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Ο κρατικός προϋπολογισμός 
παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 
65,3 εκατ. Ευρώ το πρώτο εξάμηνο 
2017  
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
δημοσίευσε το υπουργείο 
Οικονομικών, ο προϋπολογισμός της 
Σλοβενίας σημείωσε πλεόνασμα 
ύψους 65,3 εκατ. Ευρώ το πρώτο 
εξάμηνο του έτους, που αποτελεί 
σημαντική εξέλιξη αν συγκριθεί με 
την αντίστοιχη περίοδο του 2016, 
όπου είχε παρουσιάσει έλλειμμα 
390,3 εκατ. Ευρώ, Για ολόκληρο το 
2017, ο προϋπολογισμός αναμένεται 
να παρουσιάσει έλλειμμα ύψους 681 
εκατ. Ευρώ, ενώ πέρυσι έφτασε τα 
684,8 εκατ. Ευρώ. Όπως και το 2016, 
τα μηνιαία πλεονάσματα 
καταγράφηκαν φέτος τους μήνες 
Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, αλλά 
είναι πολύ πιο σημαντικά από 
πέρυσι. 
 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων χορηγεί δάνειο ύψους 
51 εκατ. Ευρώ για την εφαρμογή 
συστήματος  ηλεκτρονικών 
διοδίων για φορτηγά οχήματα 
 
 

 
 
 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) χορήγησε δάνειο ύψους 51 
εκατ. Ευρώ στον εθνικό διαχειριστή 
αυτοκινητοδρόμων DARS για τη 
χρηματοδότηση ηλεκτρονικού 
συστήματος διοδίων για φορτηγά 
οχήματα. Είναι το πρώτο σημαντικό 
έργο υποδομής στη Σλοβενία που 
χρησιμοποιεί εγγυήσεις από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (EFSI). Με το έργο, 
συνολικού ύψους 105 εκατ. Ευρώ, θα 
αντικατασταθεί το υφιστάμενο 
σύστημα διοδίων για φορτηγά 
οχήματα σε συνολικά 610 χιλιόμετρα 
αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας 
κυκλοφορίας στη Σλοβενία, με βάση 
τα διόδια, με ηλεκτρονικό σύστημα 
διοδίων. Το νέο σύστημα αναμένεται 
να συμβάλει στη βελτίωση των 
χρόνων αναμονής για φορτηγά, να 
μειώσει την κατανάλωση καυσίμων 
και εκπομπών θορύβου, ανέφερε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
Αύξηση όγκου χονδρικού 
εμπορίου, στα ίδια επίπεδα το 
λιανικό εμπόριο το 2016 
 
Οι εταιρείες στη Σλοβενία πούλησαν 
εμπορεύματα αξίας 24,1 δισ. Ευρώ 



στην εγχώρια αγορά πέρυσι, 
παρουσιάζοντας αύξηση 2,4% σε 
σχέση με το 2015. Ο τομέας 
χονδρικών πωλήσεων αυξήθηκε 
κατά 4,6%, ενώ οι λιανικές πωλήσεις 
ήταν σε γενικές γραμμές επίπεδες, 
σύμφωνα με τη Στατιστική 
Υπηρεσία. Εμπορεύματα αξίας 12,5 
δισ. Ευρώ πωλήθηκαν στη χονδρική 
το 2016, η υψηλότερη αξία από το 
2011. Σε σύγκριση με τον πενταετή 
μέσο όρο, τα έσοδα χονδρικής 
αυξήθηκαν κατά 3,7%. Τα έσοδα στο 
λιανικό εμπόριο παρέμειναν 
σταθερά στα 11,6 δισ. Ευρώ, 0,1% 
περισσότερα από το 2015, αλλά 
μειώθηκαν κατά 2,9% σε σύγκριση με 
τον πενταετή μέσο όρο. 
 
Ο τουρισμός της Σλοβενίας σε 
ανοδική πορεία 
 
Η Σλοβενία σημείωσε ρεκόρ πάνω 
από 1.939.000 τουριστών κατά το 
πρώτο εξάμηνο του έτους, 
σημειώνοντας αύξηση 15,1% σε 
σχέση με την ίδια περίοδο πριν από 
ένα χρόνο. Οι διανυκτερεύσεις της 
περιόδου αυξήθηκαν κατά 12,2% σε 
σχεδόν 4,795,000. Οι ξένοι επισκέπτες 
αντιστοιχούσαν στο 64% των 
διανυκτερεύσεων, ήτοι 17% 
περισσότερο από πέρυσι. Οι αφίξεις 
ξένων τουριστών αυξήθηκαν κατά 
32% σε πάνω από 1,3 εκατομμύρια. 
Τα τελευταία στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν 
επίσης ότι τον Ιούνιο μόνο οι 
αριθμοί επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 
27% σε 487.000 και οι 
διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 
22% σε σχεδόν 1,2 εκατ. 
 

