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>>>  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

 

Επισκόπηση των τελευταίων 

προβλέψεων ΑΕΠ για τη 

Σλοβενία 

Οι πιο πρόσφατες προβλέψεις για 

την αύξηση του ΑΕΠ για τη Σλοβενία 

(22.11.2022) από εθνικούς και 

διεθνείς οργανισμούς υποδηλώνουν 

ότι η οικονομία της Σλοβενίας θα 

επεκταθεί κατά 5% έως 6% εφέτος, 

με τον ρυθμό ανάπτυξης να 

μειώνεται σημαντικά το 2023. 

 
Αύξηση ΑΕΠ/χρόνος προβολής  2022 2023 2024 

------------------------------------------------------ 

ΟΟΣΑ/Νοέμβριος 2022               5,0% 0,5% 2,0% 

ΔΝΤ/Νοέμβριος 2022                5,4% 1,8% 

Ε. Επιτροπή/Νοέμβριος 2022     6,2% 0,8% 1,7% 

EBRD/Σεπτέμβριος 2022           6,0% 1,8% 

IMAD/Σεπτέμβριος 2022           5,0% 1,4% 2,6% 

Banka Slovenije/Ιούνιος 2022   5,8% 2,4% 2,5% 

------------------------------------------------------ 

Πηγή: Μεμονωμένες προβλέψεις (βάσει STA) 

 

Κατώτατος μισθός 

Προς εκπλήρωση των προσδοκιών 

των συνδικαλιστικών οργανώσεων, 

τον Δεκέμβριο αποφασίσθηκε ο 

κατώτατος μισθός να αυξηθεί σε 

1.225 ευρώ μεικτά ή 878 καθαρά, 

αρχής γενομένης από το επόμενο 

έτος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη 

αύξηση κατά την τελευταία 

δεκαετία. Επί του παρόντος, ο 

κατώτατος μισθός είναι λίγο πάνω 

από τα 778 ευρώ καθαρά. 

 

Η Moody's επιβεβαιώνει τη 

βαθμολογία της Σλοβενίας (A3) 

Στα τέλη Οκτωβρίου 2022, ο οίκος 

αξιολόγησης Moody's επιβεβαίωσε 

την πιστοληπτική ικανότητα της 

Σλοβενίας στο Α3 με σταθερή 

προοπτική, αναγνωρίζοντας την 

ισχυρή οικονομική ανθεκτικότητα 

της χώρας, τις κατάλληλες πολιτικές 

και την ευνοϊκή πρόσβαση στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές. 

Η χώρα απολαμβάνει τη σταθερή 

προοπτική της Moody's A3 από τον 

Οκτώβριο του 2020, όταν 

ενισχύθηκε κατά μία βαθμίδα από το 

Baa1. 

Κατά την επιβεβαίωση της 

πιστοληπτικής ικανότητας της 

Σλοβενίας, η Moody's έλαβε υπόψη 

την ανθεκτικότητα της οικονομίας 

σε κραδασμούς, τις σταθερές 

μεσοπρόθεσμες προοπτικές 

ανάπτυξης και τον χειρισμό της 

ενεργειακής κρίσης από τη σκοπιά 

των δημόσιων οικονομικών. 

Τα αποθέματα ρευστότητας της 

Σλοβενίας, που αντιπροσωπεύουν 
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το 16,4% του ΑΕΠ της, θεωρούνται 

από τον οίκο αξιολόγησης ως 

σταθερή υποστήριξη για τα δημόσια 

οικονομικά σε αυτούς τους καιρούς 

κρίσης, ανέφερε το υπουργείο 

Οικονομικών. 

 

Βραβεία FDI σε κατασκευαστή 

καλτσών και σε προγραμματιστή 

«έξυπνων» σπιτιών 

Στις 20.12.2022, ο οργανισμός 

προώθησης επενδύσεων Spirit 

Slovenija παρουσίασε τα βραβεία 

του για ξένους επενδυτές που 

πέτυχαν εξαιρετικά αποτελέσματα 

το περασμένο έτος και συνέβαλαν 

στην ανάπτυξη της οικονομίας της 

χώρας, τα οποία απονεμήθηκαν 

στον κατασκευαστή και διανομέα 

κάλτσας Intersocks και στον 

προγραμματιστής τεχνολογίας 

«έξυπνου» σπιτιού Plume Design. 

Η Intersocks με έδρα το Kočevje, η 

οποία παράγει και πουλά κάλτσες και 

διανέμει γνωστές μάρκες, έλαβε το 

FDI Award Slovenia στην κατηγορία 

Creative. 

Απασχολώντας 170 άτομα, η 

Intersocks είναι μέρος του διεθνούς 

Ομίλου Intersocks, ο οποίος έχει 

επίσης θυγατρικές στην Ελβετία, την 

Ιταλία, την Κροατία και την 

Πολωνία. Είναι παρούσα στη 

Σλοβενία εδώ και 25 χρόνια, 

εντονότερα από το 2018, όταν 

ίδρυσε ένα εργοστάσιο πλεξίματος 

στο Kočevje. 

Η προστιθέμενη αξία ανά 

εργαζόμενο ανήλθε σε σχεδόν 

80.000 Eυρώ πέρυσι, κάτι που 

αποτελεί σημαντική βελτίωση σε 

σύγκριση με τα προηγούμενα 

χρόνια, ενώ ο αριθμός των 

εργαζομένων αυξάνεται σταθερά, 

έχοντας διπλασιαστεί τα τελευταία 

πέντε χρόνια, ανέφερε η κριτική 

επιτροπή του βραβείου. 

