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Το λιανικό εμπόριο στη Σλοβενία 
σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση 
στην ΕΕ τον Οκτώβριο 
 
Η Σλοβενία σημείωσε την ταχύτερη 
ανάπτυξη στην ΕΕ και την ευρωζώνη 
στον όγκο του λιανικού εμπορίου 
τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία 
της Eurostat. Σε μηνιαία βάση, το 
λιανικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 7,9% 
και κατά 13,3% σε ετήσια. 
 
Στην ευρωζώνη, η μηνιαία αύξηση 
ήταν 0,3% και η ετήσια αύξηση ήταν 
1,7%.  
 
Σε μηνιαία βάση, η Σλοβενία 
ακολουθείται από την Πορτογαλία 
(+2,3%) και την Αυστρία (+1,6%). Οι 
μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν 
στη Φινλανδία (-2%) και στη Δανία 
και τη Σουηδία (-1,2% η καθεμία). 
 
Σε ετήσια σύγκριση, στη δεύτερη 
θέση ήταν η Ιρλανδία (+8,4%), 
ακολουθούμενη από τη Λιθουανία 
(+7,3%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις 
σημειώθηκαν στη Μάλτα (-2,3%), 
ακολουθούμενη από τη Φινλανδία (-
1%) και το Λουξεμβούργο (-0,3%). 
 
 

 
 
Οι Σλοβένοι καταναλωτές 
προτιμούν τοπικά ηλεκτρονικά 
καταστήματα 
 
Οι Σλοβένοι καταναλωτές δίνουν 
προτεραιότητα σε τοπικές 
ιστοσελίδες για την διενέργεια 
ηλεκτρονικών αγορών, σύμφωνα με 
έρευνα της σλοβενικής ηλεκτρονικής 
αγοράς.  
 
Σύμφωνα με την έρευνα που 
πραγματοποίησε η Shopper's Mind 
Slovenija και η εταιρεία 
δημοσκοπήσεων Valicon, το 44% των 
online αγορών στη Σλοβενία 
πραγματοποιούνται στους πέντε 
μεγαλύτερους διαδικτυακούς 
εμπόρους της χώρας. 
 
Εν τω μεταξύ, μόνο το 12% των 
αγορών που πραγματοποίησαν οι 
Σλοβένοι έχουν γίνει με 
παγκόσμιους παίκτες όπως το 
Amazon, το Ebay ή το Aliexpress.  
 
Επιπλέον, μόνο το 18% αγοράζει σε 
ηλεκτρονικά καταστήματα με έδρα 
εκτός της Σλοβενίας.  
 
Μόνο το 6% των Σλοβένων 
αγοραστών έχει πρόσβαση σε 



καταστήματα μέσω εφαρμογών 
κιντών. "Στη Σλοβενία, η κινεζική 
Aliexpress είναι η πιο επιθετική στον 
τομέα αυτό, σύμφωνα με στοιχεία 
του περασμένου έτους, σχεδόν το 
25% των αγορών που έγιναν [με 
Aliexpress] ήταν μέσω της 
εφαρμογής", δήλωσε ο κ. Dujič. 
 
Κεφαλαιακή ενίσχυση της 
εταιρείας Adria Airways κατά 4 
εκατ. Ευρώ 
 
Ο γερμανός ιδιοκτήτης 4K Invest της 
σλοβενικής αεροπορικής εταιρείας 
Adria Airways ολοκλήρωσε την 
εισφορά κεφαλαίου ύψους 4 εκατ. 
Ευρώ, αλλά παράλληλα προβλέπεται 
προγραμματισμένη αναδιάρθρωση 
κεφαλαίων ύψους 10 εκατ. Ευρώ για 
το πρώτο τρίμηνο του επόμενου 
έτους, δήλωσε η αεροπορική εταιρεία 
Adria. 
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
εταιρείας, τα κεφάλαια θα 
χρησιμοποιηθούν για ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων της. 
 
Ο προβληματικός μεταφορέας, ο 
οποίος ήταν σχεδόν έτοιμος να χάσει 
την άδειά του εξαιτίας οικονομικών 
ζητημάτων, αντιμετώπισε πρόσθετο 
πρόβλημα πρόσφατα. Υπήρξαν 
αναφορές για το γεγονός ότι η Adria 
έπρεπε να διακόψει πτήση προς τη 
Λιουμπλιάνα λόγω έλλειψης 
καυσίμων, ενώ ένα αεροσκάφος 
έπρεπε να επιστρέψει στο 
αεροδρόμιο της Λιουμπλιάνα λίγο 
μετά την απογείωση λόγω "ενδείξεων 
καπνού στο αεροπλάνο". 
 

