
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας 

 

Απρίλιος 2018 

 
Επιμέλεια: Σπυρίδων Λιόντος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Trnovski Pristan 14, 1000, Ljubljana 

Τηλ.: +386 1 2811258, Φαξ: +386 1 2811114, E-mail: ecocom-ljubljana@mfa.gr 

 
 
 
Έναρξη εφαρμογής συστήματος 
ηλεκτρονικών τελών για φορτηγά 
οχήματα και τα λεωφορεία  
 
Τα φορτηγά οχήματα και τα 
λεωφορεία δεν χρειάζεται πλέον να 
σταματούν σε σταθμούς διοδίων 
στους σλοβενικούς 
αυτοκινητοδρόμους και οδούς 
ταχείας κυκλοφορίας, δεδομένου ότι 
η ηλεκτρονική είσπραξη διοδίων 
εισήχθη την 1η Απριλίου. 
 
Μέχρι στιγμής, περισσότερα από 
115.000 βαρέα οχήματα έχουν 
καταχωριστεί στο νέο σύστημα 
ηλεκτρονικών διοδίων DarsGo, 
σύμφωνα με τον εθνικό φορέα 
εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων 
DARS. 
 
Η ηλεκτρονική είσπραξη διοδίων 
πραγματοποιείται μέσω ενός 
συνόλου 128 πύργων πάνω από τους 
αυτοκινητοδρόμους και τις οδούς 
ταχείας κυκλοφορίας, ενώ τα 
φορτηγά οχήματα και τα λεωφορεία 
πρέπει να επισυνάψουν μια 
ηλεκτρονική ετικέτα DarsGo στα 
οχήματά τους. 
 

 
 
 
Σε οδηγούς οχημάτων που 
χρησιμοποιούν αυτοκινητοδρόμους 
και οδούς ταχείας κυκλοφορίας της 
Σλοβενίας χωρίς την ετικέτα 
επιβάλλονται πρόστιμα, που 
ξεκινούν από 800 Ευρώ.  
 
Θα εκδίδονται επίσης πρόστιμα αν 
οι ετικέτες DarsGo δεν έχουν επαρκή 
πίστωση ή εάν οι οδηγοί αναφέρουν 
λάθος κατηγορία διοδίων για τα 
οχήματά τους. 
 
Η DARS δεν αναμένει περιπλοκές με 
την εισαγωγή του νέου συστήματος. 
Το σύστημα τέθηκε σε εφαρμογή από 
μια κοινοπραξία της σλοβενικής 
εταιρείας τηλεφωνίας Telekom 
Slovenije και της νορβηγικής 
εταιρείας Q-Free, η οποία θα 
διαχειρίζεται επίσης το σύστημα για 
δέκα χρόνια στο πλαίσιο σύμβασης 
αξίας 90,6 εκατομμυρίων Ευρώ. 
 
Το ηλεκτρονικό τέλος διοδίων είναι 
η τελευταία προϋπόθεση για την 
απομάκρυνση και αναδιάταξη των 
σταθμών διοδίων, ενώ η σχετική 
διαδικασία δημόσιων συμβάσεων 
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. 



Η κυβέρνηση αποφάσισε πρόσφατα 
να αυξήσει την τιμή διοδίων για 
φορτηγά οχήματα και λεωφορεία 
κατά 3% από την 1η Απριλίου, 
απόφαση η οποία αναμένεται να 
φέρει στη DARS επιπλέον έσοδα 
ύψους 6,8 εκατομμυρίων Ευρώ 
ετησίως. 
 
Το ποσοστό ανεργίας στη 
Σλοβενία μειώθηκε στο 5,3% 
 
Το ποσοστό ανεργίας στη Σλοβενία 
μειώθηκε σε 5,3% το Φεβρουάριο, 
χαμηλότερο κατά 0,1 εκατοστιαία 
μονάδα από τον προηγούμενο μήνα 
και κατά 2,1 μονάδες σε σύγκριση με 
τον αντίστοιχο μήνα του 
προηγούμενου έτους, σύμφωνα με 
πρόσφατα στοιχεία της Eurostat. 
 
Το ποσοστό της Σλοβενίας είναι 
επομένως σημαντικά χαμηλότερο 
από το εποχιακά προσαρμοσμένο 
ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη, 
σε 8,5%, από 8,6% τον Ιανουάριο και 
από 9,5% το Φεβρουάριο του 2017. 
 
Πρόκειται για το χαμηλότερο 
ποσοστό που σημειώθηκε στη ζώνη 
του Ευρώ από τον Δεκέμβριο του 
2008, σύμφωνα με την στατιστική 
υπηρεσία της ΕΕ. 
 
