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Η Σλοβενία σημείωσε εμπορικό
έλλειμμα το 2019
Η Σλοβενία σημείωσε εμπορικό
έλλειμμα 564 εκατ. Ευρώ το 2019,
καθώς η αύξηση των εισαγωγών
αγαθών υπερέβη την αύξηση των
εξαγωγών. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν
κατά 8,5% στα 33,47 δισ. Ευρώ και οι
εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 10,9%
στα 34,04 δισ. Ευρώ, με τη
Στατιστική Υπηρεσία να δηλώνει ότι
οι ετήσιες αξίες των εξαγωγών και
εισαγωγών αγαθών πέρυσι ήταν οι
υψηλότερες που καταγράφηκαν
ποτέ.
Σε αντίθεση με το παρελθόν, όταν η
Σλοβενία
παρουσίαζε
συνεχώς
πλεόνασμα στο εξωτερικό εμπόριο,
αυτή τη φορά οι εξαγωγές της
αντιπροσώπευαν το 98,3% των
εισαγωγών της. Η χώρα εξήγαγε
εμπορεύματα ύψους 24,66 δισ. Ευρώ
στις
28
χώρες
της
ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένου
του
Ηνωμένου
Βασιλείου,
3,6%
περισσότερο από ό, τι το 2018, ενώ οι
εισαγωγές από το μπλοκ αυξήθηκαν
κατά 3,3% στα 24,83 δισ. Ευρώ.

Οι αγορές της ΕΕ αντιστοιχούσαν
στο 73,7% των εξαγωγών της
Σλοβενίας, από 77,1% το 2018 και
73% στις εισαγωγές, από 78,3%. Οι
εξαγωγές προς αγορές εκτός ΕΕ
αυξήθηκαν κατά 24,9% στα 8,81 δισ.
Ευρώ και οι εισαγωγές από αυτές
αυξήθηκαν κατά 38,3% σε 9,21 δισ.
Ευρώ.
Το 18,9% των εξαγωγών της
Σλοβενίας πέρυσι ήταν προς τη
Γερμανία, ακολουθούμενη από την
Ιταλία (11,6%), την Κροατία (8,6%),
την Αυστρία (6,8%) και την Ελβετία
(6,7%). Ενώ οι εισαγωγές προϊόντων
από αυτές τις χώρες αγγίζουν το
16,1% από τη Γερμανία, 14% από την
Ιταλία, 10% από την Αυστρία, 8,6%
από την Ελβετία και 5% από την
Κροατία.
Σημαντικές ομάδες εξαγωγών ήταν
τα οδικά οχήματα, τα ιατρικά και
φαρμακευτικά προϊόντα και τα
ηλεκτρικά μηχανήματα, εξοπλισμοί
και συσκευές. Παρομοίως, στις
ομάδες εισαγωγών πέρα των άνωθεν
προστίθεται το πετρέλαιο και τα
προϊόντα πετρελαίου.
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Μόνο τον Δεκέμβριο του 2019, οι
εξαγωγές ανήλθαν σε 2,35 δισ. Ευρώ,
αυξημένες κατά 4,1% σε ετήσια βάση,
ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 2,71
δισ. Ευρώ, αυξημένες κατά 11,2%, με
το υψηλότερο εμπορικό χάσμα
πέρυσι, στα 351 εκατ. Ευρώ.
Συμπληρωματικά,
το
κρατικό
μακροοικονομικό think tank IMAD
υπολόγισε
ότι
οι
εξαγωγές
αυξήθηκαν κατά 2,2 ποσοστιαίες
μονάδες, κατά 9% σε πραγματικούς
όρους και οι εισαγωγές κατά 3
ποσοστιαίες μονάδες, κατά 11,5%.
Βέβαια η ανάπτυξη επηρεάστηκε
έντονα από το λιανικό εμπόριο και
τη διανομή φαρμακευτικών και
φαρμακευτικών προϊόντων μέσω της
Ελβετίας, καθώς η Novartis με έδρα
την Ελβετία ξεκίνησε πρόσφατα ένα
κέντρο εφοδιαστικής και διανομής
για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Τέλος, το IMAD διαπίστωσε ότι η
ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί στις
συναλλαγές με τη Γερμανία, την
Ιταλία και τη Γαλλία, ενώ το εμπόριο
με την Αυστρία έχει μειωθεί. Εν τω
μεταξύ, το εμπόριο με την Κροατία,
τη Ρωσία και τη Σερβία έχει αυξηθεί.
Η βιομηχανική παραγωγή της
Σλοβενίας αυξήθηκε κατά 3% το
2019
Τα νέα στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας δείχνουν ετήσια αύξηση
της
αξίας
της
βιομηχανικής
παραγωγής, των αποθεμάτων και
του
κύκλου
εργασιών
στη
βιομηχανία της Σλοβενίας.
Ειδικότερα,
η
βιομηχανική
παραγωγή αυξήθηκε κατά 3%

