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Το ΔΝΤ διατηρεί την πρόβλεψη για
την αύξηση του ΑΕΠ αμετάβλητη
για τη Σλοβενία
Οι τελευταίες προβλέψεις του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
(ΔΝΤ), διατηρούν την αναμενόμενη
αύξηση του ΑΕΠ στη Σλοβενία
αμετάβλητη, δηλαδή 3,4% για το
τρέχον έτος και 2,8% για το 2020.
Επιπλέον, το ΔΝΤ προβλέπει ότι η
οικονομική ανάπτυξη της Σλοβενίας
θα επιβραδυνθεί στο 2,1% μέχρι το
2024.
Το ΔΝΤ αναμένει πληθωρισμό 1,4%
για το τρέχον έτος στη Σλοβενία και
1,6% το επόμενο έτος. Μέχρι το 2024,
το
επιτόκιο
αναμένεται
να
επιστρέψει στο 2%, που είναι ο
μεσοπρόθεσμος
στόχος
της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ).
Το ποσοστό ανεργίας στην έρευνα
αναμένεται να μειωθεί από 5,3%
πέρυσι σε 4,8% φέτος, και στη
συνέχεια να αυξηθεί ελαφρά το
επόμενο έτος στο 4,9%.

Επιπλέον, το ΔΝΤ θεωρεί ότι η
Σλοβενία θα πρέπει να λάβει
διαρθρωτικά
μέτρα
που
θα
επιτρέπουν μεγαλύτερη ευημερία
μακροπρόθεσμα.
Θεωρεί την ταχεία γήρανση του
πληθυσμού ως την κύρια πρόκληση,
καθώς ασκεί τεράστια πίεση στα
δημόσια οικονομικά.
Οι
διαρθρωτικές
προκλήσεις
περιλαμβάνουν τη χαμηλή αύξηση
της παραγωγικότητας, την έλλειψη
εργατικού δυναμικού και τους
υψηλούς φόρους, καθώς και ένα
απαιτητικό ρυθμιστικό σύστημα και
έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων
που ανήκουν στο κράτος.
Το
ΔΝΤ
προτείνει
επίσης
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ιδίως
τη μεταρρύθμιση των συντάξεων και
της υγείας, καθώς και την καλύτερη
ρύθμιση
της
μακροχρόνιας
περίθαλψης,
των
μισθών
στο
δημόσιο τομέα και των φόρων.
Ζητεί επίσης από τις τράπεζες και τις
επιχειρήσεις να καθαρίσουν τους
ισολογισμούς
τους,
μεγαλύτερη
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ευελιξία στην αγορά εργασίας και
ταχύτερες ιδιωτικοποιήσεις.
Το
IMAD
βλέπει
ευνοϊκές
οικονομικές τάσεις στη Σλοβενία
φέτος
Το
κρατικό
Ινστιτούτο
Μακροοικονομικής Ανάλυσης και
Ανάπτυξης
(Institute
of
Macroeconomic
Analysis
and
Development – IMAD), αναφέρει
στην τελευταία δημοσίευσή του ότι η
Σλοβενία έχει καταγράψει ευνοϊκές
οικονομικές τάσεις και αύξηση των
εσόδων και των δαπανών των
νοικοκυριών στις αρχές του έτους,
ενώ η ανάπτυξη στο διεθνές
περιβάλλον επιβραδύνεται.
Το Ινστιτούτο επισημαίνει ότι η
αύξηση της δραστηριότητας στον
τομέα των κατασκευών και της
μεταποίησης, η οποία ήταν μέτρια
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018,
σημείωσε άνοδο στις αρχές του 2019.
Το επιχειρηματικό κλίμα παρέμεινε
σχεδόν αμετάβλητο από τα μέσα του
2018, με εξαίρεση τις κατασκευές.
Λαμβάνοντας
υπόψη
τις
αναμενόμενες τάσεις στους κύριους
εμπορικούς εταίρους της ευρωζώνης,
το IMAD αναμένει ότι η αύξηση των
εξαγωγών θα επιβραδυνθεί στο
υπόλοιπο του έτους. Οι κυριότεροι
παράγοντες για τις χαμηλότερες
προσδοκίες είναι η αβεβαιότητα που
σχετίζεται με τις εμπορικές διαμάχες
και το Brexit και η ολοένα και πιο
αισθητή επιβράδυνση της ανάπτυξης
της Κίνας.

