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Ο αριθμός των ιδιωτικών ταξιδιών 
αυξήθηκε κατά 6% πέρυσι, η 
Κροατία ο πιο δημοφιλής 
προορισμός 
 
Περίπου 1.152.000 άτομα ή το 66% 
του συνολικού πληθυσμού της 
Σλοβενίας ηλικίας 15 ετών και άνω 
πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα 
ιδιωτικό ταξίδι πέρυσι. 
Πραγματοποιήθηκαν περίπου 
4.288.000 ιδιωτικά ταξίδια, 6% 
περισσότερα από ό, τι το 2016, 
σύμφωνα με τη Στατιστική 
Υπηρεσία. 
 
Τα δύο πέμπτα όλων των ιδιωτικών 
ταξιδιών πραγματοποιήθηκαν στη 
Σλοβενία, ενώ η πιο δημοφιλής ξένη 
χώρα ήταν η Κροατία (64% όλων 
των ιδιωτικών ταξιδιών στο 
εξωτερικό), ακολουθούμενη από την 
Ιταλία (7%), τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
(5%) και την Αυστρία (5% ). 
 
Τα ιδιωτικά ταξίδια αφορούσαν 
κατά μέσο όρο 4,5 διανυκτερεύσεις 
(2,7 διανυκτερεύσεις στη Σλοβενία 
και 5,6 στο εξωτερικό). Οι ταξιδιώτες 
δαπάνησαν κατά μέσο όρο περίπου 
46 Ευρώ την ημέρα (38 Ευρώ στη  

 
 
 
Σλοβενία και 49 ευρώ στο 
εξωτερικό). 
 
Περίπου 197.000 ή το 11% του 
σλοβενικού πληθυσμού ηλικίας 15 
ετών και άνω πραγματοποίησε 
τουλάχιστον ένα επιχειρηματικό ή 
σπουδαστικό ταξίδι το 2017. 
Πραγματοποιήθηκαν περίπου 
537.000 επαγγελματικά ταξίδια, τα 
οποία ήταν 4% περισσότερα από ό, τι 
το 2016. 
 
Περίπου 17% των επαγγελματικών 
ταξιδιών πραγματοποιήθηκαν στη 
Σλοβενία, ενώ τα επαγγελματικά 
ταξίδια στο εξωτερικό έγιναν κυρίως 
στη Γερμανία (22% των 
επαγγελματικών ταξιδιών στο 
εξωτερικό). 
 
Τα επαγγελματικά ταξίδια 
αφορούσαν κατά μέσο όρο 2,8 
διανυκτερεύσεις (1,9 διανυκτερεύσεις 
στη Σλοβενία και 3 στο εξωτερικό). 
Οι ταξιδιώτες επιχειρηματίες 
δαπάνησαν κατά μέσο όρο περίπου 
205 Ευρώ την ημέρα (135 Ευρώ στη 
Σλοβενία και 214 ευρώ στο 
εξωτερικό). 
 



Οι εργοδότες αισιόδοξοι για τις 
προοπτικές απασχόλησης τους 
επόμενους έξι μήνες 
 
Οι Σλοβένοι εργοδότες είναι 
αισιόδοξοι όσον αφορά τις 
προοπτικές απασχόλησης τους 
επόμενους έξι μήνες, σύμφωνα με 
έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
Έχουν ανακοινώσει αύξηση της 
απασχόλησης κατά 3% ή περίπου 
19.400 νέες θέσεις εργασίας, με τις 
πιο ελπιδοφόρες τάσεις στον τομέα 
των κατασκευών. 
 
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι 
εργοδότες που συμμετείχαν σ’  αυτήν 
απασχολούσαν περίπου 644.600 
άτομα, ενώ ανέφεραν ότι ο αριθμός 
θα ανέλθει σε 664.000 σε έξι μήνες. 
 
