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ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ  

 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ (1.3.2023) 

 

     Ως Άμεση Ξένη Επένδυση/ΑΞΕ (Foreign Direct Investment/FDI) ορίζεται η 
μακροπρόθεσμη επένδυση σε επιχείρηση της εγχώριας αγοράς από επενδυτή 

(φυσικό ή νομικό πρόσωπο), του οποίου η έδρα βρίσκεται σε ξένη επικράτεια. Η 
επένδυση γίνεται με πρωταρχικό στόχο τη δυνατότητα διοικητικού ελέγχου της 

εγχώριας επιχείρησης από την επιχείρηση που πραγματοποιεί την επένδυση. Τα 
ετήσια στοιχεία των ΑΞΕ δημοσιεύονται στο ισοζύγιο πληρωμών, τα δε στοιχεία που 

παρέχονται από την Κεντρική Τράπεζα Σλοβενίας (Banka Slovenije) 
συμπεριλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις εισροές και εκροές ΑΞΕ 

προς και από τη Σλοβενία. To παρόν σημείωμα αφορά, μεταξύ άλλων, την 

προέλευση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στη Σλοβενία και την ενσωμάτωσή τους 
στη σλοβενική οικονομία την περίοδο 2019-2021.  
 

Α. ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2019-2021 
     Το 2019, το απόθεμα εισερχόμενων ΑΞΕ στη Σλοβενία ανήλθε περίπου στα 16 

δισ. Ευρώ, ενώ το 2020 άγγιξε τα 16,6 εκατ. Ευρώ και το 2021 αυξήθηκε κατά 1,7 
δισ. Ευρώ, στα 18,4 δισ. Ευρώ. Η καταγραφή των ΑΞΕ που πραγματοποιήθηκαν στη 

Σλοβενία μέχρι το τέλος του 2019 καταδεικνύει την αύξηση των ΑΞΕ κατά 4,8% 
συγκριτικά με το προηγούμενο έτος (2018), ενώ το 2020 η αύξηση ήταν ύψους 

2,4%. Αξίζει να σημειωθεί πως το 2021 η αύξηση ήταν αρκετά υψηλή, σε ποσοστό 
10,4%. Οι εισροές βασίζονται κατά κύριο λόγο στις εισροές ιδίων κεφαλαίων (1,2 

δισ. Ευρώ) και στα κέρδη που επενδύθηκαν ξανά στη χώρα (0,5 δισ. Ευρώ). 
     Το 2019, οι εισροές ιδίων κεφαλαίων στη Σλοβενία διπλασιάσθηκαν σε σχέση με 

το προηγούμενο έτος, λόγω της εξαγοράς τεσσάρων μεγάλων σλοβενικών 
επιχειρήσεων, αξίας συνολικά περίπου 0,5 δισ. Ευρώ, η οποία αποτέλεσε σημαντικό 

παράγοντα ενίσχυσης της σλοβενικής οικονομίας. Οι χώρες από τις οποίες 

πραγματοποιήθηκαν, κατά κύριο λόγο, ΑΞΕ στη Σλοβενία ήταν οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο 
Βασίλειο και η Γερμανία. Τις πρώτες θέσεις κατέχουν η Αυστρία και η Γερμανία και 

ακολουθούν Ιταλία, ΗΠΑ, Ελβετία. Αυτές οι πέντε χώρες ελέγχουν περίπου το ήμισυ 
των ΑΞΕ στη Σλοβενία. Τα κέρδη που επενδύθηκαν εκ νέου ανήλθαν το 2019 σε 0,5 

δισ. Ευρώ, ποσό μειωμένο κατά 9,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μέση 
απόδοση των συνολικών ΑΞΕ στη Σλοβενία ανήλθε σε 6% το 2019, ενώ την περίοδο 

2010-2018 το ίδιο ποσοστό ανερχόταν σε 5,5%. Το 2019 οι ΑΞΕ παρουσίασαν μία 
ελαφρά αύξηση στη Σλοβενία, γεγονός που ενισχύει την οικονομία της χώρας.  