Ο κατασκευαστής τεχνολογίας 

έξυπνων κατοικιών με έδρα τη 

Λιουμπλιάνα, Plume Design, έλαβε 

το βραβείο στην κατηγορία Smart, 

με την κριτική επιτροπή να 

σημειώνει ότι ήταν μια ταχέως 

αναπτυσσόμενη εταιρεία που 

προσφέρει καινοτόμες και έξυπνες 

λύσεις για τη διαχείριση 

τηλεπικοινωνιακών συσκευών στα 

σπίτια. 

«Απασχολεί περισσότερους από 120 

κορυφαίους ειδικούς και απέφερε 

κέρδη 1,7 εκατομμυρίων ευρώ από 

τις πωλήσεις πέρυσι. Με 

προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο 

127.450 ευρώ, βρίσκεται ψηλά 

πάνω από τον μέσο όρο της 

Σλοβενίας», σύμφωνα με την 

κριτική επιτροπή. 

Η επιχείρηση είναι μέλος της 

εταιρείας Plume software-as-a-

service, που εδρεύει στο Palo Alto 

της Καλιφόρνια, και είναι παρούσα 

σε περισσότερες από 30 χώρες, η 

οποία παρέχει υπηρεσίες για 

«έξυπνα» σπίτια που 

χρησιμοποιούνται σε περισσότερα 

από 43 εκατομμύρια σπίτια σε όλο 

τον κόσμο και η οποία έχει λάβει 

πολλά βραβεία. 

Αυτά περιλαμβάνουν τη Λύση της 

Χρονιάς που βασίζεται στο Cloud, τα 

Βραβεία Παγκόσμιου Φόρουμ 

Ευρυζωνικότητας 2021, την 

Καλύτερη Λύση Κυβερνοασφάλειας 

ως μέρος των βραβείων ISPA 2021 

2021 και την Καλύτερη Καινοτομία 

Wi-Fi με τη Liberty Global ως μέρος 

του ONEConnect 2021. 
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Διάθεση επιχορηγήσεων 2 εκατ. 

Ευρώ για αρδευτικά συστήματα 

Το Υπουργείο Γεωργίας διέθεσε 2 

εκατ. Eυρώ σε επιχορηγήσεις για 

συστήματα άρδευσης για πολλούς 

χρήστες. Οι επιχορηγήσεις 

στοχεύουν στην ενίσχυση της 

γεωργίας ενώπιον της κλιματικής 

αλλαγής και στη διασφάλιση 

σταθερής και ποιοτικής απόδοσης. 

Τα κεφάλαια θα προέλθουν από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και από τον 

εθνικό προϋπολογισμό. 

Τόσο φυσικά όσο και νομικά 

πρόσωπα είναι επιλέξιμα για τις 

επιχορηγήσεις, αρκεί να επενδύσουν 

σε υποδομές για δύο ή 

περισσότερους χρήστες. 

Για να υποβάλουν αίτηση οι 

επιλέξιμοι πρέπει να υποβάλουν 

άδεια νερού, εκτίμηση επιπτώσεων 

και απόφαση για αρδευτική 

εγκατάσταση. 

Η επιχορήγηση επιδοτεί, ως επί το 

πλείστον, αντλιοστάσια νερού και 

πρωτογενή και δευτερογενή 

συστήματα άρδευσης. Μπορεί 

επίσης να χρηματοδοτήσει τη 

δημιουργία μίας πηγής νερού, όπως 

ένα πηγάδι ή μια δεξαμενή. Το 

κόστος της σύνδεσης μεμονωμένων 

χρηστών δεν καλύπτεται από την 

επιχορήγηση. 

 

>>>  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού 

αερίου συμβαδίζουν με τους 

στόχους της Σλοβενίας 

Η Σλοβενία είναι ικανοποιημένη με 

τη συμφωνία για τον περιορισμό των 

τιμών του φυσικού αερίου που 

ενέκριναν στις 19.12.2022 οι 

αρμόδιοι για ενέργεια Υπουργοί της 

ΕΕ. Τα δύο βασικά αιτήματα της 

Σλοβενίας -η συμφωνία να ισχύει 

για όλες τις σταθερές συμβάσεις έως 

ένα έτος και όλα τα περιφερειακά 

χρηματιστήρια (πέραν του 

ολλανδικού κόμβου TTF)- έχουν 

ικανοποιηθεί, δήλωσε ο υπουργός 

Υποδομών, κ. Bojan Kumer, στο 

περιθώριο της υπουργικής 

συνάντησης των Βρυξελλών. 

Οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ 

κατέληξαν σε συμφωνία για τον 

περιορισμό των τιμών του φυσικού 

αερίου στα 180 Ευρώ ανά MWh. Ο 

μηχανισμός θα ενεργοποιηθεί όταν η 

τιμή στον ολλανδικό εμπορικό 

κόμβο TTF ξεπεραστεί για τρεις 

ημέρες και όταν υπερβεί αυτή του 

υγροποιημένου φυσικού αερίου στις 

παγκόσμιες αγορές κατά 

τουλάχιστον 35 Ευρώ για τρεις 

ημέρες. 

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ 

στις 15.2.2023. 

 

Ρυθμισμένες για το 2023 οι τιμές 

ηλεκτρικού και βενζίνης για τις 

δημόσιες υπηρεσίες 

Στις 22.12.2022, η Κυβέρνηση 

ενέκρινε κανονισμούς που 

περιορίζουν τις λιανικές τιμές 

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 

αερίου για δημόσια ιδρύματα, 

επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, 

υπηρεσίες και ταμεία και για δήμους 

και αρκετούς άλλους δημόσιους 

φορείς, οι οποίοι θα ισχύουν όλο το 

2023. Η τιμή της ηλεκτρικής 

ενέργειας για τις δημόσιες οντότητες 

θα ρυθμιστεί πλήρως 

Οι κανονισμοί καλύπτουν επίσης 

τους παρόχους υπηρεσιών 

κοινωνικής μέριμνας και τους 

παρόχους προγραμμάτων 

οικογενειακού σχεδιασμού που δεν 
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καλύπτονται από τον ισχύοντα 

κανονισμό για τα νοικοκυριά και 

τους μικρούς εμπορικούς 

καταναλωτές. 