Οι ερωτηθέντες εργοδότες πιστεύουν 
ότι θα χρειαστούν συνολικά 31.200 
νέους εργαζόμενους τους επόμενους 
έξι μήνες, ένα μέρος τους ως 
αντικαταστάτες. Αναμένεται να 
ανοίξουν συνολικά 19.400 νέες θέσεις 
εργασίας. 
 
Η μεγαλύτερη αύξηση προβλέπεται 
από τους εργοδότες του 
κατασκευαστικού κλάδου (10,4%), 
ακολουθούμενη από την μεσιτεία 
ακινήτων (6,5%). 
Η έρευνα επισημαίνει επίσης τις 
διαρθρωτικές ανισορροπίες στην 
αγορά εργασίας, ενώ σχεδόν οι μισοί 
εργοδότες (45,7%) αντιμετωπίζουν 
έλλειψη επαρκούς εργατικού 
δυναμικού τους τελευταίους έξι 
μήνες. Το μερίδιο των μεγάλων 
εταιρειών ήταν 68,8%. 
 

Το μεγαλύτερο μερίδιο των 
εργοδοτών που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες στην εξεύρεση επαρκούς 
εργατικού δυναμικού προέρχεται 
από τον τομέα της φιλοξενίας, των 
κατασκευών, της υγειονομικής 
περίθαλψης και της κοινωνικής 
ασφάλισης. 
 
Η εξαμηνιαία έρευνα 
πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2.881 
εργοδοτών με 10 ή περισσότερους 
υπαλλήλους τον Απρίλιο και τον 
Μάιο. 
 
Αύξηση της βιομηχανικής 
παραγωγής σχεδόν 7% τον 
Απρίλιο 
 
Η βιομηχανική παραγωγή της 
Σλοβενίας αυξήθηκε κατά 6,9% σε 
ετήσια βάση τον Απρίλιο, παρά το 
γεγονός ότι παρέμεινε αμετάβλητη 
σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, 
καθώς η εξόρυξη και η μεταποίηση 
συνέχισαν να αυξάνονται με ισχυρό 
ρυθμό, σύμφωνα με ανακοίνωση της 
Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Στον τομέα των ορυχείων, η 
παραγωγή σημείωσε άνοδο 14% σε 
ετήσια βάση και στη μεταποίηση 
αυξήθηκε κατά 7,4%. Η παροχή 
ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και 
ατμού ήταν ουσιαστικά επίπεδη. 
 
Τα έσοδα, εν τω μεταξύ, αυξήθηκαν 
κατά 0,4% σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα και κατά 8,3% σε 
ετήσια βάση. 
 



Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε 
στις βιομηχανίες κεφαλαιουχικών 
αγαθών (18,4%). 
 
Η αξία των αποθεμάτων τελικής και 
ημιτελούς παραγωγής αυξήθηκε 
κατά 0,3% σε μηνιαίο επίπεδο και 
κατά 8,3% σε ετήσια βάση. 
 
Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές 
επεκτείνονται γρήγορα 
 
Οι εξαγωγές εμπορευμάτων της 
Σλοβενίας ανήλθαν σε 2,5 δισ. Ευρώ 
τον Απρίλιο, σημειώνοντας αύξηση 
14,3% από τον ίδιο μήνα πέρυσι, ενώ 
οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 13,6% 
σε 2,4 δισ. Ευρώ την ίδια περίοδο. 
 
Τα στοιχεία που δημοσίευσε η 
Στατιστική Υπηρεσία έφεραν το 
πλεόνασμα στο εμπόριο 
εμπορευμάτων σε 109,5 εκατ. Ευρώ 
και το δείκτη εξαγωγών-εισαγωγών 
στο 104,6%. 
 
Περισσότερο από το 78% των 
εξαγωγών και το 82% των 
εισαγωγών τον Απρίλιο προήλθαν 
από το εμπόριο με τις χώρες μέλη της 
ΕΕ. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 
15,9% σε ετήσια βάση σε 1,9 δισ. 
Ευρώ και οι εισαγωγές αυξήθηκαν 
κατά 15,7% στα 2 δισ. Ευρώ. 
 