Η
αύξηση
της
οικονομικής
δραστηριότητας αντανακλάται στην
αγορά εργασίας, όπου η αυξανόμενη
ζήτηση εργατικού δυναμικού έχει
συμβάλει
σε
υψηλό
ποσοστό
απασχόλησης και σε περαιτέρω
μείωση
του
αριθμού
των
εγγεγραμμένων ανέργων.
Το ποσοστό ανεργίας στην έρευνα
πλησίασε το προ της κρίσης επίπεδο
το τελευταίο τρίμηνο του 2018,
προσθέτοντας ότι η αυξανόμενη
έλλειψη εργατικού δυναμικού, που
αναφέρθηκε από τις εταιρείες, είχε
ως αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της
απασχόλησης
ξένων
και
την
ταχύτερη αύξηση των μισθών.
Η αύξηση των μισθών, σε συνδυασμό
με την αύξηση των κοινωνικών
μεταβιβάσεων, αυξάνει το διαθέσιμο
εισόδημα και επηρεάζει θετικά τις
δαπάνες των νοικοκυριών, τα οποία
δαπανούν περισσότερο για αγαθά
διαρκείας και τουριστικές υπηρεσίες
στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
Η αύξηση των δαπανών των
νοικοκυριών
έχει
επίσης
ως
αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών
των αγαθών και των υπηρεσιών, ενώ
ο ετήσιος πληθωρισμός αυξάνεται
κάπως, αλλά παραμένει σε σχετικά
χαμηλό επίπεδο, προσθέτει το IMAD.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί
σταθερές
τις
προοπτικές
ανάπτυξης της Σλοβενίας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέχισε να
διατηρεί τις προοπτικές ανάπτυξης
για τη Σλοβενία στις εαρινές
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οικονομικές
της
προβλέψεις
αμετάβλητες στο 3,1% για το τρέχον
έτος και 2,8% για το 2020, και οι δύο
πολύ υψηλότερες από τον μέσο όρο
της ΕΕ και της ευρωζώνης.
Στις προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν
η Επιτροπή προέβλεψε επίσης μια
μικρή περαιτέρω επιδείνωση του
διαρθρωτικού προϋπολογισμού της
Σλοβενίας φέτος πριν από την
αναμενόμενη βελτίωσή του το 2020.
Η Επιτροπή αναμένει ότι η
ανάπτυξη
της
Σλοβενίας
θα
επιβραδυνθεί κάπως από το ποσοστό
του 4,5% που επιτεύχθηκε το 2018
καθώς το εξωτερικό περιβάλλον
εξασθενεί, αφήνοντας την εγχώρια
ζήτηση ως τον κύριο μοχλό
ανάπτυξης.
Η αύξηση των εξαγωγών αναμένεται
να επιβραδυνθεί από 7,2% το 2018 σε
5,4% το 2019 και 5,6% το 2020. Η
καθαρή συνεισφορά των εξαγωγών
στο ΑΕΠ, σε συνδυασμό με κάπως
υψηλότερους ρυθμούς αύξησης των
εισαγωγών (6,2% και 7,2%), θα είναι
αρνητική.
Κατά
συνέπεια,
η
ανάπτυξη
αναμένεται να προέλθει από την
εγχώρια
ζήτηση.
Η
ιδιωτική
κατανάλωση
αναμένεται
να
συνεχίσει να απολαμβάνει τη
στήριξη
της
αύξησης
της
απασχόλησης και των μισθών, καθώς
και ευνοϊκές συνθήκες τραπεζικού
δανεισμού.
Μετά την άνοδο της τάξης του 2,2%
πέρυσι, η αύξηση της ιδιωτικής

