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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αναβαθμίζει την πρόβλεψή της για 
ανάπτυξη του ΑΕΠ της Σλοβενίας 
για το 2018 σε 4,7%  
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βελτίωσε 
περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης 
της Σλοβενίας στις εαρινές της 
προβλέψεις, κατά 0,5 μονάδες σε 
4,7% για το τρέχον έτος. Το 2019, το 
ΑΕΠ της χώρας πρόκειται να 
αυξηθεί κατά 3,6%, σημειώνοντας 
άνοδο 0,1 μονάδες από τις 
προβλέψεις του Φεβρουαρίου. Και 
τα δύο στοιχεία είναι σημαντικά 
υψηλότερα από τον μέσο όρο της 
ευρωζώνης. 
 
Στην έκθεσή της η Επιτροπή 
αναφέρει ότι η Σλοβενία ήταν μία 
από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 
οικονομίες της ευρωζώνης πέρυσι, 
όταν το ΑΕΠ της διευρύνθηκε κατά 
5%. 
 
Παρά τη σημαντική αναβάθμιση, η 
πρόβλεψη από τις Βρυξέλλες είναι 
χαμηλότερη από την πρόβλεψη του 
κρατικού Ινστιτούτου 
Μακροοικονομικής Ανάλυσης και 
Ανάπτυξης (Institute of  

 
 
 
Macroeconomic Analysis and 
Development – IMAD), τον Μάρτιο. 
Το IMAD αναμένει ότι η οικονομία 
της χώρας θα αυξηθεί κατά 5,1% 
φέτος και κατά 3,8% το 2019. 
 
Εν τω μεταξύ, η έκθεση της 
Επιτροπής προβλέπει ότι η Σλοβενία 
θα δημιουργήσει εφέτος πλεόνασμα 
του προϋπολογισμού κατά 0,5%, το 
οποίο συγκρίνεται με τον 
ισοσκελισμένο προϋπολογισμό που 
πρόβλεψε η Επιτροπή για τη 
Σλοβενία τον περασμένο Νοέμβριο. 
Το 2019, η Σλοβενία θα σημειώσει 
πλεόνασμα 0,4%, το οποίο θα είναι 
ίσο με τις φθινοπωρινές προβλέψεις. 
 
Ωστόσο, η Επιτροπή πιστεύει ότι η 
διαρθρωτική δημοσιονομική 
κατάσταση της Σλοβενίας θα 
επιδεινωθεί μετά την περσινή 
βελτίωση. Αναμένει ότι το 
διαρθρωτικό έλλειμμα θα φθάσει το 
1,1% του ΑΕΠ φέτος και θα αυξηθεί 
στο 1,5% το 2019. 
 
Τον Νοέμβριο, η Επιτροπή δήλωσε 
ότι το διαρθρωτικό έλλειμμα για το 
2016-2018 θα παραμείνει 
αμετάβλητο στο 1,6% του ΑΕΠ 



μειωμένο κατά 0,2 ποσοστιαίες 
μονάδες το 2019. 
 
Το δημόσιο χρέος προβλέπεται να 
μειωθεί φέτος στο 69,3% του ΑΕΠ, 
δηλαδή κατά τέσσερις ποσοστιαίες 
μονάδες χαμηλότερο από το 2017. Το 
2019 προβλέπεται να μειωθεί 
περαιτέρω, στο 65,1% του ΑΕΠ. 
 
Η Επιτροπή προβλέπει ότι η αγορά 
εργασίας θα καταστεί αυστηρότερη, 
καθώς προβλέπεται ότι η 
απασχόληση θα αυξηθεί κατά 2,3% 
το 2018 και 1,5% το 2019. 
 
Συνεπώς, το ποσοστό ανεργίας 
αναμένεται να μειωθεί στο 5,6% το 
2018 και να μειωθεί περαιτέρω στο 
5,4% το 2019. 
 
Ο πληθωρισμός αναμένεται να 
φθάσει στο 1,9% φέτος και σε 2% το 
2019, περίπου κατά το ήμισυ 
υψηλότερος από ό,τι στην ευρωζώνη. 
 