πέρυσι, για έκτη συνεχή χρονιά
ανάπτυξης. Η παραγωγή τον
Δεκέμβριο ήταν 1% υψηλότερη σε
σχέση με τον ίδιο μήνα πριν από ένα
χρόνο, αλλά 1,8% χαμηλότερη από ό,
τι το Νοέμβριο.
Βέβαια το 3% που σημειώθηκε είναι
μια επιβράδυνση σε σύγκριση με το
ρυθμό
αύξησης
5%
που
ανακοινώθηκε το 2018 και ένα
υψηλό ποσοστό εξαετίας 8,4% το
2017. Η ανάπτυξη προήλθε από την
αύξηση του βιομηχανικού τομέα
κατά 3,4%, ενώ ο τομέας εφοδιασμού
με ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο,
ατμόσφαιρα και κλιματισμό και η
εξορυκτική και λατομική βιομηχανία
υποχώρησαν κατά 0,8% και 3,6%
αντίστοιχα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί
πρόβλεψη ανάπτυξης 2,7% για τη
Σλοβενία το 2020 και 2021
Η
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
έχει
διατηρήσει
αμετάβλητες
τις
οικονομικές προβλέψεις της για τη
Σλοβενία στο 2,7% για το 2020 και το
2021, περισσότερο από το διπλάσιο
του μέσου όρου της ευρωζώνης. Στις
προβλέψεις της για το χειμώνα του
2020, ανέφερε ότι η κατανάλωση και
οι
επενδύσεις
αναμένεται
να
συνεχίσουν να αυξάνονται, ενώ οι
καθαρές εξαγωγές θα "επηρεάσουν
την
ανάπτυξη στον
ορίζοντα
πρόβλεψης".
Η Επιτροπή δήλωσε επίσης ότι οι
επενδύσεις σε κατοικίες αναμένεται
να αρχίσουν να αυξάνονται λόγω
των πρόσφατων αυξήσεων των τιμών
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των
κατοικιών.
Επιπλέον,
προβλέπεται ότι οι επενδύσεις σε
ακίνητα και οι δημόσιες επενδύσεις
θα συνεχίσουν να αυξάνονται
επίσης. Ο ρυθμός αύξησης των
επενδύσεων προβλέπεται επίσης να
συνεχιστεί, αν και με ελαφρώς
χαμηλότερο ρυθμό από ό, τι το 2019,
λόγω
της
εξασθένησης
της
οικονομικής εμπιστοσύνης.
Εν τω μεταξύ, οι υψηλότεροι μισθοί
θα αυξήσουν τον πληθωρισμό, ιδίως
στον
τομέα
των
υπηρεσιών.
"Συνολικά, ο πληθωρισμός τιμών
καταναλωτή προβλέπεται να είναι
1,9% το 2020 και 2% το 2021", από
1,7% το δεύτερο εξάμηνο του 2019.
Επισκόπηση
προβλέψεων
Σλοβενία

των
τελευταίων
του ΑΕΠ για τη

Η τελευταία πρόβλεψη για τη
μεγέθυνση του ΑΕΠ για τη Σλοβενία
δείχνει ότι η οικονομική ανάπτυξη
θα παραμείνει συγκρατημένη, ενώ η
οικονομία αναμένεται να αυξηθεί
φέτος κατά 2,5% έως 2,7%.
Ακολουθεί μια επισκόπηση των
προβολών
από
μερικούς
σημαντικούς
παράγοντες
πρόβλεψης.
Προβλέψεις
IMF
IMAD
Επ. Επιτρ.
Κεν. Τράπ.
ΟΟΣΑ
EBRD

