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 Αναθεώρηση των στατιστικών στοιχείων, δείχνει αύξηση του εξωτερικού χρέους και πτώση των εσόδων από 

τους αλλοδαπούς τουρίστες 

Η Εθνική Τράπεζα της Κροατίας (HNB)  παρουσίασε στις 30 Σεπτεμβρίου τα αναθεωρημένα στατιστικά στοιχεία 
σχετικά με τις σχέσεις της Κροατίας και των ξένων χώρων. Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτουν την αύξηση του 
ακαθάριστου εξωτερικού χρέους για την περίοδο από το 2000 έως το 2018, που πλησιάζει το ποσό των 3,9 δις 
ευρώ. 

Όσον αφορά τα έσοδα από τον τουρισμό, το 2018 ήταν χαμηλότερα κατά 600 εκατ. Ευρώ. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι το ποσό των εσόδων από τον τουρισμό στο ισοζύγιο πληρωμών υπερεκτιμήθηκε λόγω του μεγάλου 
αριθμού επισκεπτών στην Κροατία. 

 

 Αύξηση των εσόδων από αλλοδαπούς τουρίστες στην Κροατία  

Τα έσοδα από τους αλλοδαπούς τουρίστες έφτασαν τα 2,72 δις. Ευρώ κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 
2019. Συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2018, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 127 εκατ. Ευρώ ή 5% σύμφωνα με το 
Υπουργείο Τουρισμού.  
 

 Μικρή μείωση του ποσοστού ανεργίας 

Το ποσοστό ανεργίας στην Κροατία και στην Ε.Ε. παρουσίασε μικρή πτώση τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον 
προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με αναφορά του Γραφείου Στατιστικής Υπηρεσίας της Ε.Ε. Στην Κροατία για τον μήνα 
Αύγουστο υπήρξε μείωση της ανεργίας κατά 0,1% σε σύγκριση με τον Ιούλιο αγγίζοντας το 6,9%, το χαμηλότερο 
έως τώρα από τότε που η Eurostat άρχισε να συλλέγει στοιχεία για την Κροατία. 

Συνολικά 123.000 άτομα ήταν άνεργα, 2.000 λιγότερα από τον Ιούλιο του 2019 και 23.000 λιγότερα από τον 
Αύγουστο του 2018.  

Γενικά, η Κροατία είναι ένα από τα κράτη μέλη με την υψηλότερη μείωση ανεργίας σε ετήσια βάση.  

 

 Πτώση της βιομηχανικής παραγωγής 

Σύμφωνα με αναφορά της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας στις 30 Σεπτεμβρίου, τον Αύγουστο του 2019 σε σχέση 
με τον ίδιο μήνα του 2018 η βιομηχανική παραγωγή στην Κροατία σημείωσε πτώση της τάξης του 1,7%. Η συνολική 
βιομηχανική παραγωγή, προσαρμοσμένη σε εργάσιμες και εποχιακές μέρες, τον Αύγουστο του 2019 σε σύγκριση 
με τον Ιούλιο του 2019 μειώθηκε κατά 3%. 

Σύμφωνα με τους κύριους βιομηχανικούς κλάδους, η μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής τον Αύγουστο 
παρατηρήθηκε στον κλάδο των διαρκών αγαθών (+9,6%) ακολουθημένη από τον κλάδο της ενέργεια (+3,5%). 

Τον Αύγουστο του 2019, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2019, η παραγωγή των ενδιάμεσων αγαθών μειώθηκε κατά 
6,2% και των μη διαρκών αγαθών 3,9%. Επίσης μειώθηκε ο αριθμός των εργαζομένων στη βιομηχανία κατά 0,4% 
σε μηνιαία βάση και κατά 3,4% σε ετήσια. 

 

 Αύξηση της κατανάλωσης για τον μήνα Αύγουστο 

Τον Αύγουστο του 2019, ο τζίρος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 1,2%, επιβραδύνοντας όμως τον ρυθμό 
ανάπτυξης της τάξης του 3,7% που σημειώθηκε τον Ιούλιο και του 5,9% τον Ιούνιο σύμφωνα με δηλώσεις της 
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας στις 30 Σεπτεμβρίου.  

Η αύξηση αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη από τον Μάιο όταν σημειώθηκε πτώση 1,9% για πρώτη φορά σε διάστημα 
56 μηνών. 
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Τον Αύγουστο, 5 από τους 10 κλάδους, οι οποίοι παρήγαγαν το 65% του συνολικού τζίρου, κατέγραψαν αύξηση 
των εισπράξεών τους. 

Η μεγαλύτερη επίπτωση στην άνοδο του ονομαστικού τζίρου τον Αύγουστο του 2019, συγκρινόμενος με τον 
αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σημειώθηκε στον κλάδο των τροφίμων, ποτών και ειδών καπνού. 

 

 Η λήψη των Καταναλωτικών Δανείων συνεχίζει να παρουσιάζει αύξηση 

Η λήψη των καταναλωτικών δανείων συνεχίζει να σημειώνει διψήφια ετήσια αύξηση, μολονότι πιο αργή, 
αγγίζοντας συνολικά τα 51,4 δις Κούνα στο τέλος του Ιουλίου σύμφωνα με την RaiffeisenBankAustria (RBA), 
σημειώνοντας έτσι άνοδο 11,6%. Με μερίδιο που αντιστοιχεί στο 39,4%, τα καταναλωτικά δάνεια αποτελούν το 
δεύτερο πιο σημαντικό είδος δανειοληψίας στη χώρα. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το σύνολο των δανείων των νοικοκυριών στα τέλη του Ιουλίου, 
ανερχόταν στα 129,7 δις Κούνα, από τα οποία το 53,6% είναι σε εθνικό νόμισμα ενώ το 46,4% σε ξένο. 

 

 Ο Κρατικός Προϋπολογισμός είναι σχεδόν ισοζυγισμένος για πρώτη φορά 

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Zdravko Maric, δήλωσε στις αρχές Οκτωβρίου ότι το έτος 2018 ο κρατικός 
προϋπολογισμός ήταν σχεδόν ισοζυγισμένος για πρώτη φορά και αναμένεται πως η οικονομία της χώρας θα είναι 
θετική και για το 2019.  Το προηγούμενο έτος, το δημόσιο έλλειμμα ήταν 191,1 εκατ. Κούνα, που αντιστοιχεί στο 
0,1% του ΑΕΠ. Παράλληλα ο κ. Υπουργός δήλωσε ότι η οικονομική δραστηριότητα συνέχισε να παρουσιάζει άνοδο 
2,6% το 2018 και 3,1% στο πρώτο εξάμηνο του 2019, με τη συμβολή της εγχώριας ζήτησης και των αξιόλογων 
επενδύσεων. Παρ’ όλα αυτά, οι εισαγωγές παραμένουν πολύ υψηλές. 

 

 Το Κροατικό Κοινοβούλιο υιοθετεί στρατηγική διαχείρισης εθνικών περιουσιακών στοιχείων μέχρι το 2025  

 Το Κροατικό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την Στρατηγική Διαχείρισης Εθνικών Περιουσιακών Στοιχείων για να 
εξασφαλίσει βιώσιμη, οικονομική και διαφανή διαχείριση των εθνικών περιουσιακών στοιχείων για τα επόμενα 7 
έτη. 