Ο ετήσιος πληθωρισμός 
κυμαίνεται σε 1% παρά τον 
αποπληθωρισμό του Ιουλίου 
 
Ο πληθωρισμός ανήλθε σε 1% τον 
Ιούλιο σε ετήσια βάση, αυξημένος 
κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε 
σχέση με τον Ιούνιο, αν και οι τιμές 
καταναλωτή μειώθηκαν κατά 0,7% 
τον Ιούνιο λόγω των θερινών 
εκπτώσεων. Η άνοδος του 
πληθωρισμού οφειλόταν κυρίως 
στην αύξηση κατά 1,5% της 
κατηγορίας φαγητό και μη 
αλκοολούχα ποτά, καθώς και στις 
υψηλότερες τιμές του καπνού 
(+4,8%), των ειδών ένδυσης και 
υποδημάτων (+3,4%) και της 
στέγασης, του νερού, και του 
ηλεκτρικού ρεύματος (+1,5%), 
ανέφερε η Στατιστική Υπηρεσία. 
Μετρούμενος με τον εναρμονισμένο 
δείκτη τιμών καταναλωτή, δείκτης 
που χρησιμοποιείται από την ΕΕ, ο 
ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε 
στο 1,2% με μηνιαίο αποπληθωρισμό 
στο 0,6%.  
 
Οι εξαγωγές της Σλοβενίας 
αυξήθηκαν κατά 11,7% το πρώτο 
εξάμηνο, οι εισαγωγές κατά 13,9% 
 
Η Σλοβενία εξήγαγε εμπορεύματα 
ύψους 13,95 δις ευρώ το πρώτο 
εξάμηνο του 2017 ή 11,7% 
περισσότερο από την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο. Εν τω μεταξύ, οι 
εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 13,9% 
στα 13,53 δισ. Ευρώ, δήλωσε η 
Στατιστική Υπηρεσία. Το πλεόνασμα 
του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 
415,1 εκατ. Ευρώ, ενώ ο δείκτης 
εξαγωγών προς εισαγωγές ήταν 



103,1%. Οι σημαντικότεροι 
εμπορικοί εταίροι της Σλοβενίας 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 
ήταν η Γερμανία και η Ιταλία, τόσο 
όσον αφορά τις εξαγωγές όσο και τις 
εισαγωγές. Τον Ιούνιο, οι εξαγωγές 
και εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 
13,4% σε 2,51 δισ. Ευρώ και κατά 
13,7% σε 2,36 δισ. Ευρώ, αντίστοιχα. 
Το εμπορικό πλεόνασμα τον Ιούνιο 
ήταν το υψηλότερο φέτος, 
φτάνοντας τα 156,5 εκατ. Ευρώ, ενώ 
ο δείκτης εξαγωγών προς εισαγωγές 
έφτασε το 106,6%. 
 
Η βιομηχανική παραγωγή 
σημείωσε αύξηση άνω του 7% την 
περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 
 
Η βιομηχανική παραγωγή της 
Σλοβενίας αυξήθηκε κατά 7,2% σε 
ετήσια βάση την περίοδο 
Ιανουαρίου-Ιουνίου, αυξανόμενη σε 
όλες τις βιομηχανικές ομάδες, με την 
υψηλότερη αύξηση στα 
κεφαλαιουχικά αγαθά (+9,9%). Ο 
κύκλος εργασιών διευρύνθηκε με 
ελαφρώς βραδύτερους ρυθμούς, 
σημειώνοντας αύξηση 7,1% σε ετήσια 
βάση, σύμφωνα με τη Στατιστική 
Υπηρεσία. Τον Ιούνιο, η 
βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε 
κατά 0,8% σε μηνιαίο επίπεδο, αλλά 
αυξήθηκε κατά 6,7% σε ετήσια βάση. 
 
