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 Προεδρικές εκλογές στην Κροατία 

Ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στην Κροατία ορίστηκε για τις 22  Δεκεμβρίου. Η εκστρατεία  του πρώτου 
γύρου των εκλογών θα διαρκέσει 15 ημέρες. 

Οι υποψήφιοι θα συλλέξουν υπογραφές των ψηφοφόρων για τις υποψηφιότητές τους στο διάστημα από τις 22 
Νοεμβρίου έως τα μεσάνυχτα της 3ης Δεκεμβρίου και ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός υπογραφών είναι 10.000 
. Η Κρατική Εκλογική Επιτροπή έχει προθεσμία 48 ωρών μετά το πέρας της 3ης Δεκεμβρίου για να ανακοινώσει τον 
επίσημο κατάλογο των υποψηφίων. 

Η επίσημη εκστρατεία ξεκινά με τη δημοσίευση αυτού του καταλόγου και λήγει τα μεσάνυχτα της 20ής Δεκεμβρίου. 
Η απαγόρευση της προεκλογικής εκστρατείας επιβάλλεται μια ημέρα πριν από την ημέρα των εκλογών έως το 
κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων. 

Ο δεύτερος γύρος των εκλογών προβλέπεται για τις 5 Ιανουαρίου. 

Σε περίπτωση που κανένας από τους προεδρικούς υποψηφίους δεν συγκεντρώσει πάνω από το 50% των ψήφων 
στις 22 Δεκεμβρίου τότε οι δύο πρώτοι υποψήφιοι θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο.. 

Η κα. Kolinda Grabar-Kitarović, Πρόεδρος της Κροατίας, ανέλαβε την πρώτη της θητεία στις 11 Ιανουαρίου 2015. 
Πρόσφατα επιβεβαίωσε επίσημα ότι θα βάλει υποψηφιότητα για δεύτερη θητεία. 

Οι κυριότεροι υποψήφιοι σε αυτές τις εκλογές είναι ο κ. Ζoran Milanovic, πρώην Πρωθυπουργός και πρώην ηγέτης 
του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, καθώς και ο κ. Miroslav Skoro, πολιτικός τραγουδιστής ο οποίος θεωρείται 
συντηρητικός. Ακόμα, ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του ο κ. Mislav Kolakusic, πρώην δικαστής και νυν 
ευρωβουλευτής. 

Όσο αφορά τις βουλευτικές εκλογές στην Κροατία, αυτές υπολογίζονται στα τέλη του Δεκεμβρίου 2020 με πιο 
πιθανή ημερομηνία την 23η Δεκεμβρίου. 

 

 Το Κοινοβούλιο ψήφισε τον τέταρτο κύκλο φορολογικών μεταρρυθμίσεων 
Το Κοινοβούλιο της Κροατίας ψήφισε στις 29 Νοεμβρίου ένα σύνολο εννέα φορολογικών νόμων που απαρτίζουν 
την τέταρτη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία στο σύνολό της  φέρνει φορολογικές ελαφρύνσεις ύψους 2,4 δις 
HRK. 

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%, στην προετοιμασία των τροφίμων και των επιδορπίων, 
τόσο εντός όσο και εκτός των χώρων εστίασης καθώς και χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ για τους κατόχους των 
φωνογραφικών δικαιωμάτων. 

 Όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος, το αφορολόγητο εισόδημα αυξάνεται από 3.800 σε 4.000 HRK. Ο φόρος 
εισοδήματος για νέους κάτω των 25 ετών μειώνεται κατά 100%, ενώ ο φόρος εισοδήματος για νέους ηλικίας 25-30 
ετών μειώνεται κατά 50%. 

 Όσον αφορά τη φορολογία των κερδών, το όριο φορολόγησης με υψηλό συντελεστή 18%, αυξήθηκε από 3 εκατ. 
HRK σε 7,5 εκατ. HRK, γεγονός που σημαίνει ότι το 93% των επιχειρήσεων θα πληρώσει φόρους με συντελεστή 
12%, ενώ με τα σημερινά δεδομένα το μερίδιο των επιχειρήσεων που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι 85%.  

Επιπρόσθετα, διατηρείται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στο 25%, ενώ τα συνολικά οφέλη αυτού του μέτρου 
ανέρχονται στα  1,8 δις HRK.  

Ο τέταρτος κύκλος της φορολογικής μεταρρύθμισης φέρνει 2,4 δισεκατομμύρια HRK σε φορολογικές ελαφρύνσεις 
και εάν συνυπολογιστούν οι τρεις προηγούμενοι κύκλοι, το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα των φορολογικών 
ελαφρύνσεων ανέρχεται στα 9 δις HRK.  

 

 Επίσκεψη Κροατών αξιωματούχων στην Κίνα  

Στα πλαίσια του 2ου China International Import Expo που πραγματοποιήθηκε στη Σαγκάη 5 με 10 Νοεμβρίου 
επισκέφτηκαν την Κίνα ο Υπουργός Οικονομίας και Βιομηχανίας, κ. Darko Horvat, και ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. 
Gordan Jandrokovic.  

Παράλληλα, οργανώθηκε από το κ/ Οικονομικό Επιμελητήριο της Κροατίας (HGK) το Κινεζικο-Κροατικό φόρουμ 
όπου συμμετείχαν 12 κροατικές και 30 κινεζικές εταιρείες. Επίσης το κ/ Οικονομικό Επιμελητήριο (HGK) και το 
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Κροατικό Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού (HTZ) διοργάνωσαν έκθεση με τίτλο «Croatia Day» για την προώθηση του 
κροατικού τουριστικού προιόντος. Όπως αναφέρθηκε,  ο αριθμός των κινέζων τουριστών στην Κροατία αυξήθηκε 
κατά 24% το τρέχων έτος. 

