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Αύξηση κατώτατου μισθού 
 

Η υπουργός Εργασίας κα Anja 
KOPAČ Mrak ανακοίνωσε, μετά από 
σύνοδο του Οικονομικού και 
Κοινωνικού Συμβουλίου, την 
αύξηση κατά 1,8% του ακαθάριστου 
κατώτατου μισθού σε 805 € ή 614 € 
καθαρά. Η απόφαση για αύξηση 
μεγαλύτερη του πληθωρισμού, ήλθε 
προς μεγάλη απογοήτευση του 
Υπουργού Οικονομίας της χώρας κ. 
Zdravko Počivalšek. Ο κ. Počivalšek 
δήλωσε ότι τέτοιου είδους αποφάσεις 
θέτουν σε κίνδυνο την πορεία της 
οικονομίας. Η κα Mark πήγε στην 
σύνοδο του Οικονομικού και 
Κοινωνικού Συμβουλίου με την 
εντολή να καθορίσει αύξηση 
μεγαλύτερη του 0,5% που είχε 
προταθεί ως μέγιστο από τους 
εργοδότες, αλλά έμεινε αρκετά κάτω 
από το 5% που προωθείτο από τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις.  
 
Σημειώνεται ότι στον κατώτατο 
μισθό προστίθενται υποχρεωτικά 
από το νόμο οι ασφαλιστικές 
εισφορές και λοιπά υποχρεωτικά 
έξοδα όπως η παροχή τροφής και 
των εξόδων μετακίνησης των  

 
 
 
εργαζομένων, αναλόγως της 
περιοχής της κατοικίας τους και της 
απόσταση από την εργασία τους. Ο 
μέσος καθαρός μισθός ανέρχεται σε 
1.030,16 Ευρώ.  
 
Άνοδος εισερχόμενου τουρισμού 
 
Το 2016 καταγράφεται ως μια ακόμη 
χρονιά ρεκόρ στον τουρισμό για τη 
Σλοβενία. Οι αφίξεις αυξήθηκαν 
κατά 9% σε ετήσια βάση και 
ξεπέρασαν τα τέσσερα εκατομμύρια, 
ενώ οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν 
κατά 8% και υπερέβησαν τα δέκα 
εκατομμύρια, όπως δείχνουν τα 
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας 
της χώρας. Τα προκαταρκτικά 
στοιχεία δείχνουν ότι τόσο οι 
εγχώριες όσο και οι αφίξεις από το 
εξωτερικό συνέβαλαν στην 
ανάπτυξη, αν και τα στοιχεία 
δείχνουν ότι οι αφίξεις ξένων 
επισκεπτών αυξήθηκαν με ταχύτερο 
ρυθμό. Οι ξένοι επισκέπτες είναι 
επίσης η βασική πηγή εσόδων, αλλά 
ο υπουργός Οικονομίας κ. Zdravko 
Počivalšek δήλωσε ότι στόχος της 
Σλοβενίας ήταν η αύξηση των 
εσόδων από τις αφίξεις ξένων, καθώς 
παρατηρείται ακόμη υστέρηση στην 



αύξηση των αφίξεων και των 
διανυκτερεύσεων αυτής της 
κατηγορίας τουριστών. 
 
Αύξηση όγκου λιανικών πωλήσεων 
 
Ο όγκος λιανικών πωλήσεων το 2016 
ήταν 3,8% υψηλότερος από το 
προηγούμενο έτος. Η αύξηση 
βασίστηκε κυρίως στην αύξηση των 
εσόδων στον τομέα της λιανικής 
προϊόντων εξαιρουμένων των 
τροφίμων, ενώ το λιανικό εμπόριο 
τροφίμων σημείωσε πτώση στα 
έσοδα κατά 1%, σύμφωνα με τα 
προσωρινά στοιχεία της Στατιστική 
Υπηρεσία της Σλοβενίας. Τα έσοδα 
στον τομέα των καυσίμων 
αυξήθηκαν κατά 7,4% σε ετήσια 
βάση. 
 