Η στρατηγική αυτή καθορίζει μακροπρόθεσμους στόχους και κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση της 
εθνικής περιουσίας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις εθνικές οικονομικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες. Η 
κυβέρνηση σχεδιάζει να περιορίσει το χαρτοφυλάκιο της ακίνητης περιουσίας και να ενισχύσει τα αναπτυξιακά 
έργα προσδίδοντας δικαιώματα κατασκευής, διευκολύνσεις, μίσθωση και χρήση. Στόχος είναι να αυξηθούν οι 
επενδύσεις στα δημόσια ακίνητα, να συνεχιστούν οι ιδιωτικοποιήσεις των δημόσιων επιχειρήσεων και να 
βελτιωθεί η διαχείριση των νομικών προσώπων που έχουν ιδιαίτερο συμφέρον για τη χώρα.  

 

 Η Κροατία αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο επενδυτή στη Βοσνία  

Η Κροατία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη για το πρώτο εξάμηνο του έτους 
σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα. 

Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Βοσνία & Ερζεγοβίνη ανήλθαν στα 332 εκατ. Ευρώ τους πρώτους μήνες του 2019. 
Η μεγαλύτερη επενδύτρια χώρα είναι η Ρωσία με 135 εκατ. Ευρώ, ενώ ακολουθεί η Κροατία, η οποία έχει επενδύσει 
58 εκατ. Ευρώ.  

 

 Η HBOR και η ΕΤΕπ υπέγραψαν συμφωνία επιχορήγησης ύψους 2,1 εκατ. Ευρώ για την ενεργειακή απόδοση 
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Η Κροατική Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (HBOR) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
υπέγραψαν την πέμπτη συμφωνία για την εφαρμογή του προγράμματος ELENA, με το οποίο θα διατεθούν 
επιχορηγήσεις λίγο πάνω από δύο εκατομμύρια ευρώ στις επιχειρήσεις, για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην 
ενεργειακή απόδοση. 

Η συμφωνία υπογράφηκε από τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ VazilHudak, την Πρόεδρο του Συμβουλίου της HBOR κ. 
Tamara Perko και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Hrvoje Cuvalo. 

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τοπικής Ενεργειακής Βοήθειας (ELENA) είναι ένα πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας, το 
οποίο υλοποιείται από την ΕΤΕπ και εγκρίνεται για την HBOR, ύψους 2,1 εκατομμυρίων ευρώ και προορίζεται για 
τη χρηματοδότηση της αρχειοθέτησης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Τα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις σε έργα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που 
αφορούν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του δημόσιου φωτισμού. 

Το πρόγραμμα ELENA αναμένεται να ενθαρρύνει επενδύσεις ύψους 57,6 εκατ. Ευρώ στην Κροατία, οι οποίες 
αναμένεται να συμβάλουν στην εξοικονόμηση 36 GWh ενέργειας κάθε χρόνο και να μειώσουν τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα. 

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται από συμβούλους που θα επιλεγούν από την HBOR μέσα από δημόσια 
διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και τα κεφάλαια αναμένεται να είναι διαθέσιμα ήδη κατά το πρώτο τρίμηνο 
του 2020. 

 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε το πρώτο επενδυτικό ταμείο κοινωνικής επίδρασης στην Κροατία  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε την ίδρυση του Feelsgood, του πρώτου κροατικού επενδυτικού ταμείου το οποίο 
θα βοηθήσει τις νεοσύστατες επιχειρήσεις με οικολογικό και κοινωνικό αντίκτυπο.  

Το ταμείο Feelsgood εγκαινιάστηκε στο Ζάγκρεμπ στις 3 Οκτωβρίου. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων έχει 
συνεισφέρει στο ταμείο 15 εκατ. ευρώ, τα οποία καλύφθηκαν σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων, τον πυρήνα του Στρατηγικού Σχεδίου για την Ευρώπη ή Σχέδιο Juncker. 

 

 Συμφωνία για υποδομές ύδρευσης στην περιφέρεια Split- Dalmatia 

Υπεγράφη συμφωνία ύψους 1,43 δις κούνα (193 εκατ. ευρώ) για υποδομές ύδρευσης στον οικισμό Kastela και 
Trogir. Τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023.  

Η συμφωνία υπεγράφη από τον αρμόδιο Υπουργό για την Ενέργεια και το Περιβάλλον, κ. Tomislav Coric, τον Γενικό 
Διευθυντή των Κροατικών Υδάτων (Hrvatske Vode) κ. Zoran Djurovic, και τον Γενικό Διευθυντή της εταιρίας  
“Vodovod I Kanalizacija” στο Split, κ. Tomislav Suta. Περίπου το 70% του κόστους του έργου θα συγχρηματοδοτηθεί 
μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος της Ε.Ε. «Ανταγωνιστικότητα και Συνοχή 2014-2020». 

 

 Πραγματοποιήθηκαν οι Ημέρες για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και των Ευρωπαϊκών Πόρων  

Ο Πρωθυπουργός της χώρας, κ. Andrej Plenkovic, άνοιξε στις 5 Οκτωβρίου τις Ημέρες για την Περιφερειακή 

Ανάπτυξη και των Ευρωπαϊκών Πόρων στο Sibenik, αναφέροντας ότι τα τελευταία τρία χρόνια, υπό της 

πρωθυπουργίας του, η ανάθεση έργων που χρηματοδοτήθηκαν από την Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 70%.Το συνέδριο 

διοργανώθηκε από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Πόρων. 

 Η Κροατία μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών των κατοικιών 
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Το δεύτερο τρίμηνο του 2019, η Κροατία ήταν μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. με τις πιο μεγάλες αυξήσεις των τιμών 
των κατοικιών σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2018. Οι τιμές αυτές ήταν περισσότερο από δύο φορές 
υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρ,ο σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική 
Υπηρεσία Eurostat. 

Οι τιμές των κατοικιών στην Κροατία αυξήθηκαν κατά 10,4% το δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 
του 2018. Η αύξηση των τιμών των κατοικιών αυξήθηκε επομένως και σε ετήσια βάση μετά την αύξηση 7,4% κατά 
τους πρώτους τρεις μήνες του 2019. 

 

 Αυξήθηκαν οι πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων 

Συνολικά 51.337 νέα αυτοκίνητα πουλήθηκαν στην Κροατία στους πρώτους 9 μήνες του έτους, σημειώνοντας 
αύξηση 2,5% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος σύμφωνα με το πρακτορείο έρευνας αγοράς Promocija Plus. 

Από το σύνολο των νέων αυτοκινήτων που πουλήθηκε από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, το 
61,5% ήταν βενζινοκίνητα, 35% πετρελαιοκίνητα, 2,4% υβριδικά και 0,3% ηλεκτρικά. 

 

 Η Κροατία προσεγγίζει  τον μέσο όρο της απορρόφησης των Ευρωπαϊκών πόρων  

Αναμένοντας τους πόρους της Ε.Ε. για την αναζωογόνηση της αναιμικής της οικονομίας, Η Κροατία εντάχθηκε στην 
Ε.Ε. το 2013 και έξι χρόνια μετά έφθασε στον μέσο όρο της απορρόφησης των πόρων, όπως δηλώθηκε στις 
Βρυξέλλες στις 8 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής  Εβδομάδας των Περιφερειών και Πόλεων. 

Το 2014, η Ε.Ε. διέθεσε 10,7 δις. ευρώ στην Κροατία, στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, καθώς οι Βρυξέλλες 
προσπαθούν εδώ και τρεις δεκαετίες να μειώσουν τις διαφορές μεταξύ των φτωχών και των πλούσιων περιοχών 
της Ε.Ε. Στο ποσό αυτό προστέθηκαν 1,9 δισ. Ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς τα έργα ανάπτυξης 
συγχρηματοδοτούνται. Από τα εν λόγω 12,6 δισ. Ευρώ, έχουν ανατεθεί σε έργα 9,8 δισ. Ευρώ ή το 78%, παρομοίως 
με τη Σλοβακία και τη Γερμανία. Μέχρι το τέλος του 2020, η Κροατία θα πρέπει να βρει αναπτυξιακά προγράμματα 
για τα υπόλοιπα κονδύλια γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα πάψουν να είναι διαθέσιμα. 