 

 Το δημόσιο χρέος της Κροατίας αυξήθηκε στα 297,1 δις HRK 

Το δημόσιο χρέος της Κροατίας ανήλθε στα 297,1 δις HRK στα τέλη Ιουλίου του 2019, αυξημένο κατά 11 δις HRK ή 
3,8% από τα τέλη του 2018 και η αύξηση οφείλεται στην έκδοση ομολόγου ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ τον 
Ιούνιο για την εξασφάλιση κεφαλαίων για την αποπληρωμή ομολογιών που λήγουν το Νοέμβριο, σύμφωνα με 
στοιχεία της Κροατικής Εθνικής Τράπεζας (HNB). 

Επιπλέον, η μικρή ενίσχυση του εθνικού νομίσματος, του kuna, έναντι του ευρώ, επηρέασε την ονομαστική 
έκφραση του χρέους σε HRK δεδομένου ότι περίπου το 65% των υποχρεώσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
είναι σε ευρώ ή συνδέονται με το ευρώ. 

Το εσωτερικό χρέος της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 186,7 δις HRK, δηλαδή αύξηση 3,5% από τα τέλη του 2018, 
ενώ το εξωτερικό χρέος αυξήθηκε κατά 4,4% σε 110,4 δις HRK. 

 

 Η Κροατία σημειώνει την υψηλότερη αύξηση του όγκου του λιανικού εμπορίου στην ΕΕ 

Η Κροατία, τον Σεπτέμβριο του 2019, σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο του όγκου του λιανικού εμπορίου όλων των 
χωρών μελών της ΕΕ, ενώ ήταν μεταξύ των χωρών που εμφάνισαν τη μεγαλύτερη πτώση τον Αύγουστο, σύμφωνα 
με στοιχεία που δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, Eurostat. 

Ο εποχιακά προσαρμοσμένος όγκος λιανικού εμπορίου στην Κροατία τον Σεπτέμβριο του 2019 ήταν 2,6% 
υψηλότερος από τον προηγούμενο μήνα, ο οποίος μειώθηκε κατά 1,1%. 

 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρεί τις αναπτυξιακές προοπτικές της Κροατίας  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου, στην έκθεσή της European Economic Forecast, αναθεώρησε τις 
αναπτυξιακές προοπτικές της Κροατίας από το αρχικό 3,1% σε 2,9% για το 2019, λόγω του βραδύτερου ρυθμού 
ανάπτυξης των κυριότερων εμπορικών εταίρων της χώρας, ενώ τα επόμενα δύο χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αναμένει ότι οι επενδύσεις θα αυξηθούν δυναμικά στην Κροατία, παράλληλα με το χαμηλό ποσοστό απασχόλησης 
και τη μείωση του δημόσιου χρέους. 

«Καθώς η ανάπτυξη των κυριότερων εμπορικών εταίρων της Κροατίας μετριάζεται, η εγχώρια ζήτηση θα 
παραμείνει η κύρια κινητήρια δύναμη της οικονομικής δραστηριότητας», αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
τελευταίο της έγγραφο με τίτλο «Ευρωπαϊκές Οικονομικές Προβλέψεις για το 2019, το 2020 και το 2021». 

«Η κατανάλωση των νοικοκυριών παραμένει ισχυρή, υποστηριζόμενη από την αύξηση της απασχόλησης και των 
μισθών καθώς και από τον χαμηλό πληθωρισμό. Οι επενδύσεις αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται έντονα, 
υποστηριζόμενες από κονδύλια της ΕΕ, ενώ η δημόσια κατανάλωση αναμένεται να στηρίξει την ανάπτυξη. Η 
οικονομία θα έπρεπε να συνεχίσει να δημιουργεί θέσεις εργασίας αλλά με βραδύτερο ρυθμό καθώς παρατηρείται 
έλλειψη εργατικού δυναμικού σε ορισμένους τομείς», αναφέρει το τμήμα του εγγράφου για την Κροατία. 

Η Επιτροπή αναμένει επίσης ότι ο δείκτης χρέους της Κροατίας «θα συνεχίσει να μειώνεται σταθερά καθώς το 
ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης μετατρέπεται από ελαφρώς θετικό σε ουδέτερο». 

Το 2020 η ανάπτυξη της Κροατίας αναμένεται να αυξηθεί με ρυθμό 2,6% και το 2021 2,4%.Στην προηγούμενη 
έκθεση, η αύξηση προβλεπόταν στο 2,7% τόσο για το 2020 όσο και για το 2021. 

Η λήψη των καταναλωτικών δανείων συνεχίζει να σημειώνει διψήφια αύξηση σε ετήσια βάση, 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. 

Η αύξηση των επενδύσεων εκτιμάται στο 8,8%, ενώ το 2018 ήταν 4,1%. Το 2020 ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων 
προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 7,5% και το 2021 στο 7,2%. 

Η Επιτροπή αναμένει ότι ο προϋπολογισμός της Κροατίας θα παραμείνει ισορροπημένος. 
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 Η Κροατία σημειώνει ρεκόρ στην άφιξη τουριστών 

Η Κροατία έχει καταγράψει για πρώτη φορά πάνω από 20 εκατομμύρια αφίξεις και 107 εκατομμύρια 
διανυκτερεύσεις μέσα σε ένα έτος, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού. 

Αυτό το έτος, ο μεγαλύτερος αριθμός διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε από τουρίστες από τη Γερμανία, την 
Κροατία, τη Σλοβενία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Ιταλία, την Τσεχική Δημοκρατία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις 
ΗΠΑ, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νότια Κορέα και την Κίνα. 

Τα παραθαλάσσια θέρετρα του Dubrovnik, του Rovinj, του Porec, του Split και του Μedulin κατέγραψαν τον 
μεγαλύτερο αριθμό διανυκτερεύσεων. 

 

 Αύξηση των εξαγωγών κατά 5,9% και των εισαγωγών κατά 6,1% 

 Οι εξαγωγές της Κροατίας ανήλθαν τους πρώτους εννέα μήνες του 2019 στα 83,9 δισεκατομμύρια HRK, 
σημειώνοντας αύξηση 5,9%  συγκριτικά με την ίδια περίοδο το 2018, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,1% στα 
139,04 δισεκατομμύρια HRK, σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής (DZS). 

