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Η Σλοβενία βλέπει την ταχύτερη
αύξηση των τιμών κατοικιών στην
ΕΕ
Η Σλοβενία σημείωσε τη μεγαλύτερη
άνοδο τιμών κατοικιών σε ολόκληρη
την ΕΕ κατά το δεύτερο τρίμηνο του
έτους, τόσο σε ετήσια όσο και σε
τριμηνιαία βάση, σύμφωνα με νέα
στοιχεία της Eurostat.
Οι τιμές των κατοικιών στη ζώνη του
Ευρώ και στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά
4,3% το β΄ τρίμηνο του 2018 σε
σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του
προηγούμενου έτους, σημειώνοντας
αύξηση κατά 1,4% σε τριμηνιαία
βάση.
Στη Σλοβενία, οι τιμές των
κατοικιών αυξήθηκαν με ετήσιο
ρυθμό 13,4% και με τριμηνιαίο
ρυθμό 4,2%.
Υψηλοί ετήσιοι ρυθμοί αύξησης
σημειώθηκαν επίσης στην Ιρλανδία
(+ 12,6%), την Πορτογαλία (+11,2%)
και την Ουγγαρία (+10,4%). Οι τιμές
μειώθηκαν περισσότερο στη Σουηδία
(-1,7%) και στην Ιταλία (-0,2%).

Εκτός από τη Σλοβενία, τριμηνιαίοι
ρυθμοί ανάπτυξης άνω του μέσου
όρου παρατηρήθηκαν επίσης στη
Μάλτα (+3,2%) και στη Λετονία και
τη Ρουμανία (+3,1%). Οι τιμές
μειώθηκαν στην Κροατία (- 0,2%).
Το ΔΝΤ αναβαθμίζει την πρόβλεψη
για ανάπτυξη της Σλοβενίας για το
2018, 2019
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
(ΔΝΤ) αναβάθμισε τις προβλέψεις
του για τις οικονομικές προοπτικές
της
Σλοβενίας,
προβλέποντας
αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,5% για το
τρέχον έτος και κατά 3,4% για το
επόμενο. Αυτές οι προβλέψεις είναι
αυξημένες κατά 0,5 και 0,2
ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα από
τις εαρινές προβλέψεις του.
Το ΔΝΤ δημοσίευσε την τελευταία
του έκθεση πριν από την έναρξη των
τακτικών
συνόδων
ΔΝΤ/Παγκόσμιας Τράπεζας, οι
οποίες πραγματοποιήθηκαν στο
Μπαλί της Ινδονησίας.
Η Σλοβενία προβλέπεται να έχει
ποσοστό ανεργίας 5,8% το 2018 και
5,4% το 2019. Και τα δύο στοιχεία

είναι κατά 0,1 μονάδες χαμηλότερα
από ό, τι την άνοιξη.
Ο πληθωρισμός προβλέπεται να
φτάσει το 2,1% φέτος, από 1,7% σε
σχέση
με
την
προηγούμενη
πρόβλεψη, ενώ ο αριθμός για το
2019 παρέμεινε αμετάβλητος στο 2%.
Οι προβλέψεις του ΔΝΤ είναι λίγο
υψηλότερες
από
εκείνες
του
Ινστιτούτου
Μακροοικονομικής
Ανάλυσης και Ανάπτυξης (IMAD)
της Σλοβενίας, το οποίο υποβάθμισε
σημαντικά τις προοπτικές του τον
Σεπτέμβριο.
Σύμφωνα με το IMAD, η οικονομία
της Σλοβενίας θα αυξηθεί κατά 4,4%
σε πραγματικούς όρους φέτος,
λιγότερο κατά 0,7 μονάδες από την
εαρινή πρόβλεψη.
Οι προβλέψεις του IMAD για το
2019 υποβάθμισαν την αύξηση του
ΑΕΠ στο 3,7% από 3,8%.
Τόσο η πρόβλεψη του ΔΝΤ όσο και
του IMAD βρίσκονται εντός του
εύρους που πρόβλεψε η κεντρική
τράπεζα
της
Σλοβενίας
τον
Αύγουστο, όταν προέβλεπε ρυθμό
ανάπτυξης 4,0% έως 4,5% για το
2018.
Οι
εξαγωγές
της
Σλοβενίας
αυξήθηκαν
κατά
9,2%
τον
Αύγουστο, κατά 11,3% τους
πρώτους οκτώ μήνες του έτους
Οι
εξαγωγές
της
Σλοβενίας
συνέχισαν να αυξάνονται με ταχύ
ρυθμό τον Αύγουστο, σημειώνοντας

