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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βελτίωσε 
ελαφρώς τις προβλέψεις της για 
την οικονομία της  Σλοβενίας 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βελτίωσε 
ελαφρώς τις προβλέψεις της για την 
οικονομική ανάπτυξη της Σλοβενίας. 
Προβλέπει ότι η οικονομία της 
Σλοβενίας θα αυξηθεί φέτος κατά 
3,2%, σε σχέση με τις προηγούμενες 
προβλέψεις της για ανάπτυξη κατά 
3,1%, διατηρώντας τον ρυθμό 
ανάπτυξης για το 2020 στο 2,8%. 
 
Επομένως, η ανάπτυξη της 
Σλοβενίας θα συνεχίσει σημαντικά 
να ξεπερνά το μέσο ρυθμός 
ανάπτυξης στην ευρωζώνη, όπου 
αναμένεται να ανέλθει στο 1,2% 
φέτος και 1,4% το 2020, ενώ η ΕΕ των 
27, στο σύνολό της προβλέπεται να 
αναπτυχθεί με ρυθμούς 1,4% και 
1,6% αντίστοιχα. 
 
Η Επιτροπή, σύμφωνα με τις θερινές 
προβλέψεις, αναφέρει ότι η 
ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο του 
τρέχοντος έτους παρέμεινε ισχυρή 
και αν και οι ρυθμοί ανάπτυξης θα 
επιβραδυνθούν από 4,5% που  
 

 
 
 
καταγράφηκε πέρυσι, αναμένεται η 
κατανάλωση, ένας από τους δύο 
κύριους παράγοντες ανάπτυξης να 
ενισχυθεί λόγω της ισχυρής 
απασχόλησης και της αύξησης των 
μισθών. 
 
«Αν και η αύξηση των επενδύσεων 
είναι συγκρατημένη σε σχέση με το 
πολύ υψηλό επίπεδο του 2018, οι 
ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, 
τα υψηλά επίπεδα χρησιμοποίησης 
της παραγωγικής ικανότητας και η 
εντατικότερη χρήση της κοινοτικής 
χρηματοδότησης υποδηλώνουν ότι 
μπορεί να παραμείνει ένας 
σημαντικός παράγοντας 
ανάπτυξης», αναφέρει η Επιτροπή. 
 
Ωστόσο, προειδοποιεί επίσης ότι στις 
αρχές του 2019 ο ρυθμός αύξησης 
των εισαγωγών υπερέβαινε την 
αύξηση των εξαγωγών, 
υποδηλώνοντας ότι η θετική 
συμβολή στην ανάπτυξη των 
καθαρών εξαγωγών δεν μπορεί να 
διαρκέσει. 
 
Ο πληθωρισμός προβλέπεται να 
κυμανθεί κατά μέσο όρο στο 1,7% το 
2019 και 2,0% το 2020. Οι τιμές 



ενέργειας αναμένεται να έχουν 
κάπως μικρότερη επίπτωση στον 
πληθωρισμό από ό,τι είχε 
προβλεφθεί, αλλά οι μισθολογικές 
αυξήσεις αναμένεται να 
δημιουργήσουν ανοδική πίεση στις 
τιμές. 
 
Επισκόπηση των τελευταίων 
προβλέψεων για το ΑΕΠ της 
Σλοβενία 
 
Οι τελευταίες προβλέψεις για την 
αύξηση του ΑΕΠ δείχνουν ότι η 
οικονομία της Σλοβενίας θα 
επεκταθεί φέτος σε ποσοστό άνω του 
3% και μόλις κάτω από  3% το 2020.  
 
Προβλέψεις  
 

 2019 2020 2021 

IMF 3,4% 2,8% 2,7% 

IMAD 3,4% 3,1% 2,8% 

Ε. Επιτ. 3,2% 2,8% ----- 

Κ. Τρά. 3,2% 2,9% 2,9% 

ΟΟΣΑ 3,4% 3,1% ----- 

EBRD 3,3% 2,8% ----- 

 
Αύξηση μέσης αμοιβής σε ετήσια 
βάση 
 
Ο μέσος ακαθάριστος μισθός στη 
Σλοβενία ανήλθε σε 1.728,12 Ευρώ το 
Μάιο και σε 1.113,88 Ευρώ καθαρά. 
Σε σύγκριση με το Μάιο του 2018, ο 
μέσος ακαθάριστος μισθός ήταν 3,9% 
υψηλότερος σε ονομαστικούς όρους 
και 2,5% υψηλότερος σε 
πραγματικούς όρους. Ο καθαρός 
μισθός ήταν 3,4% υψηλότερος σε 
ονομαστικούς όρους και 2% 
υψηλότερος σε πραγματικούς όρους 
σε σύγκριση με τον Μάιο του 

