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Οι ξένες επιχειρήσεις παρήγαγαν 
το 2016 το 27,3% της 
προστιθέμενης αξίας 
 
Σύμφωνα με την Στατιστική 
Υπηρεσία της Σλοβενίας, 8.053 
επιχειρήσεις, ξένων συμφερόντων, 
μη χρηματοοικονομικού κλάδου, 
παρήγαν το 2016 στη Σλοβενία το 
27,3% της συνολικής προστιθέμενης 
αξίας, 1% επιπλέον σε σχέση με το 
2015. Απασχολούν δε το 25,5% του 
συνόλου των εργαζομένων του 
κλάδου τους, 1,8% επιπλέον σε σχέση 
με το 2015. 
 
Η Στατιστική Υπηρεσία της 
Σλοβενίας υπογραμμίζει, ότι οι 
παραπάνω αυξήσεις σχετίζονται με 
τις πωλήσεις αρκετών εταιρειών, 
όπως της πτηνοπαραγωγικής 
μονάδας Perutnina Ptuj, του 
κατασκευαστή χαρτομάντιλων 
Paloma, του κατασκευαστή 
ασφαλειών και διακοπτικού υλικού 
Eti Elektroelement και του 
κατασκευαστή χαλύβδινων 
εξαρτημάτων Kovinoplastika Lož. 
 
Γερμανικές και αυστριακές 
επιχειρήσεις στη Σλοβενία παρήγαν  
 

 
 
το 2016 το 1/3 της συνολικής 
προστιθέμενης αξίας, η οποία 
οφείλεται στις ξένες επιχειρήσεις, ή 
το ½ των επιχειρήσεων με προέλευση 
από την Ε.Ε.. Επίσης αποτελούν το ½ 
των Α.Ξ.Ε. στη Σλοβενία. 
 
Εταιρείες ελβετικής, ρωσικής και 
αμερικάνικης ιδιοκτησίας παρήγαν 
το ¼ της συνολικής προστιθέμενης 
αξίας των ξένων επιχειρήσεων, ενώ 
αντιπροσωπεύουν το ¼ των Α.Ξ.Ε. 
στη Σλοβενία. 
 
Η κυβέρνηση παρέχει σε πέντε 
επιχειρήσεις οικονομική ενίσχυση 
ύψους 5 εκ. € 
 
Η κυβέρνηση αναπροσάρμοσε το 
σχετικό οικονομικό της σχέδιο και 
ενέκρινε στις 30/08 οικονομικές 
ενισχύσεις σε τέσσερις σλοβένικες 
επιχειρήσεις και την ιαπωνική 
Yaskawa.  
 
Η εταιρεία Yaskawa θα λάβει το 
τρέχων έτος 1 εκ. €. Η ιαπωνική 
εταιρεία θα κατασκευάσει στο 
Kočevje μονάδα παραγωγής ρομπότ, 
και επιπλέον ένα εργοστάσιο 
κατασκευής ηλεκτρικών κινητήρων 
και εξαρτημάτων. 



 
Η Yaskawa θα επενδύσει στο 
Kočevje συνολικά 50 εκ. € ενώ 
αναμένεται να δημιουργήσει 500 
νέες θέσεις εργασίας. Η κυβέρνηση 
δεσμεύτηκε να χορηγήσει, συνολικά 
για το σχετικό έργο, οικονομική 
ενίσχυση  ύψους 5,6 εκ. €.  
 
Η Kovis Livarna, προμηθεύτρια 
εταιρεία συστημάτων πέδησης 
τρένων, του εγκατεστημένου στην 
Brežice κορυφαίου παγκόσμιου 
κατασκευαστή τρένων Kovis, θα 
λάβει 1,25 εκ. € για τον 
εκσυγχρονισμό, αξίας 25 εκ. €, του 
χυτηρίου της στην Štore (NE). Η 
επιχείρηση έχει ήδη ενισχυθεί με 2 
εκ. €. 
 
