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Η ανεργία μειώθηκε κατά 5%
ετησίως, παρά την εποχιακή άνοδο
τον Οκτώβριο
Ο αριθμός των ατόμων που
ενεγράφησαν
στην
υπηρεσία
απασχόλησης
της
Σλοβενίας
αυξήθηκε κατά 3,7% τον Οκτώβριο,
σε 72,416 άτομα, καθώς νέοι
εργαζόμενοι εισήλθαν στην αγορά
εργασίας. Παρ 'όλα αυτά, το σύνολο
είναι 5% χαμηλότερο σε ετήσια
βάση.
9.470 άτομα καταγράφηκαν ως νέοι
άνεργοι
τον
Οκτώβριο,
σημειώνοντας αύξηση 65% από τον
Σεπτέμβριο, αλλά μείωση κατά 1%
από τον Οκτώβριο του 2018.
Οι περισσότεροι από τους ανέργους,
3.593, ήταν για πρώτη φορά άνεργοι.
Η εισροή τους είναι χαρακτηριστική
για αυτή τη χρονική περίοδο του
έτους καθώς η ιδιότητα του
σπουδαστή θα έληγε για πολλούς
στην αρχή του νέου ακαδημαϊκού
έτους.
Από
τα
6.888
άτομα
διαγράφηκαν από το μητρώο

που

ανεργίας, τα 4.603 βρήκαν εργασία ή
έγιναν
αυτοαπασχολούμενοι,
αύξηση κατά 4,3% σε σχέση με τον
Οκτώβριο του 2018.
Οι εργοδότες ανέφεραν 11.815 κενές
θέσεις στην Υπηρεσία Απασχόλησης
τον Οκτώβριο, 14% λιγότερες από ό,
τι το Σεπτέμβριο και 17% λιγότερες
από τον ίδιο μήνα του 2018.
Η ΕΤΑΑ υποβάθμισε την πρόβλεψη
αύξησης του ΑΕΠ της Σλοβενίας
στο 3%
Η
Ευρωπαϊκή
Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
υποβάθμισε την πρόβλεψή της για
την αύξηση του ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της
Σλοβενίας για το τρέχον έτος κατά
0,3 της εκατοστιαίας μονάδας σε 3%,
διατηρώντας
παράλληλα
την
πρόβλεψή της για το 2020 στο 2,8%.
Ανακοινώνοντας την υποβάθμιση η
τράπεζα ανέφερε ότι ο κύριος
κίνδυνος ήταν η ασθενέστερη ζήτηση
από τους κυριότερους εμπορικούς
εταίρους, καθώς η οικονομία της
Σλοβενίας βασίζεται έντονα στις

εξαγωγές, ιδίως
ευρωζώνης.

στις

χώρες

της

Σύμφωνα
με
την
ΕΤΑΑ,
η
οικονομική ανάκαμψη στη Σλοβενία
συνεχίστηκε το 2019, αν και με
βραδύτερο ρυθμό από ό, τι τα δύο
προηγούμενα έτη, όταν ο ρυθμός
αύξησης του ΑΕΠ ήταν κατά μέσο
όρο 4,5%, ένα από τα υψηλότερα
ποσοστά στην ΕΕ.
Η
οικονομία
της
Σλοβενίας
αυξήθηκε κατά 2,9% το πρώτο
εξάμηνο του έτους σε ετήσια βάση,
τροφοδοτούμενη από την εγχώρια
ζήτηση που ενθαρρύνεται από
υψηλότερες επενδύσεις και ιδιωτική
κατανάλωση.
Η αύξηση αυτή ενισχύθηκε από την
ισχυρή αγορά εργασίας, με το
ποσοστό ανεργίας να είναι χαμηλό,
4% τον Ιούνιο, και από την αύξηση
των εισοδημάτων που προκαλεί η
πρόσφατη αύξηση του κατώτατου
μισθού, σημείωσε η τράπεζα.
Οι
ευνοϊκές
συνθήκες
χρηματοδότησης
είχαν
ως
αποτέλεσμα
την
αύξηση
της
δανειοδοτικής δραστηριότητας, η
οποία στήριζε τις επενδύσεις, ενώ το
επιχειρηματικό κλίμα υπερέβαινε
τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο. Η
αύξηση
των
εξαγωγών
ήταν
υψηλότερη από την αύξηση των
εισαγωγών.
Η ΕΤΑΑ αναμένει ότι θα συνεχιστεί
η τάση μείωσης του χρέους της
γενικής κυβέρνησης, καθώς η
δημοσιονομική
κατάσταση
της

