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Το σύνολο των ανέργων το 
Σεπτέμβριο μειώθηκε κατά 14,9% 
σε ετήσια βάση  
 
Το σύνολο των ανέργων στη 
Σλοβενία το Σεπτέμβριο μειώθηκε 
στο χαμηλότερο σημείο από το 
καλοκαίρι του 2009. Συνολικά, 
80.990 άτομα καταγράφηκαν ως 
άνεργοι, κατά 3,4% λιγότεροι από ό, 
τι τον Αύγουστο και κατά 14,9% 
λιγότεροι από τον Σεπτέμβριο 2016. 
Ο αριθμός των νέων εγγεγραμμένων 
ανέργων το Σεπτέμβριο αυξήθηκε 
κατά 23,2% σε μηνιαία βάση και 
κατά 8,2% σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος σε 6,193 άτομα, 
δήλωσε η Υπηρεσία Απασχόλησης. 
 
Η αυτοκινητοβιομηχανία Magna 
αποκτά άδεια κατασκευής για το 
εργοστάσιο βαφής στη Σλοβενία 
 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Χωροταξικού Σχεδιασμού δήλωσε 
ότι εξέδωσε οικοδομική άδεια για 
ένα εργοστάσιο βαφής το οποίο η 
εταιρεία Magna Steyr σχεδιάζει να 
κατασκευάσει στη Σλοβενία. Η 
αυστριακή θυγατρική της καναδικής 
αυτοκινητοβιομηχανίας Magna θα  

 
 
 
είναι πλέον σε θέση να κατασκευάσει 
τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση ύψους 
146 εκατ. Ευρώ στο δήμο Hoče-
Slivnica κοντά στη πόλη Maribor, 
στα βορειοανατολικά της χώρας. 
Πριν από την έκδοση της 
οικοδομικής άδειας, η Magna Steyr 
κατόρθωσε να επιτύχει την έγκριση 
της  περιβαλλοντικής άδειας παρά 
τις πολλές επιφυλάξεις των 
οικολογικών οργανώσεων, τις οποίες 
όμως ήταν πρόθυμη να λάβει υπόψη. 
Η άδεια περιβάλλοντος ήταν βασική 
προϋπόθεση για την οικοδομική 
άδεια. 
 
Η κυβέρνηση υιοθετεί στρατηγική 
τουριστικής ανάπτυξης για το 
χρονικό διάστημα 2017-2021 
 
Η κυβέρνηση ενέκρινε τη 
στρατηγική για την αειφόρο 
ανάπτυξη του τουρισμού κατά την 
περίοδο 2017-2021, με έναν από τους 
στόχους να είναι η αύξηση των 
εσόδων από τους ξένους τουρίστες σε 
3,3 έως 4 δισ. Ευρώ μέχρι το 2021 
από 2,3 δισ. Ευρώ πέρυσι. Ένας 
άλλος στόχος είναι η 
πραγματοποίηση μεταξύ 5 και 5,5 
εκατομμυρίων αφίξεων τουριστών 



και μεταξύ 16 και 18 εκατομμυρίων 
διανυκτερεύσεων, όπως ανέφερε ο 
υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης 
και Τεχνολογίας κ. Zdravko 
Počivalšek, σημειώνοντας ότι τα 
τρέχοντα ετήσια στοιχεία ήταν 
περίπου τέσσερα εκατομμύρια και 
έντεκα εκατομμύρια, αντίστοιχα. 
 
Το Υπουργείο Οικονομίας θα 
συνεχίσει τις προσπάθειες για την 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων 
 
Η κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομίας εξέτασε το σχέδιο του 
προϋπολογισμού  για τα έτη 2018 και 
2019, σύμφωνα με τα οποία τα 
κεφάλαια του υπουργείου 
Οικονομίας θα αυξηθούν από 157 
εκατ. Ευρώ φέτος σε σχεδόν 200 εκατ. 
Ευρώ το επόμενο έτος και λίγο πάνω 
από 226 εκατ. Ευρώ το 2019. Ο 
αρμόδιος Υφυπουργός κ. Aleš 
Cantarutti  δήλωσε ότι το υπουργείο 
θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
του Brexit για να προσελκύσει 
εταιρείες από το Ηνωμένο Βασίλειο 
στη Σλοβενία. Συμπλήρωσε ότι η 
γιαπωνέζικη εταιρεία Yaskawa 
Electric, η οποία είναι ήδη παρούσα 
στη χώρα, θα μεταφέρει στη 
Σλοβενία μια επένδυση που σχεδίαζε 
να πραγματοποιήσει σε μια πόλη 
βόρεια του Λονδίνου. 
 
