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Η Σλοβενία θα πρέπει να εντείνει 

τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας τα επόμενα χρόνια 

Η Σλοβενία πρέπει να εντείνει τη 

χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ) κατά τα επόμενα 

έτη, εάν επιθυμεί να επιτύχει τους 

στόχους της ΕΕ για την πράσινη 

μετάβαση. Οι επενδύσεις συχνά 

παρακωλύονται, καθώς τα 

ενεργειακά συμφέροντα 

συγκρούονται με περιβαλλοντικές 

ανησυχίες και παράλληλα η ισχύς 

του ηλεκτρικού δικτύου απέχει πολύ 

από το να υποστηρίξει σημαντικές 

ανανεώσιμες πηγές. Η Σλοβενία 

πέτυχε τον στόχο της ΕΕ για τις ΑΠΕ 

το 2021, αλλά το έκανε 

χρησιμοποιώντας μια στατιστική 

μέθοδο. Ενώ  το  μερίδιο  των  ΑΠΕ  

στην τελική ακαθάριστη 

κατανάλωση ενέργειας ήταν 24,1%, 

η χώρα αγόρασε από άλλο κ-μ της 

ΕΕ  το υπόλοιπο που απαιτείτο για να 

φθάσει στο 25%.  Λόγω αφθονίας 

δασών, η μεγαλύτερη πηγή 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη 

χώρα είναι η βιομάζα ξύλου, η οποία 

εξακολουθεί να χρησιμοποιείται 

ευρέως για θέρμανση, ειδικά σε 

αγροτικές περιοχές (όπου το 30% 

των νοικοκυριών χρησιμοποιεί ξύλο 

για τη θέρμανση των σπιτιών, 

σύμφωνα με στοιχεία της Δασικής 

Υπηρεσίας της Σλοβενίας). Η 

υδροηλεκτρική ενέργεια είναι επίσης 

ανεπτυγμένη αλλά περιορισμένων 

δυνατοτήτων περαιτέρω 

εκμετάλλευσης. Οι περισσότεροι 

μεγάλοι ποταμοί είτε τυγχάνουν ήδη 

πλήρους εκμετάλλευσης, είτε 

απολαμβάνουν κάποιου βαθμού 

προστασίας της φύσης. Ως προς την 

αιολική ενέργεια, στη Σλοβενία 

mailto:ecocom-ljubljana@mfa.gr


2 

 

υπάρχει μόνον μία μεγάλη 

ανεμογεννήτρια. Η αιολική και η 

ηλιακή ενέργεια μαζί 

αντιπροσώπευαν περίπου το 2,2% 

της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας το 2020. 

 

Το δημόσιο χρέος στο 74,9% 

του ΑΕΠ στο τέλος του 2021 

Το δημόσιο χρέος της Σλοβενίας ως 

ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε το 2021 

κατά 4,9 ποσοστιαίες μονάδες και 

ανήλθε σε 74,9%, του ΑΕΠ, 

σύμφωνα με εκτίμηση του 

υπουργείου Οικονομικών. Η 

σλοβενική Στατιστική Υπηρεσία 

(SURS) εκτίμησε ότι το ΑΕΠ της 

Σλοβενίας αυξήθηκε κατά 8,1% 

πέρυσι, ξεπερνώντας τις 

προβλέψεις. Το δημόσιο χρέος την 

τελευταία ημέρα του 2021 εκτιμάται 

ως λίγο κάτω από 39 δισ. Ευρώ. 

 

Η διένεξη στην Ουκρανία 

επιφέρει μείωση ανάπτυξης και 

πληθωριστικές πιέσεις 

Ο κ. Boštjan Vasle, ο διοικητής της 

κεντρικής τράπεζας της Σλοβενίας, ο 

οποίος παρευρέθη στις εαρινές 

συνεδριάσεις του ΔΝΤ και της 

Παγκόσμιας Τράπεζας στην 

Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, σημείωσε ότι 

οι εφετινές εργασίες 

επικεντρώνονται στη ρωσική 

επίθεση στην Ουκρανία και στις 

οικονομικές συνέπειές της, 

προβλέποντας ότι η οικονομική 

ανάπτυξη θα είναι χαμηλότερη από 

την αναμενόμενη, ενώ αναμένονται 

πληθωριστικές πιέσεις σε ενέργεια 

και τρόφιμα. 

