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1. Εισαγωγή
Την 1η Ιουλίου 2013, η Δημοκρατία της Κροατίας έγινε το 28ο μέλος της Ε.Ε. Το γεγονός
αυτό αποτελεί ορόσημο για την εξέλιξη της χώρας. Η Κροατία έχει 4,2 εκ. κατοίκους. Επίσημη
γλώσσα της χώρας είναι η κροατική, αλλά μεγάλο ποσοστό μιλά αγγλικά (49%) και άλλες ξένες
γλώσσες, κυρίως γερμανικά (34%) και ιταλικά (14%).
Η πρωτεύουσα είναι το Ζάγκρεμπ. Άλλες μεγάλες πόλεις είναι το Όσιγιεκ, η Ριέκα και το
Σπλιτ.
(Σημ. Περισσότερες πληροφορίες για την Κροατία μπορούν να αντληθούν από τον
Επιχειρηματικό Οδηγό και την Ετήσια Έκθεση του Γραφείου μας (agora.mfa.gr) στον σύνδεσμο
του Γραφείου ΟΕΥ Ζάγκρεμπ.)
Στην έρευνα αυτή παρατίθεται νομοθεσία σχετικά με τον τομέα ΤΠΕ αλλά και την
προστασία των επενδυτών. Ε.ιναι προφανές ότι κάποια σημεία είναι δυνατόν να έχουν
μεταβληθεί στην πορεία του χρόνου, όμως εδώ παρουσιαζεται το γενικό πλαίσιο.
Εάν κάποιος ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τον τομέα της ΤΠΕ και συγκεκριμένα να
ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση, μπορεί να συμβουλευθεί το 4ο Κεφάλαιο, όπου αναγράφεται η
λίστα επικοινωνίας με όλους τους δημόσιους φορείς που σχετίζονται με τις ΤΠΕ. Επίσης,
αναφέρονται και οι συνεργατικοί οργανισμοί (Clusters)με τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας,
καθώς οι ίδιοι είναι πολύ σημαντικοί για να εισέλθει κάποιος στον τομέα ΤΠΕ της Κροατίας.
Επιπροσθέτως, στο 5ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται ο συνδυασμός της τεχνολογίας με το
Ίντερνετ καθώς και ο κατάλογος των τηλεπικοινωννιακών παρόχων. Στο ίδιο κεφάλαιο, δίνονται
πληροφορίες σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.
Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στις σημαντικότερες εταιρίες του κλάδου αλλά και στη
αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των υπαλλήλων σε θέματα ΤΠΕ. Η έρευνα αυτή επιχειρεί να
δώσει πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο και στην κατανόηση του εν λόγω τομέα.
Τέλος παρατίθενται οι σχεδιαζόμενες της Κροατίας στις ΤΠΕ καθώς και κατάλογος με
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στοιχεία επικοινωνίας των σημαντικότερων εμπορικών εταιρειών του κλάδου.

2. Επισκόπηση ΤΠΕ
Η είσοδος της Κροατίας στην Ε.Ε. τον Ιούλιο του 2013, έχει δώσει ώθηση στην ανάπτυξη
της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας στην Κροατία. Οι χρηματοδοτήσεις από τα
ευρωπαϊκά ταμεία σε προγράμματα που υποβάλλονται από την Κυβέρνηση αλλά και από
επιχειρηματικούς φορείς, συμβάλουν αποφασιστικά στην κατεύθυνση αυτή.
Η κυβέρνηση παραμένει ο σημαντικότερος επενδυτής στον τομέα των ΤΠΕ στην Κροατία,
αφού συνεχίζει να είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορίας,
χωρίς όμως να παραβλέπεται ότι το κράτος εξακολουθεί να κατέχει ένα ευρύ φάσμα εταιρειών
σε τομείς όπως οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τα μέσα
ενημέρωσης και η ασφάλιση.
Τα τελευταία χρόνια ο τομέας των ΤΠΕ παρουσιάζει ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 10%
ετησίως και χαρακτηρίζεται από έντονη εξωστρέφεια. Επιπλέον, έχει ετήσια έσοδα περίπου 21
δις kn (περίπου 3 δις ευρώ). Ακόμη και στα χρόνια της ύφεσης, όλες οι κύριες τάσεις στον
κλάδο είναι θετικές, αφού παρατηρείται αύξηση των εξαγωγών και του αριθμού των
εργαζομένων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ΤΠΕ είναι ένας από τους πιο ανεπτυγμένους τομείς
της οικονομίας της Κροατίας. Απασχολεί άμεσα περισσότερους από 22.000 εργαζόμενους και
επιπλέον, περίπου 10.000 επαγγελματίες ΤΠΕ. Παράλληλα, διαφαίνεται αύξηση της
απασχόλησης στις ΤΠΕ, ενώ η χώρα κατέχει την 54η θέση από 143 συμμετοχές, σε έρευνα που
έγινε για την ανταγωνιστικότητα των χωρών στη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και
επικοινωνιών.
Οι εξαγωγές ΤΠ της Κροατίας είναι πέντε φορές υψηλότερες από τις εξαγωγές
τηλεπικοινωνιών ή προϊόντων καπνού, σχεδόν τρεις φορές υψηλότερες από τις εξαγωγές ποτών
και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και διπλάσιες από τις εξαγωγές χαρτιού. Το 58% των
κροατικών εξαγωγών ΤΠ είναι τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες. Οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες
πληροφορικής στην Κροατία είναι ο όμιλος MSAN, η Combis – θυγατρική της Croatian Telecom
- και τέλος η King ICT.
Στην αγορά σταθερής τηλεφωνίας, έχουν εισέλθει εναλλακτικοί φορείς εκμετάλλευσης και
έχουν δρομολογήσει ανταγωνιστικές υπηρεσίες. Όλες όμως οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με
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τον τομέα των ΤΠΕ, επενδύουν σε υποδομές για δίκτυο και στην υποστήριξη υπηρεσιών υψηλής

Η ανάπτυξη των δικτύων κινητής τηλεφωνίας υψηλής ταχύτητας στη χώρα, έφερε ως
αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων smartphone. Από την άλλη, οι πωλήσεις tablet
βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς δεν είναι αποτελούν συσκευές απόλυτα συμβατές και
επομένως απαιτείται η δημιουργία εφαρμογών οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στις
απαιτήσεις της Κροατικής αγοράς.
Η περιοχή της Αδριατικής κατέχει περίπου το 40% των εθνικών δαπανών στον τομέα της
πληροφορικής. Αποτελεί επομένως τη μεγαλύτερη αγορά της χώρας και παράλληλα προηγείται
αυτών της Σλοβενίας και της Σερβίας. Μετά από πολλά χρόνια αρνητικών επιδόσεων στον εν
λόγω τομέα, τα τρία τελευταία χρόνια σημειώνεται αύξηση κατά μέσο όρο στο 6%. Ο πλέον
αξιόπιστος τοπικός οργανισμός έρευνας της αγοράς των ΤΠΕ, εκτιμά ότι η αγορά ΤΠΕ θα
αυξανόταν κατά 9% το 2018, φθάνοντας τα 2,5 δις δολάρια. Οι κατά κεφαλήν δαπάνες των
Κροατικών ΤΠ ανήλθαν στο 30% περίπου του μέσου όρου της Ε.Ε. Ο κροατικός τομέας
τηλεπικοινωνιών αποτελεί έναν από τους πιο ανεπτυγμένους τομείς της κροατικής οικονομίας.
Συνεχίζει δε, να δείχνει μεγαλύτερη προτίμηση σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό Αμερικάνικης
παραγωγής, παρά την όλο και αυξανόμενη παρουσία των ασιατικών κατασκευαστών.
Παράλληλα, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κροατία κατέχει την 24η
θέση, αναφερόμενοι στις ψηφιακές επιδόσεις της, την ποιότητα των συνδέσεών της στο
Διαδίκτυο και την ψηφιοποίηση των εταιρειών και των δημόσιων υπηρεσιών της. Οι πολίτες της
Κροατίας βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο των ευρωπαίων χρηστών του Διαδικτύου, ενώ οι
ψηφιακές δεξιότητές τους βελτιώνονται σταθερά (17η θέση το 2015, 13η θέση το 2016).
Επιπλέον, παρατηρείται ότι βρίσκεται σε υψηλότερη θέση από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη
Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών, οι εξελίξεις κινούνται με πολύ
αργούς ρυθμούς. Αυτό οφείλεται στο ότι πραγματοποιήθηκαν δύο διαδοχικές εκλογές με τρεις
διαφορετικές κυβερνήσεις, γεγονός που επέφερε καθυστέρηση στην υλοποίηση του
προγράμματος της ψηφιοποίησης. ΄Ετσι η χώρα βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο τη
διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών δεδομένων, αλλά ο αριθμός των χρηστών και των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη διοίκηση δεν εξελίσσεται με ανάλογο ρυθμό.
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Σύμφωνα με την της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κροατία κατέχει την τελευταία θέση όσον

νοικοκυριών της Κροατίας μέσω σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων, είναι πολύ μικρότερο από
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος ανέρχεται σε 74%.

3. Νομοθεσία – Κανονισμοί ΤΠΕ
Η Κροατική κυβέρνηση, τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετήσει μεγάλο αριθμό από
πρωτοβουλίες και αντίστοιχες νομοθεσίες με σκοπό να δημιουργηθεί ένα ανεπτυγμένο σύνολο
πληροφοριών και τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, συστάθηκε η Κεντρική Κρατική Διοικητική
Υπηρεσία για τη στήριξη του προγράμματος e-Κροατία, εισάγοντας ένα μέρος των δημόσιων
υπηρεσιών σε ψηφιακό περιβάλλον. Επίσης, δημιουργήθηκε ηλεκτρονική βάση δεδομένων με
τις εκδικασθείσες υποθέσεις.
Προκειμένου οι πρωτοβουλίες για τις ΤΠΕ να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, είναι
απαραίτητο να θεσπιστεί ένα αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο. Έτσι, η Κροατία εισήγαγε νέους
νόμους προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη των ΤΠΕ, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί η
εφαρμογή τους να γίνει ανεμπόδιστα από τον επιχειρηματικό κλάδο.
Πλέον, η νομοθεσία της Δημοκρατίας της Κροατίας σχετικά με τις ΤΠΕ είναι εναρμονισμένη με
την αντίστοιχη ευρωπαϊκή.
Παρακάτω αναφέρονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις και οι πρωτοβουλίες για τις ΤΠΕ:
• Νομοθεσία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης : δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης στην Κροατία. Ωστόσο, η χώρα διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο νόμων και
κανονισμών για την άσκηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το οποίο συμπληρώνεται από τον
νόμο περί ηλεκτρονικού εγγράφου (OG 150/2005), τον νόμο περί ασφάλειας και
εμπιστευτικότητας πληροφοριών (NN 79/2007), τον νόμο για το δικαίωμα πρόσβασης στις
πληροφορίες (NN 172/03) και τέλος, τη Σύμβαση για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο (OG
173/2003).
• Νομοθεσία για την Ελευθερία της Πληροφορίας (NN 172/03): εγκρίθηκε στις 15 Οκτωβρίου
2003 και αποσκοπούσε στη διευκόλυνση και εξασφάλιση της πρόσβασης των φυσικών και
νομικών προσώπων στην πληροφόρηση μέσω της διαφάνειας των δημόσιων αρχών. Ρυθμίζει το
δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες που κατέχονται, διαχειρίζονται ή ελέγχονται από δημόσιες
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αρχές, θεσπίζει την αρχή της πρόσβασης στις πληροφορίες και τις διαδικασίες άσκησης και

• Προστασία δεδομένων / νομοθεσία περί απορρήτου (NN 103/03): εγκρίθηκε τον Ιούνιο του
2003, εφαρμόζοντας την σχετική οδηγία της ΕΕ (95/46 / ΕΚ). Προβλέπει ότι τα προσωπικά
δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν διασυνοριακά και να υποστούν επεξεργασία σε άλλη
δικαιοδοσία, στο βαθμό όμως που εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας. Στο νόμο αυτό,
επήλθε αρχικά μια τροποποίηση στις 20 Οκτωβρίου 2006 (NN 118/06), ενώ η τελευταία
τροποποίηση έλαβε χώρα στις 3 Απριλίου 2008 (NN 41/08).
• Νομοθεσία Ηλεκτρονικών Υπογραφών (NN 10/02 / NN 80/08): η Κροατία ήταν μία από τις
πρώτες χώρες που συμπεριέλαβε στη νομοθεσία το πλαίσιο για τις ψηφιακές υπογραφές. Ο
νόμος περί Ηλεκτρονικής Υπογραφής έχει συμπληρωθεί από μια σειρά κανονισμών, όπως ο
Κανονισμός για το πεδίο εφαρμογής, το περιεχόμενο αλλά και την υπεύθυνη αρχή πιστοποίησης
ηλεκτρονικών υπογραφών για τους φορείς κρατικής διοίκησης (NN 146/04).
• Νομοθεσία ηλεκτρονικού εμπορίου (NN 173/03): ρυθμίζει τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών
της κοινωνίας της πληροφορίας και ορίζει την ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών ΤΠ. Επιπλέον,
καθορίζει το πλαίσιο για τη σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων. Οι διατάξεις της δεν ισχύουν για
την προστασία των δεδομένων, τη φορολογία και τις συμβολαιογραφικές πράξεις, αλλά τα
συμφέροντα των πολιτών για αυτά τα θέματα προστατεύονται ενώπιον των δικαστηρίων. Ο
νόμος εγκρίθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2003 (NN 173/03) και τροποποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2008
(NN 67/08), ενώ η τελευταία αναθεώρηση ψηφίστηκε στις 13 Μαρτίου 2009 (NN 36/09).
• Νομοθεσία ηλεκτρονικής επικοινωνίας (NN 73/2008): εξασφαλίζει την επίτευξη των βασικών
αρχών και στόχων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως την περαιτέρω ενοποίηση
και απλούστευση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών από κράτη μέλη της Ε.Ε.
• Νομοθεσία Ηλεκτρονικών Προμηθειών (NN 110/07 / NN 125/08): ρυθμίζει τους όρους και
τις διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών και τη σύναψη
συμβάσεων έργων, στοχεύοντας στην ορθή διαχείριση του προϋπολογισμού και στην
ενθάρρυνση της ελεύθερης αγοράς για την υποβολή προσφορών.
• Επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (PSI): επί του παρόντος, δεν
υπάρχει ειδική νομοθεσία σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση του PSI. Η επαναχρησιμοποίηση
150/2005), που θεσπίστηκε τον Δεκέμβριο του 2005. Ο νόμος αυτός ορίζει τις νομικές
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διαδικασίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη, το εμπόριο, τη χρήση και την αποθήκευση των
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ηλεκτρονικού περιεχομένου καλύπτεται από το νόμο περί Ηλεκτρονικών Εγγράφων (OG

