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137 σλοβενικές εταιρείες
πραγματοποίησαν εξαγωγές 11,26
δις € το 2016

Η εταιρεία TPV ξεκίνησε την
κατασκευή κέντρου logistics
ύψους 20 εκατ. Ευρώ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του
τύπου, 137 σλοβενικές εταιρίες
παρήγαγαν 11,26 δισ. Ευρώ σε έσοδα
από πωλήσεις στις ξένες αγορές
πέρυσι, αυξημένα κατά 10% από το
2015. Η πρώτη σε εξαγωγές
φαρμακευτική
εταιρεία
Krka
ακολουθείται
στενά
από
τον
κατασκευαστή οικιακών συσκευών
Gorenje,
την
εταιρεία
Revoν,
θυγατρική της Renault και τη
φαρμακευτική
εταιρεία
Lek,
θυγατρική της Novartis. Κάθε μία
από τις τέσσερις έφερε έσοδα λίγο
πάνω από 1 δις Ευρώ στις ξένες
αγορές. Ισχυρή ανάπτυξη στις ξένες
αγορές κατά 17% και με έσοδα στα
680 εκατ. Ευρώ, αναφέρθηκε και για
το ρωσικό μεταλλευτικό όμιλο SIJ. Η
Γερμανία παραμένει η βασική αγορά
για τις εξαγωγές της Σλοβενία - οι
εξαγωγές προς τη χώρα αυτή
αυξήθηκαν κατά 4% και ανήλθαν σε
5,1 δισ. Ευρώ.

Η εταιρεία TPV, που ειδικεύεται στη
προμήθεια
υλικών
σε
αυτοκινητοβιομηχανίες, με έδρα τη
πόλη Novo, ξεκίνησε την κατασκευή
ενός κέντρου logistics συνολικής
αξίας 20,3 εκατ. Ευρώ. Ο διευθύνων
σύμβουλος κ. Marko Gorjup δήλωσε
ότι το μεγαλύτερο μέρος των
κεφαλαίων για το έργο προέρχεται
από ίδια κεφάλαια της TPV, ενώ ένα
μέρος προέρχεται από δάνεια. Παρά
το γεγονός ότι το νέο κέντρο θα είναι
σε
πολύ
μεγάλο
βαθμό
αυτοματοποιημένο,
εντούτοις
αναμένεται
να
προσληφθούν
επιπλέον 100 εργαζόμενοι μέχρι το
2020, προστιθέμενοι στο συνολικό
εργατικό δυναμικό των 1.170
ατόμων της εταιρείας.
Ο αριθμός των ανέργων έπεσε
κάτω από τους 100.000 τον
Μάρτιο
Σύμφωνα
με
την
Υπηρεσία
Απασχόλησης, το σύνολο των
ανέργων μειώθηκε κατά 6,1% σε
95.189 άτομα το Μάρτιο, σε

σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα,
ενώ παράλληλα μειώθηκε κατά
13,6% σε ετήσια βάση. Τον Μάρτιο
5.892 νέοι άνεργοι καταγράφηκαν
στην Υπηρεσία Απασχόλησης, κατά
0,5% λιγότεροι από ό, τι το
Φεβρουάριο και 3,6% λιγότεροι από
ό,τι πριν από ένα χρόνο. Από αυτούς
3.200 έμειναν άνεργοι καθώς οι
συμβάσεις τους ορισμένου χρόνου
έληξαν, 789 ήταν άτομα που
αναζητούν εργασία για πρώτη φορά
και 868 απολύθηκαν ή έχασαν τη
δουλειά τους λόγω πτώχευσης της
επιχείρησης που τους απασχολούσε.
Από
τα
12.042
άτομα
που
διαγράφηκαν από το μητρώο
ανέργων, 9.690 βρήκαν θέσεις
εργασίας ή ξεκίνησαν δική τους
επιχείρηση
και
ήταν
53,7%
περισσότεροι
από
ό,τι
το
Φεβρουάριο και 3,1% λιγότεροι από
ό, τι τον Μάρτιο του 2016.
Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ
Mercator αποκτά νέο Δ/ντα
Σύμβουλο, καθώς η κροατική
ιδιοκτήτρια εταιρεία είναι
αντιμέτωπη με χρέη
Το
εποπτικό
συμβούλιο
του
κορυφαίου
λιανοπωλητή
της
Σλοβενίας Mercator αποδέχθηκε την
παραίτηση
του
διευθύνοντα
συμβούλου κ. Toni Balažič, στη
συνεδρίασή του στο Ζάγκρεμπ και ο
κ. Tomislav Čizmić, διευθυντής της
αγωνιζόμενης με τα χρέη κροατικής
ιδιοκτήτριας εταιρείας Agrokor της
Mercator, επιλέχθηκε ως διάδοχός
του. Ο κ. Čizmić ανέλαβε την θέση με
πενταετή
θητεία. Η
Mercator
ανέφερε σε γραπτή δήλωση ότι η

αναχώρηση του κ. Balažič ήταν
"συναινετική, χωρίς αιτία απόλυση".
Ο Σλοβένος Διευθύνων Σύμβουλος
παρέμεινε ως επικεφαλής της
Mercator μετά την εξαγορά της το
2014 από τον κροατικό όμιλο
τροφίμων Agrokor και είχε ακόμα
περισσότερο από δύο χρόνια
υπόλοιπο θητείας. Το εποπτικό
συμβούλιο συνήλθε ύστερα από τη
τοποθέτηση νέας ηγεσίας στη
χρεωμένη Agrokor, η οποία θα
επιβλέψει την αναδιάρθρωση του
ομίλου.
Ο τουρισμός της Σλοβενίας έπεσε
στην κατάταξη της παγκόσμιας
ανταγωνιστικότητας
Η Σλοβενία υποχώρησε ξανά στην
παγκόσμια
έκθεση
για
την
ανταγωνιστικότητα στον τομέα του
ταξιδιού
και
του
τουρισμού,
κατατασσόμενη στην 41η θέση από
τις 136 χώρες που συμμετείχαν στην
έρευνα
του
Παγκόσμιου
Οικονομικού Φόρουμ (WEF), δύο
θέσεις κάτω από την προηγούμενη
έρευνα. Στην έρευνα του 2017, η
Σλοβενία σημείωσε κατά μέσο όρο
4,18, με άριστα το 7, βάσει
εκτιμήσεων
σε
14
στοιχεία
ανταγωνιστικότητας
που
περιλαμβάνουν 100 δείκτες. Ο
υπουργός Οικονομίας κ. Zdravko
Počivalšek
εξέφρασε
την
απογοήτευσή του για την κατάταξη.
Οι εξαγωγές της Σλοβενίας
αυξήθηκαν 4,6% τον Φεβρουάριο
Οι εξαγωγές εμπορευμάτων της
Σλοβενίας αυξήθηκαν κατά 4,6% το

