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Η ΕΤΑΑ συνιστά στη Σλοβενία να
εστιάσει στην ιδιωτικοποίηση, τα
επισφαλή δάνεια
Η έκθεση 2017-18 της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας
Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης (European Bank for
Reconstruction and Development –
EBRD) συμβουλεύει τη Σλοβενία να
επικεντρωθεί στη βελτίωση της
εταιρικής διακυβέρνησης και στην
επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων,
στην
αντιμετώπιση
των
μη
εξυπηρετούμενων δανείων και του
εταιρικού χρέους καθώς και στην
αναβάθμιση των επιχειρηματικών
μεταρρυθμίσεων.
Η
έκθεση
διαπιστώνει ότι το υψηλό εταιρικό
χρέος, οι σύνθετες δομές ιδιοκτησίας
και το «μεγάλο αποτύπωμα» των
κρατικών εταιρειών με χαμηλή
απόδοση επηρεάζουν τις επενδύσεις,
των οποίων το μερίδιο στο ΑΕΠ
μειώνεται σχεδόν σταθερά από το
2008.
Πάνω από το 75% των κεφαλαίων
Έρευνας & Ανάπτυξης προήλθαν
από εταιρείες το 2016

Περισσότερο από το 75% των
κεφαλαίων που επενδύθηκαν στην
έρευνα και ανάπτυξη (Ε & Α) στη
Σλοβενία πέρυσι προέρχονταν από
ιδιωτικές εταιρείες, που ήταν το
μεγαλύτερο
μερίδιο
από
οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, σύμφωνα
με έρευνα της Eurostat. Οι
επενδύσεις στην Ε & Α στη Σλοβενία
ανήλθαν στο 2% του ΑΕΠ της χώρας,
μόλις κάτω από τον μέσο όρο 2,03%
της ΕΕ. Στη Σλοβενία, οι επενδύσεις
στην Ε & Α ανήλθαν συνολικά σε
809 εκατ. Ευρώ πέρυσι, σε σύγκριση
με 484 εκατ. Ευρώ το 2006, που
αντιστοιχούσαν στο 1,53% του ΑΕΠ.
Ο αριθμός των επιβατών
αεροπορικών εταιρειών αυξήθηκε
κατά 43% την τελευταία δεκαετία
Ο αριθμός των επιβατών στα διεθνή
αεροδρόμια της Σλοβενίας αυξήθηκε
πέρυσι σε 1,5 εκατ., δηλαδή αύξηση
43% την τελευταία δεκαετία. Η
πλειοψηφία των επιβατών στις
αεροπορικές
μεταφορές
στη
Σλοβενία ταξιδεύουν μέσω του
αεροδρομίου της Λιουμπλιάνα Jože
Pučnik. Η Σλοβενία διαθέτει επίσης
διεθνή αεροδρόμια στο Maribor στα

βορειοανατολικά και το Portorož
στις ακτές της θάλασσας. Οι
περισσότεροι επιβάτες ταξίδεψαν
πέρυσι από και προς τη Γερμανία
(16,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(13,4%) και την Τουρκία (7,9%),
ανέφερε η Στατιστική Υπηρεσία.
Οι φορολογικές Αρχές
ανακοινώνουν ελέγχους για
αδήλωτα ενοίκια βραχυχρόνιων
εκμισθώσεων ακινήτων
Η
Φορολογική
Αρχή
(FURS)
ανακοίνωσε την ενίσχυση των
ελέγχων από την έναρξη του 2018 με
στόχο την ανεύρεση των αδήλωτων
εκμισθώσεων ακινήτων. Έχοντας
αποκτήσει
δεδομένα
από
τις
πλατφόρμες
ενοικίασης
της
παγκόσμιας αγοράς, η FURS κάλεσε
όλους τους ιδιοκτήτες κατοικιών να
αναφέρουν τα έσοδά τους για να
αποφύγουν
τα
πρόστιμα.
Σε
αντίθετη περίπτωση, θα μπορούσαν
να στοιχίσουν στους παραβάτες
πρόστιμα από 400 έως 30.000 ευρώ.
Μόνο
στη
Λιουμπλιάνα,
περισσότερα από 1.500 διαμερίσματα
ενοικιάστηκαν
μέσω
της
πλατφόρμας AirBnB κατά το πρώτο
εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ενώ ο
αριθμός τους ανήλθε σε μόλις 31 το
2011.
Οι εξαγωγές της Σλοβενίας τον
Οκτώβριο αυξήθηκαν κατά 20,6%
σε ετήσια βάση
Οι εταιρείες της Σλοβενίας εξήγαγαν
συνολικά 2,606 δισ. Ευρώ σε αγαθά
τον Οκτώβριο, σημειώνοντας αύξηση
20,6% σε ετήσια βάση. Οι εισαγωγές

