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Μείωση του αριθμού των ανέργων  
 
Η Σλοβενία είχε 87.655 άτομα που 
ήταν άνεργοι στα τέλη Μαΐου, 3,8% 
λιγότεροι από ό, τι τον Απρίλιο και 
14,3% λιγότεροι από τον ίδιο μήνα 
πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με 
στοιχεία της Υπηρεσίας 
Απασχόλησης. Συνολικά 5.210 
άτομα πρωτοεμφανίστηκαν ως 
άνεργοι το Μάιο, αριθμός μειωμένος 
κατά 9,1% σε ετήσια βάση και κατά 
0,4% σε σχέση με τον Απρίλιο. Κατά 
τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, 
κατά μέσο όρο 95,801 άτομα 
μηνιαίως καταγράφηκαν εκτός 
εργασίας, σημειώνοντας μείωση 
κατά 13,3% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους. Τα πιο 
πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για το 
εγγεγραμμένο ποσοστό ανεργίας 
είναι για τον Μάρτιο, όταν ήταν στο 
10,2% ή 0,7 ποσοστιαίες μονάδες 
κάτω από τον Φεβρουάριο. 
 
Το δημοσιονομικό συμβούλιο 
προτρέπει για πρόσθετη 
δημοσιονομική προσπάθεια 
 
 

 
 
 
Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο έκρινε 
ότι η υψηλή οικονομική ανάπτυξη, η  
οποία ανήλθε σε 5,3% το πρώτο 
τρίμηνο σε ετήσια βάση, επιτρέπει 
και απαιτεί πρόσθετη 
δημοσιονομική προσπάθεια. Η 
προσπάθεια έχει περιοριστεί έως 
τώρα κυρίως στην πλευρά των 
εσόδων. Δεδομένου ότι η ανάγκη να 
παρέμβει το κράτος προκειμένου να 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη είναι 
χαμηλότερη στην τρέχουσα 
κατάσταση από ό, τι κατά τη 
διάρκεια της ύφεσης, συνέστησε στο 
κράτος να περιορίσει τις δαπάνες 
προκειμένου να δημιουργήσει 
αποθεματικό και να μειώσει 
σημαντικά το χρέος της γενικής 
κυβέρνησης. 
 
Η σλοβενική βιομηχανία τροφίμων 
σε καλή κατάσταση 
 
Η σλοβενική βιομηχανία τροφίμων 
είναι σε καλή κατάσταση, σύμφωνα 
με στοιχεία που παρουσίασε ο 
εξειδικευμένος στην αγροτική 
οικονομία οικονομολόγος κ. Aleš 
Kuhar της Βιοτεχνολογικής Σχολής 
της Λιουμπλιάνα, κατά την 17η 
ετήσια σύνοδο της αγροτικής 



βιομηχανίας και της βιομηχανίας 
τροφίμων. Ανάλογη αισιοδοξία 
εκφράστηκε επίσης από τον υπουργό 
Γεωργίας κ. Dejan Židan, ο οποίος 
τόνισε ότι οι σλοβενικές εταιρείες 
τροφίμων είναι όλο και πιο 
καινοτόμες όσον αφορά τα προϊόντα 
και τις τεχνολογίες, και παράλληλα 
αυξάνουν την κερδοφορία τους και 
εισέρχονται σε νέες αγορές. 
 
Ο ΟΟΣΑ αναβαθμίζει σημαντικά τις 
προβλέψεις ανάπτυξης της 
σλοβενικής οικονομίας 
 
Ο Οργανισμός Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) αναβάθμισε σημαντικά την 
πρόβλεψή του αναφορικά με την 
ανάπτυξη της σλοβενικής 
οικονομίας. Προβλέπει ότι η 
οικονομία θα αυξηθεί φέτος κατά 
3,8%, σε σύγκριση με τις 
προηγούμενες προβλέψεις του που 
ανέρχονταν σε 2,4%. Την επόμενη 
χρονιά ο ρυθμός ανάπτυξης 
προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 
3,1%, ο οποίος είναι ακόμη 0,8 
ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος 
από ό, τι είχε προβλέψει το 
φθινόπωρο 2016. Η ανάπτυξη 
αναμένεται να παραμείνει ευρεία, με 
την εγχώρια ζήτηση να αποτελεί τον 
κύριο μοχλό ανάπτυξης, αλλά και οι 
εξαγωγές να παραμένουν ισχυρές. 
 