Οι ιδιωτικοποιήσεις κλειδί για την 
αύξηση του τουρισμού  
 
Σε δηλώσεις του προς τον τύπο ο 
Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης 
και Τεχνολογίας κ. Zdravko 
Počivalšek ξεχώρισε τις 
ιδιωτικοποιήσεις ως κλειδί για την 
ανάπτυξη του σλοβενικού 
τουρισμού, αλλά προέκρινε επίσης 
την εξεύρεση σταθερής ιδιοκτησίας 
και συμπλήρωσε ότι οι 
ιδιωτικοποιήσεις δεν θα μπορούσαν 
να συμβούν εν μία νυκτί. Μιλώντας 
σε δημοσιογράφους κατά τα 
εγκαίνια της διεθνούς έκθεσης 
τουρισμού Natour Alpe-Adria, είπε 
ότι το σημείο κλειδί είναι να βρεθεί 
μια λύση για σχεδόν το 50% των υπό 
κρατική ιδιοκτησία μεγάλων 
τουριστικών επιχειρήσεων της 
Σλοβενίας. Ο ίδιος είπε ότι το κράτος 

δεν έχει καμία θέση σε τουριστικές 
επιχειρήσεις, αλλά ότι αυτές θα 
πρέπει να περάσουν σε 
μακροπρόθεσμους ιδιοκτήτες. Ο 
ίδιος δε διάκειται ευνοϊκά προς τους 
επενδυτές που είναι ήδη ενεργοί 
στον τουρισμό και κατέχουν την 
ανάλογη εμπειρία και τεχνογνωσία. 
 
Μείωση επιβατών στο διεθνές 
αεροδρόμιο της Λουμπλιάνας  
 
Το αεροδρόμιο της Λιουμπλιάνας 
κατέγραψε 1,4 εκατομμύρια επιβάτες 
το 2016, αριθμός ο οποίος είναι 
μειωμένος κατά 2,30% σε σύγκριση 
με το προηγούμενο έτος. Αυτή η 
μείωση θεωρείται αποτέλεσμα 
κυρίως της μη ικανοποιητικής 
επίδοσης της αεροπορικής εταιρείας 
Adria Airways και, σε μικρότερο 
βαθμό, στη μείωση των πτήσεων 
τσάρτερ προς τη Βόρεια Αφρική και 
την Τουρκία, λόγω ανησυχιών για 
την ασφάλεια των ταξιδιωτών. Προς 
το τέλος του έτους ξεκίνησε 
αντιστροφή της τάσης και τον 
Ιανουάριο ο αριθμός των επιβατών 
αυξήθηκε κατά ένα πέμπτο σε ετήσια 
βάση. 
 
Πώληση εντόκων γραμματίων από 
το σλοβενικό δημόσιο  
 
Τον Φεβρουάριο το σλοβενικό 
δημόσιο προχώρησε στην πώληση 
εντόκων γραμματίων συνολικής 
αξίας 11 εκατομμυρίων € χρονικής 
διάρκειας τριών, έξι και δώδεκα 
μηνών με ονομαστική απόδοση 
ύψους -0,25%. Σύμφωνα με το 
Υπουργείο Οικονομικών, η ζήτηση 
υπερέβη την προσφορά σε αυτή τη 



πρώτη έκδοση βραχυπρόθεσμου 
χρέους για το τρέχον έτος. Η 
επόμενη πώληση έχει 
προγραμματιστεί για τον επόμενο 
μήνα. 
 
Αύξηση σλοβενικών εξαγωγών  
 
Οι εξαγωγές της Σλοβενίας 
παρουσίασαν αύξηση κατά 4% το 
2016 και ανήλθαν σε σχεδόν 25 
δισεκατομμύρια Ευρώ. Αντίστοιχα, 
οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,3% 
και ξεπέρασαν ελαφρώς τα 24 
δισεκατομμύρια Ευρώ. Τα ανωτέρω 
είχαν ως αποτέλεσμα ο όγκος 
διεθνούς εμπορίου της χώρας να 
καταγράψει αύξηση ρεκόρ, 
σύμφωνα με τις σχετικές 
ανακοινώσεις της Στατιστικής 
Υπηρεσίας. Το εμπορικό πλεόνασμα 
ανήλθε σε  838,6 εκατομμύρια Ευρώ 
έναντι 635,1 εκατομμυρίων Ευρώ το 
2015, και ο λόγος 
εξαγωγών/εισαγωγών 
διαμορφώθηκε σε 103,5%. Η 
Γερμανία και η Ιταλία ήταν οι 
μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι της 
Σλοβενίας πέρυσι όσον αφορά τόσο 
τις εισαγωγές όσο και τις εξαγωγές. 
Εκτός χωρών-μελών Ε.Ε. η Σερβία 
και η Ρωσία ήταν οι μεγαλύτερες 
εξαγωγικές αγορές, ενώ η Κίνα ήταν 
η μεγαλύτερη εισαγωγική αγορά 
ανάμεσα στις χώρες μη μέλη της ΕΕ. 
 