Ο σημερινός μέσος όρος απορρόφησης στην Ε.Ε. είναι 77%. Κατά το προηγούμενο έτος, σημειώθηκε πρόοδος στην 
Κροατία, καθώς η απορρόφηση αυτή την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι ήταν 52%. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η οποία εγκρίνει τα χρήματα, η αξιολόγηση της Κροατίας εξελίχθηκε από ανεπίσημα μη ικανοποιητική 
σε ικανοποιητική. Όλα τα έργα που έχουν ανατεθεί μέχρι το τέλος του 2020 θα πρέπει να υλοποιηθούν έως τα τέλη 
του 2023. Μετά το Δήμο του Ζάγκρεμπ, ο Νομός Ντουμπρόβνικ - Νερέτβα είναι ο τόπος όπου κατευθύνεται το 
μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων της Ε.Ε., δεδομένου ότι εκεί εκτελείται ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής, 
η ανακαίνιση του αεροδρομίου του Ντουμπρόβνικ, προϋπολογισθέντος κόστους 200,3 εκατ. Ευρώ καθώς επίσης 
και το έργο της γέφυρας Peljesac και των διασυνδετήριων οδών. 

 

 Λήψη έργου από την ελληνική εταιρεία ΑΒΑΞ 

Υπεγράφησαν οι συμβάσεις για την κατασκευή των διασυνδετήριων οδών με τη γέφυρα του Peljesac, στην νότια 
Κροατία την Τετάρτη 09.10 τ.έ μεταξύ της κ/ εταιρίας οδών (Hrvatske Ceste) και των εταιρειών ΑΒΑΞ και της 
αυστριακής STRABAG, παρουσία του κ. ΠΘ κ. Αντρέι Πλένκοβιτς και του κ. Υπ. Μεταφορών & Υποδομών κ. Ολέκο 
Μπουτσόβιτς, ενώ παρέστη και ο εκτελεστικός Πρόεδρος της ΑΒΑΞ κ. Χρ. Ιωάννου. 

Η περιφερειακή οδός Ston και οι υποτομείς Sparagovici / Zaradeze - Prapratno και Prapratno - Doli μήκους 18 χιλ. 
περίπου και αξίας 511,5 εκ. HRK (69 εκ. Ευρώ) χωρίς το ΦΠΑ, θα κατασκευαστούν από την ελληνική εταιρεία. 

 

 Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει αδυναμίες στον υπολογισμό κατανομής των κονδυλίων συνοχής 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε αδυναμίες στον υπολογισμό κατανομής των κονδυλίων συνοχής με 

αποτέλεσμα η Κροατία να πάρει λιγότερα. Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κροατία πρέπει 
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να λάβει, στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021 - 2027, περίπου 6% λιγότερα κονδύλια στο 

πλαίσιο της πολιτικής συνοχής από ό, τι στο σημερινό. 

 Η Παγκόσμια Τράπεζα αναβαθμίζει τον ρυθμό ανάπτυξης της Κροατίας για το 2019 

Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει αναβαθμίσει  την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη της Κροατίας για το 2019 κυρίως χάρη 
στη σταθερή εγχώρια ζήτηση, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να επιβραδυνθεί τα επόμενα δύο χρόνια λόγω 
της βραδύτερης αύξησης της κατανάλωσης των νοικοκυριών και των επενδύσεων, καθώς και λόγω της 
εξασθένησης της εξωτερικής ζήτησης. 

Η ανάπτυξη της Κροατίας αναμένεται να αυξηθεί ελαφρά το 2019 στο 2,9%, σύμφωνα με την πρόβλεψη της 
Παγκόσμιας Τράπεζας και την οικονομική της ενημέρωση για το φθινόπωρο του 2019, που δημοσιεύτηκε στις 9 
Οκτωβρίου. Η Κροατία αναβαθμίστηκε από την πρόβλεψη του Ιουνίου κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες.  

Το 2018 το ΑΕΠ της Κροατίας αυξήθηκε κατά 2,6%. Η Παγκόσμια Τράπεζα αύξησε ελαφρώς την προοπτική για την 
ανάπτυξη της Κροατίας για το 2020, κατά 0,1%, δηλαδή στο 2,7%, ενώ το 2021 προβλέπει βραδύτερη αύξηση της 
τάξεως του 2,4% που είναι ισοδύναμη με την πρόβλεψη του Ιουνίου.Γενικά, η κατανάλωση των νοικοκυριών θα 
έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στη ανάπτυξη του ΑΕΠ. Σημαντική συμβολή θα μπορούσε επίσης να έχει η επενδυτική 
δραστηριότητα τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αντανακλώντας εν μέρει την μεγαλύτερη 
απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων. 

Η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει ότι το ακαθάριστο πάγιο κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά 8,3% το 2019, το διπλάσιο 
από το 2018. Η δημόσια κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,5%, ύστερα από την αύξηση κατά 2,9 
ποσοστιαίες μονάδες το 2018. 

Το εμπορικό ισοζύγιο θα συνεχίσει να επιδεινώνεται και αναμένεται να είναι υψηλότερο από ότι το 2018, 
δεδομένου ότι οι εισαγωγές αναμένεται να αυξηθούν λόγω της ισχυρής εγχώριας ζήτησης, ενώ οι εξαγωγές 
πρόκειται να μετριαστούν και να παραμείνουν σε ίδιο επίπεδο με πέρυσι. 

Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι οι εξαγωγές της Κροατίας θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 2,8%, ενώ οι 
εισαγωγές κατά 6,3%.Ο πληθωρισμός φέτος θα επιβραδυνθεί στο 0,9%, σε σύγκριση με το 1,5% του περασμένου 
έτους. Το επόμενο έτος ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αυξηθεί στο 1,0% και στη συνέχεια στο 1,4% το 2021. 

Ο γενικός προϋπολογισμός της κυβέρνησης αναμένεται να παραμείνει σχεδόν ισοσκελισμένος τα επόμενα δυο 
χρόνια ενώ ο δείκτης δημόσιου χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ θα μπορούσε να μειωθεί περαιτέρω σε 70,4%, από 
74,5%  το 2018. Το 2020 αναμένεται να μειωθεί στο 67,5% και το 2021 στο 64,6%. 

 

 Η Κροατία ανέβηκε πέντε θέσεις στη ανταγωνιστικότητα 

Η Κροατία κατατάσσεται στην 63η θέση ανάμεσα σε 141 οικονομίες στην Έκθεση Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 
του 2019 (Global Competitiveness Report) που δημοσιεύθηκε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Τα 
αποτελέσματα αυτά φέρνουν την Κροατία πέντε θέσεις πάνω από την κατάταξή της το προηγούμενο έτος, 
σύμφωνα με δήλωση του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας (NVK) στις αρχές του Οκτωβρίου. 

Η Κροατία πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη πρόοδο στη μακροοικονομική σταθερότητα, όπου κατέχει την 43η 
θέση, το οποίο είναι ένα άλμα 63 θέσεων από το 2018. Σε σύγκριση με πέρυσι, κατατάσσεται επίσης καλύτερα στις 
υποδομές (32η), την υγεία (47η) και την αγορά εργασίας (94η). 

Από την άλλη πλευρά, σε σύγκριση με το 2018, η χώρα κινείται χειρότερα στις ακόλουθες κατηγορίες: ιδρύματα 
(77η), εφαρμογή ΤΠΕ (60η), δεξιότητες (69η), αγορά προϊόντων (86η), χρηματοπιστωτικό σύστημα (63η) και την 
ικανότητα καινοτομίας (73η). 