Οι εξαγωγές της Σλοβενίας 
αυξήθηκαν κατά 9,3% το πρώτο 
τρίμηνο του έτους 
 
Η Σλοβενία εξήγαγε εμπορεύματα 
ύψους 7,5 δισ. Ευρώ το πρώτο 
τρίμηνο του 2018, αύξηση 9,3% σε 
σύγκριση με την ίδια περίοδο το 
2017. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 7,3 
δισ. Ευρώ ή 9% περισσότερο από ό, 
τι πριν ένα χρόνο. Το εμπορικό 
πλεόνασμα υπερέβη τα 155 εκατ. 
Ευρώ και ο δείκτης εξαγωγών προς 
εισαγωγές ήταν 102%, δήλωσε η 
Στατιστική Υπηρεσία. 
 

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-
Μαρτίου, οι εξαγωγές της Σλοβενίας 
προς τις χώρες της ΕΕ ανήλθαν σε 5,8 
δισ. Ευρώ, αυξημένες κατά 9,7% από 
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, 
ενώ οι εισαγωγές από την ΕΕ 
αυξήθηκαν κατά 5,7% σε 5,7 δισ. 
Ευρώ. 
 
Η Σλοβενία εξήγαγε 1,7 δισ. Ευρώ σε 
τρίτες χώρες κατά την ίδια περίοδο, 
δηλαδή κατά 8,1% περισσότερο από 
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, 
ενώ παράλληλα εισήγαγε 23,5% 
περισσότερο από το προηγούμενο 
έτος ή 1,6 δισ. Ευρώ. 
 
Τον Μάρτιο, η Σλοβενία εξήγαγε 
προϊόντα αξίας 2,7 δισ. Ευρώ ή 5,4% 
περισσότερα από ένα χρόνο πριν, 
εισάγοντας 2,6 δισ. Ευρώ ή 4,6% 
περισσότερα από ό, τι τον Μάρτιο 
του 2017. 
 
Τα στοιχεία του Μαρτίου 
υπερέβησαν τα μηνιαία στοιχεία του 
προηγούμενου έτους κατά 16,5% και 
13,6% αντίστοιχα. 
 
Ο δείκτης εξαγωγών προς εισαγωγές 
τον Μάρτιο έφθασε το 105%. Το 
πλεόνασμα εξωτερικού εμπορίου 
ήταν το υψηλότερο φέτος, 
φθάνοντας τα 130,6 εκατ. Ευρώ. 
 
Αυτό οφειλόταν κυρίως στο 
πλεόνασμα που σημειώθηκε στις 
συναλλαγές με τρίτες χώρες (98,6 
εκατ. Ευρώ). 
 
Η Σλοβενία παρήγαγε το 76,5% των 
συνολικών εξαγωγών της και το 



78,7% των συνολικών εισαγωγών με 
κράτη μέλη της ΕΕ. 
 
Η αξία των αγαθών που εξήχθησαν 
στις χώρες της ΕΕ ανήλθε σε 2,1 δισ. 
Ευρώ το Μάρτιο, ποσοστό που ήταν 
5,7% περισσότερο από ό, τι πριν από 
ένα χρόνο. Οι εισαγωγές από χώρες 
της ΕΕ αυξήθηκαν 1,5% σε ετήσια 
βάση σε 2,1 δισ. Ευρώ. 
 
Οι εξαγωγές της Σλοβενίας προς 
τρίτες χώρες ανήλθαν σε 642,6 εκατ. 
Ευρώ το Μάρτιο, σημειώνοντας 
αύξηση 4,4% σε ετήσια βάση, ενώ οι 
εισαγωγές από τις χώρες αυτές 
ανήλθαν σε 554,8 εκατ. Ευρώ, 
αύξηση κατά 17,9% σε σχέση με το 
Μάρτιο του 2017. 
 