Η Σλοβενία υπογράφει νέα διεθνή 
σύμβαση για τη φορολογία 
 
Η Σλοβενία υπέγραψε τον Ιούνιο 
μια νέα διεθνή φορολογική σύμβαση 
που αποσκοπεί να εμποδίζει τις 
εταιρείες να ‘ψωνίζουν’ τις πιο 

ευνοϊκές φορολογικές δικαιοδοσίες. 
Η συμφωνία αντικαθιστά πάνω από 
χίλιες διμερείς φορολογικές 
συμβάσεις που αφορούν την 
αποφυγή της διπλής φορολογίας και 
είναι το πρώτο διεθνές έγγραφο 
αυτού του είδους. Το υπουργείο 
Οικονομικών δήλωσε ότι αναμένει 
να υπογραφεί η σύμβαση από 
πολλές άλλες χώρες έως τα τέλη του 
2017. 
 
Η Κυβέρνηση αναστέλλει τη 
διαδικασία πώλησης της τράπεζας 
NLB 
 
Η κυβέρνηση ανέστειλε τη 
διαδικασία πώλησης της 
μεγαλύτερης τράπεζας της Σλοβενίας 
Nova Ljubljanska Banka (NLB), 
διαφωνώντας με το προτεινόμενο 
εύρος τιμών για την αρχική δημόσια 
προσφορά τουλάχιστον του 50% του 
μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. 
Με βάση τις συνομιλίες με 
υποψήφιους επενδυτές, η διοίκηση 
της αρμόδιας Σλοβενικής Αρχής 
αρμόδιας για τις ιδιωτικοποιήσεις 
(Slovenian Sovereign Holding)  
πρότεινε το εύρος τιμών των 55-71 
ευρώ ανά μετοχή. Αυτό θα 
ισοδυναμούσε με το 50% της NLB σε 
360-465 εκατ. Ευρώ και ολόκληρη 
την τράπεζα στα 720-930 εκατ. Ευρώ, 
πολύ χαμηλότερα από τα 1,55 δισ. 
Ευρώ που το κράτος εισέβαλλε στην 
NLB το 2013. Ανακοινώνοντας την 
απόφαση, ο πρωθυπουργός κ. Miro 
Cerar δήλωσε ότι ο κίνδυνος που 
σχετίζεται με τις κροατικές αγωγές 
αναφορικά με τις καταθέσεις 
ταμιευτηρίου της NLB την εποχή της 
πρώην Γιουγκοσλαβίας, καθώς και 



εξαιτίας άλλων κινδύνων, εμπόδισε 
την επιτυχή πώληση. Η υπουργός 
Οικονομικών κα Mateja Vraničar 
Erman πρέπει τώρα να ενημερώσει 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους 
ενδιαφερόμενους φορείς για να 
εξετάσει τις δυνατότητες για 
εναλλακτικά αντισταθμιστικά μέτρα. 
 
Οι εξαγωγές της Σλοβενίας 
αυξήθηκαν 4,3% σε ετήσια βάση 
τον Απρίλιο 
 

Η Σλοβενία εξήγαγε 2,18 δισ. Ευρώ 
σε εμπορεύματα τον Απρίλιο, 
παρουσιάζοντας αύξηση 4,3% σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα 
του προηγούμενου έτους, ενώ 
εισήγαγε εμπορεύματα αξίας 2,08 
δισ. Ευρώ ή 3,4% περισσότερο από ό, 
τι τον Απρίλιο του 2016. 
Παρουσιάστηκε πλεόνασμα ύψους 
104,9 εκατ. τον Απρίλιο, το οποίο 
δημιουργήθηκε κυρίως από τις 
εμπορικές συναλλαγές με τρίτες μη 
κοινοτικές χώρες (πλεόνασμα ίσο με 
92,7 εκατ. Ευρώ). Ο λόγος εξαγωγών 
προς εισαγωγές ήταν 105%. 
 
Η βιομηχανική παραγωγή 
αυξήθηκε κατά 7,8% ετησίως τον 
Απρίλιο 
 
Η βιομηχανική παραγωγή της 
Σλοβενίας ήταν κατά 0,5% 
χαμηλότερη τον Απρίλιο σε 
σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, 
αλλά παρόλα αυτά αυξήθηκε κατά 
7,8% σε ετήσια βάση. Η Στατιστική 
Υπηρεσία αποδίδει τη μικρή μηνιαία 
πτώση στον μικρότερο αριθμό 
εργάσιμων ημερών τον Απρίλιο και 

την άνοδο της βιομηχανικής 
δραστηριότητας τον Μάρτιο. 
 