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κροατίας είναι ο πληθωρισμός, ο υψηλός βαθμός ηλεκτροδότησης, οι 
εμπορικοί φραγμοί, η ποιότητα των δρόμων (13ος), τα δικαιώματα των εργαζομένων κλπ. 

Όπως και τα προηγούμενα έτη, η χώρα κατέχει πολύ χαμηλή θέση στην αποτελεσματικότητα των δικαστηρίων της 
για την αντιμετώπιση των διαφορών (140η), στη υπερβολική ρύθμιση των κυβερνήσεων (139η), στην 
αποτελεσματικότητα των δικαστηρίων (138η), την ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου (137η), την επικέντρωση της 
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κυβέρνησης στο μέλλον (137η), την εξεύρεση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού (137η), πρόσληψη και απόλυση 
(136η) κλπ. 

 

 

 Οι εξαγωγές Ιανουαρίου - Αυγούστου αυξήθηκαν κατά 5,8%, οι εισαγωγές κατά 5,9% 

Οι εξαγωγές προϊόντων της Κροατίας κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2019 ανήλθαν σε 74,1 δισ. HRK, αυξημένες 
κατά 5,8% σε ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,9%, φθάνοντας τα 123,5 δισ. HRK, σύμφωνα με την 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (DZS). 

Οι εξαγωγές αγαθών προς κράτη μέλη της Ε.Ε. την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου ανήλθαν σε 50,1 δις. HRK, 
αύξηση 4,6% σε ετήσια βάση και 24 δις. HRK σε χώρες εκτός Ε.Ε., αυξημένες κατά 8,5%. 

Οι εισαγωγές αγαθών από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 9,1% σε 99,6 δις. HRK, ενώ παράλληλα οι 
εισαγωγές από τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 5,7% σε 23,9 δις. HRK. 

Η αξία των εισαγωγών προϊόντων από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 9,3% στα €13,4 δισ., ενώ οι εισαγωγές 
από τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 5,6% σε € 3,2 δισ. 

 

 Άνοδος 4,5% στον τουρισμό 

Συνολικά 18,8 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν την Κροατία κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2019, 
σημειώνοντας ετήσια αύξηση 4,5% όπως ανακοινώθηκε από την Κροατική Επιτροπή Τουρισμού (HTZ) στις 9 
Οκτωβρίου. 

Οι εγχώριοι τουρίστες αριθμούσαν 2 εκατομμύρια αφίξεις, δηλαδή αύξηση 9,3% και αντιπροσώπευαν τη δεύτερη 
πιο πολυάριθμη ομάδα μετά τους Γερμανούς. 

 

 Η Κροατία υπογράφει τη διακήρυξη για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Block chain Partnership 

Η Κροατία θα υπογράψει δήλωση συνεργασίας για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Block chain Partnership, σύμφωνα 
με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, έπειτα από τη συνεδρίασή του στις 10 Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση 
επιδοκίμασε τη διακήρυξη για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Blockchain Partnership.  

Ο κ. Υπουργός σημείωσε ότι τα περισσότερα κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν υπογράψει τη διακήρυξη που δημιουργεί 
ένα διεθνή χώρο έρευνας και ανάπτυξης αυτής της τεχνολογίας, καθώς και πρόσβαση σε κεφάλαια ύψους 300 
εκατ. Ευρώ τα οποία θα διατεθούν στα κράτη μέλη. 

 Η κυβέρνηση εγκρίνει έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες των γραφείων ακίνητης περιουσίας 

Στις 10 Οκτωβρίου, η Κυβέρνηση ενέκρινε έκθεση σχετικά με τις εργασίες του Κρατικού Κτηματομεσιτικού 
Γραφείου (APN)  καθώς και των επιχειρηματικών ζωνών για το 2018. 

Η έκθεση σχετικά τις δραστηριότητες των ελεύθερων επιχειρηματικών ζωνών στην Κροατία το 2018 σημειώνει ότι 
υπήρχαν 11 ελεύθερες ζώνες σε λειτουργία, όπως και το 2017, με 7 από αυτές να είναι χερσαίες και 4 λιμένες. 

Σε αυτές τις ελεύθερες ζώνες λειτουργούσαν συνολικά 89 πελάτες και απασχολούσαν 2.885 εργαζόμενους. Τα 
συνολικά έσοδα όλων των ελεύθερων ζωνών ανήλθαν σε 1,97 δις. HRK, ήτοι 9,3% περισσότερο από ότι το 2017, 
και οι πελάτες δημιούργησαν κέρδη ύψους 150,45 εκατ. HRK ή αύξηση 35,7% σε ετήσια βάση. 

 

 Ο αριθμός των ανέργων το Σεπτέμβριο στους 112.376  
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Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2019, στην Κροατική Υπηρεσία Απασχόλησης (HZZ) καταγράφηκαν 112.376 άτομα, 
μειωμένα κατά 1,9% ανά μήνα και κατά 13,9% σε ετήσια βάση. 

Τα στοιχεία της HZZ δείχνουν ότι υπήρχαν 2.122 λιγότεροι άνεργοι στα τέλη Σεπτεμβρίου σε σύγκριση με τον 
Αύγουστο και 18.201 λιγότεροι άνεργοι σε σχέση με τον περασμένο Σεπτέμβριο. 

 

 

 Ομιλία της Προέδρου της Κροατίας στη Σύνοδο του Arraiolos Group στην Αθήνα 

Η κ. Kolinda Grabar - Kitarovic, Πρόεδρος της Κροατίας, απευθύνθηκε στην 15η άτυπη συνάντηση 13 αρχηγών 
κρατών της Ε.Ε. χωρίς εκτελεστικές εξουσίες, γνωστές ως ο όμιλος Arraiolos, η οποία διοργανώθηκε φέτος στην 
Ελλάδα στις 11 Οκτωβρίου, ενώ τα δύο κεντρικά θέματα της συνάντησης ήταν οι τρόποι αποτελεσματικής 
αντιμετώπισης των οικονομικών και μεταναστευτικών κρίσεων και η από κοινού επίλυση των σύγχρονων 
προκλήσεων ασφάλειας στην Ε.Ε. και στα κράτη μέλη της. 

Αναφερόμενη στην οικονομική κρίση, η κ. Πρόεδρος Grabar - Kitarovic δήλωσε ότι οι προοπτικές παγκόσμιας 
ανάπτυξης και η πρόληψη πιθανών οικονομικών κρίσεων έχουν φθίνουσα πορεία και σύμφωνα με τις προβλέψεις 
η οικονομική ανάπτυξη θα επιβραδυνόταν στο χαμηλότερο ετήσιο ποσοστό (2,9% το 2019 και 3% το 2020) από την 
οικονομική κρίση. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, μπορούμε να περιμένουμε μια "πτώση της οικονομικής δραστηριότητας, απώλεια θέσεων 
εργασίας και περαιτέρω φτωχοποίηση των ήδη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων". 

Αναφέρθηκε επίσης στην κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων καθώς και στην απειλή της μη διαπραγμάτευσης 
του Brexit και της δημογραφικής παρακμής. 

"Παρόλο που δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την οικονομία της Κροατίας από αυτήν την άποψη, ακόμη  και μια 
ήπια έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας θα έχει τεράστιο αντίκτυπο και θα επιβραδύνει τους ρυθμούς ανάπτυξης στην 
Ευρώπη και όλοι θα την αισθανθούμε", προειδοποίησε. 

 

 Κατασκευή Γέφυρας για σύνδεση Κροατίας και Β&Ε στη Gradiska 

Οι εργασίες για μια νέα γέφυρα μεταξύ της Κροατίας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης ξεκίνησαν στις 11 Οκτωβρίου 
στη βοσνιακή πλευρά του ποταμού Sava στη Gradiska. 