Ανησυχία του Δημοσιονομικού 
Συμβουλίου για το κόστος της 
γήρανσης του πληθυσμού 
 
Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο 
προειδοποίησε ότι η Σλοβενία 
σύντομα θα πρέπει να αντιμετωπίσει 
το ζήτημα της γήρανσης του 

πληθυσμού. Εάν δεν περιοριστούν οι 
δαπάνες που σχετίζονται με τη 
γήρανση του πληθυσμού, η 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
σταθερότητα των δημόσιων 
οικονομικών θα τεθεί σε κίνδυνο, 
προειδοποίησε το σώμα που 
επιβλέπει τη δέσμευση της χώρας να 
εξισορροπήσει σταδιακά τον 
προϋπολογισμό. Σύμφωνα με 
μακροπρόθεσμες προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με 
τις τρέχουσες πολιτικές, το κόστος 
των συντάξεων, της υγείας και της 
μακροχρόνιας περίθαλψης θα 
φθάσει το ένα τέταρτο του ΑΕΠ έως 
το 2060. Το 2013 το μερίδιο 
ανερχόταν στο 18,9% του ΑΕΠ. 
 
Ανάκαμψη στον κατασκευαστικό 
κλάδο 
 
Ο κατασκευαστικός τομέας της 
Σλοβενίας φαίνεται να ανακάμπτει, 
με την αξία των κατασκευαστικών 
έργων να αυξάνεται σχεδόν κατά το 
ένα πέμπτο κατά τους πρώτους έξι 
μήνες του 2017 σε σύγκριση με την 
ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο. Η 
άνοδος οφείλεται σε ένα άλμα 
σχεδόν κατά 38% στην αξία των 
έργων σε κτίρια, ενώ η αξία των 
έργων στα τεχνικά έργα αυξήθηκε 
κατά περισσότερο από 10%, δήλωσε 
η Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Μείωση του μέσου μισθού τον 
Ιούνιο 
 
Ο μέσος ακαθάριστος μισθός στη 
Σλοβενία τον Ιούνιο ανήλθε σε 
1.602,21 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 
0,7% σε σχέση με τον Μάιο τόσο σε 



ονομαστικούς όσο και σε 
πραγματικούς όρους. Ο μέσος 
καθαρός μισθός, εν τω μεταξύ, 
ανήλθε σε 1.045,06 ευρώ, 
σημειώνοντας αντίστοιχη μείωση 
0,5% σε ονομαστικές και 
πραγματικές τιμές, σύμφωνα με τη 
Στατιστική Υπηρεσία. Σε ετήσια 
βάση, ο μέσος ακαθάριστος και 
καθαρός μισθός τον Ιούνιο του 
τρέχοντος έτους αυξήθηκε κατά 2,4% 
και 2,6% αντίστοιχα. 
 
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη 
κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα τον 
Αύγουστο 
 
Ο δείκτης καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης της Σλοβενίας τον 
Αύγουστο παρέμεινε στάσιμος στα 
ίδια επίπεδα, αλλά εντούτοις ήταν 
κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες 
υψηλότερα από ό, τι τον Αύγουστο 
του 2016 και δέκα ποσοστιαίες 
μονάδες υψηλότερα από τον μέσο 
όρο του προηγούμενου έτους. Οι 
καταναλωτές ήταν πιο αισιόδοξοι 
όσον αφορά τις δυνατότητες 
εξοικονόμησης χρημάτων, ενώ ήταν 
απαισιόδοξοι όσον αφορά την 
ανεργία. Οι προσδοκίες σχετικά με 
την οικονομική κατάσταση στη χώρα 
και τα οικονομικά των νοικοκυριών 
ήταν οι ίδιες με εκείνες του Ιουλίου. 
 
Η πράσινη ενέργεια 
επιχορηγήθηκε κατά 77 εκατ. 
Ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους 
 
Το κράτος κατέβαλε 77,4 εκατ. Ευρώ 
σε επιδοτήσεις για την παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας καθώς και από υψηλής 

αποδοτικότητας συνδυασμένη 
παραγωγή το πρώτο εξάμηνο του 
έτους, αύξηση κατά 0,9% σε σχέση με 
την ίδια περίοδο του προηγούμενου 
έτους. Συνολικά 3.878 εγκαταστάσεις 
που συμπεριλήφθηκαν στο σύστημα 
είχαν συνολική ονομαστική 
δυναμικότητα 412 μεγαβάτ, 
προκύπτει από έκθεση που 
δημοσιεύεται στον ιστότοπο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Χωροταξικού Σχεδιασμού. Η τάση 
αύξησης των επιδοτήσεων 
σταθεροποιήθηκε το 2016. Μόνο 
τρεις νέες μονάδες εντάχθηκαν στο 
πρόγραμμα επιδοτήσεων το πρώτο 
εξάμηνο του τρέχοντος έτους. 
 