Η επένδυση της Kovis θα 
δημιουργήσει 85 νέες θέσεις 
εργασίας έως το 2020, πέντε το 
τρέχων έτος και 40 / έτος για το 
ερχόμενα δυο έτη. 
 
Η εταιρεία Medicop, κατασκευαστής 
ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού 
ασθενοφόρων, ενισχύθηκε με 900.000 
€ για την κατασκευή ενός νέου 
κέντρου ανάπτυξης και 
αποθηκευτικών χώρων, αξίας 6,6 εκ. 
€. 
 
Η εταιρεία Ocean Orchids από το 
Dobrovnik (NE), παραγωγός 
ορχιδέας, έχει ήδη λάβει κρατικές 
οικονομικές ενισχύσεις 2 εκ. € για 
ένα κέντρο διανομής, αξίας 9,3 εκ. €, 
και θα ενισχυθεί επιπλέον με 1,25 εκ. 
€. Το νέο κέντρο διανομής, εμβαδού 
35.000 τ.μ., θα κατασκευαστεί δίπλα 
στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις 

παραγωγής και αναμένεται να 
απασχολεί 40 νέους εργαζόμενους 
στη φάση πλήρους λειτουργίας. 
 
Η εγκατεστημένη επιχείρηση Termit 
στο Moravče παραγωγός χαλαζία 
και εξαρτημάτων χύτευσης, έχει 
λάβει ενίσχυση 600.000 € για την 
νέα, αξίας 3,4 εκ. €, μονάδα 
παραγωγής, η οποία θα 
κατασκευαστεί στην Zagorje στη 
κεντρική Σλοβενία, ενώ αναμένεται 
να δημιουργήσει 33 νέες θέσεις 
εργασίας έως το 2021, οι 
περισσότερες εξ αυτών στο ερχόμενο 
έτος. 
 
Το φορολογικό χρέος μειώθηκε 
κατά 4% το προηγούμενο έτος σε 
1,27 δις €. 
 
Η τάση μείωσης του φορολογικού 
χρέους στη Σλοβενία συνεχίστηκε 
για τέταρτη συνεχόμενη χρόνια το 
2017, όπου μειώθηκε κατά 4% σε 1,27 
δις €, σύμφωνα με έκθεση της 
κυβέρνησης 
 
Στο τέλος του προηγούμενου 
Δεκεμβρίου το εισπρακτέο 
φορολογικό χρέος ανερχόταν σε 
766,5 εκ. € (60.5%), ενώ τα υπόλοιπα 
500.6 εκ. € αποτελούν εν δυνάμει 
εισπρακτέο φορολογικό χρέος. 
 
Το περασμένο έτος το φορολογικό 
χρέος μειώθηκε κατά 53,7 εκ. €, ή 
4,1%. Από την σύσταση της 
Υπηρεσίας Οικονομικής Διαχείρισης 
(FURS) το έτος 2014, έχει μειωθεί 
κατά 15,4%. 
 



Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε το 
κλείσιμο του προϋπολογισμού του 
προηγούμενου έτους, με έσοδα 8,83 
δις €, 0,2% λιγότερα από τα 
προϋπολογισθέντα, ενώ οι δαπάνες 
ανέρχονται σε 9,16 δις € (3,9% 
λιγότερο από τις προϋπολογισθείσες) 
για το έτος 2017. 
 
Το έλλειμμα του προϋπολογισμού 
ανέρχεται σε 326 εκ. €, επίσης 
χαμηλότερο από το προϋπολογισθέν. 
 
Η κυβέρνηση υιοθέτησε έναν 
ισολογισμό, ο οποίος παρουσιάζει 
την αξία της κρατικής περιουσίας 
και των ΟΤΑ να ανέρχεται σε 46,97 
δις € στο τέλος του έτους 2017, 
αυξημένη κατά 2,45% σε ετήσια 
βάση. 
 
