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Τα κίνητρα του Σλοβενικού 
Επιχειρηματικού Ταμείου για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
ενισχύθηκαν κατά 39% 
 
Σύμφωνα με τις αλλαγές που 
επιβεβαίωσε η κυβέρνηση, το 
Σλοβενικό Επιχειρηματικό Ταμείο 
θα χορηγήσει 127 εκατομμύρια Ευρώ 
στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) φέτος, δηλαδή αύξηση κατά 
39% από ό, τι είχε προγραμματιστεί 
αρχικά. 
 
Έτσι, το ταμείο θα υποστηρίξει 2.000 
εταιρείες με 2.509 κίνητρα συνολικού 
ποσού 127 εκατ. Ευρώ, έναντι 1.049 
κινήτρων αξίας 97,3 εκατ. Ευρώ 
πέρυσι. 
 
Το ταμείο εισάγει μια νέα σειρά 
μικροπιστώσεων για τις πολύ μικρές 
και τις μικρές επιχειρήσεις σε 
συνεργασία με το Ταμείο Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων, ειδικά κίνητρα για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΜΕ 
και κεφάλαιο κίνησης σε συνεργασία 
με το Ταμείο Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 
 
Προβλέπονται επίσης αλλαγές στα 
υφιστάμενα προϊόντα, τα οποία θα  

 
 
 
αυξήσουν τις ποσοστώσεις εγγύησης 
για την εξασφάλιση τραπεζικών 
πιστώσεων, θα τροποποιήσουν τους 
κανόνες πιστώσεων για τις εταιρείες 
σε προβληματικές περιοχές και θα 
αυξήσουν τα κίνητρα για ανάπτυξη 
στον τομέα των ημικατεργασμένων 
προϊόντων ξύλου. 
 
Επιπλέον, οι αλλαγές 
περιλαμβάνουν πρόσθετες 
δραστηριότητες χρηματοδότησης 
στον τομέα των στρατηγικών 
εταιρικών σχέσεων και παροχή 
βοήθειας σε επιχειρήσεις για κάλυψη 
νέων προϊόντων. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη 
Σλοβενία να προχωρήσει τις 
μεταρρυθμίσεις και 
ιδιωτικοποιήσεις 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε και 
πάλι τη Σλοβενία να διασφαλίσει τη 
δημοσιονομική βιωσιμότητα, τις 
μεταρρυθμίσεις στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης, της 
μακροχρόνιας περίθαλψης, του 
συνταξιοδοτικού συστήματος και της 
αγοράς εργασίας, τη βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και 
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την πραγματοποίηση 
ιδιωτικοποιήσεων. Οι επενδύσεις 
πρέπει να επικεντρωθούν στην 
καινοτομία, την ενέργεια, τις 
βιώσιμες μεταφορές και τις 
περιβαλλοντικές υποδομές. 
 
Οι συστάσεις αντικατοπτρίζουν τα 
ευρήματα της Επιτροπής από την 
έκθεση του Φεβρουαρίου σχετικά με 
την οικονομική κατάσταση στη 
Σλοβενία και είναι σε μεγάλο βαθμό 
ευθυγραμμισμένα με εκείνα που 
εκδόθηκαν πέρυσι. 
 
Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι 
συστάσεις επεκτάθηκαν στις 
επενδύσεις, γεγονός που δημιουργεί 
τρία βασικά τμήματα συστάσεων, 
καθένα από τα οποία περιέχει πολλές 
αναλυτικές προτάσεις. 
 
Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. 
Valdis Dombrovskis δήλωσε ότι η 
αξιολόγηση ήταν ότι η Σλοβενία είχε 
σημειώσει περιορισμένη μόνο 
πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή 
των συστάσεων του περασμένου 
έτους, με αποτέλεσμα ορισμένα 
θέματα να επαναλαμβάνονται και 
πάλι. 
 
Είπε ότι οι συστάσεις για τη 
Σλοβενία αντικατοπτρίζουν γενικά 
τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις 
και επικεντρώνονται στην εφαρμογή 
των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων. 
 
