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Το σύνολο των ανέργων ανήλθε 
στα 80.755 άτομα το Φεβρουάριο, 
μείωση 5,8% σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος 
 
Η αγορά εργασίας της Σλοβενίας 
παρέμεινε ισχυρή τον Φεβρουάριο, 
καθώς το σύνολο των ανέργων 
υποχώρησε κατά 5,8% σε ετήσια 
βάση σε 80.755 άτομα, μετά τη 
συνήθη αύξηση του Ιανουαρίου.  
 
Περίπου 5.200 άτομα καταγράφηκαν 
ως νέοι άνεργοι το Φεβρουάριο, 
μειωμένοι κατά 50% σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα. 
 
Θετικές τάσεις καταγράφηκαν σε 
όλες τις ηλικιακές ομάδες σε ετήσια 
βάση και σε όλες τις περιφέρειες. 
 
Η συνεχιζόμενη δύναμη της αγοράς 
εργασίας είναι επίσης εμφανής από 
τα στοιχεία για τις κενές θέσεις 
εργασίας, οι οποίες μειώθηκαν 
σχεδόν κατά 16% τον Ιανουάριο σε 
12.050. 
 
Ψηφίστηκε ο αναθεωρημένος 
προϋπολογισμός, αλλά η 
αβεβαιότητα παραμένει 
 

 
 
Η κυβέρνηση κατάφερε να περάσει 
τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό 
για το 2019 από το κοινοβούλιο  με 
τη βοήθεια της αριστερής 
αντιπολίτευσης. Ωστόσο, η 
ψηφοφορία δεν τερματίζει την 
αβεβαιότητα. 
 
Ο συμπληρωματικός 
προϋπολογισμός καθορίζει τις 
δαπάνες σε 10,16 δισ. Ευρώ, δηλαδή 
αύξηση κατά 463 εκατ. Ευρώ ή 4,8% 
από τον αρχικό προϋπολογισμό. Τα 
έσοδα αυξάνονται ακόμη 
περισσότερο, κατά 6,2% ή 599 εκατ. 
Ευρώ σε 10,35 δισ. Ευρώ, 
υπερβαίνοντας για πρώτη φορά τα 
10 δισ. Ευρώ. 
 
Οι προσαρμογές αυξάνουν τη 
χρηματοδότηση σχεδόν για όλα τα 
υπουργεία παρά τις προειδοποιήσεις 
από την κεντροδεξιά αντιπολίτευση 
και το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ότι 
αυτές οι αυξήσεις δαπανών 
κινδυνεύουν να δημιουργήσουν στη 
Σλοβενία νέα προβλήματα, καθώς η 
οικονομική ανάπτυξη άρχισε να 
επιβραδύνεται. 
 
Η κυβέρνηση έχει απορρίψει τις 
επικρίσεις με το επιχείρημα ότι το 
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σχέδιο δαπανών βαδίζει σε μέση 
πορεία ανάμεσα στην αποκλειστική 
εστίαση στην ευημερία και την 
υπερβολική λιτότητα. Επιμένει ότι ο 
προϋπολογισμός είναι 
δημοσιονομικά βιώσιμος. 
 
Η αύξηση του κόστους εργασίας 
ανά ώρα σε πτωτική τροχιά το 
2018 
 
Η αύξηση του κόστους εργασίας ανά 
πραγματική ώρα εργασίας στη 
Σλοβενία επιβραδύνθηκε 
προοδευτικά το προηγούμενο έτος, 
ξεκινώντας από αύξηση κατά 4,8% 
το πρώτο τρίμηνο σε αύξηση μόλις 
κατά 1,1% το τελευταίο τρίμηνο του 
2018, σύμφωνα με προκαταρκτικά 
στοιχεία που δημοσίευσε η 
Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Ο τραπεζικός τομέας της 
Σλοβενίας κατέγραψε αξιόλογη 
κερδοφορία το 2018 
 
Οι σλοβενικές τράπεζες σημείωσαν 
συσσωρευμένα καθαρά κέρδη λίγο 
πάνω από 496 εκατ. Ευρώ το 2018, 
αύξηση σχεδόν 17% σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος, λόγω της μεγάλης 
αύξησης των λοιπών πλην τόκων 
εσόδων. 
 
Ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους 
αυξήθηκαν κατά μόλις 3% στα 672 
εκατ. Ευρώ λόγω των συνεχιζόμενων 
χαμηλών επιτοκίων, τα λοιπά πλην 
τόκων έσοδα αυξήθηκαν κατά 
περισσότερο από 14% στα 482 εκατ. 
Ευρώ, σύμφωνα με έκθεση της 
Κεντρικής Τράπεζας. 
 