 

Επίτευξη στόχων συμμετοχής 

της Σλοβενίας στην Expo 2020  

Βάσει αρχικών εκτιμήσεων, η 

Σλοβενία έχει ξεπεράσει τους 

στόχους της για την Expo 2020, η 

οποία πραγματοποιήθηκε από την 

1η Οκτωβρίου 2021 έως τις 31 

Μαρτίου 2022 στο Ντουμπάι, καθώς 

σλοβενικές εταιρείες 

πραγματοποιούν ήδη συμφωνίες και 

οι ταξιδιωτικοί πράκτορες των ΗΑΕ 

επιδεικνύουν ενδιαφέρον για την 

Σλοβενία. Το σλοβενικό περίπτερο 

δέχθηκε περίπου 1 εκατ. επισκέπτες 

(ο αρχικός στόχος ήταν 600.000), 

φιλοξένησε δε 34 επιχειρηματικές 

και τουριστικές αντιπροσωπείες, με 

εκπροσώπους από 600 εταιρείες. 
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Το GZS προβλέπει οικονομική 

ανάπτυξη 3,7% στη Σλοβενία το 

2022 

Οι αναλυτές του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (GZS) 

προβλέπουν οικονομική ανάπτυξη 

3,7% για τη Σλοβενία το 2022, 

ακολουθούμενη από επιβράδυνση 

στο 3,2% το 2023. Σύμφωνα με 

τους αναλυτές της GZS, οι 

οικονομικές προοπτικές φέτος είναι 

σχετικά ευνοϊκές για τη Σλοβενία 

παρά τις προκλήσεις που θέτει ο 

γεωπολιτικός κίνδυνος στην 

Ανατολική Ευρώπη. 

 

Εκθέτες από 23 χώρες στην 60η 

Έκθεση Σπιτιού 

Στην 60η Έκθεσης Σπιτιού (6-

10.4.2022) συμμετείχαν 250 

εταιρείες από 23 χώρες που 

παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες για 

κατασκευές και ανακαινίσεις. Η 

έκθεση εκτεινόταν φέτος σε 15.000 

τ.μ. εκθεσιακού χώρου, 

παρουσιάζοντας υπηρεσίες, 

προϊόντα, λύσεις συστημάτων και 

προηγμένες τεχνολογίες για το 

σπίτι, κατασκευές, ενεργειακά 

κουφώματα, θέρμανση και ψύξη, 

εσωτερική διακόσμηση, ασφάλεια 

και εξωραϊσμό. Σύμφωνα με την 

Gospodarsko Razstavišče, την 

διαχειρίστρια εταιρεία των σχετικών 

εκθεσιακών χώρων στην 

Λιουμπλιάνα, η Έκθεση παρείχε μια 

επισκόπηση των νέων τάσεων, της 

καινοτομίας και των πιο 

προηγμένων προϊόντων και 

υπηρεσιών που συνοδεύουν την 

κατασκευή ή την ανακαίνιση 

σπιτιού, συμπεριλαμβανομένων  

των συστημάτων κλιματισμού, των 

δομικών υλικών, των κουφωμάτων 

και του ξύλου. 

 

Η έκθεση Alpe-Adria εστιάζει 

στον ενεργό τουρισμό 

Η έκθεση Alpe-Adria (23-

26.3.2022), η μεγαλύτερη εμπορική 

έκθεση για τον τουρισμό και την 

αναψυχή στη Σλοβενία, άνοιξε στη 

Λιουμπλιάνα μετά δύο χρόνια 

παύσης λόγω της πανδημίας του 

Covid. Επικεντρώθηκε δε στον 

πράσινο τουρισμό. Πάνω από 130 

πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών 

από τη Σλοβενία, την Αυστρία, τη 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Τσεχία, την 

Κροατία, την Ιταλία και το Νεπάλ 

παρευρέθησαν στους εκθεσιακούς 

χώρους Gospodarsko Razstavišče. 

Το Alpe-Adria συνοδεύθηκε από την 

έκθεση τροφίμων Gastexpo & Ice 
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Cream, η οποία παρουσιάζει τα πιο 

σύγχρονα ποτά και τρόφιμα, 

περιλαμβανομένου επαγγελματικού 

εξοπλισμού για εστιατόρια και 

ξενοδοχεία. 