Στο πεδίο κάλυψης των κανονισμών 

περιλαμβάνονται η δημόσια 

ραδιοτηλεόραση (RTV Slovenija), 

νοσοκομεία, πολιτιστικά ιδρύματα, 

βιβλιοθήκες, αθλητικές αίθουσες, 

ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

ξενώνες, κέντρα εκπαίδευσης και 

κοινωνικοποίησης, κέντρα 

θεραπείας και ενώσεις ατόμων με 

αναπηρία. 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη λιανική τιμή 

ηλεκτρικής ενέργειας είναι 207 

Ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh) για 

την ημερήσια τιμή, 148,5 Ευρώ για 

τη νυχτερινή τιμή και 186 Ευρώ, 

χωρίς ΦΠΑ, για το ενιαίο τιμολόγιο. 

Δεν θα επιτρέπεται στους 

προμηθευτές να αναστείλουν την 

προμήθεια των καταναλωτών που 

αναφέρονται στον κατάλογο και θα 

πρέπει να τους παράσχουν 

προσφορά κατόπιν αιτήματος και να 

συνάψουν σύμβαση σε αυτή τη 

βάση. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό για την 

τιμή του φυσικού αερίου, η λιανική 

τιμή για τα επιλέξιμα δημόσια 

ιδρύματα δεν πρέπει να υπερβαίνει 

τα 95 ευρώ ανά MWh. 

Οι κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ από 

1.1.2023 και θα ισχύουν για 

ολόκληρο το έτος. 

 

Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει 170 

εκατ. Ευρώ για ενίσχυση του 

εθνικού χειριστή δικτύου Eles 

Στις 22.12.2022, η Κυβέρνηση 

αποφάσισε την Πέμπτη να διατεθεί 

ενίσχυση ύψους 170 εκατομμυρίων 

ευρώ στην εταιρεία Eles πριν από το 

τέλος του έτους, ώστε να επιτραπεί 

στον εθνικό φορέα εκμετάλλευσης 

ηλεκτρικού δικτύου να 

πραγματοποιήσει ομαλά τις 

απαραίτητες αγορές ηλεκτρικής 

ενέργειας για την κάλυψη των 

απωλειών δικτύου που θα 

σημειωθούν το 2023. 

Πρόσφατα, το Κράτος βοήθησε με 

παρόμοιο τρόπο τον μεγαλύτερο 

παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας της 

χώρας (HSE). 

Ο υπουργός Οικονομικών Klemen 

Boštjančič δήλωσε στον Τύπο ότι 

λόγω της τεταμένης κατάστασης 

ρευστότητας, η Eles δεν μπόρεσε να 

συγκεντρώσει τα απαραίτητα 

κεφάλαια στο απαιτούμενο ποσό και 

χρόνο από τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα. Σημείωσε δε ότι η αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας είναι 

εξαιρετικά ασταθής ενόψει της 

ενεργειακής κρίσης.  

Αναφέρθηκε, επίσης, στην 

νομοθετική πράξη του Σεπτεμβρίου 

που εγκρίθηκε για την προστασία 

της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας 

και τη διασφάλιση της ασφαλούς και 

σταθερής λειτουργίας. Επιτρέπει 

εγγυήσεις σε τρεις ενεργειακές 

εταιρείες - HSE, Gen energija και 

Geoplin- για δάνεια που 

λαμβάνονται προς διασφάλιση 

ρευστότητας για εμπορία ηλεκτρικής 

ενέργειας και αγορά φυσικού αερίου 

εκτός ΕΕ. 

 

Πάνω από 258 εκατ. Ευρώ από 

ευρωπαϊκά κονδύλια για την 

μετάβαση από τον άνθρακα 

Η Σλοβενία θα δικαιούται 

περισσότερα από 258 εκατ. Ευρώ 

από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 

(JTF), μετά την έγκριση του 

προγράμματος πολιτικής συνοχής 

για την περίοδο 2021-2027. Η 
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στήριξη αυτή της ΕΕ θα βοηθήσει 

στην επίτευξη μιας δίκαιης 

κλιματικής μετάβασης στις 

σλοβενικές περιοχές άνθρακα 

Savinjsko-Saleška και Zasavje, 

δήλωσε στις 16.12.2022 η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Το πρόγραμμα της πολιτικής 

συνοχής της Σλοβενίας 

περιλαμβάνει σχέδια για τη 

μετάβαση δύο σλοβενικών 

περιφερειών από τον άνθρακα. Η 

περιφέρεια Savinjsko-Saleška, όπου 

η χρήση άνθρακα πρόκειται να 

τερματιστεί έως το 2033, θα λάβει το 

70% των κεφαλαίων και η Zasavje, 

όπου ο άνθρακας εγκαταλείφθηκε 

πριν από μερικά χρόνια, το 30%. 

Η πραγματική βοήθεια για έργα και 

προγράμματα ανέρχεται σε περίπου 

248 εκατ. Ευρώ, ενώ περίπου 11 

εκατ. Ευρώ προορίζονται για τεχνική 

βοήθεια για να βοηθηθεί η χώρα να 

αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της 

αναδιάρθρωσης των περιοχών 

άνθρακα καθώς απομακρύνονται 

από τα ορυκτά καύσιμα. 