κατανάλωσης
αναμένεται
να
σημειώσει ρυθμό 2,5% φέτος και
3,2% το επόμενο.
Η
αύξηση
των
επενδύσεων
αναμένεται να επιβραδυνθεί από
σχεδόν 11% το 2017 και το 2018,
αλλά θα παραμείνει ισχυρή, περίπου
στο 7,5% και τα δύο έτη.
Εκτός από την επένδυση των
επιχειρήσεων σε νέο εξοπλισμό και
την επέκταση της παραγωγής, η
ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει
σε
αύξηση
των
κατασκευών
κατοικιών,
ενώ
οι
δημόσιες
επενδύσεις θα τονωθούν από την
αυξημένη
απορρόφηση
των
κονδυλίων της ΕΕ.
Η δημόσια κατανάλωση αναμένεται
να αυξηθεί φέτος κατά 2,5%, περίπου
στο ίδιο ποσοστό με το προηγούμενο
έτος, ενώ θα επιβραδυνθεί σε 2,2% το
2020.
Οι αρνητικοί κίνδυνοι για τις
προοπτικές ανάπτυξης είναι κυρίως
εξωτερικοί, με την Επιτροπή να
σημειώνει ότι η βραδύτερη αύξηση
της ζήτησης εξαγωγών θα επηρεάσει
τόσο τις εξαγωγές όσο και τις
επιχειρηματικές επενδύσεις.
Στην άνοδο, τα νοικοκυριά θα
μπορούσαν να μειώσουν το ποσοστό
αποταμίευσής τους και να αυξήσουν
την κατανάλωση.
Προβλέπεται ότι η απασχόληση θα
αυξηθεί κατά 2,3% το 2019 προτού
χαλαρώσει σε 2,1% το 2020. Το
ποσοστό ανεργίας στην έρευνα
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προβλέπεται να μειωθεί στο 4,6% το
2020, το οποίο θα είναι κάτω από το
μακροπρόθεσμο μέσο όρο.
Ο ρυθμός αύξησης των μισθών
αναμένεται να αυξηθεί φέτος σε 4,8%
πριν επιβραδυνθεί σε 3,7%, ρυθμός ο
οποίος αναμένεται να περιορίσει
κάπως την αύξηση των εξαγωγών.
Οι προβλέψεις της Επιτροπής για το
πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης
της Σλοβενίας είναι ότι θα
παραμείνει αμετάβλητο στο 0,7% του
ΑΕΠ, πριν βελτιωθεί σε 0,9% του
ΑΕΠ το 2020. Αυτό είναι 0,1
ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο
από ό, τι προβλέπει η κυβέρνηση στο
πλαίσιο του προϋπολογισμού της
γενικής κυβέρνησης για τα έτη 20202022.
Εν τω μεταξύ, το διαρθρωτικό
έλλειμμα αναμένεται να επιδεινωθεί
ελαφρά, από 0,7% το 2018 σε 0,8%
φέτος, προτού βελτιωθεί σε 0,3% του
ΑΕΠ το 2020.
Ο κύριος κίνδυνος των δημόσιων
οικονομικών οφείλεται στις πιέσεις
των δαπανών, ιδίως στους μισθούς
και στις κοινωνικές δαπάνες, καθώς
και πιθανές μη αναμενόμενες
εξαιρέσεις, π.χ. λόγω δυσμενών
δικαστικών αποφάσεων.
Αντίθετα, η Επιτροπή σημειώνει ότι
τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις
της Abanka και της NLB θα
μπορούσαν να μειώσουν περαιτέρω
το χρέος.

Ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ
αναμένεται να μειωθεί σημαντικά
από 70,1% του ΑΕΠ το 2018 σε 61,7%
του ΑΕΠ το 2020.
Η πρόβλεψη ανάπτυξης του ΟΟΣΑ
για τη Σλοβενία υποβαθμίστηκε
για το 2019, αναβαθμίστηκε για το
2020
Ο
Οργανισμός
Οικονομικής
Συνεργασίας
και
Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ) υποβάθμισε την πρόβλεψή
του για την αύξηση του ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της
Σλοβενίας κατά 0,2 ποσοστιαίες
μονάδες στο 3,4%, ενώ αναβαθμίζει
τις προβλέψεις για το 2020 κατά 0,4
μονάδες σε 3,1%.
Σύμφωνα με την πρόβλεψη, ο ΟΟΣΑ
δήλωσε ότι η οικονομική ανάπτυξη
της Σλοβενίας παρέμεινε ισχυρή, με
ισχυρή εγχώρια κατανάλωση.
Η
εγχώρια
κατανάλωση
υποστηρίζεται από τη βελτίωση της
κατάστασης στην αγορά εργασίας,
την αύξηση των μισθών σε
πραγματικούς όρους και από το
υψηλό ποσοστό εμπιστοσύνης των
καταναλωτών.
Τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, οι
ανάγκες των επιχειρήσεων για
πρόσθετες παραγωγικές ικανότητες
και
οι
ευνοϊκές
συνθήκες
χρηματοδότησης διατηρούν μια
ισχυρή αύξηση των επενδύσεων, ενώ
οι εξαγωγές επιβραδύνονται λόγω
μειωμένης ζήτησης.