περασμένου έτους, σύμφωνα με τη 
Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Οι υψηλότεροι καθαροί μισθοί 
σημειώθηκαν στον 
χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό 
τομέα: 1.556,92 Ευρώ καθαρά.  
 
Στον δημόσιο τομέα, οι καθαρές 
αποδοχές αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 
κατά 0,7% τον Μάιο, ενώ στον 
ιδιωτικό τομέα η μέση καθαρή 
αμοιβή μειώθηκε κατά 0,6% σε 
σύγκριση με τον Απρίλιο. 
 
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch 
αναβαθμίζει την πιστοληπτική 
ικανότητα της Σλοβενίας από Α- σε 
Α.  
 
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch 
αναβάθμισε την πιστοληπτική 
ικανότητα της Σλοβενίας από Α- σε 
Α με σταθερή προοπτική. Η Fitch 
τόνισε τη μείωση του δημόσιου 
χρέους, το δημοσιονομικό 
πλεόνασμα και την οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας μεταξύ των 
λόγων για την αναβάθμιση, δήλωσε 
το υπουργείο Οικονομικών. 
 
Το υπουργείο τόνισε ότι αυτή είναι 
ήδη η τρίτη αναβάθμιση για τη 
Σλοβενία από τους οργανισμούς 
αξιολόγησης φέτος, η οποία δείχνει 
ότι η χώρα είναι σε καλή κατάσταση 
και έχει επιτυχώς εδραιώσει τα 
δημόσια οικονομικά της. 
 
Η Σλοβενία έχει σήμερα βαθμολογία 
ΑΑ με σταθερή προοπτική από την 
S&P, βαθμολογία Α με σταθερή 
προοπτική από τη Fitch και 



βαθμολογία Baa1 με θετική 
προοπτική από την Moody's. 
 
Η Σλοβενία ήταν το πιο 
αποτελεσματικό μέλος της 
ευρωζώνης όσον αφορά τη μείωση 
του δημόσιου χρέους το οποίο 
σχεδιάζει να μειώσει στο 65,4% του 
ΑΕΠ φέτος. Σχεδιάζει επίσης 
πλεόνασμα προϋπολογισμού 0,7% 
του ΑΕΠ ή 193,6 εκατ. Ευρώ. 
 
Με βάση τη μείωση του χρέους, το 
πλεόνασμα του προϋπολογισμού και 
την οικονομική ανάπτυξη, η Fitch 
τόνισε επίσης τις καλές οικονομικές 
σχέσεις με άλλες χώρες, τον 
ενισχυμένο τραπεζικό τομέα και τη 
μείωση της ανεργίας. 
 
Ο ετήσιος πληθωρισμός της 
Σλοβενίας στο 2,3% τον Αύγουστο 
 
Ο ετήσιος πληθωρισμός της 
Σλοβενίας τον Αύγουστο έφτασε στο 
2,3%, ενώ οι τιμές καταναλωτικών 
αγαθών αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 
0,4% σε μηνιαίο επίπεδο, σύμφωνα 
με τη Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Από τον περασμένο Αύγουστο, οι 
τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν 
κατά 3,1% και οι τιμές των 
εμπορευμάτων κατά 1,9%. 
 
Ο παρατηρούμενος πληθωρισμός 
οφείλεται στις υψηλότερες τιμές των 
κατοικιών, νερού, ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου και 
άλλων καυσίμων, συνεισφέροντας 
0,7 ποσοστιαίες μονάδες σε αυτό. 
 

Ειδικότερα, οι τιμές των υπηρεσιών 
ύδρευσης και στέγασης αυξήθηκαν 
κατά 7,8%, ενώ η ηλεκτρική 
ενέργεια, το φυσικό αέριο και άλλα 
καύσιμα ήταν κατά 3,6% 
ακριβότερα. 
 