Οι εξαγωγές αυξήθηκαν 19% 
ετησίως τον Αύγουστο 
 
Η Σλοβενία εξήγαγε αγαθά αξίας 
2,05 δισ. Ευρώ και εισήγαγε αγαθά 
αξίας 2,09 δισ. Ευρώ τον Αύγουστο, 

αύξηση 18,7% και 17,8% αντίστοιχα, 
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα 
του προηγούμενου έτους. Ο 
Αύγουστος ήταν ο πρώτος μήνας 
φέτος όπου  καταγράφηκε εμπορικό 
έλλειμμα ύψους 34,9 εκατ. Ευρώ με 
τον δείκτη εξαγωγών-εισαγωγών στο 
98,3%. Οι εξαγωγές τους πρώτους 
οκτώ μήνες του έτους ανήλθαν σε 
18,31 δισ. Ευρώ, αυξημένες κατά 
12,5% σε ετήσια βάση, ενώ οι 
εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 14,2% σε 
17,86 δισ. Ευρώ, γεγονός που 
ισοδυναμεί με πλεόνασμα 456 εκατ. 
Ευρώ. 
 
Η βιομηχανία συνεχίζει να 
επεκτείνεται 
 
Η βιομηχανική παραγωγή της 
Σλοβενίας αυξήθηκε κατά 7,2% τους 
πρώτους οκτώ μήνες του έτους σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 
του προηγούμενου έτους, σύμφωνα 
με νέα στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας. Οι βιομηχανικές 
επιχειρήσεις παρουσίασαν αύξηση 
του κύκλου εργασιών κατά 8% σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
2016, ενώ η αξία των αποθεμάτων 
αυξήθηκε κατά 5,6%. Μόνο τον 
Αύγουστο η παραγωγή αυξήθηκε 
κατά 1,4% σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 8,3% σε ετήσια βάση. 
 
Το ΔΝΤ αναβαθμίζει τις 
προβλέψεις του για τη Σλοβενία 
 
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
(ΔΝΤ) αναβάθμισε την πρόβλεψή 
του για τη αύξηση του ΑΕΠ της 
Σλοβενίας για το τρέχον έτος από 3% 



σε 4% στις τελευταίες φθινοπωρινές 
του προβλέψεις. Το επόμενο έτος, η 
οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να 
επιβραδυνθεί στο 2,5%. Στην 
πρόσφατη έκθεση ‘World Economic 
Outlook’, το ΔΝΤ προβλέπει για το 
τρέχον έτος ποσοστό ανεργίας 6,8% 
και 6,4% για το 2018. Ο πληθωρισμός 
θα ανέλθει στο 1,6% φέτος και στο 
1,8% το 2018, ενώ το πλεόνασμα του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
αναμένεται να ανέλθει σε 5% φέτος 
και 4,9% το επόμενο έτος. 
 
Ο λιμένας του Koper αναφέρει 
αύξηση εσόδων κατά 9,5%  
 
Η εταιρεία Luka Koper, ο 
διαχειριστής του μοναδικού λιμένα 
της Σλοβενίας, σημείωσε αύξηση των 
εσόδων από πωλήσεις κατά τα πρώτα 
τρία τρίμηνα του έτους κατά 9,5% σε 
155,1 εκατ. Ευρώ, καθώς η 
μεταφόρτωση αυξήθηκε κατά 8,7% σε 
17,7 εκατ. τόνους, σύμφωνα με τα 
προσωρινά στοιχεία που εξέδωσε η 
εταιρεία. Η εταιρεία ανακοίνωσε 
επίσης ότι κέρδισε σε σχετικό 
διαγωνισμό για να αποτελέσει έναν 
από τους κύριους λιμένες εξαγωγής 
οχημάτων που κατασκευάζονται από 
τα εργοστάσια της Mercedes-Benz 
στην Ευρώπη. Εκτός από την Κίνα, 
το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη, 
τα αυτοκίνητα θα αποστέλλονται 
τώρα από την Koper απευθείας στην 
Ιαπωνία. 
 
Μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
θα λάβουν 20 εκατ. Ευρώ σε 
επιχορηγήσεις  
 

Οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
θα λάβουν 20 εκατ. Ευρώ σε 
αναπτυξιακές επιχορηγήσεις σε μια 
προσπάθεια του Υπουργείου 
Γεωργίας να αυξήσει την 
ανταγωνιστικότητα και την 
παραγωγικότητά τους. Ο υπουργός 
Γεωργίας κ. Dejan Židan ανακοίνωσε 
ότι οι επιλέξιμοι θα λάβουν 5.000 
Ευρώ που θα καταβληθούν σε δύο 
δόσεις, με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης να 
συνεισφέρει το 75% των κεφαλαίων 
και το υπόλοιπο να καταβάλλεται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Υπουργείου, υπάρχουν περίπου 
6.500 μικρές εκμεταλλεύσεις στη 
Σλοβενία, με το μέτρο να αφορά τις 
4.000 από αυτές. 
 
Αύξηση της κατανάλωσης 
ενέργειας το 2016 
 
Η τελική κατανάλωση ενέργειας της 
Σλοβενίας αυξήθηκε κατά 4% το 
2016 σε 206.000 Terajoules (TJ), τα 
περισσότερα από τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν από τον τομέα 
των μεταφορών. Σχεδόν το ήμισυ της 
κατανάλωσης είχε τη μορφή 
πετρελαϊκών προϊόντων, σύμφωνα 
με έκθεση της Στατιστικής 
Υπηρεσίας. Ο τομέας των μεταφορών 
εξάντλησε το 39% της ενέργειας, 
ακολουθούμενος από τη μεταποίηση 
και τις κατασκευές στο 26% και τα 
νοικοκυριά στο 23%. Σε σύγκριση με 
το 2015, η μεγαλύτερη αύξηση 
παρατηρήθηκε στην κατανάλωση 
γεωθερμικής και ηλιακής θερμικής 
ενέργειας (12%). 
 



Το αναθεωρημένο έλλειμμα του 
προηγούμενου έτους παραμένει 
στο 1,9% του ΑΕΠ 
 
Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 
του προηγούμενου έτους παρέμεινε 
στα 754 εκατ. Ευρώ ή 1,9% του ΑΕΠ 
μετά τη δεύτερη αναθεώρηση. Εν τω 
μεταξύ, το χρέος της γενικής 
κυβέρνησης για το τέλος του 2016 
παρέμεινε στα 31,73 δισ. Ευρώ ή 
78,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με την 
Στατιστική Υπηρεσία. Η ίδια 
υπηρεσία δημοσίευσε επίσης την 
τελευταία προβολή του υπουργείου 
Οικονομικών για το έλλειμμα και το 
χρέος της γενικής κυβέρνησης για το 
τρέχον έτος, τα οποία αναμένεται να 
ανέλθουν σε 321 εκατ. Ευρώ ή 0,8% 
του ΑΕΠ και 32,17 δισ. Ευρώ ή 75,2% 
του ΑΕΠ αντίστοιχα. 
 
Η καταναλωτική  εμπιστοσύνη σε 
νέο υψηλό όλων των εποχών 
 
Ο δείκτης καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης της Σλοβενίας 
σημείωσε υψηλό όλων των εποχών 
τον Οκτώβριο, αυξημένος κατά τρεις 
ποσοστιαίες μονάδες από τον 
προηγούμενο μήνα και κατά 11 
μονάδες πάνω από το επίπεδο που 
είχε πριν ένα χρόνο. Η μηνιαία 
ώθηση οφείλεται σε ένα άλμα εννέα 
μονάδων στον υπο-δείκτη που μετρά 
τις προσδοκίες των καταναλωτών 
σχετικά με τις αποταμιεύσεις και, σε 
μικρότερο βαθμό, τα πιο αισιόδοξα 
αισθήματα σχετικά με την 
οικονομική κατάσταση των 
νοικοκυριών (+3 μονάδες), τις θέσεις 
εργασίας (+2 μονάδες) την 

κατάσταση της εθνικής οικονομίας 
(+1 μονάδα). 
 