Η νέα γέφυρα, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων για 14 χρόνια, υπολογίζεται να ολοκληρωθεί σε 
30 μήνες. Η γέφυρα αυτή θα συνδέσει τα δίκτυα αυτοκινητοδρόμων των δύο χωρών και θα επιταχύνει τη ροή της 
κυκλοφορίας στο πολυσύχναστο σημείο διέλευσης των συνόρων στη Gradiska, τη συντομότερη οδική διαδρομή 
από το Ζάγκρεμπ στη Μπάνια Λούκα και στο Σεράγεβο. 

Η γέφυρα μήκους 430 μέτρων θα κατασκευαστεί από κοινοπραξία της Integral Inzenjering από το Laktasi, τη Βοσνία 
και Ερζεγοβίνη και δύο κροατικές εταιρείες, τη Djuro Djakovic Montaza από το Slavonski Brod και τη Zagreb 
Montaza. Το έργο ανέρχεται σε 23,5 εκατ. Ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. 

 

 Αυξημένη η διέλευση επιβατών στα αεροδρόμια 

Περισσότεροι από 8,2 εκατομμύρια επιβάτες πέρασαν από τα κροατικά αεροδρόμια τους πρώτους οκτώ μήνες του 
2019, σημειώνοντας αύξηση 8,6% σε ετήσια βάση, δήλωσε την Παρασκευή η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 

Οι προσγειώσεις και οι απογειώσεις κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2019 αυξήθηκαν κατά 5,2% σε ετήσια 
βάση. Ο μεγαλύτερος αριθμός επιβατών τον Αύγουστο καταγράφηκε στο Split με 669.000 επιβάτες, ακολουθημένο 
από το Dubrovnik με 522.000 επιβάτες και το Ζάγκρεμπ με 374.000 επιβάτες. 
Η σημαντικότερη διεθνής κυκλοφορία τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκε με γερμανικούς αερολιμένες 
ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία  
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 Εγκαίνια νέου εργοστασίου ζυμαρικών 

Ένα νέο εργοστάσιο παρασκευής  ζυμαρικών της κροατικής εταιρείας Nase Klasje, στο οποίο έχουν επενδυθεί 38 
εκατ. HRK, εγκαινιάστηκε στις 12 Οκτωβρίου κοντά στο Zapresic, δυτικά του Ζάγκρεμπ. Το εργοστάσιο, το οποίο 
εκτείνεται σε 3.000 τ.μ., έχει συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με 15 εκατ. 
HRK. 

Ο ιδιοκτήτης και διευθυντής της κ. Nase Klasje Zoran Simunic, δήλωσε ότι ο στόχος της εταιρείας είναι να ενισχύσει 
τις εξαγωγές. Τα τελευταία επτά χρόνια, η εταιρεία εξάγει πάνω από το 35% των προϊόντων της και ο στόχος είναι 
να ξεπεράσει το 50%. Η εταιρεία εξάγει σε δέκα χώρες, ανάμεσα στις οποίες είναι η Ελλάδα και η Γερμανία και 
υπογράφηκε σύμβαση την περασμένη εβδομάδα για εξαγωγή στη Σουηδία. 

 

 Η Κροατία κατέχει την 2η θέση σε αριθμό προγραμμάτων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος 

Erasmus + Sport 

Είκοσι κροατικά project έλαβαν συνολική χρηματοδότηση ύψους 3,7 εκ. ευρώ από το πρόγραμμα Erasmus+ Sport 
2019 και με 56 υποβληθέντα σχέδια και 20 εγκρίσεις, η Κροατία κατέχει την δεύτερη θέση στην Ευρώπη όσον 
αφορά τον αριθμό των project που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, πίσω από την Ιταλία και μπροστά 
από τη Βουλγαρία, την Ισπανία και τη Ρουμανία, δήλωσε η Κεντρική Κροατική Υπηρεσία Αθλητισμού (SDUS) 
νωρίτερα τον Οκτώβριο.  

 

 Αύξηση 3,3% στις επισκέψεις ξένων κρουαζιερόπλοιων 

Συνολικά 466 επισκέψεις στην κροατική πλευρά της Αδριατικής από ξένα κρουαζιερόπλοια καταγράφηκαν τους 
πρώτους οκτώ μήνες του τρέχοντος έτους, δηλαδή 3,3% περισσότερες από το προηγούμενο έτος, ενώ ο αριθμός 
των επιβατών αυξήθηκε κατά 6,9% σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής (DZS). 

 

 4.452 επιχειρήσεις  δημιουργήθηκαν μέσω της υπηρεσίας Hitro.hr  

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους, μέσω της υπηρεσίας Hitro.hr δημιουργήθηκαν 4.452 
επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 60% ήταν απλές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, αναφέρει η Financial Agency 
(Fina). 

Αν η τάση συνεχιστεί, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν 5.936 επιχειρηματικές οντότητες μέσω της Hitro.hr μέχρι το 
τέλος του έτους, 886 λιγότερες από πέρυσι, αναφέρει η Fina. 

Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους δημιουργήθηκαν 2.651 απλές εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης, 1.764 εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και 37 βιοτεχνικές επιχειρήσεις. 

 

 Το ΔΝΤ αναθεωρεί θετικά τις εκτιμήσεις του για την αύξηση του ΑΕΠ της Κροατίας για το 2019 και το 2020 

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) αναθεώρησε προς τα πάνω την προβολή του πραγματικού Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος της Κροατίας για το τρέχον και το επόμενο έτος, εκτιμώντας ότι η αύξηση του ΑΕΠ της Κροατίας 
το 2019 είναι πιθανόν να είναι διπλάσια από την αύξηση του ΑΕΠ της ομάδας χωρών που το Ταμείο ονομάζει 
"Αναδυόμενη και Αναπτυσσόμενη Ευρώπη". 

Η οικονομική ανάπτυξη της Κροατίας αναμένεται να αναζωογονηθεί στο 3% το 2019, σύμφωνα με την πρόβλεψη 
για το χειμώνα (WEO) του ΔΝΤ, η οποία είναι κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από την εκτίμηση του 
Ταμείου που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο.Το 2020, η οικονομία της Κροατίας αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,7%, 
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δηλαδή κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από ότι στην προηγούμενη προβολή.Το ΔΝΤ εκτιμά επίσης ότι 
η οικονομία της Κροατίας αυξήθηκε κατά 2,6% το 2018, δηλαδή κατά 0,1 της εκατοστιαίας μονάδας χαμηλότερα 
από ότι στις προηγούμενες προβλέψεις της.Το ΔΝΤ προβλέπει επίσης το ποσοστό ανεργίας της Κροατίας 9,0% 
φέτος να μειωθεί περαιτέρω σε 8% το 2020, μετά από το 9,9% το 2018.Ο δείκτης τιμών καταναλωτή της Κροατίας 
τοποθετείται στο 1% το 2019 και 1,2% το 2020. 

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Κροατίας, εκφρασμένο ως ποσοστό του ΑΕΠ, ανέρχεται 
στο + 1,7% το 2019 και + 1% το 2020, αφού ανήλθε σε + 2,5% το 2018. 

 

 Η Κροατία σχεδιάζει να εκδώσει ομόλογα για την εγχώρια αγορά 

Ο Υπουργός Οικονομικών της Κροατίας κ. Zdravko Maric, δήλωσε στις 15 Οκτωβρίου, ότι το υπουργείο του 

προετοιμάζει την έκδοση κρατικού ομολόγου στην εγχώρια αγορά μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. 