Εξαγωγές, εισαγωγές σε άνοδο σε 
ετήσια βάση τον Ιούλιο 
 
Οι εξαγωγές της Σλοβενίας τον 
Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 16,3% σε 
ετήσια βάση σε 2,7 δις €, ενώ οι 
εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 15,2% σε 
2,6 δις €. Κατά το πρώτο επτάμηνο 
του έτους, τόσο οι εξαγωγές όσο και 
οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 11,6% 
συγκρινόμενες με την ίδια χρονική 
περίοδο του προηγούμενου έτους, 
σύμφωνα με την Στατιστική 
Υπηρεσία της Σλοβενίας. Η χώρα 
εξήγαγε προϊόντα αξίας 18,2 δις € 
και εισήγαγε προϊόντα αξίας 17,7 δις 
€. 
 
Το εμπορικό πλεόνασμα τον Ιούλιο 
ήταν το μεγαλύτερο για αυτό το έτος, 
αγγίζοντας τα 141,4 εκ. €. Αυτό 
συσχετίζεται με το εμπορικό 

πλεόνασμα με τρίτες χώρες εκτός 
Ε.Ε. ύψους 87,6 εκ. €. 
 
Η σχέση εξαγωγών προς εισαγωγές 
έφτασε τον Ιούλιο στο 105,5%. 
 
Το εμπορικό πλεόνασμα για το 
πρώτο επτάμηνο ανήρθε σε 477,6 εκ. 
€ και η σχέση εξαγωγών προς 
εισαγωγές στο 102,7%. 
 
Τον Ιούλιο, 77,2% όλων των 
εξαγωγών και 79,4% όλων των 
εισαγωγών αποτελούσε 
ενδοκοινοτικό εμπόριο. Η αξία των 
εξαγόμενων προϊόντων σε κ.μ. της 
Ε.Ε. ανήλθε τον Ιούλιο σε 2,1 δις €. 
Οι εισαγωγές από κ.μ. της Ε.Ε. 
πλησίασαν τα 2 δις €. Αυτό 
μεταφράζεται σε ένα εμπορικό 
πλεόνασμα με τα κ.μ. της Ε.Ε. ύψους 
53,8 εκ. €. 
 
Οι εξαγωγές προς την Ε.Ε. τον Ιούλιο 
αυξήθηκαν κατά 16,8% σε ετήσια 
βάση, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν 
κατά 15,2%. 
 
Η Σλοβενία εξήγαγε προϊόντα αξίας 
619,7 εκ. € σε τρίτες χώρες τον Ιούλιο, 
ενώ εισάγαγέ προϊόντα αξίας 532,1 
εκ. €. 
 
Οι εξαγωγές σε εκτός Ε.Ε. χώρες 
αυξήθηκαν κατά 14,7% σε ετήσια 
βάση και οι εισαγωγές κατά 15,2%. Η 
αύξηση των εισαγωγών από τρίτες 
χώρες ήταν η ίδια με την αύξηση των 
εισαγωγών από χώρες κ.μ. της Ε.Ε.. 
 
Η βιομηχανική παραγωγή 
ενισχύθηκε από τον 
κατασκευαστικό τομέα 



 
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Σλοβενίας η βιομηχανική παραγωγή 
αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 7,3% 
στο πρώτο επτάμηνο, λόγω αύξησης 
8% στον κατασκευαστικό τομέα. 
 
Ο κλάδος ηλεκτρισμού, αερίου και 
ατμού αυξήθηκε κατά 2,6% το πρώτο 
επτάμηνο, ενώ η εξορυκτική και 
λατομική δραστηριότητα μειώθηκε 
κατά 3,3%. 
 