Εκφραζόμενες σε ευρώ, οι εξαγωγές της Κροατίας αυξήθηκαν κατά 6,1% στα 11,3 δισ. Ευρώ, ενώ οι εισαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 6,2% στα 18,8 δις ευρώ. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν 7,4 δις ευρώ, έναντι των 
ελαφρώς χαμηλότερων από 7 δις ευρώ το πρώτο εννιάμηνο του προηγούμενου έτους. 

Οι εξαγωγές προς τα κράτη μέλη της ΕΕ ανήλθαν στα 7,7 δις  ευρώ, αυξημένες κατά 4,7%, ενώ οι εξαγωγές σε τρίτες 
χώρες αυξήθηκαν κατά 9,2% στα 3,7 δις ευρώ. 

Οι εισαγωγές από τα κράτη μέλη της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 9,6% στα 15,1 δισ. Ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από τρίτες 
χώρες μειώθηκαν κατά 5,8% στα 3,7 δις ευρώ. 

 

 Ημερίδα στο Ζάγκρεμπ για το Invest EU 

Σε πλαίσιο επερχόμενης από 1.1.2020, προεδρίας της Κροατίας της  ΕΕ, πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ στις 11 
Νοεμβρίου 2019 ημερίδα με θέμα «Invest EU: Υποστηρίζοντας την οικονομία και τις προσδοκίες από την Κροατική 
προεδρία της ΕΕ». Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από την ημερήσια Ε/Φ Jutarnji List , την ΕΤΕ (EIB), την εδώ 
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  και το κ/ Οικονομικό Επιμελητήριο (HGK). 

O κ/Υπ. Οικονομικών κ. Zdravko Maric, αναφέρθηκε στις 4 προτεραιότητες της Προεδρίας της Κροατίας (1. Μια 
Ευρώπη που αναπτύσσεται, 2. Μια Ευρώπη που συνδέει, 3. Μια Ευρώπη που προστατεύει, 4. Μια  ισχυρή Ευρώπη). 
Μιλώντας δε για το νέο πρόγραμμα Invest EU, το χαρακτήρισε όχι μόνο συνέχεια του πλάνου Γιούνκερ αλλά και  
ως επέκταση του. 

O Διευθυντής της ΕΤΕ - (EIB),  για την περιοχή της Αδριατικής, κ. Miguel Morgado ανέφερε ότι το 90% των δράσεων 
της Τράπεζας είναι εντός της ΕΕ ενώ το υπόλοιπο 10% είναι σε τρίτες χώρες. Όσον αφορά το πλάνο Γιούνκερ, έχουν 
διατεθεί 440 δις ευρώ μέχρι σήμερα ενώ υπολογίζεται μέχρι το 2020 να φτάσουν τα 500 δις. Επίσης αναφέρθηκε 
ότι το πρόγραμμα Invest EU θα αφορά στην χρονική περίοδο 2021-2027 και  θα ενοποιήσει τα υφιστάμενα 
χρηματοδοτικά εργαλεία, σχέδια και διαδικασίες. Το Invest EU μπορεί να χρηματοδοτήσει δράσεις που 
εντάσσονται σε 4 πυλώνες: 1.αειφόρες υποδομές 2. έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση 3. μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις 4. κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες.  

Εν συνεχεία στο πρώτο πάνελ με θέμα «Invest EU: κατευθύνσεις και δυνατότητες» συζητήθηκαν οι επενδυτικές 
προτεραιότητες της Κροατίας καθώς και υφιστάμενα αντικίνητρα όπως η γραφειοκρατία, το φορολογικό σύστημα, 
η έλλειψη ψηφιακών υποδομών κ.α καθώς και στο ρόλο της Κροατικής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
(HBOR).  

Στο δεύτερο πάνελ με θέμα τις «Ευκαιρίες και προσδοκίες από την κροατική προεδρία 2020» συζητήθηκαν θέματα 
σχετικά με την αξιοποίηση της Προεδρίας για την προώθηση της διεθνούς εικόνας της χώρας ως επενδυτικού και 
τουριστικού προορισμού, οι επιπτώσεις του BREXIT (μείωση προϋπολογισμού ΕΕ) και οι συνέπειες από μελλοντική 
υιοθέτηση του Ευρώ στην οικονομία της Κροατίας. 
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 Στρατηγικός στόχος η υιοθέτηση του ευρώ 

Στη συνθήκη προσχώρησης στην ΕΕ, η Κροατία ανέλαβε την υποχρέωση να υιοθετήσει το ευρώ ως επίσημο νόμισμα 
και ο στρατηγικός στόχος είναι να πληρούνται τα κριτήρια μέχρι το τέλος της επόμενης θητείας της κυβέρνησης, 
δήλωσε ο Π/Θ κ. Αντρέι Πλένκοβιτς. 

Η Κροατία έχει τον υψηλότερο αριθμό καταθέσεων σε ευρώ από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός της ευρωζώνης, 
οι Κροάτες εκφράζουν την αξία, υπολογίζουν και αποταμιεύουν σε ευρώ με αποτέλεσμα η αποταμίευση των 
νοικοκυριών σε ευρώ να μην ήταν ποτέ κάτω από το 66% όλων των αποταμιεύσεων, τα τελευταία εννιάμισι χρόνια, 
δήλωσε ο  κ. Plenkovic. 

Το 46% των δανείων των νοικοκυριών είναι στο εγχώριο νόμισμα με ρήτρα νομίσματος και οι επιχειρήσεις 
συνδέονται επίσης σημαντικά με το ευρώ, το 58% των εξαγωγών βασικών προϊόντων είναι εξαγωγές προς τη ζώνη 
του ευρώ και το 56% όλων των διανυκτερεύσεων δημιουργούνται από τουρίστες από την ευρωζώνη και το 50% 
των τραπεζικών δανείων είναι σε ξένο νόμισμα ή στο εγχώριο νόμισμα με ρήτρα νομίσματος, πρόσθεσε. 