χώρας έχει βελτιωθεί σημαντικά τα
τελευταία χρόνια. Το χρέος της
γενικής κυβέρνησης, σε σχετικούς
όρους, αναμένεται να μειωθεί από
83% του ΑΕΠ το 2015 σε 66% στο
τέλος του τρέχοντος έτους.
Η διόρθωση της τράπεζας ακολουθεί
την υποβάθμιση από το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στα
μέσα Οκτωβρίου από 3,4% σε 2,9%
και την υποβάθμιση από το
κυβερνητικό
μακροοικονομικό
think-tank
IMAD
κατά
0,6
ποσοστιαίες μονάδες στο 2,8% στα
μέσα Σεπτεμβρίου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μειώνει
την πρόβλεψη ανάπτυξης της
Σλοβενίας για το 2019 κατά 0,6
μονάδες σε 2,6%
Η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την αύξηση του ΑΕΠ
της Σλοβενίας είναι 2,6% για το 2019
και 2,7% για το 2020 και το 2021,
μείωση κατά 0,6 και 0,1% αντίστοιχα
σε σχέση με τις εαρινές της
προβλέψεις.
Η
οικονομική
ανάπτυξη
στη
Σλοβενία επιβραδύνθηκε το πρώτο
εξάμηνο του 2019 λόγω της
εξασθένισης της εξωτερικής ζήτησης
και αναμένεται να παραμείνει σε
γενικές γραμμές σταθερή στον
ορίζοντα πρόβλεψης, αναφέρεται
στην έκθεση.
Η
ανάπτυξη
αναμένεται
να
συνεχίσει να καθοδηγείται από την
εγχώρια ζήτηση. "Η εγχώρια ζήτηση
αναμένεται να υποστηριχθεί από τη

συνεχιζόμενη
αύξηση
της
απασχόλησης και των μισθών, καθώς
και από τις ευνοϊκές συνθήκες
τραπεζικού δανεισμού".
Αρνητική συνεισφορά αναμένεται
από τις καθαρές εξαγωγές, ενώ ο
ρυθμός αύξησης των εξαγωγών
αναμένεται να είναι σημαντικά
χαμηλότερος το 2020 και το 2021, σε
4,9% και 4,6%, αντίστοιχα, μετά την
αύξηση κατά 8,6% το πρώτο εξάμηνο
του 2019. Το πλεόνασμα του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
της Σλοβενίας θα μειωθεί στο 5,1%
του ΑΕΠ το 2021 αφού φθάσει το
5,8% το 2019.
Οι αρνητικοί κίνδυνοι για την
ανάπτυξη προέρχονται κυρίως από
τις εξωτερικές προοπτικές, καθώς η
"εντονότερη από την αναμενόμενη
επιβράδυνση των εξαγωγών ... θα
επηρέαζε και τις επιχειρηματικές
επενδύσεις".
"Αντίστροφα, η κατανάλωση των
νοικοκυριών θα μπορούσε να
αυξηθεί ταχύτερα από ό, τι
προβλέπεται σήμερα, καθώς το
ποσοστό αποταμίευσης παραμένει
υψηλό."
Ο πληθωρισμός αναμένεται να
αυξηθεί ελαφρά τα επόμενα δύο έτη,
από 1,8% το 2019 σε 1,9% το 2020 και
2,0% το 2021.
Όσον αφορά την ανεργία, η
Επιτροπή δήλωσε ότι "η εισροή
ξένων εργαζομένων και η αύξηση
του ποσοστού συμμετοχής θα πρέπει
να συμβάλουν στην άμβλυνση των