Η ταχύτερη ετήσια αύξηση 
σημειώθηκε στον τεχνολογικά 
μεσαίο και υψηλό κατασκευαστικό 
κλάδο (10,4%), ακολουθούμενη από 
επιχειρήσεις μεσαίας - χαμηλής 
τεχνολογία (7,8%) και χαμηλής 
τεχνολογίας (6,2%). Η παραγωγή 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας 
αυξήθηκε κατά 5,2%. 
 
Ανά κατηγορία βιομηχανικών 
αγαθών, τα κεφαλαιουχικά αγαθά 
παρουσίασαν ανάπτυξη 15,8%, τα 
ενδιάμεσα αγαθά αύξηση 5,6% και 
τα καταναλωτικά αγαθά ανάπτυξη 
3,6% (διαρκή αγαθά +6,3%, μη 
διαρκή +2,9%). 
 
Τον Ιούλιο η βιομηχανική 
παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,8% σε 
σχέση με τον ίδιο μήνα του 
περασμένου έτους, ενώ βελτιώθηκε 
κατά 0,3% σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα. 
 
Ο κύκλος εργασιών του 
βιομηχανικού κλάδου αυξήθηκε 
κατά 0,8% από τον Ιούνιο του 2018, 
και κατά 4,9% από τον Ιούλιο του 

2017. Κατά το πρώτο επτάμηνο του 
έτους ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε 
κατά 8,2%. 
 
Η αξία των τελικών αποθεμάτων και 
των ημιτελών προϊόντων αυξήθηκε 
κατά 0,7% από τον Ιούνιο και κατά 
9,2% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 
2017, σημειώνοντας αύξηση 8,2% σε 
ετήσια βάση μεταξύ Ιανουαρίου και 
Ιουλίου. 
 
Ο μέσος καθαρός μισθός του 
Ιουλίου διαμορφώθηκε σε 1.072 
Ευρώ, αυξημένος κατά 1,2% σε 
ετήσια βάση 
 
Η μέση καθαρή αμοιβή στη 
Σλοβενία τον Ιούλιο ανήλθε σε 
1.071,76 € ήτοι μειωμένη ονομαστικά 
κατά 0,2% και αυξημένη σε 
πραγματικούς όρους κατά 0,7% σε 
σύγκριση με τον Ιούνιο, σύμφωνα με 
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
Σε ετήσια βάση οι αποδοχές 
αυξήθηκαν κατά 3,1% σε 
ονομαστικούς και κατά 1,2% σε 
πραγματικούς όρους. 
 
Ο μέσος ακαθάριστος μισθός τον 
Ιούλιο ήταν 1.650,84 €, μειωμένος 
κατά 0,2% σε ονομαστικό επίπεδο 
και κατά 0,7% σε πραγματικούς 
όρους σε σύγκριση με τον Ιούνιο. Σε 
ετήσια βάση αυξήθηκε κατά 3,6% 
ονομαστικά και κατά 1,7% σε 
πραγματικούς όρους. 
 
Στον ιδιωτικό τομέα ο μέσος 
καθαρός μισθός τον Ιούλιο 
παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος σε 
σύγκριση με τον Ιούνιο, ενώ 



αυξήθηκε κατά 0,3% στον δημόσιο 
τομέα. 
 
Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε 
κατά 1,1 μονάδες ετησίως τον 
Ιούλιο 
 
Το ποσοστό ανεργίας στη Σλοβενία 
ανήλθε σε 8% τον Ιούλιο, μεγαλύτερο 
κατά 0,1 εκατοστιαίες μονάδες σε 
σχέση με τον προηγούμενο μήνα, 
αλλά μειωμένο κατά 1,1 μονάδες σε 
ετήσια βάση, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που δημοσίευσε η Υπηρεσία 
Απασχόλησης. 
 
Συνολικά, 75.051 άτομα 
καταγράφηκαν ως άνεργοι στην 
Υπηρεσία στα τέλη Ιουλίου, 
αυξημένα κατά 1,4% σε σχέση με τον 
Ιούνιο και κατά 10,2% λιγότερα από 
ό, τι τον περασμένο Ιούλιο. 
 