Οι εξαγωγές προς αγορές εκτός της 
ΕΕ ανήλθαν σε 543 εκατ. Ευρώ και οι 
εισαγωγές από αυτές σε 424 εκατ. 
Ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,1% 
και 4,6%, αντίστοιχα, σε ετήσια 
βάση. 
 

Το πρώτο τρίμηνο του έτους, οι 
εξαγωγές αυξήθηκαν με ετήσιο 
ρυθμό 11,6% στα 10,1 δισ. Ευρώ, 
καθώς οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 
10,7% στα 9,7 δισ. Ευρώ. 
 
Έτσι, το εμπορικό πλεόνασμα 
ανέρχεται σε 318 εκατ. Ευρώ και ο 
λόγος εξαγωγών-εισαγωγών στο 
103,3%. 
 
Οι σημαντικότερες κατηγορίες 
εξαγωγών κατά την περίοδο αυτή 
ήταν η κατηγορία των αυτοκινήτων 
και άλλων οχημάτων και των 
φαρμάκων. 
 
Οι κυριότερες εισαγωγές 
προέρχονταν από τις κατηγορίες των 
αυτοκινήτων και άλλων 
μηχανοκίνητων οχημάτων, το 
πετρέλαιο έλαιο και τα έλαια που 
προέρχονται από ασφαλτούχα 
ορυκτά. 
 
Η Lidl ξεκινά την κατασκευή 
κέντρου εφοδιασμού αξίας 70 
εκατ. Ευρώ 
 
Η σλοβενική θυγατρική της 
γερμανικής αλυσίδας εκπτωτικών 
υπεραγορών Lidl άρχισε τις εργασίες 
για την ανέγερση κέντρου 
εφοδιασμού (logistics) ύψους 70 
εκατ. Ευρώ στην περιοχή Arja Vas 
κοντά στη πόλη Celje στην 
ανατολική Σλοβενία, το οποίο 
αναμένεται να λειτουργήσει στα τέλη 
του 2019. 
 
Ο γενικός διευθυντής της Lidl 
Slovenija κ. Gregor Kosi δήλωσε 
στον Τύπο ότι το νέο κέντρο 



εφοδιασμού στη βιομηχανική ζώνη 
Arnovski Gozd θα απασχολήσει 
περίπου 200 άτομα. 
 
Η νέα εγκατάσταση θα 
καταλαμβάνει περισσότερα από 13 
εκτάρια γης και θα είναι διπλάσια 
από το σημερινό κέντρο εφοδιασμού 
της Lidl Slovenija στην περιοχή 
Komenda, περίπου 20 χιλιόμετρα 
βόρεια της Λιουμπλιάνα. 
 
Εξοπλισμένο με ηλιακή συστοιχία 
ενός μεγαβάτ, το κτίριο θα 
αποκτήσει διεθνές πιστοποιητικό 
βιώσιμης κατασκευής και 
λειτουργίας, ανέφερε η εταιρεία. 
 
Ο κ. Kosi δήλωσε ότι το παλιό 
κέντρο εφοδιασμού, μόλις ανοίξει το 
νέο, θα πωληθεί, μισθωθεί ή 
χρησιμοποιηθεί για άλλες διεθνείς 
δραστηριότητες. 
 
Πρόσθεσε ότι η Lidl Slovenija έχει 
συνομιλίες με τις αρχές της πόλης της 
Λιουμπλιάνα για την κατασκευή 
ενός άλλου κέντρου εφοδιασμού, το 
οποίο θα καλύπτει όχι μόνο τη 
Σλοβενία αλλά την ευρύτερη 
περιοχή. 
 
Η εταιρεία δήλωσε ότι με το νέο 
κέντρο εφοδιασμού θα ενισχύσει 
περαιτέρω τη θέση της ως ένας από 
τους μεγαλύτερους λιανοπωλητές 
και εργοδότες στη Σλοβενία. 
 
