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Το ΑΕΠ της Σλοβενίας αυξήθηκε
κατά 4,5% σε πραγματικούς όρους
το 2017
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της
Σλοβενίας (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά
4,5% σε πραγματικούς όρους πέρυσι,
σύμφωνα με τα προκαταρκτικά
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Η οικονομία αυξήθηκε κατά 4,1% σε
ετήσια βάση το τελευταίο τρίμηνο
του 2018.
Σε σύγκριση με το προηγούμενο
τρίτο τρίμηνο, η οικονομία αυξήθηκε
κατά εποχικά διορθωμένο ποσοστό
0,8%.
Σε
σύγκριση
με
το
προηγούμενο έτος, αυξήθηκε κατά
3,6%.
Σε ολόκληρο το 2018, η εποχικά
διορθωμένη αύξηση του ΑΕΠ ήταν
στο 4,6%.
Σε σύγκριση σε ετήσια βάση, ο
εποχιακά
διορθωμένος
ρυθμός
ανόδου του ΑΕΠ ήταν ο υψηλότερος
στο πρώτο και το τρίτο τρίμηνο,
φθάνοντας στο 5,2% και 5,1%
αντίστοιχα. Σε πραγματικούς όρους,
η οικονομία επεκτάθηκε κατά 4,8%
και 5,0% αντίστοιχα.

Στο δεύτερο και το τέταρτο τρίμηνο,
οι ρυθμοί αύξησης ανήλθαν σε 4,6%
και 3,6% αντίστοιχα, σύμφωνα με τα
εποχικά διορθωμένα στοιχεία, ενώ σε
πραγματικούς όρους ήταν 4,1% και
για τα δύο τρίμηνα.
Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ του
προηγούμενου έτους είναι σύμφωνος
με τις προσδοκίες των εγχώριων και
διεθνών οργανισμών ή ελαφρώς
υψηλότερος. Ωστόσο, είναι κάπως
χαμηλότερος από το 2017, όταν η
οικονομία επεκτάθηκε με ρυθμό
4,9%.
Στις φθινοπωρινές του προβλέψεις,
το
κυβερνητικό
Ινστιτούτο
Μακροοικονομικής Ανάλυσης και
Ανάπτυξης (IMAD) προέβλεψε την
αύξηση του ΑΕΠ πέρυσι στο 4,4%. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έθεσε σε
4,3% τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ
η Banka Slovenije, η Κεντρική
Τράπεζα,
δήλωσε
στα
μέσα
Δεκεμβρίου 2018 ότι υπολόγιζε να
φθάσει το 4,2%.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική
εκτίμηση, το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές
για το 2018 ανέρχεται σε 45,948 δισ.

Ευρώ, ήτοι 6,9% αυξημένο σε σχέση
με το 2017.
Τα τελικά στοιχεία για το ΑΕΠ για
το 2018 αναμένεται να γίνουν
γνωστά στο τέλος Αυγούστου.
Η εκπρόσωπος της Στατιστικής
Υπηρεσίας κα Romana Korenič
τόνισε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι
εξαγωγές
εξακολουθούν
να
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
στην αύξηση του ΑΕΠ, αλλά ότι ο
ρόλος των εγχώριων δαπανών
γίνεται όλο και πιο σημαντικός.
Το 2018, οι εγχώριες δαπάνες
αυξήθηκαν κατά 4,6%, που είναι η
υψηλότερη αύξηση από το 2007.
Το εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και
υπηρεσιών συνέβαλε κατά 0,3
ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση
του ΑΕΠ πέρυσι, η οποία είναι πολύ
μικρότερη από το 2017, όταν
συνέβαλε κατά 1,3 ποσοστιαίες
μονάδες.
Οι
ακαθάριστες
επενδύσεις
αυξήθηκαν κατά 12,6%, δηλαδή
κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες
λιγότερο σε σχέση με το 2017. Οι
ακαθάριστες επενδύσεις σε πάγια
στοιχεία αυξήθηκαν κατά 10,6%, στο
ίδιο δηλαδή επίπεδο με το 2017
(+10,7%).
Ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων
σε πάγια στοιχεία ενεργητικού στις
κατασκευές έγινε πιο μετριοπαθής,
δήλωσε η κα Korenič. Ήταν
εξαιρετικά υψηλός το τρίτο τρίμηνο,
αυξανόμενος περισσότερο από 20%