4

Ο ΟΟΣΑ αναμένει ότι η ιδιωτική
κατανάλωση θα αυξηθεί φέτος κατά
3% (3,1% το 2020), οι κρατικές
επενδύσεις κατά 2,2% (1,9% το 2020),
οι επενδύσεις των εταιρειών σε πάγια
περιουσιακά στοιχεία κατά 8% (7,2%
το 2020), οι εξαγωγές κατά 5,8% (7%
το 2020) και οι εισαγωγές κατά 5,2%
(5,9% το 2020).
Η
απασχόληση
συνεχίζει
να
αυξάνεται, ενώ η προσέλκυση ξένου
εργατικού δυναμικού αυξάνεται
επίσης,
δήλωσε
ο
ΟΟΣΑ,
προσθέτοντας
ότι
η
έλλειψη
εργατικού δυναμικού ήταν ωστόσο η
υψηλότερη τα τελευταία δέκα
χρόνια.
Ο Οργανισμός σημείωσε ότι η
δημοσιονομική
πολιτική
της
Σλοβενίας για το τρέχον έτος ήταν
επεκτατική ενώ αυτή για το 2020
ουδέτερη, προσθέτοντας ότι η
Σλοβενία θα πρέπει να καταστήσει
αυστηρότερη τη δημοσιονομική της
πολιτική για να διατηρήσει τον
πληθωριστικό έλεγχο υπό έλεγχο και
να διασφαλίσει τη δημοσιονομική
βιωσιμότητα.
Μέτρα όπως ο περιορισμός της
πρόωρης συνταξιοδότησης και η
διευκόλυνση των ιδιωτικοποιήσεων
θα συμβάλουν στην κινητοποίηση
των εργατικών πόρων που δεν
αξιοποιούνται πλήρως αυτή τη
στιγμή και θα προσφέρουν εργατικό
δυναμικό σε ταχέως αναπτυσσόμενες
βιομηχανίες, πρόσθεσε ο ΟΟΣΑ.
Αναφέρει
ότι
αναμένεται
να
επιβραδυνθεί
η
οικονομική
ανάπτυξη στη Σλοβενία το 2019-

2020, προσθέτοντας ότι η υψηλότερη
εγχώρια ζήτηση και η αύξηση των
επενδύσεων θα καλύπτονται με
υψηλότερες εισαγωγές.
Δεδομένης της ασθενέστερης ζήτησης
από
το
εξωτερικό
και
του
υψηλότερου κόστους εργασίας, η
ανάπτυξη
των
εξαγωγών
θα
επιβραδυνθεί, ενώ το ποσοστό
απασχόλησης θα μειωθεί κάτω από
το φυσικό ρυθμό, το οποίο
αναμένεται να διευκολύνει την
αύξηση των μισθών και να αυξήσει
τον πληθωρισμό.
Η
οικονομική
ανάπτυξη
της
Σλοβενίας θα μπορούσε να είναι
υψηλότερη από την προβλεπόμενη
εάν τα νοικοκυριά εξοικονομήσουν
λιγότερα χρήματα και αυξήσουν την
κατανάλωση ή θα είναι χαμηλότερα
από τα προβλεπόμενα αν οι
εταιρείες δεν καταφέρουν να
αυξήσουν την παραγωγική τους
ικανότητα
στο
αναμενόμενο
επίπεδο.
Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε
μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους
και μείωση των εξαγωγών, δήλωσε ο
ΟΟΣΑ,
προσθέτοντας
ότι
η
οικονομική ανάπτυξη στη Σλοβενία
θα μπορούσε επίσης να επηρεαστεί
αρνητικά από μια πιθανή σημαντική
διόρθωση της αγοράς ακινήτων.
Επισκόπηση
των
τελευταίων
προβλέψεων ανάπτυξης του ΑΕΠ
της Σλοβενίας
Οι τελευταίες προβλέψεις για την
αύξηση του ΑΕΠ δείχνουν ότι η
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οικονομία
της
Σλοβενίας
θα
επεκταθεί φέτος περίπου κατά 3,4%
και κατά 3% περίπου το 2020. Ο
τελευταίος
στην
έκδοση
των
προβλέψεών του, ο Οργανισμός
Οικονομικής
Συνεργασίας
και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) υποβάθμισε
ελαφρώς τις προβλέψεις του για το
τρέχον έτος και για το 2020.
Προβλέψεις

IMF
IMAD
Ε. Επιτ.
Κ. Τρά.
ΟΟΣΑ
EBRD

2019
3,4%
3,4%
3,1%
3,4%
3,4%
3,3%

2020
2,8%
3,1%
2,8%
3,0%
3,1%
2,8%

2021
2,7%
2,8%
-----------------

Οι
εξαγωγές
της
Σλοβενίας
αυξήθηκαν
κατά
8,7%,
οι
εισαγωγές 8,5% το πρώτο τρίμηνο
2019
Μετά από μια επιβράδυνση στα τέλη
του 2018, το διεθνές εμπόριο
σημείωσε πάλι άνοδο το πρώτο
τρίμηνο του έτους. Σε ετήσια βάση,
οι
εξαγωγές
της
Σλοβενίας
αυξήθηκαν κατά 8,7% σε σχεδόν 8,2
δισ. Ευρώ, ενώ οι εισαγωγές
αυξήθηκαν κατά 8,5% σε μόλις πάνω
από 8 δισ. Ευρώ. Το πλεόνασμα του
εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 169
εκατ. Ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία
που δημοσίευσε η Στατιστική
Υπηρεσία.
Τον Μάρτιο, οι εξαγωγές έφθασαν τα
2,86 δισ. Ευρώ, αυξημένες κατά 2,9%
σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο
αριθμός ήταν επίσης υψηλότερος

