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Η Σλοβενία εξέδωσε ομόλογα 
ύψους 1,5 δισ. Ευρώ με πολύ 
χαμηλό επιτόκιο 
 
Η Σλοβενία ολοκλήρωσε επιτυχώς 
την έκδοση ομολόγων ύψους 1,5 δισ. 
Ευρώ, εξασφαλίζοντας πολύ χαμηλό 
επιτόκιο ύψους 0,275%. Η τελευταία 
έκδοση ομολόγου πριν από ένα 
χρόνο είχε επιτόκιο 1,188%. 
 
Η έκδοση υπερκαλύφθηκε 
σημαντικά, με τις υποβληθείσες 
προσφορές να ανέρχονται σε 11 δισ. 
Ευρώ, δήλωσε το υπουργείο 
Οικονομικών. 
 
Η υψηλή ζήτηση "επιβεβαιώνει την 
εμπιστοσύνη των επενδυτών στην 
πιστοληπτική ικανότητα της 
Σλοβενίας και τη σταθερότητα της 
οικονομίας της Σλοβενίας και της 
δημοσιονομικής πολιτικής", ανέφερε 
το υπουργείο. 
 
Η έκδοση των ομολόγων καθιστά τη 
Σλοβενία την πρώτη χώρα της 
ευρωζώνης που εκμεταλλεύεται την  
αγορά ομολόγων φέτος και το 
μέγεθος της έκδοσης καλύπτει  
 

 
 
 
σχεδόν το σύνολο του 
προβλεπόμενου δανεισμού ύψους 
1,58 δισ. Ευρώ για το 2020. 
 
Έρχεται σε μια εποχή που οι 
επενδυτές αναζητούν ασφαλείς 
επενδύσεις εν μέσω της 
συνεχιζόμενης παγκόσμιας 
αβεβαιότητας, η οποία οδήγησε σε 
μείωση των αποδόσεων των 
ομολόγων στην ευρωζώνη. 
 
Η απόδοση των 10ετών ομολόγων 
της Σλοβενίας παραμένει σταθερά 
λίγο πάνω από το μηδέν. 
 
Το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας 
έκδοσης αγοράστηκε από 
διαχειριστές κεφαλαίων (52%), 
ακολουθούμενοι από 
συνταξιοδοτικά ταμεία και 
ασφαλιστικές εταιρείες (18%) και 
τράπεζες (14%). 
 
Ο πληθωρισμός στη Σλοβενία το 
2019 στο 1,8% 
 
Ο ετήσιος πληθωρισμός στη 
Σλοβενία το 2019 ανήλθε σε 1,8%, 
όπως ανέφερε η Στατιστική 
Υπηρεσία (SURS). 
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Οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν 
κατά μέσο όρο κατά 2,9%, ενώ οι 
τιμές των προϊόντων αυξήθηκαν 
κατά 1,3% σε σχέση με το 2018. 
 
Οι τιμές των μη διαρκών αγαθών και 
των ημιδιαρκών αγαθών αυξήθηκαν 
κατά 2,2% και 0,4% αντίστοιχα, ενώ 
οι τιμές των διαρκών αγαθών 
μειώθηκαν κατά 1,8%. 
 
Οι υψηλότερες τιμές των τροφίμων, 
κατά 3,5% ετησίως, συνέβαλαν το 
περισσότερο στον ετήσιο ρυθμό 
πληθωρισμού κατά μισή ποσοστιαία 
μονάδα, ακολουθούμενες από τις 
τιμές διαφόρων αγαθών και 
υπηρεσιών (+0,4 μονάδες) και τις 
τιμές υδροδότησης, υπηρεσίες 
στέγασης και φιλοξενίας (+0,2 
μονάδες). 
 
Η είσπραξη φόρων ανήλθε σε 18 
δις Ευρώ το 2019 
 
Η δημοσιονομική υπηρεσία της 
Σλοβενίας (FURS) εισέπραξε φόρους 
ύψους 17,6 δισεκατομμυρίων Ευρώ 
το 2019, δηλαδή κατά 954 
εκατομμύρια Ευρώ ή κατά 5,7% 
περισσότερο από ό, τι το 2018, 
δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. 
 