αυξήθηκαν κατά 17,3% στα 2,445 δισ.
Ευρώ και ο λόγος εξαγωγών προς
εισαγωγές ανήλθε στο 106,6%. Ο
δείκτης του πλεονάσματος κατά τους
πρώτους δέκα μήνες είναι 103,5% και
ανέρχεται σε 789,3 εκατ. Ευρώ. Η
αξία των εξαγωγών του Οκτωβρίου
είναι η υψηλότερη αυτή τη χρονιά,
ενώ οι εισαγωγές ήταν υψηλότερες
μόνο το Μάρτιο, σύμφωνα με τα
στοιχεία
που
δημοσίευσε
η
Στατιστική Υπηρεσία. Οι εξαγωγές
της Σλοβενίας στις χώρες της ΕΕ - οι
οποίες αντιπροσωπεύουν το 76,4%
των συνολικών εξαγωγών και το
80,4% των συνολικών εισαγωγών αυξήθηκαν 22,5% σε ετήσια βάση σε
1,992 δισ. Ευρώ, ενώ οι εισαγωγές
αυξήθηκαν 14,7% στα 1,967 δισ.
Ευρώ. Οι εξαγωγές σε χώρες εκτός
της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 14,8% στα
614,1 εκατ. Ευρώ και οι εισαγωγές
κατά 29,7% σε 478,1 εκατ. Ευρώ. Η
Γερμανία και η Ιταλία ήταν οι κύριοι
εμπορικοί εταίροι της Σλοβενίας
στην ΕΕ τον Οκτώβριο. Η Σερβία και
η Ρωσία ήταν οι κύριοι εξαγωγικοί
προορισμοί μεταξύ των μη μελών της
ΕΕ και η Κίνα και η Τουρκίας οι
κύριοι εισαγωγείς. Την περίοδο
Ιανουαρίου-Οκτωβρίου,
οι
συνολικές εξαγωγές ανήλθαν σε
23,482 δισ. Ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση 13,2% σε σχέση με την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ οι
εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 14,3% σε
22,693 δισ. Ευρώ.
Αύξηση της βιομηχανικής
παραγωγής κατά 8% το δεκάμηνο
Η βιομηχανική παραγωγή της
Σλοβενίας αυξήθηκε κατά 7,9% τους