Στην περιφέρεια Savinjsko-Saleška, 

τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν 

επίσης για τον επανασχεδιασμό του 

συστήματος τηλεθέρμανσης και τη 

στήριξη της μετάβασης από τη 

χρήση άνθρακα σε εναλλακτικές 

πηγές καθαρής ενέργειας για 

θέρμανση, για παράδειγμα από την 

ηλιακή ενέργεια και τις αντλίες 

θερμότητας. 

Επιπλέον, οι υποβαθμισμένες 

εγκαταστάσεις που σχετίζονται με 

τον άνθρακα στην περιοχή θα 

επαναχρησιμοποιηθούν και θα 

αναζωογονηθούν με στόχο την 

επένδυση στην επέκταση της 

παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, ενώ το Ταμείο 

θα στηρίξει επίσης 2.400 

απασχολούμενους στον τομέα του 

άνθρακα. 

 

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει το 

καθεστώς ενεργειακής βοήθειας 

για τις επιχειρήσεις  

Στις 16.12.2022, οι βουλευτές 

ενέκριναν με ψηφοφορία (45:5) ένα 

νομοσχέδιο που στοχεύει να 

βοηθήσει τον επιχειρηματικό τομέα 

να ξεπεράσει την ενεργειακή κρίση, 

μεταξύ άλλων με τις επιδοτήσεις 

ηλεκτρικής ενέργειας. Η 

αντιπολίτευση επέκρινε το σχέδιο, 

λέγοντας ότι ήρθε πολύ αργά και 

ήταν πολύ μετριοπαθές, ενώ η 

Κυβέρνηση ανακοίνωσε ήδη 

τροποποιήσεις για τις αρχές του 

2023. 

Ο νόμος συνεπάγεται επιδοτήσεις 

για υψηλές τιμές ηλεκτρικής 

ενέργειας, φυσικού αερίου και 

ατμού, καθεστώς κρατικής 

επιδότησης για άδειες και μερική 

απασχόληση και δάνεια 

ρευστότητας, τα οποία συνολικά 

αποτιμώνται σε περίπου 1,2 δισ. 

Ευρώ. 

Οι επιχειρήσεις θα είναι επιλέξιμες 

για ενίσχυση μόνο εάν το κόστος 

τους για ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό 

αέριο και ατμό αυξηθεί πάνω από 

50% σε σύγκριση με το 2021. Οι 

επιδοτήσεις θα καλύπτουν μεταξύ 

40% και 80% των επιλέξιμων 

δαπανών, ανάλογα με το είδος της 

ενίσχυσης. 

Ένα πρόγραμμα επιδότησης 

εργασίας μικρής διάρκειας θα είναι 

διαθέσιμο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 

και 31ης Μαρτίου 2023, ενώ το 

καθεστώς άδειας θα ισχύει μεταξύ 

1ης Ιανουαρίου και 30ης Ιουνίου 

2023. Οι επιδοτήσεις θα καλύπτουν 
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το 80% της ακαθάριστης αμοιβής 

έως το μέγιστο του μέσου όρου 

ακαθάριστες αποδοχές Οκτωβρίου 

2022. 

Ο νόμος περιλαμβάνει επίσης 

ποικίλα δάνεια ρευστότητας, 

συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ. 

Οι επιδοτήσεις για τις υψηλές τιμές 

ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού 

αερίου και ατμού αποτιμώνται σε 

850 εκατ. ευρώ και τα προγράμματα 

άδειας και μερικής απασχόλησης σε 

100 εκατ. Ευρώ. 

Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ από 

1.1.2023 και θα ισχύει μέχρι το 

τέλος του 2023. 

 

Το Μάριμπορ σχεδιάζει 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 

συστημάτων μεγάλης κλίμακας 

Το δημοτικό συμβούλιο της 

δεύτερης μεγαλύτερης σλοβενικής 

πόλης (Μάριμπορ) ενέκρινε 

ομόφωνα ένα σχέδιο για μεγάλης 

κλίμακας εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε 

δημόσια κτίρια και δημοτική γη σε 

μια προσπάθεια βελτίωσης της 

αυτάρκειας της πόλης. 

Το προσχέδιο βασίζεται σε μελέτη 

που δείχνει ότι οι στέγες τριάντα 

δημόσιων κτιρίων και έξι οικοπέδων 

είναι κατάλληλες για φωτοβολταϊκές 

εγκαταστάσεις. 

Στην πρώτη φάση, η ηλιακή 

ενέργεια στον τελευταίο όροφο θα 

εγκατασταθεί σε επτά δημοτικά 

σχολεία και ένα γηροκομείο, και σε 

ένα αγροτεμάχιο 17 εκταρίων πάνω 

από μια χωματερή, όπου θα 

μπορούσε να κατασκευαστεί 

συστοιχία 10 MWp. 

Το έργο μόνο του ΧΥΤΑ θα 

μπορούσε να παράγει το 80% της 

ηλεκτρικής ενέργειας που 

καταναλώνουν τα δημόσια κτίρια 

της πόλης ετησίως, σύμφωνα με τον 

πρόεδρο της εταιρείας κοινής 

ωφελείας Energetika Maribor, κ. 

Boris Novak. 

Ο κ. Novak επεσήμανε ότι τα 

προαναφερθέντα έργα θα 

χρησιμεύσουν ως «ένα πρότυπο 

συνεργασίας μεταξύ των 

μεγαλύτερων ενεργειακών 

εταιρειών στην περιοχή και των 

τοπικών αρχών». 