σε ετήσια βάση, αλλά το τελευταίο
τρίμηνο, η ανάπτυξη ήταν μόνο
περίπου 12%, η οποία, ωστόσο,
εξακολουθεί να είναι αρκετά υψηλή,
σημείωσε.
Η αύξηση των επενδύσεων των
επιχειρήσεων σε μηχανήματα και
εξοπλισμό
μεταφορών
επιβραδύνθηκε κάπως, ενώ οι
επενδύσεις σε κτίρια αυξήθηκαν
κατά 6%, που είναι η υψηλότερη
αύξηση από το δεύτερο εξάμηνο του
2016.
Η τελική κατανάλωση αυξήθηκε
κατά 2,3% (κατά 1,5% το 2017). Η
κατανάλωση
των
νοικοκυριών
αυξήθηκε κατά 2,2% και οι δημόσιες
δαπάνες κατά 2,6%. Σε σύγκριση, το
2017
οι
δημόσιες
δαπάνες
αυξήθηκαν μόνο κατά 0,5%.
Ο αριθμός των απασχολουμένων
αυξήθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση σε
1.017.000, που είναι ο υψηλότερος
αριθμός που έχει καταγραφεί από το
1995.
Σλοβενικοί και διεθνείς οργανισμοί
αναμένουν ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί
κατά 3,3%-3,7% φέτος.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στο 1,2%
το Φεβρουάριο, μηνιαίως στο 0,8%
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της
Σλοβενίας το Φεβρουάριο ήταν 1,2%,
οφειλόμενος στις υψηλότερες τιμές
ενέργειας,
ενώ
ο
μηνιαίος
πληθωρισμός ανήλθε σε 0,8% λόγω
των υψηλότερων τιμών των ειδών
ένδυσης και πακέτων διακοπών,

σύμφωνα
Υπηρεσία.

με

την

Στατιστική

Ο ετήσιος πληθωρισμός ενισχύθηκε
κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών
ηλεκτρικής
ενέργειας,
φυσικού
αερίου
και
άλλων
καυσίμων
θέρμανσης.
Αυτές οι τιμές αυξήθηκαν κατά 4,8%
συνεισφέροντας 0,4 της εκατοστιαίας
μονάδας
στο
ετήσιο
ποσοστό
πληθωρισμού, ενώ οι υψηλότερες
τιμές των πακέτων διακοπών (+5,5%)
συνεισέφεραν επιπλέον 0,2 μονάδες
βάσης.
Επίσης, συνεισφέροντας 0,2 π.μ.
ήταν οι ακριβότερες επικοινωνίες
(+3,9%) και οι υπηρεσίες φιλοξενίας
(+ 2,7%).
Ο ετήσιος πληθωρισμός μετριάστηκε
εν τω μεταξύ με τις χαμηλότερες
τιμές των καυσίμων κινητήρων, με
τις τιμές των καυσίμων να
μειώνονται κατά 7,1% και το ντίζελ
κατά 1,2%.
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού τον
Φεβρουάριο
ήταν
0,3
της
εκατοστιαίας μονάδας υψηλότερος
από τον ετήσιο πληθωρισμό τον
Ιανουάριο.
Οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν
το Φεβρουάριο κατά 2,9% σε ετήσια
βάση και οι τιμές των προϊόντων
κατά 0,4%. Οι τιμές των μη διαρκών
αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,7%, ενώ
οι
τιμές
των
διαρκών
και
ημιδιαρκών αγαθών μειώθηκαν
κατά 0,9% και 0,3% αντίστοιχα.