Το ποσοστό ανεργίας για ολόκληρη 
την ΕΕ μειώθηκε στο 7,1%, μειωμένο 
κατά 0,1 της εκατοστιαίας μονάδας 
από τον προηγούμενο μήνα και 
κατά 0,9 μονάδες σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος. 
 

Ο τουρισμός συνέβαλλε σχεδόν 
στο 12% του ΑΕΠ της Σλοβενίας το 
2017 
 
Ο τομέας των ταξιδίων και του 
τουρισμού στη Σλοβενία παρήγαγε 
έμμεσα 11,9% του ΑΕΠ πέρυσι και 
απασχόλησε 101.500 άτομα, 
σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου 
Συμβουλίου Ταξιδίων και 
Τουρισμού (World Travel and 
Tourism Council – WTTC . 
 
Ο σλοβενικός τουρισμός συνέβαλε 
άμεσα στο 3,3% ή κατά 1,41 δισ. 
Ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας πέρυσι. 
Φέτος, η συμβολή του αναμένεται να 
αυξηθεί κατά 6,1% σε 1,5 δισ. Ευρώ. 
 
Η ετήσια αύξηση κατά 4,1% κατά 
μέσο όρο την επόμενη δεκαετία θα 
φθάσει τα 2,24 δισ. Ευρώ ή το 4% του 
ΑΕΠ έως το 2028, σύμφωνα με την 
έκθεση. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις ευρύτερες 
επιπτώσεις του τουρισμού, τον 
περασμένο χρόνο ο τομέας βοήθησε 
στη δημιουργία 5,51 δισ. Ευρώ ή 
11,9% του ΑΕΠ. 
 
Το επόμενο έτος, η συνολική 
συνεισφορά του στο ΑΕΠ 
αναμένεται να αυξηθεί κατά 6,2% 
και κατά την επόμενη δεκαετία να 
αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 4,2% 
ετησίως σε 8,13 δισ. Ευρώ ή 14,5% 
του ΑΕΠ. 
 
Συνολικά, 31.000 άτομα ή το 3,7% 
όλων των εργαζομένων στη χώρα 
εργάστηκαν σε ξενοδοχεία, 
ταξιδιωτικούς πράκτορες, 



αεροπορικές εταιρείες και άλλες 
υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών 
(εξαιρουμένων των μεταφορικών 
υπηρεσιών) και σε εστιατόρια και 
ψυχαγωγικές βιομηχανίες που 
υποστηρίζονται άμεσα από τον 
τουρισμό. 
 
Φέτος, ο αριθμός αναμένεται να 
αυξηθεί κατά 3,8% και να φτάσει τα 
40,000 τα επόμενα δέκα χρόνια, 
σύμφωνα με το WTTC. 
 
Η συνολική συμβολή των 
μετακινήσεων και του τουρισμού 
στην απασχόληση, 
περιλαμβανομένων των ευρύτερων 
επιπτώσεων από τις επενδύσεις, την 
αλυσίδα εφοδιασμού και τις 
επακόλουθες εισοδηματικές 
επιπτώσεις, ήταν 101.500 θέσεις 
εργασίας το 2017 (12,3% της 
συνολικής απασχόλησης). Αυτό 
προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3,7% 
το 2018 σε 105.000 θέσεις εργασίας 
(12,7% της συνολικής απασχόλησης). 
 
Μέχρι το 2028, ο τομέας προβλέπεται 
να στηρίξει 129.000 θέσεις εργασίας 
(15.4% της συνολικής απασχόλησης). 
 
Το 2017, η Σλοβενία παρήγαγε 2,49 
δις Ευρώ σε εξαγωγές επισκεπτών. Το 
2018 αναμένεται να αυξηθεί κατά 
6,9% και η χώρα αναμένεται να 
προσελκύσει 3,65 εκατομμύρια 
διεθνείς αφίξεις τουριστών. 
 
Μέχρι το 2028 προβλέπεται ότι οι 
αφίξεις διεθνών τουριστών θα 
ανέλθουν σε 4,7 εκατομμύρια ευρώ 
και θα δημιουργήσουν δαπάνες 
ύψους 4,12 δις Ευρώ. 

Το ταξίδι και ο τουρισμός 
υπολογίζεται ότι έχουν προσελκύσει 
επενδύσεις κεφαλαίου ύψους 678 
εκατ. Ευρώ το 2017. Αυτό 
αναμένεται να αυξηθεί κατά 7,7% το 
2018 και να φθάσει τα 1,12 δισ. Ευρώ 
έως το 2028. 
 