Η Adria σημείωσε καθαρή ζημία 
ύψους 5,4 εκατ. Ευρώ το 2017. Το 
αρνητικό αποτέλεσμα του 
περασμένου έτους αποδόθηκε στις 
αυξανόμενες τιμές των καυσίμων 
καθώς και στον τερματισμό της 
συνεργασίας με δύο ευρωπαϊκούς 
αερομεταφορείς. 
 
Η εταιρεία ανακοίνωσε τον 
Οκτώβριο ότι δεν θα κατάφερνε να 
βγει από το κόκκινο το 2018, κυρίως 
λόγω των υψηλών τιμών των 
καυσίμων. 
 
Η Σλοβενία βλέπει διψήφιο ρυθμό 
ανάπτυξης του εξωτερικού 
εμπορίου 
 
Η Σλοβενία εξήγαγε εμπορεύματα 
αξίας 2,88 δισ. Ευρώ τον Οκτώβριο, 
10,5% περισσότερο από ό, τι τον ίδιο 
μήνα πριν ένα χρόνο. Οι εισαγωγές 
εμπορευμάτων αυξήθηκαν κατά 
19,2% σε 2,94 δισ. Ευρώ, 
δημιουργώντας εμπορικό έλλειμμα 
59,3 εκατ. Ευρώ. 
 
Η Στατιστική Υπηρεσία δήλωσε ότι 
οι καταγραφόμενες τιμές των 
εξαγωγών και των εισαγωγών τον 
Οκτώβριο ήταν οι υψηλότερες για το 
2018 αλλά και για τα τελευταία 
χρόνια. 
 
Ο λόγος εξαγωγών-εισαγωγών ήταν 
98%. Το έλλειμμα των 59,3 εκατ. 
Ευρώ οφειλόταν κυρίως σε 
αυξημένες εισαγωγές από τρίτες 
χώρες. 
 
Σχεδόν το 80% του εμπορίου 
εμπορευμάτων της Σλοβενίας 



δημιουργήθηκε στην αγορά της ΕΕ., 
ήτοι το 78% των εξαγωγών και το 
76,5% των εισαγωγών. 
 
Οι εξαγωγές προς τα κράτη μέλη της 
ΕΕ αυξήθηκαν κατά 12,5% σε ετήσια 
βάση σε 2,25 δισ. Ευρώ και οι 
εισαγωγές από αυτές αυξήθηκαν 
κατά 13% στα 2,25 δισ. Ευρώ, με 
εμπορικό έλλειμμα 1,5 εκατ. Ευρώ. 
 
Οι εξαγωγές προς αγορές εκτός ΕΕ 
αυξήθηκαν κατά 3,9% σε ετήσια 
βάση σε 634,6 εκατ. Ευρώ, ενώ οι 
εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 44,7% σε 
692,3 εκατ. Ευρώ, προξενώντας 
έλλειμμα 57,8 εκατ. Ευρώ. 
 
Κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 
έτους οι εξαγωγές της Σλοβενίας 
αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 9,8% στα 
25,8 δισ. Ευρώ και οι εισαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 11,7% στα 25,4 δισ. 
Ευρώ. 
 
Το πλεόνασμα εξωτερικού εμπορίου 
κατά την περίοδο των δέκα μηνών 
ανήλθε σε 390,1 εκατ. Ευρώ και ο 
δείκτης εξαγωγών/εισαγωγών ήταν 
101,5%. 
 
Τα δεδομένα και οι τάσεις δείχνουν 
ότι η συμβολή του εξωτερικού 
εμπορίου στην οικονομική ανάπτυξη 
της Σλοβενίας προβλέπεται να 
μειωθεί, ενώ οι εγχώρια παράγοντες 
θα συμβάλλουν περισσότερο. 
 
Το ΔΝΤ συνιστά στη Σλοβενία να 
χρησιμοποιήσει την οικονομική 
ανάπτυξη για να προετοιμαστεί 
για τις «βροχερές ημέρες» 
 

Η Σλοβενία τα πηγαίνει καλά καθώς 
εισέρχεται σε έκτη συνεχή χρονιά 
οικονομικής ανάπτυξης, δήλωσε το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), 
καθώς κλιμάκιό του ολοκλήρωσε την 
επίσκεψή του στη χώρα. Ωστόσο, τα 
έτη αυτά πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για να 
καταβληθούν διαρθρωτικές 
προσπάθειες για την εξασφάλιση 
μακροπρόθεσμης ενίσχυσης της 
ευημερίας, δήλωσε ο επικεφαλής της 
αποστολής, κ. Bernardin Akitoby. 
 