Φεβρουάριο, λίγο πάνω από 2,12 δις
Ευρώ. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν με
πολύ ταχύτερο ρυθμό, 8,8%, και
ανήλθαν
σε
2,1
δις
Ευρώ
σημειώνοντας μικρή υστέρηση από
τις εξαγωγές, με αποτέλεσμα το
εμπορικό πλεόνασμα να είναι 0,7%,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της
Στατιστικής Υπηρεσίας. Το εμπόριο
με τα κράτη μέλη της ΕΕ
αντιπροσώπευε πάνω από το 78%
των συνολικών εξαγωγών.
Σύμφωνα με σχετική έρευνα το
ποσοστό της ανεργίας το 2016
ήταν το χαμηλότερο σε έξι χρόνια
Σύμφωνα με έρευνα της Στατιστικής
Υπηρεσίας της χώρας, το ποσοστό
ανεργίας στη Σλοβενία το 2016
ανήλθε στο 8%, παρουσιάζοντας
μείωση κατά 1% σε σχέση με το 2015
και ήταν το χαμηλότερο ποσοστό
από το 2010, όταν η ανεργία
ανερχόταν σε 7,3%. Το ποσοστό του
ενεργού πληθυσμού ανήλθε στο
52,1%, με τη μεγαλύτερη αύξηση να
καταγράφεται στη κατηγορία της
πλήρους απασχόλησης.
Αύξηση της βιομηχανικής
παραγωγής κατά 7,4% σε ετήσια
βάση το Φεβρουάριο
Η βιομηχανική παραγωγή της
Σλοβενίας αυξήθηκε κατά 3,6% σε
μηνιαίο επίπεδο το Φεβρουάριο και
κατά 7,4% σε ετήσια βάσης. Σε
μηνιαίο επίπεδο, η αύξηση της
βιομηχανικής παραγωγής προήλθε
κυρίως από την αύξηση της
μεταποίησης κατά 4% και από την
αύξηση
της
παραγωγής
των

ορυχείων και λατομείων κατά 12,6%.
Σε σύγκριση με το προηγούμενο
έτος, ο τομέας της μεταποίησης
αυξήθηκε κατά 7,3% και ο τομέας
των ορυχείων και λατομείων κατά
21,1%.
Ο Σλοβένος Πρωθυπουργός
συναντάται με στελέχη της
εταιρείας Mercator
Ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας κ.
Miro Cerar συναντήθηκε με τον νέο
Διευθύνοντα
Σύμβουλο
της
μεγαλύτερης
εταιρείας
σούπερ
μάρκετ της χώρας Mercator, κ.
Tomislav Čizmić. Ο κ. Čizmić τον
διαβεβαίωσε
ότι
η
εταιρεία
λειτουργεί κανονικά και δήλωσε ότι
δεν υπάρχει καμία απόδειξη για τις
φήμες που κυκλοφορούν ότι τα
κεφάλαια της εταιρείας εκτρέπονται
στην κροατική ιδιοκτήτρια Agrokor.
Ο κ. Cerar δήλωσε ότι η Mercator δεν
μπορεί να επιτραπεί να πτωχεύσει
λόγω
των
προβλημάτων
της
Agrokor,
δεδομένης
της
σπουδαιότητάς της ως ο μεγαλύτερος
εργοδότης στη Σλοβενία και του
αντίκτυπου που κάτι τέτοιο θα είχε
στους Σλοβένους προμηθευτές της.
Ο κ. Cerar συζήτησε επίσης σχετικά
με την Mercator με τον ομόλογό του
της Σερβίας κ. Aleksander Vučić,
δηλώνοντας ότι και οι δύο χώρες
έχουν τον ίδιο στόχο - να δουν ότι η
σταθερότητα
της
Mercator
διαφυλάσσεται. Τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η κροατική Agrokor
έχουν
οδηγήσει
πολλούς
στη
Σλοβενία να υποστηρίζουν ότι το
κράτος θα πρέπει να αγοράσει πίσω