Οι εξαγωγές τον Φεβρουάριο 
αυξήθηκαν κατά 11,5% σε ετήσια 
βάση 
 
Οι εταιρείες της Σλοβενίας εξήγαγαν 
2,4 δισ. Ευρώ σε εμπορεύματα τον 
Φεβρουάριο, ποσοστό 11,5% 
υψηλότερο από τον αντίστοιχο μήνα 
του περασμένου έτους, ενώ οι 
εισαγωγές στη Σλοβενία ανήλθαν σε 
2,3 δισ. Ευρώ, αυξημένες κατά 9,8% 
σε ετήσια βάση. Οι εξαγωγές κατά 
τους πρώτους δύο μήνες του έτους 
αυξήθηκαν κατά 11,7%, ενώ οι 
εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 11,1%, 
σύμφωνα με ανακοίνωση της 
Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Στο εμπόριο αγαθών σημειώθηκε 
πλεόνασμα ύψους 42,7 εκατ. Ευρώ το 
Φεβρουάριο, με αναλογία εξαγωγών 
προς εισαγωγές 101,8%. 
 
Τα πλεονάσματα στο εμπόριο τον 
Φεβρουάριο είναι σπάνια, δήλωσε η 
Στατιστική Υπηρεσία. Εκτός από 
αυτό το έτος καταγράφηκαν μόνο το 
2016 και το 2017 τα τελευταία δέκα 
χρόνια. 
 
Οι εξαγωγές προς τα κράτη μέλη της 
ΕΕ αντιπροσώπευαν το 77,5% των 
συνολικών εξαγωγών, ενώ οι 
εισαγωγές από αυτές τις χώρες 



αντιπροσώπευαν το 79,5% των 
συνολικών εισαγωγών. 
 
Οι εταιρείες της Σλοβενίας εξήγαγαν 
1,8 δισ. Ευρώ σε αγαθά προς χώρες 
της ΕΕ το Φεβρουάριο (αύξηση 10% 
σε ετήσια βάση), ενώ εισήγαγαν 1,8 
δισ. Ευρώ (αύξηση 7,3%). Η 
Σλοβενία παρουσίασε έλλειμμα 15,5 
εκατ. Ευρώ στο εμπόριο με τις χώρες 
αυτές. 
 
Οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες το 
Φεβρουάριο ανήλθαν σε 0,5 δισ. 
Ευρώ (αύξηση 16,9% σε ετήσια 
βάση), ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 
0,5 δισ. Ευρώ (αύξηση 21,1%). 
 
Η Σλοβενία κατέγραψε εμπορικό 
πλεόνασμα με αυτές τις χώρες κάθε 
μήνα από τον Φεβρουάριο του 2015, 
εκτός από τον Αύγουστο του 2017 
και τον Ιανουάριο του 2018. 
 
Κατά τους πρώτους δύο μήνες του 
έτους, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 
11,7% στα 4,7 δισ. Ευρώ, ενώ οι 
εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 11,1% 
στα 4,7 δισ. Ευρώ. 
 
Κατά το πρώτο δίμηνο, 
πραγματοποιήθηκε πλεόνασμα 
ύψους 42,7 εκατ. Ευρώ για το 
εμπόριο αγαθών με αναλογία 
εξαγωγών προς εισαγωγές 101%. 
 
Η βιομηχανική παραγωγή 
σημείωσε μικρή μείωση τον 
Φεβρουάριο 
 
Η βιομηχανική παραγωγή της 
Σλοβενίας μειώθηκε κατά 0,2% σε 
μηνιαίο επίπεδο το Φεβρουάριο, 

αλλά αυξήθηκε κατά 7,2% σε ετήσια 
βάση. Κατά τους πρώτους δύο μήνες, 
η παραγωγή αυξήθηκε κατά 9,5% σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο, σύμφωνα με 
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Η αξία της βιομηχανικής 
παραγωγής ήταν 21,4% υψηλότερη 
από το μέσο όρο του 2015. Η 
υψηλότερη αύξηση της περιόδου 
σημειώθηκε στην βιομηχανία 
μεσαίας και χαμηλής τεχνολογίας 
(κατά 28,3%). 
 
Σε μηνιαίο επίπεδο, η βιομηχανική 
παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,2% στην 
ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο 
και τον ατμό, αλλά μειώθηκε κατά 
12,3% στα ορυχεία και κατά 0,4% στη 
μεταποίηση. 
 
Εν τω μεταξύ, ο κύκλος εργασιών τον 
Φεβρουάριο μειώθηκε κατά 2,3% σε 
μηνιαίο επίπεδο αλλά αυξήθηκε 
κατά 8% σε ετήσιο επίπεδο. 
 