Η Επιτροπή καλεί τη Σλοβενία να 
επιτύχει το μεσοπρόθεσμο 
δημοσιονομικό στόχο - ο οποίος 
ορίζεται ως διαρθρωτικό έλλειμμα 
0,25% του ΑΕΠ - το 2020. 

Η χώρα θα πρέπει επίσης να 
υιοθετήσει και να εφαρμόσει 
μεταρρυθμίσεις στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης και της 
μακροχρόνιας περίθαλψης που 
διασφαλίζουν την ποιότητα, την 
προσβασιμότητα και τη 
μακροπρόθεσμη δημοσιονομική 
βιωσιμότητα. 
 
Επιπλέον, θα πρέπει να "εξασφαλίσει 
τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και 
την επάρκεια του συνταξιοδοτικού 
συστήματος, μεταξύ άλλων με την 
προσαρμογή της νόμιμης ηλικίας 
συνταξιοδότησης και τον περιορισμό 
της πρόωρης συνταξιοδότησης". 
 
Η Επιτροπή διαπιστώνει επίσης ότι η 
Σλοβενία θα πρέπει να αυξήσει την 
απασχολησιμότητα των 
εργαζομένων με χαμηλή ειδίκευση 
και των εργαζομένων μεγαλύτερης 
ηλικίας, βελτιώνοντας την 
εκπαίδευσης και την κατάρτιση στην 
αγορά εργασίας και τη διά βίου 
μάθηση, μεταξύ άλλων μέσω 
καλύτερης ψηφιακής παιδείας. 
 
Το δεύτερο τμήμα συστάσεων 
επικεντρώνεται στην ανάγκη να 
υποστηριχθεί η ανάπτυξη της 
αγοράς κεφαλαίων, να βελτιωθεί το 
επιχειρηματικό περιβάλλον με τη 
μείωση των κανονιστικών 
περιορισμών και του διοικητικού 
φόρτου και να βελτιωθεί ο 
ανταγωνισμός, ο επαγγελματισμός 
και η ανεξάρτητη εποπτεία στις 
δημόσιες συμβάσεις. 
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Επιπλέον, η Σλοβενία καλείται να 
«πραγματοποιήσει ιδιωτικοποιήσεις 
σύμφωνα με τα υπάρχοντα σχέδια». 
 
Όσον αφορά τις επενδύσεις, η 
Επιτροπή προτείνει εστίαση στην 
έρευνα και την καινοτομία, τη 
μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στην 
ενέργεια, τις βιώσιμες μεταφορές, 
ιδίως τις σιδηροδρομικές μεταφορές, 
και την ενίσχυση των 
περιβαλλοντική υποδομών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιφερειακές ανισότητες. 
 
Ανταποκρινόμενο στις συστάσεις, το 
υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι 
η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει την 
πρόοδο που έχει σημειώσει η 
Σλοβενία στα δημόσια οικονομικά. 
 
Σημείωσε ότι το δημόσιο χρέος της 
Σλοβενίας μειώθηκε ταχύτερα απ’ 
όλα τα μέλη της ευρωζώνης. "Το 
2020-2022, το δημόσιο χρέος 
εκτιμάται ότι θα μειωθεί κάτω από το 
60% του ΑΕΠ". 
 
Επιπλέον, από το 2017, η Σλοβενία 
έχει σημειώσει ονομαστικό 
πλεόνασμα στις κρατικές δαπάνες, 
το οποίο προβλέπεται να αυξηθεί 
περαιτέρω. 
 
Η βιομηχανική παραγωγή 
συνεχίζει να αυξάνεται 
 
Η βιομηχανική παραγωγή της 
Σλοβενίας αυξήθηκε κατά 5,6% σε 
ετήσια βάση τον Απρίλιο και ήταν 
1,8% υψηλότερη από ό, τι τον 

Μάρτιο, σύμφωνα με ανακοίνωση 
της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Η μηνιαία αύξηση έρχεται μετά από 
δύο μήνες συρρίκνωσης, αλλά σε 
ετήσια βάση η παραγωγή αυξάνεται 
από τον Δεκέμβριο. 
 