Η Lidl Slovenija, η οποία έχει 
παρουσία  στη Σλοβενία εδώ και 11 
χρόνια, απασχολεί σήμερα περίπου 
1.500 εργαζόμενους. 
 

Ο ΟΟΣΑ προτείνει την εφαρμογή 
συνολικής φορολογικής 
μεταρρύθμιση στη Σλοβενία 
 
Ο ΟΟΣΑ πρότεινε στη Σλοβενία να 
αναλάβει την εφαρμογή μιας 
συνολικής φορολογικής 
μεταρρύθμισης προκειμένου να 
ενισχύσει την ανθεκτικότητά του 
φορολογικού της συστήματος ενόψει 
των αυξανόμενων δημογραφικών 
προκλήσεων. Το επίκεντρο της 
πρότασης είναι η μείωση της 
φορολογικής επιβάρυνσης μέσω του 
φόρου εισοδήματος και η επέκταση 
της φορολογικής βάσης. 
 
"Είναι πραγματικά απαραίτητο να 
ληφθούν μέτρα για να προετοιμαστεί 
η Σλοβενία για τη γήρανση του 
πληθυσμού", δήλωσε ο κ. Bert Brys, 
οικονομολόγος στο Κέντρο 
Φορολογικής Πολιτικής και 
Διοίκησης του ΟΟΣΑ, καθώς 
παρουσίασε την μελέτη που έχει 
εκδώσει ο ΟΟΣΑ για τη σλοβενική 
κυβέρνηση. 
 
Ο ΟΟΣΑ προτείνει χαμηλότερες 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των 
εργαζομένων (οι οποίες σήμερα 
ανέρχονται στο 22% της 
ακαθάριστης αμοιβής, έναντι 16% 
για τους εργοδότες). 
 
Η έλλειψη φορολογικών εσόδων θα 
μπορούσε να αντισταθμιστεί με 
αλλαγές στο φόρο εισοδήματος, τον 
φόρο ακίνητης περιουσίας και 
επέκταση της βάσης για τον φόρο 
προστιθέμενης αξίας. 
 



Ο κ. Brys δήλωσε ότι η φορολογική 
επιβάρυνση του εισοδήματος στη 
Σλοβενίας είναι πολύ υψηλή και 
συνέστησε να μειωθεί "για να γίνει η 
εργασία πιο ελκυστική" ώστε οι 
άνθρωποι να αναβάλουν τη 
συνταξιοδότηση και να παραμένουν 
στην αγορά εργασίας περισσότερο. 
 
Ανέφερε ότι το σημερινό σύστημα 
δεν είναι βιώσιμο, σημειώνοντας ότι 
το συνταξιοδοτικό και υγειονομικό 
μακροπρόθεσμο κόστος αντιστοιχεί 
ήδη στο 18% του ΑΕΠ και θα 
αυξηθεί κατά έξι επιπλέον 
ποσοστιαίες μονάδες έως το 2040. 
 
Ο λιμένας του Κόπερ προσχωρεί 
στην πρωτοβουλία του Δρόμου 
του Μεταξιού 
 
Οι φορείς εκμετάλλευσης των 
λιμένων του Κόπερ της Σλοβενίας 
και του λιμένα του Ningbo της Κίνας 
υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας 
για την αύξηση του εμπορίου μεταξύ 
Κίνας και Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης. Ο λιμένας του Κόπερ 
αποτελεί πλέον επίσημα μέρος της 
πρωτοβουλίας της Κίνας για τον νέο 
Δρόμο του Μεταξιού. 
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
εταιρείας Luka Koper κ. Dimitrij 
Zadel και ο κ. Ni Chenggang του 
λιμένα του Ningbo υπέγραψαν τη 
συμφωνία στο πλαίσιο του Διεθνούς 
Φόρουμ Διεθνούς Συνεργασίας 
Θαλάσσιων Μεταφορών, το οποίο 
ολοκληρώθηκε στο Ningbo τον 
Ιούνιο τ.ε. 
 

