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 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 1 δις Ευρώ για τη διατήρηση θέσεων εργασίας στην Κροατία 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνει 81,4 δις Ευρώ σε ευνοϊκά δάνεια προς 15 
κράτη μέλη για διατήρηση θέσεων εργασίας και η Κροατία αναμένεται να λάβει 1 δις Ευρώ. Τα 15 αυτά κράτη 
έχουν ζητήσει επισήμως χρηματοδοτική στήριξη βάσει του μέσου SURE για την προστασία των θέσεων εργασίας 
και των εργαζομένων από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού. Το SURE συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια 
της κροατικής προεδρίας ως μέρος προσπάθειας στήριξης των οικονομιών των κρατών μελών κατά την διάρκεια 
της πανδημίας. Τα δάνεια θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν ξαφνικές αυξήσεις των δημοσίων 
δαπανών για τη διατήρηση της απασχόλησης και την κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται άμεσα με τη 
χρηματοδότηση εθνικών προγραμμάτων βραχυπρόθεσμης εργασίας και άλλα παρόμοια μέτρα που έχουν τεθεί 
σε εφαρμογή ως απάντηση στην κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία του κορονοϊού. 
 

 Η Κροατία καταγράφει 2.44 εκατ. τουριστικές αφίξεις   
Σύμφωνα με το σύστημα τουριστικών check-in και check-out του eVisitor, η Κροατία κατέγραψε 2,44 εκατ. 
τουριστικές αφίξεις και 18,60 εκατ. διανυκτερεύσεις τον Ιούλιο, οι οποίες είναι αντίστοιχες αυξήσεις 53% και 61% 
σε σύγκριση με τον περασμένο Ιούλιο σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Κροατικό Τουριστικό 
Συμβούλιο (HTZ) καλύπτουν τους τουρίστες που διαμένουν σε εμπορικά και μη εμπορικά καταλύματα καθώς και 
τους τουρίστες με ιστιοπλοϊκά. Το Αύγουστο κατεγράφησαν περίπου 800.000 τουρίστες (1.197.000 την ίδια 
περίοδο το 2019), το οποίο ανέρχεται σε 66% του αντίστοιχου ποσοστού του παρελθόντος έτους. Ως προς τις 
χώρες προέλευσης το μεγαλύτερο μέρος των τουριστών προέρχεται από την Γερμανία ενώ ακολουθούν η 
Σλοβενία, η Πολωνία και Αυστρία. Αξιοσημείωτη επίσης είναι η αύξηση του εγχώριου τουρισμού. 
 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει την επέκταση συμφωνίας παραχώρησης για αυτοκινητόδρομο Istrian Y 
Σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο της Κροατίας 
για παράταση της συμφωνίας παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου Istrian Y μεταξύ της Κροατίας και της 
εταιρείας Bina-Istra. Αυτό θα επιτρέψει την προώθηση νέων επενδύσεων ύψους 197 εκατ. Ευρώ από τον 
διαχειριστή παραχώρησης. Ο Istrian Y είναι αυτοκινητόδρομος μήκους 145 χλμ. που συνδέει την περιφέρεια της 
Istra (B. Αδριατική) με την υπόλοιπη Κροατία. Ο αυτοκινητόδρομος λειτουργεί βάσει συμφωνίας παραχώρησης 
από το 1995, η οποία ανατέθηκε στην εταιρεία Bina-Istra έως το 2034. Τον Ιούνιο του 2020, η Κροατία 
κοινοποίησε στην Επιτροπή παράταση της συμφωνίας παραχώρησης έως το 2039. Η παράταση αυτή θα 
επιτρέψει στην Bina-Istra να χρηματοδοτήσει την κατασκευή ενός δεύτερου οδοστρώματος (μία ακόμη λωρίδα σε 
κάθε κατεύθυνση) έκτασης 8 χλμ. στη βορειοανατολική πλευρά του αυτοκινητόδρομου. 
 

 Μείωση των εισαγωγών και εξαγωγών το α’ εξάμηνο 2020 
Οι εξαγωγές αγαθών της Κροατίας τους πρώτους έξι μήνες του 2020 ανήλθαν σε 6,8 δις Ευρώ, μειωμένα κατά 
6,1% σε ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 11,8% στα 11,04 δις Ευρώ σύμφωνα με την κ/Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία (DZS). Το έλλειμμα εξωτερικού εμπορίου ήταν 4,2 δις Ευρώ. 
Η Κροατία εξήγαγε αγαθά αξίας 4,8 δις Ευρώ σε κράτη μέλη της ΕΕ (μείωση 4,2%), ενώ οι εξαγωγές σε χώρες 
εκτός ΕΕ μειώθηκαν  κατά 14% στα 2,03 δις Ευρώ. Τα εμπορεύματα που εισήχθησαν από κράτη μέλη της ΕΕ 
μειώθηκαν κατά 14,6% στα 8,8 δις Ευρώ, ενώ τα εμπορεύματα που εισήχθησαν από χώρες εκτός ΕΕ μειώθηκαν 
κατά 15,8% στα 2,2 δις Ευρώ. Η Γερμανία και η Ιταλία παραμένουν οι κύριοι εξωτερικοί εμπορικοί εταίροι της 
Κροατίας. 
 