Ο προγραμματισμός να ενταχθεί η Κροατία στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών ΙΙ μετά την 
επιβεβαίωση της συμμόρφωσης της με όλες τις προϋποθέσεις το δεύτερο εξάμηνο του 2020, δήλωσε ο κ. Plenkovic. 
Η Κροατία θα παραμείνει στο ΕΜΣΙ ΙΙ μεταξύ δυόμισι και τριών ετών και η είσοδος στη ζώνη του ευρώ αναμένεται 
τον Ιανουάριο του 2023 το νωρίτερο ή τον Ιανουάριο του 2024. 

 

 Άνοδος στην ιδιωτική δανειοληψία / δάνεια προς ιδιώτες 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από την Κεντρική Τράπεζα (ΗΝΒ), το σύνολο των δανείων των 
νοικοκυριών το Σεπτέμβριο ανερχόταν στα 130 δις ΗRK, το οποίο είναι ονομαστικά 6,1% αυξημένο σε σύγκριση με 
το προηγούμενο έτος. Η ανοδική αυτή τάση στην ιδιωτική δανειοληψία παρατηρείται συνεχώς από τον Σεπτέμβριο 
του 2017. 

 

 Τα εμβάσματα αποτελούν σημαντικό μέρος του ισοζυγίου πληρωμών της Κροατίας 

Τα εμβάσματα από τους Κροάτες πολίτες που διαμένουν στο εξωτερικό είναι κοντά στα καθαρά τουριστικά έσοδα 
και αντιπροσωπεύουν μια πολύ σταθερή πηγή χρηματοδότησης. 

Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε άτυπα εμβάσματα, δώρα, ενισχύσεις και συντάξεις πηγαίνουν στο ισοζύγιο 
πληρωμών της Κροατίας σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα και η τάση αυτή αυξάνεται. 

Μάλιστα το 2018, η Κροατία ήταν ένα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα μεγαλύτερα πλεονάσματα 
στις μεταφορές χρημάτων από προσωπικούς λογαριασμούς, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η στατιστική 
υπηρεσία της ΕΕ, Eurostat. 

Η διαφορά μεταξύ εισροών και εκροών από μεταφορές χρημάτων προσωπικών λογαριασμών ήταν 1,326 δις ευρώ 
στην Κροατία το 2018, και αυτή η διαφορά ήταν 61,1% υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Σύμφωνα με έρευνα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ το 65% 
των ατόμων που μετανάστευσαν από την Κροατία υποστηρίζουν ότι κύριο λόγο αποτελούσε η οικονομική 
κατάσταση της χώρας.  

   

 Δυνητική συνεργασία ανάμεσα στη Ρωσία και την Κροατία 

Οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των κροατικών και των ρωσικών επιχειρήσεων είναι μεγάλες, κυρίως στον 
τομέα της ενέργειας, της γεωργίας, της φαρμακευτικής, της βιομηχανίας τροφίμων και κλωστοϋφαντουργίας και 
του τουρισμού όπως ειπώθηκε κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού φόρουμ Κροατίας-Νοβοσιμπίρσκ στο 
Κροατικό Οικονομικό Επιμελητήριο (HGK). 

Η περιοχή είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους με μεγάλα αποθέματα φυσικού αερίου, άνθρακα, βωξίτη και άλλα 
μέταλλα, τεράστιους δασικούς πόρους καθώς και μια πολύ ανεπτυγμένη και οικονομία. 

Το κ/Οικονομικό Επιμελητήριο παροτρύνει τα μέλη του να επεκταθούν στη Ρωσία εδώ και χρόνια, δήλωσε ο 
αντιπρόεδρος του κ. Ιβάν Μπαρμπάριτς. 
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Από την πλευρά του ο πρέσβης της Ρωσίας στην Κροατία, κ. Anvar Azimov, δήλωσε ότι το εμπόριο μεταξύ των δυο 
χωρών για το 2018 ήταν συνολικά 1, 5 δις δολάρια ενώ αναμένεται φέτος στα 2 δις δολάρια. Οι υδρογονάνθρακες 
αποτελούν το 95% των εξαγωγών της Ρωσίας στην Κροατία. Οι εξαγωγές της Κροατίας στη Ρωσία ανέρχονται στα 
200 εκατ. δολάρια. 

Το φόρουμ ολοκληρώθηκε με παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών και στις χώρες και με συναντήσεις από 25 
κροατικές και ρώσικες εταιρίες.  

 

 Η Κροατία ανάμεσα στα κράτη μέλη με τη μεγαλύτερη αύξηση της αγροτικής παραγωγής 

Η Κροατία μαζί με τη Σλοβενία και τη Ρουμανία σημείωσε την μεγαλύτερη αύξηση της αγροτικής παραγωγής στην 
ΕΕ το 2018 σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Η αγροτική παραγωγή στη χώρα ανήλθε στα 2,3 δις ετρώ το 2018 
σημειώνοντας αύξηση 5,9%. 

  

 Οι στατιστικές δείχνουν άνοδος των επιβατών στα κροατικά αεροδρόμια 

Κατά τους πρώτους μήνες του 2019 συνολικά 9,7 εκατομμύρια επιβάτες πέρασαν από τα κροατικά αεροδρόμια, 
ποσοστό που ήταν κατά 8% υψηλότερο από ό, τι την αντίστοιχη περίοδο το 2018. 

Από τις αρχές Ιανουαρίου έως το τέλος Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν 108.500 πτήσεις στα αεροδρόμια, ποσοστό 
που ήταν κατά 4,2% υψηλότερο από ό, τι την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Από την άλλη πλευρά, ο αριθμός των πτητικών λειτουργιών μειώθηκε κατά 1,3% σε 15.200 μόνο τον Σεπτέμβριο, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της κ/ Στατιστικής Υπηρεσίας ( DZS). 

Ο μεγαλύτερος κύκλος εργασιών των επιβατών τον Σεπτέμβριο καταγράφηκε στο αεροδρόμιο Split (467.500). 

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες, ο όγκος των εμπορευμάτων που μεταφέρθηκαν μέσω των κροατικών 
αερολιμένων μειώθηκε κατά 6,7% σε 8.150 τόνους. 

Μόνο τον Σεπτέμβριο, ο όγκος των μεταφερόμενων φορτίων μειώθηκε κατά 21,4% σε 957 τόνους. 