τη Mercator λόγω της σημασίας της
για την εθνική οικονομία, αλλά ο κ.
Cerar δήλωσε ότι επί του παρόντος
κάτι τέτοιο δεν αποτελεί αντικείμενο
συζητήσεων.
Η Novartis ξεκινάει την κατασκευή
εγκαταστάσεων ύψους 105 εκατ.
Ευρώ
Ξεκίνησαν οι εργασίες στη πόλη
Prevalje
για
την
κατασκευή
εγκαταστάσεων
παραγωγής
αντιβιοτικών ευρέως φάσματος της
ελβετικής φαρμακευτικής εταιρείας
Novartis. Η επένδυση είναι η
μεγαλύτερη έως σήμερα της Novartis
στη Σλοβενία και αναμένεται να
δημιουργήσει περίπου 150 νέες
θέσεις
εργασίας.
Η
ελβετική
φαρμακευτική
πρόκειται
να
κατασκευάσει
τη
νέα
της
εγκατάσταση, η οποία εκτιμάται ότι
θα κοστίσει 105 εκατ. Ευρώ, δίπλα
στην
υπάρχουσα
παραγωγική
μονάδα της σλοβενικής θυγατρικής
της Lek, η οποία σήμερα διαθέτει 246
εργαζόμενους. Η νέα παραγωγική
μονάδα θα συνεχίσει να ειδικεύεται,
όπως και η υφιστάμενη, στην
παραγωγή
αντιβιοτικού ευρέως
φάσματος
βασισμένου
στην
πενικιλίνη, το οποίο πωλείται σε 60
χώρες.

από
την
αντίστοιχη
περσινή
περίοδο. Οι δαπάνες ανήλθαν σε
2,45 δις. Ευρώ, ήτοι κατά 44,7 εκατ.
Ευρώ ή κατά 1,8% λιγότερες από
τους πρώτους τρεις μήνες του
περασμένου έτους. Το έλλειμμα κατά
το πρώτο τρίμηνο ανήλθε σε 397,8
εκατ. Ευρώ, ποσό που υπερβαίνει το
ήμισυ του ελλείμματος των 681 εκατ.
Ευρώ, που έχει προγραμματιστεί για
ολόκληρο το έτος.
Αναθεώρηση επί το ευνοϊκότερο
των προβλέψεων του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου για τη
σλοβενική οικονομία
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
αναβάθμισε την πρόβλεψή του για
την ανάπτυξη της οικονομίας της
Σλοβενίας για το 2017 από 1,8% το
περασμένο Φθινόπωρο σε 2,5%, στην
τελευταία εαρινή του πρόβλεψη.
Ωστόσο, η εν λόγω πρόβλεψη
παρουσιάζει
πτώση
κατά
0,5
εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με
την πρόβλεψη που πραγματοποίησε
η αποστολή του ΔΝΤ στη Σλοβενία
στο τέλος Μαρτίου. Το 2018, η
οικονομική ανάπτυξη της χώρας
αναμένεται να επιβραδυνθεί κατά
0,5 ποσοστιαίες μονάδες στο 2%,
σύμφωνα με την έκθεση World
Economic Outlook (WEO) του Δ.Ν.Τ.

Αύξηση των εσόδων του
προϋπολογισμού το πρώτο
τρίμηνο κατά 6,6% σε ετήσια βάση

Οι χώρες της περιοχής
παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις
στην κροατική εταιρεία Agrokor

Τα έσοδα του προϋπολογισμού κατά
το πρώτο τρίμηνο του έτους ανήλθαν
σε 2,05 δις Ευρώ, ποσό κατά 127,9
εκατ. Ευρώ ή κατά 6,6% υψηλότερο

Οι υπουργοί εμπορίου ή οικονομίας
της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης,
του
Μαυροβουνίου, της Σερβίας και της
Σλοβενίας σε συνάντησή τους στο

Βελιγράδι,
συμφώνησαν
να
πραγματοποιήσουν συντονισμένες
προσπάθειες για τη διατήρηση
τωνθέσεων εργασίας, την προστασία
των συμφερόντων των προμηθευτών
και
την
εξασφάλιση
της
σταθερότητας των επιχειρήσεων που
βρίσκονται στις χώρες τους και
ανήκουν
στον
υπερχρεωμένο
κροατικό
όμιλο
Agrokor.
Οι
υπουργοί σε γραπτή δήλωσή τους
εξέφρασαν την αποφασιστικότητά
τους να χρησιμοποιήσουν οι χώρες
τους όλα τα διαθέσιμα νομοθετικά
μέτρα για την εποπτεία της ροής
κεφαλαίων και εμπορευμάτων των
εταιρειών που σχετίζονται με την
Agrokor.