Η εξορυκτική βιομηχανία 
συρρικνώθηκε έντονα, σχεδόν κατά 
12% σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος, ενώ ο εφοδιασμός με 
ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο και νερό 
ήταν σε γενικές γραμμές στα ίδια 
επίπεδα, αλλά η μεταποίηση 
αυξήθηκε ταχύτατα  κατά 6,4%. 
 
Τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν, 
αν και με βραδύτερο ρυθμό από την 
παραγωγή. Η αύξηση ήταν 1,5% τον 
προηγούμενο μήνα και ήταν 3,2% 
υψηλότερη από την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο. 
 
Τα αποθέματα αυξήθηκαν επίσης, 
σημειώνοντας άνοδο 1,8% σε 
μηνιαία βάση και 6,6% σε ετήσια 
βάση. 
 
Η Κεντρική Τράπεζα υποβαθμίζει 
ελαφρώς την πρόβλεψη για την 
αύξηση του ΑΕΠ για το 2019 
 
Η Κεντρική Τράπεζα της Σλοβενίας 
προβλέπει ότι η οικονομία θα 
αυξηθεί φέτος κατά 3,2%, πρόβλεψη 
ελαφρά υποβαθμισμένη από το 
ρυθμό αύξησης 3,4% που προέβλεπε 
τον Δεκέμβριο. Το 2020 και το 2021 
το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
(ΑΕΠ) αναμένεται να αυξηθεί κατά 
2,9%, σύμφωνα με την πρόβλεψη 
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των μακροοικονομικών τάσεων που 
δημοσιεύθηκαν. 
 
"Η πιο συγκρατημένη αύξηση του 
ΑΕΠ θα είναι συνέπεια ελαφρά 
χαμηλότερης αύξηση της εξωτερικής 
ζήτησης και της σταδιακής 
μετάβασης σε μια πιο ώριμη περίοδο 
του οικονομικού κύκλου", δήλωσε η 
κεντρική τράπεζα, προσθέτοντας ότι 
οι κίνδυνοι καθοδικού ρυθμού ήταν 
πλέον "πιο έντονοι". 
 
Μεσοπρόθεσμα, η ανάπτυξη θα 
παραμείνει ευρεία, με γνώμονα τις 
ιδιωτικές δαπάνες και τις επενδύσεις. 
 
Οι ιδιωτικές δαπάνες αναμένεται να 
αυξηθούν πάνω από 3% φέτος και 
2,9% το 2020, ποσοστό που είναι 
σημαντικά υψηλότερο από ό, τι τα 
τελευταία δύο χρόνια. 
 
Οι επενδύσεις πρόκειται να 
αυξηθούν κατά 6,5% φέτος και κατά 
6% το επόμενο έτος, σε σύγκριση με 
τα διψήφια ποσοστά που 
καταγράφηκαν τα τελευταία δύο 
χρόνια. 
 
Οι εξαγωγές, οι οποίες ήταν η 
κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης 
μέχρι το 2018, προβλέπεται να 
αυξηθούν 5-6% έως το 2021 και δεν 
θα συμβάλουν στην αύξηση του 
ΑΕΠ σε καθαρή βάση φέτος ή το 
2020, δεδομένου ότι οι εισαγωγές 
ξεπερνούν ήδη τις εξαγωγές. 
 
Ωστόσο, τόσο οι ιδιωτικές δαπάνες 
όσο και οι επενδύσεις θα εξαρτηθούν 
από την αγορά εργασίας, όπου η 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης 

αναμένεται να επιβραδυνθεί από 
την αύξηση των μισθών, γεγονός που 
θα υπονομεύσει την 
ανταγωνιστικότητα κόστους της 
οικονομίας. 
 
Αντιμέτωποι με την έλλειψη 
εργατικού δυναμικού, οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να 
επενδύσουν στη μετάβαση της 
οικονομίας σε υψηλότερη 
προστιθέμενη αξία. Ευτυχώς, τα 
επιτόκια παραμένουν χαμηλά, 
υποστηρίζοντας τις εταιρικές 
επενδύσεις καταλήγει η έκθεση. 
 