 

 Ανάκαμψη της βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργίας 

Η κροατική βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης το 2018 εμφάνισε τα υψηλότερα έσοδα τα τελευταία 
δέκα έτη και ο αριθμός των εργοστασίων κλωστοϋφαντουργίας αυξάνεται. 

Πέρυσι, η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας σημείωσε αύξηση 5,7% στις εξαγωγές από το προηγούμενο έτος, ενώ 
η βιομηχανία ειδών ένδυσης σημείωσε αύξηση 0,7%. Οι σημαντικότερες αγορές της Κροατίας είναι η Αυστρία, η 
Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Σλοβενία. 

Οι εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων αυξάνονται με βραδύτερο ρυθμό από ό, τι οι εξαγωγές - κατά 
1,9% - γεγονός που αποτελεί καλό δείκτη, ενώ οι εισαγωγές ειδών ένδυσης αυξήθηκαν κατά 7%. 

 

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

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε αδυναμίες στον υπολογισμό κατανομής των κονδυλίων των ταμείων 
συνοχής με αποτέλεσμα η Κροατία να λάβει λιγότερα. Σύμφωνα με πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κροατία 
πρέπει να λάβει, στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021 - 2027, περίπου 6% λιγότερα κονδύλια 
στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής από ότι στο τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο. 

 

 Ο πληθωρισμός μειώθηκε κατά 0,6% τον Οκτώβριο 

Ο ρυθμός πληθωρισμού της Κροατίας που μετράται από τις τιμές καταναλωτή επιβραδύνθηκε τον Οκτώβριο σε 
0,6%, σε σύγκριση με 0,8% το Σεπτέμβριο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (DZS). 

Οι υψηλότερες μηνιαίες αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν για προϊόντα και υπηρεσίες για προσωπική κατανάλωση, 
(+0,4%). Συνολικά, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,7% από τον Ιανουάριο. 
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Η υψηλότερη ετήσια αύξηση τιμών σημειώθηκε για το αλκοόλ και τον καπνό, αυξημένη κατά 4,6%, ακολουθούμενη 
από τις τιμές σε εστιατόρια και ξενοδοχεία, αυξημένη κατά 3,2%. 

Από την άλλη πλευρά, οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στις τιμές των μεταφορών (-2,6%) και στις τιμές των 
καυσίμων (-4,1%). 

 

 Έσοδα 645 εκατ. ευρώ από τον ναυτικό τουρισμό 

Οι τουρίστες που ενοικιάζουν πλοία δαπάνησαν στην Κροατία από τις αρχές του έτους έως τα τέλη Οκτωβρίου 645 
εκατ. ευρώ.  Αυτά τα στοιχεία παρουσιάστηκαν από το κ/ Οικονομικό Επιμελητήριο κατά τη διάρκεια της διάσκεψης 
θαλαμηγών «Booking Manager Summit» που πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ. 

 

 Εγκαινιάστηκε ο πρώτος γεωθερμικός σταθμός της Κροατίας 

Ο πρώτος γεωθερμικός σταθμός της Κροατίας και το μεγαλύτερο εργοστάσιο στην ηπειρωτική Ευρώπη με δυαδική 
τεχνολογία εγκαινιάστηκε επίσημα την Τρίτη στην Ciglena, έξω από το Bjelovar, περίπου 90 χιλιόμετρα 
βορειοανατολικά του Ζάγκρεμπ. 

Η τουρκική εταιρεία MB Holding έχει επενδύσει 325 εκατομμύρια HRK (44 εκατομμύρια ευρώ) στο εργοστάσιο 
δυναμικότητας 16,5 MW, το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει 29.000 νοικοκυριά και απασχολεί 10 εργαζόμενους. 
Είναι η πρώτη τέτοια επένδυση της εταιρείας εκτός της Τουρκίας. 

Το κόστος των υπηρεσιών και του εξοπλισμού για το εργοστάσιο ανερχόταν σε 220 εκατομμύρια HRK και το 68% 
προέρχεται από την αγορά της Κροατίας, όπως ειπώθηκε στη τελετή έναρξης. 

"Το Big 1, το όνομα που έχουμε επιλέξει για το γεωθερμικό αυτό εργοστάσιο, δεν έχει επιλεγεί τυχαία: στην Τουρκία 
έχουμε πέντε γεωθερμικά εργοστάσια και ελπίζουμε να οικοδομήσουμε τόσα στην Κροατία, αν όχι περισσότερα", 
δήλωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της MB Holding, κ. Muharrem Balat. 

Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Tomislav Coric, δήλωσε: «Έργα όπως αυτό μπορούν να 
πραγματοποιηθούν μόνο με μεγάλο ενθουσιασμό και εμπειρία στις επενδύσεις. Πάνω από 300 εκατομμύρια HRK 
έχουν επενδυθεί εδώ, γεγονός που δείχνει τον επαγγελματισμό αυτής της ομάδας και την πίστη τους σε αυτό το 
έργο. Κάθε κιλοβάτ ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι προς το συμφέρον όλων μας και θα έχετε πλήρη 
υποστήριξη από την κροατική κυβέρνηση σε αυτό. Η ενεργειακή στρατηγική μέχρι το 2030 επικεντρώνεται πλήρως 
στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ». 

Μετά το Bjelovar, η MB Holding σχεδιάζει να συνεχίσει τις επενδύσεις της στην Κροατία κατασκευάζοντας 
γεωθερμικό εργοστάσιο ισχύος 19,9 MW στο Legrad. 

 

 Υπουργός Οικονομίας: «Θα κάνω ότι είναι δυνατόν να έρθει η WV στην Κροατία» 

Ο Υπουργός Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας και Βιοτεχνίας, κ. Horvat δήλωσε, ότι θα κάνει ό, τι είναι δυνατόν να 
ανοίξει εργοστάσιο η WV στην Κροατία αλλά επίσης σημείωσε ότι είναι ακόμη «πρόωρο να μιλήσουμε γι αυτό». 
Στο μεταξύ, η εφημερίδα Poslovni Dnevik ανέφερε ότι η κροατική κυβέρνηση θα ξεκινήσει συνομιλίες με τη 
Γερμανίδα καγκελάριο κα. Μέρκελ με στόχο να φέρει τη Volkswagen στην Κροατία. 