Ο στόχος είναι να αυξηθεί ο αριθμός 
των συνδέσεων των πλοίων για την 
ενίσχυση του εμπορίου μεταξύ της 
Κίνας και της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης, η οποία ασκεί 
το μεγαλύτερο μέρος του 
υπερπόντιου εμπορίου της μέσω του 
Κόπερ, δήλωσε ο λιμένας σε δελτίο 
τύπου. 
 
Το εμπόριο μεταξύ των λιμένων του 
Koper και της Ningbo ξεπέρασε τα 
δύο εκατομμύρια τόνους πέρυσι, με 
τον όγκο των εξαγωγών να 
αντιστοιχεί στον όγκο των 
εισαγωγών, το οποίο ο σλοβενικός 
λιμένας θεωρεί θετικό θεμέλιο για τη 
μελλοντική συνεργασία. 
 
Η συμφωνία που υπεγράφη στο 
Ningbo υπογραμμίζει τη σημασία 
των διατροπικών μεταφορών, καθώς 
το φορτίο που φθάνει σε ένα λιμάνι 
πρέπει να φτάσει στον τελικό 
αγοραστή όσο το δυνατόν 
συντομότερα. 
 
Ο κ. Zadel δήλωσε ότι οι Κινέζοι 
εταίροι έχουν αναγνωρίσει τη 
στρατηγική θέση του λιμένα Koper 
και τις άριστες συνδέσεις του με τις 
περίκλειστες γειτονικές χώρες. 
 
"Κατά μέσο όρο, μέχρι και 70 
φορτηγά τρένα συνδέουν το Koper 
με τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά 
κέντρα στις χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης κάθε μέρα". 
 
"Το Koper είναι ενδιαφέρον για τους 
Κινέζους εταίρους ακριβώς λόγω του 
γεγονότος ότι τα δύο τρίτα των 
εμπορευμάτων μεταφορτώνονται 



στο Koper για να καλύψουν τις 
ανάγκες των περίκλειστων χωρών", 
ανέφερε. 
 
Η Ningbo Zhousan Port Group, της 
οποίας εκπρόσωπος είναι ο κ. Ni, 
είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής 
λιμένα στην επαρχία Zheijang. Η 
μεταφόρτωση του ομίλου πέρυσι 
έφτασε σχεδόν το ένα 
δισεκατομμύριο τόνους. 
 
Η S & P αναβαθμίζει τις 
προοπτικές της Σλοβενίας σε 
θετικές 
 
Ο οίκος αξιολόγησης Standard & 
Poor's επιβεβαίωσε τη βαθμολογία Α 
+ για τη Σλοβενία, αλλά αναθεώρησε 
τις προοπτικές από σταθερές σε 
θετικές λόγω της συνεχούς 
οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. 
 
Ανακοινώνοντας την αναθεώρηση 
της αξιολόγησης, το υπουργείο 
Οικονομικών εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για την είδηση ως 
"άλλη μια επιβεβαίωση ότι η 
Σλοβενία βρίσκεται στο σωστό 
δρόμο". 
 
Το υπουργείο επανέλαβε ότι η 
Σλοβενία δεν έχει ακόμη 
ολοκληρώσει τη διαδικασία 
δημοσιονομικής εξυγίανσης: "Η 
ανθεκτικότητα που θα μετριάσει τις 
αρνητικές επιπτώσεις μιας 
μελλοντικής κρίσης, η οποία είναι 
πολύ σημαντική για τη Σλοβενία ως 
εξαγωγική οικονομία, δεν έχει 
ακόμη ενισχυθεί σε επαρκή βαθμό. " 
 

