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 Ο Άβαξ ξεκίνησε την κατασκευή του περιφερειακού δρόμου στον Ston   
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του κροατικού κρατικού διαχειριστή των κροατικών δρόμων (Hrvatske Ceste- HC), η 
ελληνική εταιρεία Άβαξ ξεκίνησε την κατασκευή του περιφερειακού δρόμου στο Ston, στη χερσόνησο του 
Peljesac, ο οποίος αποτελεί μέρος του έργου της κατασκευής της γέφυρας του Peljesac το οποίο στοχεύει στην 
παράκαμψη της  Β&Ε (περιοχή Neum). 
Το κόστος του περιφερειακού δρόμου Ston, ο οποίος αποτελείται από τους υποτομείς Sparagovici / Zaradeze-
Prapratno και Prapratno-Doli, υπολογίζεται σε 511,5 εκατ. HRK χωρίς ΦΠΑ. 
Αναμένεται από τον Άβαξ να κατασκευάσει τον περιφερειακό δρόμο μήκους 18 χιλιομέτρων εντός 28 μηνών. 
Η υποδιαίρεση Sparagovici / Zaradeze-Prapratno περιλαμβάνει μια οδογέφυρα και το τμήμα Prapratno-Doli δύο 
σήραγγες και δύο γέφυρες. Η γέφυρα στο νοτιότερο μέρος της Κροατίας χτίζεται από την China Bridge and Road 
Corporation. Η ΕΕ συγχρηματοδοτεί το 85% του κόστους κατασκευής της και η Κροατία το υπόλοιπο. 
 

 Συμφωνία για την αναβάθμιση του σιδηροδρόμου Vinkovci- Vukovar 
 
O κροατικός σιδηροδρομικός μεταφορέας Hrvatske Zeljeznice (HZ) και η ισπανική εταιρέια Comsa υπέγραψαν 
συμφωνία ύψους 50 εκατ. Ευρώ για την ανακατασκευή και αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής μήκους 
18,7 χιλιομέτρων μεταξύ Vinkovci και Vukovar μέσα στα δυο επόμενα έτη. Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από 
την ΕΕ κατά 85%. Ο κ/Υπουργός Θάλασσας, Μεταφορών και Υποδομών δήλωσε ότι έως σήμερα έχουν επενδυθεί 
1,2 δις Ευρώ στον τομέα των σιδηροδρόμων και ότι αναμένεται να ανέλθουν σε 3,5 δις Ευρώ έως το 2030. Οι 
επενδύσεις αυτές θα καλύπτον τις διαδρομές στο τμήμα Zagreb- Vinkovci και τη διαδρομή από το λιμάνι της 
Rijeka προς τη Βουδαπέστη. 
 

 Εκδικάστηκε η υπόθεση INA-MOL 
 
Ο πρώην πρωθυπουργός της Κροατίας κ. Ivo Sanader και ο διευθυντής του ουγγρικού ομίλου ενέργειας MOL,  κ. 
Zsolt Hernadi, κρίθηκαν ένοχοι στις Δεκεμβρίου από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ζάγκρεμπ για δωροδοκία στην 
υπόθεση INA-MOL.  Εξηγώντας την ετυμηγορία η δικαστής της υπόθεσης, κα Maja Stampar Stipic, δήλωσε ότι ο κ. 
Sanader είχε συμφωνήσει με τον κ.Hernadi να δώσει στην ουγγρική MOL δικαιώματα ελέγχου της κροατικής 
εταιρείας ενέργειας INA έναντι 10 εκατ. Ευρώ.  
Με αυτόν τον τρόπο, ο κ. Sanader χρησιμοποίησε τη θέση και την εξουσία του ως πρωθυπουργός για να φανεί ότι 
ήταν απαραίτητο να εκχωρήσει την επιχείρηση φυσικού αερίου της INA και να αλλάξει τη συμφωνία των 
μετόχων, πρόσθεσε η δικαστής. 
 Ο πρώην πρωθυπουργός της Κροατίας καταδικάστηκε σε έξι έτη φυλάκισης ενώ ο κ. Hernadi σε δυο μετά την 
αναμονή της έφεσης. Από την πλευρά του, ο όμιλος MOL δήλωσε ότι ήταν εξαιρετικά απογοητευμένος από την 
ετυμηγορία του δικαστηρίου του Ζάγκρεμπ στην υπόθεση INA-MOL, προσθέτοντας ότι σε προηγούμενες 
διαδικασίες διαπιστώθηκε ότι οι υπάλληλοι της MOL δεν είχαν παραβιάσει τον νόμο. 
 

 Τέθηκε σε λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα START, με το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν 
έναρξη εργασιών ηλεκτρονικά 
 
Το Υπουργείο Οικονομικών και ο Φορέας Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FINA) έθεσαν σε λειτουργία το 
πληροφοριακό σύστημα START, με το οποίο εταιρίες ή μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν να κάνουν έναρξη 
εργασιών ηλεκτρονικά, χωρίς την παρουσία εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και με μία μόνο ηλεκτρονική 
διαδικασία. Το χρονικό διάστημα που θα απαιτείται για την ολοκλήρωση της αίτησης θα είναι μόνο λίγων 
ημερών.   
Το σύστημα START διαθέτει ένα ενιαίο σημείο επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων, όπου τα στοιχεία 
καταχωρούνται μόνο μία φορά και αυτομάτως ανταλλάσσονται μεταξύ ιδρυμάτων και τραπεζών. 
Το έργο υλοποιήθηκε από την FINA και αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω του συστήματος e-citizens. Βασική 
προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών της είναι η κατοχή ηλεκτρονικής ταυτότητας ή πιστοποιητικού FINA. 
Προς το παρόν, στις διαθέσιμες υπηρεσίες περιλαμβάνονται η ηλεκτρονική ίδρυση εταιρίας περιορισμένης 
ευθύνης ή μικρής επιχείρησης, το άνοιγμα λογαριασμού για συναλλαγές σε εμπορική τράπεζα, η εγγραφή 
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εταιρίας ή μικρής επιχείρησης στο μητρώο ΦΠΑ ή/και η απόδοση ΑΦΜ, η εγγραφή στο Κροατικό Ίδρυμα 
Ασφαλίσεως και Συντάξεων, η ηλεκτρονική πληρωμή μετοχικού κεφαλαίου και η πληρωμή δικαστικών και 
διοικητικών τελών. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Darko Horvat ανέφερε ότι μελλοντικά το σύστημα θα παρέχει κι 
άλλες υπηρεσίες και θα αναβαθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρηματιών. Επιπλέον, σύντομα θα 
προστεθεί η δυνατότητα του κλεισίματος μιας εταιρίας.  
 