Επισκόπηση των τελευταίων 
προβλέψεων για το ΑΕΠ της 
Σλοβενία 
 
Σύμφωνα με τις τελευταίες 
προβλέψεις για την αύξηση του 
ΑΕΠ, η οικονομία της Σλοβενίας θα 
αυξηθεί 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. 3,1% 2,8% ----- 

Κ. Τρά. 3,2% 2,9% 2,9% 

ΟΟΣΑ 3,4% 3,1% ----- 

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

 
Η S & P αναβαθμίζει την 
αξιολόγηση της Σλοβενίας από Α+ 
σε ΑΑ- 
 
Ο οίκος αξιολόγησης Standard & 
Poor's (S&P) αναβάθμισε τη 
βαθμολογία του για τη Σλοβενία 
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από το Α+ με θετικές προοπτικές σε 
ΑΑ- με σταθερές προοπτικές, λόγω 
ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης και 
αύξησης της απασχόλησης, σύμφωνα 
με δελτίο τύπου του υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
Η S&P ανέφερε ότι η Σλοβενία 
"συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρό 
ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ και της 
απασχόλησης, παράλληλα με τα 
δημοσιονομικά και εξωτερικά 
πλεονάσματα". 
 
Με βάση τα τελευταία εννέα χρόνια 
απομόχλευσης του ιδιωτικού τομέα 
και μείωση του δημόσιου χρέους 
προς το ΑΕΠ από το 2015, ο 
οργανισμός πιστεύει ότι η Σλοβενία 
έχει σημαντικά αποθέματα σε 
περίπτωση εξωτερικού σοκ. 
 
Προβλέπει ότι το καθαρό δημόσιο 
χρέος της Σλοβενίας θα μειωθεί 
περαιτέρω σε περίπου 40% του ΑΕΠ 
κατά τη διάρκεια των ετών 2019-
2022. 
 
"Οι σταθερές προοπτικές λαμβάνουν 
υπόψη την ανοδική πορεία της 
ταχύτερης εισοδηματικής σύγκλισης 
προς τον μέσο όρο της ευρωζώνης 
αλλά και τους υψηλότερους από 
τους αναμενόμενους εξωτερικούς 
κινδύνους για την οικονομική 
ανάπτυξη, τα δημόσια οικονομικά 
και τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και τη δυνατότητα 
δημιουργίας μακροοικονομικών 
ανισορροπιών". 
 
Μετά την αναβάθμιση της 
προοπτικής της Σλοβενίας από το 

Moody's σε σταθερό από θετικό τον 
Απρίλιο, η αναβάθμιση από την S&P 
είναι μια "πρόσθετη και σημαντική 
επιβεβαίωση ότι η Σλοβενία 
βρίσκεται στο σωστό δρόμο για να 
πάρει την αξιολόγηση AA που είχε 
τον Μάιο του 2006", ανέφερε το 
υπουργείο Οικονομικών. 
 
Η S&P αύξησε τη μακροχρόνια και 
τη βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική 
ικανότητα της χώρας σε δολάρια και 
σε τοπικό νόμισμα στη Σλοβενία σε 
«AA-/A-1 +» από το «A +/A-1». Οι 
προοπτικές είναι σταθερές. 
 
"Οι σταθερές προοπτικές για τη 
Σλοβενία εξισορροπούν τις 
προοπτικές για περαιτέρω 
εισοδηματική σύγκλιση με τα 
πλουσιότερα κράτη μέλη της 
ευρωζώνης μέσω ισορροπημένης 
οικονομικής ανάπτυξης ενάντια στις 
δυνατότητες σημαντικής 
αποδυνάμωσης του εξωτερικού 
περιβάλλοντος και των 
επακόλουθων αρνητικών 
επιπτώσεων στη σλοβενική 
οικονομία και τη δημοσιονομική της 
θέση" λέει στην έκθεση. 
 