 Έναρξη σιδηροδρομικού έργου προς την Rijeka  
Η κ/κρατική εταιρεία HZ Infrastruktura ξεκινά ένα έργο για την αναβάθμιση του υπάρχοντος σιδηροδρόμου και 
την κατασκευή μιας δεύτερης γραμμής από το Hrvatski Leskovac στο Karlovac, με την αξία του έργου να ανέρχεται 
στα 2,3 δις HRK χωρίς ΦΠΑ (1 Ευρώ= περίπου 7,48 HRK). Το εν λόγω έργο αποτελεί μέρους του σιδηροδρόμου 
Rijeka-Ζάγκρεμπ-Βουδαπέστη, ο οποίος με τη σειρά του αποτελεί μέρος του Μεσογειακού Διαδρόμου ΤΕΝ-Τ. Ο 
διαγωνισμός για το έργο, το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα παρέχει το 85% 
της χρηματοδότησης, θα δημοσιευθεί τον Σεπτέμβριο ενώ ολόκληρο το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 
2027. 
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 Εκταμίευση 88,9 εκατ. Ευρώ από την ΕΕ στην Κροατία για τον σεισμό στο Ζάγκρεμπ 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στον ιστότοπο της την πρώτη εκταμίευση χρηματοδοτικής βοήθειας ύψους 
88,9 εκατ. Ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (ESUF) ως βοήθεια για την Κροατία μετά τον σεισμό 
που έπληξε το Ζάγκρεμπ τον Μάρτιο τ.ε. Το ΤΑΕΕ (ESUF)  ιδρύθηκε το 2002 ως μορφή οικονομικής στήριξης στα 
κράτη μέλη της ΕΕ ύστερα από σοβαρές φυσικές καταστροφές. 
 

 Τελειώνουν οι εργασίες στο υποβρύχιο τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου  
Ο φορέας εκμετάλλευσης αγωγών φυσικού αερίου Plinacro ανακοίνωσε ότι οι εργασίες για το υποβρύχιο τμήμα 
του αγωγού φ.α. Omisalj-Zlobin, για τη μεταφορά φ.α. από τον τερματικό σταθμό ΥΦΑ/LNG στη νήσο Krk, 
βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση. Η εν λόγω επένδυση αποτελεί ουσιαστικό μέρος του τερματικού σταθμού 
ΥΦΑ/LNG και ανέρχεται σε 430 εκατ. HRK με την υποστήριξη της ΕΕ ενώ αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 
τέλος του έτους. 
 

 Στην Κροατία έχουν συναφθεί ευρωπαϊκά έργα ύψους 10,6 δις Ευρώ έως σήμερα 
Σύμφωνα με δελτίο τύπου του κ/Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Πόρων έργα αξίας 10,6 
δις Ευρώ, ή το 99,2% των διατιθέμενων πόρων συνήφθησαν έως τις 15 Αυγούστου τ.ε. στο πλαίσιο των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ESIF). Συνολικά 10,7 δις Ευρώ είχαν τεθεί στη διάθεση της 
Κροατίας κατά την περίοδο 2014-2020. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, κατά την περίοδο από το 
2013 έως τις 15 Αυγούστου 2020, η διαφορά μεταξύ των κονδυλίων που καταβλήθηκαν από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ στον προϋπολογισμό της Κροατίας και των πόρων που καταβλήθηκαν από τον προϋπολογισμό της 
Κροατίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ανέρχεται σε 26,8 δις HRK υπέρ του κροατικού προϋπολογισμού. 
 

 Κατασκευή ηλιακού πάρκου στη Novalja 
Σύμφωνα με το κ/Οικονομικό Επιμελητήριο (HGK) θα κατασκευαστεί ανεξάρτητος φωτοβολταϊκός σταθμός 
παραγωγής ενέργειας κόστους 10 εκατ. Ευρώ στη Novalja στη νήσο Pag, ο οποίος αναμένεται να παράγει 25 GWh 
ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως. Πίσω από αυτή την επένδυση βρίσκεται η εταιρεία PR Global, η οποία έχει ήδη 
αναπτύξει αιολικά πάρκα στην Κροατία. Επί του παρόντος δεν έχει οριστεί ακόμα η προθεσμία ολοκλήρωσης του 
έργου. 
 

