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Λιουμπλιάνα, Μάρτιος 2019 

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2018 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

  

Η Σλοβενία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής  Ένωσης και της Ευρωζώνης, με εξωστρεφή 

οικονομία βασιζόμενη κυρίως στις εξαγωγικές επιδόσεις της, υπερκαλύπτοντας τις εισαγωγές 

από τις εξαγωγές της. Περίπου τα δύο τρίτα των εμπορικών συναλλαγών της είναι με την ΕΕ. 

Επικεντρώνεται στις γειτονικές αγορές (κυρίως στη γερμανική, αυστριακή, ιταλική, κροατική 

και γαλλική αγορά) και στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας. 

 

Η οικονομία εισήλθε σε κατάσταση ύφεσης το 2009 με κυριότερα προβλήματα την 

εξισορρόπηση των δημοσιονομικών μεγεθών και την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού 

τομέα, με το ρυθμό ανάπτυξης να καταγράφει -2,7% το 2012 και -1,1% το 2013. Το ΑΕΠ 

άρχισε να εμφανίζει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το τελευταίο τρίμηνο του 2013, ενώ 

σημείωσε άνοδο κατά +3,1% το 2014. Αυτή η άνοδος συνεχίστηκε και το 2015, έτος κατά το 

οποίο το ΑΕΠ της χώρας μεγεθύνθηκε κατά 2,3% αλλά και κατά το 2016, όπου παρουσίασε 

άνοδο κατά 3,1%. Το 2017 η σλοβενική οικονομία παρουσίασε εντυπωσιακό ρυθμό 

ανάπτυξης ύψους 5,0%, ενώ το 2018 παρουσίασε ανάπτυξη ύψους 4,2%, σύμφωνα με τις 

προσωρινές εκτιμήσεις της Τράπεζας της Σλοβενίας. Παράλληλα, οι προβλέψεις της 

οικονομίας εμφανίζουν θετική εξέλιξη του ΑΕΠ και για τα επόμενα έτη, 2019-2020.  

 

Η εγχώρια (ιδιωτική) κατανάλωση παρουσίασε μείωση το 2012 και το 2013 (-2,4% 

και -4,1% αντίστοιχα), αλλά έκτοτε σταθεροποιήθηκε παρουσιάζοντας αύξηση 1,9% το 2014, 

και 2,3% το 2015. Η εγχώρια ζήτηση αυξήθηκε κατά 3,9% το 2016, με την ιδιωτική 

κατανάλωση να αυξάνεται επίσης κατά 1,9% το 2017 και 2,7% το 2018, ενώ προβλέπεται 

περαιτέρω αύξηση τα επόμενα έτη.  

 

Ο πληθωρισμός (εναρμονισμένος δείκτης) το 2014 κινήθηκε κατά μέσο όρο σε πολύ 

χαμηλά επίπεδα 0,2 %, κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών και της ισχνής εγχώριας 

ζήτησης, ενώ το 2015 υπήρξε αρνητικός -0,5 % (αποπληθωρισμός). Παρέμεινε οριακά 

αρνητικός το 2016 σε -0,1%, έκτοτε όμως επανήλθε σε θετικό πρόσημο, ανερχόμενος σε 1,4% 

το 2017 και σε 1,4% το 2018, που αποτελεί ένδειξη αναθέρμανσης της σλοβενικής 

οικονομίας.  

 

Η ανεργία κυμάνθηκε σε σχετικά υψηλά επίπεδα, 10,1% το 2013 και 9,7% το 2014. 

Έκτοτε παρουσιάζει τάσεις αποκλιμάκωσης, ανερχόμενη σε 9% το 2015 και μειούμενη σε 8% 

το 2016. Το 2017 παρουσίασε αποκλιμάκωση σε 6,6% και σε 5,5% το 2018. Οι προβλέψεις 

εκτιμούν περαιτέρω 201 και το 2020. 