πληροφοριών ενός ηλεκτρονικού εγγράφου. Επιπλέον, η Κροατική Υπηρεσία Παραπομπής για
την Ενημέρωση και την Τεκμηρίωση (HIDRA), εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των δημόσιων
δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων και προωθεί τη χρήση της.
 Οι ξένες εταιρείες προστατεύονται από το νόμο, με την παραχώρηση δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, για: • ευρεσιτεχνίες • εμπορικά σήματα • πνευματικά δικαιώματα
• βιομηχανικό σχέδιο • Νόμος περί γεωγραφικών ενδείξεων • Ονομασίες προέλευσης προϊόντων
και υπηρεσιών • προστασία των τοπογραφιών των ημιαγωγών • Προϊόντα ημιαγωγών
Η Κροατική κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη θέσπισης αναπτυξιακών πολιτικών, καθώς
και τη χρήση διαδικτυακών πυλών επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και δημοσίου τομέα. Στο
πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2005, διένεμε 660.000 ευρώ στην Κροατία και τα άλλα
κράτη – μέλη, προκειμένου να προβούν σε περαιτέρω βελτίωση των λογισμικών τους για τον
σκοπό αυτό. Η αγορά της Κροατίας για την τεχνολογία, τις επικοινωνίες και τα μέσα
ενημέρωσης (TCM) απελευθερώθηκε το 2002.
Το Σύνταγμα της Κροατίας επιτρέπει τον επαναπατρισμό των κερδών και την ελεύθερη
μεταφορά των επενδυμένων κεφαλαίων. Μια ξένη εταιρεία, αναγνωρίζεται επίσης ως τοπική.
Επιπλέον, οι εταιρείες αυτές επωφελούνται από φορολογικά κίνητρα. Η Κροατία βοηθά τις ξένες
επιχειρήσεις με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την κατάρτιση των υπαλλήλων. Στην
περίπτωση που απαιτείται η προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της επιχείρησης, η
εισαγωγή του είναι αφορολόγητη. Επίσης, εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται για δημιουργία
εγκαταστάσεων υποδομής, αντιμετωπίζουν ευνοϊκές συνθήκες κατά τη διαδικασία αυτή.

4. Δημόσιοι Φορείς και Οργανισμοί – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Κροατίας: το Κροατικό Οικονομικό Επιμελητήριο
(http://www.hgk.hr/english) συνεισφέρει ενεργά στον τομέα της πληροφορικής. Συμμετέχει σε
προγράμματα για τη βελτίωση των πολιτικών κανονισμών και τη ενίσχυση της πιστοληπτικής
ικανότητας των επιχειρήσεων. Τέλος, είναι υπεύθυνο για την προώθηση του τομέα της
πληροφορικής σε διεθνές επίπεδο.

συνδέει πιθανούς επιχειρηματικούς εταίρους μεταξύ τους.
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δημιούργησε μια βάση δεδομένων για τον κλάδο ΤΠ. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο, καθώς
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Το 2008, σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πληροφορικής, η HGK

Επιπλέον, είναι ο πρώτος δημόσιος οργανισμός στην Κροατία, ο οποίος από το 2005
εισήγαγε και πιστοποίησε το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που σχετίζεται με το πρότυπο ISO
9001, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο τα κεντρικά γραφεία του Ζάγκρεμπ αλλά και τα
Περιφερειακά Επιμελητήρια.
Croatian Chamber of Economy: Rooseveltov trg 2
HR - 10000 Zagreb
Phone: +385 1 456-1555
E-mail: hgk@hgk.hr
Industry and IT sector: Draškovićeva 45
Hr - 10000 Zagreb
Email: industrija@hgk.hr
Phone: +385 1 460 6701, +385 1 460 6705
Telefax: +385 1 460 6737

Head of Department for technological development and IT
Phone: +385 1 460 6741
E-mail: eperic@hgk.hr
Mr. Alexander Friedman Phone: +385 1 460 6766
E-mail: afriedman@hgk.hr

Πρόγραμμα e-Κροατία: το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε το 2004 από την κυβέρνηση της
Κροατίας και η εφαρμογή του ξεκίνησε το ίδιο έτος. Το πρόγραμμα e-Κροατία ακολουθεί τις
κατευθυντήριες γραμμές του σχεδίου δράσης του e-Europe 2005. Προκειμένου η πρόσβαση στις
υπηρεσίες αυτές να καθίσταται εύκολη, η χώρα αναπτύσσει

τις προοπτικές της

ευρυζωνικότητας. Η ανάπτυξη υπηρεσιών και περιεχομένου ενθαρρύνεται από την κυβέρνηση
της Κροατίας και δημιουργείται μια ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική. Επιπλέον,
ενθαρρύνεται η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην ανάπτυξη της μεταφοράς
ευρυζωνικών δεδομένων μέσω ιδιωτικών και δημόσιων συνεργασιών, καθώς και μέσω
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σύμβουλος του προγράμματος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του προγράμματος e-Κροατία
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χρηματοδότησης της κατασκευής υποδομών για υψηλής ταχύτητας διαδίκτυο. Ο διευθύνων

σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς, όπως στην εκπαίδευση, στην υγεία και στις δημόσιες
υπηρεσίες. Η εξάλειψη της γραφειοκρατίας είναι ο κύριος στόχος του προγράμματος. Όμως, το
πρόγραμμα e-Κροατία δεν επικεντρώνεται μόνο στη διοίκηση. Στόχος αυτού του προγράμματος
είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών ευκαιριών και η δημιουργία ενός λειτουργικού εργασιακού
περιβάλλοντος. Οι δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται διαδικτυακά, αποσκοπούν στο να
βοηθήσουν στις καθημερινές λειτουργίες των εταιρειών στην Κροατία.
e-πολίτες: το σύστημα e-πολίτες είναι έργο της κυβέρνησης της Κροατίας για την απλούστευση
και την προώθηση της επικοινωνίας των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση και την αύξηση της
διαφάνειας του δημόσιου τομέα. Το σύστημα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2014 και διατίθεται μέσω
του https://pretinac.gov.hr. Με τη χρήση του συστήματος, οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν
ηλεκτρονικά αντίγραφα πιστοποιητικών γέννησης, γάμου ή πιστοποιητικού σύμφωνου
συμβίωσης, να ζητήσουν ηλεκτρονικά αρχεία κατοικιών ή ιδιόκτητων οχημάτων και πολλά άλλα
έγγραφα.
e-διαβούλευση: η δικτυακή πύλη "Ηλεκτρονικές Διαβουλεύσεις" παρέχει στους πολίτες εύκολη
πρόσβαση σε όλες τις ανοικτές διαβουλεύσεις σχετικά με τους κανονισμούς, τους νόμους και τις
πράξεις που εκδίδουν οι δημόσιες αρχές.
e-δικαστική διαδικασία: αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα παρέχει πληροφορίες σχετικά με
την τρέχουσα κατάσταση της δικαστικής διαδικασίας σε εθνικό επίπεδο. Το σύστημα μπορεί να
παρακολουθεί την κατάσταση των περιπτώσεων σε δημοτικά, νομαρχιακά και άλλα δικαστήρια,
τον κατάλογο των συμμετεχόντων στην υπόθεση και άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με
την υπόθεση. Επιτρέπει την παρακολούθηση και παρέχει λεπτομερή στατιστικά στοιχεία σχετικά
με το έργο των δικαστηρίων, τις αποφάσεις, τα πρακτικά των δικαστηρίων και άλλες εκθέσεις.
e-φορολογία: αποτελεί ένα από τα μέτρα για την καταστολή της παραοικονομίας και του
αθέμιτου ανταγωνισμού. Διάφορα μέτρα εισήχθησαν σε πολλές χώρες, στηριζόμενα σε
Κροατίας βασίζεται στο πρώτο ηλεκτρονικό σύστημα φορολογίας που δημιουργήθηκε.
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Πρόκειται για μια πλατφόρμα που επιτρέπει τη λειτουργία σε πραγματικό χρόνο, χωρίς χρονικές
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διαφορετικά μοντέλα και λύσεις πληροφορικής και σε διαφορετικές εμπειρίες. Η λύση της

καθυστερήσεις. Η διαδικασία αυτή, έχει μειώσει τις περιπτώσεις αλλοίωσης των στοιχείων των
αποδείξεων, διότι η κάθε απόδειξη παραδίδεται στην Υπηρεσία της Εφορίας την ίδια στιγμή. Για
την πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη και την προστασία των δεδομένων,
χρησιμοποιούνται ψηφιακά πιστοποιητικά.
ηλεκτρονική άδεια κατασκευών: χρησιμοποιείται για την έκδοση οικοδομικών αδειών σε όλες
τις πόλεις της Κροατίας. Ο στόχος αυτού του κεντρικού συστήματος, είναι η βελτίωση των
παρεχόμενων διοικητικών και μη υπηρεσιών με την ταυτόχρονη απλοποίηση και επιτάχυνση
όλων των διαδικασιών.
Ανοιχτή πύλη δεδομένων: το http://data.gov.hr/ είναι ένας κόμβος δεδομένων που
χρησιμοποιείται για τη συλλογή, την ταξινόμηση και τη διανομή των ανοικτών δεδομένων που
παράγονται από τον δημόσιο τομέα. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
δημιουργία προστιθέμενης αξίας ή οικονομικών οφελών για εμπορικούς και / ή μη εμπορικούς
σκοπούς. Το έργο, στοχεύει στη βελτίωση της διάδοσης ανοιχτών δημόσιων δεδομένων μέσω
ενός μοναδικού και κεντρικού συστήματος και επιτρέπει την υλοποίηση καινοτόμων μη
εμπορικών και εμπορικών εφαρμογών. Στόχος, είναι η εντατικοποίηση της συνεργασίας με τον
ιδιωτικό τομέα, ιδίως στον τομέα της πληροφορικής, η βελτίωση των ηλεκτρονικών δημόσιων
υπηρεσιών, καθώς και η ενίσχυση της διαφάνειας της δημόσιας διοίκησης.
e-class: είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων. Η εφαρμογή
αντικαθιστά πλήρως τις έγγραφες σημειώσεις, με πρόσθετες λειτουργίες που παρέχονται μέσω
της χρήσης της πληροφορικής.
Ηλεκτρονικές Εγγραφές απασχόλησης και καταχώρισης προσωπικού: το αρχείο ηλεκτρονικής
απασχόλησης διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών στις πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό
εργασίας τους. Με το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης υπαλλήλων, οι εργοδότες δηλώνουν

υγείας γίνεται αυτόματα και άπαξ, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτούντος.
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τροποποιήσεις της υπογραφείσας σύμβασης, όταν αυτό απαιτείται. Η αίτηση για ασφάλιση
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ηλεκτρονικά τους υπαλλήλους τους και μπορούν ανά πάσα στιγμή, να προβαίνουν σε

Ηλεκτρονικά Ιατρικά ραντεβού: ο στόχος του έργου ήταν η δημιουργία και η εφαρμογή του
εθνικού ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης ιατρικών συναντήσεων. Στο σύστημα έχουν
συνδεθεί περισσότερες από 5.000 πρωτοβάθμιες δομές υγείας, 60 νοσοκομεία και 400 κλινικές.
Οι διαδικασίες «κλεισίματος» ιατρικού ραντεβού έγιναν ευκολότερες και γρηγορότερες.
Ηλεκτρονική υγεία: η κυβέρνηση της Κροατίας ήθελε να προσφέρει στους πολίτες της ένα πιο
αποτελεσματικό σύστημα πληροφοριών για την υγεία. Έτσι, ανέπτυξε μια εφαρμογή με στόχο
την ενσωμάτωση όλων των διαδικασιών υγειονομικής περίθαλψης και τη συλλογική διαχείριση
των πληροφοριών. Συνδέοντας στο σύστημα 2.400 πρωτοβάθμιες δομές περίθαλψης των 20
περιφερειών της χώρας και της πρωτεύουσας του Ζάγκρεμπ, το Ενοποιημένο Σύστημα
Πληροφοριών για την Υγεία, ενημερώνει τα αρχεία ασθενών και δίνει τη δυνατότητα
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και ηλεκτρονικών παραπεμπτικών. Έτσι, αποστέλλονται
απευθείας σε φαρμακεία, νοσοκομεία και εργαστήρια για την εκτέλεσή τους, χωρίς να
απαιτείται εκτύπωση.
Πρόγραμμα HITRO.HR : το HITRO.HR δημιουργήθηκε το 2005 και λειτουργεί ως υπηρεσία
One-Stop-Shop. Το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει στους Κροάτες επιχειρηματίες να κάνουν έναρξη
της επιχείρησής τους εντός 24 ωρών και αποτελεί τον πλέον ευκολότερο και ταχύτερο τρόπο για
την ίδρυση ή την έναρξη μιας επιχείρησης. Λειτουργεί με την υποστήριξη του
Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού FINA, ενώ παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες που είναι
διαθέσιμες από οπουδήποτε, 24 ώρες την ημέρα.
Επιπλέον, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις με τις συναλλαγές τους με το
δημόσιο, παρέχονται κι άλλες υπηρεσίες όπως: e-CRAFT, e-REGOS (Κεντρικό Μητρώο
Ασφαλιζόμενων), e-CADASTRE, e-HZMO και e-HZZO (Ασφάλεια υγείας). Επίσης, προσφέρει
υπηρεσίες Φορολογικής Διαχείρισης όπως e-ΦΠΑ, Ηλεκτρονική Κάρτα Διατήρησης
Φορολογικού Βιβλίου και υπηρεσία που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δηλώνουν ηλεκτρονικά
το προσωπικό που απασχολούν με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας. Τέλος, με την παρεχόμενη
υπηρεσία E-Corner, προτρέπει και υποστηρίζει τους επιχειρηματίες στη χρήση των
Μέχρι σήμερα, το HITRO.HR αναγνωρίζεται από εγχώριους και ξένους επενδυτές ως τόπος
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πρώτης επαφής για την έναρξη μιας επιχείρησης. Σήμερα, υπάρχουν 65 γραφεία εξυπηρέτησης
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ηλεκτρονικών μέσων για επικοινωνία με τις δημόσιες αρχές.