Σε μηνιαίο επίπεδο, οι υψηλότερες
τιμές
ρουχισμού
(+4,7%)
συνεισέφεραν
0,2
ποσοστιαίες
μονάδες στο μηνιαίο ποσοστό
πληθωρισμού ύψους 0,8% του
Φεβρουαρίου, ενώ τα ακριβότερα
πακέτα
διακοπών
(+8,2%)
συνεισέφεραν
επιπλέον
0,1
ποσοστιαία μονάδα.
Επίσης,
συνεισέφεραν
0,1
ποσοστιαία μονάδα οι υψηλότερες
τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου (+0,8%), των
επίπλων (+2,4%), των καυσίμων και
λιπαντικών αυτοκινήτων (+1,7%) και
των
υπηρεσιών
επικοινωνιών
(+1,8%).
Με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη
τιμών καταναλωτή, τον δείκτηπρότυπο της ΕΕ, ο ετήσιος
πληθωρισμός
της
Σλοβενίας
κυμάνθηκε στο 1,3%, ενώ οι τιμές
αυξήθηκαν κατά 0,7% σε μηνιαίο
επίπεδο.
Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις
παραμένουν δημιουργοί θέσεων
εργασίας
Από τις 142.000 επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνταν στη Σλοβενία
το 2017, σχεδόν το 95% ήταν πολύ
μικρές
επιχειρήσεις
και
απασχολούσαν περισσότερο από το
ένα τρίτο του συνόλου των 627.000
εργαζομένων σε όλες τις εταιρείες.
Τα περισσότερα έσοδα, πάνω από τα
δύο τρίτα, δημιουργήθηκαν από

μεγάλες εταιρείες, σύμφωνα με
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Οι
μεγάλες
επιχειρήσεις
απασχολούσαν το 27,3%, οι μεσαίες
επιχειρήσεις το 19,1% και οι μικρές
επιχειρήσεις το 18,6% όλων των
εργαζομένων.
Ο ακριβής αριθμός των εταιρειών
που δραστηριοποιήθηκαν το 2017
ανερχόταν σε 142.574, εκ των οποίων
το 94.7% ήταν πολύ μικρές
επιχειρήσεις, που ταξινομούνται ως
οντότητες με έως εννέα υπαλλήλους.
Οι μικρές επιχειρήσεις (έως και 49
εργαζόμενους) αντιπροσώπευαν το
4,3%, οι μεσαίες επιχειρήσεις (μέχρι
249 εργαζόμενους) το 0,8% και οι
μεγάλες επιχειρήσεις (περισσότερους
από 250 εργαζόμενους) το 0,2% όλων
των εταιρειών.
Όλες οι εταιρείες της Σλοβενίας
παρήγαγαν συνολικά έσοδα ύψους
96 δισ. Ευρώ σε έσοδα το 2017, εκ
των οποίων το 34,3% δημιουργήθηκε
από
μεγάλες
εταιρείες,
ακολουθούμενες από τις μεσαίες
επιχειρήσεις (23,2%), τις μικρές
επιχειρήσεις (21,8%) και τις πολύ
μικρές επιχειρήσεις (20,7%) .
Από τη συνολική προστιθέμενη αξία
των 23 δισ. Ευρώ, το 35,8% παρήχθη
από μεγάλες επιχειρήσεις, το 21,2%
από τις μεσαίες επιχειρήσεις, το
19,5% από τις μικρές επιχειρήσεις
και το 23,5% από τις πολύ μικρές
επιχειρήσεις.

Το μεγαλύτερο μερίδιο των εσόδων
από πωλήσεις προήλθαν από τις
βιομηχανικές επιχειρήσεις (40%), οι
οποίες ήταν επίσης στην κορυφή
όσον αφορά την παραγόμενη
προστιθέμενη αξία (43%).
Τα λιγότερα έσοδα από τις πωλήσεις
και η μικρότερη προστιθέμενη αξία
ανά τομέα δημιουργήθηκαν από
κατασκευαστικές εταιρείες, 5% και
6% αντίστοιχα.
Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις, οι
οποίες περιλαμβάνουν τα ορυχεία
και λατομεία, τη μεταποίηση, την
ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο,
τον ατμό και την παροχή νερού,
καθώς και εταιρείες διαχείρισης
αποβλήτων, αύξησαν τα έσοδα από
πωλήσεις κατά 11% σε σύγκριση με
το 2016.
Περίπου
20.000
εταιρείες
δραστηριοποιήθηκαν
στη
μεταποίηση το 2017, στη Σλοβενία,
με τα έσοδα από τις πωλήσεις να
αυξάνονται περισσότερο στον τομέα
των αυτοκινήτων (κατά 29%) και να
μειώνονται
κατά
πολύ
στην
παραγωγή ειδών ένδυσης (κατά
14%).
Η Σλοβενία σημείωσε αύξηση του
αριθμού των τουριστών κατά 8%
το 2018
Η Σλοβενία είχε ένα ακόμη έτος
ρεκόρ στον τουρισμό το 2018. Ο
αριθμός των τουριστών αυξήθηκε
κατά 8% και ανήλθε στα 5,9
εκατομμύρια άτομα και ο αριθμός
των διανυκτερεύσεων παρουσίασε