 

 

       ΔΙΜΕΡΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Επιπλέον των κοινοτικών ρυθμίσεων, σε διμερές επίπεδο μεταξύ Ελλάδας -Σλοβενίας 

έχουν υπογραφεί οι κάτωθι συμφωνίες: 

Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας και μακροπρόθεσμων εμπορικών ανταλλαγών Α.Ν. 

60/67 αρ.8 (ΦΕΚ 137 Α΄/67) 

Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, η οποία περιλαμβάνει άρθρο για την απαλλαγή 
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των ναυτιλιακών κερδών από τη διπλή φορολογία με κριτήριο τη σημαία του πλοίου, το οποίο 

και εξυπηρετεί πλήρως τα ναυτιλιακά μας συμφέροντα. Η Συμφωνία αυτή αντικατέστησε την 

«Συμφωνία περί αμοιβαίας απαλλαγής εκ του φόρου επί του εισοδήματος των κερδών των 

προερχομένων εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων και αεροσκαφών σε διεθνή επικοινωνία» (αρ. 1 

Α.Ν. 132/67 ΦΕΚ 176 Α΄/67)κυρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ την 1.1.2004.  

Συμφωνία Αμοιβαίας Προώθησης και Προστασίας των Επενδύσεων. Υπογράφηκε στις 

29.05.1997. Κυρώθηκε με το N.2561/98. ΦEK 1/A/13.01.1998. 

Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της χώρας μας και του 

Υπουργείου, Γεωργίας, Δασών και Τροφίμων της Σλοβενίας.  Ν. 3070/2002, ΦΕΚ 

292/Α/4.12.2002 

Διμερής Αεροπορική Συμφωνία Ν. 3083/2002 (ΦΕΚ Α΄317/16.12.2002) 

Συμφωνία Διεθνών Οδικών Μεταφορών Ν. 2695/99, ΦΕΚ Α΄56, τέθηκε σε ισχύ την 

27.6.2000. 

Μνημόνιο Κατανόησης Τουριστικής Συνεργασίας Ελλάδος-Σλοβενίας (υπεγράφη την 

23.4.2007) 

Μνημόνιο για την συνεργασία μεταξύ του σλοβενικού Υπουργείου Μεταφορών και της 

Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας (υπεγράφη την 23.4.2007) 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ 
 

ΑΕΠ πραγματική ετήσια μεταβολή 

 

 

 

ΑΕΠ (προβλέψεις) ετήσια μεταβολή 
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Ονομαστικό ΑΕΠ 45,742 δις Ευρώ 2018 

ΑΕΠ κατά κεφαλήν 22.154 Ευρώ 2018 

Βιομηχ. παραγωγή ετήσια μεταβολή 

 

 

(προσωρινά στοιχεία) 
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Απασχόληση ετήσια μεταβολή 1,7 % Νοέμβριος 2018 

Ανεργία (καταγεγραμμένοι) 
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Πληθωρισμός σε ετήσια βάση 

(εναρμονισμένος δείκτης) 

 

 

Εκτιμήσεις  
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Πηγή: Ινστιτούτο Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Ανάπτυξης της Σλοβενίας  

 
Δημόσιο Εξωτερικό Χρέος 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Σλοβενίας το δημόσιο χρέος της 

χώρας στο τέλος του 2018 έφθανε το 71,0% του ΑΕΠ (32,476 δισ. Ευρώ).  
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ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

2014 2015 2016 2017 2018 

% του Α.Ε.Π. 80,9 83,1 82,6 78,4 71,0 
             Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Σλοβενίας. 
 
 

Εξωτερικό Εμπόριο 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της 

Σλοβενίας οι εξαγωγές της Σλοβενίας κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2017 

ανήλθαν σε 26,048 δις Ευρώ. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 25,307 δις Ευρώ.   