HITRO σε όλη τη χώρα, τα οποία έχουν συμβάλλει στη σύσταση 20.000 εταιρειών, 800 εκ των
οποίων ανήκουν σε ξένους επενδυτές.
CORDIS: το CORDIS είναι η Υπηρεσία Έρευνας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρόκειται για μια διαδραστική πλατφόρμα, η οποία ως επίσημη πηγή πληροφοριών, αποτελεί
κόμβο επικοινωνίας και ανταλλαγής γνώσης μεταξύ ερευνητών, υπευθύνων χάραξης πολιτικών,
διαχειριστών και καίριων παραγόντων στον τομέα της έρευνας.
Οι βασικές αποστολές της CORDIS είναι οι εξής:
● Να διευκολύνει τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές ερευνητικές δραστηριότητες
● Να ενισχυθεί η εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας, με έμφαση σε κρίσιμους
τομείς για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
● Να προωθεί και να ενθαρρύνει τη διάδοση της γνώσης
● Να ενισχύσει την καινοτομία των επιχειρήσεων
● Να καταστήσει τις νέες τεχνολογίες ευρέως αποδεκτές
Το πρόγραμμα FP7 αποτελεί μέρος του CORDIS και αναφέρεται ως το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο
για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτού του
προγράμματος είναι 50 δισ. €. Το πρόγραμμα αυτό επικουρεί τα εθνικά ερευνητικά
προγράμματα, προσδίδοντας μια "ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία".
HIT: το 2006, η Δημοκρατία της Κροατίας ίδρυσε το Κροατικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (HIT).
Το ίδρυμα αυτό υποστηρίζει και κατευθύνει την ανάπτυξη στην Κροατία, συμβουλεύει και
παρέχει υποστήριξη στους τομείς της πνευματικής ιδιοκτησίας και των μεταφορών τεχνολογίας.
Επίσης, προωθεί τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. Σε διεθνές
πλαίσιο, το HIT προωθεί την κροατική παραγωγή τεχνολογίας καθώς και τις ευκαιρίες έρευνας
και ανάπτυξης. Γενικότερα, χρηματοδοτεί και υλοποιεί προγράμματα πληροφορικής. Επιπλέον,
το HIT παρακολουθεί τον βαθμό της απήχησης που έχει η τεχνολογία στους πολίτες της
Κροατίας.

Πρόβλεψης, Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διεθνών Συνεργασιών.
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την τεχνολογική ανάπτυξη στην Κροατία), Επιχειρηματικής Έρευνας, Τεχνολογικής
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Το HIT απαρτίζεται από τα εξής τμήματα: Οικονομικό, Πρόγραμμα TEST (παροχή κινήτρων για

BICRO: η Κροατία διαθέτει κέντρο επιχειρηματικών καινοτομιών. Δημιουργήθηκε το 1998 από
την κυβέρνηση, με στόχο την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης στη χώρα, αλλά και την
υποστήριξη καινοτόμων προγραμμάτων.
HAKOM: η κροατική υπηρεσία ταχυδρομείου και ηλεκτρονικών επικοινωνιών (HAKOM)
εδρεύει στο Ζάγκρεμπ. Είναι ο εθνικός ρυθμιστικός φορέας για την εφαρμογή κανονιστικών
πλαισίων και άλλων θεμάτων. Η HAKOM είναι ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο συστάθηκε από τη Δημοκρατία της Κροατίας. Το
Κροατικό Κοινοβούλιο κατέχει τα θεμελιώδη δικαιώματα που του έχει αναθέσει η κυβέρνηση
της Κροατίας. Σύμφωνα με το νόμο, η HAKOM διοικείται από 7 μέλη του διοικητικού
συμβουλίου. Τα μέλη του συμβουλίου προτείνονται από την κυβέρνηση της Κροατίας και
επιλέγονται από το Κροατικό Κοινοβούλιο για θητεία 5 ετών.
Κροατική Ένωση Πληροφορικής (CITA): αποτελεί την οργάνωση – ομπρέλα των κροατικών
εμπειρογνωμόνων ΤΠΕ και ιδρύθηκε το 1975. Στόχος της είναι η δημιουργία συνθηκών για
ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εισαγωγή και εφαρμογή των ΤΠΕ,
Οι φορείς ECDL Croatia και EUCIP Croatia δραστηριοποιούνται μέσω της CITA. Η CITA
είναι ο αρμόδιος φορέας διεξαγωγής εξετάσεων για την πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ,
σύμφωνα με τα πρότυπα ECDL (www.ecdl.com) και (www.ecdl.hr) και την πιστοποίηση
εμπειρογνωμόνων ΤΠΕ (www.eucip.com) και (www.eucip.hr) στην Κροατία. Η CITA
συμμετέχει στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
CARNET - Κροατικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό δίκτυο: Το CARNet είναι δημόσιος φορέας
που λειτουργεί σήμερα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Επιστημών, Παιδείας και Αθλητισμού
και δη, του τομέα των τεχνολογιών, της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Οι παρεχόμενες
υπηρεσίες του, τυγχάνουν εφαρμογής σε θέματα εκπαίδευσης, υποδομών δικτύου και
διαδικτύου, επιχειρηματικών συμβουλών αλλά και υποστήριξης των χρηστών.
Οι υπηρεσίες CARNet διατίθενται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (από το K-12 έως την
σε μεμονωμένους χρήστες. Οι θεσμικοί χρήστες συμπεριλαμβάνονται αυτόματα στο δίκτυο των
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μελών του CARNet, με αποτέλεσμα να συνδέονται αυτόματα στο δίκτυο και να αποκτούν όλα
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τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων) και

τα παρεχόμενα δικαιώματα χρήσης και υπηρεσιών. Ως μεμονωμένοι χρήστες ορίζονται φοιτητές
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθηγητές, επιστήμονες και προσωπικό που
εργάζεται στα ιδρύματα μέλη της CARNet. Πρόσφατα, οι υπηρεσίες της διατίθενται και σε άλλα
δημόσια ιδρύματα όπως νοσοκομεία, ορισμένα υπουργεία κλπ.1
OIV-Transmitters and communications Ltd.: Με περισσότερα από 90 χρόνια παράδοσης και
εμπειρίας

στη

ραδιοτηλεοπτική

και

τηλεπικοινωνιακή

βιομηχανία,

η

OiV

παρέχει

ολοκληρωμένες υπηρεσίες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών στην Κροατία. Σε αυτές
περιλαμβάνεται η μετάδοση προγράμματος όλων των εθνικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
σταθμών και των περισσότερων περιφερειακών και τοπικών τηλεοπτικών σταθμών. Εκτός από
την επίγεια εκπομπή, η OiV είναι σε θέση να παρέχει τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές υπηρεσίες
δορυφορικής εκπομπής από οποιονδήποτε δορυφόρο ορατό από την Κροατία.
Παρακάτω αναφέρονται άλλοι

οργανισμοί συνεργατικού τύπου κροατικών

εταιριών

ΤΠΕ:
Οι μικρές επιχειρήσεις προκειμένου να επιβιώσουν στην αγορά,

ομαδοποιούνται σε

συνεργατικούς οργανισμούς. Ένας συνεργατικός οργανισμός δίνει μεγάλες προοπτικές
ανάπτυξης, όχι μόνο μέσω της συνεργασίας των επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου, αλλά επίσης
μέσω συνεργασιών με βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό αντικείμενο. Η
Κροατία διαθέτει μεγάλο αριθμό συνεργατικών οργανισμών (Clusters) στον τομέα των ΤΠΕ.
Το CRO ICT είναι άλλος ένας συνεργατικός οργανισμός στην Κροατία. Ιδρύθηκε το 2007
από αυτούς τους κάτωθι ομίλους και εταιρείες:
○ GRIT ICT
● Συμμαχία 8 Κροατικών εταιριών ΤΠΕ (Arbor In formatika, Kvarner CAD, Multilink,
Netcom, Nomen, Ri-ing, Ris, Status) και του Πανεπιστημίου της Rijeka
● HR-51000 Rijeka, Milutina Barača 19 / info@grit-hr.net / http://www.grit-hr.net

1

https://www.carnet.hr/en/
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● Συμμαχία 11 τοπικών εταιρειών ΤΠΕ (Calius, Axiom, Aalius, Redea, Inpro)
● Međumurski IT Cluster, Bana Josipa Jelačića 22b, Čakovec
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○ Σύνδεσμος ΙΤ Međimurski

www.mit-cluster.hr/
infor@mit-cluster.hr

5. Διαδίκτυο, τηλεπικοινωνίες, ραδιόφωνο και τηλεόραση – Αγορά
λογισμικού
 Διαδίκτυο
Ο κύριος στόχος της στρατηγικής είναι η αύξηση του αριθμού των χρηστών ευρυζωνικού
διαδικτύου στη Δημοκρατία της Κροατίας, ως βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία κοινωνίας
της πληροφορίας και τη βελτίωση της οικονομίας. Στα Βαλκάνια, η Κροατία έχει την κυρίαρχη
θέση και αναμετράται με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Οι διαθέσιμες πλατφόρμες
ευρυζωνικής πρόσβασης περιλαμβάνουν το ADSL2 +, το καλώδιο, το FttX και το WiMAX. Οι
πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου επικεντρώθηκαν στην αύξηση χρήσης της ευρυζωνικής
πλοήγησης, με ελπίδες να δημιουργηθούν πρόσθετα έσοδα μέσω των πωλήσεων υπηρεσιών
broadband τηλεόρασης και triple-play.
α) Χρήση ίντερνετ από επιχειρήσεις: η χρήση ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο έχει
κυριαρχήσει. Το 91% των επιχειρήσεων έχει χρησιμοποιήσει κάποιο τύπο σταθερής
ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, ενώ το 80% των επιχειρήσεων χρησιμοποίησε την κινητή
ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι πωλήσεις όμως μέσω διαδικτύου κάλυπταν μόνο το
14% των συνολικών πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών. Η χρήση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης στο διαδίκτυο δεν υπήρξε ευρέως διαδεδομένη και χρησιμοποιήθηκε μόνο από το
38% των επιχειρήσεων. Η έρευνα για τις ΤΠΕ στις επιχειρήσεις2 έδειξε ότι το 91% έχει
πρόσβαση στο διαδίκτυο, το οποίο αποδείχθηκε αναγκαίο εργαλείο για την αποτελεσματική
επιχειρηματική συμπεριφορά. Έτσι το 69% των επιχειρήσεων δημιούργησε τη δική του
ιστοσελίδα. Η τεχνολογία του διαδικτύου και άλλων δικτύων επιτρέπει τη διασύνδεση μεταξύ
των διαφόρων τομέων μιας επιχείρησης και την ενσωμάτωση των επιχειρηματικών διαδικασιών
που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη επιχειρηματική συμπεριφορά. Ο τύπος και η
ταχύτητα της μεταφοράς δεδομένων συμβάλουν σε μια ποιοτικότερη επιχειρηματική

2

www.dzs.hr
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τάση πρόσβασης στο διαδίκτυο. Αποτέλεσμα αυτού, το ποσοστό των επιχειρήσεων που
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συμπεριφορά. Η ραγδαία όμως αύξηση χρήσης των κινητών συσκευών προκάλεσε αλλαγή στην

χρησιμοποίησε μια σταθερή ευρυζωνική σύνδεση (DSL, καλωδιακή, μισθωμένη γραμμή)
ανήλθε στο 87%, δηλαδή μειώθηκε κατά 6%.
Ταυτόχρονα, η πρόσβαση στο κινητό διαδίκτυο χρησιμοποιήθηκε από το 80% των
επιχειρήσεων (αύξηση 16%). Η χρήση του διαδικτύου επέφερε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας
των επιχειρήσεων, επιτρέποντας την ενσωμάτωση πρακτικών υψηλότερου επιπέδου. Η
αυξανόμενη διαθεσιμότητα ευρυζωνικού διαδικτύου αυξάνει την ταχύτητα μεταφοράς
δεδομένων. Η εμφάνιση της υπηρεσίας του υπολογιστικού νέφους είναι μια νέα τεχνολογία που
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χρησιμοποιείται από το 23% των επιχειρήσεων.
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Η ενσωμάτωση των επιχειρηματικών διαδικασιών και η επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων
επιχειρηματικών οντοτήτων μέσω του διαδικτύου, επιτρέπει την αποτελεσματικότερη προσφορά
και πώληση αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά. Ο όγκος του ηλεκτρονικού εμπορίου σε
σύγκριση με το συμβατικό εμπόριο παρέμεινε μάλλον χαμηλός, καθώς μόλις το 14% των
πωλήσεων πραγματοποιήθηκαν μέσω του διαδικτύου. Τα 2/3 των συναλλαγών ολοκληρώθηκαν
μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων ανταλλαγής δεδομένων (EDI), ενώ το 1/3 ολοκληρώθηκε
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με την πώληση μέσω ιστοσελίδας.

Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο παρακολουθείται, προκειμένου να
προσδιοριστεί η επίδρασή τους στις επιχειρηματικές διαδικασίες και τα επιχειρηματικά
αποτελέσματα. Η έρευνα δείχνει ότι τα κοινωνικά μέσα χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για τη
διαφήμιση και την ανταλλαγή πληροφοριών με τους πελάτες μέσω ιστολογίων ή κοινωνικών
δικτύων. Χρησιμοποιούνται κυρίως από μικρές επιχειρήσεις, ενώ οι μεσαίες και μεγάλες
επιχειρήσεις σπάνια χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης για επιχειρηματικούς σκοπούς.
β) Χρήση διαδικτύου από νοικοκυριά και άτομα: όπως ήδη ειπώθηκε, σχεδόν όλα τα
νοικοκυριά χρησιμοποίησαν ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η πλειοψηφία των
νοικοκυριών χρησιμοποίησε τη σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση, ενώ το ποσοστό των
νοικοκυριών που χρησιμοποιούν κινητή πρόσβαση στο διαδίκτυο αυξήθηκε από 38% σε 47%,
κυρίως λόγω της αυξημένης διαθεσιμότητας κινητών συσκευών, όπως τα tablet, τα κινητά
τηλέφωνα, τα μόντεμ USB και η 4G τεχνολογία.3 Συμπερασματικά, παρατηρούνται οι κάτωθι
τάσεις:
- Το ποσοστό των νοικοκυριών που χρησιμοποιούν ΤΠΕ αυξάνεται.
- Αυξήθηκε η διαθεσιμότητα αλλά και η χρήση ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.
- Η χρήση υπολογιστών και διαδικτύου είναι σε υψηλό επίπεδο στον πληθυσμό έως 44 ετών,
ενώ παρατηρήθηκε αύξηση σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.
- Αύξηση της χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
- Το εμπόριο μέσω του διαδικτύου αυξάνεται. Το 31% των ατόμων αγόρασε αγαθά ή υπηρεσίες

3

http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2015/02-03-02_01_2015.htm
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μέσω του διαδικτύου κατά το προηγούμενο έτος (αύξηση 3% σε σύγκριση με το 2014).

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το ποσοστό των νοικοκυριών που διαθέτουν ΤΠΕ,
αυξήθηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και παράλληλα σημειώθηκε σημαντική αύξηση

Page

21

στην ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους, έδειξε ότι οι
μεμονωμένοι χρήστες χρησιμοποίησαν ως επί το πλείστον το διαδίκτυο για τη λήψη
πληροφοριών σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες (82%), τη λήψη πληροφοριών για την υγεία
(72%), τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (77%), καθημερινή ενημέρωση (89%) και
συμμετέχοντας σε κοινωνικά δίκτυα (64%). Σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε στη χρήση
υπηρεσιών ταξιδιών και διαμονής (22%) και υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής (19%).

Όπως ήδη αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των
χρηστών του διαδικτύου σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Επίσης, ο αριθμός των χρηστών ηλικίας
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άνω των 65 ετών αυξήθηκε κατά 6%.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το εμπόριο μέσω του διαδικτύου γίνεται πιο
διαδεδομένο. Υπήρξε το 31% των ατόμων που αγόρασαν αγαθά και υπηρεσίες μέσω του
διαδικτύου, δηλαδή υπήρξε αύξηση 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι συνήθειες των
αγοραστών ήταν παρόμοιες με αυτές που είχαν καταγραφεί κατά το προηγούμενο έτος ήτοι, τα
είδη οικιακής χρήσης, τα ρούχα και ο αθλητικός εξοπλισμός, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις, ο
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ηλεκτρονικός εξοπλισμός και τα τμήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Από τον συνολικό αριθμό των νοικοκυριών που ερευνήθηκαν, το 23% δεν είχε πρόσβαση
στο διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, ότι ο συνηθέστερος λόγος ήταν το ότι δεν
τους ήταν αναγκαίο. Ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων τόνισε, ότι το κόστος των
υπηρεσιών και του εξοπλισμού είναι υπερβολικά υψηλό, γεγονός που αποτελεί σημαντικό λόγο
για την αποφυγή χρήσης του διαδικτύου.
Ανάπτυξη της αγοράς: Η εταιρεία T-HT δοκιμάζει την τεχνολογία G.fast. Η VIPnet σχεδιάζει
να εισαγάγει υπηρεσίες που βασίζονται στο DOCSIS 3.1. Η Optima Telekom ανακοινώνει τα
σχέδια συγχώνευσης με την H1 Telekom. Στην Novi-Net χορηγήθηκε εθνική άδεια WiMAX. Η
VelaTel Global Communications επεκτείνει την ασύρματη ευρυζωνική χωρητικότητα. Η T-HT
εφαρμόζει την υπηρεσία Stream στο videostreaming. Η DVB-T2 σχεδιάζει να αναπτυχθεί έως το
2020. Η ρυθμιστική αρχή αυξάνει τη χρηματοδότηση για την προώθηση των ευρυζωνικών
συνδέσεων στην επαρχία. Παράλληλα, τα λειτουργικά και οικονομικά στοιχεία της Τelco για το

https://www.budde.com.au/Research/Croatia-Fixed-Broadband-Digital-Economy-and-Digital-

Media-Στατιστικές-και-Αναλύσεις
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τρίτο τρίμηνο του 2016, δείχνουν τις πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά.4

Το WiMAX (Παγκόσμια Διαλειτουργικότητα για την Πρόσβαση στο Διαδίκτυο μεγάλης
εμβέλειας) είναι ένα πρωτόκολλο τηλεπικοινωνιών που παρέχει σταθερή και κινητή πρόσβαση
στο διαδίκτυο. Η υπάρχουσα τεχνολογία WiMAX παρέχει έως και 40 Mbit/s, ενώ η αναβάθμιση
IEEE 802.16 m αναμένεται να προσφέρει σταθερές ταχύτητες έως 1 Gbit/s. Το όνομα "WiMAX"
δημιουργήθηκε από το Φόρουμ WiMAX. Το φόρουμ περιγράφει το WiMAX ως "τεχνολογία
βασισμένη σε πρότυπα που επιτρέπουν την ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση μεγάλης εμβέλειας
και προτείνεται ως εναλλακτική λύση από το DSL".
Το WiMAX έχει τη δυνατότητα να συνδέει απομακρυσμένες περιοχές με ευρυζωνικές
υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας, διότι μπορεί να γεφυρώσει τα κενά υποδομής σταθερής γραμμής,
αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις η αρχική ανάπτυξη αυτών των δικτύων πραγματοποιείται
στις μεγάλες πόλεις. Το 2005, η ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών της Κροατίας έδωσε 10
άδειες WiMAX.
Παράλληλα, η VIPnet και η OiV επικράτησαν στην πρωτεύουσα, το Ζάγκρεμπ, ενώ η
WiMAX Telecom εστίασε τις προσπάθειές της σε άλλες πόλεις όπως το Split και το Osijek. Από
το 2008 στην Κροατία χρησιμοποιείται η τεχνολογία Alcatel-Lucent για την ανάπτυξη του
πρώτου δικτύου WiMAX 802.16e-2005. Το 2009 η εταιρεία ξεκίνησε ένα κινητό δίκτυο WiMAX
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Volubill.
Οι πολίτες της Κροατίας μπορούν να έχουν πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο
εκμεταλλευόμενοι την ανοικτή δικτύωση που παρέχουν καφετέριες, δημόσιες βιβλιοθήκες,
πανεπιστήμια ή σχολεία. Στα σχολεία και πανεπιστήμια, η πρόσβαση στο διαδίκτυο παρέχεται
από το CARNet.
Συνήθως για μια σχετικά μικρή χώρα όπως η Κροατία, οι πιο δημοφιλείς ιστότοποι web2.0
είναι οι διεθνείς που έχουν μεγαλύτερη δύναμη και επιρροή στην προσέλκυση χρηστών από τους
αντίστοιχους τοπικούς τους. Οι πιο δημοφιλείς κοινωνικοί ιστότοποι στην Κροατία είναι το
Facebook και το Youtube, ενώ το Forum.hr είναι η πιο δημοφιλής τοπική κοινωνική πλατφόρμα.
Οι δραστηριότητες ιστολογίου υποστηρίζονται κυρίως από διεθνείς ιστότοπους όπως
Blogger.com και Wordpress.com, αλλά και από τοπικές πλατφόρμες όπως Bloger.hr και Blog.hr.

Γιουγκοσλαβία, υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης, εκτός των εθνικών συνόρων, για τα μέσα
ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα στο διαδίκτυο.
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Με τις κροατικές κοινότητες που είναι παρούσες σε άλλες πρώην γιουγκοσλαβικές δημοκρατίες

Page

26

Page

27

Τηλεπικοινωνίες
Εναλλακτικοί φορείς εκμετάλλευσης έχουν εισέλθει στην αγορά και έχουν δρομολογήσει
ανταγωνιστικές υπηρεσίες στην αγορά σταθερής τηλεφωνίας. Τόσο αυτοί οι εναλλακτικοί
φορείς εκμετάλλευσης όσο και ο ήδη εγκατεστημένος φορέας, επενδύουν σε υποδομή δικτύου
για την υποστήριξη υπηρεσιών ευρυζωνικότητας υψηλού επιπέδου, όπως η ευρυζωνική
πρόσβαση και το tripleplay. Η παρούσα έκθεση παρέχει μια συνοπτική εικόνα της αγοράς
σταθερής τηλεφωνίας της Κροατίας, η οποία καλύπτει τις τρέχουσες εξελίξεις, την υποδομή
σταθερής τηλεφωνίας και τα οικονομικά στοιχεία των σημαντικότερων φορέων σταθερής
τηλεφωνίας.
Βασικές εξελίξεις:


Η ρυθμιστική αρχή καθορίζει τους εναλλακτικούς φορείς εκμετάλλευσης για το 2017.



Η T-HT αναλαμβάνει τη διαχείριση της Optima Telekom και εφαρμόζει την επέκταση της
εποπτείας της έως το 2021.



Η T-HT θα επενδύσει 2 δισ. HRK στην υποδομή οπτικών ινών.



Η VIPnet αποκτά τρεις περιφερειακές εταιρείες καλωδιακής τηλεόρασης.



Η Ρυθμιστική Αρχή ορίζει νέες πάγιες τιμολογιακές χρεώσεις σταθερού και κινητού με
εφαρμογή αυτών το 2019.



Η εταιρεία T-HT εφαρμόζει την τεχνολογία LTE - AdvancedPro για μεταφορά δεδομένων
έως και 500Mb.



Ο Ρυθμιστής διαθέτει το εναπομένον φάσμα των 800MHz.



Η T-HT δοκιμάζει την τεχνολογία G.fast.



Η VIPnet σχεδιάζει να εισαγάγει υπηρεσίες που βασίζονται στο DOCSIS3.1.



Η Optima Telekom ανακοινώνει σχέδια συγχώνευσης με την H1 Telekom.



Το T-HT ενσωματώνει την τεχνολογία stream στην υπηρεσία συνεχούς ροής βίντεο.



Το DVB-T2 θα αναπτυχθεί έως το 2020.
Η επικαιροποίηση των εκθέσεων περιλαμβάνει τα στοιχεία της αγοράς που εξέδωσε η
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ρυθμιστική αρχή μέχρι τον Ιούνιο του 2016 και τα λειτουργικά και οικονομικά στοιχεία του 3ου
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Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Vip Net, η Κροατία ακολουθεί την παγκόσμια
τάση για επικοινωνία περισσότερο μέσω του διαδικτύου παρά της φωνητικής επικοινωνίας. Η
Δημοκρατία της Κροατίας διαθέτει ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας HDSPA (High-Speed
Downlink Packet Access). Πρόκειται για μια βελτιωμένη τεχνολογία επικοινωνίας κινητής
τηλεφωνίας 3G (τρίτης γενιάς), το οποίο επίσης μπορεί να εφαρμοστεί σε τεχνολογίες 3.5G και
3G +. Επίσης, επιτρέπει στα δίκτυα που βασίζονται στο Universal Mobile Telecommunications
System (UMTS) να έχουν υψηλότερες ταχύτητες και χωρητικότητα μεταφοράς δεδομένων. Οι
υπάρχουσες υπηρεσίες HSDPA υποστηρίζουν ταχύτητες down-link 1,8, 3,6, 7,2 και 14,4
Megabits / s.
Το HSPA+ παρέχει ταχύτητες έως και 42 Mbit/s downlink και 84 Mbit / s με την έκδοση 9
των προτύπων 3GPP. Από το 2010, η Vipnet κατέχει ηγετική θέση στην αγορά ευρυζωνικών
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υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Κροατία, όπου κατέχει περίπου το 60% της αγοράς.

Το 2009, το 76,1% των νοικοκυριών της Κροατίας διέθετε σταθερό τηλέφωνο, από 91,4% το
2004. O αριθμός των χρησιμοποιούμενων τηλεφωνικών γραμμών μειώνητα σταθερά από το
εναλλακτικών μεθόδων επικοινωνίας όπως το Voice over Internet Protocol. Συγκεκριμένα, οι

31

επιλογές τύπου VoIP δείχνουν να προτιμούνται κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών τους. Στην
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2004 λόγω της επικράτισης της κινητής τηλεφωνίας και στην αυξανόμενη υιοθέτηση

Κροατία, υπάρχουν περίπου 40 φορείς εκμετάλλευσης που προσφέρουν αυτό το είδος
υπηρεσιών, εντείνοντας τον ανταγωνισμό και ασκώντας έτσι πίεση για πτώση στις τιμές αυτού
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του τομέα.

AKTON doo
Bani 75, Buzin
10010 Zagreb - Sloboština
Phone: +385 (01) 8000 905 / Fax : +380 (01) 8000 915
info@akton.hr www.akton.hr

HT dd
Savskacesta 32, Zagreb 10000 Zagreb
Created in 1999 (Separation with Croatian Post HPB)
Formerly CRONET now part of Deutsche Telekom - Croatian Government sold 35% of shares in 1999
and in 2001, Deutsche Telekom bought more shares to become the majority shareholder.