Σε μηνιαίο επίπεδο, ο κύκλος 
εργασιών μειώθηκε στα ενδιάμεσα 
αγαθά καθώς και στα κεφαλαιουχικά 
και καταναλωτικά αγαθά. Σε ετήσια 
βάση, αύξηση σημειώθηκε στον 
κύκλο εργασιών και των τριών 
κατηγοριών, με υψηλότερη την 
αύξηση των κεφαλαιουχικών 
αγαθών (κατά 20,5%). 
 
Εν τω μεταξύ, η αξία των μετοχών 
αυξήθηκε κατά 0,8% σε μηνιαίο 
επίπεδο και κατά 7,7% σε ετήσια 
βάση. Σε σύγκριση με το μέσο όρο 
του 2015, η αξία των αποθεμάτων 
αυξήθηκε κατά 18,7%. 



Η Σλοβενία υπέγραψε πενταετές 
συμβόλαιο για εφοδιασμό με 
ρωσικό φυσικό αέριο 
 
Η σλοβενική εταιρεία φυσικού 
αερίου Geoplin και η αντίστοιχη 
ρωσική εταιρεία Gazprom 
υπέγραψαν τον Απρίλιο, στη 
Σλοβενία, πενταετή σύμβαση για την 
προμήθεια φυσικού αερίου. Η αξία 
της σύμβασης, η οποία προβλέπει 
την εισαγωγή 600 εκατομμυρίων 
κυβικών μέτρων ρωσικού φυσικού 
αερίου ετησίως, δεν αποκαλύφθηκε. 
 
Μετά την υπογραφή της σύμβασης 
εξ ονόματος της Geoplin, ο 
διευθύνων σύμβουλος κ. Boštjan 
Napast δήλωσε ότι η κίνηση ήταν 
ένα καλό σημάδι για πιθανή 
μακροπρόθεσμη συνεργασία. Τη 
σύμβαση εκ μέρους της Gazprom 
Export υπέγραψε η γενική 
διευθύντρια κα Elena Burmistrova. 
 
Οι διαπραγματεύσεις για τη 
συμφωνία ολοκληρώθηκαν στα τέλη 
του 2017 και η συμφωνία τέθηκε ήδη 
σε ισχύ στις αρχές του 2018. 
 
Ο αναπληρωτής πρόεδρος της 
Gazprom κ. Alexander Medvedev, ο 
οποίος ήταν επίσης παρών στην 
υπογραφή, δήλωσε ότι δεν αποτελεί 
έκπληξη το γεγονός ότι η συμφωνία 
υπογράφηκε το 2018, επειδή το έτος 
σηματοδοτεί τέσσερις δεκαετίες από 
τότε που η Ρωσία άρχισε να 
τροφοδοτεί με φυσικό αέριο τη 
Σλοβενία. 
 
Το έγγραφο που υπογράφηκε 
σήμερα δεν είναι απλώς μια 

παράταση της υπάρχουσας 
συμφωνίας αλλά μια νέα σύμβαση. 
Ο κ. Μεντβέντεφ είναι πεπεισμένος 
ότι οι εταιρείες θα αρχίσουν να 
συζητούν σύντομα μια νέα σύμβαση, 
λέγοντας ότι η επόμενη συμφωνία θα 
είναι πιθανότατα περισσότερο 
μακροπρόθεσμη. 
 
Ο Υπουργός Εξωτερικών της 
Σλοβενίας κ. Erjavec, ο οποίος ήταν 
επίσης παρών στην εκδήλωση, 
δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις 
ήταν τεχνικά απαιτητικές αλλά 
εξέφρασε την ικανοποίησή του για 
τη συμφωνία. 
 
"Η Σλοβενία και η Ρωσία έχουν καλή 
συνεργασία παρά την 
πολυπλοκότητα των διεθνών 
σχέσεων", ανέφερε ο υπουργός 
Εξωτερικών. Η συμφωνία είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για την 
οικονομία της Σλοβενίας, της οποίας 
οι ενεργειακές απαιτήσεις 
αυξάνονται, πρόσθεσε. 
 
Οι υπολογισμοί υποδηλώνουν ότι η 
σύμβαση θα ικανοποιήσει περίπου 
το 5% των ενεργειακών αναγκών της 
Σλοβενίας. 
 
Ο Ρώσος Πρέσβης κ. Doku Zavgajev 
δήλωσε επίσης ότι οι σχέσεις μεταξύ 
των δύο χωρών είναι καλές, 
δείχνοντας "κοινές ρίζες, παραδόσεις 
και αφοσίωση για την περαιτέρω 
ενίσχυση της συνεργασίας". 
 