Επισκεπτόμενοι τη Σλοβενία σε 
τακτική ετήσια αποστολή, 
εκπρόσωποι του ΔΝΤ συναντήθηκαν 
με διάφορους φορείς, μεταξύ άλλων 
την Κεντρική Τράπεζα, το 
κυβερνητικό ινστιτούτο 
μακροοικονομικών προγνώσεων 
IMAD και υπουργεία. 
 
Η Σλοβενία έχει καλά οικονομικά 
θεμέλια, ανέφερε ο κ. Akitoby, αλλά 
οι αυξημένοι διεθνείς κίνδυνοι 
εμποδίζουν το ΔΝΤ να βελτιώσει τις 
προβλέψεις ανάπτυξης για τη 
Σλοβενία. Το ταμείο προβλέπει ότι η 
οικονομία της Σλοβενίας θα αυξηθεί 
κατά 4,5% το 2018 προτού η 
ανάπτυξη φθάσει το 3,4% το 2019. 
 
Ο κ. Akitoby επεσήμανε ότι η ισχυρή 
ανάπτυξη πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
για να καταβληθούν διαρθρωτικές 
προσπάθειες για τη βελτίωση της 
μακροπρόθεσμης ευημερίας, ιδίως 
λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. 
 
Αυτές οι προσπάθειες 
περιλαμβάνουν περαιτέρω 
δημοσιονομική εξυγίανση για την 



επίτευξη διαρθρωτικής ισορροπίας, η 
οποία θα απαιτήσει τη μεταρρύθμιση 
των κρατικών δαπανών και φόρων. 
 
Θα πρέπει να επιταχυνθούν τα 
μέτρα όσον αφορά τις συντάξεις και 
την υγειονομική περίθαλψη. Όσον 
αφορά τις συντάξεις, το ΔΝΤ 
ανέφερε ότι θα μπορούσε να 
υποστηρίξει τις λύσεις που 
διατυπώθηκαν σε λευκή βίβλο για τις 
συντάξεις από τους κοινωνικούς 
εταίρους. 
 
Ανέφερε ότι η αύξηση της 
πραγματικής ηλικίας 
συνταξιοδότησης και η παροχή 
κινήτρων στους ανθρώπους να 
εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα είναι καθοριστικής 
σημασίας για τις προσπάθειες αυτές. 
 
Επιπλέον, η αγορά εργασίας θα 
πρέπει να μεταρρυθμιστεί, η 
γραφειοκρατία να μειωθεί, τα 
κίνητρα για επενδύσεις στην Έρευνα 
& Ανάπτυξη να αυξηθούν και οι 
ιδιωτικοποιήσεις να επισπευθούν για 
να επιτευχθεί αύξηση της 
παραγωγικότητας, δήλωσε ο 
επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ. 
 
Ο κ. Akitoby συμπλήρωσε ότι πρέπει 
να καταβληθούν προσπάθειες για τη 
μεταρρύθμιση των φόρων, για τη 
μείωση της φορολογίας της εργασίας 
και την αύξηση της φορολογίας του 
πλούτου. 
 
Ενώ έχουν ξεκινήσει οι εργασίες σε 
όλους αυτούς τους τομείς, το ΔΝΤ 
αναμένει αύξηση των προσπαθειών 

ώστε η Σλοβενία να μην χάσει αυτό 
το παράθυρο ευκαιρίας. 
 
Συνολικά, το ΔΝΤ πιστεύει ότι η 
Σλοβενία μπορεί να καταγράψει 
ονομαστικό πλεόνασμα το 2019 
παρά τις αυξανόμενες δαπάνες του 
προϋπολογισμού. 
 
Η υφυπουργός Οικονομικών κα Saša 
Jazbec δήλωσε ότι οι προτάσεις του 
ΔΝΤ δεν ήταν καινούργιες και ότι η 
Κυβέρνηση τις γνώριζε. Ωστόσο, η 
Σλοβενία δεν θα μπορέσει να 
εισαγάγει σημαντικές διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις το επόμενο έτος, 
πρόσθεσε. 
 