Ο αριθμός αυτός επιβεβαιώνει τα 
προηγούμενα ευρήματα ότι οι 
τράπεζες έχουν αυξήσει τα τέλη 
υπηρεσιών για να αντισταθμίσουν 
τα χαμηλά επιτόκια. 
 
Ο τομέας επωφελήθηκε επίσης από 
την ακύρωση προβλέψεων για μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια, αν και 
συνεισέφερε μόνο 48 εκατ. Ευρώ στη 
κερδοφορία, 10% περισσότερο από 
το προηγούμενο έτος. 
 
Το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε 
μόνο οριακά, κατά 0,6% στα 700 
εκατ. Ευρώ. 
 
Το σύνολο των περιουσιακών 
στοιχείων αυξήθηκε κατά 2,2% στα 
38,78 δισ. Ευρώ, η δεύτερη 
συνεχόμενη ετήσια αύξηση. 
 
Οι τραπεζικές καταθέσεις αυξήθηκαν 
κατά 5,3% σε σχεδόν 30 δισ. Ευρώ, 
κυρίως λόγω αύξησης των 
καταθέσεων των νοικοκυριών κατά 
1,2 δισ. Ευρώ. 
 
Τα δάνεια αυξήθηκαν με ρυθμό 
3,3%, λόγω του ισχυρού δανεισμού 
προς τα νοικοκυριά, τα οποία 
σήμερα αντιπροσωπεύουν το ένα 
τέταρτο των συνολικών 
ανεξόφλητων δανείων. 
 
Η ποιότητα του ενεργητικού 
βελτιώθηκε πέρυσι, καθώς οι 
τράπεζες μείωσαν την έκθεσή τους σε 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε 4% 
από 6%, με βάση τον ευρύ ορισμό 
της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών 
(European Banking Authority). 
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Παρά την ταχεία βελτίωση, το 
μερίδιο των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων στον εταιρικό τομέα 
παραμένει υψηλό, στο 8,4%. Ωστόσο, 
πρόκειται για βελτίωση 4,5 μονάδων 
σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 
 
Αύξηση των εξαγωγών κατά 
13,7% τον Ιανουάριο σε ετήσια 
βάση, οι εισαγωγές αυξημένες 
κατά 8,7% 
 
Οι εξαγωγές της Σλοβενίας ανήλθαν 
σε 2,7 δισ. Ευρώ τον Ιανουάριο, ήτοι 
αύξηση 13,7% σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2018, ενώ οι 
εισαγωγές ανήλθαν σε 2,6 δισ. Ευρώ, 
σημειώνοντας αύξηση 8,7% σε ετήσια 
βάση. 
 
Το εμπορικό πλεόνασμα ανήλθε σε 
120,9 εκατ. Ευρώ. Ο λόγος εξαγωγών 
προς εισαγωγές ήταν 104,7%. 
 
Οι εξαγωγές της Σλοβενίας προς τα 
κράτη μέλη της ΕΕ ανήλθαν σε 2,05 
δισ. Ευρώ, αυξημένες κατά 8% σε 
ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές από 
την ΕΕ αυξήθηκαν κατά 3,3% σε 1,91 
δισ. Ευρώ. 
 
Το πλεόνασμα στο εμπόριο με τις 
χώρες της ΕΕ ανήλθε σε 140,1 εκατ. 
Ευρώ ή κατά ένα τρίτο περισσότερο 
από τον Ιανουάριο του 2018. Οι 
εξαγωγές προς την ΕΕ 
αντιπροσώπευαν το 75,6% των 
συνολικών εξαγωγών και οι 
εισαγωγές αντιπροσώπευαν το 73,7% 
των συνολικών εξαγωγών. 
 
Οι εξαγωγές σε τρίτες χώρες 
αυξήθηκαν κατά 36% τον Ιανουάριο 

σε 660,4 εκατ. Ευρώ, ενώ οι 
εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 27,2% 
στα 679,6 εκατ. Ευρώ. 
 
Κατά συνέπεια, σημειώθηκε 
έλλειμμα ύψους 19,2 εκατ. Ευρώ στο 
εμπόριο με τρίτες χώρες, ανέφερε η 
Στατιστική Υπηρεσία.  
 
Υποχώρηση του δείκτη 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον 
Φεβρουάριο 
 
Ο δείκτης εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών επιδεινώθηκε κατά 
μία εκατοστιαία μονάδα που είναι η 
δεύτερη συνεχής μηνιαία πτώση, 
σύμφωνα με στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Η απαισιοδοξία για την 
αποταμίευση των νοικοκυριών 
(μείωση κατά 4 μονάδες), καθώς και 
η οικονομική κατάσταση των 
νοικοκυριών (μείωση κατά 2 
μονάδες) ήταν οι κινητήριες 
δυνάμεις της μείωσης. 
 