Βρετανική επένδυση στην 
αυτοκινητοβιομηχανία  
 
Η βρετανική πολυεθνική εταιρεία 
GKN θα επενδύσει στη σλοβενική 
θυγατρική της GKN Driveline 
Slovenija περίπου 20 εκατομμύρια 

Ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια για 
τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών 
παραγωγής και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. Η θυγατρική έχει 
έδρα στην πόλη Zreče και 
κατασκευάζει ανταλλακτικά 
αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της GKN 
Driveline Slovenija κ. Peter Smole,  η 
εταιρεία  η οποία απασχολεί περίπου 
380 άτομα, θα ανοίξει περίπου 100 
νέες θέσεις εργασίας στα επόμενα 
δύο χρόνια. Δήλωσε ότι οι πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά τα τελευταία τρία 
χρόνια με μέσο ετήσιο ρυθμό 7%. 
Εξάγοντας το 93% της ετήσιας 
παραγωγής της, η εταιρεία βρίσκεται 
στρατηγικά προσανατολισμένη προς 
την Κεντρική και Ανατολική 
Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Η εταιρεία 
ανήκει στην GKN από τον 
Δεκέμβριο του 2009. 
 
Αναθεώρηση επί το ευνοϊκότερο 
των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τη σλοβενική 
οικονομία  
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναβάθμισε 
σημαντικά τις προσδοκίες 
ανάπτυξης για την οικονομία της 
Σλοβενίας, προβλέποντας αύξηση 
του ΑΕΠ κατά 3% τόσο το 2017 και 
το 2018. Ωστόσο, η Επιτροπή 
αναμένει επίσης ότι το διαρθρωτικό 
έλλειμμα του προϋπολογισμού της 
χώρας θα αυξηθεί από 1,9% σε 2,6% 
το 2016-2018. Η αύξηση του ΑΕΠ 
κατά 3% είναι σχεδόν διπλάσια από 
το μέσο όρο της ΕΕ και της 
ευρωζώνης.  
 



Στην ίδια έκθεση η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θεωρεί ότι η Σλοβενία 
εξακολουθεί να είναι μεταξύ των 
χωρών που αντιμετωπίζουν 
οικονομικές ανισορροπίες, αλλά 
αυτά δεν είναι υπερβολικές και η 
χώρα έχει κάνει πρόοδο σε αρκετούς 
τομείς για τη βελτίωση της 
δημοσιονομικής της σταθερότητας. 
Η Σλοβενία, η οποία αφαιρέθηκε 
από την ομάδα των χωρών με 
υπερβολικές ανισορροπίες το 2015, 
αναφέρεται στην έκθεση ότι έχει 
αρχίσει ενέργειες για την 
αντιμετώπιση ρυθμιστικών και 
διοικητικών βαρών, μείωση του 
ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων στους ισολογισμούς των 
τραπεζών και έχει αρχίσει τη 
μεταρρύθμιση του συστήματος 
υγείας. Συγκαταλέγεται, ωστόσο, 
μεταξύ μόνο τριών χωρών που 
ακόμα δεν έχουν συγκροτήσει 
δημοσιονομικό συμβούλιο ελέγχου 
των δημόσιων δαπανών. 
 