από τα 2,65 δισ. Ευρώ που
δημιουργήθηκαν τον Φεβρουάριο.
Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 2,83 δισ.
Ευρώ το Μάρτιο, αυξημένες κατά
6,2% από τον Μάρτιο του 2018,
καθώς και τον προηγούμενο μήνα, ο
οποίος ανήλθε σε 2,58 δισ. Ευρώ.
Τόσο οι εισαγωγές όσο και οι
εξαγωγές ήταν υψηλότερες αυτό το
Μάρτιο από οποιοδήποτε άλλο
Μάρτιο τα τελευταία χρόνια, δήλωσε
η
Στατιστική
Υπηρεσία,
προσθέτοντας ότι η Γερμανία και η
Ιταλία είναι οι κορυφαίοι εμπορικοί
εταίροι της Σλοβενίας.
Το εμπορικό πλεόνασμα ανήλθε σε
30,2 εκατ. Ευρώ το Μάρτιο, με την
εξαγωγή να καλύπτει την εισαγωγή
κατά 101,1%.
Τον Μάρτιο, οι εξαγωγές της
Σλοβενίας στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά
3,2% σε ετήσια βάση σε 2,21 δισ.
Ευρώ ή 77,3% στις συνολικές
εξαγωγές.
Οι εισαγωγές από τα κράτη μέλη της
ΕΕ ανήλθαν σε 2,14 δισ. Ευρώ ή
75,7% στις συνολικές εισαγωγές της
Σλοβενίας. Το ποσοστό ήταν 1,6%
υψηλότερο από το προηγούμενο
έτος.
Οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες
ανήλθαν σε 650,6 εκατ. Ευρώ,
ποσοστό 1,7% υψηλότερο από το
Μάρτιο του 2018, ενώ οι εισαγωγές
από τις χώρες αυτές ανήλθαν σε
686,9 εκατ. Ευρώ, αυξημένες κατά
23,7% σε ετήσια βάση.
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Η βιομηχανική παραγωγή
Σλοβενίας στάσιμη

της

Η βιομηχανική παραγωγή της
Σλοβενίας αυξήθηκε κατά 4,3% σε
ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο, αλλά
τα μηνιαία στοιχεία που δημοσίευσε
η Στατιστική Υπηρεσία δείχνουν ότι
η ανάπτυξη επιβραδύνεται.
Τον Μάρτιο η παραγωγή αυξήθηκε
κατά 2,8% σε ετήσια βάση, σε
σύγκριση με ετήσια αύξηση 5,8% τον
Ιανουάριο και 4,3% τον Φεβρουάριο.
Σε σύγκριση με τον προηγούμενο
μήνα, υποχώρησε κατά 0,6%.
Ο τομέας των μεταλλείων ήταν ο
ισχυρότερος κλάδος, του οποίου η
παραγωγή αυξήθηκε κατά 3,5% ενώ
η παραγωγή ηλεκτρισμού και
φυσικού αερίου έπεσε κατά σχεδόν
7%.
Τα βιομηχανικά έσοδα ήταν 1%
υψηλότερα από ό, τι πριν από ένα
χρόνο, παρόλο που ήταν σχεδόν 2%
χαμηλότερα
από
ό,
τι
τον
Φεβρουάριο.
Τα αποθέματα αυξήθηκαν κατά 0,8%
σε σχέση με το Φεβρουάριο.
Η ενεργειακή εξάρτηση
Σλοβενίας στο 47% πέρυσι

της

Οι εγχώριοι ενεργειακοί πόροι
κάλυψαν το περασμένο έτος το 53%
των ενεργειακών αναγκών της
Σλοβενίας, ποσοστό που είναι
περίπου το ίδιο με το προηγούμενο
έτος,
ανέφερε
η
Στατιστική
Υπηρεσία.

Το συνολικό ποσό των εγχώριων
ενεργειακών πηγών στη Σλοβενία το
2018 ήταν 3,6 εκατομμύρια τόνοι
ισοδύναμου πετρελαίου, το οποίο
είναι κατά 2% μικρότερο από το
2017.
Η Σλοβενία εισήγαγε όλα τα
πετρελαϊκά προϊόντα και το φυσικό
αέριο πέρυσι.
Τα πετρελαιοειδή αποτέλεσαν την
επικρατέστερη πηγή ενέργειας (33%),
ακολουθούμενα από την πυρηνική
ενέργεια (22%), τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας (18%), τον άνθρακα
(16%) και το φυσικό αέριο (11%).
Ο αριθμός των ατόμων
απασχολούνται
συνεχίζει
αυξάνεται