 

>>>  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 

Οι πτήσεις από το αεροδρόμιο 

του Brnik βαίνουν αυξανόμενες 

Σύμφωνα με την εταιρεία Fraport 

Slovenija, αρκετοί αερομεταφορείς 

σχεδιάζουν να αυξήσουν τη 

συχνότητα των πτήσεων τους από 

το αεροδρόμιο του Brnik, το 

μεγαλύτερο αεροδρόμιο της 

Σλοβενίας. Από την επόμενη 

εβδομάδα, η Flydubai θα πετάει 

καθημερινά στο Ντουμπάι, ενώ η 

Turkish Airlines θα αυξήσει τον 

αριθμό των πτήσεων από το Μπρνικ 

σε 12 την εβδομάδα. Τον Ιούνιο, η 

Aegean Airlines θα πραγματοποιεί 

δύο πτήσεις την εβδομάδα προς την 

Αθήνα, ενώ η Lufthansa θα πετάει 

στη Φρανκφούρτη τρεις φορές την 

ημέρα και δύο φορές την ημέρα για 

το Μόναχο. 

Η Fraport είναι αισιόδοξη για την 

καλοκαιρινή σεζόν. Η τρέχουσα 

πρόγνωση είναι για 18 τακτικά 

δρομολόγια που παρέχονται από 16 

αερομεταφορείς, δήλωσε ο φορέας 

εκμετάλλευσης του αεροδρομίου. 

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, 

οι επιβάτες θα έχουν ένα ευρύ 

φάσμα πτήσεων τσάρτερ για να 

επιλέξουν, συμπεριλαμβανομένων 
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εκείνων προς ελληνικά νησιά, 

Αίγυπτο, Τουρκία και Ισπανία. 

Τα τουριστικά γραφεία θα 

οργανώσουν επιπλέον πτήσεις 

τσάρτερ προς τη Μαδέρα, το Πόρτο, 

τις Αζόρες, τις Νήσους Φερόες, τη 

Σκωτία, την Ισλανδία, την Τενερίφη, 

το Πράσινο Ακρωτήριο, το Κάιρο, 

την Ιορδανία, την Ολλανδία και τη 

Ρίγα. 

Σχεδόν 910.000 επιβάτες ταξίδεψαν 

μέσω του αεροδρομίου τους 

πρώτους εννέα μήνες του έτους, 

αριθμός κατά 141% μεγαλύτερος 

από τον αντίστοιχο του 2021. Η 

Fraport εκτιμά ότι ο συνολικός 

αριθμός επιβατών θα ανέλθει σε 1 

εκατομμύριο περίπου, μέχρι το 

τέλος του έτους. 

 

Ο αριθμός μεταφερόμενων 

εμπορευματοκιβωτίων από Luka 

Koper άγγιξε το 1 εκατομμύριο 

Ο φορέας διαχείρισης λιμένος 

Koper, Luka Koper, υπερηφανεύεται 

για ένα νέο ρεκόρ. Έχει γίνει το 

πρώτο λιμάνι της Αδριατικής του 

οποίου η ετήσια μεταφόρτωση 

εμπορευματοκιβωτίων έφτασε το 1 

εκατομμύριο μονάδες. Ρεκόρ έχει 

σημειωθεί και στη μεταφόρτωση 

αυτοκινήτων. Ο υπουργός 

Υποδομών, κ. Bojan Kumer, 

υποσχέθηκε να καταβάλει 

προσπάθειες για την άρση του 

κύριου εμποδίου στην ανάπτυξη του 

λιμανιού, ήτοι να προχωρήσει η 

κατασκευή της δεύτερης 

σιδηροδρομικής γραμμής που θα 

συνδέει το λιμάνι με τον κόμβο της 

Divača στην ενδοχώρα (οι εργασίες 

έχουν προγραμματιστεί να 

ολοκληρωθούν στα τέλη του 2026), 

το συντομότερο δυνατό. 

Πέρυσι, το λιμάνι έχασε το ορόσημο 

του ενός εκατομμυρίου στη 

μεταφόρτωση 

εμπορευματοκιβωτίων κατά περίπου 

2.500 μονάδες 

εμπορευματοκιβωτίων, ενώ εφέτος 

(2022) αναμένεται να ξεπεραστεί το 

1 εκατομμύριο κατά περίπου 10.000 

μονάδες. 

Στο τέλος του έτους, η 

μεταφόρτωση αυτοκινήτων 

αναμένεται να ξεπεράσει τις 

800.000 και ως εκ τούτου το Koper 

θα καταστεί το πιο σημαντικό λιμάνι 

για αυτοκίνητα στη Μεσόγειο. 

Η εταιρεία Luka Koper επωφελήθηκε 

από την απόφαση να αγοράσει 

επαρκείς ποσότητες ηλεκτρικής 

ενέργειας για τα επόμενα δύο χρόνια 

σε κατάλληλη τιμή, πρόσθεσε. 

Το Κράτος θα υποστηρίξει την 

ανάπτυξη του λιμανιού, καθώς, 

επίσης, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η 

Σλοβακία και άλλες χώρες της 

Κεντρικής Ευρώπης βασίζονται στον 

λιμένα. 

Η τρέχουσα χωρητικότητα του 

λιμανιού είναι περίπου 1,2 

εκατομμύρια μονάδες 

(εμπορευματοκιβωτίων) και εάν 

βελτιωθεί το σιδηροδρομικό δίκτυο, 

αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί σε 1,5 

εκατομμύρια μονάδες σε πέντε 

χρόνια, είπε ο Napast. 

Το κοντινό ιταλικό λιμάνι της 

Τεργέστης θα μπορούσε να φτάσει 

το ορόσημο του 1 εκατομμυρίου 

μονάδων το επόμενο έτος, σύμφωνα 

με τον επικεφαλής της διοίκησης του 

λιμανιού, Zeno D'Agostino. 