περιορισμών
στην
προσφορά
εργασίας σε κάποιο βαθμό". Το
ποσοστό ανεργίας αναμένεται να
μειωθεί στο 4,4% το 2019 και να
σταθεροποιηθεί στο 4,2% τα επόμενα
χρόνια.
Το
ισοζύγιο
του
δημόσιου
προϋπολογισμού προβλέπεται να
παραμείνει
πλεονασματικό,
με
ελαφρώς βελτιωμένη διαρθρωτική
ισορροπία κατά τα προσεχή έτη μετά
από επιδείνωση φέτος.
Η Επιτροπή προβλέπει πλεόνασμα
γενικής κυβέρνησης 0,5% του ΑΕΠ
για αυτό το έτος και το επόμενο έτος
και 0,6% για το 2021. Τον Μάιο, η
Επιτροπή είχε προβλέψει πλεόνασμα
0,7% του ΑΕΠ για το τρέχον έτος και
0,9% για το επόμενο.
Το
διαρθρωτικό
έλλειμμα
αναμένεται να φθάσει το 1% φέτος,
το 0,9% το 2020 και το 0,7% το 2021.
Τον Μάιο, η Επιτροπή προέβλεπε
0,8% για το 2019 και 0,3% για το
2020.
"Οι κίνδυνοι καθοδικών πιέσεων για
τα δημόσια οικονομικά οφείλονται
στις πιέσεις των δαπανών, ιδιαίτερα
στους μισθούς και τις κοινωνικές
δαπάνες", γράφει η Επιτροπή.
Εν τω μεταξύ, ο λόγος χρέους προς
το ΑΕΠ της Σλοβενίας αναμένεται
να μειωθεί σημαντικά από 70,4% το
2018 σε 63,1% το 2020 και να μειωθεί
κάτω από το όριο του 60% το 2021.

Επισκόπηση
προβλέψεων
Σλοβενίας

των
τελευταίων
για το ΑΕΠ της

Σύμφωνα
με
τις
τελευταίες
προβλέψεις για την αύξηση του
ΑΕΠ, η οικονομία της Σλοβενίας θα
αυξηθεί φέτος κατά 3% περίπου,
κατά μισή ποσοστιαία μονάδα
χαμηλότερα από ό, τι προβλεπόταν
νωρίτερα αυτό το έτος. Το 2020
προβλέπεται ότι η ανάπτυξη θα
επιβραδυνθεί οριακά.
Προβλέψεις

IMF
IMAD
Ε. Επιτ.
Κ. Τρά.
ΟΟΣΑ
EBRD

2019
2,9%
2,8%
2,6%
3,2%
3,4%
3,0%

2020
2,9%
3,0%
2,7%
2,9%
3,1%
2,8%

2021
2,7%
2,7%
2,7%
2,9%
---------

Οι ηλεκτρονικές αγορές σε άνοδο
στη Σλοβενία
Οι ηλεκτρονικές αγορές είναι όλο
και πιο δημοφιλείς στη Σλοβενία,
σύμφωνα με επίσημα στατιστικά
στοιχεία Περίπου το 84% των
ατόμων ηλικίας μεταξύ 16 και 74
ετών προέβησαν σε ηλεκτρονικές
αγορές κατά τους τελευταίους 12
μήνες, ποσοστό που είναι κατά 3
ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο
από πέρυσι, έδειξε έρευνα που
διεξήχθη μεταξύ Ιανουαρίου και
Μαρτίου.
Το
μερίδιο
εκείνων
που
πραγματοποίησαν τουλάχιστον μία
ηλεκτρονική αγορά αυξήθηκε από