που
να

Ο αριθμός των απασχολουμένων στη
Σλοβενία αυξήθηκε τόσο σε ετήσια
όσο και σε μηνιαία επίπεδα το
Μάρτιο, δήλωσε η Στατιστική
Υπηρεσία. Ο αριθμός τους ανήλθε σε
890.000, που ήταν κατά 0.6%
περισσότερο από ό, τι το Φεβρουάριο
και 3,1% περισσότερο από ό, τι τον
Μάρτιο του 2018.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός
των απασχολούμενων ανδρών ήταν
489.800, ενώ ο αριθμός των
γυναικών ήταν 400.200.
Ο αριθμός των απασχολουμένων
αυξήθηκε σε όλες τις περιοχές της
Σλοβενίας και σε όλους τους τομείς
σε μηνιαίο επίπεδο.
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Η
μεγαλύτερη
αύξηση
παρατηρήθηκε στις μεταποιητικές
βιομηχανίες, όπου 7.400 (+ 3,7%)
περισσότεροι άνθρωποι βρήκαν
θέσεις εργασίας τον Μάρτιο του 2018
και τις κατασκευές, όπου ο αριθμός
των εργαζομένων αυξήθηκε κατά
περίπου 6.000 (+ 10,6%).
Είναι ενδιαφέρον ότι ο αριθμός των
ατόμων που εργάζονται στην
επιστήμη, την τεχνολογία, τη
μηχανική και τα μαθηματικά
(STEM) αυξήθηκε κατά 12% τα
τελευταία πέντε χρόνια σε 56.300 τον
Μάρτιο. Το 53% αυτών ήταν άνδρες
και 47% γυναίκες.
Οι αφίξεις τουριστών και οι
διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά
3% το α 'τρίμηνο
Περισσότερες από 921.000 αφίξεις
τουριστών και περισσότερες από 2,5
τουριστικές
διανυκτερεύσεις
καταγράφηκαν στη Σλοβενία το
πρώτο τρίμηνο του έτους. Και τα δύο
στοιχεία είναι κατά 3% υψηλότερα
από αυτά της αντίστοιχης περιόδου
το 2018, σύμφωνα με στοιχεία που
δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Τον Μάρτιο, οι Ιταλοί τουρίστες
αντιπροσώπευαν το 16% όλων των
τουριστικών
διανυκτερεύσεων,
ακολουθούμενοι από τουρίστες από
την Αυστρία (12%), την Κροατία
(8%), τη Γερμανία (7%) και την
Ουγγαρία (6%).
Ωστόσο, σημειώθηκε πτώση στις
αφίξεις από όλες τις αγορές-κλειδιά
τον ίδιο μήνα, με την μεγαλύτερη
πτώση κατά 19% να αντιστοιχεί σε
τουρίστες από τη Γερμανία.
Ωστόσο, την περίοδο ΙανουαρίουΜαρτίου, οι Ιταλοί τουρίστες
πέρασαν
πάνω
από
224.000
διανυκτερεύσεις
στη
Σλοβενία,
πτώση σχεδόν 6% από την ίδια
περίοδο πέρυσι.
Τον Μάρτιο, οι περισσότεροι
τουρίστες επισκέφθηκαν ιαματικά
λουτρά, τα οποία αντιπροσώπευαν
το 30% όλων των διανυκτερεύσεων,
ακολουθούμενα από τα βουνά (21%),
τη
θάλασσα
(18%)
και
την
πρωτεύουσα Λιουμπλιάνα (15%).

Τα στοιχεία για τους ξένους
τουρίστες και τις διανυκτερεύσεις
κατά την ίδια περίοδο ήταν
αυξημένα κατά 1% και 2% ετησίως
αντίστοιχα.

Το 2018 ήταν ένα έτος ρεκόρ για τον
τουρισμό της Σλοβενίας, με άνοδο
στις αφίξεις κατά 8% στα 5,9 εκατ.
και στις διανυκτερεύσεις κατά 10%
στα
15,7
εκατ.,
λόγω
του
εισερχόμενου, ενώ ο αριθμός των
Σλοβένων τουριστών παρέμεινε στο
επίπεδο του 2017.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ιταλία
ήταν η σημαντικότερη αγορά για τη
Σλοβενία τόσο το πρώτο τρίμηνο
όσο και τον Μάρτιο.