Το εγγεγραμμένο ποσοστό 
ανεργίας μειώθηκε σε 9,1% τον 
Ιούνιο 
 
Το ποσοστό ανεργίας της Σλοβενίας 
μειώθηκε σε 9,1% τον Ιούνιο, ένα 
χαμηλό οκταετίας που σημειώθηκε 
μετά από μείωση 0,3 ποσοστιαίων 
μονάδων το Μάιο και 1,7 πτώση από 
έτος σε έτος, έδειξαν τα στοιχεία που 
έδωσε στη δημοσιότητα η Υπηρεσία 
Απασχόλησης. Συνολικά 84.793 
άτομα καταγράφηκαν ως άνεργοι 
στα τέλη Ιουνίου, κατά 3,3% 
λιγότεροι από τον προηγούμενο 
μήνα και κατά 15% λιγότεροι από ό, 
τι τον Ιούνιο του 2016. Ο 
απασχολούμενος πληθυσμός ανήλθε 
σε 850.276 άτομα τον Ιούνιο, δηλαδή 
αύξηση κατά 0,4% τον Μάιο και 
3,7% περισσότεροι από τον Ιούνιο 
του περασμένου έτους. 
 
Η Κεντρική Τράπεζα 
ευχαριστημένη από τους 



αισιόδοξους μακροοικονομικούς 
δείκτες 
 
Η κεντρική τράπεζα της Σλοβενίας 
εξέδωσε μια αισιόδοξη ανασκόπηση 
των μακροοικονομικών εξελίξεων, 
διαπιστώνοντας ότι η οικονομική 
ανάπτυξη παραμένει ισχυρή και η 
επιχειρηματική εμπιστοσύνη και η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε 
υψηλά επίπεδα. Η επιχειρηματική 
εμπιστοσύνη είναι ισχυρή σε όλους 
τους τομείς, αλλά ο τομέας των 
κατασκευών ξεχωρίζει με την 
ανοδική πορεία της αγοράς 
κατοικίας. Ο αριθμός των 
συναλλαγών στην αγορά κατοικίας 
ήταν πάνω από το προ της κρίσης 
επίπεδα για περισσότερο από ένα 
έτος. Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 10% 
από τα χαμηλά που σημείωσαν το 
2014, αλλά εξακολουθούν να είναι 
χαμηλότερες από αυτές πριν από την 
κρίση. 
 
Η οικονομία της Σλοβενίας 
μεγεθύνθηκε κατά 4,4% σε ετήσια 
βάση  το δεύτερο τρίμηνο, ο 
ρυθμός ανάπτυξης του 2016 
αναθεωρήθηκε σε 3,1% 
 
Η οικονομία της Σλοβενίας 
μεγεθύνθηκε κατά 4,4% σε 
πραγματικούς όρους το δεύτερο 
τρίμηνο του έτους σε σχέση με το ίδιο 
τρίμηνο πριν από ένα χρόνο. 
Αναπροσαρμοσμένο για την εποχή 
και τις εργάσιμες ημέρες, το ΑΕΠ 
αυξήθηκε κατά 5,2% σε ετήσια βάση 
και κατά 1,1% σε σχέση με το 
προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με 
το Στατιστική Υπηρεσία  στην πρώτη 
της εκτίμηση. Η ανάπτυξη συνέχισε 

να επωφελείται από την εξωτερική 
ζήτηση, λόγω των ευνοϊκών 
οικονομικών τάσεων στο εξωτερικό 
περιβάλλον. Επίσης, η Στατιστική 
Υπηρεσία αναβάθμισε την εκτίμησή 
της για την μεγέθυνση του ΑΕΠ το 
προηγούμενο έτος 2016 σε 3,1%, 
αύξηση 0,6 ποσοστιαίων μονάδων 
από την εκτίμηση που δημοσιεύθηκε 
το Φεβρουάριο βάσει των 
τριμηνιαίων στοιχείων. 
 
 
 
 


