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>>>  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

 

Προβλέψεις ΑΕΠ 

Παρατίθενται κατωτέρω οι πιο 

πρόσφατες προβλέψεις (από 

13.2.2023) για τη σλοβενική 

οικονομία από εθνικούς και διεθνείς 

θεσμούς. Η οικονομία της χώρας 

προβλέπεται να αναπτυχθεί μεταξύ 

0,5% και 1,8% το 2023. Η 

πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής προβλέπει ότι ο ρυθμός 

οικονομικής μεγέθυνσης θα ανέλθει 

σε 1%. Η ανάπτυξη αναμένεται να 

επιταχυνθεί το 2024. 

 
Αύξηση ΑΕΠ/ 

Χρόνος προβολής           2022 2023 2024 2025 

------------------------------------------------------ 

European Commission/  

Φεβρουάριος 2023          5.1% 1.0% 2.0% 

Banka Slovenije/ 

Δεκέμβριος 2022               5.0% 0.8% 2.4% 2.3% 

ΟΟΣΑ/Νοέμβριος 2022    5.0% 0.5% 2.0% 

ΔΝΤ/Νοέμβριος 2022       5.4% 1.8% 

EBRD/Σεπτέμβριος 2022  6.0% 1.8% 

IMAD/Σεπτέμβριος 2022   5.0% 1.4% 2.6% 

------------------------------------------------------ 

Πηγή: Μεμονωμένες προβλέψεις (βάσει STA) 

 

Η σλοβενική Στατιστική Υπηρεσία 

(SURS) αναμένεται δημοσιεύσει την 

πρώτη εκτίμηση του ΑΕΠ της 

Σλοβενίας για το τελευταίο τρίμηνο 

του 2022 και ολόκληρου του έτους. 

Οι περισσότερες προβλέψεις 

αφορούν ανάπτυξη 5-5,4% με την 

πιο αισιόδοξη πρόβλεψη να αγγίζει 

το 6%, αφού η οικονομία της χώρας 

αναπτύχθηκε κατά 8,2% το 2021, 

μετά από την ύφεση που βίωσε λόγω 

της πανδημίας Covid-19 το 2020. 

Στοιχεία της Eurostat που 

δημοσιεύθηκαν στα τέλη του 

Ιανουαρίου δείχνουν ότι η ανάπτυξη 

επιβραδύνεται σε επίπεδο ΕΕ. 
 

Αύξηση εσόδων κρατικού 

προϋπολογισμού το 2022 

Στοιχεία που δόθηκαν στη 

δημοσιότητα από το Υπουργείο 

Οικονομικών καταδεικνύουν ότι ο 

κρατικός προϋπολογισμός 

κατέγραψε έσοδα ύψους 12,3 δισ. 

Ευρώ το 2022, δηλαδή αύξηση 

10,5% σε σχέση με το 2021. Οι 

δαπάνες μειώθηκαν κατά 3,8%, 

δηλαδή στα 13,7 δισ. Ευρώ και το 

έλλειμμα έφτασε το 55%, το οποίο 

σημαίνει κάτω από 1,4 δισ. Ευρώ. Τα 

έσοδα του προϋπολογισμού το 2022 

ανήλθαν στο 98,4% των εσόδων 

που είχαν προγραμματισθεί στον 

συμπληρωματικό προϋπολογισμό, 

ενώ οι δαπάνες ανήλθαν στο 94% 

των προβλεπόμενων στον 

αναθεωρημένο προϋπολογισμό. Η 

εισροή φορολογικών εσόδων 

βρισκόταν περίπου στα 10,4 δισ. 
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Ευρώ το 2022, σημειώνοντας 

αύξηση ύψους 12,3% συγκριτικά με 

το προηγούμενο έτος.  

Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος 

αυξήθηκαν κατά 4,3%, δηλαδή σε 

λιγότερο από 1,3 δισ. Ευρώ. Το 

Υπουργείο αποδίδει την αύξηση σε 

υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης, 

τις προαγωγές και τη συμφωνία των 

μισθών στον δημόσιο τομέα, καθώς 

και την αύξηση των μισθών στον 

ιδιωτικό τομέα. 