αύξηση 9,2% σε ετήσια βάση. Κατά
τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους
οι εξαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο
από 11%, σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,1%
σε μηνιαία βάση και 10,9% σε ετήσια
βάση, με την κάλυψη των εξαγωγώνεισαγωγών στο 101,9%.
Συνολικά, οι εξαγωγές ανήλθαν σε
2,23 δισ. Ευρώ τον Αύγουστο και οι
εισαγωγές ανήλθαν σε 2,91 δισ.
Ευρώ.
Δεν υπήρξε σημαντική μεταβολή στη
δομή των εξαγωγικών προορισμών
της Σλοβενίας, καθώς οι χώρες της
ΕΕ
εξακολουθούν
να
αντιπροσωπεύουν περίπου τα τρία
τέταρτα όλων των εξαγωγών και
σχεδόν το 80% όλων των εισαγωγών.
Ωστόσο, οι χώρες εκτός ΕΕ είναι
εκείνες όπου η Σλοβενία δημιουργεί
το εμπορικό της πλεόνασμα. Ενώ το
συνολικό πλεόνασμα τον Αύγουστο
ήταν λίγο πάνω από 41 εκατ. ευρώ,
το πλεόνασμα με τρίτες χώρες
ξεπέρασε τα 80 εκατ. ευρώ.
Η
βιομηχανική
παραμένει ισχυρή

παραγωγή

Η βιομηχανική παραγωγή της
Σλοβενίας αυξήθηκε κατά 6,9% σε
ετήσια βάση τον Αύγουστο, καθώς οι
μεταποιητικές και μεταλλευτικές
εταιρείες
σημείωσαν
έντονη
ανάπτυξη. Κατά τους πρώτους οκτώ
μήνες του έτους, η παραγωγή
αυξήθηκε κατά 7,2% σε ετήσια βάση.

Η παραγωγή εξόρυξης αυξήθηκε
κατά 5,3% τον Αύγουστο, ενώ η
παραγωγή
στον
τομέα
της
μεταποίησης και της ενέργειας
αυξήθηκε κατά 2% και 1,9%,
αντίστοιχα,
σύμφωνα
με
τη
Στατιστική Υπηρεσία.
Τα έσοδα των επιχειρήσεων στη
βιομηχανία ήταν αυξημένα κατά 3%
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος,
ενώ η παραγωγή αυξήθηκε κατά 2%
στη μεταποιητική βιομηχανία και
πάνω από 5% στην εξορυκτική
βιομηχανία.
Η αξία των αποθεμάτων και η
ημιτελής παραγωγή αυξήθηκαν κατά
σχεδόν ένα δέκατο σε ετήσιο επίπεδο.
Ο μέσος ακαθάριστος μισθός
αυξήθηκε κατά 1,7% σε ετήσια
βάση
Ο μέσος μηνιαίος ακαθάριστος
μισθός στη Σλοβενία ανήλθε τον
Αύγουστο σε 1.669,51 Ευρώ, δηλαδή
3,5% περισσότερο σε ονομαστικούς
και
1,7%
περισσότερο
σε
πραγματικούς όρους σε σχέση με την
αντίστοιχη
περίοδο
του
προηγούμενου έτους. Σε σύγκριση με
τον Ιούλιο, ο μέσος όρος των
ακαθάριστων αποδοχών αυξήθηκε
κατά 1,1% σε ονομαστικούς και κατά
1%
σε
πραγματικούς
όρους,
σύμφωνα με ανακοίνωση της
Στατιστικής Υπηρεσίας.
Ο μέσος καθαρός μισθός ανήλθε σε
1.082,88 Ευρώ, αυξημένος κατά 1%
σε ονομαστικούς και κατά 0,9% σε
πραγματικούς όρους σε σύγκριση με