Η τάση είναι παρούσα από τότε που 
η FURS ιδρύθηκε με τη συγχώνευση 
των εθνικών φορολογικών και 
τελωνειακών διοικήσεων το 2014. 
Από τότε οι εισπράξεις αυξήθηκαν 
κατά 29%. 
 
Πέρυσι, όλοι οι δημόσιοι 
προϋπολογισμοί, ο εθνικός 
προϋπολογισμός καθώς και οι 

προϋπολογισμοί των δήμων, των 
συνταξιοδοτικών ταμείων κ.ά., 
σημείωσαν άνοδο των εσόδων, με 
τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης 
να είναι ένας από τους σημαντικούς 
φόρους ο όγκος των οποίων 
μειώθηκε (-1,1%). 
 
Οι συνεισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης, οι οποίες προβλέπουν 
συνταξιοδοτική κάλυψη, ασφάλιση 
αναπηρίας και ασφάλισης υγείας, 
και καταβάλλονται σε μεγάλο βαθμό 
απευθείας στα δημόσια ταμεία 
συντάξεων και υγείας, αλλά και στον 
κρατικό προϋπολογισμό, αυξήθηκαν 
κατά 7,2% σε πάνω από 7 
δισεκατομμύρια ευρώ. 
 
Η FURS συνέλεξε επίσης 9,4% 
περισσότερους φόρους επί του 
εισοδήματος και των κερδών. 
Σημειώθηκε σημαντική αύξηση κατά 
5,9% στον φόρο εισοδήματος 
φυσικών προσώπων, ενώ ο εταιρικός 
φόρος που εισπράχθηκε αυξήθηκε 
κατά 17%. 
 
Ο φόρος κατανάλωσης αυξήθηκε 
κατά 2,8%. 
 
Η FURS ανέφερε σε δελτίο Τύπου ότι 
η περσινή αύξηση κατά 5,7% των 
φόρων που εισπράχθηκαν ήταν 
υψηλότερη από την αύξηση του 
ΑΕΠ της Σλοβενίας, η οποία έφθασε 
το 2,7% τα τρία πρώτα τρίμηνα του 
έτους. 
 
Η εθνική υπηρεσία φόρων δήλωσε 
επίσης ότι πάνω από το 95% όλων 
των φόρων είχε καταβληθεί 
εθελοντικά πέρυσι. 
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Σημείωσε μια άλλη θετική τάση, 
αυτήν της πτώσης του φορολογικού 
χρέους από τότε που ιδρύθηκε η 
FURS. Πέρυσι, μειώθηκε κατά 3,1% 
σε περίπου 1,2 δις ευρώ και κατά 
18% από το 2014. 
 
Οι εξαγωγές της Σλοβενίας 
αυξήθηκαν κατά 4% ετησίως το 
Νοέμβριο, οι εισαγωγές αυξήθηκαν 
κατά 0,4% 
 
Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές της 
Σλοβενίας αυξήθηκαν κατά 4% και 
0,4% αντίστοιχα το Νοέμβριο του 
2019 σε σύγκριση με το προηγούμενο 
έτος, ανέφερε η Στατιστική 
Υπηρεσία, αποδίδοντας την αύξηση 
της αξίας των συναλλαγών στο 
εμπόριο με τις τρίτες χώρες εκτός ΕΕ. 
 
Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 2,94 δισ. 
Ευρώ, ενώ οι εισαγωγές έφθασαν τα 
2,85 δισ. Ευρώ το Νοέμβριο. 
 
Η χώρα σημείωσε πλεόνασμα στο 
εξωτερικό εμπόριο αγαθών το 
Νοέμβριο για έκτη φορά το 2019. 
Αυτή τη φορά ανήλθε σε 88,1 εκατ. 
Ευρώ. Η κάλυψη των εξαγωγών-
εισαγωγών ήταν 103,1%. 
 