Τα έσοδα από φόρους εταιρειών το 

2022 αυξήθηκαν κατά 38,5% 

συγκριτικά με το 2021, φτάνοντας 

περίπου λίγο πιο πάνω από το 1,5 

δισ. Ευρώ, το υψηλότερο ποσό που 

έχει καταγραφεί.  

Τα έσοδα από ειδικούς φόρους 

κατανάλωσης ανήλθαν στα 1,4 δισ. 

Ευρώ, μειωμένα κατά 1,6% σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο 

διαδραμάτισαν οι χαμηλότεροι 

ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα 

καύσιμα κινητήρων, οι οποίοι 

μειώθηκαν στο ελάχιστο 

επιτρεπόμενο επίπεδο βάσει των 

κανόνων της ΕΕ. 

Τα μη φορολογικά έσοδα ανήλθαν 

σε 772 εκατ. Ευρώ, δηλαδή 5,5% 

λιγότερα από πέρυσι, ενώ η 

Σλοβενία έλαβε 957 εκατ. Ευρώ από 

την ΕΕ, 10 εκατ. Ευρώ περισσότερα 

από ό,τι το 2021. 

Σχεδόν 1,7 δισ. Ευρώ δαπανήθηκαν 

σε επενδύσεις, που σημαίνει αύξηση 

34,8% συγκριτικά με το 2021. 

Πέρυσι το κράτος κατέβαλε 655 

εκατ. Ευρώ σε τόκους.  

Οι επιδοτήσεις ανήλθαν σε περίπου 

642 εκατ. Ευρώ, μειωμένες κατά 

21,2% σε σχέση με το 2021, κυρίως 

λόγω των χαμηλότερων δαπανών 

για μέτρα που σχετίζονται με τον 

COVID-19. 

 

Το ποσοστό φτώχειας στο 

12,1% το 2022 

Το ποσοστό επιπέδου φτώχειας στη 

Σλοβενία ήταν στο 12,1% το 2022, 

το οποίο είναι 0,4 ποσοστιαίες 

μονάδες υψηλότερο από το 2021. 

Περίπου 252.000 άνθρωποι ζούσαν 

κάτω από το όριο της φτώχειας, το 

οποίο ήταν 827 ευρώ το μήνα ανά 

άτομο. Ο κοινωνικός αποκλεισμός 

αποτελούσε κίνδυνο για το 13,3% 

των Σλοβένων. Το ετήσιο όριο ήταν 

9.927 ευρώ ανά άτομο, έναντι 9.249 

ευρώ το 2021 (ή 771 ευρώ το 

μήνα). 

Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας είναι 

ένας από τους τρεις δείκτες 

κοινωνικού αποκλεισμού, με τους 

άλλους δύο να είναι το χαμηλό 

ποσοστό εργασίας, και το ποσοστό 

σοβαρής υλικής στέρησης. Σε 

σύγκριση με το 2021, ο κίνδυνος 

κοινωνικού αποκλεισμού συνολικά 

αυξήθηκε κατά 0,1 ποσοστιαίες 

μονάδες στο 13,3% ή περίπου σε 

277.000 άτομα. Το ποσοστό 

εργασίας αυξήθηκε κατά 0,2 

ποσοστιαίες μονάδες το 2022, 

δηλαδή σε 3,8%. Το ποσοστό 

σοβαρής υλικής στέρησης μειώθηκε 

το 2022 κατά 0,4 ποσοστιαίες 

μονάδες και ανέρχεται στο 1,4%.  
 

Έγκριση βοήθειας στον αγροτικό 

τομέα 

Η κυβέρνηση ενέκρινε ρύθμιση για 

βοήθεια σε μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις και αγροκτήματα που 

επλήγησαν από τον πόλεμο στην 

Ουκρανία. Έχουν διατεθεί 12 εκατ. 

Ευρώ, ενώ το προσωρινό μέτρο 

στοχεύει στις εταιρείες και στα 

αγροκτήματα που μεταποιούν και 

πωλούν γεωργικά προϊόντα. Από το 

παραπάνω ποσό, τα 9 εκατ. Ευρώ θα 

προέλθουν από πόρους της ΕΕ. 
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Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία 

προκάλεσε αύξηση στο κόστος των 

υλικών που χρησιμοποιούνται από 

τους τομείς της γεωργίας και της 

μεταποίησης τροφίμων, κυρίως ως 

προς τις τιμές καυσίμων, 

λιπασμάτων και των ζωοτροφών.  

