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Συμπληρωματική έκδοση 
ομολόγων από το σλοβενικό 
δημόσιο  
 
Με μια κίνηση που σχεδιάστηκε εν 
μέρει για να εξασφαλίσει κεφάλαια 
για την επαναγορά σλοβενικών 
ομολόγων που είχαν εκδοθεί σε 
Δολάρια ΗΠΑ, η Σλοβενία 
δανείστηκε 1,3 δις Ευρώ από την 
επανέκδοση ευρωομολόγων, τα 
οποία λήγουν το 2027 και το 2040. Η 
έκδοση των ομολόγων λήξης 2027 
επεκτάθηκε κατά 800 εκατομμύρια 
Ευρώ, με την συνολική έκδοση να 
ανέρχεται σε 1,8 δις Ευρώ και με 
επιτόκιο 1,574%. Αντίστοιχα, η 
έκδοση των ομολόγων λήξης 2040 
επεκτάθηκε κατά 500 εκατομμύρια 
Ευρώ, με την συνολική έκδοση να 
ανέρχεται σε 1,5 δις Ευρώ και με 
επιτόκιο 2,489%.  
 
Η Σλοβενία επαναγοράζει ομόλογα 
εκδοθέντα σε Δολάρια  
 
Η Σλοβενία εξαγόρασε ομόλογα 
εκδοθέντα σε Δολάρια ΗΠΑ, 
συνολικής αξίας 598 εκατομμυρίων 
Δολαρίων και λήξης των ετών 2022, 
2023 και 2024.  

 
 
 
Η επαναγορά αποτελεί μέρος των 
προσπαθειών της Σλοβενίας να 
μειώσει το χρέος της σε Δολάρια, που 
έλαβε με ανάλογα ομόλογα κατά τη 
διάρκεια της οικονομικής κρίσης και 
με υψηλά επιτόκια, με ευρωομόλογα 
τα οποία παρουσιάζουν σημαντικά 
ευνοϊκότερα επιτόκια. Η επαναγορά 
των ομολόγων χρηματοδοτήθηκε 
από την συμπληρωματική 
επανέκδοση δύο σειρών 
ευρωομολόγων, τα οποία λήγουν το 
2027 και το 2040.  
 
Ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
ανέργων εξακολουθεί να 
μειώνεται 
 
Συνολικά 101.339 άτομα ήταν 
εγγεγραμμένα ως άνεργοι στη 
Σλοβενία στο τέλος του 
Φεβρουαρίου, αριθμός ο οποίος 
είναι κατά 2,3% μικρότερος από τον 
Ιανουάριο 2017 και κατά 12,7% 
μικρότερος από ό, τι ένα χρόνο πριν. 
Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε σε 
όλη τη χώρας, όπως αποκάλυψε η 
Υπηρεσία Απασχόλησης. Το 
Φεβρουάριο καταγράφηκαν 5.919 
νέοι άνεργοι στην Υπηρεσία 
Απασχόλησης, αριθμός μικρότερος 



κατά 54,4% σε σχέση με τον 
Φεβρουάριο του 2016. Η μεγαλύτερη 
μείωση, τόσο σε μηνιαία όσο και σε 
ετήσια επίπεδα, ήταν στην περιοχή 
Mesto Novo, κατά 5% και 23,6% 
αντίστοιχα. 
 
Ο λιμένας του Κόπερ παραμένει ο 
πιο πολυσύχναστος τερματικός 
σταθμός εμπορευματοκιβωτίων 
στην Αδριατική 
 
Ο λιμένας του Κόπερ παραμένει ο 
πιο πολυσύχναστος τερματικός 
σταθμός εμπορευματοκιβωτίων στην 
Αδριατική, με μεταφόρτωση 845.000 
μονάδων εμπορευματοκιβωτίων το 
2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
7% έναντι του προηγούμενου έτους. 
Η ανάπτυξη συνεχίζεται και φέτος, 
καθώς ο σλοβενικός λιμένας έσπασε 
το μηνιαίο ρεκόρ μεταφόρτωσης με 
2,2 εκατομμύρια τόνους συνολικού 
φορτίου τον Φεβρουάριο τ.ε. 
 