Η σλοβενική TPV υπογράφει 
μεγάλη συμφωνία με τον 
κατασκευαστή αυτοκινήτων Volvo 
 
Η εταιρεία TPV, προμηθεύτρια της 
σλοβενικής αυτοκινητοβιομηχανίας, 
έχει καταλήξει σε συμφωνία με τη 
σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία 
Volvo Cars, μετά την ολοκλήρωση 
πρόσφατα μιας από τις μεγαλύτερες 
συμφωνίες της σλοβενικής 
αυτοκινητοβιομηχανίας με τη BMW 
νωρίτερα το 2018. 
 
Η συμφωνία σημαίνει ότι η TVP 
επεκτείνει την παρουσία της στην 
αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και θα 
πρέπει να δημιουργήσει 
περισσότερες από 100 θέσεις 
εργασίας τα επόμενα χρόνια. 
 
Περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την 
παραγωγή πλαισίων και 
αμαξώματος που θα υποστηρίζουν 



και θα προστατεύουν τους 
ηλεκτροκινητήρες. 
 
Η συμφωνία καθιστά τον όμιλο 
βασικό προμηθευτή του σουηδικού 
κατασκευαστή αυτοκινήτων, που 
έχει περιέλθει σε κινεζική κυριότητα, 
στον τομέα των ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η TPV θα εισέλθει 
και πιο αποφασιστικά "στον τομέα 
των προϊόντων αλουμινίου, 
εισάγοντας ένα σύνολο τεχνολογιών 
αιχμής". 
 
Ο πρόεδρος της TPV κ. Marko 
Gorjup είπε ότι το 2018 ήταν ένα έτος 
ρεκόρ όσον αφορά νέες συμφωνίες. 
 
Ο κ. Gorjup πιστεύει ότι η 
στρατηγική συνεργασία με τη Volvo 
Cars είναι μια ευκαιρία για 
επέκταση των δραστηριοτήτων σε 
όλες τις βασικές αγορές του κόσμου 
για την TPV. 
 
Οι κύριες αγορές του ομίλου είναι η 
Σουηδία, οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η 
Μεγάλη Βρετανία, καθώς και η 
Νότια Αφρική και η Κίνα. 
 
Την άνοιξη, η BMW επέλεξε την TPV 
ως αποκλειστικό προμηθευτή για το 
δομικό τμήμα του σασί. Η 
παραγωγή προβλέπεται να ξεκινήσει 
μέσα σε λίγα χρόνια. 
 
Η εταιρεία ανέφερε ότι περισσότερα 
από έξι εκατομμύρια οχήματα BMW 
θα έχουν εγκατεστημένο το 
τελευταίας τεχνολογίας προϊόν τους. 
 

Ο σλοβενικός όμιλος απασχολεί 
περισσότερους από 1.200 
εργαζόμενους και έχει εισφέρει 
έσοδα 153 εκατ. Ευρώ το 2017, 
σχεδόν 10%περισσότερα  σε σχέση με 
το 2016. 
 
Ο όμιλος δαπάνησε περίπου 10 εκατ. 
Ευρώ για επενδύσεις πέρυσι, κυρίως 
για την ενίσχυση του αυτοματισμού 
και του ρομποτισμού. 
 
Οι σημαντικότεροι πελάτες της εκτός 
από τη Volvo και τη BMW είναι οι 
Brose, Benteler, Faurecia, Mahle, 
Daimler, Renault, Rolls Royce, 
Jaguar, Volkswagen και άλλοι. 
 
Ο όμιλος αποτελείται από τη 
μητρική εταιρεία που εδρεύει στο 
Novo Mesto, δύο θυγατρικές στη 
Σλοβενία (TPV Avto, TPV Prikolice) 
και μία στη Σερβία (TPV Šumadija). 
 
Εγκαινιάστηκε σημαντικό κέντρο 
διανομής της ελβετικής Kuehne + 
Nagel  
 
Ο ελβετικός όμιλος Kuehne + Nagel 
εγκαινίασε ένα από τα μεγαλύτερα 
κέντρα αποθήκευσης και διακίνησης 
φαρμακευτικών προϊόντων στο 
Brnik κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο 
της Λιουμπλιάνα. Το συγκρότημα 
συνολικού εμβαδού 88.000 
τετραγωνικών μέτρων, το οποίο 
ξεκίνησε νωρίτερα το φθινόπωρο, 
διαθέτει σχεδόν 38.000 τετραγωνικά 
μέτρα αποθηκευτικούς χώρους. 
 
Η Kuehne + Nagel δεν αποκάλυψε 
ποια εταιρεία εξυπηρετεί, αλλά είναι 
κοινό μυστικό ότι πρόκειται για την 



πολυεθνική εταιρεία Novartis, για 
την οποία το εν λόγω κέντρο 
αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο 
αποθήκευσης και διανομής στην 
Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα 
στον κόσμο. 
 