πρώτους δέκα μήνες του έτους σε
σύγκριση με την ίδια περίοδο το
2016,
ανέφερε
η
Στατιστική
Υπηρεσία. Σε ετήσια βάση, η
παραγωγή κατά τους πρώτους δέκα
μήνες αυξήθηκε κατά 8,4% στον
τομέα της μεταποίησης, κατά 3,1%
στον εφοδιασμό σε ηλεκτρική
ενέργεια, φυσικό αέριο και ατμό και
κατά
6%
στην
εξορυκτική
βιομηχανία.
Σε ετήσια βάση, η παραγωγή στη
μεταποίηση αυξήθηκε κατά 11,1%
και
στην
παροχή
ηλεκτρικής
ενέργειας, φυσικού αερίου και ατμού
κατά 9,5%. Στην εξόρυξη η
βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε
κατά 9,8%. Τον Οκτώβριο, οι
βιομηχανικές εταιρείες σημείωσαν
αύξηση 1,7% σε σχέση με τον
Σεπτέμβριο και 14,2% περισσότερο
σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του
2016. Κατά τους πρώτους δέκα μήνες
του έτους τα έσοδα αυξήθηκαν κατά
9%. Η αξία των αποθεμάτων τελικής
και ημιτελούς παραγωγής μειώθηκε
κατά 0,9% σε μηνιαία βάση και
αυξήθηκε κατά 5,1% σε ετήσια βάση.
Εισαγωγή ηλεκτρονικού
συστήματος διοδίων για φορτηγά
οχήματα τον Απρίλιο
Τα
φορτηγά
στους
αυτοκινητόδρομους της Σλοβενίας
θα πρέπει να αρχίσουν να
χρησιμοποιούν το DarsGo, ένα
σύστημα
ανοικτών
οδικών
ηλεκτρονικών διοδίων, στις αρχές
Απριλίου
2018.
Ο
φορέας
εκμετάλλευσης
των
αυτοκινητοδρόμων της Σλοβενίας,
DARS, κάλεσε τους μεταφορείς να

εγγραφούν
στο
σύστημα
το
συντομότερο δυνατόν, προκειμένου
να αποφευχθούν οι ουρές αναμονής
πριν από την προθεσμία του
Απριλίου. Η DARS δήλωσε ότι έχει
ήδη δημιουργήσει επτά σημεία σε
αυτοκινητόδρομους
όπου
οι
μεταφορείς μπορούν να εγγραφούν
στο DarsGo, ενώ η εγγραφή θα
καταστεί
δυνατή
και
στο
www.darsgo.si και από την έναρξη
του νέου έτους σε ορισμένα
πρατήρια καυσίμων κατά μήκος των
αυτοκινητοδρόμων .
"Καλούμε τους μεταφορείς να
εγγραφούν
στο
σύστημα
το
συντομότερο δυνατόν και να
πάρουν τη μονάδα DarsGo για να
αποφύγουν πιθανές ουρές αναμονής
και υψηλά πρόστιμα εάν οδηγούν
κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων και
οδών ταχείας κυκλοφορίας χωρίς
μονάδες", δήλωσε ο εκπρόσωπος της
DARS. Σύμφωνα με τη DARS,
ολόκληρο
το
δίκτυο
αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας
κυκλοφορίας που ανέρχεται σε 618
χιλιόμετρα θα χωριστεί σε 125
τμήματα με 127 πύλες διοδίων. Τα
διόδια θα καταβάλλονται με βάση
τις πύλες διοδίων που θα περάσει το
όχημα και τις ιδιότητες του
οχήματος,
συμπεριλαμβανομένης
της κατηγορίας εκπομπών. Η DARS
εισάγει τη νέα μέθοδο χρέωσης
διοδίων
για
να
εξασφαλίσει
καλύτερη ροή κυκλοφορίας και πιο
δίκαιη είσπραξη. Το νέο σύστημα θα
εισαχθεί
επίσης
για
να
αντικαταστήσει
το
υπάρχον
παρωχημένο σύστημα είσπραξης
διοδίων. Η εισαγωγή του τον
Απρίλιο θα καταστήσει τη Σλοβενία