 

 Κυβερνητικός προϋπολογισμός έτους 2020 

Στις 14 Νοεμβρίου, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τον προϋπολογισμό για το 2020. Ο προϋπολογισμός που προτάθηκε 
από την κυβέρνηση προβλέπει τα έσοδα να ανέρχονται στα 145 δις HRK και οι δαπάνες στα 114 δις HRK. Επίσης 
αναμένεται αύξηση της χρηματοδότησης των δημόσιων υπηρεσιών από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε με την υπόθεση ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,5% το 2020. 
Η κυβέρνηση παρουσίασε έσοδα υψηλότερα κατά 6,7% σε σύγκριση με τον αρχικό προϋπολογισμό του 2019, και 
κατά 5,4% σε σχέση με τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό που ενέκρινε την ίδια ημέρα το Κοινοβούλιο. 

Οι δαπάνες στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους είναι υψηλότερες κατά 5% , δηλαδή κατά 7 δις  HRK σε 
σύγκριση με το τρέχον έτος και κατά 8,3 δις HRK σε σύγκριση με τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό για το 2019. 
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Ως αποτέλεσμα, το προβλεπόμενο έλλειμμα του προϋπολογισμού το 2020 ανέρχεται σε 2,15 δις HRK (0,5% του 
ΑΕΠ). 

 

 Τα έσοδα της Κροατίας από τις εξαγωγές οίνου στα 9,55 εκατ. ευρώ  

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν στις 21 Νοεμβρίου η συνολική αξία των εξαγωγών οίνου 
στην ΕΕ ανέρχεται στα 22,7 δις ευρώ. Πρώτη στην κατάταξη είναι η Γαλλία με την αξία των εξαγωγών της να 
ανέρχονται στα 5,4 δις ευρώ. 

Οι εξαγωγές οίνου της Κροατίας εντός ΕΕ ανέρχονται στα 9,55 εκατ. ευρώ ενώ οι εξαγωγές εκτός ΕΕ στα 6,6 εκατ. 
ευρώ.  Αντίστοιχα, οι εισαγωγές οίνου της Κροατίας από κράτη εκτός ΕΕ ανέρχονται στα 14,2 εκατ. ευρώ ενώ οι 
εισαγωγές από κράτη μέλη στα 16,5 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με στοιχεία της κ/Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (DZS) η συνολική παραγωγή οίνου για την περίοδο 
2016/2017 ανέρχεται στα 760.000 εκατόλιτρα, με τους πιο σημαντικούς οίνους να είναι οι ονομασίες ΠΟΠ ή 
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (449.760 εκατόλιτρα ή 59,2% της συνολικής παραγωγής). Οι οίνοι 
ποικιλίας αντιπροσώπευαν το 6,4% και οι υπόλοιποι οίνοι το 34,4% της συνολικής παραγωγής. 

 

 Διάσκεψη για την  μελλοντική είσοδο της Κροατίας στην Ευρωζώνη 

Πραγματοποιήθηκε στις 22.11.2019 διάσκεψη στο Ζάγκρεμπ με θέμα «Το μέλλον της Ευρωζώνης ως νομισματική 
ένωση- Η Κροατία στο δρόμο για το ευρώ», Η διάσκεψη οργανώθηκε από το ίδρυμα Hans Seidel, το Croatian 
Statehood Foundation και το Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών Wilfred Martens. Κύριοι ομιλητές ήταν ο κ. Valdis 
Dombrovkis, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, ο Κ/ Υπουργός 
Οικονομικών, κ. Zdravko Maric και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας (ΗΝΒ), κ. Boris Vujcic. 

Στην κεντρική ομιλία του ο κ. Dombrovkis  δήλωσε ότι η Κροατία πρέπει να λάβει 19 μέτρα σε έξι διαφορετικούς 
τομείς, τα οποία έχει δεσμευτεί να επιτύχει σε Επιστολή Πρόθεσης (Letter of Intent)  της, την οποία κατέθεσε στις 
4 Ιουλίου 2019  για την ένταξή της στον ΜΣΙ ΙΙ και στην Τραπεζική Ένωση. Τα μέτρα αυτά συνδέονται με την ενίσχυση 
της ικανότητας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, την ενίσχυση της τραπεζικής εποπτείας μέσω της στενής 
συνεργασίας με την ΕΚΤ, την ανάπτυξη του μακροπροληπτικού πλαισίου, την ενίσχυση του πλαισίου για την 
αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρημάτων, την ενίσχυση της διακυβέρνησης του δημόσιου τομέα και τη μείωση 
διοικητικών και οικονομικών επιβαρύνσεων.  

Ο κ. Dombrovskis δήλωσε ότι η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων και υποχρεώσεων είναι ουσιώδης και αν 
πραγματοποιηθεί η Κροατία θα μπορούσε ήδη να εισέλθει στον ΜΣΙ ΙΙ το δεύτερο εξάμηνο του 2020. 

Ο κ. Maric υπογράμμισε το γεγονός ότι η εθνική οικονομία είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένη με το ευρώ, σημειώνοντας 
ότι η εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου ήταν υψηλά στον κατάλογο των οφελών από την εισαγωγή του 
ευρώ. Όσον αφορά τις αρνητικές πτυχές της προσχώρησης στη ζώνη του ευρώ, ανέφερε τον φόβο της αύξησης των 
τιμών μεταξύ των πολιτών. 

Ο κ. Vujcic πρόσθεσε ότι η ένταξη της Κροατίας στο κοινό σύστημα τραπεζικής εποπτείας (SSM) αποτελεί 
προϋπόθεση για την ένταξη της στο ΜΣΙ ΙΙ αλλά ότι δεν το θεωρεί σημαντικό πλεονέκτημα υποστηρίζοντας ότι η 
Κροατία διαθέτει ένα πολύ σταθερό τραπεζικό σύστημα το οποίο είναι πολύ καλύτερα κεφαλαιοποιημένο από το 
τραπεζικό σύστημα της ζώνης του ευρώ. 