Αύξηση του όγκου μεταφοράς 
εμπορευμάτων στον λιμένα Κόπερ  
 
Η διαχειρίστρια εταιρεία του λιμένα 
Luka Koper εγκαινίασε δύο νέες 
σιδηροδρομικές γερανογέφυρες για 
να συμβαδίσει με την αύξηση του 
όγκου μεταφόρτωσης 
εμπορευματοκιβωτίων. Το τερματικό 
εμπορευματοκιβωτίων μπορεί τώρα 
να χειριστεί πέντε τρένα 
ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων μεγαλύτερων των 700 
μέτρων. Ο λιμένας χειρίστηκε σχεδόν 
845.000 μονάδες 
εμπορευματοκιβωτίων το 2016 και 

σχεδιάζει να αυξήσει την ικανότητα 
του σε 1,3 εκατομμύρια μονάδες.  
 
Αύξηση ακαθάριστου μέσου 
μισθού  
 
Ο μέσος μηνιαίος ακαθάριστος 
μισθός το 2016 διαμορφώθηκε σε 
1,584.66 Ευρώ στη Σλοβενία, 
αυξημένος έως 1,8% σε ονομαστικούς 
και 1,9% σε πραγματικούς όρους σε 
σχέση με το 2015. Ο μέσος όρος των 
καθαρών αποδοχών των 1.030,16 
Ευρώ ήταν υψηλότερος κατά 1,7% σε 
ονομαστικούς και κατά 1,8% σε 
πραγματικούς όρους, σύμφωνα με τα 
προσωρινά στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Σλοβενίας.  
 
Αύξηση Άμεσων Ξένων 
Επενδύσεων-Μείωση Εξωτερικού 
Χρέους  
 
Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) 
στη Σλοβενία ανήλθαν σε 802 
εκατομμύρια Ευρώ πέρυσι, κυρίως 
λόγω της εισροής κεφαλαίου και 
επανεπένδυσης κερδών. Το ίδιο 
χρονικό διάστημα το καθαρό 
εξωτερικό χρέος της Σλοβενίας 
μειώθηκε σημαντικά κατά 2 
δισεκατομμύρια Ευρώ και ανήλθε σε 
10 δισεκατομμύρια Ευρώ, σύμφωνα 
με ανακοινώσεις της Κεντρικής 
Τράπεζας. Από την άποψη των 
άμεσων επενδύσεων - οι επενδύσεις 
της Σλοβενίας στο εξωτερικό μείον 
τις ξένες επενδύσεις στη Σλοβενία – 
σημειώθηκε καθαρή εισροή 
κεφαλαίων κατά 232 εκατομμύρια 
Ευρώ όπως καταγράφηκε στο τέλος 
του 2016. Οι σλοβενικές επενδύσεις 
στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά 100 



εκατομμύρια Ευρώ το Δεκέμβριο, το 
οποίο είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο 
με την αύξηση στο σύνολο του 
περασμένου έτους. 
 
Αύξηση κερδών των τραπεζών 
 
Οι τράπεζες στη Σλοβενία σχεδόν 
τριπλασίασαν τα καθαρά κέρδη τους 
τα οποία ανήλθαν σε 344,3 
εκατομμύρια Ευρώ το 2016. Την ίδια 
περίοδο τα ακαθάριστα έσοδα των 
τραπεζών ήταν 2,6% χαμηλότερα 
από ό, τι το 2015, αλλά τα κέρδη 
ήταν αυξημένα λόγω χαμηλότερων 
αποσβέσεων και προβλέψεων, οι 
οποίες μειώθηκαν κατά 73%. Τα 
καθαρά έσοδα από τόκους 
μειώθηκαν κατά 10% στα 670 
εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα μη 
επιτοκιακά έσοδα αυξήθηκαν κατά 
11% σε 458 εκατομμύρια Ευρώ. Το 
σύνολο του ενεργητικού μειώθηκε 
σχεδόν κατά 1% σε 37 
δισεκατομμύρια Ευρώ. 
 
Βελτίωση επιχειρηματικού 
κλίματος 
 
Το επιχειρηματικό κλίμα στη 
Σλοβενία βελτιώθηκε περαιτέρω το 
Φεβρουάριο αφού είχε ήδη 
καταγράψει υψηλό εννέα ετών τον 
Ιανουάριο. Σε μηνιαίο επίπεδο, η 
βελτίωση οφείλεται στους τομείς της 
μεταποίησης, των κατασκευών, των 
υπηρεσιών και του λιανικού 
εμπορίου. Από την άλλη πλευρά, ο 
δείκτης εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών είχε αρνητικό 
πρόσημο.  
 