Οι εταιρείες και τα αγροκτήματα θα 

επιλέγονται για εφάπαξ ενίσχυση με 

σκοπό την κάλυψη μέρους του 

πρόσθετου κόστους των υλικών. 

Επιπλέον, θα επιλέγονται για 

ενίσχυση που θα τους βοηθήσει να 

ξεπεράσουν την αύξηση του 

κόστους των επενδύσεων που 

βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.  

 

Επενδύσεις της DARS σε 

παλαιούς και νέους 

αυτοκινητοδρόμους 

Η εθνική εταιρεία 

αυτοκινητοδρόμων DARS σχεδιάζει 

το 2023 επενδύσεις ύψους 301 

εκατ. Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 

106 εκατ. Ευρώ για την 

ανακατασκευή και ανακαίνιση 

αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας 

κυκλοφορίας και 77 εκατ. Ευρώ για 

κατασκευή νέων δρόμων. Το πιο 

απαιτητικό έργο θα είναι η 

ανακατασκευή του τμήματος μεταξύ 

Dramlje και Slovenske Konjice στον 

αυτοκινητόδρομο Α1 μεταξύ 

Λιουμπλιάνας και Μάριμπορ.  

Η σύμβαση περιλαμβάνει 

ανακατασκευή περίπου επτά 

χιλιομέτρων δρόμου προς την 

κατεύθυνση του Celje και περίπου 

εννέα χιλιομέτρων προς την 

κατεύθυνση Maribor, αναβάθμιση 

των σηράγγων Pletovarje και Golo 

Rebro, καθώς και την ανακαίνιση 

των δομών γεφύρωσης Grapa, 

Škedenj I, και Škedenj II.  

Υπό την προϋπόθεση ότι οι 

διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων 

θα ολοκληρωθούν εγκαίρως, 

προγραμματίζονται επίσης οι 

εργασίες ανακαίνισης στο 

βορειοδυτικό κλάδο του 

αυτοκινητόδρομου Α2 κοντά στο 

Jesenice, που περιλαμβάνει τις 

οδογέφυρες Podmežakla 3 και 4, 

στην οδό ταχείας κυκλοφορίας 

Škofije -  Srmin στα νοτιοδυτικά και 

στο νοτιοανατολικό τμήμα του 

αυτοκινητόδρομου Α2 μεταξύ 

Ivančna Gorica - Bič.  

Σχεδιάζονται επιπλέον αναβαθμίσεις 

στον αυτοκινητόδρομο ταχείας 

κυκλοφορίας Vipava  και στον 

κυκλικό κόμβο της Λιουμπλιάνα, 

συμπεριλαμβανομένης της 

ανακατασκευής του δυτικού δρόμου 

της Λιουμπλιάνας.  

 

Σλοβενικός φορέας συμμετέχει 

στο πρόγραμμα καταναλωτών 

ECOffee  

Η Σλοβενική υπηρεσία ανάπτυξης 

SOTLA συμμετέχει στο ευρωπαϊκό 

έργο ECOffee, το οποίο στοχεύει 

στην ευαισθητοποίηση των 

καταναλωτών σχετικά με βιώσιμους 

τρόπους κατανάλωσης καφέ, με 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη 

βιομηχανία του καφέ. Εκτός από τη 

σλοβενική υπηρεσία, το έργο των 

250.000 ευρώ περιλαμβάνει 

εταίρους από την Κύπρο, την 

Ελλάδα, την Ολλανδία, την 

Πορτογαλία, και την Ουγγαρία. Οι 

εταίροι πιστεύουν ότι τα απόβλητα 

που προκαλεί το κατακάθι του καφέ 

μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν.  
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Υπογραφή συμφωνίας 

οικονομικής συνεργασίας 

Σλοβενίας - Ουζμπεκιστάν 

Κατά την επίσκεψή της στο 

Ουζμπεκιστάν, η Υπουργός 

Εξωτερικών Tanja Fajon υπέγραψε 

συμφωνία οικονομικής συνεργασίας 

με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης 

για επενδύσεις και εξωτερικές 

οικονομικές σχέσεις Jamshid 

Khodjaev. Η Υπουργός επισκέφτηκε 

το Ουζμπεκιστάν και το Κιργιστάν με 

συνοδεία από αντιπροσωπεία των 

Σλοβένων επιχειρηματιών και 

εκπροσώπους της εταιρείας 

προώθησης επενδύσεων SPIRIT.  