+385 (01) 4911011

+385 (01) 4911 000

+385 (01) 4912822

+385 (0800) 90 00
+385 (0800) 91 00
+385 (062) 626 200
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Phone: +385 (01) 4912 100 Fax: +385 (01) 4912111

+385 (062) 626 222
+385 (01) 4912 800
info@t.ht.hr http://www.t-com.hr http://www.t.ht.hr http://www.ht.hr http://www.htnet.hr
http://www.humanitarni-telefon.hr

OT - OPTIMA TELEKOM dd
City Centre One West Jankomir 33, 10000 Zagreb
Created in 1994, owned by Matija Martić Phone: +385 (01) 0800 0088
info@optima-telekom.hr https://www.optima.hr

Mobile phone network operators VipNet
Chaired by Mladen Pejković
Created in 1998 by MOBILKOM Austria Tel: +385 01 4691 091
www.vipnet.hr Vrtni put 1
10000 Zagreb

T-Mobile
Created in 1999 (Separation with Croatian Post HPT) Phone: +3854911000
Fax: +3854911011
Savska Cesta 32
10000 Zagreb kontakt@t-com.hr www.t.ht.hr

Tele 2
Phone: +385951000444
Fax: +38595100045
Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb www.tele2.hr

Tomato
E-mail: info@tomato.com.hr www.tomato.com.hr

Phone: + 385 1 4911 000 Telefax: + 385 1 4911 011
E-mail: bonbon@bonbon.hr www.bonbon.com.hr
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Bonbon

OT - Optima Telekom d.d.
Bani 75a, Buzin 10000 Zagreb
Phone: +385 1 54 92 699 Telefax: +385 1 54 92 019
E-mail: info@optima-telekom.hr Internet: www.optima.hr

Evo TV
Jurišićeva 13
10000 Zagreb
Phone: 072 303 304 telefax: + 385 1 6626 889 E-mail: uprava@posta.hr
http://www.evotv.hr

Terrakom d.o.o.
Selska 90 a
10000 Zagreb
Phone: +385 1 7777 000 Telefax: +385 1 7777 111
E-mail: info@terrakom.hr www.terrakom.hr

H1 telekomd.d.
Dračevac 2 d
21000 Split Phone:
Telefax: +385 21 555 179
E-mail: info@h1telekom.hr http://www.h1telekom.hr/

Multiplus mobile
Trg Dražena Petrovića 3 10000 Zagreb
Phone: +385 1 489 4111 Telefax: +385 1 489 4080
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E-mail: predsjednik@agrokor.hr http://www.multiplusmobile.hr/

Τηλεόραση και ραδιόφωνο
Η Κροατία ήταν από τις πρώτες χώρες της Κεντροανατολικής Ευρώπης που έθεσε σε
λειτουργία τον ραδιοφωνικό σταθμό, στις 15 Μαΐου 1926. Τριάντα χρόνια αργότερα έκανε την
εμφάνισή της η τηλεόραση. Ο HRT είναι εθνικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας,
χρηματοδοτούμενος κυρίως από τις διαφημίσεις και τα τέλη οπτικοακουστικών αδειών. Έχει
υπερβεί το ένα εκατομμύριο ακροατές / θεατές. Η HRT διαθέτει επτά περιφερειακούς
ραδιοφωνικούς σταθμούς και τρεις εθνικούς. Επιπλέον, διαθέτει πέντε περιφερειακά τηλεοπτικά
κανάλια, δύο επίγεια και ένα δορυφορικό το οποίο εκπέμπει στην κροατική γλώσσα. Από το
1997, τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα της HRT μεταδίδονται ψηφιακά μέσω
δορυφόρου σε όλη την Ευρώπη. Τα δύο διεθνή προγράμματα, η "Φωνή της Κροατίας" στο
ραδιόφωνο και το "Picture of Croatia" στην τηλεόραση, μεταδίδονται σε όλη την Ευρώπη και
στο εξωτερικό, κυρίως σε χώρες με μεγάλες κροατικές κοινότητες, όπως η Αυστραλία και οι
ΗΠΑ.
Οι πρώτες δοκιμαστικές εκπομπές σημάτων DVB-T ξεκίνησαν το Μάιο του 2002 στο
Ζάγκρεμπ, ενώ το 2008 η κυβέρνηση ανέπτυξε μια στρατηγική αναλογικής ψηφιακής
τηλεοπτικής μετάδοσης για τη Κροατία. Υπάρχουν 9 κύριες περιοχές στις οποίες εκπέμπει η
ψηφιακή τηλεόραση και άλλες μικρότερες γεωγραφικά περιοχές σχεδιασμένες για τοπικούς
ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Από τον Μάιο του 2014, υπάρχουν έντεκα εθνικά τηλεοπτικά
κανάλια ελεύθερης πρόσβασης DVB-T. Τα τέσσερα εξ αυτών είναι της HRT, τρία λειτουργούν
από την RTL Televizija, η Nova TV διαθέτει δύο, ενώ τα υπόλοιπα δύο λειτουργούν από την
Κροατική Ολυμπιακή Επιτροπή. Τα δέκα από αυτά είναι ελεύθερα και ιδιωτικά, εκτός από τα
κανάλια της HRT και το κανάλι Mojauprava, τα οποία είναι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς.
Η Doma TV είναι μέλος του ομίλου Nova TV. Στην Κροατία σήμερα λειτουργούν 21
περιφερειακά DVB-T τηλεοπτικά κανάλια.
Κατά την τελευταία δεκαετία, η αγορά της Κροατικής τηλεόρασης έχει αναπτυχθεί
σημαντικά τόσο στα τμήματα ελεύθερης όσο και στα τμήματα της συνδρομητικής τηλεόρασης.

υπολογίζεται περίπου στο 60%, ποσοστό το οποίο σηματοδοτεί τον κορεσμό της αγοράς. Ο
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Η συνδρομητική τηλεόραση αναπτύσσεται σταθερά από το 2006 και σήμερα κατέχει περίπου το

μεγαλύτερος φορέας συνδρομητικής τηλεόρασης στην Κροατία είναι ο MaxTV και ο δεύτερος ο
Α1 ( πρώην VIPNet).
Την επίγεια τηλεοπτική υποδομή στην Κροατία διαχειρίζεται η Odašiljači i veze d.o.o. (OIV). Η
Transmitters and Communications Ltd. είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών
μετάδοσης εικόνας και ήχου στη Δημοκρατία της Κροατίας, ενώ και οι δύο εταιρείες παρέχουν
υπηρεσίες τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής μετάδοσης. Σε αυτές περιλαμβάνεται η μετάδοση για
όλους τους εθνικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς της Κροατίας και τους
περισσότερους περιφερειακούς και τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Οι φορείς υπηρεσιών
τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μέσων είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο φορέων υπηρεσιών
μέσων ενημέρωσης, ηλεκτρονικών εκδόσεων και μη κερδοσκοπικών παραγωγών
οπτικοακουστικών ή / και ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Από τον Ιανουάριο του 2012, η OIV
λειτουργεί και διαχειρίζεται 222 τηλεοπτικούς πομπούς και σταθμούς αναμετάδοσης.
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Το Συμβούλιο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ διευθύνει τον Οργανισμό Ηλεκτρονικών Μέσων και ασκεί
καθήκοντα ρυθμιστικού φορέα στον τομέα των ηλεκτρονικών μέσων. Το Συμβούλιο αποτελείται
από επτά μέλη, ένας εκ των οποίων είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και τα άλλα
μέλη του Συμβουλίου διορίζονται για πενταετή θητεία από το Κροατικό Κοινοβούλιο κατόπιν
προτάσεως της κυβέρνησης.
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Χάρτης ψηφιακών πομπών στην Κροατία

DAB (ψηφιακή μετάδοση ήχου): το 1997 άρχισε η πιλοτική μετάδοση DAB (Digital Audio
Broadcasting) στο VHF. Η πιλοτική αυτή μετάδοση DAB από μέσω του πομπού Sljeme
επιτρέπει την ακρόαση κροατικών ραδιοφωνικών προγραμμάτων (HRT HR1, HRT HR2, HRT
HR3) στην περιοχή του Ζάγκρεμπ. Η συχνότητα της μετάδοσης DAB είναι 227,36 MHz (κανάλι
12C).
DRM (ψηφιακό ραδιόφωνο Mondiale): πρόσφατα, αναπτύχθηκε η τεχνολογία DRM
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λήψη σήματος σε μεσαίες συχνότητες, με εξαιρετική ποιότητα και φέρνει διάφορες βελτιώσεις
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(Digital Radio Mondiale) για ψηφιακή μετάδοση σήματος σε μεσαία κύματα. Αυτό επιτρέπει τη

όπως η μετάδοση πολυμέσων και η ταυτόχρονη μετάδοση πολλών προγραμμάτων σε μία μόνο
συχνότητα.
Από το 2006, η OiV μεταδίδει το πρόγραμμα Voice of Croatia με τεχνολογία DRM στη
συχνότητα 594 kHz από το σταθμό MW Deanovec. Η μέση ισχύς του πομπού είναι 10kW. Το
πρόγραμμα μεταδίδεται με παραμετρική στερεοφωνική ποιότητα χρησιμοποιώντας τη συμπίεση
AAC + SBR. Η συχνότητα 594 kHz μοιράζεται με άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς στην
Ευρώπη, περιορίζοντας το χρόνο μετάδοσης μόνο μέχρι το φως της ημέρας. Ο χρόνος
μετάδοσης είναι 08:00 - 16:00 CET.
Ραδιόφωνο FM: Το 2012, λειτουργούσαν 146 ραδιοφωνικοί σταθμοί, δύο λιγότεροι από το
2011. Σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας της Κροατίας εξέπεμπαν 4 σταθμοί,
περιφερειακοί και τοπικοί. Σύμφωνα με το καθεστώς λειτουργίας τους, 20 σταθμοί θεωρούνται
δημόσιοι και 126 ιδιωτικοί.
Σε σύγκριση με το 2008, ο συνολικός χρόνος εκπομπής του κάθε προγράμματος, αυξήθηκε
κατά 2,0%. Η μετάδοση των κρατικών ραδιοφωνικών σταθμών δεν άλλαξε. Οι περιφερειακοί
όμως σταθμοί αύξησαν τον χρόνο μετάδοσής τους κατά 9,5% και οι τοπικοί σταθμοί κατά 1,1%.
Το μέσο ποσοστό των ραδιοφωνικών σταθμών στα προγράμματα ειδήσεων και ενημέρωσης
ήταν 14,8%, εκ των οποίων το πρόγραμμα στους κρατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς έφτασε το
14,5%, σε περιφερειακό επίπεδο 19,0% και σε τοπικό επίπεδο 14,3%. Το μερίδιο των
διαφημιστικών μηνυμάτων σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ήταν κατά μέσο όρο 7,2%,
εκ των οποίων το πρόγραμμα αυτό στους κρατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς έφθασε το 4,7%,
στις περιφερειακές 7,5% και στις τοπικές 7,3%
Σε σύγκριση με το 2008, ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων μειώθηκε κατά 4,2%,
ενώ το ποσοστό των άμεσα απασχολουμένων στην παραγωγή ραδιοφωνικών προγραμμάτων
(71,8%) αυξήθηκε κατά 1,8%.
Το ποσοστό των γυναικών στο συνολικό αριθμό των απασχολουμένων ήταν 44,6%, πράγμα
που σημαίνει ότι δεν άλλαξε σημαντικά σε σχέση με το 2008.

παραχώρηση σε εθνικό επίπεδο και διαχειρίζονται τα ακόλουθα εθνικά δίκτυα:
• HRT HR1
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Η Transmitters and Communications Ltd. μεταδίδει ραδιοφωνικό πρόγραμμα FM από το 1957.

• HRT HR2
• HRT HR3
• HRT τοπικές
MW: Το πρόγραμμα Voice of Croatia μεταδίδεται σε μεσαία κύματα από το σταθμό μετάδοσης
MW Zadar. Ο απεικονιζόμενος χάρτης με περιοχή κάλυψης δίνεται στην εικόνα. Λόγω της
ειδικής διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στη ζώνη MW, η λήψη σήματος στην Κεντρική
Ευρώπη είναι δυνατή αργά το απόγευμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το πρόγραμμα
μεταδίδεται με συχνότητα 1134 kHz και ο χρόνος μετάδοσης είναι προσαρμοσμένος ώστε να
επιτρέπει τη λήψη στην Ευρώπη. Κατά τη θερινή περίοδο, ο χρόνος μετάδοσης είναι 17:00 00:00 CET. Για τη μετάδοση προγράμματος χρησιμοποιείται πομπός με διαμόρφωση πλάτους
600 kW (AM). Το σύστημα κεραίας κατευθύνεται προς την Ευρώπη και το κέρδος στην κύρια
κατεύθυνση ακτινοβολίας είναι 7,4 dB.
SW: Το ραδιοφωνικό πρόγραμμα για την Ευρώπη μεταδίδεται σε σύντομο κύμα από το σταθμό
αποστολής SW Deanovec. Το πρόγραμμα μεταδίδεται 24 ώρες την ημέρα, αλλά οι συχνότητες
μετάδοσης αλλάζουν καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

-Αγορά Λογισμικού
Το λογισμικό και οι υπηρεσίες ΤΠ είναι τα πιο υποσχόμενα κροατικά προϊόντα εξαγωγής. Η
εξαγωγή λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη και είναι
προϊόν τοπικής γνώσης. Η εξαγωγή του λογισμικού που παράγεται στην Κροατία το 2015
αυξήθηκε κατά 501 εκ.kn ( 67,7 εκ. ευρώ). Το 2015 το λογισμικό εξαγωγής αυξήθηκε κατά
32,7% σε 2,03 δις kn ( 274 εκ. ευρώ) . Η εγχώρια βιομηχανία λογισμικού το 2013 είχε εξαγωγές
1,22 διςkn (158 εκ. ευρώ), ένα χρόνο αργότερα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν σε 1,53 διςkn (206 εκ.
ευρώ). Η εξαγωγή είναι ο κύριος κινητήρας της ανάπτυξης της εγχώριας βιομηχανίας
λογισμικού, έτσι πέρυσι το συνολικό εισόδημα των τοπικών παραγωγών λογισμικού σημείωσε
άνοδο 19,6% στα 6,96 δις kn (940 εκ. ευρώ).
Συγχρόνως, το 2015, οι εταιρείες λογισμικού στην Κροατία κατόρθωσαν να ανοίξουν περίπου
1.500 νέες θέσεις εργασίας. Ο αριθμός των απασχολουμένων στη βιομηχανία λογισμικού

Οι προμηθευτές και οι συνεργάτες τους θα πρέπει να επικεντρωθούν σε νέα μοντέλα παράδοσης
όπως το «cloudcomputing» και είναι αναγκαίο να δίνουν προτεραιότητα προσφορών με
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αυξήθηκε κατά 13,2% σε 12.642 εργαζόμενους. Η βιομηχανία λογισμικού έχει καλές