την πρώτη χώρα στην Ευρώπη που
θα μετατοπιστεί απευθείας από ένα
σύστημα με σταθμούς διοδίων σε ένα
πλήρως
ελεύθερο
διοδίων.
Συγκρίσιμες χώρες, όπως η Αυστρία,
η
Πολωνία
και
το
Βέλγιο,
προχώρησαν σε πρώτη φάση σε
σύστημα με αυτοκόλλητα διοδίων
και μετά σε ανοικτές οδικές
μεταφορές. Το ηλεκτρονικό σύστημα
διοδίων θα εισαχθεί για τα LGV, τα
φορτηγά με μέγιστο επιτρεπόμενο
βάρος άνω των 3.500 χιλιογράμμων,
ενώ
τα
αυτοκόλλητα
θα
εξακολουθήσουν
να
χρησιμοποιούνται για τα υπόλοιπα
οχήματα. Οι υπάρχοντες σταθμοί
διοδίων θα μετατραπούν σε σημεία
ελέγχου,
όπου
η
DARS
θα
παρακολουθεί
τη
χρήση
των
αυτοκόλλητων διοδίων και των
μονάδων
DarsGo.
Θα
χρησιμοποιούνται
επίσης
από
αστυνομικούς και τελωνειακούς
υπαλλήλους. Σύμφωνα με τη DARS,
οι πρώτοι σταθμοί θα καταστραφούν
σύντομα μετά την εισαγωγή του νέου
συστήματος.
Ο κατασκευαστής συστημάτων
προστασίας από υπερτάσεις Iskra
Zaščite ευημερεί υπό ελληνική
ιδιοκτησία
Η εταιρεία Iskra Zaščite, ηγέτης στην
παγκόσμια
αγορά
συστημάτων
προστασίας από υπερτάσεις με έδρα
τη Λιουμπλιάνα, σημείωσε αύξηση
καθαρών κερδών στα 1,26 εκατ.
Ευρώ το 2016, το πρώτο έτος υπό την
κυριότητα του ελληνικού ομίλου
Raycap.

Η Iskra Zaščite, η οποία σημείωσε
κέρδη μόλις 22.512 Ευρώ το 2015,
ανέφερε στην ετήσια έκθεσή της ότι
ξεκίνησε την ανάπτυξη μιας νέας
γενιάς προϊόντων πέρυσι, ενώ
αναβάθμισε και τις υπάρχουσες
γραμμές της.
Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις
μειώθηκαν κατά 11% σε 17,27 εκατ.
Ευρώ, που η εταιρεία το απέδωσε
στην μεταβίβαση των αναπτυξιακών
δραστηριοτήτων
της
σε
μια
νεοσυσταθείσα εταιρεία με την
επωνυμία CRDCE - Οικονομικό
Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και
Ανάπτυξη, το οποίο εδρεύει επίσης
στη Λιουμπλιάνα. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα τη μείωση του εργατικού
δυναμικού από 102 σε 76 άτομα.
Η Iskra Zaščite δημιούργησε το 82%
των εσόδων της σε ξένες αγορές το
2016, 8,1 εκατ. Ευρώ προέρχονται
από αγορές εκτός της ΕΕ και λίγο
πάνω από 6 εκατ. Ευρώ από τις
αγορές της ΕΕ. Πώλησε τα προϊόντα
της σε 261 αγοραστές σε 60 χώρες.
Η εταιρεία σχεδιάζει να μετακομίσει
σε νέες εγκαταστάσεις το επόμενο
έτος, ανακοινώνοντας ότι αυτές θα
έχουν το πιο εξελιγμένο εργαστήριο
δοκιμών προστασίας από υπερτάσεις
στην Ευρώπη.
Η Iskra Zaščite πωλήθηκε μαζί με
την εταιρεία Varsi, κατασκευαστή
βαρίστορ, στη Raycap το φθινόπωρο
του 2015 από τον Otmar Zorn, έναν
από τους πλουσιότερους Σλοβένους.
Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν
αποκαλύφθηκαν, αλλά η αξία της
υπολογίστηκε ανεπισήμως σε 50
εκατ. Ευρώ.
Η Varsi διπλασίασε επίσης το κέρδος
της πέρυσι σε 1,33 εκατ. Ευρώ, ενώ