     Λόγω της έξαρσης της πανδημίας COVID-19, το 2020 οι συναλλαγές δεν ήταν 
σημαντικές, καθώς οι χώρες έλαβαν μέτρα ύψιστης προστασίας που διεύρυναν το 

αίσθημα επιφυλακτικότητας για πραγματοποίηση ΑΞΕ στη Σλοβενία, όπως και σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Οι χώρες από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι σημαντικότερες 

για τη σλοβενική οικονομία ΑΞΕ το 2020 ήταν η Γερμανία, η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ, το 
Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα και η Ρωσική Ομοσπονδία. Τις πρώτες θέσεις 

καταλαμβάνουν Αυστρία και Γερμανία και ακολουθούν Ιταλία, ΗΠΑ και Ελβετία. 

     Το 2021, δεν παρουσιάστηκε το ίδιο φαινόμενο με το προηγούμενο έτος, καθώς 
αυτό οφειλόταν στην επίδραση της πανδημίας COVID-19. Οι σημαντικότερες χώρες 

προέλευσης ΑΞΕ ήταν η Αυστρία, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο, η Ελβετία και η 
Κροατία. Η Κροατία είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής της Σλοβενίας το 2021. Στους 

σημαντικότερους κλάδους επενδύσεων περιλαμβάνονταν η μεταποίηση, οι 
χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, το χονδρικό και λιανικό 

εμπόριο και η επισκευή οχημάτων και μοτοσυκλετών.  
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     Κατά τα τέλη του 2019, οι ΑΞΕ αποτελούσαν το 1,8% των συνολικών 

επενδύσεων που υπάρχουν στη Σλοβενία (χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνονται οι 
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί), ενώ το 2020 είχαν το ίδιο ποσοστό με το 2019. Από 

την άλλη, το 2021 οι ΑΞΕ σημείωσαν αύξηση και κατείχαν το ποσοστό του 1,9% 
των συνολικών επενδύσεων στη Σλοβενία (εξαιρουμένων των χρηματοπιστωτικών 

οργανισμών).  
     Η πιο σημαντική κατηγορία ΑΞΕ φαίνεται πως είναι η μεταποίηση, η οποία το 

2019 κατείχε το ποσοστό 24,3% των συνολικών άμεσων ξένων επενδύσεων στη 
Σλοβενία. Το 2020, το εν λόγω ποσοστό της μεταποίησης ανήλθε στο 24%, ενώ το 

2021 απασχολούσε το 23,1% των ΑΞΕ. Ο τομέας της μεταποίησης απασχόλησε και 
τα τρία εξεταζόμενα χρόνια το ήμισυ περίπου του συνόλου των εργαζομένων στις 

επιχειρήσεις με ξένο κεφάλαιο. 

     Όσον αφορά τους μισθούς, οι εργαζόμενοι που εργάζονταν στις επιχειρήσεις που 
συστήθηκαν μέσω ΑΞΕ λάμβαναν μισθό υψηλότερο κατά 9,5% συγκριτικά με τους 

μέσους μισθούς ανά εργαζόμενο στη Σλοβενία συνολικά. Το επόμενο έτος (2020), 
οι μισθοί ήταν υψηλότεροι κατά 15,7% από τον μέσο όρο των μισθών που 

λαμβάνουν οι εργαζόμενοι που δεν απασχολούνται στις ΑΞΕ, και το 2021 οι μισθοί 
ήταν υψηλότεροι κατά 10,6%. 

