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Η οικονομική επιρροή των ξένων
εταιρειών στη Σλοβενία αυξάνεται
Η
οικονομική
σημασία
των
θυγατρικών
εταιρειών
ξένων
επιχειρήσεων
στη
Σλοβενία
αυξάνεται. Οι ξένες θυγατρικές
αντιπροσώπευαν το 5,4% των μη
χρηματοπιστωτικών εταιρειών το
2015, από 5,1% το προηγούμενο έτος.
Ωστόσο, απασχολούσαν το 20,5% του
συνολικού εργατικού δυναμικού,
από 19,2% και αντιπροσώπευαν το
26,3% της συνολικής προστιθέμενης
αξίας, από 24,1% το προηγούμενο
έτος. Η Στατιστική Υπηρεσία δήλωσε
ότι τα στοιχεία έχουν επηρεαστεί
σημαντικά
από
τις
πωλήσεις
αρκετών
μεγάλων
εγχώριων
εταιρειών σε αλλοδαπούς αγοραστές.
Η κυβέρνηση εγκρίνει νομοσχέδιο
για τη διάσωση των νοσοκομείων
με 136 εκατ. Ευρώ
Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε
νομοσχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη
χρηματοοικονομική σταθεροποίηση
των δημόσιων φορέων υγειονομικής
περίθαλψης, εξασφαλίζοντας 136
εκατ. Ευρώ από τον κρατικό

προϋπολογισμό για να καλύψει το
80%
των
ζημιών
που
συσσωρεύθηκαν από τα δημόσια
νοσοκομεία μέχρι το τέλος του
περασμένου έτους. Ενδέχεται επίσης
να
πρέπει
να
εγκριθεί
συμπληρωματικός προϋπολογισμός
για το τρέχον έτος. Η υπουργός
Υγείας κα Milojka Kolar Celarc
εξέφρασε την ικανοποίησή της για
την ενότητα της κυβέρνησης στο να
"ακούσει τον τομέα της υγείας", αλλά
είπε επίσης ότι το σύστημα υγείας θα
χρειαστεί περισσότερα χρήματα.
Οι εξαγωγές της Σλοβενίας
αυξήθηκαν 13% σε ετήσια βάση
τον Ιούλιο
Η Σλοβενία εξήγαγε αγαθά αξίας
2,33
δισ.
Ευρώ
τον
Ιούλιο,
σημειώνοντας αύξηση 12,9% σε
σύγκριση με τον ίδιο μήνα πριν από
ένα
χρόνο.
Οι
εισαγωγές
εμπορευμάτων αυξήθηκαν κατά
11,8% σε 2,22 δισ. Ευρώ την ίδια
περίοδο, σύμφωνα με την Στατιστική
Υπηρεσία. Το εμπορικό πλεόνασμα
τον Ιούλιο ανήλθε σε 115 εκατ. Ευρώ,
ενώ ο λόγος εξαγωγών-εισαγωγών
ήταν 105%. Ο κύριος όγκος των

εξαγωγών, δηλαδή 1,79 δισ. Ευρώ,
προωθήθηκε στις αγορές της ΕΕ,
μέγεθος αυξημένο κατά 15,1% σε
σύγκριση με τον Ιούλιο του 2016.
Η βιομηχανική παραγωγή
αυξήθηκε κατά 0,5% τον Ιούλιο σε
σχέση με τον Ιούνιο
Η βιομηχανική παραγωγή στη
Σλοβενία αυξήθηκε τον Ιούλιο κατά
0,5%, οφειλόμενη στην κατά 20%
αύξηση του κύκλου εργασιών στην
εξορυκτική
δραστηριότητα.
Η
χαμηλότερη αύξηση σημειώθηκε
στον τομέα της μεταποίησης (0,3%),
ενώ ο κύκλος εργασιών των
εταιρειών
που
προμηθεύουν
ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο και ατμό
αυξήθηκε κατά 1,6%.
Ο οίκος αξιολόγησης Moody's
αναβαθμίζει τη βαθμολογία των
κρατικών ομολόγων της Σλοβενίας
σε Baa1
Ο
οργανισμός
αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας Moody's
αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη
πιστοληπτική
ικανότητα
της
Σλοβενίας και των μη εγγυημένων
ομολόγων της στο Baa1 από το Baa3.
Η προοπτική άλλαξε σε σταθερή από
θετική. Η Moody's τόνισε την
«ευνοϊκή τάση του χρέους της
κυβέρνησης, που οδηγείται από τη
δημοσιονομική εξυγίανση και την
ισχυρή οικονομική ανάπτυξη», την
οποία ο οργανισμός αναμένει να
διατηρηθεί. Επιπλέον, επεσήμανε
την πρόοδο σε σχέση με ορισμένες
«σημαντικές
διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις, συγκεκριμένα όσον