 

Σύσταση γραφείου παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών στο 

Μάριμπορ για εγχώριους και 

ξένους επιχειρηματίες  

Το «Enter Štajerska», ένα γραφείο 

πληροφοριών που οργανώθηκε από 

το περιφερειακό εμπορικό 

επιμελητήριο για την υποστήριξη 

εγχωρίων αλλά και ξένων εταιρειών, 

οι οποίες ενδιαφέρονται να 

δραστηριοποιηθούν στη 

βορειοανατολική αυτή περιοχή, 

συστάθηκε στο Μάριμπορ. Η 

διευθύντρια του Εμπορικού 

Επιμελητηρίου της Štajerska, 

Aleksandra Podgornik, περιέγραψε 

το γραφείο ως σημείο εισόδου για 

την εκκίνηση μιας εταιρείας, για 

νομική βοήθεια, δικτύωση και 

υποστήριξη. Σημείωσε την μακρά 

επιχειρηματική παράδοση της 

περιοχής καθώς και τον εξαγωγικό 

χαρακτήρα και την ισχυρή παρουσία 

πολλών από τις εταιρείες της στον 

ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 

επιχειρηματικό στίβο. Υπάρχουν 

περισσότερες από 16.000 

επιχειρήσεις στην περιοχή, που 

απασχολούν σχεδόν 80.000 άτομα, 

κυρίως στον τομέα της μεταποίησης. 

Το Enter Štajerska θα είναι η πηγή 

πληροφοριών για θέματα όπως η 

γραφειοκρατία για την έναρξη 

λειτουργίας μιας εταιρείας, οι άδειες 

διαμονής και εργασίας, οι αγορές 

ακινήτων και η καταχώριση 

εμπορικών σημάτων. 

 

Η αμερικανική εταιρεία Textron 

εξαγοράζει την Pipistrel 

Ο αμερικανικός βιομηχανικός όμιλος 

Textron, ιδιοκτήτης των εμπορικών 

σημάτων Beechcraft, Hawker και 

Cessna, υπέγραψε συμφωνία για 

την εξαγορά του σλοβένου 

κατασκευαστή υπερελαφρών 

αεροσκαφών Pipistrel (με έδρα την 

Ajdovščina). Ο ιδρυτής και 

διευθύνων σύμβουλος της Pipistrel, 

κ. Ivo Boscarol, θα παραμείνει 

ιδιοκτήτης μειοψηφίας και επίτιμος 

πρόεδρος. Η αξία της συμφωνίας 

δεν έχει γίνει γνωστή. Η Pipistrel θα 

αποκτήσει έτσι πρόσβαση σε 

μεγαλύτερους πόρους, τεχνική και 

ρυθμιστική τεχνογνωσία και ένα 

παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεων και 

υποστήριξης αεροσκαφών, 
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επιτρέποντάς της να επιταχύνει την 

ανάπτυξη και την πιστοποίηση 

ηλεκτρικών και υβριδικών 

αεροσκαφών, σύμφωνα με 

δηλώσεις της Pipistrel. Η Textron, η 

οποία επιβεβαίωσε τη συμφωνία, 

έχει δεσμευθεί να διατηρήσει το 

εμπορικό σήμα, τα κεντρικά 

γραφεία, την έρευνα και ανάπτυξη 

και την κατασκευή της Pipistrel στη 

Σλοβενία και την Ιταλία, ενώ 

πραγματοποιεί πρόσθετες 

επενδύσεις στην Pipistrel για την 

ανάπτυξη και παραγωγή 

μελλοντικών προϊόντων. Η Textron 

σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα νέο 

επιχειρηματικό τμήμα σε συνέχεια 

της συμφωνίας, ήτοι το Textron 

eAviation με έδρα τη Wichita του 

Κάνσας, το οποίο θα επικεντρώνεται 

στην ανάπτυξη βιώσιμων 

αεροσκαφών.  Η Pipistrel, η οποία 

απασχολούσε 250 άτομα τον Ιούνιο 

του 2020, σημείωσε συνολικά έσοδα 

32 εκατ. Ευρώ το 2020 με υψηλό 

καθαρό κέρδος 4,5 εκατ. Ευρώ.  