αύξηση κατά 10% και ανήλθε σε 15,7
εκατομμύρια, σύμφωνα με την
Στατιστική Υπηρεσία. Ενώ ο αριθμός
των ξένων επισκεπτών αυξήθηκε, ο
αριθμός των Σλοβένων ήταν περίπου
ο ίδιος όπως και το 2017.

Εκτός Ευρώπης, οι περισσότεροι
επισκέπτες προέρχονταν από τις
ΗΠΑ, δημιουργώντας το 3% όλων
των διανυκτερεύσεων (αύξηση 24%
από το 2017), ακολουθούμενοι από
την Ασία και το Ισραήλ.

Οι τουρίστες από το εξωτερικό
σημείωσαν 4,4 εκατομμύρια αφίξεις
(αύξηση 11% από το 2017) και 11,2
εκατομμύρια
διανυκτερεύσεις
(αύξηση 15% από το 2017).

Οι υπηρεσίες φιλοξενίας στις Άλπεις
δημιούργησαν έσοδα ύψους 1,77
εκατ. Ευρώ, ήτοι 11,4% περισσότερα
από
το
προηγούμενο
έτος,
καταγράφοντας
4,49
εκατ.
διανυκτερεύσεις,
σημειώνοντας
αύξηση 14% σε ετήσια βάση. Σχεδόν
το ένα τρίτο των επισκεπτών ήλθε
από το εξωτερικό.

Ο αριθμός των Σλοβένων τουριστών
ανήλθε σε 1,5 εκατομμύρια και οι
διανυκτερεύσεις σε 4,5 εκατομμύρια
περίπου, σχεδόν το ίδιο με το 2017.
Το μερίδιο των διανυκτερεύσεων
αλλοδαπών τουριστών αυξάνεται
συνεχώς από το 2010. Ενώ οι
τουρίστες
από
το
εξωτερικό
δημιούργησαν το 56% όλων των
διανυκτερεύσεων
τουριστικών
νυχτών πριν εννέα χρόνια, το
μερίδιο αυξήθηκε στο 64% το 2015,
το 68% το 2017 και το 71% το 2018.
Οι
αλλοδαποί
τουρίστες
προέρχονταν
κυρίως
από
τη
Γερμανία και την Ιταλία (12%
έκαστη), την Αυστρία (9%), την
Ολλανδία και την Κροατία (5%
έκαστη).
Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων που
προέκυψαν από επισκέπτες από τις
Κάτω Χώρες σημείωσε τη μεγαλύτερη
αύξηση (+22%), ακολουθούμενος
από τη Γερμανία και την Κροατία
(+17% και + 16%, αντίστοιχα).

Τα ξενοδοχεία, τα B & B και άλλα
καταστήματα φιλοξενίας σε και
γύρω
από
ιαματικά
λουτρά
απέφεραν 1,01 εκατομμύρια ευρώ σε
έσοδα (αύξηση 1%), σημειώνοντας
3,49 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις,
το επίπεδο των οποίων ήταν το ίδιο
με το 2017. Περίπου το 40% των
φιλοξενουμένων ήταν Σλοβένοι.
Στη
θάλασσα,
ο
τουρισμός
δημιούργησε έσοδα ύψους 929.000
ευρώ έσοδα (6% υψηλότερα σε σχέση
με το 2017) με 3,01 εκατομμύρια
διανυκτερεύσεις (6,9% περισσότερο
από το 2017).
Τα
ξενοδοχεία
και
άλλες
εγκαταστάσεις στη Λιουμπλιάνα
δημιούργησαν έσοδα ύψους 1,02
εκατ. Ευρώ (9,1% περισσότερα από
το
προηγούμενο
έτος)
και
κατέγραψαν
2,18
εκατ.
διανυκτερεύσεις (22,3% περισσότερες
από το 2017).