Η Κεντρική Τράπεζα αναβαθμίζει 
τις προβλέψεις ανάπτυξης 
 
Η κεντρική τράπεζα της Σλοβενίας 
αναβάθμισε τις προβλέψεις της για 
το ΑΕΠ. Προβλέπει ότι η οικονομία 
θα αυξηθεί φέτος κατά 3,5%, 
ποσοστό που θα είναι υψηλότερο 
κατά μία ποσοστιαία μονάδα από το 
προηγούμενο έτος, με ρυθμό που θα 
επιβραδυνθεί στο 3,1% το 2018 και 
3% το 2019. Η αναβάθμιση 
υποστηρίζεται από το τέταρτο 
συνεχές έτος ευρείας μεγέθυνσης της 
οικονομίας, που η Κεντρική τράπεζα 
αναφέρει ότι έχει αποκαταστήσει τις 
μακροοικονομικές ισορροπίες. 
Παράλληλα, οι ιδιωτικές και 
κρατικές επενδύσεις αυξάνονται. Η 
εξωτερική ζήτηση είναι επίσης υγιής, 
καθώς ο ρυθμός αύξησης των 
εξαγωγών υπολογίζεται σε 5,5% 
κατά μέσο όρο ετησίως έως το 2019. 
 
Μείωση του μέσου μισθού τον 
Απρίλιο 
 
Η μέση ακαθάριστη αμοιβή στη 
Σλοβενία τον Απρίλιο ανήλθε σε 
1.591,01 ευρώ, δηλαδή 2% λιγότερο 
σε σχέση με τον Μάρτιο σε 
ονομαστικούς όρους και κατά 2,3% 
σε πραγματικούς όρους. Ο μέσος 
καθαρός μισθός μειώθηκε επίσης 
κατά 1,7% σε ονομαστικούς όρους 
και κατά 2% σε πραγματικούς όρους 
στα 1.038,05 ευρώ, σύμφωνα με τη 
Στατιστική Υπηρεσία. Ο μέσος 
καθαρός μισθός για τον Απρίλιο 
μειώθηκε κατά 3% σε σύγκριση με 



τον προηγούμενο μήνα στον 
ιδιωτικό τομέα, ενώ αυξήθηκε κατά 
0,6% στον δημόσιο τομέα. 
 
Η S&P αναβαθμίζει τη Σλοβενία 
 
Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης 
Standard & Poor’s βελτίωσε την 
αξιολόγηση της Σλοβενίας κατά ένα 
βαθμό στο A+, με σταθερή 
προοπτική λόγω της βελτιωμένης 
δυναμικής του χρέους και της 
ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης. Η 
S&P αναμένει ότι το δημόσιο χρέος 
της Σλοβενίας θα υποχωρήσει κάτω 
από το 80% του ΑΕΠ, δεδομένης της 
ισχυρής αύξησης του ΑΕΠ, η οποία 
στηρίζεται στην ισχυρή εγχώρια 
κατανάλωση και την υγιή ανάπτυξη 
των εξαγωγών. 
 
Το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε 
σε 9,8% τον Απρίλιο 
 
Το ποσοστό ανεργίας στη Σλοβενία 
ανήλθε σε 9,8% τον Απρίλιο, 
μειωμένο κατά μισή εκατοστιαία 
μονάδα από το Μάρτιο, σύμφωνα με 
στοιχεία της Υπηρεσίας 
Απασχόλησης. Το ποσοστό ανεργίας 
μειώθηκε κατά 1,7 ποσοστιαίες 
μονάδες από 11,5% τον Απρίλιο του 
περασμένου έτους, όταν ο δείκτης 
εξακολουθούσε να υπολογίζεται από 
τη Στατιστική Υπηρεσία. Το 
υψηλότερο ποσοστό ανεργίας 
καταγράφηκε στη βορειοανατολική 
περιοχή Pomurje (15,3%), ενώ η 
βορειοδυτική περιοχή του Gorenjsko 
είχε το χαμηλότερο ποσοστό 
ανεργίας (6,7%). 
 