 Επένδυση ύψους 311 εκατ. Ευρώ για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Κροατίας 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επένδυση ύψους άνω των 311 εκατ. Ευρώ από το Ταμείου Συνοχής για την 
αναβάθμιση του τομέα της διαδρομής Ζάγκρεμπ- Rijeka, Hrvatski Leskovac- Karlovac μήκους 44 χλμ. και βρίσκεται 
σε πυκνοκατοικημένη περιοχή και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα εφοδιασμού της χώρας. 
Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου 2023 και θα αποτελεί κομμάτι διαμετακομιστικού 
διαδρόμου Rijeka-Ζάγκρεμπ-Βουδαπέστη του Μεσογειακού Διαδρόμου του πανευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών 
(ΤΕΝ-Τ) και του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού εμπορευματικού διαδρόμου 6, στην περιοχή της Μεσογείου. 
 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά την παρακολούθηση της Κροατίας και υπόλοιπων 12 χωρών για 
μακροοικονομικές ανισορροπίες  
 
Παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17 Δεκεμβρίου η φθινοπωρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, η οποία είναι η πρώτη της θητείας της Επιτροπής φον ντερ Λάιεν. Ανάμεσα στις εκθέσεις που δόθηκαν 
είναι και η Έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπνησης (Alert Mechanism Report), που αποτελεί μέσο για τις 
μακροοικονομικές ανισορροπίες, και συνιστά να υποβληθούν 13 κράτη μέλη σε «εμπεριστατωμένη επισκόπηση» 
(detailed review) το 2020 με σκοπό τον εντοπισμό και την αξιολόγηση της σοβαρότητας πιθανών 
μακροοικονομικών ανισορροπιών. Ανάμεσα σε αυτά τα κράτη βρίσκεται και η Κροατία. 
Συγκεκριμένα, στην παράγραφο για την Κροατία της εν λόγω Έκθεσης η Επιτροπή σημειώνει ότι τον Φεβρουάριο 
του 2019 αντιμετώπιζε μακροοικονομικές ανισορροπίες, ιδίως λόγω του υψηλού δημοσίου, ιδιωτικού και 
εξωτερικού χρέους παράλληλα με την χαμηλή προοπτική ανάπτυξης. Στον επικαιροποιημένο πίνακα 
αποτελεσμάτων, ορισμένοι δείκτες υπερβαίνουν το ενδεικτικό όριο, όπως η διεθνής θέση στον τομέα των 
καθαρών επενδύσεων (NIIP), το δημόσιο χρέος, το ποσοστό ανεργίας καθώς και η μείωση του ποσοστού 
δραστηριότητας.  
 

 7 Τράπεζες στη λίστα των συστημικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη λίστα της ΗΝΒ 
 
Η Κεντρική Τράπεζα της Κροατίας (ΗΝΒ) δημοσιεύσε τον Δεκέμβριο έναν ενημερωμένο κατάλογο των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με συστημική σημασία (SIFI), ο οποίος συνέχισε να περιλαμβάνει επτά εμπορικές 
τράπεζες. 
Οι επτά τράπεζες είναι η ZagrebackaBanka (ZABA), η PrivrednaBankaZagreb (PBZ), η Erste&SteiermaerkischeBank 
(Erste), η RaiffeisenbankAustria (RBA), η OTP Banka Hrvatska, η AddikoBank και η Hrvatska PostanskaBanka (HPB). 
 

 Αύξηση των εσόδων από τους ξένους τουρίστες στην Κροατία κατά 9% 
 
Η Κροατία έλαβε έσοδα από ξένους τουρίστες ύψους 9,44 δις Ευρώ κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2019, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 769 εκατ. Ευρώ ή 9%  συγκρινόμενο με την ίδια περίοδο το 2018, δήλωσε το 
υπουργείο Τουρισμού αναφέροντας στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας (ΗΝΒ). 
Τα στοιχεία δείχνουν ότι το τρίτο τρίμηνο δημιουργήθηκε το 70,3% των εσόδων που δημιουργήθηκαν κατά τους 
πρώτους εννέα μήνες του 2019. 
 

 Πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών ύψους 4,57 εκατ. Ευρώ 
 
Η Κροατία σημείωσε πλεόνασμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά 4,57 δισ. Ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 
2019 σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Κροατική Εθνική Τράπεζα (HNB). 
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Ο λογαριασμός κεφαλαίου είχε πλεόνασμα ύψους 222 εκατ. Ευρώ, γεγονός που μαζί με το πλεόνασμα του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σημείωσε συνολικό πλεόνασμα ύψους € 4,79 δις, Δηλαδή αύξηση κατά  € 841 
εκατ. Για την ίδια περίοδο του 2018. Η σημαντική βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών οφειλόταν στις θετικές 
τάσεις στους υπολογισμούς, ιδίως στο διεθνές εμπόριο υπηρεσιών. 
Το πλεόνασμα των τρεχουσών και των κεφαλαιακών λογαριασμών στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2019 
ανήλθε σε 4,3% του ΑΕΠ, δηλαδή κατά μία ποσοστιαία μονάδα πάνω από το σύνολο του 2018, δήλωσε η 
Κεντρική Τράπεζα. 
Επίσης παρατηρήθηκαν θετικές τάσεις στο λογαριασμό αγαθών, όπου το έλλειμμα μειώθηκε κατά περίπου 20 
εκατ. Ευρώ  και ανέρχεται πλέον σε 2,36 δις Ευρώ. 
 

 Νέος διαγωνισμός για ενεργειακή ανακαίνιση πολυκατοικιών 
 
Ο Υπουργός Πολεοδομίας και Σχεδιασμού, κ. Predrag Stromar, ανακοίνωσε ότι θα προκηρυχτεί νέος διαγωνισμός 
τον Ιανουάριο για την ενεργειακή ανακαίνιση πολυκατοικιών και θα ακολουθήσουν αυτοί της ανακαίνισης των 
δημοσίων κτιρίων και των ιδιωτικών κατοικιών.  
 

