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Η κεντρική τράπεζα αναβαθμίζει
την πρόβλεψη ανάπτυξης του ΑΕΠ
για το 2018 στο 4,6%
Η Κεντρική Τράπεζα της Σλοβενίας
αναβάθμισε τις προβλέψεις της για
τις προοπτικές της σλοβενικής
οικονομίας για το 2019. Προβλέπει
ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί φέτος κατά
4,6%, έναντι των προηγούμενων
χειμερινών προβλέψεών της για
ανάπτυξη
κατά
4,2%,
ενώ
παράλληλα
προβλέπει
πως
η
ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί στο 3,9%
το επόμενο έτος και στο 3,4% το
2020.
Η
αναβάθμιση
βασίζεται
σε
εκτιμήσεις ενίσχυσης της εγχώριας
και εξωτερικής ζήτησης, καθώς και σε
έντονη αύξηση των επενδύσεων, που
θα ενισχύσουν την παραγωγική
ικανότητα του τομέα των εξαγωγών.
Η
ανάπτυξη
αναμένεται
να
βασίζεται όλο και περισσότερο σε
εγχώριους παράγοντες, καθώς η
απασχόληση συνεχίζει να αυξάνεται
και
οι
ιδιωτικές
επενδύσεις
παραμένουν ισχυρές, βοηθούμενες
από την εισροή κεφαλαίων της ΕΕ.

Κατά την τριετή περίοδο που
καλύπτεται από την πρόβλεψη, η
ανάπτυξη
αναμένεται
να
καθοδηγείται από την ιδιωτική
κατανάλωση και τις επενδύσεις.
Οι
εξαγωγές
αναμένεται
να
αυξηθούν φέτος κατά 7,6%, ενώ θα
επιβραδυνθούν στο 6,5% το 2020, με
την αύξηση των εξαγωγών να
υπερβαίνει
την
αύξηση
των
εισαγωγών σε κάθε ένα από τα τρία
χρόνια
κατά
περίπου
μισή
ποσοστιαία μονάδα.
Η
ιδιωτική
κατανάλωση
προβλέπεται να αυξηθεί κατά
περίπου 3,5% φέτος και κατά 3% τα
επόμενα δύο χρόνια.
Οι ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες
οδηγούν επίσης στην αύξηση των
τιμών. Ο πληθωρισμός αναμένεται
να επιταχυνθεί από 2% φέτος σε
2,3% έως το 2020, σημαντικά πάνω
από τον πληθωρισμό της ευρωζώνης.
Οι
εξαγωγές
της
Σλοβενίας
αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια
βάση τον Μάιο

Ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών
επιβραδύνθηκε στο 10,1% τον Μάιο
από 13,8% τον Απρίλιο, σύμφωνα με
τα
τελευταία
στοιχεία
της
Στατιστικής
Υπηρεσίας.
Οι
εισαγωγές
επιβραδύνθηκαν
με
παρόμοιο ρυθμό.

αποδυναμώθηκε αυτό το μήνα,
καθώς οι καταναλωτές νιώθουν
ελαφρά
δυσαρέσκεια
για
τα
οικονομικά τους, αλλά ο δείκτης
παραμένει 18 ποσοστιαίες μονάδες
πάνω από το μακροπρόθεσμο μέσο
όρο.

Παρά τη σχετική επιβράδυνση, η
αξία των εξαγωγών εμπορευμάτων
σε Ευρώ ήταν η δεύτερη υψηλότερη
φέτος, φθάνοντας τα 2,6 δισ. Ευρώ,
ενώ η αξία των εισαγωγών ήταν η
υψηλότερη για αρκετά χρόνια, σε 2,7
δισ. Ευρώ.

Ο δείκτης μειώθηκε κατά τρεις
ποσοστιαίες μονάδες τον Ιούλιο από
τον προηγούμενο μήνα, αλλά
εξακολουθεί
να
είναι
δύο
ποσοστιαίες μονάδες πάνω από την
τιμή του Ιουλίου 2017.

Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του
έτους, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά
11% και οι εισαγωγές αυξήθηκαν
κατά 10,8%. Το εμπορικό πλεόνασμα
ανήλθε σε 257 εκατ. Ευρώ.
Ενώ
οι
αγορές
της
ΕΕ
αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο
μέρος του εμπορίου της Σλοβενίας σχεδόν το 77% των συνολικών
εξαγωγών και σχεδόν το 78% των
συνολικών εισαγωγών - η ανάπτυξη
σε αγορές εκτός της ΕΕ ήταν πιο
έντονη.
Οι εξαγωγές προς την ΕΕ αυξήθηκαν
κατά 8% το Μάιο και σχεδόν 9%
τους πρώτους πέντε μήνες, ενώ τα
ισοδύναμα στοιχεία για τις αγορές
εκτός ΕΕ ήταν 20,4% και 19,3%
αντίστοιχα.
Μείωση
της
καταναλωτικής
εμπιστοσύνης τον Ιούλιο
Ο
δείκτης
εμπιστοσύνης
των
καταναλωτών
στη
Σλοβενία

Σύμφωνα με έκθεση της Στατιστικής
Υπηρεσίας, ο δείκτης υποχώρησε
από την απαισιοδοξία για τις
επιλογές αποταμίευσης (-6 μονάδες)
και
την
χειροτέρευση
των
προσδοκιών για την οικονομική
κατάσταση των νοικοκυριών (-4
μονάδες).
Σε σύγκριση με τον προηγούμενο
μήνα, οι καταναλωτές είναι λιγότερο
αισιόδοξοι για την κατάσταση της
εθνικής οικονομίας (-3 μονάδες), ενώ
οι προσδοκίες τους για θέσεις
εργασίας βελτιώθηκαν κατά μία
μονάδα.
Η σε ετήσια βάση βελτίωση οφείλεται
στη μεγαλύτερη αισιοδοξία για την
οικονομική
κατάσταση
των
νοικοκυριών και την αποταμίευση
κατά 3 μονάδες, καθώς και για το
πιο αισιόδοξο κλίμα για την
κατάσταση της εθνικής οικονομίας
(+2 μονάδες). Οι προοπτικές για
θέσεις
εργασίας
παραμένουν
αμετάβλητες.

Οι προσδοκίες των καταναλωτών
σχετικά με την αγορά νέου
αυτοκινήτου
ή
κατοικίας
βελτιώθηκαν από τον Απρίλιο, ενώ
οι προοπτικές για την ανακαίνιση
κατοικίας εξασθένησαν. Ακριβώς το
10% των ερωτηθέντων σκέφτονται να
αγοράσουν
αυτοκίνητο
τους
επόμενους 12 μήνες και το 3%
σχεδιάζουν
να
αγοράσουν
διαμέρισμα. Περίπου
το
21%
σχεδιάζουν να ανακαινίσουν το
σπίτι τους.
Πλεόνασμα του προϋπολογισμού
σημαντικά
πάνω
από
τις
προβλέψεις
Ο προϋπολογισμός της Σλοβενίας
σημείωσε σημαντικό πλεόνασμα
κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους,
υποδεικνύοντας ότι ο ρυθμός
δημοσιονομικής εξυγίανσης θα είναι
ταχύτερος από ό,τι είχε αρχικά
προγραμματιστεί.
Το πλεόνασμα ανήλθε σε 181 εκατ.
Ευρώ στο τέλος Ιουνίου. Ο εγκριθείς
για
το
2018
προϋπολογισμός
προέβλεπε πλεόνασμα 51 εκατ. Ευρώ
για ολόκληρο το έτος.
Εάν
η
τάση
συνεχιστεί,
το
πλεόνασμα προβλέπεται να φθάσει
τα 227 εκατ. Ευρώ στο τέλος του
έτους.
Τον Ιανουάριο-Ιούνιο, τα έσοδα του
προϋπολογισμού, ανήλθαν σε 4,75
δισ. Ευρώ, ήτοι 4,4% υψηλότερα από
ό, τι την αντίστοιχη περσινή
περίοδο, ενώ οι δαπάνες αυξήθηκαν