Το ποσοστό ανεργίας ήταν 
χαμηλότερο μεταξύ των ανδρών 
(7,1%) από ό, τι μεταξύ των 
γυναικών (9,1%). Το υψηλότερο 
ποσοστό καταγράφεται μεταξύ των 
ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών 
(18,8%) και το χαμηλότερο μεταξύ 
των ατόμων ηλικίας μεταξύ 45 και 49 
ετών (5,3%). 
 
Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας 
καταγράφηκε στην Murska Sobota 
στο 12,5% και το χαμηλότερο στο 
Kranj στο 5,2%. 
 
Οι τιμές των κατοικιών συνεχίζουν 
να αυξάνονται το δεύτερο τρίμηνο  
 
Οι τιμές των ακινήτων συνέχισαν να 
αυξάνονται κατά το δεύτερο τρίμηνο 

του έτους, αλλά τα στοιχεία που 
δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία 
δείχνουν επίσης ότι σε αυτήν την 
περίοδο καταγράφηκε ο 
χαμηλότερος αριθμός νέων 
κατοικιών που έχουν πωληθεί. 
 
Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν 
κατά 13,4% σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο και 
4,2% σε σύγκριση με το πρώτο 
τρίμηνο. Ωστόσο, το δεύτερο τρίμηνο 
πωλήθηκαν μόνο 59 νέα 
διαμερίσματα και κατοικίες, ο 
χαμηλότερος αριθμός που έχει 
καταγραφεί. 
 
Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 
του 2017, οι τιμές των νέων 
διαμερισμάτων ήταν υψηλότερες 
κατά 30,3% ενώ οι τιμές των νέων 
οικογενειακών κατοικιών 
αυξήθηκαν κατά 20,2%. 
 
Οι τιμές των παλαιών 
διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 
16% στη Λιουμπλιάνα, 9,8% 
περισσότερο από ότι σε άλλες 
περιοχές της χώρας. Οι 
χρησιμοποιημένες οικογενειακές 
κατοικίες ήταν κατά 10,6% 
ακριβότερες. 
 
Σύμφωνα με την Στατιστική 
Υπηρεσία, σε τριμηνιαία σύγκριση, 
οι τιμές των νέων κατοικιών 
αυξήθηκαν κατά 11%, τα νέα 
διαμερίσματα κατά 13,8%, ενώ τα 
νέα σπίτια αυξήθηκαν κατά 0,1%. 
 
Συνολικά, 2.330 παλαιά ακίνητα 
πωλήθηκαν κατά το δεύτερο τρίμηνο 



σε υψηλότερες τιμές κατά 3,5% σε 
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. 
 
Οι τιμές των παλαιών 
διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 
3,8% στη Λιουμπλιάνα και κατά 2% 
σε άλλες περιοχές της Σλοβενίας, ενώ 
οι τιμές των παλαιών οικογενειακών 
κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5%. 
 
Το IMAD υποβαθμίζει την 
πρόβλεψη του ΑΕΠ για το τρέχον 
έτος σε 4,4% 
 
Το Ινστιτούτο Μακροοικονομικής 
Ανάλυσης και Ανάπτυξης (IMAD) 
υποβάθμισε την πρόβλεψη του για 
αύξηση του ΑΕΠ της Σλοβενίας από 
5,1% σε 4,4% για το τρέχον έτος και 
από 3,8% σε 3,7% για το επόμενο. Εν 
τω μεταξύ έχει αναβαθμίσει τις 
προβλέψεις του για το 2020 από 3,2% 
σε 3,4%. 
 
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η 
οικονομία της Σλοβενίας θα 
επιβραδυνθεί σε σχέση με πέρυσι, 
όταν το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,9%, 
αλλά η ανάπτυξη παραμένει αρκετά 
ισχυρή και σταθερή. 
 