Η S&P αναμένει ότι η οικονομία της 
Σλοβενίας θα αυξηθεί φέτος κατά 
3,4% σε πραγματικούς όρους. "Η 
ανάπτυξη θα μετριαστεί κατά μέσο 
όρο ελαφρώς κάτω από το 3% τα έτη 
2020-2022, σε σύγκριση με την 
έντονη επέκταση των δύο τελευταίων 
ετών, όταν η ανάπτυξη έφθασε κατά 
μέσο όρο στο 5% περίπου." 
 
Η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να 
αποτελέσει τη βασική κινητήρια 
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δύναμη ανάπτυξης τα επόμενα 
χρόνια. 
 
Ο οίκος αναμένει να ανακάμψει η 
ιδιωτική κατανάλωση το 2019 και οι 
επενδύσεις σε έργα να αυξηθούν 
κατά 7% το 2019-2022 σε 
πραγματικούς όρους, αν και 
ελαφρώς χαμηλότερα από το 10% το 
2017-2018. 
 
Προβλέπει ότι το καθαρό δημόσιο 
χρέος θα μειωθεί σε μόλις πάνω από 
40% του ΑΕΠ έως το 2022, από 52% 
το 2018 λόγω της ισχυρής αύξησης 
του ΑΕΠ και των υγιών 
δημοσιονομικών αποτελεσμάτων. 
 
"Το 2019, η τάση μείωσης του χρέους 
θα μπορούσε να υποστηριχθεί 
περαιτέρω από τα έσοδα από 
ιδιωτικοποιήσεις από την πώληση 
επιπλέον 10% της μεγαλύτερης 
τράπεζας της χώρας NLB και από 
την πώληση της τρίτης μεγαλύτερης 
τράπεζας Abanka". 
 
Παρά την επιβράδυνση των 
εξαγωγών, η S&P αναμένει μια 
"ανθεκτική απόδοση του 
μεταποιητικού τομέα της Σλοβενίας 
και των ισχυρών εξαγωγών 
υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την 
ελαφρά μείωση του πλεονάσματος 
του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών στο 5% του ΑΕΠ έως το 
2022 από 7% το 2018". 
 
Η S&P ζήτησε επίσης διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, τη 
φορολογία της εργασίας, τη δημόσια 
διοίκηση και τις κρατικές 
επιχειρήσεις. 

Αναμένει ότι η ατζέντα των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα 
είναι αποσπασματική, ιδίως όσον 
αφορά την υγειονομική περίθαλψη, 
τις συντάξεις και τη μακροχρόνια 
περίθαλψη των ηλικιωμένων και ότι 
η μείωση του ρόλου του κράτους 
στην οικονομία θα σημειώσει αργή 
μόνο πρόοδο. 
 
Η Σλοβενία ολοκλήρωσε την 
ιδιωτικοποίηση της τράπεζας 
Abanka 
 
Η Σλοβενία ολοκλήρωσε την 
ιδιωτικοποίηση των τραπεζών της 
τον Ιούνιο, αποπερατώνοντας μια 
διαδικασία που άρχισε το 2013 με 
ένα τεράστιο σχέδιο διάσωσης του 
τραπεζικού συστήματος που 
απαιτούσε δισεκατομμύρια Ευρώ σε 
κρατικές ενισχύσεις, χρήματα που 
δεν έχουν πλήρως επιστραφεί. 
 
Το 100% της κρατικής συμμετοχής 
στην Abanka, τη τρίτη σε μέγεθος 
τράπεζα της χώρας. πωλήθηκε στην 
NKBM, τη δεύτερη μεγαλύτερη 
τράπεζα της Σλοβενίας, για ποσό 444 
εκατ. Ευρώ. 
 