τον Ιούλιο, και κατά 3% σε
ονομαστικούς
και
1,2%
σε
πραγματικούς όρους σε ετήσια βάση.
Ο μέσος καθαρός μισθός αυξήθηκε
κατά 1,7% στον ιδιωτικό τομέα και
μειώθηκε κατά 0,1% στο δημόσιο
τομέα σε μηνιαίο επίπεδο.
Ο καθαρός μισθός ήταν υψηλότερος
στην παροχή ηλεκτρισμού, φυσικού
αερίου και ατμού (1.654,18 Ευρώ). Ο
τομέας αυτός σημείωσε επίσης την
υψηλότερη μηνιαία αύξηση κατά
11,4%.
Οι μισθοί ήταν υψηλότεροι από τον
μέσο όρο μόνο στη κεντρική και στη
νοτιοανατολική Σλοβενία, κατά
8,2% και 6,5% αντίστοιχα.
Η Σλοβενία στην 35η θέση στην
παγκόσμια ανταγωνιστικότητα
Η Σλοβενία κατέλαβε την 35η θέση
στην τελευταία έκθεση παγκόσμιας
ανταγωνιστικότητας
του
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ
με 69,6 μονάδες. Κατατάσσεται
ακριβώς πίσω από την Πορτογαλία
και μπροστά από τη Μάλτα, ενώ οι
ΗΠΑ διεκδικούν το θρόνο των πιο
ανταγωνιστικών μεταξύ 140 χωρών.
Το
γενικό
πλεόνασμα
του
δημοσίου
για
το
2018
υπολογίζεται στο 0,5% του ΑΕΠ
Η
Σλοβενία
αναμένεται
να
δημιουργήσει φέτος πλεόνασμα της
γενικής κυβέρνησης 0,5% του ΑΕΠ,
από
0,1%
του
ΑΕΠ
που
πραγματοποίησε πριν ένα χρόνο,

όταν τα δημόσια οικονομικά της
χώρας εξισορροπήθηκαν για πρώτη
φορά.

ενώ τα επανεπενδυθέντα κέρδη
ανήλθαν σε 340 εκατ. Ευρώ, δηλαδή
περισσότερο από 200 εκατ. Ευρώ
χαμηλότερα από το 2016.

Η Στατιστική Υπηρεσία επιβεβαίωσε
την εκτίμησή της για το πλεόνασμα
της γενικής κυβέρνησης το 2017 σε 28
εκατ. Ευρώ ή 0,1% του ΑΕΠ, αφού τα
στοιχεία της εγκρίθηκαν από την
Eurostat.

Από την άλλη, οι χρεωστικοί τίτλοι
μείωσαν τα αποθέματα άμεσων
ξένων επενδύσεων κατά περίπου 150
εκατ. Ευρώ.

Η εκτίμηση του δημόσιου χρέους
παραμένει σε 31,859 δισ. Ευρώ ή
74,1% του ΑΕΠ. Το υπουργείο
Οικονομικών προβάλλει το δημόσιο
χρέος στα τέλη του 2018 σε 32,147
δισ. Ευρώ ή 70,3% του ΑΕΠ.

Οι
αυστριακές
εταιρείες
αντιπροσώπευαν περίπου το ένα
τέταρτο του συνόλου των άμεσων
ξένων
επενδύσεων
(25,6%),
ακολουθούμενες από εταιρείες του
Λουξεμβούργου
(11,4%),
της
Ελβετίας (10,4%), της Γερμανίας
(8,4%) και της Ιταλίας (8,3%).

Η αύξηση των άμεσων ξένων
επενδύσεων επιβραδύνθηκε το
2017
Το
απόθεμα
άμεσων
ξένων
επενδύσεων στη Σλοβενία ανήλθε σε
13,7 δισ. Ευρώ το 2017, αυξημένο
κατά 5,4% σε σχέση με το
προηγούμενο έτος, πολύ χαμηλότερα
όμως από τη μέση ετήσια αύξηση
άνω του 11% από το 1994. Οι
αυστριακές
επιχειρήσεις
παραμένουν
οι
μεγαλύτεροι
επενδυτές.
Η αύξηση οφείλεται στο μετοχικό
κεφάλαιο και τα επανεπενδυόμενα
κέρδη, σύμφωνα με την ετήσια
έκθεση για τις άμεσες ξένες
επενδύσεις που εξέδωσε η Κεντρική
Τράπεζα.
Οι συναλλαγές μετοχικού κεφαλαίου
ανήλθαν σε 502 εκατ. Ευρώ, από 938
εκατ. Ευρώ το προηγούμενο έτος,