 

Λιμένας Koper: Νέο                         

ετήσιο ρεκόρ αριθμού 

μεταφορτωμένων αυτοκινήτων 
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Ο λιμενικός φορέας Luka Koper 

ξεπέρασε το ετήσιο ρεκόρ για 

μεταφορτωμένα αυτοκίνητα των 

754.409 μονάδων από το 2018 με 

τρεις εβδομάδες να απομένουν, 

ανακοίνωσε ο φορέας λιμένων σε 

δελτίο τύπου στις 8.12.2022, 

σημειώνοντας ότι ο ρυθμός αύξησης 

των μεταφορτώσεων ήταν 

σημαντικά υψηλότερος από αυτόν 

στα περισσότερα ευρωπαϊκά 

λιμάνια. 

Η μεταφόρτωση αυτοκινήτων 

μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 

αυξήθηκε κατά 20% από έτος σε 

έτος, παρά τις «καιρούς 

αβεβαιότητας όπου η αγορά 

αυτοκινήτων και τα παγκόσμια 

logistics αντιμετωπίζουν διακοπές 

της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

υπερφόρτωση της χωρητικότητας 

αποθήκευσης και απρόβλεπτα 

γεωπολιτικά γεγονότα», έγραψε ο 

Luka Koper, ο οποίος υπογράμμισε 

την αύξηση τόσο στις εξαγωγές, 

ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή και την 

Ανατολική Ασία, όσο και στις 

εισαγωγές αυτοκινήτων, όπου η 

εταιρεία σημείωσε σημαντική 

αύξηση στα ηλεκτρικά οχήματα, που 

παράγονται κυρίως στην Κίνα. 

Ο φορέας εκμετάλλευσης του 

μοναδικού θαλάσσιου λιμένα της 

Σλοβενίας σημείωσε αυτό που 

εκτίμησε ως εξαιρετικό ρυθμό 

αύξησης της μεταφόρτωσης 

οχημάτων, καθώς όλα τα άλλα 

λιμάνια και τερματικοί σταθμοί στη 

Μεσόγειο και στη βόρεια Ευρώπη 

έχουν αναφέρει σημαντικά 

χαμηλότερα ποσοστά. 

 

 

 

 

>>>  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 

Η Air Adriatic αγοράζει δεύτερο 

αεροπλάνο 

Η Air Adriatic, μια εταιρεία που 

ανήκει στον επιχειρηματία Izet 

Rastoder, η οποία αγόρασε τις 

άδειες λειτουργίας του αδρανούς 

εθνικού αερομεταφορέα Adria 

Airways το 2020, αγόρασε ένα νέο 

αεροπλάνο Cessna XLS Generation 

2 για 12,5 εκατ. Ευρώ. 

Το αεροπλάνο, το οποίο μπορεί να 

μεταφέρει έως και εννέα επιβάτες 

και δύο μέλη του πληρώματος, θα 

είναι διαθέσιμο προς ενοικίαση για 

4.000 Ευρώ την ώρα. Η εμβέλειά 

του είναι περίπου 3.500 χιλιόμετρα. 

Ο στόλος της Air Adriatic 

περιλαμβάνει ένα άλλο αεροπλάνο, 

ένα Cessna citation XLS plus του 

2014, του οποίου το εσωτερικό 

ανακαινίσθηκε πλήρως τον 

Δεκέμβριο του 2020. 

 

Σλοβενική εταιρία υψηλής 

τεχνολογίας συνάπτει συμφωνία 

ύψους 150 εκατ. Ευρώ 

Η Sinergise, μια εταιρεία υψηλής 

τεχνολογίας από τη Λιουμπλιάνα, 

έφερε στη Σλοβενία άλλη μια 

συμφωνία για διαστημικές 

τεχνολογίες, υπογράφοντας μια 

σύμβαση 150 εκατ. Ευρώ με τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος 

(ESA) για δημιουργία ενός 

συστήματος παρακολούθησης και 

επεξεργασίας δεδομένων για το 

πρόγραμμα Copernicus της ΕΕ για 

γεωσκόπηση. 

Η σύμβαση έρχεται αφότου η 

εταιρεία συστημάτων γεωγραφικών 

πληροφοριών (GIS) κέρδισε την 

πρόκληση Copernicus Masters το 

2017 στην κατηγορία ανοιχτού 
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cloud για το Sentinel Hub, μια λύση 

που μειώνει σημαντικά τον χρόνο 

που χρειάζεται από τη λήψη μιας 

εικόνας από τον δορυφόρο μέχρι 

την εικόνα που είναι διαθέσιμη για 

χρήση. 

Η Sinergise ιδρύθηκε το 2008 και 

εδρεύει στην πρωτεύουσα, έχει δε 

θυγατρική στο Γκρατς της Αυστρίας 

και απασχολεί περίπου 80 άτομα. 

Από το 2015, η κύρια εστίαση της 

εταιρείας είναι η ανάπτυξη 

τεχνολογίας για επεξεργασία 

στατιστικών δεδομένων. 

 

Η Κυβέρνηση διαθέτει σε 

Gorenje και Mik 14 εκατ. Ευρώ 

για αναπτυξιακά κέντρα 

Η Κυβέρνηση ενέκρινε κίνητρο 9,4 

εκατ. Ευρώ για την εταιρεία 

κατασκευής οικιακών συσκευών 

Gorenje και ένα άλλο 4,9 εκατ. 

Ευρώ για την εταιρεία παραγωγής 

παραθύρων και θυρών Mik για τα 

νέα αναπτυξιακά της κέντρα, 

δήλωσε στις 15.12.2022 το 

Κυβερνητικό Γραφείο Επικοινωνίας 

(UKOM). 