 

 Το ΑΕΠ της Κροατίας αυξήθηκε κατά 2,9%  

Σύμφωνα με τους διαθέσιμους μηνιαίους δείκτες, ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ επιταχύνθηκε το τρίτο 
τρίμηνο του 2019. Μετά τη στασιμότητα κατά το δεύτερο τρίμηνο, η ανεργία εξακολούθησε να μειώνεται, ενώ η 
αύξηση της απασχόλησης επιβραδύνθηκε. Το τρίτο τρίμηνο, ο ρυθμός αύξησης των ονομαστικών μισθών αυξήθηκε 
ελαφρά, ενώ οι μισθοί στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα. 

Ο ετήσιος πληθωρισμός τιμών καταναλωτή τον Σεπτέμβριο παρέμεινε στο επίπεδο του Αυγούστου, στο 0,8%. 

Το τρίτο τρίμηνο του 2019, η οικονομία της Κροατίας αυξήθηκε κατά 2,9% σε ετήσια βάση, μια κάπως ταχύτερη 
ανάπτυξη σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο, όταν το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,4%. 
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Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (DZS) εξέδωσε την αρχική εκτίμησή του σύμφωνα με την οποία το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 2,9% σε ετήσια βάση. Αυτό είναι το 21ο  τρίμηνο στη σειρά 
που το ΑΕΠ της Κροατίας έχει αυξηθεί. 

Η μεγαλύτερη θετική συμβολή στο ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο προήλθε από την αύξηση των εξαγωγών βασικών 
προϊόντων και υπηρεσιών και την κατανάλωση των νοικοκυριών, σύμφωνα με στοιχεία της DZS. 

Η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 3,3% το τρίτο τρίμηνο σε ετήσια βάση και 2,7% σε σύγκριση με το 
δεύτερο τρίμηνο. 

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 4,7% το τρίτο τρίμηνο σε ετήσια βάση και κατά 3,3% σε 
τριμηνιαία βάση. Οι εξαγωγές βασικών προϊόντων σημείωσαν άνοδο 7,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 
κατά 3,1%. Η αύξηση των ακαθάριστων επενδύσεων σε πάγιο κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 5% το τρίτο τρίμηνο του 
έτους, η οποία ήταν βραδύτερη από ό, τι το δεύτερο τρίμηνο, όταν αυξήθηκε κατά 8,2%. 

Οι κυβερνητικές δαπάνες αυξήθηκαν επίσης το τρίτο τρίμηνο (+ 2,9%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
προηγούμενου έτους, η οποία αύξηση ήταν βραδύτερη από ό, τι το δεύτερο τρίμηνο (+ 3,9%). 

Το τρίτο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το ΑΕΠ της Κροατίας αυξήθηκε κατά 0,8% 
από το δεύτερο τρίμηνο και 2,8% από το τρίτο τρίμηνο του 2018. 

Πρόκειται για υψηλότερη ανάπτυξη από τον μέσο όρο της ΕΕ. Πρόσφατα, η στατιστική υπηρεσία της Eurostat 
ανέφερε ότι η οικονομία της ΕΕ αυξήθηκε κατά 1,3% το τρίτο τρίμηνο του έτους και 0,3% το τρίμηνο. 

 

 Τον Δεκέμβριο τίθεται σε λειτουργία η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή των τελευταίων 50 ετών 

Ο Υπουργός Θαλασσών, Μεταφορών και Υποδομών, κ. Oleg Butkovic, ανακοίνωσε ότι η σιδηροδρομική γραμμή Sv 
Ivan Zabno-Gradec η οποία θα αποτελεί την πρώτη καινούρια σιδηροδρομική γραμμή έπειτα από 50 έτη στην 
Κροατία, θα τεθεί σε λειτουργία. Υπογράμμισε επίσης ότι στα επόμενα έτη οι επενδύσεις θα εστιαστούν στις 
σιδηροδρομικές γραμμές κατά μήκος του Μεσογειακού Διαδρόμου και του διαδρόμου προς τα ανατολικά της 
χώρας. 

 

 Η φαρμακευτική βιομηχανία ως ένας από τους κύριους συντελεστές της οικονομίας 

Η φαρμακευτική βιομηχανία αποτελεί ένας από τους κύριους συντελεστές της κροατικής οικονομίας καθώς αυτός 
ο τομέας έχει  κάνει τεράστια πρόοδο στις εξαγωγές τα τελευταία δέκα έτη. Σύμφωνα με το Εμπορικό Επιμελητήριο 
της Κροατίας (HUP), το οποίο οργάνωσε ημερίδα στις 27 Νοεμβρίου στο Ζάγκρεμπ για τις φαρμακευτικές 
βιομηχανίες και τη βιομηχανία 4.0, τα μέλη του συνδέσμου παραγωγής φαρμάκων έχουν ετήσια έσοδα 7 δις HRK 
από τα οποία τα 5 δις HRK προέρχονται από τις εξαγωγές. Επίσης, έως σήμερα έχουν επενδυθεί 2,5 δις HRK σε 
σύγχρονες εγκαταστάσεις και νέες τεχνολογίες. 

 

 Επίσκεψη του Προέδρου της Ελβετίας στην Κροατία 

Ο Πρόεδρος της Ελβετίας, κ. Ueli Maurer, επισκέφθηκε την Κροατία στις 29 Νοεμβρίου και συναντήθηκε με την 
ομόλογό του, κα. Kolinda Grabar- Kitarovic. Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του τόνισε ότι η Ελβετία ενδιαφέρεται 
για την περαιτέρω προώθηση των σχέσεών της με την Κροατία, κυρίως στον τομέα της οικονομίας.  

Η Πρόεδρος της Κροατίας, κα. Grabar-Kitarovic, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Ελβετία κατατάσσεται 12η όσον 
αφορά τις επενδύσεις στην Κροατία. Το διμερές εμπόριο το 2018 ήταν 352 εκατ. Ευρώ, ενώ οι εξαγωγές της 
Κροατίας στην Ελβετία αυξήθηκαν φέτος. Κατά τους πρώτους οκτώ μήνες αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 15%, 
σε περίπου 140 εκατ. Ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από την Ελβετία ανήλθαν σε 103 εκατ. Ευρώ, ανέφερε. 