 Η Γερμανία ως επιχειρηματικός προορισμός για τις κροατικές επιχειρήσεις  
 
Το Κροατικό Οικονομικό Επιμελητήριο (HGK) και το Γερμανικό-Κροατικό Επιμελητήριο Βιομηχανίας και Εμπορίου 
διοργάνωσαν στο Ζάγκρεμπ ημερίδα με θέμα τη Γερμανία ως σημαντικό επιχειρηματικό προορισμό, ως 
προορισμό για τους αποσπασμένους εργαζομένους και για τη φορολογία στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών. 
Η εκδήλωση περιστράφηκε επίσης γύρω από το εμπόριο Κροατίας-Γερμανίας. 
Το 2018, οι εξαγωγές βασικών προϊόντων από την Κροατία στη Γερμανία ανήλθαν σε σχεδόν δύο δις Ευρώ, ενώ οι 
εισαγωγές από τη Γερμανία ανήλθαν σε 3,6 δις Ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της HGK. 
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έως τα μέσα του 2019, οι γερμανοί επενδυτές επένδυσαν 3,3 δις ευρώ για 
έργα στην Κροατία και μεταξύ των μεγαλύτερων γερμανών επενδυτών στην Κροατία είναι οι: Deutsche Telekom, 
Siemens, Bayer και ThyssenKrupp. 
 

 Η Κροατία ανάμεσα στα κράτη μέλη με τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης 
 
Κατά τη διάρκεια του 3

ου
 τριμήνου του 2019 η Κροατία ήταν ανάμεσα στα κράτη μέλη που σημείωσαν τον 

υψηλότερο τριμηνιαίο ρυθμό ανάπτυξης σύμφωνα με έκθεση της Eurostat. Η κροατική οικονομία μεγεθύνθηκε 
κατά 0,8% το 3

ο
 τρίμηνο σε σχέση με το 2

ο
, όταν είχε μεγεθυνθεί κατά 0,5%. Σε σύγκριση δε με το 3

ο
 τρίμηνο του 

2018, το ΑΕΠ της Κροατίας αυξήθηκε κατά 2,8%. Το 2
ο
 τρίμηνο αυτού το έτους αυξήθηκε κατά 2,4% σε ετήσια 

βάση. 
 

 Ρεκόρ στους επιβάτες των αερομεταφορών στην ΕΕ για το 2018- Η Κροατία παρουσιάζει μεγάλη άνοδο 
 
Το 2018, η Κροατία ήταν ανάμεσα στα κράτη μέλη με διψήφια αύξηση στον αριθμό των αεροπορικών επιβατών 
ενώ σε επίπεδο ΕΕ αυτός ο αριθμός ήταν ο υψηλότερος από Eurostat άρχισε την καταγραφή τους. Συγκεκριμένα, 
η Κροατία κατέγραψε 9,73 εκατ. επιβάτες το 2018, άνοδος 10% σε ετήσια βάση. Από αυτούς 7,49 εκατ. ταξίδευαν 
εντός ΕΕ ενώ 1,7 εκατ. εκτός ΕΕ και 528,000 εντός της Κροατίας.  
 

 Πρόσκληση του Π/Θ προς τους αγρότες για δημιουργία γεωργικής στρατηγικής 
 
Η κυβέρνηση αναγνώριζει τη γεωργία ως σημαντικό τομέα δήλωσε ο Π/Θ κ. Andrej Plenkovic σε συνέδριο για τη 
γεωργία, την αλιεία και τη δασοκομία που οργανώθηκε στο Sveti Martin na Muri καλώντας τους αγρότες να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης μιας γεωργικής στρατηγικής. 
Ο κ. Plenkovic δήλωσε ότι έχει δρομολογηθεί μια στρατηγική για την ανάπτυξη της γεωργίας για να ανταποκριθεί 
στις προκλήσεις της γεωργίας και της αλιείας για την περίοδο μετά το 2020, με τη στρατηγική να θέτει τρεις 
στρατηγικούς στόχους και έναν γενικό στόχο εκ των οποίων οι στρατηγικοί στόχοι είναι η αύξηση της 
παραγωγικότητας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της γεωργικής παραγωγής, ενίσχυση της 
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ανταγωνιστικότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και του συστήματος παραγωγής γεωργικών προϊόντων, 
και την ανανέωση της αγροτικής οικονομίας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στις αγροτικές περιοχές. Η 
ενθάρρυνση της χρήσης καινοτομιών στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τροφίμων είναι ένας οριζόντιος 
στόχος, πρόσθεσε. 
Η Υπουργός Γεωργίας, κα. Maria Vukovic, δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για την κατάρτιση μιας 
συνολικής γεωργικής στρατηγικής που θα χρησίμευε ως βάση για ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την Κοινή 
Γεωργική Πολιτική για την περίοδο 2021-2027. 
 

 Μείωση των μη εξυπηρετουμένων δανείων στην Κροατία 
 
Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δάνειων στην Κροατία υποχώρησε στο 6,03%, το χαμηλότερο από τον 
Ιούνιο του 2016. Στον τομέα των νοικοκυριών, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε από 
6,46% τον Ιούνιο σε 6,14% το Σεπτέμβριο. Από το συνολικό ποσό δανείων των νοικοκυριών ύψους 128,06 δις 
HRK, τα επισφαλή δάνεια ανήλθαν σε 7,87 δις HRK. 
 

 Οι τόκοι στα στεγαστικά δάνεια για πρώτη φορά κάτω από 3% 
 
Παρά το γεγονός ότι η Κροατία δεν έχει υιοθετήσει  ακόμα το Ευρώ και δεν είναι ανεπτυγμένο κράτος μέλος της 
ΕΕ, τα μέσα επιτόκια των εταιρικών και στεγαστικών δανείων σε ύψος σαν να έχει ήδη υιοθετήσει το Ευρώ 
σύμφωνα με την Κροατική Ένωση Τραπεζών (HUB). Για πρώτη φορά, ο μέσος όρος των στεγαστικών δανείων στην 
Κροατία μειώθηκε κάτω από το 3% (2,8%). 
 

 Ο πρώτος σταθμός ανεφοδιασμού LNG της Κροατίας για φορτηγά ανοίγει στο Kukuljanovo 
 
Ο πρώτος σταθμός ανεφοδιασμού LNG για φορτηγά άνοιξε στις 8 στο Kukuljanovo,  κοντά στη Rijeka και αποτελεί 
ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία υποδομών για τα εναλλακτικά καύσιμα. Ο σταθμός αυτός 
κατασκευάστηκε από την εταιρεία ButanPlinCompany από το Novigrad στο πλαίσιο συνεργασίας Κροατίας και 
Σλοβενίας, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ  για κατασκευή σταθμών ανεφοδιασμού στις δυο χώρες. Αυτός ο σταθμός 
αποτελεί μέρος τουTrans-European Transport Network και θα καταχωρηθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο σταθμών 
ανεφοδιασμού LNG. Με αυτό, η Κροατία προσχώρησε στο έργο European Blue Corridor.  
  

