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Η Κυβέρνηση επαναφέρει τα 

ανώτατα όρια τιμών στα καύσιμα 

Τον Μάιο 2022, η Κυβέρνηση 

επανέφερε τα ανώτατα όρια τιμών 

για τα καύσιμα κινητήρων στις 10 

Μαΐου 2022, ορίζοντας τη μέγιστη 

τιμή λιανικής στα 1.560 Ευρώ το 

λίτρο για την κανονική βενζίνη και 

στα 1.668 Ευρώ το λίτρο για το 

ντίζελ. Οι τιμές χονδρικής 

περιορίζονται σε 1.540 Ευρώ για την 

κανονική βενζίνη και σε 1.648 Ευρώ 

για το ντίζελ.  

Οι τιμές των καυσίμων στη Σλοβενία 

είχαν σημειώσει απότομη αύξηση 

την 1η Μαΐου 2022, αφού η 

Κυβέρνηση αποφάσισε (στις 29 

Απριλίου 2022) την άρση των 

ανώτατων ορίων τιμών, λόγω 

σταθεροποίησης των αγορών. Εν 

προκειμένω, οι τιμές είχαν 

(ξανα)τεθεί υπό περιορισμό στα 

μέσα Μαρτίου 2022 (με μέγιστες 

τιμές λιανικής στα πρατήρια 

καυσίμων τα 1.503 Ευρώ για ένα 

λίτρο κανονικής βενζίνης και σε 

1.541 για το ντίζελ), σε μια 

προσπάθεια μετριασμού του 

αντικτύπου των αυξήσεων των 

τιμών ενέργειας στις παγκόσμιες 

αγορές.  

Η Κυβέρνηση υιοθετεί νέα 

επταετή στρατηγική για τον 

τουρισμό 

Η Κυβέρνηση υιοθέτησε μια νέα 

επταετή (2022-2028) στρατηγική 

για τον τουρισμό, η οποία προβλέπει 

μέτρια ενίσχυση της χωρητικότητας 

των καταλυμάτων και άλλων 

ποσοτικών δεικτών και 

επικεντρώνεται σε υψηλότερη 

ποιότητα. Η συνολική τουριστική 

ζήτηση αναμένεται να αποφέρει 

προστιθέμενη αξία 2,1 δισ. Ευρώ το 

2028, η οποία θα είναι αύξηση 59% 

σε σύγκριση με το 2019. Το 

έγγραφο θέτει πέντε στρατηγικούς 

στόχους, ήτοι:  (α) αύξηση της 

ποιότητας και της αξίας των 

προσφορών και επέκτασή τους καθ' 

όλη τη διάρκεια του έτους, (β) 

αύξηση της ικανοποίησης των 

κατοίκων της περιοχής, των 

εργαζομένων στον τουρισμό και των 

επισκεπτών, (γ) ανάδειξη του 

τουρισμού σε πηγή αξίας και 

βιώσιμης ανάπτυξης, (δ) απαλλαγή 

από αρνητικές οικολογικές 

επιπτώσεις ως προς αέρια 

θερμοκηπίου και πιο ισόρροπη 

τουριστική ανάπτυξη και (ε) 

αποδοτική διαχείριση. 
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Ο ετήσιος πληθωρισμός της 

Σλοβενίας επιταχύνεται σε 8,1% 

τον Μάιο 2022 
Ο ετήσιος πληθωρισμός της 

Σλοβενίας ανήλθε σε 8,1% τον 

Μάιο, ως αποτέλεσμα, κυρίως, της 

αύξησης των τιμών καυσίμων και 

τροφίμων, σύμφωνα με τα 

τελευταία στοιχεία της Στατιστικής 

Υπηρεσίας. Πρόκειται για το 

υψηλότερο ποσοστό από το 2002. 