     Το 2019, το απόθεμα των σλοβενικών εξερχόμενων ΑΞΕ ανήλθε σε 6,6 δισ. 
Ευρώ, ενώ το 2020 αυξήθηκε στα 7 δισ. Ευρώ, σημειώνοντας αύξηση ύψους 1,7% 

από το προηγούμενο έτος, ενώ το 2021 ήταν 7,8 δισ. Ευρώ, αύξηση 11,8% δηλαδή 
από το 2020. Τα ίδια κεφάλαια αντιπροσώπευαν περίπου το 85% των συνολικών 

εξερχόμενων ΑΞΕ  (συμπεριλαμβανομένης της ακίνητης περιουσίας) το 2020, ενώ 
το υπόλοιπο (περίπου 15%) αφορούσε το καθαρό χρέος ξένων επενδύσεων προς 

Σλοβένους ιδιοκτήτες (Πηγές: Banka Slovenije, 2020 – Banka Slovenije, 2021 – 
Banka Slovenije, 2022). 

 

Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
  Η νομοθεσία της Σλοβενίας δεν διακρίνει μεταξύ ξένων και μη επενδύσεων, αλλά 

μεταξύ επενδύσεων κατοίκων και μη κατοίκων. Επομένως, προβλέπονται 
συγκεκριμένοι νόμοι για τις επενδύσεις των κατοίκων. Σύμφωνα με το Foreign 

Exchange Act, ορίζονται ως κάτοικοι:  
• Εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα με έδρα στη Σλοβενία, και με εξαίρεση τα 

υποκαταστήματά τους που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες 
• Υποκαταστήματα ξένων εταιρειών που είναι εγγεγραμμένα στη Σλοβενία, εάν 

ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα 
• Επιχειρηματίες και φυσικά πρόσωπα που έχουν τη δική τους επιχείρηση, και έχουν 

την έδρα τους ή τη μόνιμη κατοικία τους στη Σλοβενία 
• Φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία στη Σλοβενία 

• Φυσικά πρόσωπα με προσωρινή διαμονή στη Σλοβενία βάσει άδειας που ισχύει για 
τουλάχιστον 6 μήνες, με εξαίρεση τους αλλοδαπούς υπηκόους που απασχολούνται 

σε διπλωματικές και προξενικές αποστολές στη Σλοβενία, και μέλη της οικογενείας 

τους 
   Η Σλοβενία εφαρμόζει τον Κανονισμό 2019/452/EΕ (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

Συμβούλιο της ΕΕ, 2019), ο οποίος θεσπίζει πλαίσιο για τον έλεγχο των ΑΞΕ στην 
ΕΕ από τα κράτη-μέλη για λόγους ασφαλείας ή δημόσιας τάξης και για μηχανισμό 

συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών και της Επιτροπής σχετικά με ΑΞΕ που είναι 
πιθανόν να θίξουν την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη (Άρθρο 1). Περιλαμβάνει δε τη 

δυνατότητα της Επιτροπής να εκδίδει γνώμες για τις εν λόγω επενδύσεις. Οι 
επενδύσεις αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται στον τομέα των υποδομών ζωτικής 
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σημασίας, των τεχνολογιών ή των εισροών, της πρόσβασης σε σημαντικές 

πληροφορίες, της ελευθερίας, και του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης. 
Απαγορεύεται οποιοδήποτε επενδυτικό βήμα των ξένων επενδυτών να οδηγηθεί σε 

απαλλοτρίωση ή εθνικοποίηση, εκτός αν αφορά δημόσιους σκοπούς (CMSR, 2019).  
 

Γ. ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
     Η δημόσια υπηρεσία SPIRIT Slovenija προωθεί τη Σλοβενία ως ιδανικό μέρος για 

ΑΞΕ. Ειδικότερα, παρέχει αρκετές υπηρεσίες στους ξένους επενδυτές, όπως για 
παράδειγμα πληροφορίες, συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες, τόσο 

αυτοπροσώπως όσο και διαδικτυακά (βλ. ιστοσελίδα https://www.spiritslovenia.si/). 
Επιπλέον, διοργανώνει επισκέψεις από διάφορους επενδυτές και αντιπροσωπείες 

υποψήφιων επενδυτών. Η SPIRIT Slovenija παρέχει ακόμα ένα εξαιρετικά σημαντικό 

κίνητρο για τους ξένους επενδυτές, δίνοντας τους την ευκαιρία για συνεργασία με 
άλλους ξένους επενδυτές στη Σλοβενία, με το πρόγραμμα «Επιπλέον Επέκταση και 

Ανάπτυξη Ξένων Εταιρειών με Ξένα Κεφάλαια» (Further Growth and Development 
of Companies With Foreign Capital Program). Σύμφωνα με τη SPIRIT Slovenija, 

προβλέπεται χορήγηση μη επιστρεπτέων οικονομικών κινήτρων σε ξένους 
επενδυτές, μέσω δημόσιου διαγωνισμού.  