Μεγέθυνση ΑΕΠ Σλοβενίας κατά 
2,5% το 2016 
 
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά 
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας 
της χώρας, το ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν (ΑΕΠ) της Σλοβενίας 
αυξήθηκε πέρυσι κατά 2,5%. Αυτή η 
αύξηση αποτελεί βελτίωση 0,2 
ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με 
την αντίστοιχη αύξηση του ΑΕΠ το 
2015. Τα εποχικώς διορθωμένα 
στοιχεία, τα οποία 
χρησιμοποιούνται από την ΕΕ και τη 
Eurostat, δείχνουν ότι το ΑΕΠ της 
Σλοβενίας πέρυσι αυξήθηκε κατά 
2,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο 
έτος. Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 
2016 και μόνο, το ΑΕΠ της 
Σλοβενίας αυξήθηκε κατά 2,6% σε 
σύγκριση με την ίδια περίοδο το 
2015. 
 
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού 
τον Φεβρουάριο ανήλθε σε 2,2% 
 
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στη 
Σλοβενία διαμορφώθηκε στο 2,2% το 
Φεβρουάριο, ενώ οι τιμές 
καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 1% σε 
σχέση με τον μήνα πριν, όπως 
δήλωσε η Στατιστική Υπηρεσία. Οι 
υψηλότερες τιμές της βενζίνης και 
των τροφίμων αντιπροσώπευαν το 
μεγαλύτερο μέρος της ανόδου. Τους 
τελευταίους 12 μήνες, οι τιμές των 
αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,2% και οι 
τιμές των υπηρεσιών κατά 2,4%. 
 
Το ποσοστό της ανεργίας στο 8,1% 
το τελευταίο τρίμηνο του 2016 
 



Το ποσοστό της ανεργίας στη 
Σλοβενία κατά το τελευταίο τρίμηνο 
του 2016 διαμορφώθηκε σε 8,1%,  0,8 
ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από 
το τρίτο τρίμηνο, δήλωσε η 
Στατιστική Υπηρεσία. Σε ετήσια 
όμως βάση  μειώθηκε κατά 0,3 
ποσοστιαίες μονάδες. Ο αριθμός των 
ανέργων αυξήθηκε κατά 8.000 άτομα 
σε 81.000 σε σύγκριση με το 
προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ο ενεργός 
πληθυσμός αυξήθηκαν κατά 1.000 
άτομα σε 924.000. Ο αριθμός των μη 
ενεργού πληθυσμού μειώθηκε από 
761.000 σε 752.000. Οι περισσότεροι 
από αυτούς ήταν συνταξιούχοι 
(68,6%) και φοιτητές (17,6%). 
 
Η Σλοβενία προετοιμάζει νέα 
έκδοση ομολόγων 
 
Η Σλοβενία ετοιμάζει νέα έκδοση 
ομολόγων που θα λήγουν τον 
Μάρτιο του 2027 και τον Νοέμβριο 
του 2040 και έχει αναθέσει την 
διαχείριση της έκδοσής τους στις 
τράπεζες Barclays, BNP Paribas, 
Deutsche Bank, Goldman Sachs 
International Bank και SG CIB. 
Σύμφωνα με το Υπουργείο 
Οικονομικών, τα δεκαετή ομόλογα 
θα έχουν τοκομερίδιο 1,250%, ενώ 
για τα ομόλογα που θα λήγουν το 
2040 το τοκομερίδιο αναμένεται να 
καθοριστεί σε 1,750%. Η κυβέρνηση 
σχεδιάζει να πάρει δάνεια ύψους 
3,36 δις  ευρώ για τη χρηματοδότηση 
του προϋπολογισμού του τρέχοντος 
έτους, κυρίως μέσω ομολόγων και 
εντόκων γραμματίων, αλλά μπορεί 
τελικά επίσης να προχωρήσει στην 
ανάληψη νέου χρέους συνολικά 
μέχρι 7,7 δις ευρώ, για την 

εξυπηρέτηση μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων. 
 
 
 
 
 