Ο μεγαλύτερος αριθμός τουριστικών
βραδιών καταγράφηκε στους δήμους
της Λιουμπλιάνα, του Piran, του
Bled, της Kranjska Gora, της Brežice,
της Bohinj και της Moravske Toplice.
Τα ξενοδοχεία αντιστοιχούσαν στο
53% των διανυκτερεύσεων, με τους
επισκέπτες να διαμένουν κατά μέσο
όρο 2,6 νύχτες, η οποία ήταν επίσης
η μέση διάρκεια όλων των διαμονών
πέρυσι. Οι επισκέπτες σε θέρετρα
σπα
τείνουν
να
παραμένουν
περισσότερο, με 3,5 διανυκτερεύσεις
κατά μέσο όρο.
Αύξηση των εσόδων από ξένους
τουρίστες κατά 12% το 2018
Τα έσοδα από ξένους τουρίστες που
επισκέφθηκαν τη Σλοβενία έφθασαν
τα 2,77 δισ. Ευρώ το 2018, σχεδόν
12% περισσότερα από το 2017,
σύμφωνα με τα στοιχεία έκθεσης της
Κεντρικής Τράπεζας.
Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι
μόνο το Δεκέμβριο, τα έσοδα από
τον τουρισμό αυξήθηκαν κατά 10%.

το 2018 από περισσότερο από 13% το
2017.
Με
τις
εισαγωγές
να
αυξάνονται κατά 11%, το εμπορικό
πλεόνασμα
μειώθηκε
στο
χαμηλότερο επίπεδο, σύμφωνα με τη
Στατιστική Υπηρεσία.
Οι εξαγωγές σημείωσαν νέο ρεκόρ
και ανήλθαν σε 30,9 δισ. Ευρώ και οι
εισαγωγές σημείωσαν επίσης ρεκόρ
και ανήλθαν σε 30,6 δισ. Ευρώ. Το
εμπορικό πλεόνασμα περιορίστηκε
σε μόλις 0,2 δισ. Ευρώ από 0,7 δισ.
Ευρώ το προηγούμενο έτος.
Το
συνολικό
πλεόνασμα
δημιουργείται στο εμπόριο με τρίτες
χώρες, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο με
τα μέλη της ΕΕ είναι αρνητικό εδώ
και πολλά χρόνια.
Η Γερμανία παραμένει μακράν ο
μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος,
αντιπροσωπεύοντας το ένα πέμπτο
των εξαγωγών και περίπου το ένα
έκτο των εισαγωγών. Η Ιταλία
βρίσκεται στη δεύτερη θέση στις
εξαγωγές και τις εισαγωγές.

Ο βασικός στόχος της στρατηγικής
της χώρας για την αειφόρο
ανάπτυξη του τουρισμού 2017-2021
είναι η αύξηση των εσόδων από
ξένους τουρίστες στα 3,7-4 δις Ευρώ.

Η γειτονική Κροατία είναι επίσης
σημαντικός εμπορικός εταίρος και
επίσης μία από τις λίγες πηγές
πλεονασμάτων στην ΕΕ, με τις
εξαγωγές στα 2,5 δισ. Ευρώ και τις
εισαγωγές στα 1,7 δισ. Ευρώ.

Η ανάπτυξη των εξαγωγών της
Σλοβενίας επιβραδύνεται το 2018,
εξακολουθεί όμως να είναι ισχυρή
στο 9,2%

Από την άλλη πλευρά, η Αυστρία
αντιπροσώπευε εισαγωγές ύψους 3,2
δισ. Ευρώ και εξαγωγές ύψους 2,4
δισ. Ευρώ.

Η ανάπτυξη των εξαγωγών της
Σλοβενίας επιβραδύνθηκε στο 9,2%

Συνολικά, μόνο πέντε χώρες η
Γερμανία, η Ιταλία, η Κροατία, η

Αυστρία
και
η
Γαλλία
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από
το ήμισυ του συνόλου των
συναλλαγών.
Οι κύριες εξαγωγές της Σλοβενίας
ήταν
οχήματα,
ιατρικά
και
φαρμακευτικά
προϊόντα
και
ηλεκτρικά μηχανήματα.
Τα οχήματα είναι επίσης η
μεγαλύτερη
ενιαία
ομάδα
εισαγωγών, ακολουθούμενα από τα
παράγωγα πετρελαίου και τα
ηλεκτρικά μηχανήματα.
Ενώ τα στοιχεία για το σύνολο του
έτους είναι θετικά, η τάση δείχνει να
προκαλεί
ανησυχία
μετά
τις
προειδοποιήσεις ότι οι οικονομίες
των
μεγαλύτερων
εμπορικών
εταίρων
της
Σλοβενίας
επιβραδύνονται.
Η Σλοβενία εξέδωσε έντοκα
γραμμάτια ύψους 181 εκατ. Ευρώ
με αρνητικό επιτόκιο