Το κέντρο έχει σχεδιαστεί για την 
αποθήκευση και τη διανομή τελικών 
προϊόντων και υλικών για τη 
φαρμακευτική βιομηχανία σε όλο 
τον κόσμο. Τα φαρμακευτικά 
προϊόντα από αυτό θα ταξιδεύουν σε 
120 χώρες σε όλο τον κόσμο, κυρίως 
μέσω θαλάσσης και οδικώς, αλλά 
μερικές φορές επίσης αεροπορικώς. 
 
Το κέντρο λειτουργεί επί του 
παρόντος σε ποσοστό περίπου 70% 
της ικανότητάς του, αλλά θα πρέπει 
να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μέχρι 
το τέλος Μαρτίου. 
 
Καθώς η ελβετική εταιρεία 
εφοδιαστικής αναμένει περαιτέρω 
ανάπτυξη στη Σλοβενία, έχει ήδη 
ξεκινήσει την κατασκευή πλησίον 
ενός νέου κέντρου διανομής υψηλής 
τεχνολογίας. 
 
Το κέντρο θα κατασκευαστεί σε τρία 
στάδια, με το πρώτο να 
περιλαμβάνει περίπου 4.500 
τετραγωνικά μέτρα αποθηκών. 
 
Δεδομένου ότι δεν απαιτεί 
ελεγχόμενη θερμοκρασία και 
υγρασία, θεωρείται λιγότερο 
απαιτητικό από το φαρμακευτικό 
συγκρότημα. 
 
Ο κ. Borut Vrviščar, διευθύνων 
σύμβουλος της Kuehne + Nagel 

Slovenija, δεν θέλησε να αποκαλύψει 
την αξία των επενδύσεων στους 
εκπροσώπους του τύπου. 
 
Ωστόσο, ανέφερε ότι η σλοβενική 
θυγατρική του ομίλου έχει σχεδιάσει 
διψήφια ανάπτυξη καθώς και 
αύξηση του αριθμού των 
εργαζομένων. 
 
Σήμερα υπάρχουν 180 εργαζόμενοι 
στο Brnik, αλλά ο αριθμός 
αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου 
250 έως το τέλος του 2019. 
 
Ο κ. Hansjoerg Rodi, περιφερειακός 
διευθυντής της Kuehne + Nagel 
Europe, δήλωσε ότι το καλά 
εκπαιδευμένο και με κίνητρο 
προσωπικό έκανε τη Σλοβενία καλή 
αγορά για επενδύσεις. 
 
Εξήγησε ότι η Kuehne + Nagel 
αποφάσισε να επενδύσει στην 
εγκατάσταση του Brnik λόγω μιας 
συγκεκριμένης συμφωνίας, αλλά ο 
όμιλος είδε τώρα νέες ευκαιρίες 
ανάπτυξης στη φαρμακευτική 
βιομηχανία καθώς και σε άλλους 
τομείς, και συνεπώς συνέχισε να 
επενδύει. 
 
Συμπλήρωσε ότι όλοι θα 
επωφεληθούν από τη σλοβενική 
κυβέρνηση που κτίζει 
σιδηροδρομική σύνδεση με το 
αεροδρόμιο Joje Pučnik της 
Λιουμπλιάνα. 
 
Οι νέες εγκαταστάσεις της Kuehne + 
Nagel χτίζονται από την επενδυτική 
εταιρεία Invest4See της Αυστρίας και 



στη συνέχεια μισθώνονται από την 
ελβετικό όμιλο εφοδιαστικής. 
 
Η Κεντρική Τράπεζα υποβαθμίζει 
την πρόβλεψη ανάπτυξης της 
Σλοβενίας 
 
Η Κεντρική Τράπεζα της Σλοβενίας 
έχει υποβαθμίσει κάπως τις 
οικονομικές προοπτικές για τη χώρα, 
προβλέποντας αύξηση του ΑΕΠ 
κατά 4,2% για το 2018, στη συνέχεια 
επιβράδυνση σε 3,4% το 2019, 
προτού σταθεροποιηθεί στο 3% το 
2020 και στο 2,9% το 2021. 
 
Οι ρυθμοί αύξησης στις τελευταίες 
προβλέψεις αναθεωρούνται κατά 0,4 
ποσοστιαίες μονάδες από την 
προηγούμενη του Ιουλίου και είναι 
πιο απαισιόδοξοι από εκείνους του 
κυβερνητικού ινστιτούτου 
μακροοικονομικών μελετών IMAD 
και των περισσότερων διεθνών 
οργανισμών. 
 