Η βιομηχανική παραγωγή 
σημείωσε αύξηση 6,4% τον Μάρτιο 
 
Η βιομηχανική παραγωγή της 
Σλοβενίας τον Μάρτιο ήταν 0,5% 
υψηλότερη σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα και κατά 6,4% 
υψηλότερη σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Σε μηνιαίο επίπεδο, η βιομηχανική 
παραγωγή στον τομέα της 
μεταποίησης αυξήθηκε κατά 0,5% 
και στην παροχή ηλεκτρισμού, 
φυσικού αερίου και ατμού κατά 
1,1%, ενώ μειώθηκε κατά 0,5% στην 
εξορυκτική και λατομική 
βιομηχανία. 
 
Τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν 
επίσης σε μηνιαίο (2%) και σε ετήσιο 
επίπεδο (8,5%). 

Η αξία των αποθεμάτων αυξήθηκε 
κατά 1,1% σε μηνιαίο επίπεδο και 
κατά 8% σε ετήσιο επίπεδο. 
 
Ο μέσος καθαρός μισθός αυξήθηκε 
κατά 2,6% σε ετήσια βάση τον 
Μάρτιο 
 
Ο μέσος καθαρός μισθός στη 
Σλοβενία τον Μάρτιο ανήλθε σε 
1.083 Ευρώ, δηλαδή κατά 1,6% 
περισσότερο σε ονομαστικούς και 
1,3% σε πραγματικούς όρους από ό, 
τι τον Φεβρουάριο. Αυξήθηκε επίσης 
κατά 2,6% σε σύγκριση με το Μάρτιο 
του 2017, σύμφωνα με στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Ο μέσος ακαθάριστος μισθός τον 
Μάρτιο ήταν 1.670,69 Ευρώ, δηλαδή 
2% περισσότερο από ό,τι τον 
Φεβρουάριο σε ονομαστικούς και 
1,7% σε πραγματικούς όρους και 
κατά 2,9% σε ετήσια βάση. 
 
Ο μέσος ακαθάριστος μισθός τον 
Μάρτιο αυξήθηκε κατά 2,1% στον 
ιδιωτικό τομέα και κατά 2% στο 
δημόσιο τομέα σε μηνιαία βάση. 
 
Ο μέσος ακαθάριστος μισθός τον 
Μάρτιο ήταν ο υψηλότερος στον 
τομέα των χρηματοοικονομικών και 
ασφαλειών, ανερχόμενος σε 2.760,43 
Ευρώ. 
 
Η Σλοβενία κάλυψε το 52% της 
ενεργειακών της αναγκών το 2017 
 
Η Σλοβενία κάλυψε το 52% των 
ενεργειακών της αναγκών από 
ιδίους πόρους πέρυσι, πράγμα που 
σημαίνει ότι η ενεργειακή της 



εξάρτηση αυξήθηκε κατά δύο 
ποσοστιαίες μονάδες από το 
προηγούμενο έτος σε 48%, σύμφωνα 
με τις επίσημες στατιστικές. 
 
Σύμφωνα με την Στατιστική 
Υπηρεσία, η συνολική ποσότητα 
ενέργειας που παράγεται από ιδίους 
πόρους αυξήθηκε κατά 2% πέρυσι σε 
3,7 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου 
πετρελαίου. 
 
Η ποσότητα της πυρηνικής ενέργειας 
αυξήθηκε κατά 10% και η 
γεωθερμική και η ηλιακή ενέργεια 
κατά 2%, ενώ η ποσότητα ενέργειας 
από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς 
μειώθηκε κατά 14%. 
 
Η συνολική ποσότητα ενέργειας που 
παραδόθηκε στη Σλοβενία ήταν 6,8 
εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου 
πετρελαίου. Το ένα τρίτο αυτών ήταν 
τα προϊόντα πετρελαίου, για τα 
οποία η χώρα βασίζεται πλήρως στις 
εισαγωγές. 
 
Σχεδόν το ένα τέταρτο του 
ενεργειακού εφοδιασμού ήταν 
πυρηνική ενέργεια (24%). οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
(συμπεριλαμβανομένης της 
υδροηλεκτρικής) αντιπροσώπευαν το 
16% όπως και ο άνθρακας. Το 
υπόλοιπο 11% ήταν φυσικό αέριο. 
 