γραμμάτια έξι μηνών έδωσαν
επιτόκιο -0,38% και τα δωδεκάμηνα
γραμμάτια -0,39%.
Αυτός είναι ο δεύτερος γύρος
δανεισμού του τρέχοντος έτους,
αφού η Σλοβενία εξέδωσε νέο
δεκαετές ευρωομόλογο αναφοράς,
αξίας 1,5 δισ. Ευρώ τον Ιανουάριο.
Ο συνολικός δανεισμός για το
τρέχον έτος έχει περιοριστεί στα 2,1
δισ. Ευρώ.
Αύξηση
της
βιομηχανικής
παραγωγής κατά 4,6% το 2018
Η βιομηχανική παραγωγή της
Σλοβενίας αυξήθηκε πέρυσι κατά
4,6%, λόγω της επέκτασης στον
τομέα της μεταποίησης. Ωστόσο, τα
τελευταία
στατιστικά
στοιχεία
δείχνουν ότι ο ρυθμός ανάπτυξης
επιβραδύνθηκε
κατά
3,4
εκατοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με
το 2017.

Η Σλοβενία προχώρησε στην έκδοση
εντόκων γραμματίων ύψους 181
εκατ. Ευρώ τον Φεβρουάριο, τη
μεγαλύτερη
έκδοση
εντόκων
γραμματίων για πολλά χρόνια, με τα
επιτόκια να παραμένουν σε χαμηλά
επίπεδα ρεκόρ.

Ο τομέας της μεταποίησης σημείωσε
αύξηση 5% στην παραγωγή, η οποία
οφείλεται σε αύξηση της τάξης του
1,2% στην παροχή ηλεκτρικής
ενέργειας, φυσικού αερίου και ατμού
και μείωση της εξόρυξης και
λατομείας κατά 1,6%, σύμφωνα με τη
Στατιστική Υπηρεσία.

Τα τριμηνιαία γραμμάτια έχουν
επιτόκιο -0,38%, τα εξάμηνα -0,39%
και τα δωδεκάμηνα -0,40%.

Όπως η παραγωγή, έτσι και τα έσοδα
από τις βιομηχανικές πωλήσεις
αυξήθηκαν επίσης κατά 4,6% πέρυσι.

Τα
επιτόκια
είναι
ελαφρώς
χαμηλότερα από ό, τι στην τελευταία
έκδοση του Οκτωβρίου, όταν τα

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στους
διάφορους επιμέρους κλάδους, με
τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης να

σημειώνεται
στον
κλάδο
των
κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 9,6%.

της Adria, από την Adria, πριν από
λίγο καιρό για 8 εκατομμύρια ευρώ.

Η κατασκευαστική βιομηχανία
σημείωσε αύξηση 20% το 2018

Πριν
ο
κ.
Beulertz
γίνει
πλειοψηφικός ιδιοκτήτης της, η
Adria ήταν αποκλειστική ιδιοκτησία
της AA International Aviation
Holding, μιας εταιρείας που ανήκει
στο
γερμανικό
ταμείο
ανασυγκρότησης 4K Invest, η οποία
αγόρασε την Adria από το σλοβενικό
κράτος το 2016.