Σχολιάζοντας τις τελευταίες 
προοπτικές, ο Διοικητής της 
Τράπεζας της Σλοβενίας κ. Primož 
Dolenc, δήλωσε ότι η Σλοβενία θα 
συνεχίσει να απολαμβάνει έναν 
ευνοϊκό ρυθμό ανάπτυξης, αν και θα 
είναι κάπως πιο αργός. 
 
Η επιβράδυνση οφείλεται στη 
στροφή προς μια πιο μετριοπαθή 
φάση ανάπτυξης στη Σλοβενία και 
τους κύριους εμπορικούς της 
εταίρους. 
 
Ωστόσο, η ανάπτυξη θα συνεχίσει να 
είναι ευρεία, με την υποστήριξη της 
εγχώριας κατανάλωσης και των 

ιδιωτικών επενδύσεων καθώς και της 
εξωτερικής ζήτησης και της 
εξαγωγικής δραστηριότητας. 
 
Η ανάπτυξη των εξαγωγών θα 
επιβραδυνθεί από 8,2% το 2018 σε 
περίπου 6% το 2021. Δεδομένου ότι 
οι εισαγωγές αναμένεται να 
αναπτυχθούν με ρυθμό λίγο 
υψηλότερο από τις εξαγωγές, το 
πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών θα μειωθεί ελαφρά. 
 
Λόγω των ευνοϊκών τάσεων στην 
αγορά εργασίας και της αύξησης των 
μισθών, η ιδιωτική κατανάλωση 
αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,5% το 
2018 πριν σταθεροποιηθεί στο 2,1% 
έως το 2021. 
 
Οι υπάλληλοι της Κεντρικής 
Τράπεζας έχουν εκπλαγεί από τα 
στοιχεία που δείχνουν ότι η ιδιωτική 
κατανάλωση υστερεί σε σχέση με τις 
ευνοϊκές τάσεις αύξησης των μισθών. 
 
Ο κ. Dolenc δήλωσε ότι ήταν 
δύσκολο να εντοπίσει τον ακριβή 
λόγο αλλά ότι ένας παράγοντας 
μπορεί να είναι το αυξημένο επίπεδο 
γενικού κινδύνου και αβεβαιότητας 
στο διεθνές περιβάλλον. 
 
Η κα Arjana Brezigar Masten, 
επικεφαλής του αναλυτικού και 
ερευνητικού κέντρου της Κεντρικής 
Τράπεζας, σημείωσε τη συνεχή 
επιφυλακτικότητα και 
συντηρητικότητα των σλοβενικών 
νοικοκυριών. 
 
Το ίδιο ισχύει και για την επενδυτική 
δραστηριότητα των σλοβενικών 



επιχειρήσεων. Παρόλο που το 
ποσοστό χρησιμοποίησης της 
παραγωγικής ικανότητας είναι από 
τα υψηλότερα στην ΕΕ και παρά τη 
βελτίωση της οικονομικής θέσης των 
επιχειρήσεων με αυξημένο ποσό 
ιδίων κεφαλαίων και ευνοϊκούς 
όρους δανεισμού, οι επενδύσεις δεν 
έχουν φθάσει ακόμα τα 
αναμενόμενα επίπεδα. 
 
Επεσήμανε ότι ορισμένες εταιρείες 
είχαν αναβάλει επενδύσεις ακόμη 
και αλλού στην ευρωζώνη. 
 
Παρόλα αυτά, η κεντρική τράπεζα 
αναμένει από τις εταιρείες να 
συνεχίσουν τις επενδύσεις τους και 
την περαιτέρω αύξηση των 
επενδύσεων σε κατοικίες. Η κρατική 
επενδυτική δραστηριότητα 
αναμένεται επίσης να αυξηθεί το 
επόμενο έτος. 
 
Ο ακαθάριστος σχηματισμός 
κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα αυξηθεί 
κατά 9,1% το 2018  και κατά 7,8% το 
2019 προτού επιβραδυνθεί σε 5,7% 
μέχρι το 2021. 
 
Οι θετικές τάσεις θα συνεχιστούν 
στην αγορά εργασίας με το ποσοστό 
ανεργίας να προβλέπεται να μειωθεί 
από 5,3% το 2018 σε 4,5% το 2021, 
κατερχόμενη του επιπέδου του 
φυσικού ποσοστού ανεργίας. 
 