εκτεταμένες λειτουργίες σε ήδη υπάρχοντες πελάτες τους. Κατά τη διάρκεια της κρίσης , τα
έσοδα από τη συντήρηση από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις έγιναν πολύ σημαντικά και
διαφαίνεται ότι θα συνεχίσουν να καταγράφουν αύξηση κατά τη διάρκεια που θα τελείται η
ανάκαμψη. Η βασική στρατηγική της αγοράς γενικότερα θα πρέπει να είναι η ικανοποίηση των
πελατών, και στη συνέχεια να επικεντρώνονται στην εξεύρεση νέων πελατών
Ένωση CISEX: είναι μια ένωση που συγκεντρώνει πρωτοποριακές εταιρείες λογισμικού της
Κροατίας γύρω από την ιδέα της ανταλλαγής ορθών πρακτικών για τη δημιουργία προϊόντων
υψηλής ποιότητας για την παγκόσμια αγορά. Ο σύλλογος ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2011. Οι
εταιρείες μέλη της CISEΧ αμφισβητούν την υφιστάμενη κατάσταση, αυξάνοντας συνεχώς την
ποιότητα των προϊόντων τους, προσαρμόζοντάς τους για τους πελάτες τους.
Koturaška 47
10 000 Zagreb
Phone: +385 1 6690 200 Telefax: +385 1 6690 299
E-mail: info@cisex.org
Internet: http://www.cisex.org/
Softwarecompanies:
Calyx
CvijeteZuzorić 3
10000 Zagrebhttp://calyx.hr
Hashcode
FranaFolnegovića 1C 10000 Zagreb
Tel: +385 1 1234 45 67
http://www.hashcode.hr/ hashcode@hashcode.hr
Enecom
Osječka 50,
51000 Rijeka
Tel: +385 098 1775 449
web@enecom.hr https://www.enecom.hr
IN2

http://www.in2.hr/ E-mail: in2@in2.eu
Infobip
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Marohnićeva 1/1, 10000 Zagreb, HR

Zadarska 80
10000, Zagreb
Tel: +385 1 6406 055
www.infobip.com
E-mail: info@infobip.com
Visage Technologies
Unska 3
10000 Zagreb
Tel: +385 1 6129 877
http://visagetechnologies.com/
Nanobit
Radnička Street 37B, 10000 Zagreb, Croatia
Tel: +385 1 60 55 587
http://www.nanobit.com
E-mail: business@nanobit.com
Oneiric IT Laniste 9B 10000 Zagreb
http://oneiric.solutions/
Lemax
Remetinečkacesta 139
10000 Zagreb, Croatia
Tel: +385 (0) 1 631 42 21
http://www.lemax.net
E-mail: itravel@lemax.net
FIVE
Heinzelova 33
10000 Zagreb
Tel: +385 1 553 50 36
http://five.agency/about/company/
RIS
Horvaćanskacesta 17a, 10000 Zagreb

Media Studio
Tel: +385 (0) 95 903 15 43
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Tel.: +385 (0)1 364 01 89

http://mediastudio.hr
Reset it
Pivovarska 8,
47000 Karlovac, Croatia https://www.reset-it.hr/en
AXILIS Ltd.
Radničkacesta 47, 5th floor 10000 Zagreb
Tel: +385 98 91 28 199
http://www.axilis.com
INFINUM Ltd.
Strojarska 22
10000 Zagreb
Tel: +385 (91) 606 4062
https://infinum.co
SEDMI ODJEL Ltd.
Štefanovečkacesta 10
10 000 Zagreb, Croatia
Tel: +385 1 8888 660
E-mail: info@sedmiodjel.com http://www.sedmiodjel.com
INFOCUMULUS Ltd.
Koturaška 47,
10000 Zagreb, Croatia
Tel: +385 1 6690220
Fax: +385 1 6690299
E-mail: info@infocumulus.com http://infocumulus.com
ACCELERATIO Ltd.
Savskacesta 182
10000 Zagreb, Croatia
Tel: +44 20 3322-2034
https://acceleratio.net

Odašiljači i veze:Από 80 χρόνια, η OiV λειτουργεί στον πυρήνα των ραδιοτηλεοπτικών και

Αυτή η εταιρεία βοηθά να προωθηθεί η«νέα τηλεόραση», συγχρόνως παρέχουν μετάδοση για
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σχετικάμε την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, καθώς και σταθερές και κινητές τηλεπικοινωνίες.
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τηλεπικοινωνιακών βιομηχανιών που παρέχουν υπηρεσίες, δικτυακές λύσεις και υποδομές

όλους τους εθνικούς και περιφερειακούς ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς της Κροατίας που
χρησιμοποιούν αναλογικές και ψηφιακές (DVB-T, DAB και DRM) εκπομπές. Επιπλέον, έχουν
δορυφορικές υπηρεσίες.
Το κροατικό νομικό πλαίσιο για την προστασία του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης
Μετά το έτος 2000, η Κροατία εισήγαγε ένα νέο πλαίσιο νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης,
το οποίο περιλαμβάνει μέτρα για τον έλεγχο της συγκέντρωσης μονομερών μέσων και των
μέσων μαζικής επικοινωνίας και τη διασφάλιση της διαφάνειας των δεδομένων σχετικά με την
ιδιοκτησία και τη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο νόμος περί μέσων ενημέρωσης
(2004) περιορίζει τη συγκέντρωση στα έντυπα μέσα ενημέρωσης και θεσπίζει κανόνες
διαφάνειας για όλα τα ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά), ενώ ο νόμος για τα ηλεκτρονικά μέσα
(2003) περιορίζει την κυριότητα των μέσων επικοινωνίας.
Διαφάνεια: Παρόλο που αυτοί οι νόμοι για τα μέσα ενημέρωσης διασφαλίζουν κατ 'αρχήν τη
διαφάνεια της ιδιοκτησίας και των άλλων μέσων ενημέρωσης, μια εις βάθος ανάλυση των
νομικών διατάξεων εντοπίζει ορισμένες αντιφάσεις:
1.Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί των μέσων ενημέρωσης πρέπει να παρέχουν τις πληροφορίες
σχετικά με την κυριότητα στο Υπουργείο Πολιτισμού έως τις 31 Ιανουαρίου του τρέχοντος
έτους και να δημοσιεύουν τα ίδια στοιχεία στην Επίσημη Εφημερίδα (ώρα και συχνότητα δεν
καθορίζονται) (σύμφωνα με το Νόμο για τα ηλεκτρονικά μέσα 2003) .
2. Όλοι οι εκδότες μέσων ενημέρωσης (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) πρέπει να παρέχουν
πληροφορίες σχετικά με την κυριότητα στο Κροατικό Εμπορικό Επιμελητήριο μέχρι τις 31
Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους και να το δημοσιεύσουν στην Επίσημη Εφημερίδα μέχρι τις 28
Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους (σύμφωνα με τον Νόμο περί Μέσων Ενημέρωσης, 2004 ) ·
3.Οι εκδότες των μέσων ενημέρωσης πρέπει να δημοσιεύουν στα δικά τους μέσα ενημέρωσης
σχετικά με τα συνολικά έσοδα, την κυκλοφορία, τους ακροατές και τους θεατές μέχρι τις 30
Απριλίου του τρέχοντος έτους (άρθρο 34 του νόμου περί μέσων ενημέρωσης).
4.τις ίδιες πληροφορίες και πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία στα ΜΜΕ, δημοσιεύονται σε
οποιοδήποτε μέσο, τουλάχιστον μία φορά ανά ημερολογιακό έτος (άρθρο 14 του νόμου για τα
μέσα ενημέρωσης) ·
τους, τα μερίδια αγοράς στους αναγνώστες / ακροατές / θεατές, καθώς και των διαφήμισεων, τα
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ονόματα των διαφημιζόμενων ή των διαφημιστικών εταιρειών μέσω των οποίων αποκτάται
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5.Όλοι οι εκδότες των μέσων ενημέρωσης πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα έσοδά

περισσότερο από το 10% των εσόδων, στο Κροατικό Επιμελητήριο Εμπορίου μέχρι τις 30
Απριλίου του τρέχοντος έτους (άρθρο 34 του νόμου για τα μέσα ενημέρωσης).
Αυτές οι ασυνέπειες καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή της διαφάνειας, δεν καθορίζουν σαφώς
τα καθήκοντα των θεσμικών οργάνων που συμμετέχουν στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με
την κυριότητα και τη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και, γενικά, καθιστούν
δύσκολη την πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που είναι, κατ 'αρχήν, στον δημόσιο τομέα.
Ο νόμος για την προστασία του ανταγωνισμού στην αγορά και ο νόμος για το δικαίωμα
πρόσβασης σε πληροφορίες στις ξεχωριστές τους διατάξεις ορίζουν σαφώς ότι όλες οι
πληροφορίες που είναι δημόσιες ή πρέπει να είναι δημόσιες ή στην κατοχή του κοινού σύμφωνα
με διατάξεις άλλων νόμων, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως περιορισμένη πληροφορία και πρέπει να
είναι παρέχεται στο ενδιαφερόμενο μέρος. Σύμφωνα με αυτό, όλες οι πληροφορίες σχετικά με
την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης, καθώς και οι επιχειρηματικές πληροφορίες σχετικά με
τα έσοδα από τα μέσα, το κοινό, τη διαφήμιση, είναι σαφώς δημόσιοι.
Η εφαρμογή του νόμου για το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες δεν έχει δοκιμαστεί στην
Κροατία.
Συγκέντρωση: Η συγκέντρωση στον τομέα των μέσων ενημέρωσης διέπεται από γενικό νόμο για
την προστασία του ανταγωνισμού στην αγορά (2003), τον νόμο για τα μέσα ενημέρωσης (2004)
και τον νόμο για τα ηλεκτρονικά μέσα (2003).
Ο Οργανισμός για την Προστασία του Ανταγωνισμού της Αγοράς εξετάζει όλες τις
σχεδιαζόμενες συγκεντρώσεις στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης (σύμφωνα με τον
Νόμο περί Μέσων Ενημέρωσης), ανεξάρτητα από το συνολικό εισόδημα των επιχειρήσεων
(στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης συνήθως μικρότερο από το γενικό κατώτατο όριο
των 100 εκ.kn.
Ο νόμος περί ΜΜΕ απαγορεύει τη συγκέντρωση στις αγορές γενικών ημερήσιων ενημερωτικών
δελτίων ή γενικών εβδομαδιαίων ενημερώσεων εάν το μερίδιο αγοράς των συμμετεχόντων μετά
τη συγκέντρωση υπερβαίνει το 40% των συνολικών αντιτύπων που πωλούνται στις ημερήσιες
εφημερίδες ή τις εβδομαδιαίες γενικές πληροφορίες στην Κροατία.

τις ακόλουθες μορφές συγκέντρωσης των μέσων ως απαράδεκτες:

Page

της τηλεόρασης, καθώς και τη συγκέντρωση διαμέσου των μέσων ενημέρωσης. Ο νόμος ορίζει
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Ο νόμος για τα ηλεκτρονικά μέσα απαγορεύει τη συγκέντρωση στον τομέα της ραδιοφωνίας και

1. ένας ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός με παραχώρηση σε επίπεδο κράτους (δηλ. εθνικό) και
μετοχές που υπερβαίνουν το 25% σε άλλον ραδιοτηλεοπτικό φορέα που έχει το ίδιο είδος
παραχώρησης και αντιστρόφως ·
2. ένας ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός με παραχώρηση σε κρατικό επίπεδο και μετοχές που
υπερβαίνουν το 10% σε άλλον ραδιοτηλεοπτικό φορέα που εκδίδει ημερήσιες εφημερίδες με
εκτύπωση άνω των 3.000 αντιτύπων και αντίστροφα.
3. ένας ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός με παραχώρηση σε κρατικό επίπεδο και μετοχές που
υπερβαίνουν το 10% σε ένα νομικό πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα ενός πρακτορείου
εφημερίδων και αντιστρόφως ·
4. ένας ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός με παραχώρηση σε κρατικό επίπεδο, ο οποίος εκδίδει
ταυτόχρονα ημερήσιες εφημερίδες με εκτύπωση άνω των 3.000 αντιτύπων.
5. ένας ραδιοτηλεοπτικός φορέας με παραχώρηση σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο και των
οποίων οι μετοχές υπερβαίνουν το 30% σε άλλον τέτοιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα με τοπική ή
περιφερειακή παραχώρηση στην ίδια περιοχή ·
6. ένας ραδιοτηλεοπτικός φορέας με παραχώρηση σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, ο οποίος
εκδίδει ταυτόχρονα ημερήσιες εφημερίδες τοπικής σημασίας στην ίδια ή στη γειτονική περιοχή
(άρθρο 46).