Η οικονομία της Σλοβενίας 
πρόσθεσε 6.400 νέες θέσεις 
εργασίας τον Μάρτιο 
 
Η οικονομία της Σλοβενίας 
πρόσθεσε περίπου 6.400 θέσεις 
εργασίας τον Μάρτιο, καθώς ο 

αριθμός των απασχολουμένων 
αυξήθηκε κατά 0,7% σε 863.200. Ο 
αριθμός των απασχολούμενων 
σημείωσε ετήσια αύξηση κατά 3,5%, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Ο αριθμός των 
αυτοαπασχολουμένων αυξήθηκε 
κατά 0,4% σε σχεδόν 91.000 άτομα, 
με τη μεγαλύτερη άνοδο, σχεδόν 1% 
σε μηνιαίο επίπεδο, να 
καταγράφεται μεταξύ των αγροτών. 
 
Ο αριθμός των ανδρών με δουλειά 
αυξήθηκε με ταχύτερο ρυθμό από 
τον αριθμό των γυναικών, 1% έναντι 
0,5%, ιδίως λόγω ισχυρών 
προσλήψεων στον κατασκευαστικό 
τομέα, ο οποίος προσέφερε 2.000 νέες 
θέσεις εργασίας. 
 
Οι διανυκτερεύσεις και οι αφίξεις 
τουριστών στη Σλοβενία 
αυξήθηκαν κατά 13% και 15% 
αντίστοιχα το 2017 
 
Τα τελευταία στοιχεία για το 2017 
για τον τουρισμό από την Στατιστική 
Υπηρεσία επιβεβαίωσαν τη 
συνεχιζόμενη ισχυρή επέκταση του 
τομέα στη Σλοβενία. Ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων ξεπέρασε τα 12 
εκατομμύρια για πρώτη φορά 
πέρυσι, φθάνοντας τα 12,6 
εκατομμύρια και ξεπερνώντας τον 
αντίστοιχο αριθμό για το 2016 κατά 
13%. Οι αφίξεις τουριστών 
αυξήθηκαν κατά 15% σε 4,95 
εκατομμύρια, σημειώνοντας επίσης 
νέο ρεκόρ. 
 



Οι ξένοι τουρίστες συνέβαλαν με 
3,59 εκατομμύρια αφίξεις, αύξηση 
18% και με 8,57 εκατομμύρια 
διανυκτερεύσεις, αύξηση 17%. Οι 
Σλοβένοι έκαναν επίσης 6% 
περισσότερα τουριστικά ταξίδια στη 
χώρα, ενώ οι διανυκτερεύσεις τους 
αυξήθηκαν κατά 5%. 
 
Το μερίδιο των διανυκτερεύσεων 
που αντιπροσωπεύουν οι ξένοι 
τουρίστες αυξάνεται συνεχώς από το 
2009 και έφθασε στο 62% το 2016 και 
το 68% πέρυσι. 
 
Τις περισσότερες διανυκτερεύσεις 
μεταξύ των Ευρωπαίων τουριστών 
πραγματοποίησαν οι Ιταλοί (14%), οι 
Γερμανοί (12%) και οι Αυστριακοί 
(11%), ακολουθούμενοι από τους 
Ολλανδούς και Κροάτες (5%), τους 
Βρετανούς και τους Ούγγρους (4%). 
Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε 
στους Ολλανδούς (35%), στους 
Γερμανούς (26%) και στους 
Ούγγρους (21%). 
 
Οι μη Ευρωπαίοι επισκέπτες 
πραγματοποίησαν συνολικά το 13% 
των διανυκτερεύσεων. Η μεγαλύτερη 
άνοδος σημειώθηκε το 2017 για τους 
Κινέζους επισκέπτες (37%), 
ακολουθούμενοι από τη Νότια 
Κορέα (31%), την Αυστραλία (23%), 
τον Καναδά (26%) και τις ΗΠΑ 
(21%). Ο αριθμός των Ισραηλινών 
μειώθηκε κατά 17%. 
 