Εξαγωγές και Εισαγωγές Αγαθών Σλοβενίας 

 
Αξίες σε χιλ. Ευρώ 2015 2016 2017 

Εξαγωγές 23.942.275 24.940.662 28.222 
Εισαγωγές 23.191.591 24.107.769 27.562 
Εμπορικό Ισοζύγιο 750.684 832.893 660.00 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Σλοβενίας      
 

Αξίες σε χιλ. Ευρώ Ιανουάριος - 

Νοέμβριος 2018 

Εξαγωγές 25.800.000 

Εισαγωγές 25.400.000 

Εμπορικό Ισοζύγιο +400.000  
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Σλοβενίας      

 

 
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών  

 
Ισοζύγιο Τρεχουσών 
Συναλλαγών 

2014 2015 2016 2017 2018 

Ως ποσοστό του 

ΑΕΠ 

5,8 4,4 5,2 4,7 6,8 

Ποσά σε εκατομμ. € 2.179 1.698 2.108 2.013 3.119 
 

 

Επενδύσεις  

 

Η Σλοβενία είναι μέλος της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης και τυγχάνουν εφαρμογής οι 

σχετικοί  κανονισμοί της Ε.Ε.. Η Σλοβενική νομοθεσία δεν κάνει διάκριση μεταξύ ξένων και 

εγχώριων επενδυτών, αλλά μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων («κάτοικοι» θεωρούνται 

εγγεγραμμένες εταιρείες με έδρα στη Σλοβενία, παραρτήματα ξένων εταιρειών στη Σλοβενία, 

καθώς και φυσικά πρόσωπα με μόνιμη ή και προσωρινή διαμονή τουλάχιστον 6 μηνών). 

  

Ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων μειώθηκε από 1.1 2013 κατά 3 

ποσοστιαίες μονάδες, από 20 σε 17%. Η φορολόγηση των κερδών από μερίσματα (dividends) 

ανέρχεται στο 15%. Μεταξύ Σλοβενίας και Ελλάδας έχει υπογραφεί «Συμφωνία Αποφυγής 

Διπλής Φορολογίας» (Ν. 3084, τεύχος Α, Αρ. Φύλλου 218, 16 Δεκ. 2002) σύμφωνα με την 

οποία η φορολόγηση δεν υπερβαίνει το 10% του ακαθάριστου ποσού των μερισμάτων.  

 

Με τη χώρα μας έχει υπογραφεί «Συμφωνία περί Αμοιβαίας Προώθησης και 

Προστασίας των Επενδύσεων» και πολλά θέματα, ιδιαίτερα φορολογίας επιχειρήσεων και 

κερδών, ρυθμίζονται από τις ανωτέρω Συμφωνίες.  
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Ξένες Επενδύσεις 

 

Επενδύσεις από και προς τη Σλοβενία 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

ΑΞΕ (συνολικά κεφάλαια – απόθεμα 

τέλος έτους αναφοράς) σε δις € 

8,897 10,202 11,612 12,970 13,674 

Άμεσες επενδύσεις της χώρας στο 

εξωτερικό (συνολικά κεφάλαια – 

απόθεμα τέλος έτους αναφοράς) σε δις € 

5,179 5,335 5,508 5,741 5,909 

Πηγές: Στατιστική Υπηρεσία Σλοβενίας, Τράπεζα της Σλοβενίας 

 

Ο τομέας των υπηρεσιών κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο τόσο στις Άμεσες Ξένες 

Επενδύσεις (ΑΞΕ) στη Σλοβενία (64,7%) όσο και στις σλοβενικές επενδύσεις στο εξωτερικό 

(54,8%). Γενικά οι εισερχόμενες Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στη Σλοβενία κατευθύνονται 

κυρίως προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες – (χωρίς τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 

ταμεία) 13,2%, το λιανεμπόριο –(εκτός αυτοκινήτων), επίσης 13,2%, το χονδρεμπόριο - εκτός 

αυτοκινήτων 8,1% και την αγορά ακινήτων 7,2%, την κατασκευή  φαρμακευτικών 6,8%, την 

κατασκευή - συναρμολόγηση αυτοκινήτων (4,9%) και τις τηλεπικοινωνίες (3,6%). Χώρες 

Προέλευσης ΑΞΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση 85,0%, ήτοι: Αυστρία 33,6%, Ελβετία 11,3%, 

Γερμανία 10,4%, Ιταλία 7,9%, Κροατία 7,7%.  