Από την άλλη πλευρά, οι 
καταναλωτές παραμένουν 
αισιόδοξοι για τις προοπτικές της 
απασχόλησης (βελτίωση δύο 
μονάδων), την κατάσταση της 
οικονομίας (συν 2 μονάδες) και τις 
τάσεις των τιμών (αύξηση 2 
μονάδων). 
  
Σε ετήσιο επίπεδο, ο βασικός δείκτης 
υποχώρησε πέντε ποσοστιαίες 
μονάδες, κυρίως λόγω του 
επιδεινούμενου αισθήματος για την 
κατάσταση της οικονομίας (μείωση 
κατά 11 μονάδες) και της 
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απασχόλησης (μείωση κατά 10 
μονάδες). 
 
Ο δείκτης επιχειρηματικής 
εμπιστοσύνης στο ίδιο επίπεδο τον 
Μάρτιο 
 
Το επιχειρηματικό κλίμα στη 
Σλοβενία παρέμεινε στις 9,1 
ποσοστιαίες μονάδες αυτό το μήνα, 
σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, 
αλλά μειώθηκε κατά 3,2 μονάδες από 
το Μάρτιο του 2018, σύμφωνα με την 
Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Η μηνιαία τάση επηρεάστηκε θετικά 
από την ενίσχυση των δεικτών 
εμπιστοσύνης στον τομέα της 
μεταποίησης και του λιανικού 
εμπορίου κατά 0,4 μονάδες. 
Ωστόσο, ο γενικός δείκτης 
διατηρήθηκε στο ίδιο επίπεδο λόγω 
της επιβράδυνσης του τομέα των 
υπηρεσιών (-0,6 μονάδες), της 
κατανάλωσης (-0,2 μονάδες) και των 
κατασκευών (-0,1 μονάδες. 
 
Η ετήσια επιδείνωση οφειλόταν 
κυρίως στη μείωση της εμπιστοσύνης 
στον κατασκευαστικό τομέα κατά 2,7 
μονάδες.  
 
Η εμπιστοσύνη στο λιανικό εμπόριο 
αυξήθηκε κατά μία ποσοστιαία 
μονάδα από έτος σε έτος. 
 
Η οικονομική ανάπτυξη της 
Σλοβενίας αναμένεται να 
επιβραδυνθεί φέτος στο 3,4%, και 
στο 3,1% το 2020 
 
Το κυβερνητικό ινστιτούτο 
μακροοικονομικών προγνώσεων 

IMAD προχώρησε σε υποβάθμιση 
των προβλέψεων οικονομικής 
ανάπτυξης της Σλοβενίας για το 
τρέχον έτος κατά 0,3 μονάδες σε 
πραγματικούς όρους σε 3,4%, 
αναφέροντας ως αιτία την 
ασθενέστερη ζήτηση για εξαγωγές. Η 
ανάπτυξη αναμένεται να 
επιβραδυνθεί περαιτέρω το επόμενο 
έτος, σε 3,1%. 
 
Η πρόβλεψη σηματοδοτεί σημαντική 
επιβράδυνση από τον ρυθμό 
αύξησης 4,5% που κατέγραψε η 
Σλοβενία το προηγούμενο έτος 
σύμφωνα με προκαταρκτικές 
εκτιμήσεις, παραμένει όμως ισχυρή 
και εξακολουθεί να υπερβαίνει τις 
προβλέψεις για την ευρωζώνη ως 
σύνολο, η οποία αναμένεται να 
αυξηθεί με ρυθμό κάτω από 2% αυτή 
την χρονιά. 
 
Ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός 
για το 2019 που ψήφισε το 
Κοινοβούλιο προϋποθέτει ότι η 
ανάπτυξη θα ανέλθει στο 3,7% φέτος. 
 
Το IMAD προβλέπει ότι η αύξηση 
των εξαγωγών θα επιβραδυνθεί κατά 
περισσότερο από δύο μονάδες σε 
σχέση με πέρυσι στο 5,1%, προτού 
σημειωθεί ελαφρά αύξηση στο 5,3% 
το 2020. Ως εκ τούτου, η καθαρή 
συνεισφορά του εξωτερικού 
εμπορίου θα είναι σχεδόν μηδενική. 
 
Οι ιδιωτικές και κυβερνητικές 
δαπάνες αναμένεται να 
αντισταθμίσουν τις αδύναμες 
εξαγωγές, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις. 
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Ο ρυθμός αύξησης των δαπανών των 
νοικοκυριών προβλέπεται να 
παραμείνει ισχυρός και πάνω από το 
επίπεδο του περασμένου έτους (2,9% 
φέτος και 2,4% το 2020), ενώ οι 
δημόσιες δαπάνες αναμένεται να 
αυξηθούν ελαφρώς πιο αργά κατά 
2,2% και 1,9% αντίστοιχα. 
 