Για αρκετό διάστημα, η ανάπτυξη 
του εμπορίου επηρεάστηκε έντονα 
από το εμπόριο φαρμακευτικών 
προϊόντων με την Ελβετία, 
δεδομένου ότι ο ελβετικός 
φαρμακοβιομηχανικός όμιλος 
Novartis άνοιξε κέντρο εφοδιαστικής 
και διανομής στο αεροδρόμιο της 
Λιουμπλιάνα που εξυπηρετεί αυτό 
το τμήμα της Ευρώπης. 
 

Κατά τους πρώτους έντεκα μήνες του 
2019, το εμπόριο με τα κράτη μέλη 
της ΕΕ ήταν υψηλότερο από ό, τι την 
ίδια περίοδο του 2018: οι εξαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 3,8% και οι 
εισαγωγές κατά 3,2%. 
 
Το εμπόριο με τρίτες χώρες συνέχισε 
να αυξάνεται το Νοέμβριο. Οι 
εξαγωγές προς τρίτες χώρες 
αυξήθηκαν κατά 28,7% σε 856,7 εκατ. 
Ευρώ σε σύγκριση με το Νοέμβριο 
του 2018 και οι εισαγωγές από αυτές 
αυξήθηκαν κατά 24,5% σε 793,7 εκατ. 
Ευρώ. 
 
Κατά τους πρώτους έντεκα μήνες του 
2019, οι ρυθμοί αύξησης των 
εξαγωγών και των εισαγωγών από 
χώρες εκτός ΕΕ ήταν 26,1% και 37,7% 
αντίστοιχα. 
 
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-
Νοεμβρίου, οι εξαγωγές της 
Σλοβενίας αυξήθηκαν κατά 8,8% σε 
31,1 δισ. Ευρώ, ενώ οι εισαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 10,6% σε 31,3 δισ. 
Ευρώ. 
 
Έτσι, δημιουργήθηκε έλλειμμα 
ύψους 152,2 εκατ. Ευρώ και ο λόγος 
εξαγωγών / εισαγωγών ήταν 99,5%. 
 
Ο αριθμός επιβατών στο 
αεροδρόμιο της Λιουμπλιάνα 
μειώθηκε κατά 5% 
 
Ο διεθνής αερολιμένας της 
Λιουμπλιάνα παρουσίασε πτώση 
κατά 5% ετησίως της επιβατικής 
κίνησης το 2019, έχοντας περίπου 
1,72 εκατομμύρια επιβάτες, δήλωσε ο 
φορέας εκμετάλλευσης του 
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αεροδρομίου Fraport Slovenija. Η 
κάμψη συνέπεσε με την παύση 
λειτουργίας της εταιρείας Adria 
Airways, η οποία εισήλθε  πέρυσι σε 
αναγκαστική διαχείριση. 
 
Τον Δεκέμβριο, ο αερολιμένας 
σημείωσε πτώση σχεδόν 22% στην 
επιβατική κίνηση, ενώ η μεταφορά 
φορτίων μειώθηκε κατά 2,5%. Σε 
ετήσια βάση, η μεταφορά φορτίων 
μειώθηκε κατά 8%. 
 
Η Fraport Slovenija δήλωσε ότι τα 
στοιχεία κίνησης στα τέλη του 2019 
δεν ήταν τόσο μειωμένα όσο 
αναμενόταν, προσθέτοντας ότι 
εκτιμάται ότι τουλάχιστον 1,5 
εκατομμύρια επιβάτες θα πετάξουν 
μέσω του αεροδρομίου το 2020. 
 
Η Σλοβενία προσέλκυσε 6,2 
εκατομμύρια τουρίστες το 2019 
 
Περίπου 6,2 εκατομμύρια τουρίστες 
επισκέφθηκαν τη Σλοβενία πέρσι, 
σημειώνοντας αύξηση 5% σε 
σύγκριση με το 2018. Ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 
0,6% σε περίπου 15,8 εκατομμύρια, 
σύμφωνα με στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Ο αριθμός των Σλοβένων τουριστών 
αυξήθηκε κατά 1,3% σε 1,5 εκατ., ενώ 
ο αριθμός των ξένων τουριστών 
αυξήθηκε κατά 6,3% σε 4,7 εκατ. 
Ευρώ. 
 