  Η αντίληψη διαφθοράς ανάμεσα στις κροατικές εταιρείες υψηλότερη από τον μέσο όρο στην ΕΕ 
 
Σύμφωνα με γκάλοπ του Ευρωβαρομέτρου σχετικά με την αντίληψη της διαφθορά ανάμεσα στις επιχειρήσεις το 
91% των ερωτηθέντων Κροατών πιστεύει ότι υπάρχει διαφθορά (ΕΕ 63%).  Ανάμεσα στα άλλα προβλήματα που 
εντοπίστηκαν στην κροατική επιχειρηματικότητα είναι η συνεχόμενη αλλαγή της νομοθεσίας (80%), η υψηλή 
φορολογία (73%), έλλειψη υποδομών (57%) και αυστηρό πλαίσιο για τους εργαζόμενους (59%). 
 

 Μείωση του εταιρικού δανεισμού 
 
Η εταιρική δανειοδότηση στην Κροατία έφθασε τα 62,3 δις HRK τον Οκτώβριο του 2019, αυξημένη κατά 1,1% 
από τον προηγούμενο μήνα και κατά 3,3% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018, σύμφωνα με στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας (HNB). Τα εταιρικά δάνεια σε ξένο νόμισμα, που αντιπροσωπεύουν το 62% 
των συνολικών δανείων, μειώθηκαν κατά 11,6% ετησίως σε 38,6 δις HRK. 
 

 Οι επενδύσεις στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 40% 
Οι επενδύσεις στην αγορά της ηλεκτρονικής και κινητής τηλεφωνίας της Κροατίας κατά τους πρώτους εννέα 
μήνες του 2019 αυξήθηκαν κατά 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, δήλωσε η ρυθμιστική αρχή 
της χώρας, HAKOM. 
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Η Κροατική Ρυθμιστική Αρχή για τις Βιομηχανίες Δικτύων (HAKOM) αναφέρει ότι τα συνολικά έσοδα από όλες τις 
υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 0,3% τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2019 έναντι της 
ίδιας περιόδου το 2018. 
  

 Η Κροατία προτελευταία στην κατά κεφαλήν κατανάλωση στην ΕΕ 
 
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2018 η Κροατία ήταν προτελευταία μεταξύ των κρατών μελών στη 
πραγματική ατομική κατανάλωση και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.  Το 2018 στην Κροατία η πραγματική ατομική 
κατανάλωση ανά κάτοικο, εκφρασμένη σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης, ήταν 36% χαμηλότερη από τον μέσο 
όρο της ΕΕ. 
 

 Το ΔΝΤ προτρέπει την Κροατία να αυξήσει τις επενδύσεις στον δημόσιο τομέα 
 
Το σημερινό χάσμα μεταξύ των Κροατών και των υπόλοιπων κατοίκων της ΕΕ όσον αφορά το μέσο κατά κεφαλήν 
εισόδημα μπορεί να μειωθεί με υψηλότερες και καλύτερες επενδύσεις του δημόσιου τομέα παράλληλα με τις 
επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του ΔΝΤ . 
Η Κροατία παροτρύνεται να προβεί σε συνετές επενδύσεις, προκειμένου να μειώσει το χάσμα με τις άλλες χώρες 
που έχουν σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο. 
Το ΔΝΤ ζητεί επίσης να ληφθούν μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι η οικονομική ανάπτυξη  θα μπορέσει να γίνει 
αισθητή ευρύτερα σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το κατά κεφαλήν εισόδημα της 
Κροατίας αντιπροσωπεύει το 63% του μέσου όρου της ΕΕ. 
Οι υψηλότεροι μισθοί πρέπει να υποστηριχθούν από την υψηλότερη παραγωγικότητα που οδηγεί στην ανάπτυξη 
της οικονομίας και ως προς το σκοπό αυτό το ΔΝΤ προτείνει τρία βήματα: τη διατήρηση της μακροοικονομικής 
και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, να καταστεί το κράτος πηγή μεγαλύτερης δυναμικής μέσω των 
μεταρρυθμίσεων  και τέλος να να γίνεται σωστή χρήση των πόρων με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας. 
Το ΔΝΤ προτείνει επίσης επενδύσεις σε υποδομές όπως στους σιδηρόδρομους και στην επεξεργασία αποβλήτων 
και λυμάτων.  Η απόφαση της κυβέρνησης να διατηρήσει τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ σε 25% υποστηρίζεται 
από το ΔΝΤ. 
 

 Υποβολή προσφορών για την κατασκευή της αυτοκινητοδρόμου στη Rijeka 
 
Υποβλήθηκαν πέντε προσφορές για την κατασκευή της οδού D 403, που θα συνδέει το δυτικό τμήμα του λιμανιού 
της Rijeka με τον περιφερειακό δρόμο της πόλης όπως ανακοινώθηκε από τον κρατικό διαχειριστή των κροατικών 
οδών (HC).  
Η πιο οικονομική προσφορά ήταν της κοινοπραξίας των εταιρειών Kolektor-CPG της Σλοβενίας, του GP-Krk της 
Κροατίας και της και της Euroasfalt της Β&Ε που ανέρχεται σε 456,3 εκατ. HRK χωρίς ΦΠΑ. 
Η προσφορά της China Road and Bridge Corporation, η οποία κατασκευάζει τη γέφυρα Peljesac, ανέρχεται σε 469 
εκατ. HRK χωρίς ΦΠΑ. 
Η προσφορά της Κροατικής Poduzece Za Ceste και της Τουρκικής Yapi Merkezi Insaat Ve Sanayi ανήλθε σε 574,7 
εκατ. HRK χωρίς ΦΠΑ.  
Η προσφορά της ιταλικής Rizzani deEccher και της Consorzio Infrastrutture ανήλθε σε 478,7 εκατ. HRK και η 
προσφορά της Strabag σε 511,1 εκατ. HRK χωρίς ΦΠΑ. 
Η HC θα πρέπει  σε  120 ημέρες να επιλέξει τον μειοδότη. 
Το κόστος κατασκευής του τμήματος αυτού μήκους 3,5 χιλ. εκτιμήθηκε σε 461 εκατ. HRK χωρίς ΦΠΑ και η 
διάρκεια υλοποίησης του είναι τρία έτη. 
Στις Δεκέμβριο του 2018 υπογράφηκε συμφωνία επιχορήγησης για την κατασκευή του D 403 και ένα νέο 
τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων ύψους 520 εκατ. HRK. Η επιχορήγηση εξασφαλίστηκε από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το 85% του εν λόγω ποσού (442 εκατ. HRK) θα προέρχεται από την 
ΕΕ και το υπόλοιπο από τον προϋπολογισμό της Κροατίας (78 εκατ. HRK). 
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 Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα της κροατικής Προεδρίας της ΕΕ 
 