 

 Ο Υπουργός Οικονομίας και στελέχη εταιριών τηλεπικοινωνίας συζητούν για την εισαγωγή της τεχνολογίας 5G 

στην Κροατία 

Η Κροατία χρειάζεται υποδομές για να εισαγάγει το συντομότερο δυνατόν την τεχνολογία δικτύων πέμπτης γενιάς 
(5G), αναφέρθηκε σε συνάντηση που πραγματοποίησε ο Υπουργός Οικονομίας της Κροατίας κ. Darko Horvat και 
στελέχη εταιρειών τηλεπικοινωνιών στο Ζάγκρεμπ στις αρχές Οκτωβρίου. 

Σύμφωνα με ανάλυση του Ινστιτούτου, μια επένδυση  ύψους 1,26 δις. HRK από το 2020 έως το 2024 θα επέτρεπε 
την κάλυψη 70% της Κροατίας από το δίκτυο 5G.Οι επενδύσεις στον τομέα αυτό μπορούν να δημιουργήσουν 
περισσότερες από 4.200 νέες θέσεις εργασίας και να έχουν επακόλουθες οικονομικές επιπτώσεις ύψους σχεδόν 
2,5 εκ. HRK.Το δελτίο τύπου αναφέρει ότι οι συμμετέχοντες στη συνάντηση κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν 
τώρα η ιδανική στιγμή για να ξεκινήσει η εισαγωγή των δικτύων 5G στην Κροατία. 

 

 Μόνο το 12% των franchise στην Κροατία είναι εγχώρια 

Στην Κροατία υπάρχουν περίπου 200 επιχειρήσεις franchising και μόνο το 12% είναι τοπικοί δικαιοπάροχοι, γι' αυτό 

και η Κροατία βρίσκεται στο κατώτατο σημείο της παγκόσμιας κατάταξης όσον αφορά την παρουσία αυτού του 

επιχειρηματικού μοντέλου, αναφέρθηκε σε διάσκεψη στο Ζάγκρεμπ στις 12 Οκτωβρίου, η οποία συγκέντρωσε 

εκπροσώπους franchise που λειτουργούν στην Κροατία. Ο Σύνδεσμος Franchise της Κροατίας στο πλαίσιο του 

Κροατικού Οικονομικού Επιμελητηρίου (HGK) διοργάνωσε τη διάσκεψη αυτή, η οποία συγκέντρωσε περίπου 200 

συμμετέχοντες. Στην Κροατία, αυτά τα 200 franchise έχουν περίπου 1.000 σημεία πώλησης και απασχολούν 

περίπου 17.000 υπαλλήλους. Τα πιο γνωστά κροατικά franchise είναι το Galeb, το Surf'n'Fries, η Carwiz και το 

Place2Go. 

 

 Π/Θ κ. Plenkovic: Η κροατική οικονομία δείχνει σταθερή ανάπτυξη 

Η Κροατία έχει σήμερα μακροοικονομικά αποτελέσματα που ήταν αδιανόητα όχι πολύ καιρό πριν και, σε αντίθεση 
με το παρελθόν, η οικονομική της ανάπτυξη έχει μια υγιή βάση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κ. Αντρέι Πλανκόβιτς στο 
Κοινοβούλιο. 
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Ο κ. Plenkovic δήλωσε ότι η ανάπτυξη ήταν καλή και δεν βασιζόταν πλέον σε δανεισμό, αλλά στη μείωση του 
δανεισμού, τη μείωση του φορολογικού και διοικητικού φόρτου, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, την τόνωση 
των επενδύσεων και τη βελτίωση της απορρόφησης της χρηματοδότησης της Ε.Ε. 

Ενώ η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας υποβαθμίστηκε δύο φορές μεταξύ 2012 και 2015, φέτος δύο από τους 
τρεις παγκόσμιους οργανισμούς αξιολόγησης, οι Fitch και S&P, αύξησαν την πιστοληπτική ικανότητα της Κροατίας 
σε επενδυτικό βαθμό, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. 

 

 Συνέδριο της HOTREC στο Ντουμπρόβνικ για το μέλλον της ευρωπαϊκής ξενοδοχειακής και τουριστικής 

βιομηχανίας 

Η HOTREC, ο ευρωπαϊκός σύνδεσμος - ομπρέλα ξενοδοχείων, εστιατορίων, παμπ και καφετεριών, θα 
πραγματοποιήσει τη γενική συνέλευση στο Ντουμπρόβνικ στις 18 Οκτωβρίου. 

Τα θέματα που θα καλυφθούν είναι ο τουρισμός της Ευρώπης, το νομοθετικό της πλαίσιο στην Ε.Ε. και η έλλειψη 
εργατικού δυναμικού, δήλωσε η Κροατική Ένωση Τουρισμού (HUT), η οποία φιλοξενεί τη φετινή σύμβαση. 

Ένας από τους λόγους για τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης της HOTREC στο Ντουμπρόβνικ, είναι ότι από τον 
Ιανουάριο του επόμενου έτους η Κροατία θα προεδρεύσει της Ε.Ε. για πρώτη φορά και επειδή το 20% του ΑΕΠ της 
Κροατίας παράγεται από τον τουρισμό και απασχολεί περισσότερο από το 10% όλων όσων απασχολούνται στη 
χώρα. 

Η Κροατία είναι ένας από τους βασικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς και η επικείμενη προεδρία της Ε.Ε. και η 
σημασία της στην τουριστική αγορά αναμφισβήτητα θα τοποθετήσουν τη χώρα ως έναν από τους σημαντικότερους 
φορείς στην πορεία προς τον αειφόρο τουρισμό, δήλωσε ο πρόεδρος της HOTREC κ. Jens Zimmer Christensen. 

 

 Επίσκεψη του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Υποθέσεων και Ενέργειας στην Κροατία 

Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων και Ενέργειας, κ. Peter Altmaier, επισκέφθηκε την Κροατία στις 21 
Οκτωβρίου και συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Κροατίας, κ. Kolinda Grabar - Kitarovic, τον Πρωθυπουργό, Κ. 
Andrej Plenkovic και τον Κροάτη ομόλογό του, κ. Darko Horvat. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η περεταίρω ενδυνάμωση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών, η 
συνεργασία στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, της βιομηχανίας 4.0 και της καινοτομίας. 

Η γερμανική πλευρά στήριξε την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Μπαταρίας (EU Battery Alliance). 

Παράλληλα διοργανώθηκε και το Κροατο-γερμανικό οικονομικό φόρουμ. Το φόρουμ διοργανώθηκε από το 
Κροατικό Οικονομικό Επιμελητήριο (HGK) και το Γερμανικό-Κροατικό Επιμελητήριο Βιομηχανίας και Εμπορίου. 
Συγκέντρωσε εκπροσώπους 60 κροατικών και γερμανικών εταιρειών από τους τομείς υπηρεσιών, ενέργειας, 
μεταφορών, οικονομικών, τουρισμού και τηλεπικοινωνιών. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η Γερμανία αποτελεί τον πιο σημαντικό εμπορικό εταίρο της Κροατίας με το συνολικό 
ύψος των συναλλαγών να αγγίζει τα 5,4 δις ευρώ το 2018. 

 

 Η Κροατία μεταξύ των 14 κρατών μελών της ΕΕ με πλεόνασμα 

Η Κροατία και άλλα 13 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψαν πλεόνασμα το 2018, σύμφωνα με στοιχεία 
της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Eurostat. 