 

Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις της  Σλοβενίας στο εξωτερικό έχουν ως προορισμό 

κυρίως χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας σε ποσοστό 66,7%, ήτοι: Κροατία 28,3%, Σερβία 

22,3%, Βοσνία 8,6%, ΠΓΔΜ 7,5%, και κατευθύνονται κυρίως στο λιανικό εμπόριο και τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Προς την Ε.Ε. κατευθύνεται το 44,0%, κυρίως Κροατία 

28,3%, Ολλανδία 3,8%, Αυστρία 2,6%, Γερμανία 2,2%. Στη Ρωσία κατευθύνεται το 5,8%. Το 

μεγαλύτερο μέρος των εξερχόμενων επενδύσεων πραγματοποιείται στον τομέα του λιανικού 

εμπορίου (13,3%) και ακολουθούν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (11,0%) και  παραγωγή 

φαρμακευτικών και χημικών.  

 

Πηγή: Τράπεζα της Σλοβενίας 

 

Διμερείς επενδύσεις Ελλάδας – Σλοβενίας 

  

Σύμφωνα με στοιχεία του “Enterprise Greece” τα άμεσα επενδυμένα ελληνικά 

κεφάλαια στη Σλοβενία ανέρχονταν στις 31.12.2014 στο ύψος των 6,45 εκατ. Ευρώ. Οι 

επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στη Σλοβενία απασχολούν 

επιτόπιο προσωπικό και δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διανομή αναψυκτικών, 

παραγωγή λογισμικών προγραμμάτων (τραπεζικών κ.α. συστημάτων), παραγωγή μονωτικών 

υλικών, παραγωγή ηλεκτρολογικού υλικού, εμπόριο ειδών ένδυσης, εμπόριο μετάλλων, 

διαχείριση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (τηλεοπτικά προγράμματα).  

 

Δεν υφίστανται διαθέσιμα στοιχεία για επενδύσεις από τη Σλοβενία στην Ελλάδα.  
 

Χρηματιστήριο Αξιών  Λιουμπλιάνας (Ljubljana Stock Exchange  - LJSE) 

 

Στη Σλοβενία λειτουργεί  Χρηματιστήριο Αξιών («Ljubljanska borza, d.d.» - Τhe 

Ljubljana Stock Exchange - LJSE). Ιδρύθηκε το 1989. Το LJSE ανήκε μέχρι τον Ιούλιο του 
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2015 καθ’ ολοκληρίαν στο CEE Stock Exchange Group (CEESEG) που εδρεύει στη Βιέννη 

και το οποίο αποτελείτο από τα Χρηματιστήρια Βουδαπέστης, Λιουμπλιάνας, Πράγας και 

Βιέννης. Το CEESEG, ως ο μοναδικός μέτοχος (μετοχικό κεφάλαιο: EUR 1,400,893.01) του 

Χρηματιστηρίου Λιουμπλιάνας, προχώρησε (στις 16 Ιουλίου 2015) στην σύναψη συμφωνίας 

με το Χρηματιστήριο του Ζάγκρεμπ (Zagreb Stock Exchange), για την πώληση του 100% του 

LJSE, εξαγορά η οποία ολοκληρώθηκε και τυπικά τον Δεκέμβριο του 2015. 

 

Το LJSE είναι μέλος των «World Federation of Stock Exchanges – WFE» και 

«Federation of European Securities Exchanges – FESE». Το LJSE  δραστηριοποιείται 

γενικότερα στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης (συνεργασία μέσω road-shows). 

 

Δικτυακός τόπος LJSE: http://www.ljse.si  

 

Τουρισμός 
 
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία το 2018 συνολικά 3.400.000 ξένοι 

τουρίστες επισκέφτηκαν τη Σλοβενία, οι οποίοι πραγματοποίησαν 8.100.000 διανυκτερεύσεις. 