Το 2017, ο μεγαλύτερος αριθμός 
διανυκτερεύσεων καταγράφηκε σε 
ορεινά θέρετρα, πάνω από 3,4 
εκατομμύρια (27% όλων των 

διανυκτερεύσεων) ή κατά 19% 
περισσότερο από ό, τι το 2016. 
 
Τα ορεινά θέρετρα ξεπέρασαν τα 
θέρετρα ιαματικών πηγών (spa 
resorts) για πρώτη φορά όσον αφορά 
τις διανυκτερεύσεις. 
 
Τα παραθαλάσσια θέρετρα (20% 
όλων των διανυκτερεύσεων) 
σημείωσαν αύξηση 11% και η 
πρωτεύουσα Λιουμπλιάνα  αύξησε 
κατά 16% τον αριθμό 
διανυκτερεύσεων (12% όλων των 
διανυκτερεύσεων).  
 
Το 2017, περισσότερα από 46.000 
δωμάτια ή διαμερίσματα με σχεδόν 
135.000 κρεβάτια ήταν διαθέσιμα 
στους τουρίστες στη Σλοβενία. Από 
αυτά το 39% ήταν σε ξενοδοχεία και 
μοτέλ, πανσιόν κλπ., το 19% σε 
κάμπινγκ και το 42% σε άλλες 
εγκαταστάσεις. 
 
Μείωση της καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης 
 
Ο δείκτης καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης υποχώρησε ελαφρά το 
Μάιο, αλλά παραμένει 20 
ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το 
μακροπρόθεσμο μέσο όρο. 
 
Σύμφωνα με έκθεση της Στατιστικής 
Υπηρεσίας, ο δείκτης εμπιστοσύνης 
των καταναλωτών μειώθηκε κατά 
μία εκατοστιαία μονάδα από τον 
Απρίλιο, αλλά ήταν ακόμα πέντε 
μονάδες πάνω από την τιμή του 
Μαΐου 2017. 
 



Ο δείκτης επηρεάστηκε από τις πιο 
απαισιόδοξες προσδοκίες για θέσεις 
εργασίας (-3π.μ.) και τις προοπτικές 
αποταμίευσης (-3π.μ.), καθώς και 
από τις λιγότερο αισιόδοξες 
προσδοκίες για την κατάσταση της 
εθνικής οικονομίας (-1π.μ.). 
 
Εν τω μεταξύ, οι προσδοκίες των 
καταναλωτών σχετικά με την 
οικονομική κατάσταση των 
νοικοκυριών παρέμειναν στα ίδια 
επίπεδα το Μάιο σε σύγκριση με τον 
προηγούμενο μήνα. 
 
Οι 100 πρώτοι εξαγωγείς και 
εισαγωγείς παρήγαγαν πάνω από 
το ήμισυ του εμπορίου το 2016 
 
Οι 100 μεγαλύτερες εταιρείες 
εξαγωγών και εισαγωγών της 
Σλοβενίας αντιπροσώπευαν το 50% 
περίπου του εξωτερικού εμπορίου 
της χώρας το 2016, σύμφωνα με την 
Στατιστική Υπηρεσία. Οι εξαγωγές 
της Σλοβενίας ανήλθαν σε σχεδόν 25 
δισ. Ευρώ το 2016 και οι εισαγωγές 
ανήλθαν σε 24 δισ. Ευρώ. 
 
Πάνω από το 67% των εξαγωγέων 
ήταν ταυτόχρονα και εισαγωγείς, 
ενώ λιγότερο από το 30% των 
εισαγωγέων ήταν επίσης εξαγωγείς. 
 
Οι πενήντα μεγαλύτεροι εξαγωγείς 
στη Σλοβενία (0,2% όλων των 
εξαγωγέων) αντιπροσώπευαν το 43% 
των εξαγωγών, ενώ οι 100 
μεγαλύτεροι εξαγωγείς 
αντιπροσώπευαν το 50% των 
εξαγωγών. 
 