Το μεγαλύτερο αποθηκευτικό 
κέντρο της εταιρείας Novartis 
στην Ευρώπη θα κατασκευαστεί 
στη Σλοβενία 
 
Η ελβετική φαρμακευτική εταιρεία 
Novartis σχεδιάζει να μεταφέρει τις 
υπηρεσίες αποθήκευσης και 
διανομής σε ένα νέο κέντρο logistics, 
που θα χτίσει δίπλα στο διεθνές 
αεροδρόμιο της Λιουμπλιάνα Jože 
Pučnik. Το νέο αποθηκευτικό κέντρο 
συνολικής έκτασης 35.000 
τετραγωνικών μέτρων, του οποίου 
την κατασκευή και διαχείριση θα 
αναλάβει η γερμανική εταιρεία 
logistics Kuehne + Nagel, θα είναι το 
μεγαλύτερο αποθηκευτικό κέντρο 

της Novartis στην Ευρώπη και ένα 
από τα τρία μεγαλύτερα της 
εταιρείας παγκοσμίως. Η Novartis 
δραστηριοποιείται στη Σλοβενία 
μέσω της θυγατρικής της Lek.  
 
Πώληση εντόκων γραμματίων από 
το σλοβενικό δημόσιο  
 
Τον Μάρτιο το σλοβενικό δημόσιο 
προχώρησε στην πώληση εντόκων 
γραμματίων συνολικής αξίας 115 
εκατομμυρίων € χρονικής διάρκειας 
έξι και δώδεκα μηνών με ονομαστική 
απόδοση ύψους -0,30% και -0,25% 
αντίστοιχα. Σύμφωνα με το 
Υπουργείο Οικονομικών, η ζήτηση 
πάλι υπερέβη την προσφορά σε αυτή 
τη δεύτερη για το τρέχον έτος έκδοση 
βραχυπρόθεσμου χρέους.  
 
Η Σλοβενία βλέπει ισχυρή 
ανάπτυξη στο εξωτερικό της 
εμπόριο 
 
Οι εξαγωγές εμπορευμάτων της 
Σλοβενίας αυξήθηκαν κατά 13,8% σε 
ετήσια βάση τον Ιανουάριο τ.ε. και 
ανήλθαν σε 2,09 δις Ευρώ. 
Αντίστοιχα, οι εισαγωγές 
εκτινάχθηκαν κατά 17,9% σε ετήσια 
βάση τον ίδιο μήνα και ανήλθαν σε 
2,05 δις Ευρώ, σύμφωνα με την 
Στατιστική Υπηρεσία της χώρας. 
Παρά την αύξηση των εισαγωγών 
κατά ρυθμό πολύ υψηλότερο των 
εξαγωγών, η Σλοβενία παρουσίασε 
εμπορικό πλεόνασμα ύψους 45,3 
εκατομμυρίων Ευρώ και η αναλογία 
εξαγωγών / εισαγωγών ήταν 102,2%. 
Η ΕΕ παραμένει ο μεγαλύτερος 
εμπορικός εταίρος της Σλοβενίας, 
αντιπροσωπεύοντας το 77,9% των 



εξαγωγών και 80,5% των εισαγωγών 
τον Ιανουάριο. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
διαπιστώνει ότι η σλοβενική 
οικονομία σημειώνει πρόοδο 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε 
ότι η οικονομία της Σλοβενίας 
σημειώνει πρόοδο, σύμφωνα με την 
τελευταία ανασκόπηση της 
οικονομίας της χώρας. Η έκθεση, που 
δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού μηχανισμού 
ανασκόπησης των οικονομιών των 
κρατών-μελών ανά εξάμηνο, 
διαπιστώνει ότι η Σλοβενία σημείωσε 
πρόοδο στην εφαρμογή των 
συστάσεων του περασμένου έτους.  
 
Σχεδόν 7 εκατομμύρια Ευρώ από 
δημόσιους πόρους διατίθενται για 
νέες επιχειρήσεις το 2017 
 
Το Επιχειρηματικό Ταμείο της 
Σλοβενίας (Slovenian Enterprise 
Fund) θα παρέχει συνολικά 6,760 
εκατομμύρια Ευρώ σε νεοσύστατες 
καινοτόμες σλοβενικές επιχειρήσεις 
το τρέχον έτος, όπως δήλωσε η 
Διευθύντρια του Ταμείου κα Maja 
Tomanič Vidovic. Συνολικά 3,16 
εκατομμύρια Ευρώ θα διανεμηθούν 
μέσω επιδοτήσεων, μετατρέψιμων 
δανείων και δημόσιων επενδύσεων, 
και άλλα 3,6 εκατομμύρια Ευρώ θα 
διατεθούν σε νεοσύστατες 
επιχειρήσεις σε περιοχές με υψηλή 
ανεργία καθώς και σε νεοσύστατες 
επιχειρήσεις στον τομέα της 
βιομηχανίας ξύλου. 
 