Η αύξηση της απασχόλησης 
πρόκειται να σταθεροποιηθεί, 
εμφανίζοντας μειούμενους ρυθμούς 
αύξησης, από +2,8% φέτος σε +0,4% 
έως το 2021. 

Οι τάσεις δημιουργούν προβλήματα 
στις επιχειρήσεις να βρουν το σωστό 
προσωπικό. Οι εταιρείες έχουν 
καταφύγει σε ξένους εργαζόμενους, 
οι οποίοι έχουν πληρώσει πρόσφατα 
τις μισές νέες θέσεις εργασίας, μια 
τάση που πρόκειται να συνεχιστεί. 
 
Ωστόσο, η κα Brezigar Masten έκανε 
λόγο για το γεγονός ότι οι 
περισσότερες νέες θέσεις εργασίας 
είναι σε τομείς που παράγουν 
χαμηλότερη προστιθέμενη αξία και 
όπου τα κέρδη είναι χαμηλότερα.  
 
Είπε ότι αυτό έδειξε ότι οι εταιρείες 
δεν είχαν ακόμη καταφέρει να 
αναδιαρθρωθούν, ώστε να 
δημιουργήσουν υψηλότερη 
προστιθέμενη αξία. Αυτή είναι και η 
περίπτωση όπου η Τράπεζα της 
Σλοβενίας βλέπει περιθώρια για νέες 
επενδύσεις. 
 
Η πίεση για υψηλότερους μισθούς 
έχει αυξηθεί, αλλά όχι στα επίπεδα 
πριν από την κρίση, ούτε και τα 
κέρδη αποβαίνουν εις βάρος του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
των εταιρειών. 
 
Οι κύριοι κίνδυνοι για την αύξηση 
του ΑΕΠ είναι γεωπολιτικοί, όπως οι 
εξελίξεις στην Ιταλία και τη Γαλλία ή 
εκείνες που σχετίζονται με την 
Brexit, καθώς και μια ενδεχόμενη 
επιτάχυνση των προστατευτικών 
μέτρων. 
 
Μια πρόσθετη αύξηση των 
εισαγωγικών δασμών στις ΗΠΑ θα 
επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα περίπου 
το 1,2% των εξαγωγών της 



Σλοβενίας. Ωστόσο, μια σημαντική 
επιδείνωση των οικονομικών 
συνθηκών, η οποία 
αντικατοπτρίζεται στην πιο σοβαρή 
μείωση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών και του 
επιχειρηματικού κλίματος, θα είχε 
μεγαλύτερο αντίκτυπο. 
 
Οι κίνδυνοι πληθωρισμού είναι 
επίσης ανοδικοί και συνδέονται με 
την αύξηση του κόστους εργασίας 
λόγω της αναμενόμενης 
συνεχιζόμενης μείωσης της ανεργίας 
και των πιέσεων στους μισθούς και 
των τάσεων στις τιμές των πρώτων 
υλών. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάπτυξη της Σλοβενίας θα 
ξεπεράσει τον μέσο όρο της 
ευρωζώνης, ο πληθωρισμός θα 
υπερβεί κάπως το μεσοπρόθεσμο 
στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας. Προβλέπεται ότι θα 
φτάσει το 1,4% το 2018, προτού 
αυξηθεί σε 2,2%  το 2019 και 2,3% το 
2020. 
 
Επισκόπηση των τελευταίων 
προβλέψεων ανάπτυξης του ΑΕΠ 
της Σλοβενίας 
 
Οι τελευταίες προβλέψεις για την 
αύξηση του ΑΕΠ δείχνουν ότι η 
οικονομία της Σλοβενίας θα 
επεκταθεί με ρυθμό 4,2% έως 4,5% το 
2018, ενώ θα επιβραδυνθεί κατά 
περίπου μια ποσοστιαία μονάδα το 
2019.  
 