Η Gorenje θα κατασκευάσει μια νέα 

εγκατάσταση για το κέντρο 

ανάπτυξής της και θα αγοράσει και 

θα εγκαταστήσει νέο εξοπλισμό και 

εργαλεία, δήλωσε το Υπουργείο 

Οικονομικής Ανάπτυξης και 

Τεχνολογίας. 

Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 

39,3 εκατ. Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, εκ των 

οποίων τα 36,1 εκατ. ευρώ θα 

χρειαστούν για μηχανήματα και 

εξοπλισμό. 

Η επένδυση θα αυξήσει σημαντικά 

την παραγωγική ικανότητα της 

Gorenje για μαγειρικές συσκευές, 

πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια-

στεγνωτήρια. 

Θα δημιουργήσει 242 νέες θέσεις 

εργασίας, εκ των οποίων 

τουλάχιστον 25 για εργαζομένους 

υψηλής ειδίκευσης. Ξεκίνησε τον 

περασμένο Δεκέμβριο και 

αναμένεται να ολοκληρωθεί τον 

Νοέμβριο του 2024. 

Η επένδυση της Mik υπολογίζεται 

στα 18,1 εκατ. Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, 

και αναμένεται να δημιουργήσει 50 

θέσεις εργασίας. Ξεκίνησε τον 

περασμένο Ιανουάριο και θα 

ολοκληρωθεί στα τέλη του 2024. 

Η Mik θα κατασκευάσει μια νέα 

αίθουσα παραγωγής, μια 

αυτοματοποιημένη αποθήκη 

βασισμένη στα πρότυπα 

βιομηχανικού περιβάλλοντος 4.0, 

θα αγοράσει νέα μηχανήματα και 

εξοπλισμό και θα δημιουργήσει μια 

νέα τεχνολογική γραμμή για 

παράθυρα. Η επένδυση 

περιλαμβάνει επίσης την αγορά 

λογισμικού και εξοπλισμού 

εφαρμογών και την επέκταση της 

επιχείρησης. 

Το υπουργείο Οικονομίας απονέμει 

κίνητρα με βάση τη νομοθεσία για 

την προώθηση των επενδύσεων, 

επιλέγοντας έργα «τα οποία 

συμβάλλουν σημαντικά στην 

ανάπτυξη της σλοβενικής 

οικονομίας». 

 

Τα καθαρά κέρδη της Unior 

αυξήθηκαν σε 10,39 εκατ. Ευρώ 

τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2022 

Ο όμιλος γύρω από την εταιρεία 

κατασκευής εργαλείων Unior 

δημιούργησε 214,1 εκατ. ευρώ σε 

καθαρά έσοδα από πωλήσεις τους 

πρώτους εννέα μήνες του 2022, τα 

οποία είναι 18,7% περισσότερα από 

έτος σε έτος, ενώ τα καθαρά κέρδη 

αυξήθηκαν κατά 27,6% σε 10,39 
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Eκατ. ευρώ, δείχνει μη ελεγμένη 

έκθεση που δόθηκε στη 

δημοσιότητα. 

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο όμιλος 

Unior απασχολούσε 2.769 άτομα, ή 

19 περισσότερα από την ίδια 

περίοδο πέρυσι, ενώ το εργατικό 

δυναμικό στη βασική εταιρεία 

αυξήθηκε κατά επτά σε 1.631, 

σημειώνει η έκθεση. 

 

Η εταιρεία Bunnyway λαμβάνει 

επένδυση ύψους 6 εκατ. Ευρώ 

Η σλοβενική start-up Bunnyway, η 

οποία έχει επικεντρωθεί στις 

υπηρεσίες γρήγορης παράδοσης 

περιεχομένου (CDN) μέσω του 

δικτύου της Bunny.net, έλαβε 

επένδυση 6 εκατομμυρίων ευρώ από 

τις εταιρείες επιχειρηματικών 

κεφαλαίων Runa Capital και Capital 

Genetics. 

Το Bunny.net είναι ένα CDN και 

παρέχει γρήγορη και ασφαλή λήψη 

εφαρμογών και περιεχομένου ιστού. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε πριν από οκτώ 

χρόνια με επίκεντρο τις υπηρεσίες 

CDN και έχει επεκτείνει τα προϊόντα 

της με την πάροδο του χρόνου. 

Η Runa Capital έχει επενδύσει 5,5 

εκατομμύρια ευρώ, που της δίνει 

μερίδιο 18,33%, ενώ η Capital 

Genetics συνεισέφερε 500.000 

ευρώ για να κατέχει το 1,67% στην 

εταιρεία, της οποίας το Bunny.net 

είναι, επί του παρόντος, το τρίτο 

ταχύτερο δίκτυο στον κόσμο, 

σύμφωνα με τον Grofelnik Pelzel. 

Η Bunnyway, η οποία αυτή τη 

στιγμή απασχολεί περίπου 40 

υπαλλήλους από όλο τον κόσμο, 

αναμένει δεκαπλάσια ανάπτυξη τα 

επόμενα πέντε χρόνια. Πέρυσι είχε 

έσοδα περίπου 4 εκατ. Ευρώ και 

καθαρά κέρδη 1 εκατ. Ευρώ. 

 

Το περίπτερο της Σλοβενίας στην 

Expo 2020 θα μετατραπεί σε χώρο 

startup 

Το περίπτερο της Σλοβενίας για την 

Expo 2020, το οποίο θα παραμείνει 

στο Ντουμπάι (Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα), θα μετατραπεί σε χώρο 

εργασίας και επιταχυντή για 

νεοφυείς επιχειρήσεις που 

επιθυμούν να επεκταθούν στη 

διεθνή αγορά και να αναζητήσουν 

πιθανούς επενδυτές. 

