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Αύξηση ορίων συνταξιοδότησης  
 
Η ηλικία συνταξιοδότησης θα 
αυξηθεί κατά τέσσερις μήνες φέτος 
σύμφωνα με τη σλοβενική 
συνταξιοδοτική νομοθεσία. Οι 
άνδρες θα είναι επιλέξιμοι για 
συνταξιοδότηση μόλις γίνουν 60 
ετών και γυναίκες στην ηλικία των 
59 ετών και οκτώ μηνών. 
 
Για να λάβουν πλήρη σύνταξη 
γήρατος, τόσο οι γυναίκες όσο και οι 
άνδρες θα πρέπει να εργάζονται επί 
40 έτη. Τόσο η ηλικία όσο και τα έτη 
υπηρεσίας είναι απόλυτα κριτήρια 
για πλήρεις συντάξεις, αλλά 
υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους 
οποίους οι Σλοβένοι εργαζόμενοι 
μπορούν να συνταξιοδοτούνται 
νωρίτερα ή με λιγότερα χρόνια 
υπηρεσίας, αν και με χαμηλότερες 
συντάξεις. 
 
Οι γυναίκες μπορούν να 
συνταξιοδοτηθούν στην ηλικία των 
64 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν 20 χρόνια υπηρεσίας ή στα 65 
με 15 χρόνια υπηρεσίας. Οι άνδρες 
μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 
65 με 15 χρόνια υπηρεσίας. 

 
 
 
Αντίστροφα, όσοι άρχισαν να 
εργάζονται νωρίς μπορούν να 
συνταξιοδοτηθούν μόλις έχουν 40 
χρόνια υπηρεσίας, αλλά οι συντάξεις 
τους μειώνονται κατά 0,3% για κάθε 
έτος που συνταξιοδοτούνται πριν 
φτάσουν στα 64 οι γυναίκες ή στα 65 
οι άνδρες. 
 
Η Σλοβενία εκδίδει δεκαετές 
ομόλογο ύψους 1,5 δισ. Ευρώ 
 
Η Σλοβενία ολοκλήρωσε την έκδοση 
δεκαετούς ομολογιακού δανείου 
ύψους 1,5 δισ. Ευρώ στις αρχές 
Ιανουαρίου, την πρώτη έκδοση 
χρέους το 2018, με τοκομερίδιο 1%, 
ανακοίνωσε το υπουργείο 
Οικονομικών. 
 
Το επιτόκιο είναι ευνοϊκό σε 
σύγκριση με την τελευταία έκδοση 
του 2016, όταν το επιτόκιο του 
κουπονιού ήταν 1,25%. 
 
Η έκδοση προσέλκυσε σημαντική 
ζήτηση. 155 επενδυτές έβαλαν 
εντολές αξίας 3,2 δισ. Ευρώ. Η 
απόδοση του ομολόγου με 
ημερομηνία λήξης στις 6 Μαρτίου 
2028 είναι 1.036%, δήλωσε το 



υπουργείο. Η τελική τιμή ήταν 
99,654%. 
 
Το υπουργείο δήλωσε ότι οι 
ενδιαφερόμενοι επενδυτές ήταν 
καλά διασκορπισμένοι ανά τομέα 
δραστηριότητας και γεωγραφική 
περιοχή. Οι περισσότεροι επενδυτές 
προέρχονταν από τη Γερμανία και 
την Αυστρία (35%), το Ηνωμένο 
Βασίλειο (17%) και τη Σκανδιναβία 
(10%). Περισσότεροι από τους μισούς 
(57%) ήταν διαχειριστές κεφαλαίων, 
ακολουθούμενοι από κεντρικές 
τράπεζες και άλλα επίσημα 
ιδρύματα (18%). 
 
Οι επικεφαλής της έκδοσης ήταν οι 
τράπεζες Citi, Commerzbank, 
Goldman Sachs, HSBC, Jefferies και 
η σλοβενική τράπεζα NLB. 
 