Στις 27 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε το αναλυτικό Πρόγραμμα της Προεδρίας της Κροατίας στην ΕΕ για το πρώτο 
εξάμηνο του 2020. "Μια ισχυρή Ευρώπη σε έναν κόσμο προκλήσεων" είναι το σλόγκαν που έχει επιλέξει η 
Κροατία για την προεδρία της. Το πρόγραμμα της Προεδρίας της ΕΕ βασίζεται σε τέσσερα θέματα ή πυλώνες - 
Μια Ευρώπη που αναπτύσσεται, Μια Ευρώπη που συνδέει, Μια Ευρώπη που προστατεύει και Μια Ευρώπη με 
επιρροή. 
 

 Συνεκτικό σχέδιο για την αποβάθρα του Uljanik 
 
Ο Υπουργός Οικονομίας, κ. Darko Horvat, δήλωσε ότι αποφασίστηκε ένα συνεκτικό επιχειρηματικό σχέδιο για το 
ναυπηγείο του Uljanik και ότι οι λύσεις που εφαρμόστηκαν στο ναυπηγείο της 3

ης
  Μαΐου θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν και στο Uljanik. 
«Και η εταιρεία Uljanik Joint Stock Company και η Uljanik Shipyard βρίσκονται σε πτώχευση, παρόλα αυτά ένα 
συνεκτικό σχέδιο για τη διάσωση τους βρίσκεται στο τραπέζι» δήλωσε ο κ. Horvat ύστερα από συνάντηση με 
εκπροσώπους του Uljanik στα κυβερνητικά γραφεία. 
Ανέφερε ότι η εταιρεία Jan De Nul ήταν έτοιμη να καλύψει το 75% των 1,056 δις HRK που απαιτούνται για να 
ολοκληρωθεί ένα μη ολοκληρωμένο πλοίο στην Τεργέστη και να πληρώσει 700.000 ευρώ για τον εξοπλισμό του 
ρυμουλκού. Ο Υπουργός δήλωσε ότι χρειάζονται ακόμα 50-55 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση ενός άλλου πλοίου 
στο Uljanik και ότι θα μπορούσαν να κερδηθούν 11-12 εκατ. ευρώ μόλις ολοκληρωθεί. 
 

 Η παραγωγή και οι εξαγωγές αφρώδους οίνου στην Κροατία αυξάνονται 
 
Η παραγωγή και οι εξαγωγές αφρωδών οίνων της Κροατίας αυξάνονται σταθερά, όπως ανέφερε το Κροατικό 
Οικονομικό Επιμελητήριο (HGK) προσθέτοντας ότι 476 εκατόλιτρα εξήχθησαν κατά τους πρώτους εννέα μήνες 
του 2019, σε σύγκριση με 441 εκατόλιτρα που εξήχθησαν στο σύνολο του 2018. 
Στο τέλος του Σεπτεμβρίου, η Κροατία εξήγαγε 476 εκατόλιτρα αφρώδους οίνου αξίας 683 εκατ. ευρώ, 
εισάγοντας 12.800 εκατόλιτρα αξίας 7,9 εκατ. ευρώ. 
Οι εξαγωγές ήταν κατά κύριο λόγο αφρώδεις οίνοι με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (211 εκατόλιτρα 
αξίας 546.000 ευρώ), αφρώδεις οίνοι από νωπά σταφύλια με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (146 
εκατόλιτρα αξίας 64.000 ευρώ) και άλλοι αφρώδεις οίνοι από νωπά σταφύλια (92 εκατόλιτρα αξίας € 55.000). 
Οι εξαγωγές αφρώδους οίνου αυξήθηκαν κατά 117 εκατόλιτρα, από 324 εκατόλιτρα (748.000 ευρώ) το 2017 σε 
441 εκατόλιτρα (1.08 εκατ. Ευρώ) το 2018. 
Οι παραδοσιακές εξαγωγικές αγορές αφρωδών οίνων της Κροατίας είναι οι Κάτω Χώρες (346.000 ευρώ), η Ιταλία 
(178.000 ευρώ) και η Γερμανία (140.300 ευρώ), ακολουθούμενες από τη Σιγκαπούρη (136.000 ευρώ). 
Οι εισαγωγές αυξήθηκαν από 14.300 εκατόλιτρα (€ 7.6 εκατ.) Το 2017 σε 17.900 εκατόλιτρα (€ 9 εκατ.). Οι 
αφρώδεις οίνοι εισήχθησαν ως επί το πλείστον από τη Γαλλία (3,3 εκατ. Ευρώ), την Ιταλία (2,8 εκατ. Ευρώ) και τη 
Γερμανία (1,1 εκατ. Ευρώ). 
 

 Αύξηση του πληθωρισμού στην Κροατία 
 
Το ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού της Κροατίας, όπως μετράται από τον δείκτη τιμών καταναλωτή, αυξήθηκε σε 
0,7% το Νοέμβριο από 0,6% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το Εθνική Υπηρεσία Στατιστικής (DZS). Σε σύγκριση με τον 
Οκτώβριο, οι τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,1%. Στο τέλος του Νοεμβρίου, 
ήταν κατά  0,7% υψηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 
 

 Ξεκίνησαν οι εργασίες στο νέο μπλόκ αξίας 900 εκατ. HRK του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής και θέρμανσης στο 
Ζάγκρεμπ 
Παρουσία του κ/Π.Θ κ. Andrej Plenkovic, στο Ζάγκρεμπ άρχισαν οι εργασίες κατασκευής εργοστασίου 
συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας KKE EL-TO του Ζάγκρεμπ, ύψους 900 εκατ. HRK ( 
περίπου € 121 εκατ.). 
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Η νέα μονάδα υψηλής απόδοσης έχει δυναμικότητα 150 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας και 114 μεγαβάτ 
θερμαντικής ενέργειας είναι δε,  η μόνη επένδυση μεγάλης εμβέλειας της κρατικής επιχείρησης ηλεκτρικής 
ενέργειας HEP τα τελευταία 10 χρόνια. 
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί με δάνεια που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με εγγυήσεις που έχουν παρασχεθεί από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. 
Η σύμβαση για την κατασκευή και η σύμβαση μακροχρόνιας συντήρησης υπογράφηκαν τον Ιούλιο του 2018 με 
την ιταλική εταιρεία FAT S.p.A. 
 