Το ΔΝΤ αναβαθμίζει την πρόβλεψή 
του για το ΑΕΠ της Σλοβενία στο 
4% 
 



Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
(ΔΝΤ) εκτιμά ότι η οικονομία της 
Σλοβενίας θα αυξηθεί φέτος κατά 
4%, πρόβλεψη αυξημένη κατά 1,5 
ποσοστιαίες μονάδες από τις 
φθινοπωρινές του προβλέψεις. Το 
2019, η ανάπτυξη αναμένεται να 
επιβραδυνθεί στο 3,2%. 
 
Η πρόβλεψη είναι κατά μία μονάδα 
χαμηλότερη από την αύξηση 5% που 
σημείωσε η Σλοβενία το 2017 και 
είναι πολύ χαμηλότερη από την 
πρόβλεψη του 5,1% που το IMAD, το 
κυβερνητικό Ινστιτούτο 
Μακροοικονομικής Ανάλυσης και 
Ανάπτυξης, εξέδωσε για το τρέχον 
έτος. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον 
Φεβρουάριο, αναβάθμισε την 
πρόβλεψή της κατά 0,2 ποσοστιαίες 
μονάδες σε 4,2%. 
 
Η πρόβλεψη του ΔΝΤ, που 
δημοσιεύθηκε πριν από την εαρινή 
συνάντηση του ΔΝΤ / Παγκόσμιας 
Τράπεζας, προβλέπει ότι η ανεργία 
θα ανέλθει φέτος στο 5,9% και το 
2019 σε 5.5%. 
 
Ο πληθωρισμός αναμένεται να 
αυξηθεί στο 1,7% φέτος και σε 2% το 
επόμενο έτος. 
 
Τον Απρίλιο ο πληθωρισμός 
ανήλθε σε 1,5% σε ετήσια βάση 
 
Ο πληθωρισμός της Σλοβενίας 
σημείωσε ετήσιο ρυθμό αύξησης 1,5% 
τον Απρίλιο, αυξημένος κατά 0,3 
εκατοστιαία μονάδα από τον 
προηγούμενο μήνα, κυρίως λόγω 

των υψηλότερων τιμών των 
τροφίμων, των καυσίμων και της 
ενέργειας, σύμφωνα με τη 
Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Οι τιμές των εμπορευμάτων 
αυξήθηκαν κατά 1,5% και οι τιμές 
των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 
1,6% σε ένα χρόνο. Τα μη διαρκή 
αγαθά ήταν δαπανηρότερα κατά 3%, 
ενώ οι τιμές των διαρκών και 
ημιδιαρκών αγαθών μειώθηκαν 
κατά 2% και 1% αντίστοιχα. 
 
Η αύξηση των τιμών των τροφίμων 
κατά 3,8% είχε τον μεγαλύτερο  
αντίκτυπο στον ετήσιο ρυθμό 
πληθωρισμού κατά 0,6 ποσοστιαίες 
μονάδες. Παράλληλα, οι τιμές των 
φρούτων αυξήθηκαν κατά 10,01% 
και οι τιμές των κρεάτων κατά 8,4%. 
 
Περαιτέρω μισή ποσοστιαία μονάδα 
προέρχεται από την αύξηση των 
τιμών των καυσίμων και της 
ενέργειας. Οι τιμές της οικιακής 
θέρμανσης αυξήθηκαν κατά 13,6%, 
των υγρών καυσίμων αυξήθηκαν 
κατά 10,5% και των λιπαντικών κατά 
4,8%. 
 
Από την άλλη πλευρά, πτωτική 
επίδραση προκλήθηκε από τις 
χαμηλότερες τιμές των υποδημάτων 
(-6,5%) και των αυτοκινήτων (-4,2%), 
συμβάλλοντας κατά 0,2 εκατοστιαίες 
μονάδες το καθένα για να ωθήσουν 
τον πληθωρισμό χαμηλότερα. 
 
Ο μηνιαίος ρυθμός πληθωρισμού τον 
Απρίλιο ήταν 0,7%, κυρίως λόγω των 
υψηλότερων τιμών των ενδυμάτων 
και υποδημάτων (+5,3%) και των 



ακριβότερων πακέτων διακοπών 
(+11,2%). 
 
Με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη 
τιμών καταναλωτή, το πρότυπο της 
ΕΕ, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού 
κυμάνθηκε στο 1,9% και ο μηνιαίος 
ρυθμός ανήλθε σε 0,4%. 
 
 
 
 
 