Το ραδιόφωνο της Σλοβενίας 
ανέφερε ότι τα έσοδα θα 
χρησιμοποιηθούν για την 
μετακύλιση παλαιού χρέους. 
 
Η Σλοβενία πρέπει να μετακυλήσει 
χρέος ύψους περίπου 2 δισ. Ευρώ 
φέτος, τα περισσότερα από τα οποία 
οφείλονται τον Μάρτιο και τον 
Μάιο. 
Το δημόσιο μπορεί να δανειστεί έως 
και 6,2 δισ. Ευρώ το 2018,  ποσό που 
περιλαμβάνει την τρέχουσα 
χρηματοδότηση του 
προϋπολογισμού και την πληρωμή 
του κεφαλαίου του χρέους το 2018 
και το 2019. 
 
Το εμπόριο αγαθών της Σλοβενίας 
συνεχίζει να αυξάνεται 
 

Η Σλοβενία εξήγαγε προϊόντα αξίας 
2,576 δισ. Ευρώ τον Νοέμβριο, 
σημειώνοντας αύξηση 16,2% από τον 
ίδιο μήνα του προηγούμενου 
χρόνου, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν 
κατά 14,8%, φθάνοντας τα 2,578 δισ. 
Ευρώ και δημιουργώντας εμπορικό 
έλλειμμα 2,5 εκατ. Ευρώ. 
 
Σύμφωνα με την Στατιστική 
Υπηρεσία, το έλλειμμα μπορεί να 
εξηγηθεί από τις κάπως υψηλότερες 
εισαγωγές από τα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Ο λόγος εξαγωγών-εισαγωγών ήταν 
99,9%. 
 
Η Σλοβενία πραγματοποίησε το 
77,7% των εισαγωγών της και το 81% 
των εξαγωγών της σε συναλλαγές με 
τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι 
εξαγωγές προς τις χώρες αυτές 
αυξήθηκαν κατά 19,1% σε ετήσια 
βάση, σε 2,001 δισ. Ευρώ, και οι 
εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 16,1%, 
στα 2,089 δισ. Ευρώ. 
 
Οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες 
αυξήθηκαν κατά 6,9%, στα 574,8 
εκατ. Ευρώ, και οι εισαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 9,7%, στα 489 εκατ. 
Ευρώ. 
 
Μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου 
του 2017, οι εξαγωγές της Σλοβενίας 
αυξήθηκαν κατά 13,5% στα 26,06 δισ. 
Ευρώ και οι εισαγωγές αυξήθηκαν 
κατά 14,4% σε 25,289 δισ. Ευρώ, με 
το πλεόνασμα στα 776,6 εκατ. Ευρώ, 
και τον δείκτη εξαγωγών-εισαγωγών 
στο 103,1%. 
 



Αύξηση της βιομηχανικής 
παραγωγή κατά 7,9% τους 
πρώτους 11 μήνες του 2017 
 
Η βιομηχανική παραγωγή της 
Σλοβενίας αυξήθηκε κατά 7,9% τους 
πρώτους 11 μήνες του 2017 σε ετήσια 
βάση, σύμφωνα με στοιχεία που 
δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία. 
Τον Νοέμβριο η παραγωγή 
αυξήθηκε κατά 0,7% σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα και κατά 9,9% σε 
ετήσια βάση. 
 
Σε σύγκριση με το μέσο όρο του 
2010, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 
28,5%. Ξεχωρίζει η κατασκευή 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, τα 
οποία έχουν αυξηθεί κατά 73,6%. 
 
Η μεταποιητική βιομηχανία, η οποία 
επεκτάθηκε κατά 1,2%, ήταν ο μόνος 
κλάδος που σημείωσε αύξηση σε 
μηνιαία βάση. Η μεταλλευτική 
βιομηχανία παρουσίασε τη 
μεγαλύτερη πτώση (4%). 
 
