. Παρ 'όλα 
αυτά, ήταν 16 μονάδες πάνω από το 
μακροπρόθεσμο μέσο όρο και 4 
μονάδες υψηλότερα από ό, τι τον 
Φεβρουάριο του 2017, σύμφωνα με 
τη Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Σε σύγκριση με τον προηγούμενο 
μήνα, το επιχειρηματικό κλίμα 
μειώθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες 
μονάδες στον τομέα της 
μεταποίησης, 0,1% στις υπηρεσίες, 
0,5 μονάδες στους καταναλωτές και 
0,6 μονάδες στο λιανικό εμπόριο, 



διατηρώντας το ίδιο επίπεδο στις 
κατασκευές. 
 
Σε ετήσια βάση, όλοι οι δείκτες 
παρουσίασαν αύξηση. Η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
αυξήθηκε κατά 1,7 ποσοστιαίες 
μονάδες, ενώ η εμπιστοσύνη στον 
τομέα της μεταποίησης αυξήθηκε 
κατά 1 μονάδα, στον τομέα των 
κατασκευών κατά 0,8 μονάδες, στον 
τομέα των υπηρεσιών κατά 0,4 
μονάδες και στη λιανική κατά 0,1 
μονάδες. 
 
Η οικονομία της Σλοβενίας 
αυξήθηκε κατά 5% πέρυσι 
 
Η οικονομία της Σλοβενίας 
αυξήθηκε κατά 5% σε πραγματικούς 
όρους το 2017, ο ταχύτερος ρυθμός 
από το 2007, μετά την αύξηση του 
τελευταίου τριμήνου, κατά 6% σε 
ετήσια βάση, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της Στατιστικής 
Υπηρεσίας.  
 
Η ετήσια αύξηση οφείλεται στην 
εξωτερική ζήτηση, καθώς οι εξαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 10,6% σε ετήσια 
βάση, σχεδόν διπλασιάζοντας τον 
ρυθμό του προηγούμενου έτους. Το 
εξωτερικό εμπόριο συνέβαλε έτσι 
κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες στο 
συνολικό ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης. 
Αλλά η εγχώρια ζήτηση 
αντιπροσώπευσε ένα αυξανόμενο 
μερίδιο της ανάπτυξης, αφού 
επιταχύνθηκε κατά 4,1% από  3% το 
2016. Οι επενδυτικές δαπάνες 
αυξήθηκαν κατά 8,4% το 2017, αφού 
μειώθηκαν οριακά το προηγούμενο 
έτος. 

Η συνολική απασχόληση έφθασε τις 
986.000 άτομα, το υψηλότερο 
ποσοστό από το 2008 και κατέγραψε 
αύξηση 2,8%. 
 
Η αύξηση των επενδύσεων 
επιταχύνθηκε από 3,8% σε 7,7% με 
την αύξηση 11,9% του ακαθάριστου 
σχηματισμού παγίου κεφαλαίου. 
Οι επενδύσεις σε κτίρια αυξήθηκαν 
κατά 18% και οι επενδύσεις σε 
μηχανήματα και εξοπλισμό κατά 
8,2%. 
 
Τα τελικά δεδομένα δεν θα είναι 
διαθέσιμα μέχρι τον Αύγουστο. Το 
προηγούμενο έτος ο ρυθμός 
ανάπτυξης αναθεωρήθηκε προς τα 
πάνω κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες. 
Οι εγχώριες και διεθνείς προβλέψεις 
δείχνουν ότι η ανάπτυξη θα 
επιβραδυνθεί, αλλά εξακολουθεί να 
προβλέπεται να είναι στο 4% το 
2018. 
 
Μείωση της ανεργίας κάτω από 
6% το τέταρτο τρίμηνο 2017 
 
Το ποσοστό ανεργίας στη Σλοβενία 
μειώθηκε στο 5,8% το τελευταίο 
τρίμηνο του 2017, δήλωσε η 
Στατιστική Υπηρεσία. Αυτή είναι η 
πρώτη φορά από το δεύτερο τρίμηνο 
του 2009 που έπεσε κάτω από το 6%. 
Το σύνολο των ανέργων της έρευνας 
ανήλθε σε 60.000 το τελευταίο 
τρίμηνο του περασμένου έτους, 
αριθμός μειωμένος κατά 26,5% σε 
σύγκριση με την ίδια περίοδο το 
2016. 
 
Περίπου 46,8% των ανέργων ήταν 
άνδρες και 53,2% γυναίκες. 



Το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των 
νέων (ηλικίας 15-29 ετών) ήταν 9,7%, 
δηλαδή 6,5 ποσοστιαίες μονάδες 
χαμηλότερα από ό, τι πριν από ένα 
χρόνο. Στην ομάδα των 50-64 ετών, 
το 4,9% ήταν άνεργοι, σημειώνοντας 
μείωση κατά 2,1 μονάδες σε σχέση με 
το προηγούμενο έτος. 
 
Ο αριθμός των απασχολουμένων 
ανήλθε σε 972.000 το τελευταίο 
τρίμηνο του 2017, ο οποίος είναι 
2.000 λιγότεροι από ό, τι το τρίτο 
τρίμηνο και 48.000 περισσότεροι από 
το τελευταίο τρίμηνο του 2016. 
 
Ο ετήσιος πληθωρισμός στο 1,2% 
τον Φεβρουάριο 
 
Ο ετήσιος πληθωρισμός της 
Σλοβενίας διαμορφώθηκε σε 1,2% 
τον Φεβρουάριο, μειωμένος κατά 0,3 
μονάδες από τον Ιανουάριο. Σε 
μηνιαίο επίπεδο, οι τιμές 
καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,7 
ποσοστιαίες μονάδες. 
 
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού 
τροφοδοτήθηκε κυρίως από τις 
υψηλότερες τιμές των τροφίμων, οι 
οποίες αυξήθηκαν κατά 2,6% και 
συνέβαλαν 0,4 μονάδες αυτό το 
μήνα. 
 
Σε ετήσια βάση, οι τιμές των αγαθών 
και των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 
1,3% και 1% αντίστοιχα. 
 
Με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη 
τιμών καταναλωτή, το πρότυπο της 
ΕΕ, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού 
της Σλοβενίας μειώθηκε στο 1,4% 
από 1,7% τον Ιανουάριο. 

 
 
 
 
 
 