Εκτός από την Pipistrel Aircraft, ο 

όμιλος Pipistrel περιλαμβάνει τον 

βραχίονα Ε&Α Pipistrel Vertical 

Solutions, την εγκατάσταση 

παραγωγής Pipistrel Italia και την 

Pipistrel Asia Pacific. Έχει λάβει 

πολλά βραβεία και κέρδισε το Nasa 

Cafe Green Flight Challenge τρεις 

φορές. Το 2011, έλαβε το Χρυσό 

Τάγμα Υπηρεσιών από τον Σλοβένο 

πρόεδρο για την ανάπτυξη φιλικής 

προς το περιβάλλον τεχνολογίας. 

 

Η οικογένεια Boscarol δωρίζει 

25 εκατ. Ευρώ στην τοπική 

κοινότητα  

Μετά την ανακοίνωση ότι η 

σλοβενική εταιρεία κατασκευής 

υπερελαφρών αεροσκαφών Pipistrel 

θα εξαγορασθεί από την αμερικανική 

εταιρεία Textron, ο διευθύνων 

σύμβουλος της Pipistrel, κ. Ivo 

Boscarol αποφάσισε να δωρίσει ένα 

μέρος των εσόδων στον δήμο 

Ajdovščina, όπου εδρεύει η Pipistrel. 

Η δωρεά των 25 εκατ. Ευρώ στον 

δήμο θα χρησιμοποιηθεί για την 

κατασκευή ενός νέου κοινοτικού 

κέντρου υγείας και αεροπορικού 

μουσείου, καθώς και για τη 

δημιουργία νέων χώρων πρασίνου.  

 

Ο λιμένας του Koper 

επιβεβαιώνει σχεδιασμό 

επενδύσεων 248 εκατ. Ευρώ 

Το εποπτικό συμβούλιο της Luka 

Koper, της διαχειρίστριας εταιρείας 

του μοναδικού λιμανιού της 
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Σλοβενίας, επιβεβαίωσε προσχέδιο 

επενδυτικού σχήματος ύψους 248 

εκατ. Ευρώ έως το 2030, με στόχο 

την αύξηση της χωρητικότητας του 

τερματικού σταθμού 

εμπορευματοκιβωτίων σε 1,75 εκατ. 

μονάδες ετησίως. Το λιμάνι 

διακίνησε σχεδόν 1 εκατ. μονάδες 

εμπορευματοκιβωτίων πέρυσι και 

παραμένει ο υπ’αριθμόν ένα λιμένας 

στις μεταφορτώσεις 

εμπορευματοκιβωτίων στη Βόρεια 

Αδριατική. Έχει δε δρομολογηθεί η 

κατασκευή μιας πρόσθετης 

σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ 

του Koper και του κόμβου Divača 

στην ενδοχώρα, η οποία αναμένεται 

να ολοκληρωθεί το 2026.  

 

Aύξηση κερδών ομίλου Unior  

Ο όμιλος Unior, ο οποίος ειδικεύεται 

σε σφυρήλατα μέταλλα και 

εργαλεία, είχε το 2021 καθαρό 

κέρδος 11,1 εκατ. Ευρώ, μετά από 

ζημίες άνω των 2 εκατ. Ευρώ το 

2020. Τα έσοδα από πωλήσεις 

αυξήθηκαν κατά 14% και ανήλθαν 

σε 239,7 εκατ. Ευρώ, σύμφωνα με 

την εταιρεία. Η επιδημία είχε 

σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην 

τουριστική επιχείρηση του ομίλου, 

την Unitour, ειδικά στις αρχές του 

2021, με τα έσοδα να αυξάνονται 

μόνο κατά 0,8% το 2020. Το Spa 

Terme Zreče και το χιονοδρομικό 

κέντρο Rogla παρέμειναν κλειστά 

για τέσσερις μήνες λόγω των 

περιορισμών του κορωνοϊού και η 

κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται 

μόλις στις αρχές του καλοκαιριού. 

 

Ο όμιλος Petrol αυξάνει τα 

καθαρά κέρδη κατά 72% στα 

124,5 εκατ. Ευρώ το 2021 

Ο ενεργειακός όμιλος Petrol 

ανέφερε έσοδα από πωλήσεις 4,96 

δισ. Ευρώ το 2021, τα οποία είναι 

αυξημένα κατά 61% σε ετήσια βάση. 