Από την άλλη, οι επενδυτικές 
δαπάνες θα εξασθενήσουν 
ουσιαστικά με την πρόβλεψη ότι η 
ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί σε 7,7% 
φέτος και 7% το 2020 σε σύγκριση με 
τα διψήφια ποσοστά που 
καταγράφηκαν τα τελευταία δύο 
χρόνια. 
 
Η δημιουργία θέσεων εργασίας θα 
συνεχιστεί, μολονότι με βραδύτερο 
ρυθμό: έχοντας κινηθεί γύρω στο 3% 
τα προηγούμενα έτη, η αύξηση της 
απασχόλησης αναμένεται να 
επιβραδυνθεί σε 2% φέτος και 1% το 
2020. 
 
Το IMAD αναφέρει ότι τα κέρδη από 
την απασχόληση θα επηρεαστούν 
από τη συνεχιζόμενη μείωση του 
πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, 
καθώς ο πληθυσμός στο σύνολό του 
γερνά. 
 
Ο πληθωρισμός θα παραμείνει 
μέτριος και κάτω από 2%, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις. 
 
Το IMAD παραθέτει αρκετούς 
κινδύνους που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τις προβλέψεις του, 
μεταξύ των οποίων είναι ο κίνδυνος 
του μη συμφωνημένου Brexit, ο 
προστατευτισμός των ΗΠΑ και η 

επιβράδυνση της ανάπτυξης στην 
Κίνα. 
 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο (GZS) αναθεώρησε 
επίσης τις οικονομικές του 
προοπτικές για την οικονομία. 
Προβλέπει τώρα αύξηση 2,9% για το 
τρέχον έτος, σημειώνοντας 
επιδείνωση κατά 0,6 ποσοστιαίες 
μονάδες σε σχέση με τις 
προηγούμενες προβλέψεις του. Η 
αύξηση αναμένεται να επιβραδυνθεί 
περαιτέρω στο 2,2% το επόμενο έτος. 
 
Επισκόπηση των τελευταίων 
προβλέψεων ανάπτυξης του ΑΕΠ 
της Σλοβενίας 
 
Οι τελευταίες προβλέψεις για την 
αύξηση του ΑΕΠ δείχνουν ότι η 
οικονομία της Σλοβενίας θα 
επεκταθεί με ρυθμό 3,5% περίπου το 
2019, ενώ θα επιβραδυνθεί στο 3% το 
2020. Το κυβερνητικό ινστιτούτο 
μακροοικονομικών προγνώσεων 
IMAD είναι ο τελευταίος οργανισμός 
χρονολογικά που προχώρησε σε 
αναθεώρηση των προβλέψεών του. 
 
Προβλέψεις  
 

 2019 2020 2021 

IMF 3,4% 2,8% 2,7% 

IMAD 3,4% 3,1% 2,8% 

Ε. Επιτ. 3,3% 3,0% ----- 

Κ. Τρά. 3,4% 3,0% ----- 

ΟΟΣΑ 3,6% 2,7% 2,7% 

EBRD 3,3% ----- ----- 

 
Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν 
κατά 18% το 2018 
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Οι τιμές των ακινήτων στη Σλοβενία 
αυξήθηκαν κατά 18,2% πέρσι, λόγω 
της αύξησης των τιμών των 
μεταχειρισμένων κατοικιών κατά 
19,8%, σύμφωνα με έκθεση της 
Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Ο αριθμός των συναλλαγών 
μειώθηκε κατά 14%  σε 9.421. Ο 
αριθμός των συναλλαγών σε νέα 
διαμερίσματα παρέμεινε χαμηλός 
για δεύτερο συνεχόμενο έτος. 
 
Οι τιμές των υφιστάμενων 
διαμερισμάτων σε περιοχές εκτός της 
Λιουμπλιάνα αυξήθηκαν κατά 12,6% 
σε ετήσια βάση, ενώ στη 
Λιουμπλιάνα παρουσίασαν αύξηση 
8%. 
Οι τιμές των νέων κατοικιών και των 
νέων διαμερισμάτων σημείωσαν 
επίσης άνοδο κατά το τελευταίο 
τρίμηνο του 2018, κατά 5,2% και 
3,3% αντίστοιχα.  
 
Παρά τη μεταβλητότητα των τιμών 
των νέων διαμερισμάτων, οι τιμές 
αυξήθηκαν κατά 23,9% από το 2015. 
 
Το τελευταίο τρίμηνο του 2018 
καταγράφηκαν 1.757 συναλλαγές σε 
υπάρχουσες κατοικίες, με μόλις 632 
να αφορούν νεόδμητα σπίτια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