 Η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2,5% το 2020 
 
Η οικονομική ανάπτυξη της Κροατίας αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2,5% το 2020, από μια μέση πρόβλεψη της 
τάξης του 2,9% το 2019, σύμφωνα με έρευνα της Κροατικής Ένωσης Τραπεζών (HUB). 
Η αναμενόμενη επιβράδυνση οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες και εσωτερικές αδυναμίες, όπως η έλλειψη 
μεταρρυθμίσεων, οι επενδυτικοί φραγμοί, ο αναποτελεσματικός κρατικός τομέας και οι δυσμενείς δημογραφικές 
εξελίξεις, σύμφωνα με έρευνα της HUB. 
 

 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο  Ζάγκρεμπ  
 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της κ/ημερήσιας εφημερίδας Vecernji List, αναμένεται τον Φεβρουάριο να 
αποφασιστούν αλλαγές στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης του Ζάγκρεμπ που πιθανόν θα προβλέπει 
επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου με σκοπό την σύνδεση με το αεροδρόμιο της πόλης. 
 

 Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα εναντιώνονται στις μη εργάσιμες Κυριακές 
 
Ο Υπουργού Οικονομίας κ. Darko Horvat δήλωσε ότι, οι εργάσιμες Κυριακές θα περιοριστούν (και αυτό 
επιβεβαιώθηκε και από τον Π/Θ κ. Plenkovic) γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των μεγαλύτερων 
εμπορικών κέντρων της Κροατίας, που ανέφεραν ότι μια τέτοια απόφαση θα επιφέρει ανυπολόγιστη οικονομική 
ζημία. 
Όπως αναφέρουν,  τα έσοδα της Κυριακής είναι υψηλότερα και όχι χαμηλότερα όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση. 
Ισχυρίζονται ακόμα ότι αυτό θα οδηγήσει τους πολίτες να κάνουν τις αγορές τους από γειτονικές χώρες, γεγονός 
το οποίο θα βλάψει την κροατική οικονομία. 
Ο κ. Horvat δήλωσε ότι θα παρουσιάσει μια "πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση" που θα έχει ως αποτέλεσμα ένα νέο 
νόμο που θα ρυθμίζει την εργασία την Κυριακή και θα βασίζεται στο αυστριακό μοντέλο, ότι δηλαδή θα υπάρχει 
ένας συγκεκριμένος αριθμός εργάσιμων Κυριακών το έτος. 
  

 Η ΕΤΑΑ ενέκρινε πιστωτική γραμμή ύψους 75 εκατ. Ευρώ για τις κροατικές ΜΜΕ 
 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) ενέκρινε πιστωτική γραμμή ύψους 75 εκατ. Ευρώ 
για την UniCredit Leasing Κροατίας για την προώθηση της χρηματοδότησης τοπικών πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, με έμφαση στις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση. 
Η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη χρηματοδοτικής μίσθωσης για τις τοπικές επιχειρήσεις, 
κυρίως για πράσινο εξοπλισμό και χρηματοδοτική μίσθωση τεχνολογίας, δήλωσε η ΕΤΑΑ σε ανακοίνωσή της. 
Αναφέρεται επίσης ότι η UniCredit Leasing Croatia θα επικεντρωθεί στην προσέλκυση νέων πελατών και στην 
επέκταση πέρα από το Ζάγκρεμπ. 
 

 Η Κροατία δεν έχει εξαλείψει τη διαφθορά σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε την Κροατία ότι δεν έχει εξαλείψει τη διαφθορά και ότι θα πρέπει να 
μεταρρυθμίσει το σύστημα της δημόσιας μισθοδοσίας, να παρατείνει την ηλικία συνταξιοδότησης και να θέσει 
την τάξη στην υγειονομική περίθαλψη.  
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Η καταπολέμηση της διαφθοράς, κυρίως σε τοπικό επίπεδο και στις δημόσιες επιχειρήσεις, η αναμόρφωση του 
δημόσιου συστήματος αμοιβών, ο περιορισμός των ρίσκων του προϋπολογισμού για την υγειονομική περίθαλψη, 
η παράταση της ηλικίας συνταξιοδότησης και η βελτίωση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας αποτελούν τα 
κύρια μεταρρυθμιστικά μέτρα που λείπουν πλήρως στην Κροατία σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής 
για την πρόοδο στα μέτρα δημόσιας πολιτικής για τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών που 
δόθηκε στη δημοσιότητα στα τέλη Νοεμβρίου. 
Εκτός από τα μέτρα αυτά, η Επιτροπή απαιτεί από την Κροατία να εντείνει τις προσπάθειές της σε 
μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε αδιέξοδο, είναι στάσιμες ή δεν υλοποιούνται επαρκώς, όπως η ενίσχυση της 
δημοσιονομικής ευθύνης, ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, η βελτίωση της διαχείρισης των κρατικών 
περιουσιακών στοιχείων, η ιδιωτικοποίηση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων, και η μείωση των εισφορών 
υπέρ τρίτων. 
Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται με ικανοποιητικό ρυθμό, η Επιτροπή αναφέρει την 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και τη μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου. 
 

 Νέες φορολογικές ελαφρύνσεις το 2020, αύξηση μισθών κατά 50 HRK, μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση 
 
Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα VECERNJI LIST αναφέρεται ότι οι φορολογικές ελαφρύνσεις που 
τίθενται σε ισχύ την 01/01/2020 ύψους 2,4 δις. HRK, θα είναι κυρίως προς όφελος των κερδοφόρων επιχειρήσεων 
και των νέων κάτω των 30 ετών. 
 