Η μητρική εταιρία σε δελτίο τύπου 

δήλωσε πως τα καθαρά κέρδη 

αυξήθηκαν κατά 72%, ανερχόμενα 

σε 124,5 εκατ. Ευρώ. Αναφορικά με 

την κατάσταση στην Ουκρανία, ο 

όμιλος είπε ότι δεν έχει θυγατρικές ή 

γραφεία αντιπροσωπείας στην 

Ουκρανία, τη Ρωσία ή τη 

Λευκορωσία. Εξήγησε, επίσης, ότι το 

μερίδιο των εσόδων από πωλήσεις 

που παρήγαγε ο όμιλος σε αυτές τις 

χώρες ήταν ελάχιστο και ότι η 

προμήθεια ενεργειακών προϊόντων 

από εκεί, με εξαίρεση το φυσικό 

αέριο, αντιπροσώπευε μικρό μερίδιο 

του χαρτοφυλακίου της Petrol. Για 
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την Petrol, η Ρωσία ως προμηθευτής 

ντίζελ και πολύ ελαφρού πετρελαίου 

θέρμανσης το 2021 και τους 

πρώτους δύο μήνες του 2022, 

αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 

7%, ενώ δεν εισάγεται βενζίνη από 

τη Ρωσία. 

 

Τα κέρδη και έσοδα από 

πωλήσεις της Sip Šempeter 

αυξήθηκαν σημαντικά το 2021 

Η Sip Šempeter, η οποία ειδικεύεται 

στην ανάπτυξη και παραγωγή 

αγροτικών               μηχανημάτων, 

σημείωσε αύξηση εσόδων και 

κερδών από πωλήσεις το 2021, σε 

συνέχεια της πτώσης των σχετικών 

μεγεθών έναν χρόνο νωρίτερα. Τα 

καθαρά έσοδα από πωλήσεις 

αυξήθηκαν κατά 30% στα 42,1 

εκατ. Ευρώ και τα καθαρά κέρδη 

αυξήθηκαν κατά 46% στα 4,2 εκατ. 

Ευρώ. Εκτός από τη Σλοβενία, η Sip 

Šempeter πωλεί τα προϊόντα της σε 

περισσότερες από 30 χώρες (κυρίως 

Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία 

και Ιταλία). Στο τέλος του 2021, η 

εταιρεία απασχολούσε 265 άτομα. 

 

Η Bosch Rexroth σχεδιάζει να 

μετεγκατασταθεί στο Brnik  

Η εταιρεία υψηλής τεχνολογίας 

Bosch Rexroth, η οποία αποτελεί 

μέλος του γερμανικού ομίλου Bosch 

Rexroth AG και έχει έδρα τη Škofja 

Loka, σχεδιάζει να ανοίξει μια νέα 

εγκατάσταση σε βιομηχανικό πάρκο 

κοντά στο αεροδρόμιο της 

Λιουμπλιάνας και να μεταφέρει εκεί 

όλες τις υπάρχουσες τοποθεσίες 

παραγωγής και ανάπτυξης 

προϊόντων. Η επένδυση θα είναι 

ύψους 13,2 εκατ. Ευρώ και 

αναμένεται να δημιουργήσει 123 

νέες θέσεις εργασίας, μέσω και 

κυβερνητικής χρηματοδότησης, 

ύψους 800.000 Ευρώ. Η εταιρεία 

είχε έσοδα 31,6 εκατ. Ευρώ το 2020 

και 38,7 εκατ. Ευρώ το 2019. 

 

Τα καθαρά κέρδη της Telekom 

Slovenije αυξήθηκαν σε 38 εκατ. 

Ευρώ το 2021, με αμετάβλητα  

τα έσοδα από πωλήσεις  

Τα καθαρά κέρδη σε επίπεδο ομίλου 

για την Telekom Slovenije ανήλθαν 

το 2021 σε 37,9 εκατ. Ευρώ, 

σημειώνοντας αύξηση κατά 52% σε 

σχέση με το 2020, ενώ τα έσοδα από 

πωλήσεις που παρέμειναν σταθερά 

στο επίπεδο των 648,2 εκατ. Ευρώ. 