2020
2,9%
3,0%
2,7%
2,5%
3,0%
2,8%

2021
2,7%
2,7%
2,7%
2,5%
3,1%
-----

Η αύξηση των Άμεσων Ξένων
Επενδύσεων πιο αργή το 2019
Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη
Σλοβενία αυξήθηκαν κατά 816,2
εκατ. Ευρώ το 2019, αφού τα
αποθέματα
άμεσων
ξένων
επενδύσεων έφθασαν τα 1,2 δισ.
Ευρώ στο τέλος του 2018. Ενώ οι
επενδύσεις
μετοχών
σχεδόν
διπλασιάστηκαν πέρυσι και ανήλθαν
σε 1,05 δισ. Ευρώ, το χρέος έναντι
ξένων κατόχων μειώθηκε κατά 578,1
εκατ. Ευρώ , δείχνουν τα στοιχεία
από την κεντρική τράπεζα.
Πέρυσι, οι νέες ΞΑΕ με τη μορφή
μετοχών ανήλθαν σε 1,05 εκατ.
Ευρώ, έναντι 535,3 εκατ. Ευρώ το
2018.
Εν
τω
μεταξύ,
τα
επανεπενδυθέντα κέρδη αυξήθηκαν
από 539,8 εκατ. Ευρώ το 2018 σε
342,5 εκατ. Ευρώ πέρυσι.
Επιπρόσθετα, το οφειλόμενο χρέος
προς ξένους ιδιοκτήτες μειώθηκε
κατά 578,1 εκατ. Ευρώ πέρυσι, αφού
αυξήθηκε κατά 84,3 εκατ. Ευρώ το
προηγούμενο έτος. Αυτή η μείωση
του χρέους ήταν βασικός λόγος για
τη χαμηλότερη συνολική εισροή
άμεσων ξένων επενδύσεων πέρυσι.
Τα στοιχεία των εξερχόμενων
άμεσων ξένων επενδύσεων είναι
λιγότερο ενθαρρυντικά. Πέρυσι
αυξήθηκαν κατά 125,8 εκατ. Ευρώ,
ενώ το προηγούμενο έτος αυξήθηκαν
κατά 226,6 εκατ. Ευρώ, ενώ τα
αποθέματα
άμεσων
ξένων
επενδύσεων ανήλθαν σε 6,1 δισ.
Ευρώ.
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Τέλος, οι εξερχόμενες επενδύσεις σε
μετοχές ανήλθαν σε 34,6 εκατ. Ευρώ
πέρυσι, σημειώνοντας σημαντική
πτώση πάνω από 323,8 εκατ. Ευρώ το
2018. Τα επανεπενδυόμενα κέρδη
κυμάνθηκαν εν τω μεταξύ από 118,3
εκατ. Ευρώ το 2018 σε 40,8 εκατ.
Ευρώ.
Οι μισθοί στη Σλοβενία αυξήθηκαν
το 2019
Η μέση μηνιαία αμοιβή στα
νοικοκυριά στη Σλοβενία αυξήθηκε
πέρυσι κατά 3,7% σε ονομαστικές
τιμές και κατά 2,1% σε πραγματικούς
όρους σε 1.133,50 Ευρώ, σύμφωνα με
πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας, με τη μέση ακαθάριστη
μηνιαία αμοιβή για το 2019 να
ανέρχεται σε 1.753,84 Ευρώ, αύξηση
4,3% σε ονομαστικές τιμές και
αύξηση 2,7% σε πραγματικούς
όρους, σε σύγκριση με τις μέσες
μηνιαίες αποδοχές το 2018.
Τα ακαθάριστα κέρδη στον ιδιωτικό
τομέα αυξήθηκαν επίσης κατά 3,9%,
και στον δημόσιο τομέα κατά 5,4%.
Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών
υποχώρησε κατά 9 ποσοστιαίες
μονάδες σε ετήσια βάση
Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών
μειώθηκε κατά 9 ποσοστιαίες
μονάδες σε ετήσια βάση τον
Φεβρουάριο. Μετά από δύο μήνες
συνεχούς ανάπτυξης, ο δείκτης
μειώθηκε κατά 2 ποσοστιαίες
μονάδες σε σύγκριση με τον
Ιανουάριο. Ο δείκτης ήταν επίσης 7
μονάδες χαμηλότερος από τον μέσο