Η Σλοβενία στην 7η θέση στην ΕΕ 
ως προς τις εξαγωγές ως ποσοστό 
του ΑΕΠ 
 
Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
της Σλοβενίας πέρυσι 
αντιστοιχούσαν στο 82% του ΑΕΠ 
της χώρας, γεγονός που βάζει τη 
χώρα στην 7η θέση μεταξύ των 
χωρών της ΕΕ ως προς τις εξαγωγές 
ως ποσοστό του ΑΕΠ. Οι εισαγωγές 
αντιπροσώπευαν σχεδόν το 73%, το 
οποίο κατατάσσει τη Σλοβενία στην 
10η θέση στην ΕΕ. 
 
Το Λουξεμβούργο ως 
χρηματοοικονομικό κέντρο βρέθηκε 
στη κορυφή της λίστας των χωρών 
της ΕΕ, με εξαγωγές που ανέρχονται 
στο 230% του ΑΕΠ και τις εισαγωγές 
στο 194%. Τα στοιχεία από τη 
δημοσίευση δείχνουν επίσης ότι η 
Σλοβενία κατέλαβε την 8η θέση ως 
προς τον ακαθάριστο κατώτατο 
μισθό, που ανέρχεται σε 843 Ευρώ το 
2018. 
 
Ο ετήσιος πληθωρισμός στη 
Σλοβενία στο 2,1% τον Ιούνιο 
 
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού 
καταγράφηκε στο 2,1% στη Σλοβενία 
τον Ιούνιο, κυρίως εξαιτίας των 
υψηλότερων τιμών καυσίμων και 
ενέργειας, ανέφερε η Στατιστική 
Υπηρεσία. 
 
Οι τιμές των καυσίμων και της 
ενέργειας συνέβαλαν με 0,9 
ποσοστιαίες μονάδες στον ετήσιο 
πληθωρισμό, ενώ τα υγρά καύσιμα 
αυξήθηκαν κατά 23,5%. Οι τιμές των 
στερεών καυσίμων αυξήθηκαν κατά 



10,1%, του ντίζελ κατά 14,5% και της 
βενζίνη κατά 9,2%. 
 
Οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν 
τον Ιούνιο κατά 2,5% σε ετήσια 
βάση, ενώ οι τιμές των 
εμπορευμάτων αυξήθηκαν κατά 
1,9%. 
 
Οι τιμές των μη διαρκών αγαθών 
αυξήθηκαν κατά 3,6%, ενώ οι τιμές 
των διαρκών και ημιδιαρκών 
αγαθών μειώθηκαν κατά 2,2% και 
0,9% αντίστοιχα. 
 
Επίσης, συνέβαλαν στην αύξηση οι 
τιμές των τροφίμων (+ 3,6%), με τις 
τιμές των κρεάτων να αυξάνονται 
περισσότερο (+8,2%), 
ακολουθούμενες από τα λαχανικά (+ 
7,7%). 
 
Ο ετήσιος πληθωρισμός τον Ιούνιο 
μειώθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες 
μονάδες από τις χαμηλότερες τιμές 
των αυτοκινήτων (4,4%). 
 
Οι τιμές καταναλωτή παρέμειναν 
σταθερές στο μηνιαίο επίπεδο τον 
Ιούνιο. Οι τιμές των φρούτων 
μειώθηκαν κατά 12,5%, ενώ οι τιμές 
ενδυμάτων και υποδημάτων 
μειώθηκαν κατά 1,9%. 
 
Από την άλλη πλευρά, οι τιμές των 
πακέτων διακοπών αυξήθηκαν κατά 
6,1%, ενώ οι τιμές των αεροπορικών 
επιβατικών μεταφορών αυξήθηκαν 
κατά 36,7%. 
 
Οι τιμές των πετρελαιοειδών ήταν 
επίσης αυξημένες. Οι τιμές των 
υγρών καυσίμων αυξήθηκαν κατά 

7% και οι τιμές των ελαίων και 
λιπαντικών κατά 1,3%. 
 