 

Η διαχρονική εικόνα του αριθμού των τουριστών στη Σλοβενία απεικονίζεται στον 

παρακάτω πίνακα:   

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 
Αφίξεις  3.384.491 3.524.020 3.927.530 4.317.504 4.948.000 5.600.000 

Εγχώριοι 1.125.921 1.113.196 1.220.749 1.285.248 1.362.000 ---- 

Ξένοι 2.258.570 2.410.824 2.706.781 3.0322.56 3.586.000 ---- 

       
Διαν/σεις 9.579.033 9.590.642 10.341.699 11.179.879 12.600.000 15.300.000 

Εγχώριοι 3.616.782 3.500.233  3.727.256  3.837.761 4.028.000 ---- 

Ξένοι 5.962.251 6.090.409 6.614.443 7.342.118 8.572.000  ---- 

* προσωρινά στοιχεία 

 

Στην πρωτεύουσα της χώρας Λιουμπλιάνα οργανώνεται, σε ετήσια βάση, περί τα τέλη 

Ιανουαρίου, Διεθνής Έκθεση με αντικείμενο τον τουρισμό και γενικότερα θέματα  αναψυχής, 

με ιδιαίτερη έμφαση όμως να δίδεται στον εγχώριο  και κυρίως στον αλπικό τουρισμό.  

 

Διμερές Εμπόριο Ελλάδας – Σλοβενίας,  Ιανουάριος – Σεπτέμβριος  2018 
 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 

(ΕΛΣΤΑΤ) το διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδος και Σλοβενίας για το χρονικό διάστημα 

Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017 διαμορφώθηκε ως εξής:  

 

 

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Λουμπλιάνας 

 
 

 
 

εννεάμηνο 2018 
(σε Ευρώ) 

εννεάμηνο 2017 
(σε Ευρώ) 

μεταβολή  
(επί τοις %) 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 256.089.166 141.638.878 +80,80 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ 167.059.253 159.958.358 +4,43 
ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 423.148.419 301.597.236 +40,30 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ +89.029.913 -18.319.480 +585,98 

http://www.ljse.si/
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – 
ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΩΝ 2018-2017 σε Ευρώ. 
 

 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ (20 κυριότερα προϊόντα), ποσά σε € 

Δασμ. 
κατ/ρία 

Περιγραφή 
εννεάμηνο 

2018 
% επί 

συνόλου 
εννεάμηνο 

2017 

Μεταβολή 
2017/2018 

% 

27.10.19.43 

Λάδια από πετρέλαιο ή από 
ασφαλτούχα ορυκτά με 
περιεκτικότητα κατά βάρος σε 
θείο <0,001% 100.444.882 39,22 54.900.486 +82,95 

27.10.12.45 

Λάδια από πετρέλαιο ή από 
ασφαλτούχα ορυκτά με αριθμό 
οκτανίων (RΟΝ) ίσο ή 
μεγαλύτερο του 95, αλλά 
μικρότερο του 98 39.008.941  15,23 ----- ----- 

28.18.20.00 Οξείδιο του αργιλίου 31.821.505  12,42 19.208.502  +65,66 
27.16.00.00 Ηλεκτρική ενέργεια 31.576.365 12,33 30.243.132 +4,40 

85.45.11.00 
Ηλεκτρόδια από γραφίτη ή 
άλλες ενώσεις του άνθρακα 6.796.624 5,65 1.581.373 +329,79 

90.28.30.19 
Μετρητές πολυφασικού 
ρεύματος 4.284.429 1,67 ----- ----- 

64.04.11.00 Υποδήματα αθλητισμού 3.293.431 1,28 2.905.579 +13,34 

90.28.30.11 
Μετρητές μονοφασικού 
εναλλασσόμενου ρεύματος 3.273.042 1,27 ----- ----- 

64.03.99.93 

Υποδήματα που έχουν τα 
εξωτερικά πέλματα από 
καουτσούκ 1.288.563 0,50 889.232 +44,90 