Παροχή επιδοτήσεων σε ξένες 
άμεσες επενδύσεις  
 
Η κυβέρνηση ενέκρινε την παροχή 
επιδοτήσεων συνολικού ύψους 25 
εκατομμυρίων Ευρώ σε τρεις ξένους 
επενδυτές. Το μεγαλύτερο ποσό είναι 
18,61 εκατομμύρια Ευρώ που δίδεται 
ως αναπτυξιακό κίνητρο για την 
προγραμματισμένη κατασκευή 
εργοστασίου-βαφείου κοντά στη 
πόλη Maribor, από την πολυεθνική 
εταιρεία με έδρα τον Καναδά 
Magna, που προμηθεύει με μέρη και 
υλικά τις αυτοκινητοβιομηχανίες σε 
όλο τον κόσμο. Η επένδυση ύψους 
146,4 εκατομμυρίων Ευρώ θα 
δημιουργήσει αρχικά 404 θέσεις 
εργασίας. Στην ιαπωνική εταιρεία 
ρομποτικής Yaskawa, χορηγήθηκε 
ποσό 5,7 εκατομμυρίων Ευρώ για 
την κατασκευή ενός βιομηχανικού 
συγκροτήματος ρομπότ στη πόλη 
Kočevje. Η επένδυση αποτιμάται σε 
περίπου 25 εκατομμύρια Ευρώ και 
αναμένεται να δημιουργήσει 155 
θέσεις εργασίας. Η βρετανική 
πολυεθνική εταιρεία GKN έλαβε 
επιδότηση ύψους 580.00 Ευρώ για 
την κατασκευή μιας γραμμής 
παραγωγής για εξαρτήματα 
μετάδοσης κίνησης στη πόλη Zreče. 
 
Αύξηση εσόδων με παράλληλη 
μείωση καθαρών κερδών στο 
αεροδρόμιο της Λιουμπλιάνα 
 
Η εταιρεία Aerodrom Λιουμπλιάνα, 
θυγατρική της γερμανικής εταιρείας 
Fraport, που είναι ο διαχειριστής του 
διεθνούς αεροδρομίου της 
Λιουμπλιάνα παρουσίασε έσοδα 
ύψους 36 εκατομμυρίων Ευρώ το 



2016, αυξημένα έως και 3,4% σε 
σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 
Παρά την αύξηση των εσόδων, η 
εταιρεία εμφάνισε μείωση 23,1% στα 
καθαρά κέρδη, τα οποία ανήλθαν σε 
2 εκατομμύρια Ευρώ, όπως 
αποκαλύπτεται σε έκθεση της 
Fraport. Το αεροδρόμιο υποδέχθηκε 
1,4 εκατομμύρια επιβάτες, αριθμός 
μειωμένος κατά 2,3% σε σχέση με το 
2015. Ο όγκος φορτίων αυξήθηκε 
κατά 2,4% και ανήλθε σε 10.379 
μετρικούς τόνους. 
 
Αύξηση βιομηχανικής παραγωγής 
κατά 3,3% σε ετήσια βάση τον 
Ιανουάριο 
 
Η βιομηχανική παραγωγή της 
Σλοβενίας ήταν μειωμένη κατά 1,8% 
σε μηνιαίο επίπεδο τον Ιανουάριο, 
αλλά αυξημένη κατά  3,3% σε ετήσια 
βάση, σύμφωνα με την Στατιστική 
Υπηρεσία της χώρας. Η μείωση σε 
μηνιαία βάση της βιομηχανικής 
παραγωγής οφείλεται κυρίως στην 
πτώση κατά 2,9% της μεταποίησης, 
ενώ ήταν αυξημένη σε όλους τους 
υπόλοιπους τομείς. Σε σύγκριση με 
τον Ιανουάριο 2016 ήταν αυξημένη 
κατά 2,8% στην μεταποίηση και κατά 
7,4% στην παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και στην παροχή φυσικού 
αερίου και ατμού. Η εξορυκτική 
δραστηριότητα σημείωσε πτώση 
κατά 6%. 
 