Στις τελευταίες προβλέψεις 
αναγνωρίζονται κάποιοι 
παράγοντες κινδύνου, με το IMAD 
να τονίζει τις απρόβλεπτες εξελίξεις 
στο διεθνές περιβάλλον ως τον κύριο 
παράγοντα κινδύνου. Οι εγχώριοι 
κίνδυνοι παραμένουν 
ισορροπημένοι για τα επόμενα 
χρόνια. 
 
Οι εξαγωγές, η κυριότερη πηγή 
ανάπτυξης, θα επιβραδυνθούν 

επίσης σε κάποιο βαθμό σε αυτό και 
το επόμενο έτος, πριν αποκτήσουν 
νέα δυναμική το 2020. 
 
Μετά την ανάπτυξη της τάξης του 
10,7% την προηγούμενη χρονιά, το 
IMAD προβλέπει τις εξαγωγές να 
αυξηθούν κατά 8,2% φέτος, κατά 
6,6% το 2019 και το 2020 κατά 7,1%. 
 
Οι εξαγωγές θα εξακολουθήσουν και 
φέτος να υπερβαίνουν τις εισαγωγές, 
όπου αναμένεται να αυξηθούν κατά 
8%, προτού η τάση ανατραπεί τα 
επόμενα δύο χρόνια. Το 2019, οι 
εισαγωγές θα αυξηθούν κατά 7,1% 
και το 2020 κατά 7,3%. 
 
Οι επενδύσεις σε κεφαλαιουχικά 
περιουσιακά στοιχεία θα αυξηθούν 
φέτος κατά 9%, δηλαδή κατά 1,7 
μονάδες χαμηλότερα από το 2017. Η 
τάση θα συνεχιστεί τόσο το 2019 όσο 
και το 2020, οπότε το ποσοστό θα 
ανέρχεται σε 8,5% και 7,5%, 
αντίστοιχα. 
 
Από την άλλη πλευρά, αναμένεται 
φέτος να αυξηθεί η εγχώρια 
κατανάλωση, πριν αρχίσει να 
επιβραδύνεται πάλι το επόμενο έτος. 
Μετά την περσινή αύξηση κατά 
1,9%, η εγχώρια κατανάλωση θα 
επιταχυνθεί κατά 2,7% φέτος, αλλά 
στη συνέχεια θα επιβραδυνθεί στο 
2,6% το 2019 και στο 2,2% το 2020. 
 
Οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης, 
οι οποίες αυξήθηκαν κατά 0,5% 
πέρυσι, θα φτάσουν το 2,7% φέτος, 
ακολουθούμενες από 2% το 2019 και 
1,5% το 2020. 
 



Παρά την επιβράδυνση, το IMAD 
πιστεύει ότι οι θετικές τάσεις θα 
συνεχιστούν και στην αγορά 
εργασίας, η οποία όμως δείχνει ήδη 
πιέσεις από την έντονη οικονομική 
ανάπτυξη. 
 
Μετά την άνοδο πέρυσι κατά 2,9%, 
το ποσοστό απασχόλησης της 
Σλοβενίας θα φθάσει το 2,8% αυτό το 
έτος, 1,5% το 2019 και 0,8% το 2020. 
 
Επιπλέον, οι προβλέψεις της IMAD 
δείχνουν μέτρια αύξηση του 
πληθωρισμού, από 1,4% πέρυσι σε 
1,8% φέτος, σε 2,1% το επόμενο έτος 
και σε 2,3% το 2020. 
 
Το πλεόνασμα της γενικής 
κυβέρνησης στο 1,3% του ΑΕΠ το β΄ 
τρίμηνο 
 
Το πλεόνασμα της γενικής 
κυβέρνησης ανέρχεται σε 151 εκ. € ή 

1,3% του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο, 
το υψηλότερο τριμηνιαίο πλεόνασμα 
σε 19 έτη. Αυτό είναι το πέμπτο 
συνεχόμενο τρίμηνο με πλεόνασμα, 
σύμφωνα με την Στατιστική 
Υπηρεσία. Το ενοποιημένο 
ακαθάριστο χρέος της γενικής 
κυβέρνησης μειώθηκε στο 72,8% του 
ΑΕΠ. 
 