με βραδύτερο ρυθμό, κατά 1,8% σε
4,57 δισ. Ευρώ.
Τα έσοδα ενισχύθηκαν από την
αύξηση των φορολογικών εσόδων
κατά 6,9%, την κύρια πηγή των
εσόδων του προϋπολογισμού, κυρίως
λόγω της ύπαρξης σταθερής αγοράς
εργασίας,
της
μεγαλύτερης
κατανάλωσης και της καλύτερης
εταιρικής απόδοσης.
Όσον αφορά τις δαπάνες, οι
μισθολογικές δαπάνες αυξήθηκαν
κατά 5,8%, αλλά οι πληρωμές τόκων
μειώθηκαν περισσότερο από 8%
λόγω της ενεργούς διαχείρισης του
χρέους.
Το δημόσιο χρέος μειώθηκε επίσης
σημαντικά, ανερχόμενο στο 63% του
ΑΕΠ από 66,4% το τέλος του
περασμένου έτους.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στο 1,9%
τον Ιούλιο
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της
Σλοβενίας μειώθηκε στο 1,9% τον
Ιούλιο από 2,1% τον Ιούνιο, καθώς οι
τιμές μειώθηκαν κατά μέσο όρο κατά
0,9% σε μηνιαίο επίπεδο λόγω των
εκπτώσεων
καλοκαιρινών
ενδυμάτων και υποδημάτων.
Οι τιμές των καυσίμων ήταν η κύρια
κινητήρια δύναμη του ετήσιου
πληθωρισμού, αντιπροσωπεύοντας
0,5
ποσοστιαίες
μονάδες
του
συνολικού ρυθμού πληθωρισμού
λόγω των διψήφιων αυξήσεων της
τιμής της βενζίνης.

Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν
κατά μέσο
όρο
κατά 2,6%,
συνεισφέροντας 0,4 μονάδες στην
ετήσια αύξηση των τιμών.
Τα αυτοκίνητα, από την άλλη
πλευρά, μειώθηκαν κατά 4,5%
περιορίζοντας τη συνολική αύξηση
των τιμών.
Σε μηνιαίο επίπεδο, οι τιμές των
ειδών ένδυσης και υποδημάτων
μειώθηκαν κατά 14,6% και 12,4%
αντίστοιχα,
και
άσκησαν
αποπληθωριστική πίεση κατά 0,7
ποσοστιαίες μονάδες.
Οι τιμές των τροφίμων, των επίπλων
και των καυσίμων μειώθηκαν επίσης
κατά τον Ιούνιο, ενώ τα πακέτα
διακοπών
ήταν περίπου
10%
ακριβότερα.
Μετρούμενος με τον εναρμονισμένο
δείκτη τιμών καταναλωτή, έναν
ευρωπαϊκό
δείκτη,
ο
ετήσιος
πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε 2,1%
τον Ιούλιο.
Η
οικονομία
της
μεγεθύνθηκε κατά
δεύτερο τρίμηνο

Σλοβενίας
3,8% το

Η
οικονομία
της
Σλοβενίας
μεγεθύνθηκε κατά 3,8% το β τρίμηνο
του έτους σε σχέση με την ίδια
περίοδο του προηγούμενου έτους,
ενώ το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ
αυξήθηκε κατά 4,3% σε ετήσια βάση
και κατά 0,8% σε σχέση με το
προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με
την Στατιστική Υπηρεσία.