παράλληλα αύξησε τα έσοδα κατά
περίπου 10% στα 6,64 εκατ. Ευρώ. Το
57% των εσόδων της προήλθε από
εξαγωγές.
Ο μέσος καθαρός μισθός αυξήθηκε
κατά 2,4% τον Οκτώβριο σε
ετήσια βάση
Ο μέσος καθαρός μισθός στη
Σλοβενία τον Οκτώβριο ανήλθε σε
1.056,47 Ευρώ αυξημένος κατά 3,4%
σε ετήσια βάση και κατά 2,4% σε
πραγματικούς όρους, σύμφωνα με
ανακοίνωση
της
Στατιστικής
Υπηρεσίας.
Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, ο
μέσος καθαρός μισθός αυξήθηκε τον
Οκτώβριο κατά 0,9% και 0,8%
ονομαστικά και σε πραγματικούς
όρους, αντίστοιχα.
Κατά τους πρώτους δέκα μήνες του
έτους, ο μέσος μηνιαίος ακαθάριστος
μισθός ανήλθε σε 1.603,75 Ευρώ,
αυξημένος
κατά
2,3%
σε
ονομαστικούς και κατά 0,9% σε
πραγματικούς όρους σε σχέση με την
αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Ο δείκτης καταναλωτικής
εμπιστοσύνης σε νέα υψηλά τον
Δεκέμβριο
Ο
δείκτης
καταναλωτικής
εμπιστοσύνης αυξήθηκε κατά μία
εκατοστιαία μονάδα το Δεκέμβριο σε
σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα,
για να φτάσει στο υψηλότερο ποτέ
σημείο από τον Μάρτιο του 1996,
οπότε η Στατιστική Υπηρεσία άρχισε
να
μετρά
την
καταναλωτική
εμπιστοσύνη.

Επίσης, η αξία του δείκτη ήταν
θετική
για
πρώτη φορά
το
Δεκέμβριο, γεγονός που σημαίνει ότι
οι
αισιόδοξοι
καταναλωτές
υπερέβησαν τους απαισιόδοξους.
Σε σύγκριση με τον προηγούμενο
Δεκέμβριο, η εμπιστοσύνη των
καταναλωτών αυξήθηκε κατά 10
ποσοστιαίες μονάδες και ήταν 15
μονάδες πάνω από τον μέσο όρο του
προηγούμενου έτους και 23 μονάδες
πάνω από το μακροπρόθεσμο μέσο
όρο.
Σε μηνιαίο επίπεδο, ο δείκτης
αυξήθηκε κυρίως λόγω των πιο
αισιόδοξων προσδοκιών για την
απασχόληση (+3 μονάδες), της
οικονομικής
κατάστασης
των
νοικοκυριών (+2 μονάδες) και της
αποταμίευσης (+1 μονάδα).
Από την άλλη πλευρά, ο υπο-δείκτης
που μετρά τις προσδοκίες των
καταναλωτών σε σχέση με την
κατάσταση της οικονομίας μειώθηκε
κατά μία εκατοστιαία μονάδα.
Σε
ετήσια
βάση,
ο
δείκτης
εμπιστοσύνης των καταναλωτών
ενισχύθηκε κυρίως από τις πιο
αισιόδοξες προσδοκίες όσον αφορά
την απασχόληση (+16 ποσοστιαίες
μονάδες) και την κατάσταση της
οικονομίας (+12 μονάδες).
Το ανώτατο όριο δανεισμού του
δημοσίου για το 2018 ανέρχεται σε
6,3 δισ. Ευρώ
Το σλοβενικό δημόσιο θα μπορέσει
να δανειστεί μέχρι και 6,3 δισ. Ευρώ
το 2018 για να χρηματοδοτήσει τις
τρέχουσες
δαπάνες
και
να
προεξοφλήσει
οφειλές
που