αφορά τον τραπεζικό τομέα, τη
δικαιοσύνη και τη διοικητική
οργάνωση του κράτους». Εν τω
μεταξύ, η Moody's αισθάνεται ότι η
Σλοβενία
πρέπει
να
κάνει
περισσότερα για τη μεταρρύθμιση
του συνταξιοδοτικού συστήματος και
της υγειονομικής περίθαλψης
Η Σλοβενία ανακοινώνει νέα
εξαγορά ομολόγων
Η Σλοβενία σχεδιάζει να συνεχίσει
να μειώνει την έκθεσή της σε δάνεια
σε Δολάρια που ελήφθησαν με
υψηλά επιτόκια κατά τη διάρκεια
της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Στην
τελευταία
σχετική
ανακοίνωση,
γνωστοποίησε ότι θα εξαγοράσει
ομόλογα αξίας 400 εκατομμυρίων
Δολαρίων.
Η
ανακοίνωση
αναφέρεται σε χρεόγραφα Δολαρίων
λήξης το 2022, εκ των οποίων τα 823
εκατομμύρια Δολάρια είναι εκκρεμή
και ομόλογα λήξης το 2023, εκ των
οποίων τα 780 εκατομμύρια Δολάρια
είναι εκκρεμή. Τα ομόλογα έχουν
επιτόκια κουπονιών 5,5% και 5,85%
αντίστοιχα.
Η
Σλοβενία
αποκλείστηκε από την αγορά
ευρωομολόγων για μεγάλο μέρος της
χρηματοπιστωτικής
κρίσης
και
χρειάστηκε
να
καταφύγει
σε
δολαριακά ομόλογα. Τα στοιχεία του
κρατικού
Θησαυροφυλακίου
δείχνουν
ότι
έχει
ήδη
αναχρηματοδοτήσει το 47% του
χρέους σε Δολάρια με χρέος σε Ευρώ.
Η μέση αμοιβή στο ίδιο επίπεδο
τον Ιούλιο σε πραγματικούς όρους

Οι Σλοβένοι κέρδισαν τον Ιούλιο
μέση αμοιβή ύψους 1.039,55 Ευρώ
(1.593,10 Ευρώ ακαθάριστα), που
είναι
περίπου
ίδια
με
τον
προηγούμενο μήνα σε πραγματικούς
όρους αλλά μειωμένη κατά 0,5% σε
ονομαστικούς όρους. Οι μέσες
ετήσιες αποδοχές αυξήθηκαν κατά
2,8% σε ονομαστικές τιμές και κατά
1,8% σε πραγματικούς όρους,
σύμφωνα με τα στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας. Σε σύγκριση
με τον προηγούμενο μήνα, τα
καθαρά κέρδη για τον Ιούλιο ήταν
στο ίδιο επίπεδο στο δημόσιο τομέα,
αλλά μειωμένα κατά 0,7% στον
ιδιωτικό τομέα.
Η οικονομία της Σλοβενίας
προβλέπεται να διευρυνθεί φέτος
κατά 4,4%
Το IMAD, το κυβερνητικό ινστιτούτο
μακροοικονομικών
προγνώσεων,
αναβάθμισε
κατά
πολύ
τις
προβλέψεις του για την μεγέθυνση
του σλοβενικού ΑΕΠ. Φέτος, η
οικονομία,
κατά
το
IMAD,
αναμένεται να μεγεθυνθεί κατά
4,4%, πρόβλεψη αυξημένη κατά 0,8
ποσοστιαίες μονάδες από τις εαρινές
προβλέψεις του, ενώ η πρόβλεψη για
το 2018 αναθεωρήθηκε προς τα
επάνω κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες
σε 3,9%. Η ανάπτυξη είναι ευρεία,
υποστηριζόμενη από τις εξαγωγές
και την κατανάλωση. Η αναβάθμιση
αναμενόταν δεδομένου ότι το ΑΕΠ
αυξήθηκε
κατά
4,4%
σε
πραγματικούς όρους το δεύτερο
τρίμηνο και κατά 5,1% το πρώτο
τρίμηνο.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη
κορυφώθηκε τον Σεπτέμβριο
Ο
δείκτης
καταναλωτικής
εμπιστοσύνης
της
Σλοβενίας
αυξήθηκε
σε
επίπεδο
ρεκόρ,
σημειώνοντας αύξηση κατά μία
εκατοστιαία μονάδα από τον
Αύγουστο και κατά 8 μονάδες από
το Σεπτέμβριο του 2016, δείχνουν τα
νέα στοιχεία από τη Στατιστική
Υπηρεσία.
Η
ίδια
υπηρεσία
ανακοίνωσε ότι η αξία του δείκτη το
Σεπτέμβριο ήταν ίση με εκείνες τον
Ιούνιο και τον Ιανουάριο του
τρέχοντος έτους. Εκτός από τους
τρεις αυτούς μήνες, ο δείκτης δεν
είχε ανέλθει ποτέ σε αυτά τα επίπεδα
από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις
το 1996. Οι μηνιαίες και ετήσιες
αυξήσεις οδήγησαν σε υψηλότερες
προσδοκίες για την κατάσταση της
εθνικής οικονομίας.
Οι τιμές των κατοικιών
συνεχίζουν να αυξάνονται
Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν
κατά 4,3% το δεύτερο τρίμηνο του
έτους σε σχέση με το προηγούμενο
τρίμηνο, ενώ οι συναλλαγές σε νέες
μονάδες ήταν λιγότερες από αυτές
των παλαιότερων μονάδων. Τα
στοιχεία δείχνουν ότι οι τιμές των
νέων διαμερισμάτων αυξήθηκαν
κατά 11,3% το β' τρίμηνο και οι τιμές
των
νέων
μονοκατοικιών
παρέμειναν σταθερές. Οι τιμές των
μεταχειρισμένων
διαμερισμάτων
αυξήθηκαν κατά 3%, ενώ οι τιμές
των μεταχειρισμένων μονοκατοικιών
αυξήθηκαν κατά 4,2%. Πουλήθηκαν
2.019 διαμερίσματα, ο μεγαλύτερος