Η αξία των αυστριακών άμεσων
ξένων
επενδύσεων
αυξάνεται
σταθερά και αυξήθηκε κατά 300
εκατ.
Ευρώ
πέρυσι,
αλλά
μακροπρόθεσμα το μερίδιό της στις
εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων
μειώθηκε κατά 9 σχεδόν ποσοστιαίες
μονάδες από το 2013.
Από
την
άλλη
πλευρά,
το
Λουξεμβούργο, χώρα στην οποία
εδρεύουν πολλές πολυεθνικές, είδε το
μερίδιό
του
σχεδόν
να
τετραπλασιάζεται από το 2013.
Σε ετήσια βάση, η Ρωσία ξεχωρίζει με
σχεδόν
τριπλασιασμό
των
αποθεμάτων των άμεσων ξένων
επενδύσεων σε 176 εκατ. Ευρώ.
Ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι ξένες
επενδύσεις
στη
Σλοβενία
παραμένουν σε μέτρια επίπεδα:
ανήλθαν στο 32% του ΑΕΠ το 2017,

αυξημένες κατά εννέα ποσοστιαίες
μονάδες από το 2008 αλλά
εξακολουθούν να είναι 25 μονάδες
κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ.

οικονομίας (τρεις μονάδες). Οι
προσδοκίες των καταναλωτών για το
ποσοστό ανεργίας μειώθηκαν κατά
μία μονάδα.

Στο
μεταξύ,
οι
εξερχόμενες
επενδύσεις από τις σλοβενικές
επιχειρήσεις ανήλθαν σε 5,9 δισ.
Ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση
2,9%.

Σε ετήσιο επίπεδο, ο δείκτης
εμπιστοσύνης μειώθηκε κυρίως λόγω
της βαθιάς απαισιοδοξίας για την
κατάσταση της οικονομίας, όπου ο
υποδείκτης υποχώρησε κατά 18
μονάδες και για την ανεργία (κάτω
κατά δέκα μονάδες).

Το
μεγαλύτερο
μέρος
των
επενδύσεων από τη Σλοβενία είναι
στην πρώην Γιουγκοσλαβία: 30,7%
στην Κροατία, 16% στη Σερβία, 8%
στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και 6,1%
στην πΓΔΜ.
Η μόνη μη βαλκανική χώρα μεταξύ
των πέντε πρώτων προορισμών είναι
η Ρωσία, όπου βρίσκεται το 6,6% των
σλοβενικών εξωτερικών άμεσων
επενδύσεων.
Αύξηση
της
καταναλωτικής
εμπιστοσύνης τον Οκτώβριο
Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών
στη Σλοβενία βελτιώθηκε τον
Οκτώβριο μετά από τρεις μήνες
πτώσης, καθώς ο δείκτης αυξήθηκε
κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. Παρ΄
όλα αυτά, ο δείκτης είναι κάτω επτά
μονάδες από τον Οκτώβριο του 2017,
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία
της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Η αξία του δείκτη εμπιστοσύνης
ήταν υψηλότερη λόγω των πιο
αισιόδοξων προσδοκιών σχετικά με
την αποταμίευση (κατά πέντε
μονάδες), τα οικονομικά των
νοικοκυριών και την κατάσταση της

Η Σλοβενία καταγράφει την
μεγαλύτερη μείωση χρέους στην
ΕΕ
Η Σλοβενία σημείωσε τη μεγαλύτερη
μείωση
χρέους
της
γενικής
κυβέρνησης στην ΕΕ κατά το δεύτερο
τρίμηνο του έτους, δείχνουν τα
τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η
Eurostat.
Το χρέος της ανερχόταν στο 72,8%
του ΑΕΠ, μειωμένο κατά 2,8
ποσοστιαίες μονάδες το πρώτο
τρίμηνο και βελτιωμένο κατά 7,4
μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο
έτος.
Σε τριμηνιαία και ετήσια επίπεδα, η
Σλοβενία είδε τη μεγαλύτερη
βελτίωση μεταξύ όλων των μελών
του μπλοκ.
Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε σε έξι
κράτη μέλη το δεύτερο τρίμηνο και
μειώθηκε σε 21.
Η Σλοβενία ήταν επίσης μεταξύ των
πέντε μόνο χωρών που είχαν