Οι υψηλότερες τιμές των τροφίμων 
συνέβαλαν επίσης πολύ στον 
πληθωρισμό, 0,5 μονάδες, καθώς τα 
τρόφιμα ήταν κατά 3,1% 
ακριβότερα. 
 
Σε μηνιαίο επίπεδο, οι τιμές 
καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν 
κατά μέσο όρο κατά 0,4% τον 
Αύγουστο, κυρίως λόγω των 
υψηλότερων τιμών των ενδυμάτων, 
τα οποία αυξήθηκαν κατά 4,3%, 
συνεισφέροντας 0,2 μονάδες στον 
πληθωρισμό. 
 
Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών 
καταναλωτή, δείκτης αναφοράς της 
ΕΕ, διαμορφώθηκε σε 2,4% τον 
Αύγουστο, αυξημένος κατά 0,4 
μονάδες από τον Αύγουστο του 2018. 
 
Το ποσοστό ανεργίας στο δεύτερο 
τρίμηνο κοντά στο προ της κρίσης 
επίπεδο 
 
Σύμφωνα με τη Στατιστική 
Υπηρεσία, το ποσοστό ανεργίας το 
δεύτερο τρίμηνο του έτους ήταν 
4,2%, ποσοστό που είναι χαμηλότερο 
από την αντίστοιχη περσινή περίοδο 
και κοντά στο χαμηλότερο ποσοστό 
που παρατηρήθηκε ποτέ, το τρίτο 
τρίμηνο του 2008. 
 
Το ποσοστό για την περίοδο 
Απριλίου-Ιουνίου ήταν εν τω μεταξύ 



μειωμένο κατά 0,6 ποσοστιαίες 
μονάδες σε σύγκριση με το πρώτο 
τρίμηνο του 2019. 
 
Η έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας 
δείχνει ότι ο αριθμός των ανέργων 
και των απασχολουμένων ήταν 
σχεδόν ίδιος με πριν από έντεκα 
χρόνια, ακριβώς όταν επρόκειτο να 
ξεκινήσει η χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κρίση. 
 
Υπήρχαν περίπου 43.000 άνεργοι το 
δεύτερο τρίμηνο του έτους, μείωση 
19,3% σε σύγκριση με την ίδια 
περίοδο το 2018. 
 
Ο αριθμός των μακροχρόνια 
ανέργων (ανέργων για διάστημα 
άνω των δώδεκα μηνών) ανερχόταν 
σε 20.000 άτομα, πτώση 22,4% σε 
ετήσια βάση. Ο αριθμός των 
ανέργων κάτω των 12 μηνών 
μειώθηκε κατά 16,5% σε 24.000. 
 
Ο αριθμός των εργαζομένων ήταν εν 
τω μεταξύ αυξημένος κατά 0,7% σε 
σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους 
και ανέρχεται σε 991.000 άτομα. 
 
Η αύξηση του ΑΕΠ της Σλοβενίας 
επιβραδύνθηκε το δεύτερο τρίμηνο 
στο 2,5% 
 
Η οικονομία της Σλοβενίας 
αυξήθηκε κατά 2,5% το β τρίμηνο 
του έτους σε πραγματικούς όρους ή 
κατά 2,6%, προσαρμοσμένη για την 
εποχή και τις εργάσιμες ημέρες. Και 
τα δύο στοιχεία υποδηλώνουν 
επιβράδυνση σε σχέση με το 
προηγούμενο τρίμηνο. 
 

Η εποχικά διορθωμένη αύξηση του 
ΑΕΠ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 
κυμάνθηκε στο 0,2%, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που δημοσίευσε η 
Στατιστική Υπηρεσία. Αυτό το 
ποσοστό είναι 0,4 ποσοστιαίες 
μονάδες χαμηλότερο από το πρώτο 
τρίμηνο. 
 
Τα αναθεωρημένα στοιχεία έφεραν 
τον ετήσιο ρυθμό αύξησης για το 
πρώτο τρίμηνο σε 3,3% σε 
πραγματικούς όρους, 0,1 
ποσοστιαίες μονάδες πάνω από την 
προηγούμενη εκτίμηση. 
 