Τα υγρά καύσιμα ήταν σχεδόν 43% 

πιο ακριβά από ό, τι πριν από ένα 

χρόνο, συμβάλλοντας 1,9 

ποσοστιαίες μονάδες στον ετήσιο 

ρυθμό πληθωρισμού. Οι τιμές των 

τροφίμων, οι οποίες αυξήθηκαν 

κατά περισσότερο από 11%, 

προοσέθεσαν άλλες 1,7 ποσοστιαίες 

μονάδες. Η στέγαση (+10,5%) και 

τα αυτοκίνητα (+11,1%) 

συνέβαλαν, επίσης,  στο ποσοστό 

πληθωρισμού, με 0,8 και 0,6 

ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα. Οι 

μόνοι σημαντικοί τομείς, στους 

οποίους οι τιμές μειώθηκαν, ήταν η 

ηλεκτρική ενέργεια, η οποία ήταν 

κατά 15,8% φθηνότερη, και οι 

τηλεφωνικές υπηρεσίες, οι τιμές των 

οποίων μειώθηκαν κατά 6,3%. 

Συνδυαστικά, οι ανωτέρω τομείς 

είχαν μειωτική επίδραση στον ετήσιο 

πληθωρισμό, κατά μία ποσοστιαία 

μονάδα περίπου. 

 

Αριθμός-ρεκόρ κενών θέσεων 

εργασίας στην αγορά εργασίας 

το α΄ τρίμηνο 2022 

Το πρώτο τρίμηνο του έτους στη 

Σλοβενία υπήρχαν 24.600 κενές 

θέσεις εργασίας, αύξηση 6% από το 

τέταρτο τρίμηνο του προηγούμενου 

έτους και σχεδόν 50% περισσότερες 

από το ίδιο τρίμηνο του 2021, 

σύμφωνα με την σλοβενική 

Στατιστική Υπηρεσία (SURS). Οι 

κατασκευαστικές εταιρείες είχαν 

σχεδόν 5.400 κενές θέσεις εργασίας 

το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος 

έτους. 

 

Ενίσχυση Σλοβένων αγροτών με 

στόχο την μείωση των τιμών των 

τροφίμων 

Τα κ-μ της ΕΕ επιχειρούν να  

μειώσουν τον πληθωρισμό των 

τροφίμων, παρέχοντας οικονομική 

ενίσχυση στους αγρότες. Η Σλοβενία 

θα διαθέσει 5,1 εκατ. Ευρώ, εκ των 

οποίων 1,7 εκατ. Ευρώ από 

κονδύλια της ΕΕ.  

 

Αύξηση μισθών στον ιδιωτικό 

τομέα τον Μάρτιο, μείωση στον 
δημόσιο τομέα 

Οι Σλοβένοι κέρδισαν κατά μέσο όρο 

1.306,68 Ευρώ τον Μάρτιο, ποσό 

αυξημένο κατά 1,2% σε σχέση με 

πριν από έναν χρόνο. Ο μέσος 

καθαρός μηνιαίος μισθός το πρώτο 

τρίμηνο του 2022 ήταν 1.261,22 

Ευρώ, μείωση 0,8% από έτος σε 

έτος. Το ποσό μειώθηκε κατά 7,9% 

στα 1.420,48 Ευρώ στο δημόσιο 

τομέα, αλλά αυξήθηκε κατά 4,2% 

στα 1.189,84 Ευρώ στον ιδιωτικό 

τομέα.  

 

React-EU: Εγκρίθηκαν πρόσθετα 

κονδύλια ύψους 277 εκατ. Ευρώ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 

επιπλέον κονδύλια της ΕΕ, ύψους 

277 εκατ. Ευρώ, για την Σλοβενία, 

χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν 

για ορισμένες επενδύσεις σε 

φροντίδα ηλικιωμένων, υγειονομική 

περίθαλψη, τουρισμό και 

εκπαίδευση. Τα πρόσθετα κονδύλια 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν πλήρως 
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μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. 

Το μεγαλύτερο έργο που θα 

χρηματοδοτηθεί είναι η ανακαίνιση 

του UKC Ljubljana, του 

μεγαλύτερου νοσοκομείου της 

Σλοβενίας. Πολλοί οίκοι ευγηρίας θα 

ανακαινιστούν, ένα μέρος των 

κονδυλίων θα διατεθεί στον 

τουρισμό και 13,6 εκατ. Ευρώ θα 

δαπανηθούν για τον εφοδιασμό 

σχολείων με υπολογιστές. 
 