Το ποσοστό φτώχειας στη 
Σλοβενία μειώθηκε ελαφρώς το 
2016 
 
Η Σλοβενία σημείωσε ελαφρά πτώση 
των ποσοστών φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού το 2016. Το 
ποσοστό κινδύνου φτώχειας 
μειώθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες 
μονάδες σε 13,9%. Αυτό σημαίνει ότι 
περίπου 280.000 άνθρωποι ζούσαν 
κάτω από το όριο της φτώχειας, 7.000 
λιγότεροι από ό, τι το 2015. Ο 
κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού 
μειώθηκε κατά 0,8 μονάδες σε 18,4%. 
Το μερίδιο των νοικοκυριών που 
βρίσκουν δύσκολο ή πολύ δύσκολο 
να καλύψουν τις βασικές ανάγκες 
τους έπεσε κατά τρεις μονάδες στο 
29%. Οι συνθήκες στέγασης των 
νοικοκυριών βελτιώθηκαν επίσης. 
 
Η Κυβέρνηση συζητά τη 
τουριστική στρατηγική 
 
Η κυβέρνηση συζήτησε τη 
στρατηγική των ετών 2017-2021 για 
την αειφόρο ανάπτυξη του 
σλοβενικού τουρισμού, 
συμφωνώντας ότι η χώρα θα πρέπει 
να επικεντρωθεί στην αύξηση της 
εισροής εσόδων από τον τουρισμό 
στα 3,7-4 δις ευρώ τα επόμενα 
τέσσερα χρόνια. Η τουριστική 
πολιτική της Σλοβενίας θα 
οικοδομηθεί με την παρουσίαση της 
Σλοβενίας ως ενεργού, πράσινου και 
υγιεινού προορισμού. Ο υπουργός 
Οικονομίας κ. Zdravko Počivalšek 
δήλωσε ότι η πιο σημαντική κίνηση 
θα ήταν η διαμόρφωση τεσσάρων 
μακροπεριφερειών. Τόνισε επίσης τη 



μεγάλη σημασία των επενδύσεων 
στον τουριστικό τομέα. 
 
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη 
έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ τον 
Ιούνιο 
 
Ο δείκτης μέτρησης της 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης στη 
Σλοβενία έφθασε στο υψηλότερο 
επίπεδο τον Ιούνιο, όπου ήταν τρεις 
εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερος σε 
σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 
13 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος 
σε σχέση με τον Ιούνιο του 2016, 
δήλωσε η Στατιστική Υπηρεσία. Ο 
δείκτης εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών ήταν επίσης κατά 11 
ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος 
από τον μέσο όρο του περασμένου 
έτους. 
 
Ο ετήσιος πληθωρισμός τον Ιούνιο 
ανήλθε σε 0,9% 
 
Η Σλοβενία σημείωσε ετήσιο ρυθμό 
πληθωρισμού ύψους 0,9% τον 
Ιούνιο, με τις υψηλότερες τιμές 
φρούτων και υποδημάτων να 
συμβάλλουν περισσότερο στην 
αύξηση, σύμφωνα με τη Στατιστική 
Υπηρεσία. Τα φρούτα και 
υποδήματα αντιπροσώπευαν 0,2 
ποσοστιαίες μονάδες στο ετήσιο 
ποσοστό πληθωρισμού τον Ιούνιο, 
ενώ οι χαμηλότερες τιμές των 
ενδυμάτων και των μεταχειρισμένων 
αυτοκινήτων αντιστάθμισαν την 
αύξηση στον ίδιο βαθμό. Οι τιμές 
των φρούτων αυξήθηκαν κατά 10,3% 
και οι τιμές των υποδημάτων κατά 
7,8%, ενώ οι τιμές των 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και 

ενδυμάτων μειώθηκαν κατά 9,4% και 
2,9% αντίστοιχα. 
 
Το έλλειμμα της γενικής 
κυβέρνησης στο 1,9% του ΑΕΠ το 
πρώτο τρίμηνο 
 
Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 
στη Σλοβενία το πρώτο τρίμηνο του 
2017 ανήλθε σε 185 εκατ. Ευρώ ή 
1,9% του ΑΕΠ, σύμφωνα με την 
προκαταρκτική εκτίμηση που 
δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία. 
Σε ονομαστικούς όρους, το έλλειμμα 
της γενικής κυβέρνησης ήταν 
χαμηλότερο κατά 49% σε σύγκριση 
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, 
όταν ανήλθε σε 363 εκατ. Ευρώ ή 
3,9% τυο ΑΕΠ. Αυτό που συνέβαλε 
περισσότερο στο χαμηλότερο 
έλλειμμα ήταν τα υψηλότερα 
κρατικά έσοδα. Αυτά αυξήθηκαν 
κατά 7,4% σε σύγκριση με το πρώτο 
τρίμηνο του 2016 και ανήλθαν σε 
σχεδόν 4,29 δισ. Ευρώ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