Το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος 
έτους δημιουργήθηκε υψηλό 
πλεόνασμα, φθάνοντας τα 218 εκ. € 

ή 1,0% του ΑΕΠ, ενώ κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2017 σημειώθηκε 
έλλειμμα ύψους 37 εκ. € ή 0,2% του 

ΑΕΠ. 
 

Το πλεόνασμα της γενικής 
κυβέρνησης το δεύτερο τρίμηνο 
επηρεάστηκε κυρίως από τα υψηλά 
έσοδα, τα οποία αυξήθηκαν κατά 
6,2% και υπερέβησαν την αύξηση 
των δαπανών, η οποία ήταν επίσης 
υψηλή, στο 4,5%. 
 
Το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος 
έτους χαρακτηρίστηκε από την 
υψηλή αύξηση των συνολικών 
φορολογικών εσόδων. Στο πρώτο 
τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 7,5% και 
στο δεύτερο κατά 7,6%. 
 
Το δεύτερο τρίμηνο του 2018, η 
γενική κυβέρνηση εισέπραξε 183 εκ. 
€ περισσότερα φορολογικά έσοδα 
από ό, τι την ίδια περίοδο πέρυσι. 
 
Τα έσοδα από τους φόρους 
εισοδήματος και περιουσίας 
αυξήθηκαν κατά 14,1%, η υψηλότερη 
αύξηση από το τέταρτο τρίμηνο του 
2007. Τα έσοδα προήλθαν κυρίως 
από φόρους επί ατομικών ή 
οικογενειακών εισοδημάτων (+17%). 
 
Τα έσοδα από φόρους επί της 
παραγωγής και των εισαγωγών ήταν 
4% υψηλότερα, εκ των οποίων τα 
έσοδα από φόρους επί προϊόντων 
αυξήθηκαν κατά 3,1%. 
 
Τα έσοδα από κοινωνικές εισφορές 
αυξήθηκαν κατά 10,5%, όπως και το 
τρίτο τρίμηνο του 2017, όπου 
καταγράφηκε η υψηλότερη 
ανάπτυξη από το 2008. 
 
Το πρώτο εξάμηνο του 2018, τα 
φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 
345 εκ. €. 



 
Ομοίως με τα έσοδα, οι δημόσιες 
δαπάνες αυξήθηκαν επίσης για έκτο 
συνεχές τρίμηνο, κατά 4,5% το 
δεύτερο τρίμηνο. 
 
Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε 
στο ακαθάριστο σχηματισμό παγίου 
κεφαλαίου (12,7%) και στις δαπάνες 
για ενδιάμεση κατανάλωση (12,1%). 
 
Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 
2017, οι δαπάνες για μισθούς 
αυξήθηκαν κατά 5,2%, οι επιδοτήσεις 
κατά 5,0% και οι κοινωνικές παροχές 
σε χρήμα και σε είδος κατά 4,2%. 
 
Από την άλλη πλευρά, οι δαπάνες 
για τόκους συνέχισαν να 
μειώνονται, κατά 11%, κυρίως λόγω 
της ενεργού διαχείρισης του 
δημόσιου χρέους και της 
εκμετάλλευσης ευνοϊκών συνθηκών 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές. 
 
Το ενοποιημένο ακαθάριστο χρέος 
της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε 
κατά 688 εκ. € σε σύγκριση με το 

πρώτο τρίμηνο σε 32,31 δις. € ή 

72,8% του ΑΕΠ. Η μεγαλύτερη 
μείωση αφορά στο χρέος των 
μακροπρόθεσμων τίτλων. 
 