ωριμάζουν το 2019 και το 2020,
σύμφωνα με κυβερνητικό διάταγμα.
Το διάταγμα προβλέπει δανεισμό
για
τη
χρηματοδότηση
των
τρεχουσών δαπανών ύψους 2,2 δισ.
Ευρώ, ενώ το υπόλοιπο προορίζεται
για πληρωμές ομολόγων το 2019 και
το 2020.
Η κυβέρνηση δήλωσε ότι το
πραγματικό πεδίο εφαρμογής της
προχρηματοδότησης εξαρτάται από
την
κατάσταση
των
χρηματοπιστωτικών αγορών.
Και τα δύο στοιχεία είναι σημαντικά
χαμηλότερα από τα ανώτατα όρια
δανεισμού που ίσχυαν για το 2017.
Το 2017 έτος ρεκόρ για τον
σλοβενικό τουρισμό
Περίπου 4.4 εκατομμύρια τουρίστες
έφτασαν στη Σλοβενία κατά τους
πρώτους έντεκα μήνες του έτους και
πραγματοποίησαν 11,3 εκατομμύρια
διανυκτερεύσεις, αριθμός ρεκόρ για
τον
τουρισμό
της
Σλοβενίας,
ανέφερε η Στατιστική Υπηρεσία.
Ο αριθμός των αφίξεων τουριστών
αυξήθηκε κατά 14% και ο αριθμός
των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά
11% σε σχέση με την αντίστοιχη
περσινή περίοδο.
Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι ξένοι
προσκεκλημένοι
απέφεραν
εισπράξεις ύψους 2,3 δις. Ευρώ και
επιπλέον τουλάχιστον 270 εκατομμ.
Ευρώ σε ΦΠΑ.
Στο μέλλον, η Σλοβενία θα
επικεντρωθεί στην αύξηση της ανά
κεφαλής τουριστικής δαπάνης, η
οποία παραμένει μάλλον χαμηλή,
στο πλαίσιο της νέας τουριστικής
στρατηγικής.

Ο πληθωρισμός στο 1,7% το 2017
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της
Σλοβενίας αυξήθηκε σε 1,7% το
Δεκέμβριο,
κυρίως
λόγω
των
υψηλότερων τιμών των τροφίμων
και των πετρελαιοειδών, ανέφερε η
Στατιστική Υπηρεσία.
Σε μηνιαίο επίπεδο, οι τιμές
καταναλωτή ήταν κατά μέσο όρο
ίδιες με εκείνες του προηγούμενου
μήνα.
Με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη
τιμών καταναλωτή, το πρότυπο της
ΕΕ, ο ετήσιος πληθωρισμός της
Σλοβενίας ήταν 1,9% και ο μηνιαίος
ρυθμός σε 0,1% τον Δεκέμβριο.
Το έλλειμμα της γενικής
κυβέρνησης το τρίτο τρίμηνο στο
0,2% του ΑΕΠ
Οι ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες
είχαν θετική αντανάκλαση στα
δημόσια οικονομικά της Σλοβενίας,
με το έλλειμμα της γενικής
κυβέρνησης να μειώνεται στο 0,2%
του ΑΕΠ και το χρέος να παραμένει
στα ίδιο επίπεδο το τρίτο τρίμηνο
2017.
Τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2017, το
έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης
εκτιμάται σε 134 εκατ. Ευρώ ή 0,4%
του ΑΕΠ, το οποίο ανήλθε σε 549
εκατ. Ευρώ ή 1,8% του ΑΕΠ την
αντίστοιχη
περίοδο
του
προηγούμενου έτους.
Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του
έτους παρατηρήθηκε έντονη αύξηση
των εσόδων και σταδιακή αύξηση
των δαπανών, γεγονός που δείχνει
περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων
λιτότητας και σταδιακή αύξηση της

απορρόφησης των κονδυλίων της
ΕΕ.
Εξαιρουμένου του κόστους των
τόκων,
η
γενική
κυβέρνηση
δημιούργησε πρωτογενές πλεόνασμα
για το τρίτο τρίμηνο του 2017 το
οποίο ανήλθε σε 297 εκατ. Ευρώ ή
2,7% του ΑΕΠ (1,4% του ΑΕΠ πριν
από ένα χρόνο).
Το ενοποιημένο ακαθάριστο χρέος
της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε
33,285 δισ. Ευρώ ή 78,4% του ΑΕΠ το
τρίτο τρίμηνο.