Αυτό ευθυγραμμίστηκε σε μεγάλο
βαθμό με τις παγκόσμιες και
ευρωπαϊκές τάσεις στον τομέα του
τουρισμού.
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Στόχος της Σλοβενίας είναι να
αυξήσει τον αριθμό των ξένων
τουριστών και να επεκτείνει τον
αριθμό των ημερών που ένας
τουρίστας
ξοδεύει
στη
χώρα.
Περισσότερες επισκέψεις εκτός της
κύριας σεζόν είναι επίσης ένας από
τους στόχους.
Η ανεργία στο 4,8% το πρώτο
τρίμηνο του 2019

κατοικίες αντισταθμίστηκαν από τις
χαμηλότερες τιμές του αλκοόλ, του
καπνού και των επικοινωνιών.
Η ομάδα τιμών που συνδέεται με τη
στέγαση αντιπροσώπευε το ήμισυ
του ετήσιου ρυθμού πληθωρισμού,
καθώς η παροχή νερού αυξήθηκε
κατά 7,5% και οι τιμές ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου
αυξήθηκαν κατά 5,4%.

Σύμφωνα με την έρευνα προσωπικού
της Στατιστικής Υπηρεσίας, η
ανεργία διαμορφώθηκε στο 4,8% το
πρώτο τρίμηνο του έτους, δηλαδή
κατά μισή ποσοστιαία μονάδα
υψηλότερη από το τελευταίο τρίμηνο
του 2018 και κατά 1,1 εκατοστιαίες
μονάδες χαμηλότερα από ό, τι τους
πρώτους
τρεις
μήνες
του
προηγούμενου έτους.

Οι τιμές στην εκπαίδευση (+ 3,8%)
και στις υπηρεσίες φιλοξενίας (+ 3%)
συνέβαλαν επίσης σημαντικά στον
ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού.

Η έρευνα δείχνει ότι υπήρχαν
περίπου 50.000 άνεργοι κατά το
πρώτο τρίμηνο του 2019, δηλαδή
μείωση κατά 18,3% σε σύγκριση με
την ίδια περίοδο το 2018.

Σε γενικές γραμμές, οι τιμές των
υπηρεσιών ήταν 2,8% υψηλότερες,
ενώ τα αγαθά ήταν 0,8% χαμηλότερα
από ό, τι το προηγούμενο έτος.

Ο αριθμός των ανέργων ανδρών
μειώθηκε κατά 20,9%, ενώ ο αριθμός
των ανέργων γυναικών μειώθηκε
κατά 15,9%.
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού
της Σλοβενίας μειώθηκε σε 1,4%
τον Μάιο
Ο
ετήσιος
πληθωρισμός
διαμορφώθηκε σε 1,4% τον Μάιο, 0,3
ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα
από ό, τι τον Απρίλιο, καθώς οι
σημαντικά υψηλότερες τιμές στις

Από την άλλη πλευρά, οι τιμές του
καπνού και του οινοπνεύματος
μειώθηκαν κατά 0,2% και στην
ομάδα επικοινωνιών υποχώρησαν
σχεδόν μία μονάδα.

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών
καταναλωτή, σημείο αναφοράς της
ΕΕ, διαμορφώθηκε στο 1,6%, από
1,8% τον Απρίλιο.
Η
οικονομία
της
Σλοβενίας
αυξήθηκε κατά 3,2% το α 'τρίμηνο
Η
οικονομία
της
Σλοβενίας
εξακολουθεί να είναι ισχυρή με τα
τελευταία στοιχεία να δείχνουν ότι
το ΑΕΠ επεκτάθηκε σε ετήσιο ρυθμό
3,2% σε πραγματικούς όρους το
πρώτο τρίμηνο του έτους και κατά
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3,7% όταν προσαρμόστηκε για την
εποχή και τις εργάσιμες ημέρες.

και εξοπλισμό επιβραδύνθηκαν κατά
4%.

Αν και η ανάπτυξη σε πραγματικούς
όρους επιβραδύνθηκε από το 4,1%
που καταγράφηκε το προηγούμενο
τρίμηνο, ο εποχιακά διορθωμένος
ρυθμός ανάπτυξης έπεσε ελαφρώς
κάτω από το 3,6% που καταγράφηκε
στο τελευταίο τρίμηνο του 2018.

Οι
επιχειρήσεις
μείωσαν
τα
αποθέματα κατά 2,1%, ο λόγος για
τον οποίο δεν είναι ακόμη σαφής.
Ένας πιθανός λόγος θα μπορούσε να
είναι η πτώση των παραγγελιών, αν
και
τα
δεδομένα
των
επιχειρηματικών προσδοκιών ή η
αύξηση των εξαγωγών δεν το
προτείνουν.

Σε αντίθεση με τις προσδοκίες των
αναλυτών, η επιβράδυνση δεν
προκλήθηκε από την εξωτερική
ζήτηση καθώς η αύξηση των
εξαγωγών σημείωσε ανοδικό ρυθμό
σε σύγκριση με τα προηγούμενα δύο
τρίμηνα, αλλά μάλλον από την
επιβράδυνση
των
εγχώριων
δαπανών.
Οι εγχώριες δαπάνες αυξήθηκαν
κατά 1,8% σε ετήσια βάση το πρώτο
τρίμηνο, το χαμηλότερο ποσοστό
ανάπτυξης τουλάχιστον τριών ετών,
με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο να
οφείλεται σε μείωση κατά 1,3% του
ακαθάριστου κεφαλαίου.