δημοσιεύσει πλεόνασμα της γενικής
κυβέρνησης κατά την ίδια περίοδο.
Αύξηση του μεταφορικού έργου
στους περισσότερους τομείς το
2017
Τα σλοβενικά διεθνή αεροδρόμια
εξυπηρέτησαν
συνολικά
1,7
εκατομμύρια επιβάτες το περασμένο
έτος, δηλαδή 20% περισσότερους από
ό, τι το 2016, σύμφωνα με τη
Στατιστική Υπηρεσία.
Από την άλλη πλευρά, ο σλοβενικός
αερομεταφορέας Adria Airways
πέρυσι εξυπηρέτησε 1,2 εκατομμύρια
επιβάτες ήτοι 17% λιγότερους από ό,
τι το προηγούμενο έτος.
Το 2017, οι λιμένες της Σλοβενίας
εξυπηρετούσαν περισσότερους από
108.000 επιβάτες, αριθμός κατά 2%
μικρότερος από το 2016.
Στις υπεραστικές και διεθνείς
δημόσιες οδικές μεταφορές, ο
αριθμός των επιβατών αυξήθηκε
κατά 5% σε 31,9 εκατομμύρια, ενώ ο
αριθμός των επιβατών στις δημόσιες
συγκοινωνίες αυξήθηκε κατά 19% σε
61,8 εκατομμύρια.
Ο αριθμός των επιβατών στις
σιδηροδρομικές μεταφορές ήταν εν
τω μεταξύ μειωμένος, κατά 4% σε
13,4 εκατομμύρια επιβάτες.
Ο
αριθμός
των
επιβατικών
χιλιομέτρων αυξήθηκε κατά 7% σε
554 εκατομμύρια στις δημοτικές και
διεθνείς δημόσιες οδικές μεταφορές,
κατά 4% στα 650 εκατομμύρια στις

σιδηροδρομικές μεταφορές και κατά
19% σε 1,2 δισεκατομμύρια στις
αεροπορικές μεταφορές.
Ο
όγκος
των
οδικών
εμπορευματικών
μεταφορών
αυξήθηκε κατά 15% σε 86,2 εκατ.
τόνους, ενώ τα φορτηγά οχήματα
σημείωσαν συνολικά 20,8 δισ.
τονοχιλιόμετρα, αυξημένα κατά 11%
σε σύγκριση με το 2016.
Ο όγκος των σιδηροδρομικών
εμπορευματικών
μεταφορών
αυξήθηκε κατά 14% σε 21,3 εκατ.
τόνους, ενώ τα τονοχιλιόμετρα
αυξήθηκαν κατά 18% στα 5,1 δισ.
Η μεταφόρτωση στο Koper, το
μοναδικό θαλάσσιο λιμάνι της
Σλοβενίας, αυξήθηκε κατά 5% και
ανήλθε σε 22,3 εκατομμύρια τόνους.
Ο
μέσος
όρος
ηλικίας
των
επιβατικών
αυτοκινήτων
στη
Σλοβενία αυξήθηκε περαιτέρω το
2017, σε 10 χρόνια, ο οποίος είναι ο
υψηλότερος αριθμός τα τελευταία
δέκα χρόνια και κατά δύο χρόνια
μεγαλύτερος από δέκα χρόνια πριν.
Στα τέλη του 2017, στη Σλοβενία
ήταν ταξινομημένα 1,1 εκατομμύρια
αυτοκίνητα, αυξημένα κατά 2% σε
σύγκριση με το τέλος του 2016.
Ο αριθμός των αυτοκινήτων που
ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στη
Σλοβενία αυξήθηκε κατά 13%, ενώ ο
αριθμός
των
καινούργιων
αυτοκινήτων αυξήθηκε κατά 12%.

Μετά από ελαφρά κάμψη το 2012
και το 2013, ο αριθμός των
αυτοκινήτων ανά 1.000 πολίτες
άρχισε να αυξάνεται φτάνοντας τα
541 το 2017.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στο 2,2%
τον Οκτώβριο
Ο
ετήσιος
πληθωρισμός
της
Σλοβενίας τον Οκτώβριο ήταν στο
2,2%,
αυξημένος
κατά
0,2
ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με
τον Σεπτέμβριο και 1,2 ποσοστιαίες
μονάδες σε σύγκριση με τον
Οκτώβριο του 2017, κυρίως λόγω
των
ακριβότερων
προϊόντων
πετρελαίου και τροφίμων.
Η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο
πληθωρισμό (0,6 μονάδες) ήταν τα
ακριβότερα προϊόντα πετρελαίου, με
τις τιμές των υγρών καυσίμων να
αυξάνονται κατά 22,6% και τις τιμές
των καυσίμων και λιπαντικών κατά
8,7%.
Η αύξηση κατά 2,9% των μέσων
τιμών των τροφίμων συνεισέφερε 0,5
μονάδες στον ετήσιο πληθωρισμό
τον Οκτώβριο, ενώ οι τιμές των
φρούτων και του κρέατος αυξήθηκαν
περισσότερο (κατά 5,4% και 5,1%
αντίστοιχα).
Η ακριβότερη ηλεκτρική ενέργεια
(+2,2%), το φυσικό αέριο (+7,1%), τα
στερεά καύσιμα (+15,8%) και η
θέρμανση (+16,5%) συνέβαλαν κατά
0,4 ποσοστιαίες μονάδες στον ετήσιο
πληθωρισμό τον Οκτώβριο.