Η
αύξηση
της
εγχώριας
κατανάλωσης το δεύτερο τρίμηνο
επιβραδύνθηκε σε 2,3% ετησίως. Οι
δαπάνες
τελικής
κατανάλωσης
αυξήθηκαν κατά 2,2% και ο
ακαθάριστος σχηματισμός παγίου
κεφαλαίου κατά 2,9%.
Η επιβράδυνση του ακαθάριστου
σχηματισμού παγίου κεφαλαίου
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο
αποτέλεσμα των μεταβολών των
αποθεμάτων,
οι
οποίες
είχαν
αρνητικό αντίκτυπο στην αύξηση
του ΑΕΠ.
Οι δαπάνες των νοικοκυριών
επιβραδύνθηκαν σε 1,1%, κυρίως
λόγω της επιβράδυνσης της αύξησης
των ημερήσιων δαπανών.
Ο σχηματισμός ακαθάριστου παγίου
κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 8,2%. Οι
επενδύσεις
στις
κατασκευές
αυξήθηκαν κατά 11,8% και ο
ακαθάριστος σχηματισμός παγίου
κεφαλαίου σε άλλα μηχανήματα και
εξοπλισμό αυξήθηκε κατά 5,2%.
Η εξωτερική ζήτηση συνέχισε να
αντικατοπτρίζει
θετικά
στην
οικονομική ανάπτυξη. Οι εξαγωγές
αυξήθηκαν κατά 9,3% και οι
εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,3%. Το
πλεόνασμα εξωτερικού εμπορίου
συνέβαλε κατά 1,7 ποσοστιαίες
μονάδες στην οικονομική ανάπτυξη.
Ο αριθμός των απασχολουμένων
αυξήθηκε κατά 3% ετησίως σε
1.013.618 άτομα. Οι περισσότεροι
απασχολούνται στον κλάδο της
μεταποίησης, ακολουθούμενοι από

κατασκευαστικές, εμπορικές και
επαγγελματικές, επιστημονικές και
τεχνολογικές δραστηριότητες.
160 εκατ. Ευρώ διαθέσιμα για
επενδύσεις
σε
τουριστικές
υποδομές
Οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή
τους 160 εκατομμύρια Ευρώ για τη
συγχρηματοδότηση επενδύσεων σε
τουριστικές υποδομές από ειδικό
πιστωτικό ταμείο.
Μια εταιρεία μπορεί να συνάψει
μακροπρόθεσμο δάνειο ύψους μέχρι
20
εκατομμυρίων
Ευρώ
υπό
ευνοϊκούς όρους από το πιστωτικό
ταμείο που διαχειρίζεται η τράπεζα
SID,
δήλωσε
ο
Σλοβενικός
Οργανισμός Τουρισμού (STO).
Τα
δάνεια
μπορούν
να
χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις σε
καταλύματα
και
αθλητικές
εγκαταστάσεις, ψυχαγωγικούς και
πολιτιστικούς χώρους, θέρετρα σκι,
λοιπά τουριστικά θέρετρα ή μαρίνες.
Οι νέες υποδομές θα πρέπει να
κατασκευαστούν στη Σλοβενία και
να ολοκληρωθούν το αργότερο σε
πέντε χρόνια μετά την υπογραφή της
σύμβασης δανείου.
Η συνολική αξία μιας μεμονωμένης
επένδυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει
τα 50 εκατομμύρια Ευρώ, με το
δάνειο από το ταμείο SID να μην
υπερβαίνει το 85% της αξίας.
Καθώς η σλοβενική τουριστική
βιομηχανία δημοσιεύει στοιχεία

ρεκόρ αφίξεων και διανυκτερεύσεων,
τα έσοδα υστερούν πολύ.
Η μέση τιμή του δωματίου στη
Σλοβενία εκτιμάται ότι είναι κατά
30% χαμηλότερη από τις τιμές στις
γειτονικές χώρες: στην κροατική
ακτή, την Ιταλία, την Αυστρία και τη
Βουδαπέστη.
Ο στόχος για την εξασφάλιση 18.00020.000
νέων
δωματίων
συμπεριλήφθηκε από το Υπουργείο
Οικονομίας
στη
στρατηγική
βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού
μέχρι το 2021.
Ο τουρισμός της Σλοβενίας άντλησε
145
εκατομμύρια
Ευρώ
σε
επιχορηγήσεις
από
τον
προϋπολογισμό της ΕΕ για την
περίοδο 2007-2013 για διάφορες
τουριστικές εγκαταστάσεις, αλλά δεν
υπάρχουν περισσότερα κονδύλια
στον προϋπολογισμό για την
περίοδο 2014-2020.
Δεδομένου ότι αυτό επηρεάζει τις
επενδύσεις στη σλοβενική τουριστική
βιομηχανία,
η
κυβέρνηση
δημιούργησε το νέο ταμείο.