30.04.90.00 Φάρμακα, άλλα  1.286.405  0,50 1.348.281 -4,58 

64.02.99.93 

Υποδήματα που έχουν τα 
εξωτερικά πέλματα από 
καουτσούκ ή πλαστική ύλη και 
το άνω μέρος από πλαστικό 1.022.083  0,39 617.368  +65,55 

74.11.10.90 
Σωλήνες από καθαρισμένο 
χαλκό 951.755  0,37 725.626  +31,16 

04.06.90.32 Φέτα 948.474 0,37 317.767 +198,48 

76.06.12.99 
Ελάσματα και ταινίες, από 
κράματα αργιλίου 724.285 0,28 466.025 +55,41 

76.07.11.90 
Φύλλα και λεπτές ταινίες, από 
αργίλιο 721.191 0,28 600.251 +20,14 

08.09.30.10 Μπρουνιόν και νεκταρίνια, νωπά 710.588  0,27 633.029  +12,25 

95.04.50.00 
Χειριστήρια (κονσόλες) και 
μηχανές βιντεοπαιχνιδιών 709.946  0,27 370.416  +91,66 

25.30.10.00 
Βερμικουλίτης, περλίτης και 
χλωρίτες, μη εκτονωμένοι  699.860  0,27 ----- ----- 

68.06.10.00 

Μαλλιά από σκουριές 
υψικαμίνων, από πετρώματα και 
παρόμοια ορυκτά μαλλιά  671.151  0,26 750.703  -10,59 

61.04.62.00 Παντελόνια από βαμβάκι  664.896  0,25 703.204 -5,44 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Λουμπλιάνας 
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ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΛΟΒΕΝΙΑ (20 κυριότερα προϊόντα), ποσά σε € 

Δασμ. 
κατ/ρία 

Περιγραφή 
εννεάμηνο 

2018 
% επί 

συνόλου 
εννεάμηνο 

2017 

Μεταβολή 
2017/2018 

% 

27.16.00.00 Ηλεκτρική ενέργεια  102.408.301 61,30 88.434.260 +15,80 
30.04.90.00 Άλλα φάρμακα 8.183.740 4,89 18.827.390 -56,53 
04.01.20.91 Γάλα σε συσκευασίες <2L 6.105.942 3,65 6.078.882 +0.44 

90.28.90.10 
Μέρη και εξαρτήματα για 
μετρητές ηλεκτρισμού 3.898.876 2,33 2.742.893 +42,14 

87.03.32.19 

Αυτοκίνητα, με κυλινδρισμό που 
υπερβαίνει τα 1500 cm³ αλλά 
δεν υπερβαίνει τα 2500 cm, 
άλλα 2.417.362 1,46 2.975.573 -18.75 

32.06.11.00 
Πρόσμικτα χρωματισμού και 
παρασκευάσματα 2.440.515 1,46 2.290.710 +6,53 

48.10.92.90 
Χαρτί και χαρτόνια με πολλές 
στρώσεις 2.245.859  1,34 1.355.292  +65,71 

85.07.10.20 
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές με 
υγρό καταλύτη 1.642.065  0,98 1.655.001  -0,78 

04.01.20.11 Γάλατα και κρέμα γάλακτος 1.439.332  0,86 1.579.860  -8,89 

48.01.00.00 
Χαρτί εφημερίδων, σε 
κυλίνδρους ή σε φύλλα 1.220.013  0,73 1.184.863  +2,96 

33.05.90.00 
Παρασκευάσματα για τα μαλλιά, 
άλλα 1.006.161  0,60 890.936 +12,93 

20.09.90.98 Μείγματα χυμών φρούτων 976.720  0,58 719.417  +35,76 

84.18.50.11 Ψυκτικά έπιπλα-βιτρίνες 944.817 0,56 ----- ----- 

30.04.20.00 
Φάρμακα άλλα που περιέχουν 
αντιβιοτικά 933.126  0,55 2.417.362  -61,39 

85.25.80.91 

Συσκευές καταγραφής ήχου και 
εικόνας που λαμβάνεται μόνο 
από συσκευή λήψης εικόνων για 
τηλεόραση 733.018 0,43 ----- ----- 