Τον Νοέμβριο οι βιομηχανικές 
επιχειρήσεις δημιούργησαν αύξηση 
0,6% σε σχέση με τον Οκτώβριο Στο 
ετήσιο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών 
αυξήθηκε κατά 13,4%. 
 
Η αξία των αποθεμάτων τελικής και 
ημιτελούς παραγωγής το Νοέμβριο 
αυξήθηκε κατά 1% σε σχέση με τον 
Οκτώβριο, ενώ μειώθηκε κατά 5,2% 
σε ετήσια βάση και κατά 20,6% σε 
σύγκριση με το μέσο όρο του 2010. 
 
Το δημόσιο εισέπραξε 920 εκατ. 
Ευρώ περισσότερους φόρους το 
2017 

 
Η δημοσιονομική διοίκηση της 
Σλοβενίας (Slovenian Financial 
Administration – FURS) εισέπραξε 
πέρυσι 15,53 δισ. Ευρώ, ποσό 
υψηλότερο κατά  920 εκατ. Ευρώ ή 
κατά 6,3% σε σχέση με το 2016, 
σύμφωνα με τα προκαταρκτικά 
στοιχεία. Η εθνική υπηρεσία εσόδων 
παρατηρεί επίσης θετικές αλλαγές 
στη φορολογική κουλτούρα, 
δεδομένου ότι το 95% των 
φορολογικών εσόδων καταβλήθηκε 
χωρίς την εφαρμογή μέτρων 
επιβολής. 
 
Τα έσοδα ήταν υψηλότερα για όλους 
τους σημαντικούς τύπους εισφορών 
το περασμένο έτος, με τα έσοδα από 
διάφορους φόρους να αυξάνονται 
κατά 950 εκατομμύρια ευρώ ή κατά 
6,8%, δήλωσε η FURS καθώς 
παρουσίασε τα προκαταρκτικά 
στοιχεία της. 
 
Η τελική έκθεση θα δημοσιευθεί τον 
Φεβρουάριο. 
 
Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 
που εισέρχονται στο Ινστιτούτο 
Ασφάλισης Συντάξεων και 
Αναπηρίας (Pension and Disability 
Insurance Institute – ZPIZ), στο 
Ινστιτούτο Ασφάλισης Υγείας 
(Health Insurance Institute – ZZZS) 
και σε κάποιο βαθμό στον εθνικό 
προϋπολογισμό, αυξήθηκαν κατά 
300 εκατ. Ευρώ ή κατά  6,5% σε πάνω 
από 6 δισ. Ευρώ. 
 
Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η 
αύξηση κατά σχεδόν 11% του 
εισπραχθέντος φόρου εισοδήματος 



φυσικών προσώπων και του φόρου 
εισοδήματος νομικών προσώπων. Οι 
εταιρείες πλήρωσαν 167 εκατ. Ευρώ 
περισσότερους φόρους εισοδήματος 
(αύξηση 27,8% από το 2016) και οι 
ιδιώτες κατέβαλαν επιπλέον φόρο 
εισοδήματος 118 εκατ. Ευρώ (αύξηση 
5,7%). 
 
Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών 
και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 274 
εκατ. Ευρώ ή 5,2% και από ΦΠΑ 
κατά 6,8% ή 221 εκατ. Ευρώ. Η FURS 
εισέπραξε επίσης 2,2% ή 34 εκατ. 
Ευρώ περισσότερους φόρους από 
τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. 
 
Το μερίδιο των εισφορών που 
εισπράχθηκαν χωρίς μέτρα 
εφαρμογής έχει αυξηθεί. 
Λαμβανομένου υπόψη του μη 
καταβληθέντος ενεργού 
φορολογικού χρέους των τελευταίων 
10 ετών και των εισπραχθέντων 
χρεών, το 95% των εισφορών 
καταβλήθηκε χωρίς την εφαρμογή 
μέτρων πέρυσι. 
 