 Η Κροατία λαμβάνει τη σφραγίδα WTTC Safe Travels 
Σύμφωνα με δήλωση του κ/Υπουργείου Τουρισμού το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC), το 
οποίο εκπροσωπεί τον παγκόσμιο ταξιδιωτικό και τουριστικό τομέα, έχει απονείμει στην Κροατία τη σφραγίδα 
Safe Travels. Η σφραγίδα αυτή επιτρέπει τον εντοπισμό προορισμών και εταιρειών σε όλο τον κόσμο που έχουν 
υιοθετήσει τα παγκόσμια πρότυπα υγείας και υγιεινής. Μαζί με την Κροατία, το WTTC Safe Travels Stamp 
απονεμήθηκε επίσης στην Ευρώπη στην Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σλοβενία, τη Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο, 
την Ουκρανία και την Τουρκία ενώ την έχουν λάβει και 22 άλλοι προορισμοί σε όλο τον κόσμο. 
 

 Δημιουργία δημόσιου ινστιτούτου για τα ύδατα στην Κροατία 
Ένα δημόσιο ινστιτούτο για τα ύδατα θα δημιουργηθεί φέτος στο Ζάγκρεμπ, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία 
για τη διαχείριση των υδάτων. Η χρηματοδότηση για το εν λόγω ίδρυμα, που θα έχει την ονομασία Ινστιτούτο για 
τα ύδατα Josip Juraj Strossmayer, θα παρέχεται από την εταιρεία διαχείρισης νερού Hrvatske Vode, η οποία είναι 
υπεύθυνη για τη διαχείριση δημόσιων υδάτινων πόρων καθώς και των προστατευτικών και υδρο-βελτιωτικών 
συστημάτων. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην κ/ημερήσια εφημερίδα Jutarnji List  θα διατεθούν συνολικά 3 εκατ. 
HRK για το ινστιτούτο αυτό κατά την περίοδο 2020-2022. Το ινστιτούτο θα είναι ένα επιστημονικό ίδρυμα 
υπεύθυνο για την παροχή έρευνας και εμπειρογνωμοσύνης στην εταιρεία Hrvatske Vode. Η Κροατία είναι μεταξύ 
των κορυφαίων χωρών της Ευρώπης όσον αφορά τα αποθέματα πόσιμου νερού και σύμφωνα με έκθεση της 
Eurostat το 2017, βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης μεταξύ των κρατών-μελών όσον αφορά τους πόρους 
γλυκού νερού ανά κάτοικο (μακροπρόθεσμος μέσος όρος 27.330 m³ ανά κάτοικο).   
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 Οι παραγωγοί γαλακτοκομικών σημειώνουν καθαρά κέρδη την τελευταία πενταετία 
Την τελευταία πενταετία οι παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων στην Κροατία αύξησαν τα έσοδά τους και τον 
αριθμό των εργαζομένων και σημείωσαν ενοποιημένα καθαρά κέρδη. Σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύθηκε 
από τον Οικονομικό Οργανισμό (FINA) κατά την περίοδο από το 2015 έως το 2019 ο αριθμός των 
γαλακτοπαραγωγών αυξήθηκε κατά 21,1%, από 57 σε 69, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 2,9% 
σε 3.267 το 2019 . Τα συνολικά έσοδά τους το 2019 ήταν 6,12 δις HRK, αύξηση 11,7% σε σύγκριση με το 2015, ενώ 
οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 12,4% σε 6,04 δις HRK. Τα κέρδη μειώθηκαν κατά 11,9% σε 78 εκατ. HRK, ενώ οι 
απώλειες μειώθηκαν κατά 85,5% από το 2015, σε 17,6 εκατ. HRK. Το ενοποιημένο αποτέλεσμα το 2019 είναι 
καθαρό κέρδος ύψους 60,4 εκατ. HRK, 77% περισσότερο από ό, τι το 2015, όταν το καθαρό κέρδος ανήλθε σε 34,1 
εκατομμύρια HRK. Κατά τα έτη μεταξύ 2015 και 2019, τα κέρδη ανήλθαν σε 166,4 εκατ. HRK το 2016, 77,7 εκατ. 
HRK το 2017 και 109,4 εκατ. HRK το 2018. Κατά την διάρκεια της εν λόγω περιόδου, οι γαλακτοπαραγωγοί 
κέρδισαν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους (87-89%) στην εγχώρια αγορά, ενώ οι εξαγωγές 
αντιπροσώπευαν το 8-11% όλων των εσόδων. Δεδομένου ότι οι εισαγωγές ήταν υψηλότερες από τις εξαγωγές, η 
γαλακτοκομική βιομηχανία σημείωσε αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο την εν λόγω περίοδο.. 
 