Σλοβενική αγορά ακινήτων: 

Έτος-ρεκόρ το 2021 

Η σλοβένικη αγορά ακινήτων 

σημείωσε ρεκόρ το έτος 2021, 

αναφορικά με την αύξηση των τιμών 

και τον αριθμό συναλλαγών που 

αφορούν ιδιοκτησία κατοικιών, με 

την αγορά εμπορικών ακινήτων να 

αναζωπυρώνεται επίσης. Η Αρχή 

Ερευνών και Χαρτογράφησης έχει 

αναφέρει περισσότερες από 37.000 

συναλλαγές, συνολικής αξίας 2,9 

δισ. Ευρώ. Ο αριθμός των 

συναλλαγών σε διαμερίσματα και 

κατοικίες αυξήθηκε κατά περίπου 

20% πέρυσι σε σχέση με το 2020. 

 
Η έκθεση “Charm of Wood” 

προωθεί τη χρήση σλοβενικής 

ξυλείας 

Η 17η Έκθεση “Charm of Wood”, η 

ετήσια ταξιδιωτική έκθεση που 

ευαισθητοποιεί για τη σημασία του 

ξύλου και παρουσιάζει τα 

πλεονεκτήματα και τις ποικίλες 

δυνατότητές του, 

πραγματοποιήθηκε στο Cankarjev 

Dom της Λιουμπλιάνας (17-26 

Μαΐου 2022). Στην Έκθεση, η οποία 

πραγματοποιήθηκε αυτό το έτος με 

το σύνθημα “Let's Use Slovenian 

Wood”, παρουσιάσθηκαν 

περισσότερα από 100 προϊόντα. 

Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, ο 

κλάδος της επεξεργασίας ξύλου έχει 

αναγνωρισθεί από την εθνική 

βιομηχανική στρατηγική 2021-2030 

ως μία από τις σημαντικότερες 

βιομηχανίες, οι οποίες βασίζονται σε 

φυσικούς πόρους. 
  

Η εταιρεία Paradajz παρήγαγε 

5.200 τόνους ντομάτας πέρυσι 

Ο καλλιεργητής τομάτας 

θερμοκηπίου Paradajz από το 

Renkovci στη βορειοανατολική 

Σλοβενία, το 2021 παρήγαγε την 

ποσότητα-ρεκόρ 5.200 τόνων 

ντομάτας, από μέσο ετήσιο αριθμό 

των 4.500 τόνων. Η εταιρεία 

(περισσότερο γνωστή για το 

εμπορικό σήμα ντομάτας Lušt), 

αναγκάστηκε να αυξήσει τις τιμές 

προκειμένου να καλύψει -

τουλάχιστον εν μέρει- τις 

υψηλότερες τιμές όλων των πρώτων 

υλών και της ενέργειας. Μαζί με τη 

θυγατρική της Friško (στην 

τοποθεσία Mala Polana), η εταιρεία 

απασχολεί περίπου 170 άτομα, ενώ 

περισσότερα άτομα αναμένεται να 

προσληφθούν στο πλαίσιο 

προγραμματισμένης επέκτασης. Από 

τότε που κατασκευάστηκε (το 

2012), το θερμοκήπιο στο Renkovci 

χρησιμοποιεί γεωθερμική ενέργεια. 

Ο όμιλος διαθέτει επίσης το Luštna 

Domačija, ένα κατάστημα όπου 

πωλούνται διάφορα προϊόντα και 

προϊόντα από ντόπιους αγρότες, 

πέραν από τις ντομάτες Lušt.  

 

Επιβεβαιώθηκε επιδότηση                    

6 εκατ. Ευρώ για εργοστάσιο της 

Carthago 

Η Κυβέρνηση επιβεβαίωσε 

επιδότηση 6 εκατ. Ευρώ στην 

γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία 
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Carthago, η οποία κατασκευάζει 

δεύτερη μονάδα παραγωγής στη 

Σλοβενία, στο Ormož. Η εταιρεία 

έχει την έδρα της στη Σλοβενία στο 

Odranci. Η παραγωγή στο κοντινό 

Ormož αναμένεται να ξεκινήσει το 

2024, το δε εργοστάσιο αναμένεται 

να δημιουργήσει 120 νέες θέσεις 

εργασίας στην περιοχή. 