Βελτίωση της καταναλωτικής
εμπιστοσύνης

Το έλλειμμα της γενικής
κυβέρνησης αναθεωρήθηκε στο
1,8% του ΑΕΠ το 2016

Οι συναλλαγές στην αγορά
ακινήτων προσεγγίζουν το σημείο
αιχμής του 2007

Η Στατιστική Υπηρεσία αναθεώρησε
το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης
για το 2016 στο 1,8% του ΑΕΠ, σε
σύγκριση με την εκτίμηση του
Μαρτίου του 1,5%. Παρά την
αναθεώρηση, που προκλήθηκε από
την διόρθωση του κόστους των
επιτοκίων που σχετίζονται με τις
πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων, το
έλλειμμα
ήταν
σημαντικά
χαμηλότερο από το αναθεωρημένο
ποσοστό για το 2015 στο 2,9% του
ΑΕΠ. Το ύψος του δημόσιου χρέους
για το 2016 παραμένει αμετάβλητο
στα 31,68 δις Ευρώ ή στο 79,7% του
ΑΕΠ.
Φέτος
το
έλλειμμα
προβλέπεται να φθάσει στο 0,8% του
ΑΕΠ και το χρέος στα 32,05 δισ.
Ευρώ ή στο 77% του ΑΕΠ.

Μετά από δύο χρόνια σταδιακής
βελτίωσης, η σλοβενική αγορά
ακινήτων ήλθε πολύ κοντά στα
επίπεδα ρεκόρ του 2007 πέρυσι,
ανέφερε η Αρχή Τοπογραφίας και
Χαρτογράφησης
(GURS).
Καταγράφηκαν συνολικά 32.000
συναλλαγές και η αξία τους έσπασε
το φράγμα των 2 δις Ευρώ, για
πρώτη φορά από το 2007. Η αξία των
συναλλαγών αυξήθηκε κατά 25% σε
σύγκριση
με
το
2015,
καταγράφοντας την υψηλότερη ποτέ
αύξηση και κατά 66% σε σύγκριση με
τα χαμηλά του 2013. Οι τιμές των
ακινήτων αυξάνονται αργά, αλλά
δεν έχουν φθάσει ακόμα τα επίπεδα
πριν την κρίση.

Ο
δείκτης
μέτρησης
της
εμπιστοσύνης των καταναλωτών στη
Σλοβενία αυξήθηκε τον Απρίλιο
κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες
σε σύγκριση με τον προηγούμενο
μήνα και κατά 12 ποσοστιαίες
μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο
έτος. Ήταν επίσης εννέα μονάδες
επάνω από το μέσο όρο του
περασμένου έτους. Και τα τέσσερα
στοιχεία του δείκτη αυξήθηκαν σε
μηνιαία και ετήσια επίπεδα. Οι
προσδοκίες
για
την
ανεργία
βελτιώθηκαν κατά 18 μονάδες σε
ετήσια βάση.

Το ενδιαφέρον των ξένων για
ακίνητα στη Σλοβενία αυξάνεται

Το Κοινοβούλιο ψήφισε το νόμο
‘Mercator’

Το ενδιαφέρον για ακίνητα στη
Σλοβενία από ξένους αγοραστές
αυξήθηκε πέρυσι, καθώς ο αριθμός
των συναλλαγών αυξήθηκε κατά
26% σε σύγκριση με το 2015,
σύμφωνα με έκθεση της Αρχής
Τοπογραφίας και Χαρτογράφησης
(GURS).
Αλλοδαποί
αγόρασαν
συνολικά 186 σπίτια και 166
διαμερίσματα σε πολυκατοικίες. Με
βάση την ιθαγένεια, οι Ιταλοί
πραγματοποίησαν τις περισσότερες
αγορές, αλλά το μερίδιό τους
μειώθηκε σε σύγκριση με το 2015.
Ακολούθησαν οι Αυστριακοί και οι
Γερμανοί.