Με την ευκαιρία αυτή, διεξήχθη 

σλοβενοουζμπεκικό επιχειρηματικό 

φόρουμ και ο αντιπρόεδρος της 

κυβέρνησης του Ουζμπεκιστάν 

υποσχέθηκε υποστήριξη της 

κυβέρνησής του σε σλοβενικά 

επιχειρηματικά έργα. 

 

>>>  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 

Άνοιγμα Κέντρου Έρευνας και 

Ανάπτυξης της Hisense στο 

Velenje  

H Hisense Europe, ο όμιλος 

κινεζικής ιδιοκτησίας, στον οποίο 

περιλαμβάνεται επίσης η εταιρεία 

κατασκευής οικιακών συσκευών 

Gorenje με έδρα τη Velenje, άνοιξε 

ένα κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης 

στην περιοχή Velenje. Το κέντρο 

καινοτομίας αξίας 2,1 εκατ. Ευρώ θα 

συστεγάσει διαφορετικά 

επαγγέλματα με στόχο την 

περαιτέρω ανταγωνιστικότητα και 

ανάπτυξη οικιακών συσκευών. Η 

Πρόεδρος Nataša Pirc Musar 

παρευρέθηκε στην τελετή έναρξης 

μαζί με τον Πρόεδρο της Hisense 

Europe, Jianmin Han και τον Κινέζο 

Πρέσβη Wang Shunqing. Η εταιρεία 

θα αναπτύξει νέα προϊόντα, θα 

εξελίξει τις μεθόδους παραγωγής 

αυτών, και θα επεκτείνει τις 

εργαστηριακές δραστηριότητες. Η 

Hisense Europe διαθέτει 

επιχειρηματικές μονάδες σε 27 

ευρωπαϊκές χώρες.  

 

Έσοδα πάνω από 1 δισ. Ευρώ για 

την Impol το 2022  

Η Impol, η μεγαλύτερη εταιρεία 

παραγωγής αλουμινίου της 

Σλοβενίας, είχε έσοδα από πωλήσεις 

ύψους 1,1 δισ. Ευρώ το 2022, 

ξεπερνώντας το όριο του 1 δισ. 

Ευρώ, γεγονός που αποδίδεται σε 

μεγάλο βαθμό στις υψηλές τιμές του 

αλουμινίου.  

Η εταιρεία Impol δεν αντιμετωπίζει 

προς το παρόν δυσκολίες στην 

προμήθεια των αναγκαίων πρώτων 

υλών, καθώς προμηθεύεται κυρίως 

αλουμίνιο από την Αφρική και τη 

Μέση Ανατολή και όλο και 

περισσότερο καταφέρνει να 

ανακυκλώνει το χρησιμοποιημένο 

αλουμίνιο.  

Η Impol κυκλοφόρησε περίπου 

245.000 τόνους προϊόντων πέρυσι, 

δηλαδή περίπου 25.000 τόνους 

λιγότερους σε όγκο συγκριτικά με 

πέρυσι.  

Η διαδικασία επεξεργασίας 

αλουμινίου είναι μια ενεργοβόρος 

βιομηχανία και το μερίδιο του 

ενεργειακού κόστους στις συνολικές 

δαπάνες έχει αυξηθεί πάνω από το 

20%, ενώ στο παρελθόν βρισκόταν 

στο 10%.  

Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 

λήψης οικοδομικής και 

περιβαλλοντικής άδειας για 

επένδυση 50 εκατ. Ευρώ σε χυτήρια 

κροατικού εργοστασίου στο Σίμπενικ. 
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Ρεκόρ λειτουργικών κερδών για 

Slovenske Železnice  

Ο εθνικός φορέας εκμετάλλευσης 

σιδηροδρόμων Slovenske Železnice 

είχε λειτουργικά κέρδη-ρεκόρ 

περίπου 40 εκατ. Ευρώ το 2022, ενώ 

εισέπραξε έσοδα 620 εκατ. Ευρώ. 