     Τα οικονομικά κίνητρα βασίζονται σε δάνεια, επιχορηγήσεις, βεβαιώσεις, 
επιδοτήσεις επιτοκίων ή αγορά ακινήτου της Σλοβενίας σε τιμή καλύτερη από την 

τιμή της αγοράς. Προκειμένου να χορηγηθούν κίνητρα για ξένους επενδυτές στη 
Σλοβενία, θα πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Τα επενδυτικά κίνητρα 

μπορούν να χορηγηθούν σε νομικό πρόσωπο ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού 
προσώπου που επενδύει σε εταιρεία στη Σλοβενία (CMSR, 2019). Οι επενδύσεις 

αναφέρονται σε άυλα ή υλικά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία θα πρέπει να 
σχετίζονται με τη σύσταση της νέας εταιρείας. Σχετικά με τις επιδοτήσεις που 

λαμβάνουν οι ΑΞΕ, χορηγούνται υπό όρους βάσει των ευκαιριών που προσφέρει η 

SPIRIT Slovenija (CMSR, 2019). Από την άλλη, επιχορηγήσεις για επενδύσεις που 
συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της σλοβενικής οικονομίας μπορούν να 

χορηγηθούν χωρίς την υποβολή προσφοράς στη SPIRIT Slovenija. Βέβαια, στις 
εισρέουσες ΑΞΕ υπάρχει η δυνατότητα να χορηγηθούν και δάνεια. Ειδικότερα, οι 

ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να λάβουν δάνεια από την SID Bank (CMSR, 
2019). Οι δικαιούχοι πρέπει να εξασφαλίσουν το δάνειο με δέσμευση κινητής ή 

ακίνητης περιουσίας ή χρησιμοποιώντας άλλο εχέγγυο. Τα δημοσιονομικά κίνητρα 
είναι εξίσου σημαντικά, καθώς ο γενικός εταιρικός φόρος (general corporate tax 

rate) ανέρχεται σε 19% (CMSR, 2019). Η δε Υπηρεσία Απασχόλησης της Σλοβενίας 
συμβουλεύει και ενισχύει εργοδότες που απασχολούν νέους εργαζομένους. 

     Στον αντίποδα, γραφειοκρατία (βλ. π.χ. οικοδομικές άδειες), δυσανάλογη 
φορολογική επιβάρυνση εργασίας σε σχέση με κεφάλαιο (ενώ υπάρχει έλλειμμα 

εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού) και απουσία κατάλληλου υποστηρικτικού 
μηχανισμού Δημόσιας Διοίκησης για ξένους επενδυτές (π.χ. δεν εντοπίσθηκαν 

investor one-stop-shop, αγγλόφωνο προσωπικό σε δημόσιες υπηρεσίες) κατά 

ορισμένους επιχειρηματίες μπορεί να αποθαρρύνουν εισροές ΑΞΕ στη Σλοβενία, η 
οποία δεν χαρακτηρίζεται ούτε από χαμηλό εργατικό κόστος ούτε από μεγάλο 

μέγεθος εγχώριας αγοράς αλλά μόνο από εγγύτητα σε αγορές Κεντρικής Ευρώπης.  
 

• Επιμέλεια: Λ. Κλιντ, Προϊστάμενος, Γραφείο ΟΕΥ Λιουμπλιάνας   
 

• Έρευνα-Σύνταξη: Β. Σταυροπούλου, Ασκούμενη, Πρεσβεία Ελλάδας στη Σλοβενία 
 

https://www.spiritslovenia.si/
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