Η αξία των κατασκευαστικών
εργασιών στη Σλοβενία αυξήθηκε
κατά 19,9% το 2018, γεγονός που
σημαίνει ότι ο τομέας αυξήθηκε με
ρυθμό ταχύτερο κατά 2,2% σε σχέση
με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα
με νεώτερα στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσία.
Η κατασκευή κτιρίων αυξήθηκε κατά
17% και η αξία των εργασιών
πολιτικού μηχανικού αυξήθηκε κατά
21,2%.
Η αεροπορική εταιρεία Adria
Airways αποκτά νέο ιδιοκτήτη
Η STBE, εταιρεία που λέγεται ότι
κατέχει το σήμα της αεροπορικής
εταιρείας
‘Adria
Airways’,
απορροφήθηκε από την ‘Adria
Airways’. Η κίνηση αυξάνει το
μετοχικό κεφάλαιο της αεροπορικής
εταιρείας και αλλάζει την ιδιοκτησία
της.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της
Adria αυξήθηκε κατά 1,5 εκατ. Ευρώ
στα 3,28 εκατ. Ευρώ και η
πλειοψηφία
της
ιδιοκτησίας
μεταβιβάστηκε στον κ. Stefan
Beulertz, μέχρι σήμερα μοναδικό
ιδιοκτήτη της STBE.
Σύμφωνα με την πύλη ειδήσεων Siol,
η STBE αγόρασε το εμπορικό σήμα

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι η
στρατηγική της και οι καθημερινές
λειτουργίες της δεν θα αλλάξουν υπό
τη νέα ιδιοκτησία, σύμφωνα με
δηλώσεις εκπροσώπου της στο τύπο.
Αντιμετωπίζοντας
προβλήματα
ρευστότητας,
η
Adria,
έλαβε
κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 4 εκατ.
Ευρώ στο τέλος του 2018.
Οι ιδιοκτήτες ανακοίνωσαν αύξηση
κεφαλαίου ύψους 10 εκατ. Ευρώ το
πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους
και η κίνηση πιστεύεται ότι αποτελεί
μέρος αυτού του επιχειρηματικού
σχεδιασμού.
Πέρυσι,
η
Adria
εξετάστηκε
λεπτομερώς από την Υπηρεσία
Πολιτικής
Αεροπορίας
για
προβλήματα αφερεγγυότητας, αλλά
η
Υπηρεσία
δήλωσε
τον
προηγούμενο
μήνα
ότι
η
αεροπορική εταιρεία ήταν σε θέση
να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη
φερεγγυότητα, οπότε διατήρησε το
πιστοποιητικό αερομεταφορέα.

Εν τω μεταξύ, η οικονομική
εφημερίδα Finance ανέφερε μια
ανεπίσημη πηγή ισχυριζόμενη ότι η
εταιρεία
είχε
παρουσιάσει
λειτουργική ζημιά 14-15 εκατ. Ευρώ
πέρυσι.
Η Adria ούτε επιβεβαίωσε ούτε
αρνήθηκε
την
έκθεση,
επαναλαμβάνοντας
ότι
θα
τοποθετούσε νέα κεφάλαια ύψους 10
εκατ. Ευρώ μέχρι τα τέλη Μαρτίου.
Μείωση
του
δείκτη
καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον
Φεβρουάριο
Αφού αυξήθηκε για τέσσερις μήνες, η
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη
Σλοβενία μειώθηκε τον Φεβρουάριο
κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε
μηνιαία βάση και κατά πέντε
μονάδες σε ετήσια. Ωστόσο, ήταν
ακόμα τρεις μονάδες πάνω από το
μέσο όρο του περασμένου έτους και
14
μονάδες
πάνω
από
το
μακροπρόθεσμο μέσο όρο, ανέφερε η
Στατιστική Υπηρεσία.
Η μηνιαία πτώση οφείλεται κυρίως
στην
απαισιοδοξία
για
την
απασχόληση (-8 π.μ.) και στην
οικονομική κατάσταση της χώρας (-4
π.μ.).
Από
την
άλλη
πλευρά,
οι
καταναλωτές ήταν αισιόδοξοι για τις
προοπτικές αποταμίευσης (+ 4 π.μ).
Η ετήσια πτώση των πέντε μονάδων
οφείλεται στις χαμηλές προσδοκίες
των
καταναλωτών
για
την
απασχόληση (-14 π.μ.) και στην

οικονομική κατάσταση στη χώρα (12 π.μ.).
Εν τω μεταξύ, οι προσδοκίες των
καταναλωτών σχετικά με την
αποταμίευση και την οικονομική
κατάσταση
των
νοικοκυριών
βελτιώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 5
και
2
ποσοστιαίες
μονάδες,
αντίστοιχα.