 Η Ευρώπη κυριαρχεί στην παγκόσμια κατάταξη ηλεκτρονικού εμπορίου, η Κροατία βελτιώνει τη θέση της – 
UNCTAD 
 
Η Κροατία βελτίωσε τη θέση της στη λίστα του 2019, για το ηλεκτρονικό εμπόριο B2C, χάρη στον όλο και 
αυξανόμενο αριθμό πολιτών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και στις αξιόπιστες ταχυδρομικές υπηρεσίες. 
Σύμφωνα με την κατάταξη της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), στην 
πρώτη δεκάδα εμφανίζονται οκτώ (8) Ευρωπαϊκές χώρες.  
Η Κροατία κατέχει την 27

η
 θέση, με συνολική βαθμολογία 84,3 στα 100. Το προηγούμενο έτος κατείχε την 32

η
 

θέση. 
Ο κύριος λόγος αυτής της βελτίωσης αναφέρεται στην αύξηση των χρηστών του διαδικτύου, η οποία ορίζεται στο 
75% των πολιτών σε σχέση με το 67% του προηγούμενου έτους. 
Επίσης, η αξιοπιστία των ταχυδρομικών υπηρεσιών βελτιώθηκε, καθώς από 85 μονάδες το 2018 ανήλθε σε 91 
μονάδες το 2019. 
 

 Άρθηκαν οι περιορισμοί που είχαν επιβληθεί στην Κροατία για την γρίπη των χοίρων 
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας όλοι οι περιορισμοί που είχαν επιβληθεί στην Κροατία λόγω 
της γρίπης των χοίρων έχουν αρθεί, επιτρέποντας το απρόσκοπτο εμπόριο ζωντανών χοίρων, χοιρινού κρέατος 
και προϊόντων χοίρου στην Κροατία όπως επίσης και στην ΕΕ.  
 

 Ανασκόπηση σημαντικότερων οικονομικών ειδήσεων της Κροατίας για το 2019 
 
Οικονομική ανάπτυξη, επιτυχημένη τουριστική περίοδος, κυβερνητική βούληση για την  υιοθέτηση του Ευρώ και 
ταυτόχρονα κρίση στα ναυπηγεία (που αντιμετωπίζουν το φάσμα της πτώχευσης), έλλειψη εξιδικευμένου 
εργατικού δυναμικού στους ήδη λίγους βιομηχανικούς τομείς αποτελούν τα κυριότερα χαρακτηριστικά του 
απερχόμενου έτους της κροατικής οικονομίας, στη διάρκεια του οποίου διευθετήθηκε το πρόβλημα της Agrokor 
με την μεταφορά των βιώσιμων εταιρειών της σε νέο όμιλο, τον Fortenova grupa.  
Βελτίωση της επενδυτικής εικόνας της χώρας. 
Τον Μάρτιο, η Standard & Poor's αύξησε την πιστοληπτική ικανότητα της Κροατίας σε BBB- / A +, 
συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας επενδύσεων μετά από περισσότερα από έξι έτη, λόγω της βελτιωμένης 
δημοσιονομικής κατάστασης και της οικονομικής ανακάμψεως. Ένα μήνα αργότερα, ο οίκος Moody's 
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επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση Ba2 της Κροατίας και ανέβασε τις προοπτικές της από σταθερές σε 
θετικές ως αποτέλεσμα βελτιωμένων δημοσιονομικών μετρήσεων και μεταρρυθμίσεων οι οποίες ο οίκος 
προβλέπει ότι θα έχουν θετικό αντίκτυπο στις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Στις 8 Ιουνίου, η 
Fitch Ratings αύξησε το πιστωτικό αποτέλεσμα της Κροατίας σε επίπεδο επενδύσεων, κατά μία βαθμίδα στο BBB-, 
με θετικές προοπτικές, από το BB +. 
 
Το ΑΕΠ συνεχίζει να αυξάνεται 
Όσον αφορά το ΑΕΠ της χώρας, οι πρώτες εκτιμήσεις, που δημοσιεύθηκαν στις αρχές Φεβρουαρίου, έδειξαν ότι η 
οικονομία αυξήθηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2018 κατά 2,3% ετησίως και το ΑΕΠ για το έτος 2018 
αυξήθηκε κατά 2,6%. Οι αρχικές εκτιμήσεις για το ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2019 έδειξαν οικονομική ανάπτυξη 
της τάξης του 3,9% σε ετήσια βάση, η οποία ήταν η μεγαλύτερη αύξηση από το τέταρτο τρίμηνο του 2016 όταν η 
οικονομία αυξήθηκε κατά 4%. Το δεύτερο τρίμηνο του 2019 σημειώθηκε άνοδος του ΑΕΠ κατά 2,4% σε σχέση με 
το δεύτερο τρίμηνο του 2018 και η οικονομία το τρίτο τρίμηνο του 2019 αυξήθηκε κατά 2,9%. Όλα αυτά 
επηρέασαν θετικά τις οικονομικές προοπτικές της Κροατίας. Ως εκ τούτου, τον Αύγουστο, το Υπουργείο 
Οικονομικών εξέδωσε ομόλογα του δημοσίου αξίας 32 εκατ. Ευρώ επιτυγχάνοντας αρνητικό επιτόκιο (-0,05%).  
 
Doing Business: Άνοδος της Κροατίας 7 θέσεων στην κατάταξη 
Η καλή επίδοση των οικονομικών πολιτικών που επιδιώκονται από την κυβέρνηση αναγνωρίστηκαν από την 
Παγκόσμια Τράπεζα η οποία αξιολογεί στην έκθεση Doing Business ότι η Κροατία έχει ανάβει κατά 7 θέσεις και 
σήμερα βρίσκεται στην 51

η
 θέση μεταξύ 190 οικονομιών όσο αφορά την ευκολία της επιχειρηματικότητας. Στην 

προηγούμενη έκθεση η Κροατία βρισκόταν στην 58
η
 θέση.  