όρο του περασμένου έτους. Παρ 'όλα
αυτά, ήταν ακόμα 3 μονάδες πάνω
από το δεκαετές μέσο όρο. Σε ετήσια
βάση, ο δείκτης συρρικνώθηκε από
τις χαμηλές προσδοκίες για την
οικονομία και την απασχόληση, οι
οποίες
μειώθηκαν
κατά
15
ποσοστιαίες
μονάδες
και
14
ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.
Ο
τουρισμός
της
Σλοβενίας
αυξήθηκε τον Ιανουάριο
Τα στοιχεία για τον τουρισμό της
Σλοβενίας σημείωσαν ανοδική τάση
τον Ιανουάριο. Ο αριθμός των
τουριστών αυξήθηκε κατά 8% σε
ετήσια βάση, ενώ ο αριθμός των
διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά
περίπου 4%, σύμφωνα με στοιχεία
της Στατιστικής Υπηρεσίας. Σχεδόν
286.000 αφίξεις και περίπου 789.000
διανυκτερεύσεις καταγράφηκαν τον
Ιανουάριο. Οι ξένοι τουρίστες
αντιπροσώπευαν το 64% όλων των
διανυκτερεύσεων.
Οι εγχώριες αφίξεις ανήλθαν σε
περίπου 97.000, αύξηση 8% σε
σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 2019.
Οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν
επίσης κατά 8% από έτος σε έτος, σε
189.000. Αναλυτικότερα ο αριθμός
των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε
περισσότερο στην πρωτεύουσα, κατά
15% σε ετήσια βάση. Οι ορεινές
περιοχές σημείωσαν πτωτική τάση,
σημειώνοντας μείωση κατά 2%,
καθώς υπήρχε ελάχιστο χιόνι.
Τα
στατιστικά
στοιχεία
του
Ιανουαρίου δεν αντικατοπτρίζουν
τις επιζήμιες συνέπειες που είχε το
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ξέσπασμα της νέας επιδημίας του
COVID-19 για τον σλοβενικό
τουρισμό, κυρίως λόγω ακυρώσεων
ασιατών τουριστών. Η κατάσταση θα
μπορούσε να επιδεινωθεί από τη
διάδοση του ιού στις γειτονικές
χώρες.
Η πρώτη εκτίμηση αναφέρει την
αύξηση του ΑΕΠ της Σλοβενίας το
2019 στο 2,4%
Το ΑΕΠ της Σλοβενίας αυξήθηκε
κατά 2,4% το 2019, αφού αυξήθηκε
κατά 1,7% το τελευταίο τρίμηνο από
έτος σε έτος, σύμφωνα με την πρώτη
εκτίμηση
που
δημοσίευσε
η
Στατιστική Υπηρεσία. Η ετήσια
αύξηση είναι ελαφρώς χαμηλότερη
από ό, τι είχε ανακοινωθεί στις
προβλέψεις.
Η Στατιστική Υπηρεσία δήλωσε ότι η
εξωτερική
ζήτηση
είχε
θετικό
αντίκτυπο
στην
οικονομική
ανάπτυξη, παρόλο που η αύξηση των
εξαγωγών ήταν πιο μέτρια από ό, τι
το 2017 και το 2018. Οι εξαγωγές
αυξήθηκαν κατά 4,4% το 2019,
συγκριτικά με 6,1% το προηγούμενο
έτος.
Η αύξηση της εγχώριας ζήτησης
επιβραδύνθηκε επίσης, φθάνοντας
στο 2,1% μετά από το 4,3% το 2018,
που ήταν η υψηλότερη αύξηση από
το 2007.
Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου
κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 3,2%, ο
οποίος συγκρίνεται με το 9,1% το
2018, ενώ η τελική καταναλωτική
δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε

κατά 2,4% μετά από αύξηση 2,9% το
2018.
Η συνολική απασχόληση το 2019
ανήλθε σε 1.045.000 άτομα, αύξηση
κατά 2,4% το 2018 και ο υψηλότερος
αριθμός που έχει καταγραφεί
δεδομένου
ότι
τα
δεδομένα
συλλέγονται υπό τη μορφή αυτή από
το 1995.
Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές ανήλθε
σε 48 δισ. Ευρώ, ποσοστό που είναι
κατά 4,9% περισσότερο από ό, τι το
2018.
Το τελευταίο τρίμηνο του 2019 το
εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε
κατά 0,4% το γ τρίμηνο και 1,7% σε
ετήσια βάση.
Οι εξαγωγές και η εγχώρια
κατανάλωση ήταν μέτριες κατά το
τέταρτο
τρίμηνο, σημειώνοντας
άνοδο 0,9% και 0,4% σε ετήσια βάση
αντίστοιχα.
Ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών
ήταν ένας από τους χαμηλότερους
από τις αρχές του 2010, ο οποίος
ήταν φτωχότερος μόνο το δεύτερο
τρίμηνο του 2012.
Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 0,8%
σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο
του έτους, παρά το ότι σημείωναν
συνεχή αύξηση από το δεύτερο
τρίμηνο του 2013.
Το πλεόνασμα του εξωτερικού
εμπορίου
συνέβαλε
κατά
1,3
ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση
του ΑΕΠ κατά το τέταρτο τρίμηνο.
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Η επιβράδυνση στην ανάπτυξη της
εγχώριας κατανάλωσης οφειλόταν σε
σχετικά χαμηλή αύξηση της δαπάνης
για τελική κατανάλωση (1,2%) και
μείωση
του
ακαθάριστου
σχηματισμού κεφαλαίου (4,5%).
Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ
επιβραδυνόταν το 2019, αρχίζοντας
από 3,3% το πρώτο τρίμηνο, σε 2,5%,
2,4% και 1,7% στα επόμενα τρία.
Οι προβλέψεις για το 2019 που
εκδόθηκαν από εγχώρια και ξένα
ιδρύματα κυμαίνονταν μεταξύ 2,5%
και 3,1%.
Ενώ η σημερινή εκτίμηση της
Στατιστικής Υπηρεσίας έγινε βάσει
της τριμηνιαίας μεθόδου, η ετήσια
εκτίμηση θα εκδοθεί στα τέλη
Αυγούστου.
Πέρυσι, η πρώτη εκτίμηση έφερε την
αύξηση του ΑΕΠ της Σλοβενίας για
το 2018 στο 4,5% και η ετήσια
εκτίμηση στο 4,1%. Ο τελευταίος
αυτός αριθμός επιβεβαιώθηκε από το
γραφείο σήμερα.
Ο ετήσιος πληθωρισμός τον
Φεβρουάριο στο 2% λόγω της
δαπανηρής διατροφής και της
στέγασης

παράγοντας
του
μηνιαίου
πληθωρισμού, ο οποίος ανερχόταν
στο 0,7%, ανέφερε η Στατιστική
Υπηρεσία.
Οι τιμές των τροφίμων, οι οποίες
αυξήθηκαν κατά 4,3%, συνεισέφεραν
0,6 της εκατοστιαίας μονάδας στον
ετήσιο πληθωρισμό τον Φεβρουάριο,
ενώ οι τιμές του κρέατος και των
φρούτων
αυξήθηκαν
κατά
περισσότερο από 11%.
Οι υψηλότερες τιμές στην κατηγορία
των κατοικιών και της παροχής
νερού, ηλεκτρισμού και αερίου
συνέβαλαν με 0,5 ποσοστιαίες
μονάδες στον ετήσιο πληθωρισμό, οι
δε τιμές της υδροδότησης αυξήθηκαν
κατά 9,6%.
Από την άλλη πλευρά, οι τιμές των
καυσίμων και λιπαντικών για τα
αυτοκίνητα μειώθηκαν κατά 3,7%
και τα υγρά καύσιμα ήταν 6,9%
φθηνότερα.
Τέλος, ο εναρμονισμένος δείκτης
τιμών
καταναλωτή,
σημείο
αναφοράς της ΕΕ, διαμορφώθηκε σε
2% το Φεβρουάριο, αυξημένος κατά
0,7 της εκατοστιαίας μονάδας από
τον ίδιο μήνα το 2019. Η μηνιαία
αύξηση των τιμών ήταν 0,4%.

Οι τιμές των καταναλωτικών
προϊόντων στη Σλοβενία αυξήθηκαν
κατά μέσο όρο κατά 2% το
Φεβρουάριο σε σχέση με τον ίδιο
μήνα το 2019, κυρίως λόγω των
υψηλότερων τιμών των τροφίμων
και των κατοικιών. Τα ακριβότερα
πακέτα διακοπών ήταν ο κύριος
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