51% σε 56%, ενώ το ποσοστό εκείνων
που
δεν
πραγματοποίησαν
ηλεκτρονικές
αγορές
καθόλου
μειώθηκε από 23% σε 21%.
Σύμφωνα
με
τη
Στατιστική
Υπηρεσία, το 70% των ερωτηθέντων
ηλικίας μεταξύ 16 και 74 έψαξε στο
διαδίκτυο για να βρει πληροφορίες
για αγαθά και υπηρεσίες και το 18%
το χρησιμοποίησε για να πουλήσει
αγαθά ή να προσφέρει υπηρεσίες.
"Οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται
στις αλλαγές των καταναλωτικών
συνηθειών των πολιτών", ανέφερε η
Στατιστική Υπηρεσία, σημειώνοντας
ότι το 21% των εταιρειών με
τουλάχιστον
10
εργαζόμενους
παρήγαγε μέρος του εισοδήματός
τους μέσω ηλεκτρονικών πωλήσεων
το 2018.
Το μερίδιο των online αγοραστών
αυξήθηκε για όλες τις ηλικιακές
ομάδες και ήταν το υψηλότερο στην
ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών, στο 78%.
Οι περισσότεροι Σλοβένοι μπαίνουν
στο διαδίκτυο για να αγοράσουν
ενδύματα, αθλητικά ρούχα και
υποδήματα.
Ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει ότι οι
δημόσιες συμβάσεις στη Σλοβενία
είναι ιδιαίτερα διαφανείς
Ο
Οργανισμός
Οικονομικής
Συνεργασίας
και
Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ) αναφέρει στην πρόσφατη
έκθεσή του ότι η διαδικασία των
δημοσίων συμβάσεων στη Σλοβενία
είναι εξαιρετικά διαφανής. Σύμφωνα

με
το
Υπουργείο
Δημόσιας
Διοίκησης, οι δημόσιες συμβάσεις
ξεχωρίζουν ως θετική πτυχή του
δημόσιου τομέα της Σλοβενίας.
Ο ΟΟΣΑ εκδίδει την έκθεση
«κυβέρνηση με μια ματιά» κάθε δύο
χρόνια για να συγκρίνει τις
διάφορες υπηρεσίες και λειτουργίες
του δημόσιου τομέα μεταξύ των
κρατών μελών.
Η τελευταία έκθεση για τη Σλοβενία
αναφέρει ότι η χώρα ξεχωρίζει ως
μία από τις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ
που διαθέτει τις περισσότερες
πληροφορίες
σχετικά
με
τη
διαδικασία προμηθειών στη διάθεση
του κοινού.
Εκτός
από
την
προκήρυξη
διαγωνισμού,
τα
κριτήρια
αξιολόγησης, η προκήρυξη ανάθεσης
και το κείμενο της σύμβασης, τα
έγγραφα υποβολής προσφορών
δημοσιοποιούνται επίσης, αναφέρει
ο ΟΟΣΑ.
Η
διαφάνεια
των
δημοσίων
συμβάσεων είναι πολύ σημαντική,
διότι
μειώνει
τους
κινδύνους
διαφθοράς,
περιορίζει
τη
δυνατότητα διακανονισμού μεταξύ
των υποψηφίων, ενθαρρύνει τις
οικονομικές αποφάσεις, βελτιώνει
την ανταγωνιστικότητα και μειώνει
τις δαπάνες του δημόσιου τομέα.
Ο ΟΟΣΑ τονίζει στην έκθεση ότι η
Σλοβενία είναι ένα από τα έξι μέλη
του που κατάφεραν να συνδέσουν το
σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων

συμβάσεων με το δημόσιο λογιστικό
σύστημα.
Σύμφωνα με το υπουργείο, οι
διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων
συμβάσεων στη Σλοβενία είναι
μικρότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ
και
οι
διαδικασίες
νομικής
προστασίας είναι μεταξύ των
ταχύτερων στην ΕΕ.
Ο μέσος μισθός μειώθηκε ελαφρώς
τον Σεπτέμβριο σε 1.105,26 Ευρώ
καθαρά
Ο μέσος μισθός στη Σλοβενία ανήλθε
σε 1,712,11 Ευρώ ακαθάριστα ή
1,105,26
Ευρώ
καθαρά
το
Σεπτέμβριο, σημειώνοντας μείωση
0,8% σε σχέση με τον Αύγουστο σε
ονομαστικούς όρους και κατά 0,6%
σε πραγματικούς όρους, σύμφωνα με
ανακοίνωση
της
Στατιστικής
Υπηρεσίας.
Επισήμανε
τις
χαμηλότερες εφάπαξ πληρωμές ως
τον κύριο λόγο της μείωσης.
Σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του
2018, ο μέσος όρος των ακαθάριστων
αποδοχών τον Σεπτέμβριο ήταν 4,9%
υψηλότερος σε ονομαστικούς όρους,
και κατά 2,6% σε πραγματικούς
όρους.
Στον ιδιωτικό τομέα, η μηνιαία
μείωση ήταν 1,3%, ενώ ο μέσος
μισθός στο δημόσιο τομέα παρέμεινε
σχεδόν σταθερός.
Ο υψηλότερος μέσος καθαρός μισθός
καταγράφηκε
στην
παροχή
ηλεκτρικής
ενέργειας,
φυσικού

αερίου και ατμού, όπου ανήλθε σε
1.518,66 Ευρώ
Η αύξηση των ξένων άμεσων
ξένων επενδύσεων παραμένει
σταθερή
Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ)
στη
Σλοβενία
συνεχίζουν
να
αυξάνονται, αν και με βραδύτερο
ρυθμό από πέρυσι. Κατά τους
πρώτους εννέα μήνες του έτους
καταγράφηκαν 808 εκατ. Ευρώ
εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων,
έναντι 884 εκατ. Ευρώ την ίδια
περίοδο του 2018.
Οι
επενδύσεις
κεφαλαίου
αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο
μέρος της αύξησης, 790 εκατ. Ευρώ,
με τα επανεπενδυθέντα κέρδη να
ανέρχονται σε 401 εκατ. Ευρώ,
δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της
Κεντρικής Τράπεζας.
Ο ρυθμός των επενδύσεων της
Σλοβενίας
στο
εξωτερικό
επιβραδύνεται, καθώς η αύξηση των
εξερχόμενων
άμεσων
ξένων
επενδύσεων ανήλθε σε 112 εκατ.
Ευρώ, από 168 εκατ. Ευρώ την
αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Στο τέλος του περασμένου έτους, το
απόθεμα των εισροών άμεσων ξένων
επενδύσεων ανήλθε σε 15,2 δισ.
Ευρώ, αυξημένο κατά 8,6% σε σχέση
με το προηγούμενο έτος, με τις
εξερχόμενες ΑΞΕ της Σλοβενίας να
ανέρχονται συνολικά σε 6,1 δισ.
Ευρώ, αύξηση κατά 1,6%.

Η αύξηση του ΑΕΠ της Σλοβενίας
επιβραδύνθηκε οριακά σε 2,3% το
τρίτο τρίμηνο
Η
οικονομία
της
Σλοβενίας
αυξήθηκε κατά 2,3% σε ετήσια βάση
το τρίτο τρίμηνο του έτους ή σε
εποχικά
διορθωμένο
2%,
το
βραδύτερο ποσοστό σε τρία χρόνια,
καθώς η ανάπτυξη συνέχισε να
επιβραδύνεται σύμφωνα με τις
προβλέψεις. Οι εξαγωγές ήταν
υποτονικές, αλλά η χαλαρή συμβολή
τους
στην
ανάπτυξη
αντισταθμίστηκε από τις ισχυρές
εγχώριες δαπάνες και επενδύσεις.
Ο ρυθμός ανάπτυξης είναι ο
βραδύτερος από το τρίτο τρίμηνο
του 2016 και συγκρίνεται με 2,5% το
δεύτερο τρίμηνο και 3,3% το πρώτο
τρίμηνο του έτους. Κατά τους
πρώτους εννέα μήνες η οικονομία
παρουσίασε αύξηση 2,7% σε ετήσια
βάση.
Οι εγχώριες δαπάνες αυξήθηκαν
κατά 3,8% το γ’ τρίμηνο, σχεδόν
διπλάσιες
του
ρυθμού
του
προηγούμενου τριμήνου, ενώ οι
επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 4,4%,
έχοντας αρνητικό έδαφος στο
προηγούμενο τρίμηνο.
Ωστόσο, η αύξηση των επενδύσεων
οφείλεται κατά κύριο λόγο στις
μεταβολές των αποθεμάτων, καθώς ο
ακαθάριστος σχηματισμός παγίου
κεφαλαίου,
βασικό
σημείο
αναφοράς, αυξήθηκε μόλις κατά
1,2% σε σύγκριση με 6,9% το
προηγούμενο τρίμηνο.