 

Νέο εργοστάσιο παραγωγής της 

Bosch θα λάβει ως κίνητρο 

829.000 Eυρώ 

Ο γερμανικός όμιλος Bosch Rexroth 

θα λάβει έως και 829.308 Eυρώ ως 

κρατικό κίνητρο για τη νέα μονάδα 

παραγωγής κοντά στο αεροδρόμιο 

της Λιουμπλιάνας, σύμφωνα με 

σχετική κυβερνητική απόφαση. 

Αποτιμημένη στα 13,2 εκατ. Ευρώ, 

η επένδυση στοχεύει σε δημιουργία 

123 νέων θέσεων εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων 23 υψηλής 

ειδίκευσης. Η Bosch Rexroth είναι το 

σλοβενικό τμήμα του ομώνυμου 

γερμανικού ομίλου, ο οποίος ανήκει 

στον ευρύτερο βιομηχανικό όμιλο 

Bosch. Απασχολεί περίπου 400 

υπαλλήλους και τα προϊόντα της 

χρησιμοποιούνται στους τομείς 

αυτοκινήτων, μηχανολόγων 

μηχανικών και αυτοματισμού. 

 
Νέα εγκαίνια κινηματογράφου 

πολλαπλών αιθουσών στη 

Λιουμπλιάνα 

Ένας νέος κινηματογράφος 

πολλαπλών αιθουσών (Cineplexx 

Rudnik) άνοιξε στη Λιουμπλιάνα τον 

Μάιο 2022, στο πλαίσιο επένδυσης 

ύψους 2 εκατ. Ευρώ. Βρίσκεται στο 

εμπορικό κέντρο Supernova, στο 

νότιο δήμο Rudnik. Θα περιλαμβάνει 

επτά αμφιθεατρικές αίθουσες, με 

συνολικά 1.357 θέσεις. Οι 

κινηματογράφοι θα προσφέρουν 

καθίσματα διαφόρων ποιότητας 

(standard, double-lover, VIP, VIP 

deluxe) και είναι εξοπλισμένοι με 

προβολείς λέιζερ Barco και 

ηχοσύστημα Dolby Atmos. 

Διευθύνονται από την αυστριακή 

επιχείρηση Cineplexx, η οποία είναι 

ήδη η μεγαλύτερη αλυσίδα στην 

Σλοβενία, με αίθουσες σε Kranj, 

Koper, Novo Mesto, Maribor, Celje 

και Murska Sobota.  

 

Η Goodyear Slovenija 

ανακάμπτει με κέρδη 9,72 εκατ. 

Ευρώ 

Το 2021, η εταιρεία κατασκευής 

ελαστικών Goodyear Slovenija (με 

έδρα το Kranj) σημείωσε καθαρά 

κέρδη ύψους 9,72 εκατ. Eυρώ. Οι 

καθαρές πωλήσεις της εταιρείας 

αυξήθηκαν κατά 27%, ανερχόμενες 

σε 247,94 εκατ. Ευρώ. Αφού η 

εταιρεία κατέγραψε λειτουργικές 

ζημίες ύψους 3,54 εκατ. Ευρώ το 

2020, παρουσίασε πέρυσι 

λειτουργικά κέρδη ύψους 7,39 εκατ. 

Ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

από τον Σεπτέμβριο 2021, η εταιρεία 

χρησιμοποιεί αποκλειστικά 

ηλεκτρική ενέργεια, η οποία 

παράγεται από υδροηλεκτρικούς 

σταθμούς, και αναμένεται να 

μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα κατά περίπου 46.000 

τόνους ετησίως. Η αλλαγή αυτή 

αποτελεί μέρος του 

μακροπρόθεσμου σχεδίου της 

Goodyear, σύμφωνα με το οποίο 

όλες οι εγκαταστάσεις της σε 

Ευρώπη και Τουρκία στρέφονται 

προς την ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές. Η Goodyear 

Slovenija, ένας από τους 

κορυφαίους κατασκευαστές 
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ελαστικών στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη, αποτελεί μέρος της 

πολυεθνικής Goodyear από το 1998 

και απασχολεί περίπου 1.700 άτομα. 