Η Κροατία κατέγραψε ενοποιημένο πλεόνασμα του γενικού κρατικού προϋπολογισμού ύψους 992 εκατ. HRK το 
2018, δηλαδή 0,3% του ΑΕΠ. Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που δημιούργησε πλεόνασμα του 
προϋπολογισμού, ενώ το δημόσιο χρέος προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) μειώθηκε στο 74,8%, σύμφωνα 
με αναθεωρημένα στοιχεία που δημοσίευσε στις 21 Οκτωβρίου η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (DZS). 
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 Η Κροατία υποψήφια χώρα για το εργοστάσιο της Volkswagen 

Η Κροατία μπαίνει στον αγώνα για μια επένδυση αξίας πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο η γερμανική 
εταιρεία αυτοκινήτων Volkswagen σχεδιάζει να επενδύσει σε ένα νέο εργοστάσιο, ανέφερε η Vecernji List, 
επικαλούμενη πηγές στο Υπουργείο Οικονομίας. 

Οι Γερμανοί σχεδίαζαν να κατασκευάσουν το εργοστάσιο στην Τουρκία αλλά διέκοψαν το σχέδιο λόγω της 
στρατιωτικής επίθεσης της Άγκυρας στη Συρία, λέει η Vecernji List, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με καλά 
πληροφορημένες πηγές, η Κροατία θα συμπεριληφθεί στο νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ της Volkswagen και των 
ενδιαφερομένων χωρών , δηλαδή τη Σερβία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. 

Η Volkswagen σχεδιάζει να παράγει ετησίως 300.000 οχήματα και να απασχολήσει 4.000 άτομα στο νέο 
εργοστάσιο, σύμφωνα με την εφημερίδα. 

 

 Κινέζικη εταιρεία θα ιδρύσει εργοστάσιο ηλεκτροδίων γραφίτη στο Sisak 

Η πόλη του Σισάκ και η κινεζική εταιρεία CIMM Group υπέγραψαν στις 22 Οκτωβρίου ένα μνημόνιο συνεργασίας 
για μια αρχική επένδυση 30 εκατ. δολαρίων για την ίδρυση εργοστασίου ηλεκτροδίων γραφίτη στην πόλη αυτή, 50 
χλμ. νοτιοανατολικά του Ζάγκρεμπ. 

Το έγγραφο υπογράφηκε από την Δήμαρχο, κ. Kristina Ikic Banicek, και τον ιδρυτή και διευθυντή του Ομίλου CIMM, 
κ. Ma Shujun, κατά τη διάρκεια επιχειρηματικού φόρουμ της Κροατίας και της Κίνας που διοργάνωσε το Κροατικό 
Εμπορικό Επιμελητήριο στο Ζάγκρεμπ. 

 

 Η Κροατία ανέβηκε 7 θέσεις στην κατάταξη WB Doing Business 

Η τελευταία μελέτη Doing Business, η οποία εκδόθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα τον Οκτώβριο, δείχνει ότι η 
Κροατία συνέχισε να βελτιώνει τους επιχειρηματικούς της κανονισμούς και τώρα κατατάσσεται 51η στην κατάταξη 
ευκολίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεβαίνοντας έτσι επτά θέσεις από την προηγούμενη κατάταξη. Η 
Παγκόσμια Τράπεζα αναφέρει ότι η Κροατία «πλησιάζει τις βέλτιστες παγκόσμιες ρυθμιστικές πρακτικές». Αυτό το 
έτος η μελέτη καλύπτει 190 χώρες και η Κροατία κατατάσσεται 51η στην ευκολία της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. Η χώρα επαινέθηκε για την ευκολότερη δημιουργία επιχείρησης "με την κατάργηση των 
απαιτήσεων για την κράτηση του ονόματος της εταιρείας και τη λήψη υπογραφών διευθυντών για την εγγραφή της 
εταιρείας και τη μείωση της καταβληθείσας ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης". Η Κροατία έχει την καλύτερη 
βαθμολογία στην κατηγορία του διασυνοριακού εμπορίου ενώ την χειρότερη απόδοση έχει στη κατηγορία της 
έκδοσης κατασκευαστικών αδειών. 

 

 Υπουργός Οικονομίας: Οι Αυστριακοί επενδυτές είναι ευπρόσδεκτοι 

Ο κ. Darko Horvat, Υπουργός Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας και Χειροτεχνίας της Κροατίας, συναντήθηκε την 
Τετάρτη με την Υπουργό Ψηφιακών και Οικονομικών Σχέσεων της Αυστρίας, Κ. Elisabeth Udolf – Strobl και είχαν 
συνομιλία για μια κοινή βιομηχανική πολιτική, για dual education system1, ψηφιοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη και 
περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. 

Μετά τη συνάντηση ο Υπουργός κ. Horvat δήλωσε ότι καλωσορίζει όλους τους αυστριακούς επενδυτές στην 
Κροατία, προσθέτοντας ότι ήδη προετοιμάζεται μια συγκεκριμένη επένδυση. Το αυστριακό - κινεζικό κεφάλαιο 

                                                                 
1  Ένα διπλό εκπαιδευτικό σύστημα συνδυάζει τη μαθητεία σε μια επιχείρηση και την επαγγελματική 
εκπαίδευση σε μια επαγγελματική σχολή σε ένα μάθημα. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται σε πολλές χώρες, 
κυρίως στη Γερμανία , την Αυστρία , την Ελβετία και τη γερμανόφωνη κοινότητα του Βελγίου , αλλά και εδώ 
και μερικά χρόνια στη Νότια Κορέα. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Apprenticeship
https://en.wikipedia.org/wiki/Vocational_education
https://en.wikipedia.org/wiki/Vocational_education
https://en.wikipedia.org/wiki/Vocational_school
https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Austria
https://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
https://en.wikipedia.org/wiki/German-speaking_Community_of_Belgium
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea
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επιθυμεί να επενδύσει στην Κροατία και το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή εργοστασίου FACC για την παραγωγή 
ανταλλακτικών για αεροσκάφη στο Jakovlje, περίπου 40 χλμ. βορειοδυτικά του Ζάγκρεμπ. 

 

 Τροποποιήσεις για την απλούστευση της πρόσβασης στην αγορά κεφαλαίων 

Στις 24 Οκτωβρίου, το Κοινοβούλιο συζήτησε νομοσχέδιο για την τροποποίηση του νόμου για την αγορά 
κεφαλαίων, το οποίο απλοποιεί και διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτή και αυξάνει το όριο έκδοσης του 
ενημερωτικού δελτίου. 

Το νομοσχέδιο θέτει το όριο έκδοσης ενημερωτικού δελτίου από 5 εκατ. Ευρώ σε 8 εκατ. Ευρώ, ισοδύναμο σε 
Κούνα, με την υποχρέωση σύνταξης ενός ενημερωτικού εγγράφου για όλες τις προσφορές δημόσια,  αξίας μεταξύ 
4 και 8 εκατ. ευρώ. 

Οι τροποποιήσεις αυτές θα αποτελέσουν ελάφρυνση για τους εκδότες ή / και πλειοδότες και μειώνουν το κόστος 
έκδοσης τίτλων. Ταυτόχρονα, το ενημερωτικό δελτίο παρέχει στους επενδυτές τυποποιημένες και βασικές 
πληροφορίες βάσει των οποίων μπορούν να λάβουν επενδυτική απόφαση. 

 

 Άνοιξε νέος δρόμος στη βόρεια Κροατία αξίας 19,5 εκατ. ευρώ 

Ένα νέο τμήμα μήκους 6,4 χιλιομέτρων από το Zlatar - Bistrica έως το Andrasevec εγκαινιάστηκε με τελετή στις 25 
Οκτωβρίου,  επένδυση που κοστίζει 145 εκατομμύρια κούνα. 