Η
ανάπτυξη
των
εξαγωγών
επιβραδύνθηκε στο 4,5% από 5%,
αλλά με το ρυθμό αύξησης των
εισαγωγών σε πολύ ταχύτερο ρυθμό,
στο 6,7%, το ισοζύγιο εξωτερικού
εμπορίου συνέβαλε αρνητικά κατά
1,2 ποσοστιαίες μονάδες στην
ανάπτυξη.
Η συνολική απασχόληση συνεχίζει
να αυξάνεται, ενώ ο συνολικός
αριθμός εργαζομένων αυξήθηκε
κατά 2,3% σε ετήσια βάση, κυρίως
λόγω της έντονης απασχόλησης στον
μεταποιητικό
τομέα
και
στις
κατασκευές.
Ο ετήσιος πληθωρισμός της
Σλοβενίας σταθεροποιήθηκε τον
Νοέμβριο στο 1,4%
Οι τιμές καταναλωτή στη Σλοβενία
αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 1,4% το
Νοέμβριο, το οποίο είναι στο ίδιο
επίπεδο με τον προηγούμενο μήνα.
Ο ετήσιος πληθωρισμός οφείλεται
στις
υψηλότερες
τιμές
των
υπηρεσιών και των αγαθών, οι
οποίες συνεισέφεραν 1,1 και 0,3
ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα,
σύμφωνα με ανακοίνωση της
Στατιστικής Υπηρεσίας.
Ο
ετήσιος
πληθωρισμός
επιταχύνθηκε περισσότερο (κατά 0,4
της εκατοστιαίας μονάδας) από τις
υψηλότερες τιμές των τροφίμων, με
τις
τιμές
των
φρούτων
να
αυξάνονται κατά 10,2% και τις τιμές
του κρέατος κατά 4,5% και με τις
υψηλότερες τιμές στον τομέα των
διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών. Η
πιο σημαντική αύξηση των τιμών

καταγράφηκε στην κατηγορία της
ιδιωτικής ασφάλισης (14%).
Οι υψηλότερες τιμές της ύδρευσης
και των υπηρεσιών που σχετίζονται
με τη στέγαση, οι οποίες αυξήθηκαν
κατά 7,4%, συνεισέφεραν περίπου
0,3 ποσοστιαίες μονάδες και οι
δαπανηρότερες
υπηρεσίες
στον
τομέα της φιλοξενίας (+3,8%)
πρόσθεσαν 0,2 μονάδες.
Από
την
άλλη
πλευρά,
σε
επιβράδυνση του πληθωρισμού κατά
0,3
μονάδες
συνέβαλλαν
οι
χαμηλότερες τιμές των προϊόντων
πετρελαίου. Στην κατηγορία αυτή, οι
τιμές
των
υγρών
καυσίμων
μειώθηκαν κατά 5,5% και οι τιμές
των λιπαντικών κατά 5,3%.
Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών
καταναλωτή, ο δείκτης αναφοράς
της ΕΕ, διαμορφώθηκε σε 1,4%,
μειωμένος κατά 0,1 μονάδες σε σχέση
με τον προηγούμενο μήνα. Το
Νοέμβριο του 2018 ήταν 2,1%.