Επιπλέον, οι 1.000 μεγαλύτεροι 
εξαγωγείς (4%) αντιπροσώπευαν το 
88,7% του συνολικού εμπορίου το 
2016. 
 
Οι ξένες εταιρείες, οι οποίες 
αποτελούν το 9,8% των εξαγωγικών 
επιχειρήσεων της Σλοβενίας, 
δημιούργησαν το 37,3% των 
συνολικών εξαγωγών. 
 
Εν τω μεταξύ, 20 από τους 
μεγαλύτερους εισαγωγείς 
αντιπροσώπευαν περισσότερο από 
το 20% των συνολικών εισαγωγών, 
ενώ 100 από τους μεγαλύτερους 
εισαγωγείς αντιπροσώπευαν περίπου 
το ήμισυ των συνολικών εισαγωγών. 
Οι 1.000 (1,8%) μεγαλύτεροι 
εισαγωγείς αντιπροσώπευαν το 
80,6% των συνολικών εισαγωγών. 
 
Η οικονομία της Σλοβενίας 
αυξήθηκε κατά 4,6% το πρώτο 
τρίμηνο 
 
Υποστηριζόμενη από την αύξηση της 
εγχώριας κατανάλωσης, η οικονομία 
της Σλοβενίας αυξήθηκε κατά 4,6% 
το πρώτο τρίμηνο του έτους σε 
σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο πριν 
από ένα χρόνο. Προσαρμοσμένο για 
την εποχή και τις εργάσιμες ημέρες, 
το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια 
βάση. 
 
Η νέα έκθεση της Στατιστικής 
Υπηρεσίας σημείωσε την έντονη 
αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης, 
η οποία αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 
5,3%, σημειώνοντας τον ίδιο ρυθμό 
όπως και το πρώτο τρίμηνο του 2017 



ενώ παράλληλα ήταν ο ταχύτερος 
ρυθμός από το 2008.  
 
Η πιο σημαντική αύξηση σημειώθηκε 
στον ακαθάριστο σχηματισμό 
κεφαλαίου, ο οποίος διευρύνθηκε με 
ετήσιο ρυθμό 14,7%, κατά μισή 
ποσοστιαία μονάδα ταχύτερα από ό, 
τι την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους. Αυτή τη φορά 
η αύξηση των αποθεμάτων συνέβαλε 
κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες στην 
αύξηση του ΑΕΠ. 
 
Ο σχηματισμός ακαθάριστου παγίου 
κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 9,1%, 
παρόμοιος με τους ρυθμούς 
ανάπτυξης που παρατηρήθηκαν το 
2017. Οι επενδύσεις στις κατασκευές 
αυξήθηκαν κατά 12,6%, χάρη στην 
αύξηση των επενδύσεων σε μη 
οικιστικά κτίρια κατά 15,6%. 
 
Ο σχηματισμός ακαθάριστου παγίου 
κεφαλαίου σε μηχανήματα και 
εξοπλισμό αυξήθηκε κατά 7,5%. 
Παρόμοια αύξηση παρατηρήθηκε 
στον ακαθάριστο σχηματισμό 
παγίου κεφαλαίου στον τομέα των 
μεταφορικών μέσων (κατά 7,3%) και 
του ακαθάριστου σχηματισμού 
παγίου κεφαλαίου σε άλλα 
μηχανήματα και εξοπλισμό (κατά 
7,7%). 
 
Η τελική καταναλωτική δαπάνη 
αυξήθηκε κατά 2,6%. Από αυτές τις 
δαπάνες, η κατανάλωση των 
νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 3,4%, 
σημειώνοντας επιβράδυνση κατά 0,3 
ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 
πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου 
έτους. 

Το ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου 
είχε αρνητική συμβολή στην αύξηση 
του ΑΕΠ (-0,2 μονάδες), καθώς η 
αύξηση των εισαγωγών κατά 8,7% 
υπερέβη την αύξηση των εξαγωγών 
κατά 7,4%. 
 