Παράγει και πωλεί ελαστικά για 

επιβατικά αυτοκίνητα, ελαφρά και 

βαρέα φορτηγά οχήματα, 

βιομηχανικά και κατασκευαστικά 

μηχανήματα και μοτοσικλέτες.  

 

Τα καθαρά κέρδη της Impol 

διπλασιάσθηκαν από πέρυσι 

Η Impol, κορυφαίος παραγωγός 

αλουμινίου της Σλοβενίας, 

κατέγραψε έσοδα ύψους 845 εκατ. 

Ευρώ το 2021, αύξηση 45%, σε 

ετήσια βάση, από το 2020, λόγω και 

της αύξησης των τιμών του 

αλουμινίου. Τα καθαρά κέρδη 

αυξήθηκαν από 14 σε 35,5 εκατ. 

Ευρώ.  

Το 93% των εσόδων του ομίλου, ο 

οποίος  απασχολούσε πάνω από 

2.500 άτομα σε Σλοβενία, Σερβία 

και Κροατία (το 2021), προέρχεται 

από ξένες αγορές (κυρίως ΕΕ). Η 

σημαντικότερη αγορά της, η οποία 

απέφερε τα δύο τρίτα των εσόδων 

περίπου, ήταν η Γερμανία. Λίγο 

περισσότερο από το 10% παρήχθη 

από την Ιταλία, σχεδόν 6% από την 

Κροατία, και περισσότερο από το 5% 

δημιουργήθηκε στη Σλοβενία. Άλλες 

σημαντικές αγορές είναι η Τσεχία, η 

Γαλλία, η Ισπανία, οι ΗΠΑ, η 

Αυστρία, οι Κάτω Χώρες, η 

Ουγγαρία και η Πολωνία. 

 

Αυξημένα κέρδη για την TAB το 

2021 

Η TAB, κατασκευαστής μπαταριών 

εκκίνησης και βιομηχανικών 

μπαταριών, σημείωσε έσοδα 

πωλήσεων 260,2 εκατ. Ευρώ                     

το 2021, αύξηση 12% σε σχέση με 

το 2020. Τα καθαρά κέρδη 

αυξήθηκαν από 16,2 σε 16,5 εκατ. 

Ευρώ.  

 

Η Caritas Σλοβενίας έχει 

συγκεντρώσει πάνω από 3 εκατ. 

Ευρώ για την Ουκρανία  

H Caritas Σλοβενίας έχει 

συγκεντρώσει, μέχρι τώρα, πάνω 

από 3 εκατ. Ευρώ για βοήθεια στην 

Ουκρανία, στην μεγαλύτερη 

ανθρωπιστική εκστρατεία για ξένη 

χώρα στην ιστορία της Σλοβενίας. Η 

οργάνωση έχει προσφέρει μέχρι 

στιγμής στην εμπόλεμη χώρα 20 

αποστολές με συνολικά 283 τόνους 

βοήθειας. Εκτός από σημαντικό 

αριθμό ατόμων, ιδρυμάτων, 

ενώσεων και σχολείων, 

περισσότερες από 350 σλοβενικές 

εταιρείες έχουν προβεί, επίσης, σε 

δωρεές για την Ουκρανία (π.χ. μια 

σημαντική σλοβενική φαρμακευτική 

εταιρεία έχει δωρίσει φάρμακα, 

αξίας 200.000 Ευρώ). Η Caritas 

Slovenia χαιρέτισε τη συνεργασία με 

τη Σλοβενική Επιχειρηματική Λέσχη, 

η οποία συγκέντρωσε 101.000 Ευρώ 

μέσω της φιλανθρωπικής της 

οργάνωσης Red Ball για τα παιδιά 

στην Ουκρανία. Επιπλέον, το 

σλοβενικό Υπουργείο Εξωτερικών 

συγκέντρωσε 200.000 Eυρώ, μέσω 

της Caritas Internationalis.  

 