Το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης 
εκτιμάται σε 31,75 δισ. € (71,5% του 

ΑΕΠ) και το χρέος της τοπικής 
αυτοδιοίκησης σε 764 εκ. € (1,7% 

του ΑΕΠ). Το χρέος των ταμείων 
κοινωνικής ασφάλισης παραμένει 
αμελητέο στα 0,7 εκ. €. 

 
Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2% 
το Σεπτέμβριο 

 
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της 
Σλοβενίας διαμορφώθηκε σε 2% το 
Σεπτέμβριο, αυξημένος κατά 0,2 
ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα, κυρίως λόγω 
των υψηλότερων τιμών των 
πετρελαϊκών προϊόντων. Οι τιμές 
καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,4% 
σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 
 
Σύμφωνα με την Στατιστική 
Υπηρεσία, οι τιμές των προϊόντων 
αυξήθηκαν κατά 1,8% και οι τιμές 
των υπηρεσιών κατά 2,3% σε ετήσια 
βάση. Ενώ οι τιμές των μη διαρκών 
αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,3%, τα 
διαρκή αγαθά και τα ημι-διαρκή 
αγαθά ήταν φθηνότερα κατά 1,6% 
και 0,9% αντίστοιχα. 
 
Οι υψηλότερες τιμές καυσίμων και 
ενέργειας συνέβαλαν κατά 0,9 
ποσοστιαίες μονάδες στο ετήσιο 
ποσοστό πληθωρισμού. Οι τιμές των 
υγρών καυσίμων αυξήθηκαν κατά 
24,2%, οι τιμές θέρμανσης κατά 
14,9%, οι τιμές των στερεών 
καυσίμων κατά 13,3%, οι τιμές του 
ντίζελ κατά 10,8%, οι τιμές της 
βενζίνης κατά 7,3% και οι τιμές του 
φυσικού αερίου κατά 6,7%. 
 
Αντίθετα, οι χαμηλότερες τιμές των 
ειδών ένδυσης και των επιβατικών 
αεροπορικών μεταφορών συνέβαλαν 
στην μείωση του ετήσιου ρυθμού 
κατά 0,1%. Οι τιμές των ρούχων 
μειώθηκαν κατά 1,7% και η 
αεροπορική μεταφορά επιβατών 
ήταν κατά 21,4% φθηνότερη. 
 



Εν τω μεταξύ, με την άφιξη των νέων 
συλλογών στα καταστήματα, οι τιμές 
των ειδών ένδυσης και των 
υποδημάτων αυξήθηκαν σε μηνιαίο 
επίπεδο κατά 11,1% και 9,5% 
αντιστοίχως, ανεβάζοντας το 
μηνιαίο ποσοστό πληθωρισμού κατά 
0,7 μονάδες. 
 
Σε σύγκριση με τον προηγούμενο 
μήνα παρατηρήθηκαν το Σεπτέμβριο 
επίσης υψηλότερες τιμές στα 
λαχανικά και στα φρούτα (+6,9% και 
+4,2%), στη θερμική ενέργεια 
(+12%), στα είδη επίπλωσης +2,3% 
και στα  νέα αυτοκινήτα 1,5%). 
Οι τιμές των πακέτων διακοπών 
μειώθηκαν κατά 14,5% και οι τιμές 
των επιβατικών αεροπορικών 
μεταφορών μειώθηκαν κατά 25,9% 
σε σύγκριση με τον Αύγουστο. 
 
Με βάση το, πρότυπο της Ε.Ε., τον 
εναρμονισμένο δείκτη τιμών 
καταναλωτή, ο ετήσιος πληθωρισμός 
κυμάνθηκε στο 2,2% και ο μηνιαίος 
στο 0,5%. Ο ετήσιος ρυθμός 
πληθωρισμού στις χώρες του Ευρώ 
ήταν 2%. 
 