84.18.50.90 Άλλα ψυκτικά έπιπλα 660.172 0,39 408.742 +61,51 

34.02.11.90 
Οργανικές ουσίες επιφανειακής 
δράσης 599.501 0,35 546.479  +9,70 

87.03.21.10 
Επιβατικά αυτοκίνητα <1.000 
cm², καινούργια 597.239 0,35 604.468 -1,19 

56.03.94.90 Υφάσματα μη υφασμένα 586.808 0,35 345.134 +70,02 

85.16.60.80 
Εντοιχισμένοι φούρνοι για 
οικιακή χρήση 549.714 0,32 148.598 +269,93 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Λουμπλιάνας 

 
 

Επισημάνσεις - Συμπεράσματα 

 

Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος σε αξία των ελληνικών εξαγωγών προς τη Σλοβενία 

καταλαμβάνουν διαχρονικά (κατά την τελευταία 10ετία) κατ’ αρχάς τα προϊόντα Πετρελαίου 

και δευτερευόντως η Ηλεκτρική Ενέργεια και το Οξείδιο του Αργιλίου. Η δε πορεία των 

ελληνικών εξαγωγών ακολουθεί τις τάσεις αυξομείωσης των τριών ως άνω προϊόντων, κυρίως 

των πετρελαιοειδών και της ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

Από τα υπόλοιπα είδη, τα προϊόντα διατροφής (κυρίως ορισμένα παραδοσιακά τρόφιμα και 

νωπά φρούτα) καταλαμβάνουν σημαντικό μερίδιο στις κατηγορίες τους, με τις προοπτικές 

ανάπτυξης τους να είναι δυνατές - ανάλογα και με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (π.χ. 
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ελαιόλαδο, ελιές, φέτα) - αλλά ποσοτικά περιορισμένες, δεδομένου του μεγέθους της εδώ 

αγοράς.  

 

Στα υπόλοιπα είδη υπάρχουν κατά περίπτωση δυνατότητες, ωστόσο, δεδομένου του 

εξαγωγικού προσανατολισμού της εγχώριας βιομηχανίας, οι σλοβενικές εξαγωγές 

εμφανίζονται να διατηρούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στην τελική εκτίμηση των 

ελληνικών εξαγωγών (ιδίως, αλλά όχι μόνο, αναγνωρίσιμων ειδών διατροφής) θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη ότι πολλά προϊόντα εισέρχονται στην εδώ αγορά μέσω διαύλων άλλων, κυρίως 

γειτονικών ευρωπαϊκών χωρών.   

 

Συνεπώς, εκτιμούμε ότι ένα πρώτο βήμα για την είσοδο στην τοπική αγορά θα ήταν δυνατόν 

να επιτευχθεί μέσω της συμμετοχής ενδιαφερόμενων ελληνικών επιχειρήσεων  σε διεθνείς 

εκθέσεις που πραγματοποιούνται στη χώρα ή εναλλακτικά σε 1–2 διεθνείς εκθέσεις, μέσω 

εθνικού περιπτέρου (όπως στη Γενική Έκθεση Σλοβενίας – Έκθεση Τουρισμού & Αναψυχής).  

 

Παρατηρούμε, επίσης, ότι στις διεθνείς εκθέσεις συμμετέχουν εγχώριες επιχειρήσεις (που 

συνήθως εκπροσωπούν και εξαγωγείς ξένων χωρών), καθώς και επιχειρήσεις που εδρεύουν σε 

γειτονικές κυρίως αγορές, με ορισμένες χώρες να συμμετέχουν με εθνικά περίπτερα σε 

Εκθέσεις ιδιαίτερου για αυτές ενδιαφέροντος. 

 

Προβλήματα – Εμπορικές Διαφορές  

 

Κατά την τελευταία τριετία δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του Γραφείου περιπτώσεις 

εμπορικών διαφορών μεταξύ ελληνικών και σλοβενικών εταιρειών.  