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στα 
ίδια επίπεδα τον Μάρτιο  
 
Ο δείκτης καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης παρέμεινε στα ίδια 
επίπεδα το Μάρτιο σε σχέση με τον 

Φεβρουάριο, αλλά αυξήθηκε κατά 11 
ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση. 
Ήταν, επίσης, πέντε ποσοστιαίες 
μονάδες υψηλότερος από το 
μακροπρόθεσμο μέσο όρο, σύμφωνα 
με την Στατιστική Υπηρεσία. Σε 
σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, 
όλα τα επιμέρους στοιχεία του δείκτη 
παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα. 
Μια μικρή επιδείνωση καταγράφηκε 
στις προσδοκίες των καταναλωτών 
σχετικά με την κατάσταση της 
οικονομίας (-2 μονάδες) και τα 
οικονομικά των νοικοκυριών (-1 
μονάδα). 
 
Αύξηση των τιμών των κατοικιών 
μέχρι και 3,3% εν μέσω ρεκόρ 
στον αριθμό των συναλλαγών το 
2016 
 
Αριθμός ρεκόρ των συναλλαγών σε 
οικιστικές μονάδες καταγράφηκε στη 
Σλοβενία το 2016, με τη μέση τιμή 
των οικιστικών μονάδων να 
ανεβαίνει κατά 3,3% σε σχέση με το 
2015. Ωστόσο, η συνολική αξία των 
συναλλαγών ήταν ακόμη σημαντικά 
χαμηλότερη σε σχέση με το έτος 
ρεκόρ 2007, σύμφωνα με την 
Στατιστική Υπηρεσία. Πέρυσι ήταν η 
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αύξησης 
των τιμών, μετά την συνεχόμενη 
πτώση τους από το 2011 έως το 2014. 
Οι τιμές των υφιστάμενων 
διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 6% 
στη Λιουμπλιάνα και κατά 2,6% 
στην υπόλοιπη χώρα. 
 
Το επιχειρηματικό κλίμα συνεχίζει 
να βελτιώνεται 
 



Ο δείκτης εμπιστοσύνης των 
επιχειρήσεων βελτιώθηκε περαιτέρω 
τον Μάρτιο κατά 12,5 ποσοστιαίες 
μονάδες. Ο δείκτης εμπιστοσύνης 
ήταν υψηλότερος κατά 1,9 
ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα, κατά 9 μονάδες 
υψηλότερος σε ετήσια βάση και 14,9 
μονάδες πάνω από το 
μακροπρόθεσμο μέσο όρο. Η 
βελτίωση σε μηνιαίο επίπεδο 
προήλθε κυρίως από τον τομέα των 
υπηρεσιών, ενώ οι κατασκευές (+2,3 
μονάδες), η κατανάλωση και οι 
υπηρεσιών (+2,1 μονάδες) ήταν οι 
κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν 
στην ετήσια αύξηση. 
 
Αναθεώρηση επί το ευνοϊκότερο 
των προβλέψεων του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου για τη 
σλοβενική οικονομία  
 
Το Δ.Ν.Τ. αναβάθμισε την πρόβλεψή 
του για την ανάπτυξη της 
οικονομίας Σλοβενίας για το 2017 
από 1,8% σε 3%, καθώς παρουσίασε 
τα ευρήματα της τακτικής 
διερευνητικής αποστολής στη χώρα. 
Η αντιπροσωπεία του ΔΝΤ, η οποία 
ξεκίνησε την επίσκεψη στις 15 
Μαρτίου, είχε συνομιλίες με 
εκπροσώπους της κεντρικής 
τράπεζας, υπουργεία και άλλες 
κρατικές υπηρεσίες, την κοινωνία 
των πολιτών και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς. Τα 
ευρήματα θα χρησιμεύσουν ως βάση 
για την κατάρτιση της έκθεσης 
σχετικά με την Σλοβενία, η οποία θα 
υποβληθεί στο Εκτελεστικό 
Συμβούλιο του ΔΝΤ. 
 

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού σε 
1,9% το Μάρτιο 
 
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στη 
Σλοβενία διαμορφώθηκε στο 1,9% το 
Μάρτιο, μειωμένος έναντι του 
Φεβρουαρίου όπου έτρεχε με ρυθμό 
2.2%, παρά την αύξηση του κατά 
0,4% σε μηνιαίο επίπεδο. Τη 
μεγαλύτερη συμβολή στην ετήσια 
αύξηση των τιμών είχαν τα 
ακριβότερα καύσιμα, ενώ η μηνιαία 
άνοδος προήλθε από τις νέες 
συλλογές των ειδών ένδυσης και 
υπόδησης. Τα ακριβότερα καύσιμα 
συνεισέφεραν κατά 0,9 ποσοστιαίες 
μονάδες στον ετήσιο πληθωρισμό.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