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης θα 

σφυρηλατήσει δεσμούς με παίκτες 

startup του Ντουμπάι, όπως το Expo 

City και το In5 Tech Innovation 

Center, σε μια προσπάθεια να δώσει 

στις σλοβενικές εταιρείες πρόσβαση 

σε ειδικούς, μέντορες, πιθανούς 

επενδυτές και συνεργάτες. 

 

>>>  ΛΟΙΠΑ ΝΕΑ 

 

Η Σλοβενία θα φιλοξενήσει μία 

έδρα του Κέντρου Διαιτησίας και 

Διαμεσολάβησης Διπλωμάτων 

Ευρεσιτεχνίας  

Η Σλοβενία θα φιλοξενήσει μία από 

τις δύο έδρες του Κέντρου 

Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης 

Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, τμήμα 

του Ενιαίου Δικαστηρίου 

Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που 

προβλέπει η Συμφωνία για ένα 

Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων 

Ευρεσιτεχνίας (UPCA). Το νέο 

σύστημα αναμένεται να τεθεί σε 

εφαρμογή τον Απρίλιο 2023. 

Δεκαεπτά κράτη μέλη θα 

συμμετάσχουν αρχικά στο σύστημα, 

συμπεριλαμβανομένης της 

Σλοβενίας, αλλά με την πάροδο του 

χρόνου αναμένεται ότι και τα 25 

κράτη μέλη που έχουν υπογράψει 
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θα ενταχθούν, σύμφωνα με 

ειδικούς.  

Το ενιαίο ευρωπαϊκό δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας είναι το αποτέλεσμα 

πολλών δεκαετιών προσπαθειών για 

την απλούστευση της υφιστάμενης 

νομοθεσίας για τα διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας. Προβλέπεται να 

μειώσει το κόστος κατοχύρωσης 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κατά 

πέντε συντελεστές, δεδομένου ότι 

θα απαιτηθεί μία μόνο αίτηση για 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 

Σύμφωνα με την κα Karin Žvokelj, 

επικεφαλής του Γραφείου 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας (SIPO), ότι 

το νέο σύστημα θα αλλάξει το 

επιχειρηματικό περιβάλλον. Το 

γραφείο γνωρίζει ότι υπάρχουν 

ορισμένοι κίνδυνοι, αλλά υπάρχουν 

και ευκαιρίες, είπε, προσθέτοντας 

ότι θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για 

να μπορέσει να αξιολογηθεί σωστά 

το νέο σύστημα. 

 

Η Σλοβενία θα αυξήσει τη 

συνεισφορά της στον ESA στα 

5,8 εκατ. ευρώ 

Η Σλοβενία ανακοίνωσε 

εντατικότερη συνεργασία με τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος 

(ESA) με στόχο να γίνει πλήρες 

μέλος του, δήλωσε ο υφυπουργός 

Οικονομίας Matevž Frangež. Ως εκ 

τούτου, η χώρα θα αυξήσει τη 

συνεισφορά της σε προγράμματα 

ESA το 2022 και το 2023 από 3 εκατ. 

Ευρώ σε 5,8 εκατ. Ευρώ ετησίως. 

Υπογράφοντας μια αναβαθμισμένη 

συμφωνία σύνδεσης με την ESA το 

2020, η Σλοβενία αναβάθμισε τη 

συνεργασία της με στόχο να γίνει 

πλήρες μέλος. 

Η ESA έχει 22 πλήρη μέλη και η 

Σλοβενία υπέγραψε τη συμφωνία 

συνδεδεμένης ιδιότητας μέλους στα 

μέσα του 2016, ως ένα από τα 

βήματα προς την πλήρη ένταξη. 

Τα τελευταία χρόνια, πολλές 

σλοβενικές εταιρείες συμμετείχαν με 

επιτυχία σε προσκλήσεις ESA, με 

περισσότερες από 60 συμβάσεις να 

έχουν υπογραφεί, συνολικού ύψους 

άνω των 17,7 εκατ. Ευρώ. 

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, 

διεθνώς ανταγωνιστικές σλοβενικές 

εταιρείες και ιδρύματα που 

εμπλέκονται σε έρευνα υψηλής 

τεχνολογίας ή διαστημικής έρευνας 

περιλαμβάνουν τις Sinergise, 

Skylabs, Balmar, Dewesoft, Duol, 

Cosylab, Vesolje-SI, το Jožef Stefan 

Institute, ZRC SAZU, Geocodis, το 

Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνας, το 

Πανεπιστήμιο του Μάριμπορ, το 

Πανεπιστήμιο της Νόβα Γκορίτσα και 

άλλα. 

 

Η Σλοβενία θα στηρίξει το 

πρόγραμμα “Grain from 

Ukraine” με 1 εκατ. Ευρώ 

Η Σλοβενία θα στηρίξει το 

πρόγραμμα του Ουκρανού 

προέδρου, κ. Volodymyr Zelenskyy, 

«Σιτάρι από την Ουκρανία», με 1 

εκατ. Ευρώ. Η βοήθεια θα 

μεταφερθεί μέσω του Παγκόσμιου 

Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP). 

To πρόγραμμα προβλέπει ότι η 

Ουκρανία θα δωρίσει σιτηρά στις 

λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες της 

Αφρικής και της Ασίας και η 

πληρωμή των εξόδων αποστολής θα 

πραγματοποιηθεί από τους 

χορηγούς. 

Η συμμετοχή της Σλοβενίας 

ανακοινώθηκε από τον Σλοβένο 

Πρόεδρο, κ. Pahor, σε βιντεοκλήση 

σε διάσκεψη στο Κίεβο. 