Στην τελετή των εγκαινίων ο Πρωθυπουργός Κ. Αντρέι Πλένκοβιτς δήλωσε ότι ο νέος δρόμος θα επιτρέψει την 
ομαλότερη κυκλοφορία σε όλη την περιοχή και την ευκολότερη πρόσβαση στο κοντινό εθνικό ιερό της Marija 
Bistrica. Όπως είπε  ο κρατικός διαχειριστής οδικών υποδομών, HC έχει επενδύσει περίπου 400 εκατομμύρια HRK 
στην κατασκευή δρόμων στην κομητεία Krapina - Zagorje τα τελευταία τρία χρόνια. Ένα πρόσθετο ποσό ύψους 100 
εκατ. HRK έχει επενδυθεί στη συντήρηση και επισκευή οδών στην επαρχία. Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών 
κ. Oleg Butkovic δήλωσε ότι σήμερα επενδύσεις ύψους 20 δις. HRK σε υποδομές μεταφορών υλοποιούνται σε 
ολόκληρη τη χώρα, γεγονός που είναι εμφανές και στην οικονομική ανάπτυξη. 

 

 Ο υπουργός Ευρωπαϊκών Πόρων αναθέτει 14 συμβάσεις έργων στο Κάρλοβατς 

Ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Πόρων, κ. Μάρκο Πάβιτς ανέθεσε στις 25 Οκτωβρίου στο 
Κάρλοβατς 14 συμβάσεις αξίας άνω των 14 εκατ. HRK για έργα στην περιφέρεια του Κάρλοβατς που 
συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. Οι συμβάσεις θα συγχρηματοδοτήσουν επενδύσεις αξίας 63 εκατ. HRK. 

Αυτό το έτος 300 εκατ. HRK έχουν εξασφαλιστεί σε εθνικό επίπεδο για έργα που συγχρηματοδοτούνται από την 
Ε.Ε., δήλωσε ο κ. Πάβιτς, προσθέτοντας ότι 1,2 δις. HRK από τα κονδύλια της Ε.Ε. είχαν συναφθεί μέχρι σήμερα 
στην περιφέρεια του Karlovac. 

 

 Kronospan, Bomark Pak και Monterra  βραβεύτηκαν για τις καλύτερες παραγωγικές επενδύσεις 

Η Lider, μια εβδομαδιαία εφημερίδα για τις επιχειρήσεις στην Κροατία, απένεμε τα βραβεία Lider Invest 2019 στις 
τρεις εταιρείες - Kronospan CRO, Bomark Pak και Monterra - για την εξαιρετική τους απόδοση στις επενδύσεις 
παραγωγής. Οι επενδύσεις τους στα εργοστάσια και στον νέο εξοπλισμό βελτίωσαν τις παραγωγικές τους 
δυνατότητες. Ο παραγωγός κόντρα πλακέ Kronospan CRO με έδρα το Bjelovar, επένδυσε σχεδόν 770 εκατομμύρια 
κούνα σε νέες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και έτσι είναι ο νικητής στην κατηγορία των επενδύσεων μεγάλης 
κλίμακας. Η εταιρία συσκευασίας Bomark Pak με έδρα το Varazdin έχει επενδύσει 45 εκατομμύρια κούνα 
ανοίγοντας ένα νέο εργοστάσιο παραγωγής ταινιών stretch στην πόλη Ludbreg. Αυτή η επένδυση έχει 
δημιουργήσει 11 νέες θέσεις εργασίας. Η Monterra, η εταιρεία με έδρα το Rijeka, που ειδικεύεται στην επισκευή 
και την προστασία των πλαγιών, η οποία περιλαμβάνει πλέγμα ελέγχου διάβρωσης, φράγματα ελέγχου διάβρωσης 
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και αυτοπροωθούμενη εγκατάσταση αγκύρωσης, έχει επενδύσει 10 εκατομμύρια κούνα στο νέο εργοστάσιό της 
στην πόλη Ogulin. 

 

 Συγχώνευση στη βιομηχανίας ζάχαρης της Κροατίας 

Οι τρεις εγχώριες βιομηχανίες ζάχαρης - Tvornica Secera Osijek, Viro και Sladorana - οι οποίες υπέγραψαν 
συμφωνία για την ενοποίηση των παραγωγικών τους δυνατοτήτων στις 28 Δεκεμβρίου 2018, δήλωσαν ότι η 
διαδικασία συγχώνευσης είχε ολοκληρωθεί. 

Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε μέσω της ενοποίησης των παραγωγικών δυνατοτήτων και της τεχνογνωσίας 
τους και τώρα δραστηριοποιούνται υπό την ονομασία "Hrvatska Industrija Secera", σύμφωνα με δελτίο τύπου που 
δημοσιεύθηκε στο ZSE. 

Ως αποτέλεσμα, η Tvornica Secera Osijek κατέχει μερίδιο 40% στη νέα εταιρεία, ενώ οι Viro και Sladorana κατέχουν 
το υπόλοιπο 60%. 

Στόχος της συμφωνίας είναι η εδραίωση της βιομηχανίας ζάχαρης της Κροατίας και η δημιουργία μιας καλύτερης 
και αποτελεσματικότερης επιχείρησης που θα είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τους περιφερειακούς και άλλους 
ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους συμμετέχοντες στην αγορά ζάχαρης με οικονομικά βιώσιμο τρόπο. 

 

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ο δείκτης οικονομικού αισθήματος στην Κροατία επιδεινώνεται 

Το κλίμα στην κροατική οικονομία επιδεινώθηκε τον Οκτώβριο, κυρίως λόγω της απαισιοδοξίας στον τομέα της 
βιομηχανίας, ενώ παρατηρήθηκε μείωση και στην Ε.Ε. και στη ζώνη του ευρώ, σύμφωνα με την τακτική μηνιαία 
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την 31η Οκτωβρίου. 

Ο δείκτης οικονομικού αισθήματος της Κροατίας (ESI) τον Οκτώβριο είναι 1,4 μονάδες χαμηλότερος από τον δείκτη 
για τον Σεπτέμβριο και ανέρχεται σε 113,3 μονάδες. Τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Eurostat, ήταν τέσσερις 
βαθμοί παραπάνω. Οι προσδοκίες τον Σεπτέμβριο επιδεινώθηκαν περισσότερο στον τομέα της βιομηχανίας, κατά 
2,9 μονάδες έως 5,3 μονάδες. 

 

 Ενεργειακά έργα Κοινού Ενδιαφέροντος υλοποιούνται στην Κροατία 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον τέταρτο κατάλογο ενεργειακών έργων κοινού ενδιαφέροντος που μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη», σε πολλά εκ των οποίων συμμετέχει 
η Κροατία. Τα έργα Κοινού Ενδιαφέροντος είναι έργα διασυνοριακής υποδομής που συνδέουν τα ενεργειακά 
συστήματα των κρατών μελών της Ε.Ε. 

Ο τέταρτος κατάλογος περιλαμβάνει τις διασυνδέσεις Zerjavenec (Κροατία), Heviz (Ουγγαρία) και Cirkovce 
(Σλοβενία), την ανάπτυξη τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Krk (Κροατία), που θα συνδέει 
τον αγωγό Omisalj-Zlobin και το σταθμό συμπίεσης 1 στο κροατικό σύστημα μεταφοράς αερίου. Επίσης, τη γραμμή 
διασύνδεσης Κροατία - Σλοβενία (Lucko – Zabok - Rogatec) και το συμπιεστή 2 και 3 στο σύστημα μεταφοράς 
φυσικού αερίου της Κροατίας. Τέλος, το SINCRO.GRID, μια καινοτόμο ενσωμάτωση συνεργατικών, ώριμων 
τεχνολογικών λύσεων, προκειμένου να αυξηθεί ταυτόχρονα η ασφάλεια της λειτουργίας του σλοβενικού και του 
κροατικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. 