Το Κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που
αποσκοπεί στην αποτροπή της
εκτροπής κεφαλαίων από συστημικά
σημαντικές εταιρείες, ως απάντηση
στις αιτιάσεις ότι ο κροατικός όμιλος
Agrokor προσπορίζεται κεφάλαια
από τη σλοβενική θυγατρική του
Mercator. Το νομοσχέδιο που έλαβε
47 ψήφους έναντι 20, δίνει στην
κυβέρνηση την εξουσία να διορίζει
προσωρινό διαχειριστή κρίσης, ο
οποίος θα έχει την αρμοδιότητα για
τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη
συμφωνιών με τον πλειοψηφικό
μέτοχο, όταν ο τελευταίος βρίσκεται
σε διαδικασία αφερεγγυότητας και
διαπιστώνεται ότι εκτρέπει κεφάλαια
από μια εταιρεία με συστημική
σημασία. Ο νόμος ισχύει μόνο για
την Mercator.

Η Σλοβενία παρουσίασε ένα από τα
υψηλότερα ελλείμματα στην
Ευρωζώνη στα τέλη του 2016
Η ευρωζώνη σημείωσε μέσο έλλειμμα
1,4% του ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος (ΑΕΠ) κατά το τελευταίο
τρίμηνο του 2016, δηλαδή κατά 0,2
ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο σε
σύγκριση με το προηγούμενο
τρίμηνο. Στη Σλοβενία, το έλλειμμα
της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε εν
τω μεταξύ κατά 0,2 ποσοστιαίες
μονάδες στο 2,4% του ΑΕΠ και
συγκαταλέγεται
μεταξύ
των
υψηλότερων μεταξύ των χωρών της
ευρωζώνης. Υψηλότερα ελλείμματα
καταγράφηκαν μόνο στη Γαλλία
(3,2%) και στην Αυστρία (2,9%).

Ο ετήσιος πληθωρισμός
σταθεροποιήθηκε στο 1,8% τον
Απρίλιο
Ο
ετήσιος
πληθωρισμός
της
Σλοβενίας μειώθηκε σε 1,8% τον
Απρίλιο από 1,9% το Μάρτιο, αν και
οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,3% σε
μηνιαίο επίπεδο, σύμφωνα με την
Στατιστική
Υπηρεσία.
Ο
μεγαλύτερος συντελεστής της ετήσιας
αύξησης των τιμών ήταν τα
ακριβότερα καύσιμα, ενώ η μηνιαία
αύξηση
προκλήθηκε
από
τις
υψηλότερες τιμές των υποδημάτων,
των πτήσεων και των οργανωμένων
διακοπών.
Ο
εναρμονισμένος
δείκτης τιμών καταναλωτή, που

αποτελεί ευρωπαϊκό δείκτη, ήταν στο
1,7% σε ετήσιο επίπεδο.
Οι αφίξεις τουριστών στη
Σλοβενία αυξήθηκαν κατά 7% το
πρώτο τρίμηνο
Η Σλοβενία κατέγραψε 740.000
αφίξεις τουριστών και περισσότερες
από
1,9
εκατομμύρια
διανυκτερεύσεις το πρώτο τρίμηνο
του 2017, αυξημένες κατά 7% και 5%
αντίστοιχα κατά την ίδια περίοδο
πέρυσι. Οι εγχώριες αφίξεις ανήλθαν
σε 300.00 και οι διανυκτερεύσεις σε
859.000, αυξημένες κατά 7% και 4%
αντίστοιχα σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι
αφίξεις ξένων ανήλθαν σε 444.000
και οι διανυκτερεύσεις σε πάνω από
1 εκατομμύριο, αυξημένες κατά 7%
και 5% αντίστοιχα.