Όπως αναμενόταν, το πρώτο 
τρίμηνο του έτους παρατηρήθηκε 
επιβράδυνση της οικονομικής 
δραστηριότητας μετά από μια 
πραγματική αύξηση του ΑΕΠ κατά 
6% σε ετήσια βάση κατά το τελευταίο 
τρίμηνο του 2017. 
 
Η εποχικά διορθωμένη αύξηση του 
ΑΕΠ, που αποτελεί μέτρο που 
χρησιμοποιεί η Eurostat, αυξήθηκε 
με τριμηνιαίο ρυθμό 1,9% και ετήσιο 
ποσοστό 6% το τελευταίο τρίμηνο 
του 2017, σύμφωνα με τα 
επικαιροποιημένα στατιστικά 
στοιχεία. 
 
Ωστόσο, η οικονομική 
δραστηριότητα παραμένει ισχυρή, 
γεγονός που αντανακλάται και στα 
στοιχεία για την απασχόληση. Το 
πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους 
ο αριθμός των υπαλλήλων αυξήθηκε 
κατά 3% σε ετήσια βάση σε 997.941. 
Οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας 
άνοιξαν στον τομέα της 
μεταποίησης, των κατασκευών, των 
μεταφορών και του εμπορίου. 
 
Το IMAD, το μακροοικονομικό 
think-tank της κυβέρνησης, σημείωσε 
ότι οι εγχώριες δαπάνες συνέχισαν 
να αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς 
και κατάφεραν να αντισταθμίσουν 
την επιβράδυνση των εξαγωγών. 
 



Παρά την επιβράδυνση του 
προηγούμενου τριμήνου λόγω της 
εξασθένησης της εξωτερικής ζήτησης, 
η ανάπτυξη παρέμεινε ευρεία. 
 
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού 
αυξήθηκε στο 2% τον Μάιο 
 
Ο πληθωρισμός στη Σλοβενία 
αυξήθηκε κατά 0,5 μονάδες στο 2% 
σε ετήσιο επίπεδο τον Μάιο, κυρίως 
λόγω των υψηλότερων τιμών των 
τροφίμων, των καυσίμων και της 
ενέργειας, σύμφωνα με στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας. Αυτή είναι η 
πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο 
του περασμένου έτους όπου οι τιμές 
αυξήθηκαν πάνω από 2% σε ετήσια 
βάση. 
 
Οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν 
κατά 2,8% και οι τιμές των 
προϊόντων αυξήθηκαν κατά 1,6%. Τα 
μη διαρκή αγαθά ήταν ακριβότερα 
κατά 3,1%, ενώ οι τιμές των διαρκών 
και ημιδιαρκών αγαθών μειώθηκαν 
κατά 1,9% και 0,6% αντίστοιχα. 
 
Οι τιμές των τροφίμων, οι οποίες 
αυξήθηκαν κατά 3,6% σε ετήσια 
βάση, συνεισέφεραν 0,6 μονάδες 
στον πληθωρισμό. Το κρέας ήταν 
ακριβότερο κατά 7,3%, οι τιμές των 
φρούτων αυξήθηκαν κατά 6,2%, και 
το γάλα, το τυρί και τα αυγά ήταν 
κατά 2% ακριβότερα. 
 
Οι υψηλότερες τιμές των καυσίμων 
και της ενέργειας προσέθεσαν 0,6 
μονάδες στον ετήσιο πληθωρισμό 
τον Μάιο. Οι τιμές των στερεών 
καυσίμων αυξήθηκαν κατά 9,4% και 
οι τιμές της ενέργειας θέρμανσης 

κατά 9%. Οι τιμές των υγρών 
καυσίμων αυξήθηκαν κατά 12,9%, 
ενώ το πετρέλαιο αυξήθηκε κατά 
10,3% και η βενζίνη κατά 5,1%. 
 
Μετρούμενη με τον εναρμονισμένο 
δείκτη τιμών καταναλωτή, ένας 
ευρωπαϊκός δείκτης, ο ετήσιος 
πληθωρισμός ανήλθε σε 2,2% και 
μηνιαίως σε 1%. 
 
 
 
 
 
 