Επομένως, οι εγχώριες δαπάνες
τροφοδοτήθηκαν μόνο από τις
δαπάνες τελικής κατανάλωσης, οι
οποίες αυξήθηκαν κατά 2,9%,
ποσοστό που ήταν κάπως υψηλότερο
από τα προηγούμενα τρία τρίμηνα.
Η τελική κατανάλωση αυξήθηκε
κατά 3,6%, ενώ η κατανάλωση των
νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 2,6%,
ωστόσο οι τελευταίες συνέβαλαν
περισσότερο στην αύξηση της
τελικής κατανάλωσης από τις
δημόσιες δαπάνες.

Οι μεταβολές των αποθεμάτων είχαν
αξιοσημείωτα αρνητικές επιπτώσεις
στην αύξηση του ΑΕΠ, έως και 2,1
ποσοστιαίες μονάδες. Αυτός είναι ο
μεγαλύτερος αρνητικός αντίκτυπος
των αποθεμάτων από το 2013.

Οι
στατιστικολόγοι
σημείωσαν
επιβράδυνση των δαπανών των
νοικοκυριών για διαρκή αγαθά,
ιδίως
αυτοκίνητα.
Ωστόσο,
αυξήθηκαν οι αγορές αγαθών όπως
τα τρόφιμα, τα ποτά, τα καύσιμα και
ορισμένοι τύποι υπηρεσιών.

Ο σχηματισμός ακαθάριστου παγίου
κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 9,3%, ο
οποίος είναι ίσος με τα προηγούμενα
τρίμηνα.
Οι
επενδύσεις
σε
κατασκευές αυξήθηκαν κατά 18,1%,
αλλά οι επενδύσεις σε μηχανήματα

Μετά από κάπως χαμηλότερη
αύξηση των εξαγωγών κατά το τρίτο
και τέταρτο τρίμηνο του περασμένου
έτους (5,4% και 6,8%), οι εξαγωγές
αυξήθηκαν κατά 7,6% σε ετήσια
βάση το πρώτο τρίμηνο.
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Οι
εισαγωγές
αυξήθηκαν
με
βραδύτερο ρυθμό (6,4%), γεγονός
που οδήγησε σε υψηλό πλεόνασμα
εξωτερικού εμπορίου. Αυτή τη φορά
συνέβαλε 1,6 ποσοστιαίες μονάδες
στην αύξηση του ΑΕΠ.
Η
απασχόληση
συνεχίζει
να
αυξάνεται
αλλά
με
ενδείξεις
μετριοπάθειας. Ο αριθμός των
εργαζομένων κατά το πρώτο τρίμηνο
αυξήθηκε κατά 2,6% σε ετήσια βάση
σε 1.026.547.

την
αβεβαιότητα
περιβάλλον.

στο

διεθνές

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο (GZS) έκρινε ότι η
μείωση των αποθεμάτων ήταν ένα
έκτακτο γεγονός, επομένως πιστεύει
ότι η ετήσια πρόβλεψη ανάπτυξης
μεταξύ 3% και 3,5% είναι εφικτή.

Οι μισές από τις νέες θέσεις εργασίας
δημιουργήθηκαν στον τομέα της
μεταποίησης και των κατασκευών,
ενώ παρατηρήθηκε επίσης πιο
έντονη προσέλκυση στον τομέα των
μεταφορών, του εμπορίου και των
επαγγελματικών, επιστημονικών και
τεχνικών δραστηριοτήτων.
Το
3,2%,
η
ανάπτυξη
σε
πραγματικούς όρους ήταν η πιο
αργή από το τελευταίο τρίμηνο του
2016, όταν κυμάνθηκε στο 3%.
Το Ινστιτούτο Μακροοικονομικής
Ανάπτυξης και Ανάλυσης, σημείωσε
ωστόσο ότι η ανάπτυξη παρέμεινε
ισχυρή
και
ακόμη
και
επιταχυνόμενη όταν προσαρμόστηκε
για την εποχή και τις εργάσιμες
ημέρες, που είναι ο τυπικός αριθμός
που χρησιμοποιεί η Eurostat.
Η Κεντρική Τράπεζα σημείωσε ότι ο
ρυθμός
ανάπτυξης
παρέμεινε
σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο
όρο της ευρωζώνης. Όπως το IMAD,
η Κεντρική Τράπεζα σημείωσε την
έντονη αύξηση των εξαγωγών, παρά
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