 Η Ουγγαρία εντείνει τους περιορισμούς στα σύνορα 
Η Ουγγαρία θα ενισχύσει τους περιορισμούς όσο αφορά τη διέλευση των συνόρων από την 1

η
 Σεπτεμβρίου τ.ε. 

για να αποτρέψει την εξάπλωση του κορονοϊού καθώς ο αριθμός των νέων κρουσμάτων αυξάνεται στις γειτονικές 
χώρες σύμφωνα με δήλωση του ΠΘ της Ουγγαρίας κ. Orban. Τα μέτρα αυτά θα ισχύουν και για τα άτομα που 
εισέρχονται στη χώρα από την Κροατία. 
 

 Πτώση του ΑΕΠ 12% το β’ εξάμηνο 2020 σύμφωνα με την κ/Εθνική Στατιστική Υπηρεσία  
Σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύθηκε από την κ/Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (DZS) η οικονομία της χώρας 
παρουσιάζει πρωτοφανή πτώση το β’ εξάμηνο 2020. Σύμφωνα με τους αναλυτές η πτώση αυτή κυμαίνεται από 
12% έως 17%. Μέχρι πρότινος η μεγαλύτερη πτώση του ΑΕΠ στην Κροατία παρατηρήθηκε το α’ εξάμηνο του 2009 
(8,8%) στην αρχή της παγκόσμιας ύφεσης. Βέβαια, η οικονομία της Κροατίας αναμένεται να ανακάμψει πιο 
σύντομα από ότι το 2009 σύμφωνα με την ανάλυση.   
 

 Η εταιρεία Koncar παραδίδει ακόμα 6 τραμ στη Λεττονία  
Η εταιρεία Koncar - Electric Vehicles υπέγραψε σύμβαση ύψους 8,8 εκατ. Ευρώ για την παραγωγή και παράδοση 
έξι νέων τραμ χαμηλού ορόφου για την εταιρεία δημόσιων μεταφορών στην πόλη Liepaja της Λετονίας. Το 
συμβόλαιο αποτελεί συνέχεια προηγούμενης σύμβασης που υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2018 με την εταιρεία 
Liepajas Tramvajs για έξι τραμ, με τη δυνατότητα παράδοσης έως και οκτώ ακόμη τραμ μόλις εξασφαλιστούν τα 
κεφάλαια. Το πρώτο από αυτό το επόμενο σύνολο έξι τραμ θα παραδοθεί σε 18 μήνες ενώ και τα έξι θα 
παραδοθούν εντός 2 ετών από την υπογραφή της σύμβασης. 
 

 Η παραγωγή δαμάσκηνων στην Κροατία μειώνεται, οι εισαγωγές αυξάνονται 
Τα δαμάσκηνα αυξάνονται όλο και περισσότερο στην ΕΕ, ωστόσο, τα αποτελέσματα της Κροατίας στην ανάπτυξη 
αυτού του καρπού ταλαντεύονται, καθώς η καλλιέργεια δαμάσκηνων επηρεάζεται συχνά από τις καιρικές 
συνθήκες όπως ήταν φέτος, επομένως τα εισαγόμενα δαμάσκηνα κυριαρχούν στην αγορά σύμφωνα με ανάλυση 
εταιρείας συμβούλων για τη βιομηχανία τροφίμων, Smarter. Πέρυσι εισήχθησαν 2.535 τόνοι φρέσκων 
δαμάσκηνων αξίας 1,5 εκατ. Ευρώ, ενώ η χώρα εξήγαγε 845 τόνους με μόνο 540.000 Ευρώ. Τα περισσότερα 
εισαγόμενα δαμάσκηνα προέρχονταν από τη Σερβία (913 τόνοι), τη Μολδαβία (619 τόνοι) και τη Βόρεια 
Μακεδονία (427 τόνοι). Ταυτόχρονα, η Κροατία εισήγαγε σχεδόν χίλιους τόνους δαμάσκηνων αξίας 2 εκατ. Ευρώ, 
εκ των οποίων τα δύο τρίτα εισήχθησαν από τη Χιλή και τη Σερβία. Οι ευρωπαϊκές αναλύσεις δείχνουν ότι το 
δαμάσκηνο είναι ένας από τους καρπούς με τις περισσότερες προοπτικές εξαγωγής στην Ευρώπη και η αγοραία 
αξία του στην ΕΕ υπερβαίνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ. 
 
 
 
 