"Η βελτιωμένη φορολογική 
κουλτούρα αντανακλά κυρίως την 
οικονομική ανάπτυξη, αλλά σίγουρα 
και τις προσπάθειες της FURS να 
βελτιώσει την υπηρεσία των 
φορολογουμένων και να αυξήσει την 
αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων, η 
οποία επιτρέπει ευκολότερους 
υπολογισμούς", δήλωσε εκπρόσωπος  
της FURS. 
 
Το φορολογικό χρέος μειώνεται σε 
απόλυτες τιμές από το 2013 και 
έφθασε τα 1,267 δισ. Ευρώ στο τέλος 
του προηγούμενου έτους, ήτοι 4,1% ή 

55,7 εκατ. Ευρώ λιγότερο από ό, τι 
στο τέλος του 2016. 
 
Το δημοσιονομικό έλλειμμα της 
Σλοβενίας μειώθηκε στο ήμισυ το 
2017 
 
Το υπουργείο Οικονομικών ανέφερε 
ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού 
της Σλοβενίας μειώθηκε στο ήμισυ, 
σε 332,4 εκατ. Ευρώ ή 0,8% του ΑΕΠ 
το 2017. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 
6,1% σε 8,8 δισ. Ευρώ και οι δαπάνες 
αυξήθηκαν κατά 1,7%, φθάνοντας 
στα 9,2 δισ. Ευρώ ετησίως. Τα έσοδα 
από φόρο εισοδήματος αυξήθηκαν 
κατά 7,3% σε 1,1 δισ. Ευρώ, από 
φόρο εταιρειών κατά 27,8% σε 766,2 
εκατ. Ευρώ και από φόρους επί 
αγαθών και υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
αυξήθηκαν κατά 5,2% σε 5,7 δισ. 
ευρώ. Η Σλοβενία έλαβε 395 εκατ. 
Ευρώ από τα κονδύλια της Ε.Ε., ή 
κατά 17,3% λιγότερα, πληρώνει όμως 
378,5 εκατ. Ευρώ στον ευρωπαϊκό 
προϋπολογισμό, ήτοι κατά 11,4% 
λιγότερο.  
 
Μείωση της γεωργικής παραγωγής 
στη Σλοβενία κατά 10% το 2017 
 
Η γεωργική παραγωγή της 
Σλοβενίας μειώθηκε κατά 10% το 
2017, σύμφωνα με προκαταρκτικά 
στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην 
κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Γεωργίας, καθώς τα συνεχή κύματα 
παγετού, η ξηρασία, το χαλάζι και οι 
ισχυροί άνεμοι κατέστρεψαν τις 
αποδόσεις των καλλιεργειών. Η 
παραγωγή φρούτων, σταφυλιών και 
σιτηρών ειδικότερα επηρεάστηκε 



από τις κακές καιρικές συνθήκες, με 
αποτέλεσμα τη συνολική μείωση της 
παραγωγής κατά 20%. Η 
συρρίκνωση της παραγωγής 
αντισταθμίστηκε κάπως από την 
αύξηση των τιμών, καθώς οι τιμές 
αυξήθηκαν σημαντικά σε όλους τους 
τομείς. 
 
Ο δείκτης καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης σε νέα υψηλά τον 
Ιανουάριο 
 
Ο δείκτης καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης της Σλοβενίας 
παρουσίασε αύξηση μίας μονάδας σε 
σχέση με τον Δεκέμβριο και έφθασε 
έτσι στην υψηλότερη τιμή που έχει 
ποτέ σημειώσει, από τότε που 
ξεκίνησε η μέτρηση του δείκτη το 
1996. 
 
Ο υποδείκτης που κατέγραψε το 
μεγαλύτερο μηνιαίο άλμα, 8 
ποσοστιαίων μονάδων, ήταν αυτός 
της τρέχουσας οικονομικής 
κατάσταση, με τους αναλυτές να λένε 
ότι οι προσδοκίες των Σλοβένων 
καταναλωτών για την οικονομική 
κατάσταση δεν ήταν ποτέ καλύτερες. 
 