Το μεγαλύτερο μέρος των ξένων 
τουριστών προέρχονταν από την 
Ιταλία, τη Γερμανία και την 
Αυστρία. 

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των 
τουριστών τον Δεκέμβριο του 2019 
ήταν ίσος με το Δεκέμβριο του 
προηγούμενου έτους. Από την άλλη 
πλευρά, ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων μειώθηκε σχεδόν 
κατά 9%. 
 
Η περίοδος των Χριστουγέννων 
προσέλκυσε ξένους τουρίστες κυρίως 
από την Ιταλία (26% των ξένων 
τουριστών), την Αυστρία (11%), την 
Κροατία (10%), τη Γερμανία (6%) και 
τη Σερβία (5%). Τα λουτρά, οι 
σλοβενικές Άλπεις, η πρωτεύουσα 
και η θάλασσα ήταν οι κορυφαίοι 
προορισμοί στα τέλη του 2019. 
 
Το δημοσιονομικό πλεόνασμα της 
Σλοβενίας μειώθηκε στο 0,5% του 
ΑΕΠ το 2019 
 
Η Σλοβενία παρουσίασε πλεόνασμα 
ύψους 224,6 εκατ. Ευρώ ή 0,5% του 
ΑΕΠ το 2019 σε σύγκριση με 
πλεόνασμα 1,1% το 2018, σύμφωνα 
με προκαταρκτικά στοιχεία που 
δημοσίευσε το υπουργείο 
Οικονομικών. 
 
Τα έσοδα του προϋπολογισμού 
αυξήθηκαν κατά 1,4% σε 10,14 δισ. 
Ευρώ από το 2018 και οι δαπάνες 
αυξήθηκαν κατά 4,7% σε 9,91 δισ. 
Ευρώ. 
 
Ωστόσο, το υπουργείο επεσήμανε ότι 
το πλεόνασμα του 2018 ήταν 
αποτέλεσμα δύο σημαντικών 
περιστατικών. 
 
Πάνω από 270 εκατ. Ευρώ 
εισήχθησαν στον προϋπολογισμό 
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του 2018 από μερίσματα της 
τράπεζας NLB και 207 εκατ. Ευρώ 
από καθυστερημένες πληρωμές της 
ΕΕ από τον πολυετή προϋπολογισμό 
2007-2013. 
 
"Δίχως αυτά τα δύο γεγονότα, η 
διαφορά στα δύο πλεονάσματα του 
προϋπολογισμού θα ήταν πολύ 
μικρότερη", ανέφερε το υπουργείο σε 
δελτίο τύπου. 
 
Τα έσοδα από τους φόρους 
αυξήθηκαν κατά 5,2% στα 8,7 δισ. 
Ευρώ. Τα έσοδα από το φόρο 
εισοδήματος ήταν επίσης 
υψηλότερα, φθάνοντας τα 1,4 δισ. 
Ευρώ, ο φόρος εισοδήματος των 
εταιρειών αυξήθηκε κατά σχεδόν 
18% σε 997 εκατ. Ευρώ, ενώ ο ΦΠΑ 
έφθασε τα 3,9 δισ. Ευρώ, αυξημένος 
κατά 3,1%. 
 
Το υπουργείο δήλωσε ότι οι 
υψηλότερες δαπάνες οφείλονται στις 
αλλαγές στην αγορά εργασίας, όπως 
η συμφωνία για υψηλότερες αμοιβές 
και προαγωγές, περαιτέρω αύξηση 
της απασχόλησης και κοινωνικές 
μεταβιβάσεις. 
 
Οι δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες 
ανήλθαν σε περίπου 812 εκατ. Ευρώ, 
ήτοι περίπου 3,4%, το οποίο 
σύμφωνα με το υπουργείο οφείλεται 
κυρίως στην επένδυση στον 
εκσυγχρονισμό των Σλοβενικών 
Ενόπλων Δυνάμεων και στη 
συντήρηση δρόμων και 
σιδηροδρόμων. 
 
 
 

 
 
 