Σε μείωση του ετήσιου ρυθμού
πληθωρισμού κατά 0,2 μονάδες
συνέβαλαν οι χαμηλότερες τιμές των
αυτοκινήτων, με τα νέα αυτοκίνητα
να κοστίζουν κατά μέσο όρο 2,2%
λιγότερο και τα μεταχειρισμένα
αυτοκίνητα να είναι κατά 5,2%
φθηνότερα.
Σε ετήσια βάση, οι τιμές των
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,5%
τον Οκτώβριο και οι τιμές των
εμπορευμάτων κατά 2%.
Σε μηνιαίο επίπεδο, η μεγαλύτερη
συμβολή στον πληθωρισμό (0,4
μονάδες) ήταν τα ακριβότερα είδη
ένδυσης και υπόδησης, με τις τιμές
των πρώτων να αυξάνονται κατά
μέσο όρο 6,8% και των τελευταίων
κατά 3,5% καθώς τα καταστήματα
άλλαξαν τις εποχιακές συλλογές
τους.
Οι
υψηλότερες
τιμές
των
πετρελαϊκών προϊόντων συνέβαλαν
0,1 ποσοστιαίες μονάδες στο μηνιαίο
πληθωρισμό, ενώ τα υγρά καύσιμα
ήταν κατά 2,5% ακριβότερα και τα
καύσιμα κινητήρων κατά 1,1%
ακριβότερα.
Μετρούμενος με τον εναρμονισμένο
δείκτη τιμών καταναλωτή, έναν
ευρωπαϊκό
δείκτη,
ο
ετήσιος
πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο
2,3%.
Το
πλεόνασμα
του
προϋπολογισμού ανήλθε σε 350
εκατ. Ευρώ τον Σεπτέμβριο

Ο προϋπολογισμός της Σλοβενίας
σημείωσε πλεόνασμα 350 εκατ. Ευρώ
κατά τους πρώτους εννέα μήνες του
έτους, καθώς τα έσοδα αυξήθηκαν
κατά 9,3%, φθάνοντας στα 7,2 δισ.
Ευρώ ετησίως και οι δαπάνες
αυξήθηκαν κατά 2,9% στα 6,8 δισ.
Ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο
Οικονομικών. Την ίδια περίοδο
πέρυσι, η Σλοβενία σημείωσε
έλλειμμα ύψους 62,2 εκατ. Ευρώ.
Ωστόσο, οι φορολογικές εισπράξεις,
οι οποίες συνιστούν την κύρια πηγή
εσόδων για τον προϋπολογισμό,
ανήλθαν σε 6 δισ. Ευρώ, αυξημένες
κατά 6,4% σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος
φυσικών προσώπων αυξήθηκαν
κατά 16,3% στα 904 εκατ. Ευρώ λόγω
των ευνοϊκών τάσεων στην αγορά
εργασίας. Ο φόρος εισοδήματος των
νομικών προσώπων αυξήθηκε, αν
και με ελαφρώς χαμηλότερο ρυθμό
9,2%, φθάνοντας τα 645 εκατ. Ευρώ.
Τα έσοδα από τον ΦΠΑ αυξήθηκαν
κατά 6,1% σε 2,7 δισ. Ευρώ, ενώ οι
ειδικοί φόροι κατανάλωσης ανήλθαν
συνολικά σε 1,2 δισ. Ευρώ, μειωμένοι
κατά 2,5% σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το
υπουργείο δήλωσε ότι η συρρίκνωση
οφειλόταν κυρίως σε χαμηλότερα
έσοδα
από
τους
φόρους
κατανάλωσης ενέργειας και καπνού.
Όσον αφορά τις δαπάνες, οι
πληρωμές ημεδαπών και αλλοδαπών
τόκων μειώθηκαν κατά 8,1% σε 793
εκατ. Ευρώ, κυρίως λόγω της

ενεργού διαχείρισης του δημόσιου
χρέους. Το κόστος μισθοδοσίας
αυξήθηκε κατά 5% και ανήλθε σε 924
εκατ. Ευρώ.