6.ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΠΕ
-Σημαντικές εταιρείες πληροφορικής στην Κροατία
Ορισμένες παγκόσμιες εταιρείες ΤΠΕ λειτουργούν εδώ μόνο για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες
της εγχώριας κροατικής αγοράς προσφέροντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στην
Κροατία. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να επεκταθεί στην περιοχή της ΝΑΕ. Άλλοι που
δημιουργούνται είναι τα κέντρα Ε & Α (ERICSSON, ENVOX, SIEMENS).
α) IBM :IBM Hrvatskad.o.o. ιδρύθηκε το 1991 και είναι το κροατικό βραχίονα του πολυεθνικού
λογισμικού γίγαντα IBM. Η εταιρεία ασχολείται με το χονδρικό και λιανικό εμπόριο
ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλου παρόμοιου εξοπλισμού, καθώς και με προγραμματισμό

και υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής υπολογιστών. (https://www.emis.com) Την άνοιξη του
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d.o.o. προσφέρει επίσης υλικό και λογισμικό για μικρούς χρήστες και για μεγάλα έργα, καθώς
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και ανάπτυξη λογισμικού. IBM Hrvatska

2017, η IBM θα ανοίξει το Κέντρο Καινοτομίας Πελατών στην Κροατία, στο οποίο σχεδιάζει να
προσλάβει 500 άτομα.
Στοιχεία επικοινωνίας: IBM HrvatskadooMiramarskacesta 23
10000 Ζάγκρεμπ
Τηλέφωνο: +3851 6308 100
Φαξ: +3851 6111 119
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@hr.ibm.com http://www.ibm.com/hr
β) HP : Η HP Croatia άνοιξε το 1998 στην Κροατία. Ο γενικός διευθυντής είναι ο κ. BorisBauk,
ο οποίος έχει 40 υπαλλήλους μόνο στην Κροατία. Η HP Croatia αποτελεί ιδιοκτησία της
HewlettPackard USA, η οποία ιδρύθηκε στο PaloAlto της Καλιφόρνιας το 1939. Το 2009 η
εταιρεία κέρδισε 4520000 HRK ενώ ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε 6% από 116900000 HRK
το 2008 σε 124300000 HRK το 2009. HP παρέχει Μάρκετινγκ, παροχή συμβουλών, τεχνική και
εκπαιδευτική υποστήριξη σε Κροατικούς, Βόσνιους και Σλοβένους πελάτες.
HewlettPackarddooRadničkaCesta 41/5 10000 Ζάγκρεμπ
Τηλέφωνο: +3851 6060 200 - Φαξ: +3851 6060 213
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: darija.narancik@hp.com http://www.hp.com./hr
γ) Oracle: Η ORACLE HR πωλεί άδειες για εφαρμογές, βάσεις δεδομένων και εργαλεία για το
σχεδιασμό λύσεων Διαδικτύου, συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η εταιρεία διοργανώνει επίσης
εκπαίδευση και υποστήριξη.
Επικοινωνία:
ORACLE HRVATSKA doo
Budmanijeva 1 / IV, 10000 - Ζάγκρεμπ
TelFax
+385 (01) 6323 200
+385 (01) 6312 200
+385 (01) 6323 222

+385 (01) 6312250
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+385 (01) 6323250

Page

+385 (01) 6312205

marin.tadic@oracle.cominfo-hr_ww@oracle.comhttp://www.oracle.com/hrhttp://www.oracle.hr
δ) Σύστημα Cisco: Η Cisco Systems στην Κροατία ιδρύθηκε το 1998. Η Cisco Systems, Inc.
είναι ο κορυφαίος προμηθευτής προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών δικτύωσης υπολογιστών
παγκοσμίως. Η Cisco εξυπηρετεί τρία βασικά τμήματα της αγοράς: μεγάλες οργανώσεις συμπεριλαμβανομένων εταιρειών, κυβερνητικών φορέων, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας και
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων - που χρειάζονται πολύπλοκες λύσεις δικτύωσης που συνήθως
γεφυρώνουν πολλαπλές τοποθεσίες. παρόχους υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων
πρόσβασης στο διαδίκτυο, των εταιρειών τηλεφωνίας και καλωδιακής τηλεόρασης και των
παρόχων ασύρματων επικοινωνιών · και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των οποίων οι ανάγκες
περιλαμβάνουν λειτουργικά δίκτυα, σύνδεση με το Διαδίκτυο ή / και σύνδεση με
επιχειρηματικούς εταίρους (http://www.fundinguniverse.com/company- histories / ciscosystems-inc-history /). .
Στοιχείαεπικοινωνίας:
CiscoSystemsHrvatskadooHektorovićeva 2 / I
10000 Ζάγκρεμπ
Τηλέφωνο: +385 1462 8900
Φαξ: +385 1462 8909
http://www.cisco.com/hrE-mail: izunic@cisco.com
στ) SAP: SAP d.o.o. είναι παρών στην Κροατία από το 1995 ως franchise της εταιρείας SAP. Η
SAP είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στις επιχειρηματικές εφαρμογές όσον αφορά τα έσοδα από
υπηρεσίες λογισμικού και λογισμικού. Με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, είναι ο τρίτος
μεγαλύτερος ανεξάρτητος κατασκευαστής λογισμικού στον κόσμο.
Επικοινωνία:
Hektoroviceva 2, Ζάγκρεμπ
10 000 Ζάγκρεμπ

info.croatia@sap.com marko.biljan@sap.com http://www.sap.com http://www.sap.hr
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+385 (01) 60440 136 (φαξ)
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+385 (01) 4820 400

ζ) Η Microsoft Hrvatskad.o.o.: Η Microsoft Croatiad.o.o ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1997.
Είναι πλήρως ελεγχόμενη από την Microsoft Corporation, Redmond, WA και είναι υπεύθυνη για
την ανάπτυξη της κροατικής αγοράς. Τα καθήκοντα της εταιρείας είναι η οργάνωση του
καναλιού πώλησης, η συνεργασία με μεγάλους πελάτες, η οργάνωση της τεχνικής υποστήριξης,
η εμπορία, η νομιμοποίηση και ο εντοπισμός των προϊόντων.
Στοιχεία επικοινωνίας
Horvatova 82
10010 Ζάγκρεμπ
Τηλέφωνο: +385 1 4802 500
Φαξ: +385 1 6606 766
Διαδίκτυο: https://www.microsoft.com
η) EricssonNikolaTeslad.d.: Η EricssonNikolaTesla είναι ένας κορυφαίος περιφερειακός φορέας
πρωτοποριακών λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής στον τομέα της βιομηχανίας και της
κοινωνίας των πολιτών και των τηλεπικοινωνιών και, ως αναπόσπαστο τμήμα του ομίλου
Ericsson, υποστηρίζει τους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας. Επίσης, προωθεί την γνώση μέσω
των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης και του κέντρου παροχής υπηρεσιών. Οι
δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις, την έρευνα και
ανάπτυξη, το σχεδιασμό της συνολικής λύσης επικοινωνιών, τις υπηρεσίες στην περιοχή
πολλαπλών υπηρεσιών και των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του
κινητού Διαδικτύου και της πολύπλοκης ολοκλήρωσης του συστήματος σε όλους τους
επιχειρηματικούς τομείς. Η εταιρεία παρέχει καινοτόμες λύσεις στην υγειονομική περίθαλψη, τις
μεταφορές, την κρατική διοίκηση, τις δημοτικές υπηρεσίες και τα πολυμέσα που βελτιώνουν
συνεχώς τη ζωή των ανθρώπων και δημιουργούν νέα αξία. Οι μετοχές της EricssonNikolaTesla
διαπραγματεύονται στην Τακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου του Ζάγκρεμπ με το σύμβολο
χρηματιστηρίου ERNT-R
Στοιχεία επικοινωνίας Krapinska 45 p.p. 93,

Φαξ: + 385 1 302 85 40 / + 385 1 365 31 56
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: etk.company@ericsson.com Internet: http: //www.ericsson.hr
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Τηλέφωνο: + 385 1 365 35 35 / + 385 1 365 45 56

50

10 002 ΖΑΓΚΡΕΜΠ

i) Ομάδα M SAN: M SAN Group είναι μια ιδιωτική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1995.
Μετά από τέσσερα χρόνια συνεχούς ανάπτυξης και επέκτασης. Το 1999, η ομάδα M SAN
ανέλαβε την ηγετική θέση στον κατάλογο των μεγαλύτερων εταιρειών πληροφορικής στην
κροατική αγορά. Βασική επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας είναι η διανομή υλικού
εξοπλισμού, λογισμικού και ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης.
Στοιχεία επικοινωνίας
Buzinskiprilaz 10,
10 010 Ζάγκρεμπ
Τηλέφωνο: +385 1 3654 900
Φαξ: +385 1 3654 905
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: marketing@msan.hr Internet: http://www.msan.hr/
-Σχολές πληροφορικής στην Κροατία
Α) Πανεπιστήμια
1) Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ: Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πληροφορικής (FER)
είναι μέρος του πανεπιστημιακού συγκροτήματος της πόλης του Ζάγκρεμπ. Το FER είναι ο
μεγαλύτερος και σημαντικότερος φορέας έρευνας και γνώσης στην Κροατία στον τομέα της
ηλεκτρολογίας και της πληροφορικής. Αυτή η σχολή είναι ένα spin-off της Τεχνικής Σχολής
Ζάγκρεμπ, η οποία ιδρύθηκε το 1919. Το FER είναι διαπιστευμένο ως θεσμός με έμφαση στην
έρευνα. Απασχολεί περίπου 130 πανεπιστημιακούς καθηγητές, 160 νέους ερευνητές, βοηθούς
και τεχνολογικούς συνεργάτες σε 12 ιδρύματα με συνολικά 59 εργαστήρια. Οι σπουδαστές
έχουν πρόσβαση σε 9 εργαστήρια εξοπλισμένα με 180 υπολογιστές. Η σχολή αποτελείται από
3300 προπτυχιακούς και 800 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Περίπου 650 φοιτητές εγγράφονται στο
FER κάθε χρόνο, ενώ 500 πτυχιούχοι ετησίως. Οι μελέτες διαρκούν περίπου 5 χρόνια. Ο πρώτος
υπολογιστής που εγκαταστάθηκε στο FER ήταν το 1968, ενώ στο σχολείο παρέχονταν
υπολογιστές για φοιτητές και καθηγητές από το 1991 και μετά. Η μελέτη της πληροφορικής και
της μηχανικής εισήχθη το 1970.
Η FER συμμετέχει σε 69 έργα που ξεκίνησε το Υπουργείο Επιστημών, Παιδείας και
ότι η σχολή βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον οικονομικό τομέα, το 60% των εσόδων της
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προέρχεται από την οικονομία. Από την αρχή, ο FER έχει εκπαιδεύσει 2302 φοιτητές που
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Αθλητισμού καθώς και σε άλλα ευρωπαϊκά επιστημονικά ιδρύματα. Είναι σημαντικό να τονιστεί

έλαβαν τα διδακτορικά τους. Το FER είναι επίσης διαπιστευμένο από το ASIIN (Οργανισμός
Διαπίστευσης για τα προγράμματα σπουδών στη Μηχανική, την Πληροφορική, τις Φυσικές
Επιστήμες και τα Μαθηματικά).
2) Varaždin: Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Varaždin προσφέρει
προπτυχιακές σπουδές ηλεκτρολόγων μηχανικών, που διαρκούν μέχρι 3 χρόνια. Το
Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών ξεκίνησε το πρόγραμμα το 2001, όταν εγγράφηκαν
περισσότεροι από 400 φοιτητές. Η Σχολή Οργάνωσης και Πληροφορικής (FOI) υπάρχει στο
Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ, παρόλο που βρίσκεται στο Βαραζίντ. Το FOI ιδρύθηκε το 1974
από ένα Ανώτερο Σχολείο. Στην Κροατία το FOI είναι το μοναδικό ίδρυμα στον οποίο
καλύπτεται αποκλειστικά ο τομέας της πληροφορικής και των ενημερωτικών επιστημών. Το FOI
φιλοξενεί επίσης ένα παραδοσιακό διεθνές συνέδριο με τίτλο "Συστήματα Πληροφοριών και
Πληροφοριών". Το FOI παρακολουθεί τους κανονισμούς του προγράμματος της Μπολόνια από
το 2005, με τα μαθήματα να γίνονται με εργαστηριακά εργαστήρια και ασκήσεις. Η Microsoft
έχει συνάψει συμφωνία με την FOI για τη δημιουργία του Microsoft InnovationCenter, το οποίο
επιτρέπει στους φοιτητές να αποκτήσουν ένα πιστοποιητικό της Microsoft.
3) Split: Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (FESB) στο Σπλιτ ιδρύθηκε το 1960 από το
Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Κροατίας. Την ίδια χρονιά το Σπλιτ Πανεπιστήμιο άνοιξε το
κέντρο μερικής φοίτησης στη Μηχανολογία. Λόγω της συγχώνευσης αυτών των δύο ιδρυμάτων,
η Διπλή Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Ναυπηγικής
δημιουργήθηκε το 1971 (FESB). Το FESB είναι μέρος του Πανεπιστημίου του Σπλιτ. Μέχρι
σήμερα 3.200 φοιτητές αποφοίτησαν από το FESB και περίπου 40 φοιτητές απέκτησαν
Διδακτορικό Δίπλωμα. βαθμούς. Το FESB έχει αποκτήσει καλή φήμη χάρη στην έρευνα που
διεξάγεται τόσο από τους φοιτητές όσο και από τους καθηγητές. Τα αποτελέσματα που έχουν
ληφθεί έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά σε ορισμένες περιπτώσεις ή
παρουσιάστηκαν σε συνέδρια σε άλλα.
Το ίδιο το FESB διοργανώνει συνέδρια, σεμινάρια και δημόσιες διαλέξεις. Οι μαθητές
γυμνασίου έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Καλοκαιρινό Σχολείο Φυσικής που
διοργανώνεται κάθε χρόνο. Επιπλέον, η φήμη του FESB ενισχύθηκε με μια επιτυχημένη
4) Osijek: Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Osijek ιδρύθηκε το 1978 ως JuniorCollege
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of ElectromechanicalEngineering. Χάρη στην ανταλλαγή φοιτητών και διδακτικού προσωπικού,
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συνεργασία με οικονομικούς οργανισμούς.