Η εποχικά διορθωμένη ετήσια 
αύξηση κατά το δεύτερο τρίμηνο 
ήταν 0,9 ποσοστιαίες μονάδες 
βραδύτερη από ό, τι το πρώτο 
τρίμηνο. 
 
Η Στατιστική Υπηρεσία σημείωσε 
την έντονη αύξηση των εξαγωγών 
και των εισαγωγών κατά το δεύτερο 
τρίμηνο. 
 
Ωστόσο, δεδομένου ότι οι εισαγωγές 
αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από 
τις εξαγωγές, αυτό είχε αρνητικό 
αντίκτυπο στην αύξηση του ΑΕΠ 
κατά 1,3 εκατοστιαίες μονάδες. 
 
Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,4% 
και οι εισαγωγές κατά 12,3%, τα 
υψηλότερα ποσοστά σε ενάμιση έτος. 
 
Οι εγχώριες δαπάνες αυξήθηκαν 
κατά 4,2% το β΄ τρίμηνο του 2019 
λόγω της μεγαλύτερης δαπάνης 
τελικής κατανάλωσης (+2,7%) και 
του ακαθάριστου σχηματισμού 
κεφαλαίου (+3,5%). 



Ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν 1,5 
ποσοστιαίες μονάδες ταχύτερα από 
ό,τι το πρώτο τρίμηνο, αλλά 
εξακολουθεί να είναι 0,8 ποσοστιαίες 
μονάδες χαμηλότερος από το 
τελευταίο τρίμηνο του 2018. 
 
Η τελική κατανάλωση των 
νοικοκυριών, η οποία είναι η 
σημαντικότερη συνιστώσα της 
τελικής καταναλωτικής δαπάνης, 
αυξήθηκε κατά 3,4%, ήτοι 1,1 
ποσοστιαίες μονάδες ισχυρότερη 
ανάπτυξη από ό, τι το προηγούμενο 
τρίμηνο, αλλά 0,2 μονάδες 
χαμηλότερη από το τελευταίο  
τρίμηνο του 2018. 
 
Οι τελικές καταναλωτικές δαπάνες 
της κυβέρνησης αυξήθηκαν κατά 1%, 
ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από 
τα προηγούμενα τρίμηνα. 
 
Ο σχηματισμός ακαθάριστου 
κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 9,2%, με 
το ακαθάριστο σχηματισμό παγίου 
κεφαλαίου να αυξάνεται κατά 6,9%, 
ποσοστό που επιβραδύνθηκε κατά 
3,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με 
το πρώτο τρίμηνο. 
 
Η αύξηση του ακαθάριστου 
σχηματισμού παγίου κεφαλαίου 
ήταν εμφανέστερη στον τομέα των 
κατασκευών (13,4%), ενώ η αύξηση 
των μηχανημάτων και εξοπλισμού 
(1,3%) ήταν αρκετά χαμηλότερη από 
τα προηγούμενα τρίμηνα. 
 
Μετά από περισσότερο από τέσσερα 
χρόνια συνεχούς ανάπτυξης, ο 
ακαθάριστος σχηματισμός παγίου 
κεφαλαίου στον εξοπλισμό 

μεταφορών (κυρίως οχήματα) 
μειώθηκε κατά 6,2%, ενώ ο 
ακαθάριστος σχηματισμός παγίου 
κεφαλαίου σε άλλα μηχανήματα και 
εξοπλισμός αυξήθηκε κατά 4%, 
επιβραδύνοντας μετά από 
περισσότερο από δύο χρόνια 
διψήφια ανάπτυξη. 
 
Οι μεταβολές των αποθεμάτων είχαν 
θετικό αντίκτυπο στην αύξηση του 
ΑΕΠ. Αυτή τη φορά συνέβαλαν 
κατά 0,6 της εκατοστιαίας μονάδας. 
 
Ο συνολικός αριθμός 
απασχολουμένων κατά το δεύτερο 
τρίμηνο του 2019 ήταν 1.043.907, 
σημειώνοντας αύξηση 2,6%. Οι 
περισσότερες νέες θέσεις εργασίας 
δημιουργήθηκαν στον τομέα της 
μεταποίησης, των κατασκευών, των 
μεταφορών, του εμπορίου και των 
επαγγελματικών, επιστημονικών και 
τεχνικών δραστηριοτήτων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