 
Προετοιμασία για την υιοθέτηση του Ευρώ 
Στις 27 Μαΐου, η Κροατία απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επιστολή αίτησης στενής 
συνεργασίας με την ΕΚΤ για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Τα κράτη μέλη της ΕΕ, των οποίων το 
νόμισμα δεν είναι το ευρώ, μπορούν να συμμετάσχουν στον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας (SSM) ζητώντας την 
καθιέρωση στενής συνεργασίας μεταξύ της ΕΚΤ και της εθνικής αρμόδιας αρχής (ΕΑΑ). Μόλις δημιουργηθεί στενή 
συνεργασία, τα εν λόγω κράτη μέλη μπορούν να ενταχθούν τόσο στον μηχανισμό SSM όσο και στον Ενιαίο 
Μηχανισμό Εξυγίανσης (SRM).  
Τον Ιούλιο εστάλη επιστολή πρόθεσης συμμετοχής στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ ΙΙ) στα 
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΜΣΙ ΙΙ είναι μια διαδικασία στην οποία κάθε υποψήφια χώρα πρέπει 
να περάσει τουλάχιστον δύο χρόνια πριν την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ. Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η 
Κροατία για το σκοπό αυτό καλύπτουν την εφαρμογή 19 μέτρων σε έξι τομείς όπως η ενίσχυση της ικανότητας 
της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (DZS), η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αναβάθμιση του επιχειρηματικόυ κλίματος της 
χώρας και η βελτίωση των συνθηκών για επιχειρηματική δραστηριότητα. Η προθεσμία των δώδεκα μηνών για την 
εκπλήρωση των δεσμεύσεων που καθορίζονται στην επιστολή άρχισε από την παράδοση της επιστολής. Η 
είσοδος στον ΜΣΙ ΙΙ αποτελεί ένα αρκετά σημαντικό βήμα προς την υιοθέτηση του Ευρώ και η Κροατία είναι θα 
παραμείνει στον μηχανισμό αυτό για τουλάχιστον δύο χρόνια κατά τη διάρκεια των οποίων θα δοκιμαστεί η 
ικανότητα της χώρας να ανταποκριθεί στα κριτήρια του Μάαστριχτ. 
 
Σημαντικά οικονομικά γεγονότα του 2019 
-Η έναρξη της κατασκευής της γέφυρας Peljesac από την China Road and Bridge Corporation στα τέλη Ιουλίου και 
επίσης η έναρξη της κατασκευής δρόμων πρόσβασης στην περιοχή από την ελληνική εταιρεία J & P Avax και την 
αυστριακή Strabag. 
-Η τουριστική περίοδος σημείωσε υψηλό αριθμό αφίξεων με 20,5 εκατ. επισκέπτες και 108 εκατ. 
διανυκτερεύσεις. Τα έσοδα από το τουρισμό το 2019 αυξήθηκαν κατά 8% σε σύγκριση με το 2018. Ωστόσο, ο 
τομέας τουρισμού και φιλοξενίας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα το οποίο είναι η έλλειψη εργαζομένων. 
Δεδομένου ότι  το πρόβλημα αυτό υφίσταται σε όλους τους τομείς της οικονομίας η κυβέρνηση αποφάσισε ότι 
κατά το 2020 θα ήταν δυνατή η έκδοση 78.470 αδειών εργασίας για αλλοδαπούς, κατανεμημένο ως εξής: ο 
κατασκευαστικός τομέας μπορεί να απορροφήσει  33.300 αλλοδαπούς, ο τουρισμός 18.370, ο τομέας των 
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μεταφορών 2.904, η βιομηχανία μετάλλων 2.300, η βιομηχανία τροφίμων 1.410, η γεωργία και η δασοκομία 
1.380 κ.ο.κ. 
 
Ναυπηγεία, όμιλος Fortenova grupa και Kras 
Παράλληλα με τις καλές επιδόσεις στο μακροοικονομικό μέτωπο, η κροατική οικονομία αντιμετώπισε επίσης την 
κρίση που προκλήθηκε στα ναυπηγεία της Pula και της Rijeka: Uljanik και 3.Maj αντίστοιχα η οποία κρίση δεν έχει 
επιλυθεί ακόμα. 
Από την άλλη πλευρά, τα προβλήματα που αφορούν το λιανικό εμπόριο και την πτώχευση του όμιλου τροφίμων 
Agrokor αντιμετωπίστηκαν πιο αποτελεσματικά. 
Την 1

η
 Απριλίου 2019, ο όμιλος Fortenova grupa d.d. και οι εταιρίες αυτού του ομίλου απέκτησαν τα περιουσιακά 

στοιχεία  και τα μετοχικά μερίδια που κατείχε ο όμιλος Agrokor d.d. και οι  εταιρίες του, που τελούσαν υπό το 
καθεστώς έκτακτης διοίκησης. Εν συνεχεία εφαρμόστηκε με επιτυχία ο δικαστικός διακανονισμός ( St-1138/17), 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου Agrokor εντός νέου ομίλου, με ονομασία  
Fortenova grupa d.d., στα πλαίσια της ειδικής νομοθετικής ρύθμισης του (ΝΝ 32/17). Από τις εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον όμιλο Agrokor, 47 μη βιώσιμες, υποχρεώθηκαν σε μεταφορά των περιουσιακών τους 
στοιχείων, σε νεοσύστατες εταιρίες «καθρέπτες» (που φέρουν την ίδια ονομασία αλλά  με την κατάληξη “plus) 
που θα συνεχίσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα ως εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και ως άμεσες 
θυγατρικές του ομίλου Fortenova grupa d.d.    
Τα μερίδια των υπόλοιπων 30 βιώσιμων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κροατία μεταφέρθηκαν στον 
όμιλο Fortenova και, μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς, δεν τελούν υπό τη διαδικασία έκτακτης διαχείρισης. 
Επιπλέον, στα μέσα Δεκεμβρίου, ο όμιλος Fortenova δήλωσε ότι η Σλοβενική Ρυθμιστική Αρχή Ανταγωνισμού 
(AVK) είχε προσωρινά δεσμεύσει τις μετοχές της λιανικής αλυσίδας Mercator, η οποία αποτελεί μέλος του ομίλου 
στο Ζάγκρεμπ, επικρίνοντας τις σλοβενικές αρχές για δυσανάλογη και αβάσιμη ποινή. Στις 24 Δεκεμβρίου, ο 
όμιλος Agrokor άσκησε προσφυγή κατά του Οργανισμού Προστασίας του Ανταγωνισμού της Σλοβενίας σχετικά με 
τη δήμευση των μετοχών του λιανοπωλητή Mercator.  
Ένα ακόμα αξιοσημείωτο γεγονός για την κροατική οικονομία για το περασμένο έτος είναι η αγορά του 
μεγαλύτερου κροατικού κατασκευαστή προϊόντων ζαχαροπλαστικής, Kras, από την βιομηχανία κρέατος Braca 
Pivac.  
 

 

 

 