η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών έχει βρει πολλούς συνεργάτες στην Κροατία και στο
εξωτερικό. Έχει καθιερωθεί ένα ειδικό είδος συνεργασίας μεταξύ του Osijek και του
HochschuleBremen. Ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο με τίτλο "Science for Practice" (1985)
λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο και συμμετέχουν 5 κύριες σχολές. Οι συμμετέχοντες είναι οι σχολές
της Βρέμης, Osijek, Schweinfurt, Pecs και Βουδαπέστης.
5) Ριέκα: Δεδομένου ότι η Ριέκα και η γύρω περιοχή είναι περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο
βαθμό από τη βιομηχανία, ήταν αναπόφευκτο να υπάρχει ένα ίδρυμα που να εκπαιδεύει τους
νέους στον τομέα αυτό. Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε το 1960 και
μετονομάστηκε σε Τεχνική Σχολή το 1973. Η έρευνα σε διεθνές επίπεδο διεξάγεται στο Τεχνικό
Τμήμα Ριέκα, το οποίο συνεργάζεται με πολλά πανεπιστήμια εντός και εκτός Ευρώπης, όπως η
TechnischeUniversitaet της Βιέννης, το AnnArbor και το Ινστιτούτο Μασαχουσέτης στη
Βοστώνη, μόνο για να αναφέρουμε μερικές.
Β) Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft στο Βαραζίντ
Το Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft στο Βαραζίν άνοιξε τον Σεπτέμβριο του 2005 (ιδρύθηκε
ως Κέντρο Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας της Microsoft). Με την υποστήριξη της κυβέρνησης
της Κροατίας, το κέντρο καινοτομίας ιδρύθηκε με συμφωνία μεταξύ της αμερικανικής
υπηρεσίας διεθνούς ανάπτυξης (USAID), της Microsoft και της πόλης του Βαραζίντ.
Η αποστολή του κέντρου είναι να ασφαλίσει την υποδομή και τους πόρους που χρειάζονται για
ανεξάρτητους πωλητές λογισμικού, προκειμένου να δημιουργήσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες
και την παρουσίασή τους καθώς και το σχηματισμό καλοπροαίρετων εταιρειών που υποτίθεται
ότι θα βασίζονται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες.
Το όραμα του κέντρου είναι η εστίαση στη διατήρηση μικρών και μεσαίων μεγάλων
επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις ΤΠΕ. Το κέντρο διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και
τους παρέχει τεχνολογική υποστήριξη. Αυτό το κέντρο στηρίζεται στο μοντέλο των ήδη
υφιστάμενων κέντρων καινοτομίας της Microsoft σε όλο τον κόσμο. Το κέντρο στο Βαραζντίν,
ως το πρώτο στο είδος του στην Ανατολική Ευρώπη, αποτελεί ένα πρότυπο για άλλα πιθανά
κέντρα στην περιοχή. Υπάρχουν πρόσθετα κέντρα καινοτομίας στην Κροατία, τα οποία πρέπει
Δύο χρόνια μετά την ίδρυση του (επένδυση ύψους 2 εκ.δολ.) εκτιμάται ότι παρείχε βοήθεια σε
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περισσότερες από 200 εταιρείες στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ).
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να ακολουθηθούν.

Η πληροφορική βοήθησε να δημιουργηθούν 20 νέες επιχειρήσεις, ενώ αναπτύχθηκαν και
προσφέρθηκαν 50 νέες λύσεις στην κροατική και την ευρωπαϊκή αγορά.
Οι συνεργάτες του κέντρου: Στη διαδικασία επίτευξης του κέντρου Varaždin, η Microsoft και η
USAID έχουν συγκεντρώσει ένα ευρύ φάσμα εταίρων. Εταιρείες όπως η Cisco, η HP, η
Končarκαι η T-com αντιλήφθηκαν τη σημασία αυτού του έργου για την ανάπτυξη ολόκληρης
της βιομηχανίας της Κροατικής ΤΠ καθώς και τη σημασία της για την οικονομική ανάπτυξη της
χώρας.
7. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
-Μελλοντικές επενδύσεις
Η επένδυση στην αγορά ΤΠΕ της Κροατίας δίδει την ευκαιρία πρόσβασης στην εξειδικευμένη
κροατική αγορά (που διαθέτει εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό) αλλά μπορεί και να
αξιοποιήσει τους στενούς δεσμούς που αυτή έχει αναπτύξει με τις αγορές της Γερμανίας και την
Αυστρίας. Η κροατική κυβέρνηση προσπαθεί επί του παρόντος να προσελκύσει όλες τις μεγάλες
εταιρείες ΤΠΕ στην Κροατία. Ένας κανονισμός που εγκρίθηκε για βοήθεια είναι:
● Οι μειώσεις του ελάχιστου ποσού της κροατικής εταιρείας πρέπει να μισθωθούν για να
αποκτήσουν φορολογικά οφέλη. Κανονικά, πρέπει να προσλάβετε 75 άτομα. Αυτός ο αριθμός
μειώνεται στα 50 για τις εταιρείες του τομέα των ΤΠΕ.
Η Google έχει ήδη ένα μικρό γραφείο στην Κροατία. Αλλά η κυβέρνηση της Κροατίας αναμένει
την επένδυση της εταιρείας Serge και Larry στο νησί Pag για την κατασκευή ενός κέντρου
δεδομένων. Το σχέδιο προϋπολογισμού είναι 600 εκατομμύρια δολάρια.
Τεχνολογία LTE. Η πρώτη επίδειξη πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2010 από την
Ericsson. Προσφέρουν υπηρεσίες όπως η αναφορά κυττάρων, το περιεχόμενο 3D TV και το
ασύρματο παιχνίδι για πολλούς παίκτες.
Τεχνολογία FTTH (Fiber to home).
Το 90% του παρόντος δικτύου της Κροατίας βρίσκεται στο FTTH. Τα άλλα 10% είναι τα FTTB
με προοπτική να αντικατασταθούν από το FFTH.
Το B.Net σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση της διαθεσιμότητας και αύξηση της χωρητικότητας του
Κροατίας θα περιμένει, σύμφωνα με τη διοίκηση, "καλύτερος χρόνος", ο οποίος θα αυξήσει
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περαιτέρω τη ζήτηση του πληθυσμού και συνεπώς την αποδοτικότητα τέτοιων επενδύσεων. Το
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δικτύου σε αυτές τις αστικές περιοχές, αλλά η επέκταση σε μικρότερες αστικές περιοχές της

2011, η εταιρεία προγραμματίζει επίσης την εισαγωγή υπηρεσιών VoD και PVR και αύξησε τη
μετάβαση σε ψηφιακές και διαδραστικές υπηρεσίες βίντεο και IP.
Με την DeutscheTelekom και την TelekomAustria να ελέγχουν πάνω από το 80% της σταθερής
και κινητής αγοράς, η B.net ως κύριος πάροχος καλωδιακών υπηρεσιών και η RTL Group ως η
σημαντικότερη ιδιωτική τηλεοπτική εταιρεία στην Κροατία αναμένεται ότι η τεχνογνωσία, οι
τεχνολογίες, να προέρχονται από τον γερμανόφωνό οικονομικό χώρο.
Οι προβλέψεις της Euromonitor International για την Κροατία κατά την επόμενη δεκαετία
δείχνουν ότι η σταθερή ευρυζωνική αγορά θα συνεχίσει να αναπτύσσεται ταχύτερα από ό, τι ο
υπόλοιπος κλάδος TCM, εν μέρει λόγω της τρέχουσας καθυστέρησης στην ανάπτυξή της. Η
διείσδυση του ευρυζωνικού Internet στα νοικοκυριά αναμένεται να φθάσει το 59,6% των
νοικοκυριών το 2020, σχεδόν διπλάσια από το επίπεδο του 2009.
Από την άλλη πλευρά, η κινητή και σταθερή τηλεφωνία καθώς και η τηλεοπτική διανομή μέσω
καλωδιακής

και

δορυφορικής

υπηρεσίας

αναμένεται

να

παραμείνουν

στασιμότητα

μεσοπρόθεσμα ενώ αναμένεται ότι το 98% των νοικοκυριών θα έχουν πρόσβαση σε κινητό
τηλέφωνο στο τέλος της επόμενης δεκαετίας, το δυναμικό ανάπτυξης του τμήματος κινητής
τηλεφωνίας είναι πολύ περιορισμένο.
- Επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Κροατία - Πρόσκληση υποβολής προσφορών
Ως υπεύθυνος για την υποβολή προσφορών για όλες τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο των
αποκεντρωμένων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στην Κροατία, η κεντρική
υπηρεσία χρηματοδότησης και ανάθεσης συμβάσεων (CFCA) -SAFU στην κροατική γλώσσα είναι η επαφή αναφοράς σας σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την
πληροφορική στην Κροατία.
Στον ιστότοπο της CFCA (http://www.safu.hr/en/) αναρτάται κάθε πρόσκληση υποβολής
προσφορών που κατατάσσεται στα προενταξιακά προγράμματα και εκμεταλλεύεται την Κροατία
(CARDS, PHARE, ISPA, IPA).
Υπάρχει δε, σύνδεσμος (LINK) για δημόσιο διαγωνισμό για τη χρήση του φάσματος
ραδιοσυχνοτήτων για ψηφιακή τηλεόραση MUX D στην περιοχή της Δημοκρατίας της

μέσος όρος είναι περίπου 30 ημέρες. Ωστόσο, η μέση προθεσμία πληρωμής μπορεί να κυμανθεί
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Η προθεσμία πληρωμής στους προμηθευτές κυμαίνεται γενικά από 20 έως 60 ημέρες, ενώ ο
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Κροατίας: http://www.hakom.hr/default.aspx?id=645

από 30 έως 90 ημέρες. Το 90% των συναλλαγών πραγματοποιούνται με καθυστέρηση. Οι
πληρωμές τείνουν να είναι ταχύτερες όταν ο πελάτης βρίσκεται στο εξωτερικό.
Μια πληρωμή που πραγματοποιείται εντός των πρώτων επτά ημερών θεωρείται προκαταβολή
μετρητών. Οι τομείς στους οποίους εντοπίζονται οι περισσότερες αδυναμίες είναι οι τομείς
χονδρικής, κατασκευής και κατασκευής.
- Υπολογιστές (επιφάνεια εργασίας, σημειωματάρια, εξαρτήματα ...) χονδρέμποροι
Πολλά κροατικά καταστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών εισάγουν αγαθά από τη Γερμανία, τις
Κάτω Χώρες, την Ταϊβάν και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εξάγουν επίσης στις χώρες
της

πρώην

Γιουγκοσλαβίας

(Μακεδονία,

Σερβία,

Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

Μαυροβούνιο,

Κοσσυφοπέδιο και μερικές φορές Σλοβενία) και Αλβανία.
Κατάλογος χονδρεμπόρων και των διανομέων στην Κροατίας (παρατηρήσεις, είναι επίσης
χονδρέμποροι πολυμέσων τις περισσότερες φορές):
Ι. Arhiteh Computers
veleprodaja@arhiteh.hr

(συμπληρώστε

το

θέμα

γραμμής

με:

συνεργάτη

χονδρικής)

http://www.arhiteh.hr
Κροατική Άνοιξη 38, Ζάγκρεμπ Τηλ: +385 1 2991 646
ΟΗΕ Πληροφορίες d.o.o zninfo@zninfo.hr http://www.zn-shop.com Trpanjska 12, 10000
Ζάγκρεμπ
Τηλ: +385 1 3648103
Φαξ +385 1 3648 105
Lostd.o.o lost@lost.hr http://www.lost.hr Stubička 75, Ζάγκρεμπ
Τηλ: +385 (0) 1 3027 163

zola@zg.t-com.hr http://www.zola.hr
TrgSenjskevjeroke 8, 10020 Ζάγκρεμπ
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Zola d.o.o VELEPRODAJA I SERVIS,
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Φαξ +385 (0) 1 3697 640

Τηλ: +385 (01) 6552 727
Φαξ: +385 (01) 6529248
Εκπροσώπησεεταιρείες: BROTHER, DYSAN, EPSON, HP, MICROSOFT, PANASONIC,
SEIKO PRECISION & TERRATEC.

M SAN GRUPA
msan@msan.hr http://www.msan.hr
Buzinskiprilaz 10, Buzin 10010 Ζάγκρεμπ-Σλοβός
Τηλ: +385 (01) 3654 900
Φαξ: +385 (01) 3654905
Θυγατρικές εταιρείες:
• KING ICT doo
• KIM TEC
• M SAN SERVIS doo
• M SAN INFORMATIČKO UČILIŠTE
• M SAN LOGISTIKA doo
• M SAN EKO doo
Εκπροσώπησεεταιρείες: ASUS, BELINEA, D-Link, GVC, Hewlett Packard, Samsung &
WESTERN DIGITAL
Autronic Υπολογιστές / διανομέας
autronic@autronic.hr http://www.autronic.hr Gruška 22, Ζάγκρεμπ
10000 Ζάγκρεμπ
Τηλ: +385 (01) 6324 500
Φαξ: +385 (01) 6324540
Αντιπροσωπεύει: MICROTEK, SMC, FIC, KEY TRONIC
Υπολογιστές καταιγίδων d.o.o storm@storm.hr http://www.storm.hr
Τηλ: +385 (01) 2352 200
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Φαξ: +385 (01) 2352299
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Savica-Šanci 127, 10000 Ζάγκρεμπ

Αντιπροσωπεύει: 3 COM, Allied Telesis, η Cisco, OLYMPUS, OPTIVISIA, RITAL,
TELEGARTNER, DE
HSM Πληροφορική hsmsales@hsm.hr http://www.hsm.hr
Πόλη του Μάιντς 19, 10 000 Ζάγκρεμπ
Τηλ: +385 1 3908 930
Φαξ: +385 1 3758 850
Asbis Κροατία sales@asbis.hr http://www.asbis.hr/ Slavonskaavenija 24/6 10000 Ζάγκρεμπ
Τηλ: +385 (01) 600 99 00
Φαξ: +385 (01) 600 99 88
Αντιπροσωπεύει: Intel, Seagate, HitachiGST, Canyon, Prestigio, AMD, Kingston, Corsair,
Patriot, Toshiba, Dell, PromiseTechnology, ηSamsung (HDD), Sapphire, Innovision,
Silverstone, Transcend, Pioneer (ODD), Lite On κ.α.

Omniad.o.oomnia@omnia.hrhttp://www.omnia.hrKoturaška 69
10000 ΖάγκρεμπΤηλέφωνο: 01 / 6170-433 Φαξ: 01 / 6170-433
Αντιπροσωπεύει: Fujitsu, Creative, Maxell, TDK
Εξοπλισμός τηλεόρασης και βίντεο
HSM Πληροφορική hsmsales@hsm.hr http://www.hsm.hr Πόλη του Μάιντς 19
10 000 Ζάγκρεμπ
Τηλ: +385 1 3908 930
Φαξ: +385 1 3758 850

10020 Ζάγκρεμπ
Τηλ. +385 1 6594 966
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DRADAR d.o.o.

Φαξ +385 1 6594-968
Μ + δ d.o.o.
info@ms-zagreb.hrhttp://www.ms-zagreb.hrSiverička 10, 10 000 Ζάγκρεμπ
Τηλ: + 385-1-3842-505
Φαξ: + 385-1-3842-504
Δυνάμεις d.o.osilnica@silnica.hrhttp://www.silnica.hr/ Andrew Žaje 10, ΖάγκρεμπΤηλέφωνο:
+385 (0) 1 4666 888
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Φαξ: +385 (0) 1 4667 515