Η συμφωνία αναμένεται να 
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 
έτους εν αναμονή της ρυθμιστικής 
έγκρισης, σύμφωνα με το Σλοβενικό 
Ταμείο Συμμετοχών (SSH), το οποίο 
δήλωσε ότι η συμφωνία ικανοποιεί 
"όλες τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η 
Δημοκρατία της Σλοβενίας έναντι 
της Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αναφορικά με την παροχή  βοήθειας 
στο τραπεζικό σύστημα." 
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Η τιμή, στο πλαίσιο των 400-500 
εκατομμυρίων Ευρώ που 
προέβλαπαν οι περισσότεροι 
αναλυτές, σημαίνει ότι η Σλοβενία 
δεν έχει καλύψει πλήρως το κόστος 
των 781 εκατομμυρίων Ευρώ που 
κατέβαλλε για την 
ανακεφαλαιοποίηση της Abanka και 
της Banka Celje, η οποία αργότερα 
συγχωνεύθηκε με την Abanka, το 
2013. 
 
Ωστόσο, το SSH δήλωσε ότι το 
κράτος έχει επίσης λάβει μερίσματα 
ύψους 178 εκατ. Ευρώ από το 2016 
έως το 2018 και θα εξακολουθεί να 
λαμβάνει τα έσοδα από την πώληση 
περιουσιακών στοιχείων που είχαν 
μεταβιβαστεί στην κακή τράπεζα. 
"Εκτιμάται ότι αυτές οι εισροές θα 
υπερβούν την αξία των μέτρων 
[διάσωσης]." 
 
Η NKBM ανήκει στο αμερικανικό 
ιδιωτικό κεφάλαιο Apollo (80%) και 
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
(ΕΤΑΑ). 
 
Οι δύο τράπεζες σε συνδυασμό θα 
έχουν μερίδιο αγοράς περίπου 
ισοδύναμο με τον σημερινό ηγέτη 
της αγοράς, NLB, και δεδομένου ότι 
δεν είναι μακροπρόθεσμος 
ιδιοκτήτης, ο Apollo αναμένεται να 
ενοποιήσει και να πουλήσει την 
τράπεζα σε μερικά χρόνια. 
 
Μόλις μία ημέρα πριν από την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ιδιωτικοποίησης της Abanka, το SSH 
πώλησε το υπόλοιπο 10% της NLB, 
το οποίο υποχρεώθηκε να εκχωρήσει 

σύμφωνα με τις αναληφθείσες το 
2013 δεσμεύσεις έναντι της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφήνοντας 
στο κράτος καταστατικό μερίδιο 25% 
συν μία μετοχή. 
Το μερίδιο πωλήθηκε σε θεσμικούς 
επενδυτές για 109,5 εκατ. Ευρώ, με 
αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα από 
την πώληση του 75% της τράπεζας 
να ανέλθουν σε 779 εκατ. Ευρώ. 
Μαζί με τα μερίσματα ύψους 428 
εκατ. Ευρώ, το δημόσιο ταμείο έλαβε 
συνολικά 1,2 δισ. Ευρώ, ποσό 
μικρότερο από το πακέτο 1,55 δισ. 
Ευρώ που είχε δοθεί στην τράπεζα. 
 
Η ολοκλήρωση των δύο διαδικασιών 
ιδιωτικοποιήσεων συνεπάγεται την 
άρση των περιορισμών και στις δύο 
τράπεζες που είχε επιβάλλει η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 
εξαιτίας της λήψης κρατικών 
ενισχύσεων, δίνοντάς τους 
περισσότερα περιθώρια ανάπτυξης. 
 
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού 
στο 1,8% τον Ιούνιο 
 
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της 
Σλοβενίας τον Ιούνιο διαμορφώθηκε 
στο 1,8%, με τις τιμές των υπηρεσιών 
να αυξάνονται κατά μέσο όρο κατά 
2,9% σε ετήσια βάση και τις τιμές των 
εμπορευμάτων κατά 1,2%, σύμφωνα 
με τη Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Οι τιμές των μη διαρκών αγαθών 
αυξήθηκαν κατά 1,8% τον Ιούνιο σε 
ετήσια βάση, ενώ οι τιμές των ημι-
διαρκών αγαθών αυξήθηκαν κατά 
0,5%. Από την άλλη πλευρά, οι τιμές 
των διαρκών αγαθών μειώθηκαν 
κατά 0,6%. 
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Η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο 
πληθωρισμό τον Ιούνιο ήταν οι 
υψηλότερες τιμές των αγαθών και 
των υπηρεσιών στους τομείς της 
στέγασης, της ύδρευσης, της 
ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού 
αερίου και άλλων καυσίμων (0,7 
ποσοστιαίες μονάδες). 
 