Ο όμιλος διέθεσε το 2021 συνολικά 

208,2 εκατ. Ευρώ για επενδύσεις. 
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Τα κέρδη της Gea 

τετραπλασιάζονται  

Η Gea, ο μεγαλύτερος παραγωγός 

φυτικών ελαίων στη Σλοβενία, είχε 

το 2021 έσοδα 41,9 εκατ. Ευρώ, τα 

οποία είναι 50% περισσότερα από το 

2020, καθώς η εταιρεία 

πραγματοποίησε το ήμισυ των 

συνολικών της πωλήσεων στο 

εξωτερικό. Τα κέρδη 

τετραπλασιάσθηκαν και ανήλθαν σε 

600.000 Ευρώ το 2021. 

 

Η DARS διπλασιάζει το ετήσιο 

κέρδος το 2021 

Η εθνική εταιρεία 

αυτοκινητοδρόμων DARS απέφερε 

έσοδα από πωλήσεις σχεδόν 470 

εκατ. Ευρώ το 2021, ενώ το 2020 

ήταν στα 398 εκατ. Ευρώ. Τα 

καθαρά κέρδη σχεδόν 

διπλασιάσθηκαν το 2021, για να 

ανέλθουν σε 112,7 εκατ. Ευρώ, 

έναντι 59,5 εκατ. Ευρώ το 2020. 

 

Τα καθαρά κέρδη του 

ασφαλιστικού ομίλου Sava 

αυξήθηκαν κατά 35% το 2021 

Ο ασφαλιστικός όμιλος Sava 

σημείωσε καθαρά κέρδη ρεκόρ το 

2021, ύψους 76,2 εκατ. Ευρώ, ήτοι 

κατά 35,1% υψηλότερα σε σχέση με 

το 2020. Τα δε έσοδα του ομίλου 

αυξήθηκαν κατά 7,6%, ανερχόμενα 

σε 732,7 εκατ. Ευρώ. Η εξαγορά της 

ασφαλιστικής εταιρείας ζωής Vita το 

2020 εδραίωσε τη θέση του ομίλου 

ως του δεύτερου μεγαλύτερου 

παρόχου ασφάλισης ζωής στη 

σλοβενική αγορά. 

 

Τα κέρδη της Salus αυξήθηκαν 

κατά 28% στα 13 εκατ. Ευρώ 

Η εταιρεία διανομής τροφίμων Salus 

ανέφερε αύξηση κατά 14% των 

εσόδων της, τα οποία ανήλθαν σε 

458,3 εκατ. Ευρώ το 2021. Τα 

καθαρά κέρδη της εταιρείας 

αυξήθηκαν κατά 28% και ανήλθαν 

σε 13 εκατ. Ευρώ. Τα διανεμόμενα 

κέρδη ανήλθαν σε 39,8 εκατ. Ευρώ, 

εκ των οποίων τα 6,8 εκατ. Ευρώ θα 

διατεθούν ως μερίσματα στους 

μετόχους. 

 

Εταιρεία τροφίμων σχεδιάζει να 

κατασκευάσει εργοστάσιο 100 

εκατ. Ευρώ κοντά στο Brežice 

Η εταιρεία τροφίμων Narayan, η 

οποία ειδικεύεται σε υγιεινά και 

βιολογικά προϊόντα διατροφής, 

σχεδιάζει να κατασκευάσει, κοντά 

στην πόλη Brežice, ένα εργοστάσιο 

κόστους 100 εκατ. Ευρώ για την 
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παραγωγή προϊόντων διατροφής 