Το επιχειρηματικό κλίμα ανήλθε 
στα προ της κρίσης επίπεδα 
 
Το επιχειρηματικό κλίμα της 
Σλοβενίας συνέχισε την ανοδική του 
τροχιά τον Οκτώβριο, κερδίζοντας 
3,1 μονάδες σε σχέση με τον 
Σεπτέμβριο και φτάνοντας τα 
επίπεδα πριν την κρίση. Στις 15,4 
μονάδες τον Οκτώβριο, ο δείκτης 
είχε υψηλότερες τιμές μόνο τον 
Απρίλιο και τον Ιούλιο του 2007, 15,6 
και 16,2 μονάδες αντίστοιχα. Ο 
δείκτης του Οκτωβρίου είναι 8,6 
μονάδες υψηλότερος από ό, τι πριν 
από ένα χρόνο και 7,8 μονάδες πάνω 
από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, 
ανέφερε η Στατιστική Υπηρεσία. Σε 
μηνιαίο και ετήσιο επίπεδο, και οι 
πέντε υποδείκτες αυξήθηκαν τον 
Οκτώβριο. 
 
Οι αποταμιεύσεις των σλοβενικών 
νοικοκυριών είναι οι υψηλότερες 
στην ΕΕ 
 
Τα σλοβενικά νοικοκυριά είναι 
μεταξύ των πιο ευνοημένων στην 
Ευρώπη, έχοντας εξοικονομήσει 
κατά μέσο όρο το 12,8% του 
διαθέσιμου εισοδήματός τους πέρυσι. 
Ωστόσο, υφίστανται τεράστιες 
διαφορές μεταξύ μεμονωμένων 
νοικοκυριών με τους φτωχότερους 
να δανείζονται χρήματα για να 
περάσουν το μήνα. Αντίθετα, οι 
πλουσιότερες οικογένειες μπορούν 
να αποταμιεύσουν μέχρι το 40% του 
διαθέσιμου εισοδήματός τους. 
 



Ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε 
στο 1% τον Οκτώβριο 
 
Οι τιμές καταναλωτή στη Σλοβενία 
αυξήθηκαν σε ετήσιο επίπεδο 1% τον 
Οκτώβριο, με τον σχετικό δείκτη να 
είναι μειωμένος κατά 0,4 ποσοστιαίες 
μονάδες από το Σεπτέμβριο. Ο 
πληθωρισμός προήλθε κυρίως από 
τις κατηγορίες δαπανηρότερα 
καύσιμα και τρόφιμα, που 
συνέβαλλαν έκαστη κατά 0,3 
ποσοστιαίες μονάδες. Εν τω μεταξύ, 
οι χαμηλότερες τιμές των ενδυμάτων 
μείωσαν τον ετήσιο πληθωρισμό 
κατά 0,2 μονάδες. Σε μηνιαίο 
επίπεδο, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 
0,1%. 
 
Οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν 
κατά 14% τους πρώτους εννέα 
μήνες 
 
Η Σλοβενία κατέγραψε 3,8 
εκατομμύρια αφίξεις τουριστών 
κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 
έτους, σημειώνοντας αύξηση 14% σε 
ετήσια βάση. Οι διανυκτερεύσεις 
αυξήθηκαν κατά 12% στα 9,9 
εκατομμύρια, σύμφωνα με τη 
Στατιστική Υπηρεσία. Οι ξένοι 
τουρίστες αντιπροσώπευαν 2,8 εκατ. 
αφίξεις, δηλαδή αύξηση κατά 18% 
και 6,8 εκατ. διανυκτερεύσεις, 
αύξηση κατά 16%. Οι αφίξεις των 
εγχώριων τουριστών αυξήθηκαν 
κατά 5% και οι διανυκτερεύσεις τους 
κατά 4%. Η μεγαλύτερη ετήσια 
αύξηση των διανυκτερεύσεων για το 
Σεπτέμβριο καταγράφηκε στη 
Λιουμπλιάνα, όπου ο αριθμός τους 
αυξήθηκε κατά 12%. 
 

 
 