Οι τιμές του νερού και οι διάφορες 
υπηρεσίες που συνδέονται με τη 
στέγαση αυξήθηκαν κατά 7,9%, ενώ 
οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, 
φυσικού αερίου και άλλων καυσίμων 
αυξήθηκαν κατά 4,3%. 
 
Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν 
κατά 2,2%, συνεισφέροντας 0,4 
ποσοστιαίες μονάδες στον ετήσιο 
πληθωρισμό τον Ιούνιο, ενώ οι τιμές 
των πακέτων διακοπών αυξήθηκαν 
κατά 5,5%, αυξάνοντας το ποσοστό 
κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες. 
 
Οι τιμές των αγαθών και των 
υπηρεσιών στον κλάδο της 
φιλοξενίας αυξήθηκαν κατά 3,6%. 
 
Ο μηνιαίος πληθωρισμός τον Ιούνιο 
ήταν 0,3%. Το ετήσιο ποσοστό 
αυξήθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες 
μονάδες σε σύγκριση με τον ετήσιο 
ρυθμό τον Μάιο. 
 
Με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη 
τιμών καταναλωτή, το δείκτη 
πρότυπο της ΕΕ, ο ετήσιος 
πληθωρισμός στη Σλοβενία ήταν 
1,9% τον Ιούνιο, μειωμένος κατά 0,4 
ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση.  
 
Μικρό πλεόνασμα του 
κυβερνητικού προϋπολογισμού το 

πρώτο τρίμηνο, μείωση του 
δημόσιου χρέους  
 
Το πλεόνασμα του προϋπολογισμού 
της γενικής κυβέρνησης της 
Σλοβενίας σημείωσε ελάχιστο 
πλεόνασμα 4 εκατομμυρίων ευρώ ή 
0,03% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο 
του 2019, μειωμένο κατά 0,3 της 
εκατοστιαίας μονάδας σε σύγκριση 
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
Το χρέος της γενικής κυβέρνησης 
ανήλθε σε 31,58 δισ. Ευρώ ή 67,9% 
στο ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία 
που δημοσίευσε η Στατιστική 
Υπηρεσία. 
 
Το χρέος της γενικής κυβέρνησης 
μειώθηκε κατά 2,2 ποσοστιαίες 
μονάδες σε σύγκριση με το τελευταίο 
τρίμηνο του 2018, όταν 
διαμορφώθηκε στο 70,1% του ΑΕΠ. 
 
Ομοίως με τα τελευταία επτά 
τρίμηνα, η γενική κυβέρνηση 
δημιούργησε πλεόνασμα και το 
πρώτο τρίμηνο του 2019, αλλά αυτή 
τη φορά ήταν ελάχιστο. 
 
"Η κατάσταση των δημόσιων 
οικονομικών επιδεινώθηκε σε σχέση 
με το ίδιο τρίμηνο του 2018, καθώς 
το πλεόνασμα της γενικής 
κυβέρνησης μειώθηκε κατά 35 εκατ. 
Ευρώ ή 0,3 της εκατοστιαίας 
μονάδας. Ο κύριος λόγος αυτής της 
αναστροφής ήταν η μεγάλη αύξηση 
των δαπανών, οι οποίες ήταν για 
πρώτη φορά από το 2016 υψηλότερες 
από την αύξηση των εσόδων», 
αναφέρει το δελτίο τύπου της 

Στατιστικής Υπηρεσίας. 
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Το ενοποιημένο ακαθάριστο χρέος 
της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε 
κατά 647 εκατ. Ευρώ σε σύγκριση με 
το τέταρτο τρίμηνο του 2018. Το 
χρέος των μακροπρόθεσμων τίτλων 
επίσης μειώθηκε σημαντικά. 
 
 
 
 
 
 