Μετρούμενη με τον εναρμονισμένο 
δείκτη τιμών καταναλωτή, ένα 
ευρωπαϊκό δείκτη, ο ετήσιος 
πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε 2,3% 
τον Ιούνιο, ενώ οι μέσες τιμές 
παρέμειναν σταθερές στο μηνιαίο 
επίπεδο. 
 
60 εκατ. Ευρώ το πλεόνασμα της 
Γενικής Κυβέρνησης το πρώτο 
τρίμηνο 
 
Η Σλοβενία σημείωσε πλεόνασμα 
γενικής κυβέρνησης κατά 60 εκατ. 
Ευρώ ή 0,6% του ΑΕΠ τους πρώτους 
τρεις μήνες του έτους, ανέφερε η 
Στατιστική Υπηρεσία. Το 
ενοποιημένο μεικτό δημόσιο χρέος 
εν τω μεταξύ αυξήθηκε κατά 1,5 
μονάδες στο 75,1% του ΑΕΠ. 
 
Η θετική τάση στα δημόσια 
οικονομικά συνεχίζεται, καθώς είναι 
το τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο που 
η Σλοβενία σημείωσε πλεόνασμα, 
δήλωσε η Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Πέρυσι, η Σλοβενία κατέγραψε 
πλεόνασμα 0,03% του ΑΕΠ, για 
πρώτη φορά από την ανεξαρτησία 
της. Η κυβέρνηση αναμένει ότι το 
πλεόνασμα θα φθάσει στο 0,2% του 
ΑΕΠ φέτος, με τα στοιχεία του  
πρώτου τριμήνου να είναι 
ενθαρρυντικά για την επίτευξη του 
στόχου. 
 
Σύμφωνα με την Στατιστική 
Υπηρεσία, το θετικό υπόλοιπο τον 
Ιανουάριο-Μάρτιο ακολουθεί έντονη 



αύξηση εσόδων, η οποία υπερέβη 
την αύξηση των δαπανών για 
πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο. 
 
Σε ετήσια βάση, τα έσοδα αυξήθηκαν 
κατά 6,1% σε σχεδόν 4,6 δισ. Ευρώ 
κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 
έτους. 
 
Τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν 
κατά 7,7%, ο οποίος είναι ο 
ταχύτερος ρυθμός από το δεύτερο 
τρίμηνο του 2008. Το κράτος 
εισέπραξε 165 εκατ. Ευρώ 
περισσότερους φόρους από ό, τι την 
ίδια περίοδο πέρυσι. 
 
Εν τω μεταξύ, οι δαπάνες αυξήθηκαν 
κατά 2,1% σε 4,52 δισ. Ευρώ το 
πρώτο τρίμηνο. Μεγέθυνση 
καταγράφηκε σε όλες τις μεγάλες 
κατηγορίες δαπανών, αλλά οι τόκοι 
μειώθηκαν κατά 12,5%. 
 
Το συνολικό ακαθάριστο χρέος της 
γενικής κυβέρνησης, το οποίο 
περιλαμβάνει τον κρατικό 
προϋπολογισμό, τα ταμεία 
ασφάλισης συντάξεων και 
αναπηρίας, καθώς και τους 
προϋπολογισμούς των δήμων, 
αυξήθηκε επίσης κατά 1,14 δισ. 
Ευρώ, και ανήλθε σε 33 δισ. Ευρώ 
ήτοι  75,1% του ΑΕΠ σε σχέση με το 
τελευταίο τρίμηνο του 2017. 
 
Η αύξηση του χρέους οφειλόταν 
κυρίως στην αύξηση του χρέους των 
μακροπρόθεσμων τίτλων. 
 
Μέχρι το τέλος του έτους, το χρέος 
θα μειωθεί στα 32,3 δισ. Ευρώ ή κάτω 
από το 70% του ΑΕΠ. 

 
 
 
 
 
 