φυτικής προέλευσης (που μοιάζουν 

με κρέας ως προς εμφάνιση, υφή και 

γεύση), ως εναλλακτική λύση στα 

προϊόντα κρέατος. Η Narayan, η 

οποία έχει περίπου 120 υπαλλήλους 

στις δύο τοποθεσίες της στη Velika 

Vas κοντά στο Krško και στη 

Slovenska Vas κοντά στο Brežice, 

κατασκευάζει προϊόντα για άλλες 

μάρκες και εξάγει περισσότερο από 

το 93% των προϊόντων της. Το νέο 

γιγάντιο εργοστάσιο θα 

κατασκευαστεί στη Slovenska Vas, 

όπου η εταιρεία διαθέτει ήδη 

εργοστάσιο εμφιάλωσης λαδιού και 

σιροπιού καρύδας. Η παραγωγή εκεί 

επεκτείνεται ήδη στο πλαίσιο ενός 

έργου 7,7 εκατ. ευρώ, το οποίο η 

κυβέρνηση θα ενισχύσει με περίπου 

2,84 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο 

μέρος της χρηματοδότησης 

πρόκειται να εξασφαλιστεί από 

ξένους επενδυτές, αλλά η εταιρεία 

βασίζεται και στο κράτος. Η Narayan 

είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη 

εταιρεία και η ταχύτερα 

αναπτυσσόμενη εταιρεία 

επεξεργασίας τροφίμων. Το 2019, 

τα έσοδά της ανήλθαν στα 7,2 εκατ. 

Ευρώ, αυξήθηκαν δε σε 10,7 εκατ. 

Ευρώ το 2020 και σε 18,9 εκατ. 

Ευρώ το 2021. Το ένα τρίτο των 

εργαζομένων της είναι άτομα με 

αναπηρία. Τα τελευταία χρόνια, η 

εταιρεία έχει επικεντρωθεί στην 

παραγωγή λαδιού καρύδας και 

άλλων προϊόντων καρύδας, τα οποία 

προμηθεύει σε αλυσίδες λιανικής. 

Είναι επίσης γνωστό για τα προϊόντα 

υπερτροφής, τους ξηρούς καρπούς, 

τα όσπρια και τα έτοιμα προς 

κατανάλωση γεύματα φυτικής 

προέλευσης. Χρησιμοποιεί μόνο 

βιολογικά συστατικά και τα προϊόντα 

της έχουν πιστοποιηθεί ως 

βιολογικά, vegan και δίκαιου 

εμπορίου. Η Narayan είναι ο 

μεγαλύτερος διανομέας προϊόντων 

υγιεινής διατροφής στη Σλοβενία και 

διαθέτει τη μεγαλύτερη μονάδα 

βιολογικού λαδιού καρύδας στην 

Ευρώπη και την τέταρτη μεγαλύτερη 

στον κόσμο. Η εταιρεία είναι 

παρούσα σε περίπου 30 ευρωπαϊκές 

χώρες και στις ΗΠΑ. Τα προϊόντα της 

πωλούνται σε περισσότερα από 

70.000 καταστήματα. 

 

Η Steklarna Hrastnik σχεδιάζει 

νέο φούρνο με αυτοματισμό 

Η Steklarna Hrastnik, το 

μεγαλύτερο υαλουργείο της 

Σλοβενίας, έχει αναλάβει ένα έργο 
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37,7 εκατομμυρίων ευρώ για έναν 

υβριδικό φούρνο, ο οποίος θα 

μειώσει τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου και θα 

αυτοματοποιήσει εκτεταμένα την 

παραγωγή. Το έργο, του οποίου η 

ολοκλήρωση προγραμματίζεται έως 

τα μέσα του 2024, επωφελήθηκε 

πρόσφατα από κρατική επιχορήγηση 

ύψους 6,3 εκατ. Ευρώ. Η εταιρεία 

προβλέπει ότι η αυτοματοποίηση θα 

αλλάξει τη δομή των θέσεων 

εργασίας, χωρίς να επηρεάσει τον 

συνολικό αριθμό εργαζομένων.  

 

Δωρεά Σλοβενίας στην UNICEF  

Η Σλοβενία θα καταβάλει ετήσια 

συνεισφορά 27.826 Ευρώ ή 30.400 

δολάρια ΗΠΑ στην UNICEF εφέτος. 

Η συνεισφορά θα εκφράζει την 

υποστήριξη και την αναγνώριση της 

Σλοβενίας στο έργο και τα 

επιτεύγματα αυτής της οργάνωσης 

στην προστασία των δικαιωμάτων 

των παιδιών, καθώς και 

ευγνωμοσύνη στην UNICEF για την 

επιτυχημένη συνεργασία της με την 

Σλοβενία, δήλωσε το Κυβερνητικό 

Γραφείο Επικοινωνιών, μετά τη 

σχετική συνεδρίαση της 

κυβέρνησης. 