Οι Ελβετοί επενδυτές στην Κροατία έχουν επενδύσει κυρίως  στη φαρμακευτική, τη μηχανική και την ηλεκτρονική 
βιομηχανία, καθώς και στον ασφαλιστικό τομέα και η συνεργασία στη βιομηχανία τροφίμων έχει επίσης αυξηθεί, 
όπως ειπώθηκε. 

Σημαντική είναι και η συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας. 

   

 Αύξηση της δανειοδότησης των εμπορικών τραπεζών κατά 0,9% 
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Στα τέλη του Σεπτεμβρίου 2019, το σύνολο της δανειοδότησης των εμπορικών τραπεζών στην Κροατία ανερχόταν 
στα 253.3 δις HRK, αυξημένο κατά 0,9% σε σύγκριση με τα τέλη του 2018. Τα δάνεια σε εγχώριο νόμισμα συνεχίζουν 
να παρουσιάζουν αύξηση ενώ τα δάνεια σε ξένο νόμισμα μειώνονται σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας 
της Κροατίας (ΗΝΒ). 

Στην εν λόγω περίοδο, τα δάνεια σε εγχώριο νόμισμα αυξήθηκαν πάνω από 7,8 δις HRK ενώ τα δάνεια σε ξένο 
νόμισμα μειώθηκαν κατά 5,5 δις HRK. Σημειωτέον, τα δάνεια σε ξένο νόμισμα παρουσιάζουν πτωτική τάση από τα 
μέσα του 2012. Την περίοδο εκείνη, τα δάνεια σε ευρώ αντιστοιχούσαν στο 76,3% όλων των δανείων. Το 
Σεπτέμβριο του 2019 το μερίδιο τους ανερχόταν στο 56%. 

Τα δάνεια των νοικοκυριών αποτελούν το μεγαλύτερο μερίδιο των δανείων (130,1 δις HRK) ενώ τα εταιρικά δάνεια 
συνεχίζουν να μειώνονται για τον έκτο συνεχόμενο μήνα (-2,5% από τα τέλη του 2018). 

 

 Επενδύσεις ύψους 826 εκατ. HRK ΤΟ 2020 από  τον όμιλο Valamar Riviera 
 
To Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου Valamar Riviera υιοθέτησε στις 29 Νοεμβρίου το επενδυτικό του σχέδιο  για 
το 2020, σύμφωνα με το οποίο οι συνολικές επενδύσεις σε προορισμούς της Valamar, συμπεριλαμβανομένου  του 
Imperial Riviera, ανέρχονται σε 826 εκατομμύρια HRK. Ο όμιλος Valamar ανέφερε μέσω του Χρηματιστηρίου του 
Ζάγκρεμπ ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου έχει λάβει την τελική απόφαση για την έγκριση επενδύσεων 
ύψους 599,9 εκατομμυρίων HRK το 2020 και της επιπρόσθετης επένδυσης ύψους 226,2 εκατομμυρίων HRK για το 
κατάλυμα Imperial Riviera. Μέχρι σήμερα, ο όμιλος Valamar Riviera, που  έχει επενδύσει περίπου 6 δισεκατομμύρια 
HRK, καθιστώντας τον έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές στην Κροατία και την περιοχή.  
 

 Νέο ηλεκτρικό τρένο τέθηκε σε λειτουργία στο Ζάγκρεμπ 

Ένα νέο υβριδικό τρένο (που λειτουργεί και με ηλεκτρικό ρεύμα και με ντίζελ, αναλόγως την κατάσταση του 
δικτύου) αναχώρησε από τον κεντρικό σταθμό του Ζάγκρεμπ προς το  Varazdin στην πρώτη του τακτική καθημερινή 
διαδρομή. Το τρένο έχει κατασκευαστεί για τον Κροατικό Σιδηρόδρομο (HZ)  από την εταιρία ηλεκτρικών οχημάτων 
Koncar.  

Σύμφωνα με τον CEO του Κροατικού Σιδηροδρόμου για την Μεταφορά των Επιβατών (HZZP), κ. Zeljko Ukic, έχει 
διασφαλιστεί δάνειο ύψους 17, 4 εκατ. ευρώ από την Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για ακόμα 
4 τρένα τα οποία θα παραδοθούν  μέχρι το τέλος Μαρτίου 2020. Επιπρόσθετα, έχει προγραμματιστεί η παράδοση 
ακόμα 12 ηλεκτρικών τρένων και 7 τρένων υπερσύγχρονης τεχνολογίας  ανάμεσα στο 2021 και το 2024. 

 

 Οι τράπεζες σημειώνουν κέρδη 5,31 δις HRK  

Κατά τους πρώτους 9 μήνες του 2019, οι τράπεζες στην Κροατία σημείωσαν κέρδη ύψους 5,31 δις HRK πριν την 
φορολόγηση, 66,99 εκατ HRK παραπάνω σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας (ΗΝΒ).Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε 20 τράπεζες. Από αυτές τις τράπεζες μόνο μια, η Croatia Banka, 
παρουσίασε απώλειες στα κέρδη της (27,7 εκατ HRK).Τα μεγαλύτερα μικτά κέρδη παρουσίασε η Zagrebacka Banka 
(1.54 δις HRK).  

 

 Περιφερειακό κέντρο διανομής φρούτων και λαχανικών 6.7 εκατ. ευρώ στο Osjek 

Περιφερειακό κέντρο διανομής φρούτων και λαχανικών ύψους 50 εκ.  HRK πρόκειται να κατασκευαστεί στο 
προάστιο Nemetin του Osijek, με την αρωγή των κονδυλίων της ΕΕ . Το κέντρο θα συμπεριλαμβάνει μια μονάδα 
ψύξης, μια μονάδα διαλογής και μια μονάδα ξήρανσης  και θα έχει  χωρητικότητα 3.360 τόνους. Εκτιμάται οτι θα 
λειτουργήσει στα τέλη του 2020. 