 
 

Προβλέψεις  
 

 2018 2019 2020 

IMF 4,5% 3,4% ----- 

IMAD 4,4% 3,7% 3,4% 

Ε. Επιτ. 4,3% 3,3% 3,0% 

Κ. Τρά. 4,2% 3,4% 3,0% 

ΟΟΣΑ 4,4% 3,6% 2,7% 

EBRD 4,0% 3,3% ----- 

 
Η Σλοβενία καταγράφει 
πληθωρισμό 1,4% το 2018 
 
Η Σλοβενία τελειώνει το 2018 με 
ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού 1,4%, 
το οποίο επηρεάστηκε κυρίως από 
αύξηση των τιμών των ενεργειακών 
προϊόντων κατά 6,5%. Στο μηνιαίο 
επίπεδο, το Δεκέμβριο σημειώθηκε 
αποπληθωρισμός, σύμφωνα με 
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Το 2018, οι τιμές των υπηρεσιών 
αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 3% 
και οι τιμές των εμπορευμάτων κατά 
0,7%. Οι τιμές των μη διαρκών 
αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,5%, ενώ 
οι τιμές των διαρκών αγαθών και 
των τιμών των ημι-διαρκών αγαθών 
μειώθηκαν κατά 1,5% και 0,3% 
αντίστοιχα. 
 
Οι υψηλότερες τιμές των 
ενεργειακών προϊόντων προκάλεσαν 
αύξηση του πληθωρισμού κατά 0,5 
της εκατοστιαίας μονάδας. Η αύξηση 
της τιμής της θέρμανσης ήταν 
+14,8%. 
 
Οι υψηλότερες τιμές των 
τηλεφωνικών υπηρεσιών (κατά 3,8%) 
και των πακέτων διακοπών (κατά 
7,3%) συνεισέφεραν 0,2 μονάδες. 



Αξιοσημείωτες είναι επίσης οι 
υψηλότερες τιμές των 
νοσοκομειακών υπηρεσιών (κατά 
7%), των υπηρεσιών εξωτερικών 
ασθενών (κατά 5,2%) και των 
πραγματικών μισθωμάτων για 
κατοικίες (κατά 6,5%). 
 
Από την άλλη πλευρά, ο ετήσιος 
πληθωρισμός, μειωμένος κατά 0,3 
της εκατοστιαίας μονάδας σε 
σύγκριση με το 2017, μειώθηκε κατά 
0,2 εκατοστιαίες μονάδας κυρίως 
λόγω της μείωσης κατά 2,8% στις 
τιμές των αυτοκινήτων οχημάτων. 
 
Τον Δεκέμβριο, οι χαμηλότερες τιμές 
των πετρελαϊκών προϊόντων 
προκάλεσαν μείωση του μηνιαίου 
πληθωρισμού κατά 0,3 της 
εκατοστιαίας μονάδας. 
 
Με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη 
τιμών καταναλωτή, τον δείκτη-
πρότυπο της ΕΕ, ο ετήσιος 
πληθωρισμός της Σλοβενίας επίσης 
κυμάνθηκε στο 1,4%, ενώ οι τιμές 
μειώθηκαν κατά 0,6% σε μηνιαίο 
επίπεδο. 
 
Το πλεόνασμα του κρατικού 
προϋπολογισμού αυξήθηκε στο 
0,8% του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο 
 
Το πλεόνασμα του προϋπολογισμού 
της γενικής κυβέρνησης της 
Σλοβενίας ανήλθε σε 259 εκατ. Ευρώ 
ή 0,8% του ΑΕΠ τους πρώτους εννέα 
μήνες του 2018, με τα έσοδα να 
υπερβαίνουν τις δαπάνες για έκτο 
τρίμηνο. Το δημόσιο χρέος μειώθηκε 
οριακά σε ονομαστικές τιμές, αλλά 
ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε κατά 

7 περίπου μονάδες από έτος σε έτος, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που 
δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 
6,7% σε σύγκριση με το τρίτο 
τρίμηνο το 2017, κυρίως λόγω 
υψηλότερων εσόδων από φόρους και 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 6% και 
πλησίασαν την αύξηση των εσόδων 
για πρώτη φορά τα τελευταία επτά 
τρίμηνα. 
 
Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία του 
κρατικού προϋπολογισμού για τους 
πρώτους έντεκα μήνες επιβεβαίωσαν 
επίσης ότι η Σλοβενία βρίσκεται σε 
καλό δρόμο για να δημοσιεύσει ένα 
προβλεπόμενο πλεόνασμα της 
γενικής κυβέρνησης ύψους 0,5% του 
ΑΕΠ. 
 
Τα έσοδα του κρατικού 
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 9,04 
δισ. Ευρώ πριν τον τελευταίο μήνα 
του έτους, σημειώνοντας αύξηση 
12,4% σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος. Οι δαπάνες αυξήθηκαν μόνο 
κατά 1,3% στα 8,31 δισ. Ευρώ, 
δηλαδή κατεγράφη πλεόνασμα 
ύψους 729,7 εκατ. Ευρώ. Τα 
φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 
7% σε ετήσια βάση. 
 
 
 
 
 