Ο δείκτης τροφοδοτήθηκε επίσης 
από την αισιοδοξία για την 
οικονομική κατάσταση στη Σλοβενία 
(+4%) και την οικονομική 
κατάσταση των νοικοκυριών (+2%). 
Σε ετήσια σύγκριση, ο δείκτης 
αυξήθηκε κυρίως λόγω του ότι οι 
καταναλωτές είχαν περισσότερες 
αισιόδοξες προσδοκίες σχετικά με 
την οικονομική κατάσταση (+7 
ποσοστιαίες μονάδες) καθώς και τον 
αριθμό των ανέργων και των 

αποταμιεύσεων (+6 ποσοστιαίες 
μονάδες). 
 
Η Στατιστική Υπηρεσία δημοσίευσε 
επίσης στοιχεία για τους δείκτες 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης που 
μετρά μόνο σε τριμηνιαία βάση. 
 
Οι προσδοκίες για την ανακαίνιση 
σπιτιού βελτιώθηκαν κατά 9 
μονάδες, της αγοράς κατοικίας κατά 
4 μονάδες και της αγοράς 
αυτοκινήτου κατά 3 μονάδες. 
Η ανακαίνιση στο σπίτι κατά τους 
επόμενους 12 μήνες θεωρείται 
πιθανή από το 23% των 
καταναλωτών, η αγορά αυτοκινήτου 
από το 10% και η αγορά κατοικίας 
από το  4%. 
Σύμφωνα με την Στατιστική 
Υπηρεσία,  την τελευταία φορά που 
οι δείκτες για κατοικίες και αγορές 
αυτοκινήτων ήταν τόσο υψηλοί ήταν 
το 2005 και το 2006, αντίστοιχα. 
 
Αύξηση κατά 13% των τουριστών 
το 2017, στον αριθμό ρεκόρ των 
4,7 εκατομμυρίων το 2017 
 
Περισσότεροι από 4,7 εκατομμύρια 
τουρίστες επισκέφθηκαν τη Σλοβενία 
το 2017, ή κατά 13% περισσότεροι 
από ό, τι το 2016, γεγονός που έδωσε 
για ένα ακόμη χρόνο ρεκόρ στον 
τουρισμό. Ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 
11% στα 12 εκατομμύρια, σύμφωνα 
με στοιχεία που δημοσίευσε η 
Στατιστική Υπηρεσία. 
Τα δεδομένα δείχνουν ότι η 
ανάπτυξη προκλήθηκε σε μεγάλο 
βαθμό από ξένους τουρίστες. Ο 
αριθμός τους ξεπέρασε τα 3,4 



εκατομμύρια πέρυσι, αυξημένος 
κατά 17% από το 2016. 
Οι ξένοι τουρίστες δημιούργησαν 
επίσης περισσότερο από το 67% των 
διανυκτερεύσεων, ήτοι 8,1 
εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Ο 
αριθμός ήταν 15% υψηλότερος από 
το προηγούμενο έτος. 
 
Περίπου 540.000 τουρίστες 
προέρχονταν από την Ιταλία, 
371.000 από τη Γερμανία και  342.000 
από την Αυστρία. Επίσης, 169.000 
προήλθαν από την Κροατία, 118.000 
από το Ηνωμένο Βασίλειο και 
109.000 περίπου από τη Σερβία. Ο 
αριθμός των τουριστών από όλες τις 
αναφερόμενες χώρες αυξήθηκε 
πέρυσι. 
 
Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων από 
τους 1,3 εκατομμύρια Σλοβένους 
τουρίστες αυξήθηκε κατά 4% σε 
ετήσια βάση και ανήλθε σε 3,9 
εκατομμύρια. Ο αριθμός των 
Σλοβένων τουριστών ήταν 6% 
υψηλότερος από το προηγούμενο 
έτος. 