Ως μέρος μελλοντικών σχεδίων, 

ανακοίνωσε την απόκτηση του 

εναπομείναντος μεριδίου της 

εταιρείας λεωφορείων Nomago.  

Ο εθνικός φορέας εκμετάλλευσης 

σιδηροδρόμων κατείχε μερίδιο 50% 

στον πάροχο των δημοσίων 

μεταφορών, με τη σύμβαση να του 

επιτρέπει το αποκλειστικό δικαίωμα 

απόκτησης του οριστικού μεριδίου 

έως το τέλος του 2024, το οποίο η 

εταιρεία σκοπεύει να ασκήσει.  

 

Αυξημένα έσοδα για τον 

ενεργειακό όμιλο GEN 

Ο ενεργειακός όμιλος GEN σημείωσε 

έσοδα 4,1 δισ. Ευρώ για το 2022, 

από 3,5 δισ. Ευρώ το 2021. Ο 

μεγαλύτερος ενεργειακός όμιλος της 

Σλοβενίας δημιούργησε εκτιμώμενα 

καθαρά κέρδη 23 εκατ. Ευρώ, από 

105,6 εκατ. Ευρώ το 2021. 

 

Μεταβίβαση των εμπορικών 

σημάτων δύο μη αλκοολούχων 

ποτών στη Nika Bev  

Η μεγαλύτερη εταιρεία ζυθοποιίας 

της Σλοβενίας, Pivovarna Laško 

Union, ανακοίνωσε ότι πούλησε τα 

μη αλκοολούχα ποτά SOLA και ZALA 

στη σλοβενική εταιρεία Nika Bev, η 

οποία ανήκει στον κροατικό 

παραγωγό χυμών φρούτων Stanić 

Beverages, για να επικεντρωθεί 

περισσότερο στην παραγωγή 

μπύρας. Μάλιστα, έγινε συμφωνία 

με τη Nika Bev για τη συνέχιση της 

διανομής προϊόντων στη Σλοβενία.  

Η σύμβαση, η οποία δεν έχει 

αποκαλυφθεί, περιλαμβάνει τη 

μεταβίβαση των εμπορικών 

σημάτων, και την παραγωγή και 

διανομή των προϊόντων. 

Τα μη αλκοολούχα ποτά SOLA και 

ZALA θα συνεχίσουν να παράγονται 

στη Λιουμπλιάνα τουλάχιστον μέχρι 

τα τέλη του Σεπτεμβρίου, αλλά 

παραμένει αδιευκρίνιστο το τι θα 

συμβεί με τους εργαζόμενους που 

δουλεύουν σε αυτά στην παραγωγή 

αυτών των δύο ποτών.  

Η Pivovarna Union Laško  θα 

συνεχίσει να πραγματοποιεί 

επενδύσεις στη Σλοβενία μέσω ενός 

τριετούς επενδυτικού σχεδίου 30 

εκατομμυρίων ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς 

του διανομέα Davidov Hram. 

Περαιτέρω επενδύσεις σχεδιάζονται 

με σκοπό να καταστήσουν το 

ζυθοποιείο Laško ως ένα από τα 

μεγαλύτερα ζυθοποιεία της 

Heineken στην περιοχή. 

 

Εξαγορά Farmadent από SALUS  

Η εταιρεία χονδρικής πώλησης 

φαρμακευτικού εξοπλισμού SALUS 

εξαγόρασε κατά 100% την 

ανταγωνιστική της Farmadent με 

έδρα το Maribor, έναντι 8,46 εκατ. 

Ευρώ. Η Farmadent ανήκει σε έξι 

δήμους στην ευρύτερη  περιοχή του 

Maribor, με την SALUS να 

υπογράφει σύμβαση και με τους έξι 

δήμους για την απόκτηση του 100% 

της εταιρείας. Η SALUS απέφερε 

έσοδα από πωλήσεις 458,28 εκατ. 

Ευρώ το 2021, και σημείωσε καθαρά 

κέρδη 13 εκατ. Ευρώ. Το 2021, η 

Farmadent απέφερε έσοδα ύψους 

79 εκατ. Ευρώ. 