αριθμός σε δέκα χρόνια και 738
μονοκατοικίες,
ο
υψηλότερος
αριθμός από το 2003.
Η σλοβενική Κυβέρνηση ενέκρινε
τα σχέδια προϋπολογισμού των
ετών 2018 και 2019, πρόβλεψη για
ελαφρύ πλεόνασμα
Η κυβέρνηση ενέκρινε τα σχέδια
προϋπολογισμών για τα έτη 2018 και
2019, προβλέποντας ένα μικρό
πλεόνασμα για τα δύο έτη,
διατηρώντας
παράλληλα
την
ασφάλεια,
τις
υποδομές,
την
επιστήμη, την απασχόληση και την
υγεία
ως
προτεραιότητες.
Η
Υπουργός Οικονομικών κα Mateja
Vraničar Erman δήλωσε ότι η
κυβέρνηση έχει λάβει υπόψη τους
αισιόδοξους
μακροοικονομικούς
δείκτες και τις προβλέψεις που
παρουσίασε
το
κυβερνητικό
ινστιτούτο
μακροοικονομικών
προγνώσεων IMAD. Προκειμένου
να επιτευχθεί ο στόχος της
εξισορρόπησης των δημοσιονομικών
μεγεθών έως το 2020, η κυβέρνηση
προτείνει την αύξηση του ανώτατου
ορίου
των
κρατικών
προϋπολογισμών κατά 50 εκατ.
Ευρώ λόγω των πρόσθετων εσόδων
από τα ταμεία της ΕΕ το επόμενο
έτος.
Το πλεόνασμα της γενικής
κυβέρνησης στο 0,3% του ΑΕΠ το
δεύτερο τρίμηνο
Αφού το κράτος σημείωσε έλλειμμα
ύψους 155 εκατ. Ευρώ ή 1,6% του
ΑΕΠ τους πρώτους τρεις μήνες του
έτους,
το
δεύτερο
τρίμηνο

παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 30
εκατ. Ευρώ ή 0,3% του ΑΕΠ. Αν
εξαιρεθούν τα έξοδα τόκων, αυτό
είναι το υψηλότερο τριμηνιαίο
πλεόνασμα της τελευταίας δεκαετίας,
σύμφωνα
με
την
Στατιστική
Υπηρεσία. Τα κρατικά έσοδα
αυξήθηκαν κατά 5,5% σε ετήσια
βάση το δεύτερο τρίμηνο καθώς τα
έσοδα από τη συμμετοχή στα κέρδη
και
τα
μερίσματα
των
χρηματοπιστωτικών
εταιρειών
αυξήθηκαν κατά περισσότερο από
90%.
Ο πληθωρισμός ανήλθε σε 1,4% το
Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση
Εξαιτίας των αυξημένων τιμών σε
τρόφιμα και καύσιμα οι τιμές
καταναλωτή
στη
Σλοβενία
αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 1,4% το
Σεπτέμβριο,
0,2
εκατοστιαίες
μονάδες περισσότερο σε σχέση με
τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο
μηνιαίος
ρυθμός
πληθωρισμού
διαμορφώθηκε στο 0,2%. Οι τιμές
των εμπορευμάτων αυξήθηκαν κατά
μέσο όρο 1,3% σε ετήσια βάση και οι
τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν
κατά 1,5%, σύμφωνα με τη
Στατιστική Υπηρεσία. Τα μη διαρκή
και τα ημιδιαρκή αγαθά κοστίζουν
2% περισσότερο και τα διαρκή
αγαθά κατά 2,4% λιγότερο από ό, τι
πριν ένα χρόνο.
Ο τουρισμός της Σλοβενίας
συνεχίζει να αναπτύσσεται
Ο τουρισμός της Σλοβενίας συνεχίζει
να καταγράφει ρεκόρ με τα
τελευταία στατιστικά στοιχεία να

δείχνουν αύξηση των επισκεπτών
κατά 15% και των διανυκτερεύσεων
κατά 12% σε ετήσια βάση το
διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου.
Τα
τουριστικά
καταλύματα
σημείωσαν σχεδόν 2,15 εκατομμύρια
διανυκτερεύσεις μόνο τον Αύγουστο
και πάνω από 8,82 εκατομμύρια από
την αρχή του έτους, αύξηση 12% και
12,5%, αντίστοιχα σε σύγκριση με
την
αντίστοιχη
περίοδο
του
προηγούμενου έτους.

