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 Ο κ/Υπουργός Οικονομίας προεδρεύει στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στις Βρυξέλλες 
Ο Υπουργός Οικονομίας της Κροατίας κ. Darko Horvat προήδρευσε για πρώτη φορά σε συνεδρίαση του Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Προεδρίας της Κροατίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στην οποία 
συζήτησε θέματα άμεσης σημασίας για την οικονομία της ΕΕ σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Υπουργείου.Ο 
Επίτροπος Thierry Breton αναφέρθηκε στις επιπτώσεις του κοροναϊου στην οικονομία της ΕΕ και τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί. Υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι να συνεχίσει η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες και να συντονίζουν τις ενέργειες τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να αποφευχθεί η 
περαιτέρω διάδοση του COVID-19 και να περιοριστεί ο αντίκτυπός του στην οικονομία.Συζητήθηκε επίσης η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EuropeanGreenDeal), η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και η φιλοδοξία της 
Ένωσης να καταστεί η πρώτη αυτάρκης ήπειρος έως το 2050.Ο κ. Horvat υπογράμμισε τη σημασία της βελτίωσης 
των κανονισμών για τις επιχειρήσεις και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ολόκληρη την ΕΕ, 
καθώς και για τη συμπερίληψη του ενδιαφερόμενου κοινού στη νομοθετική διαδικασία με σκοπό την εξασφάλιση 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης.Το άτυπο μέρος της συνάντησης συζήτησε την τεχνητή 
νοημοσύνη. 
 

 Συμφωνία ύψους 23 εκατ. Ευρώ για την ανακατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Virovitica-Pitomaca 
Η κ/κρατική σιδηροδρομική εταιρεία HZ Infrastruktura και η αυστριακή εταιρεία Swietelsky υπέγραψαν συμφωνία 
στη Virovitica (150 χιλιόμετρα ανατολικά από το Ζάγκρεμπ) για την ανακατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής 
μήκους 21 χιλιομέτρων μεταξύ της Virovitica και της Virovitica Pitomaca, έργο ύψους περίπου23 εκατ. Ευρώ. Το έργο 
αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 18 μήνεςκαι θα χρηματοδοτηθεί με εμπορικό δάνειο που θα υποστηρίζεται από 
κρατική εγγύηση.Το τμήμα Virovitica-Pitomaca αποτελεί τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει τις πόλεις 
Varazdin, Koprivnica, Virovitica, Osijek και Dalj και είναι το πρώτο από τα τρία τμήματα για τα οποία η HZ 
Infrastruktura έχει εξασφαλίσει 60 εκατ. Ευρώ για την επόμενη πενταετία. Τα άλλα δύο τμήματα είναι το Pitomaca-
Virje (22χλμ.) και  το Virje-Koprivnica (20χλμ.). 
 

 Η Κροατία θα ορίσει κριτήρια για τους προμηθευτές εξοπλισμού 5Gκαι θα απονείμει συχνότητες μέχρι το τέλος 
του έτους 
Σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δίκτυα 5G, η Κροατική Ρυθμιστική Αρχή για τη 
Βιομηχανία Δικτύων (HAKOM) θα καθορίσει κριτήρια για προμηθευτές εξοπλισμού που επιθυμούν να 
δραστηριοποιηθούν στην κροατική αγορά και θα αναθέσει συχνότητες για 5G έως το τέλος του έτους.Νωρίτερα, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στον Παγκόσμιο Ιστό (ENISA) αποκάλυψαν το 
αποκαλούμενο Toolbox για 5G το οποίο αποτελεί την απάντησηόλων των κρατών μελών σε πιθανούς κινδύνους για 
την ασφάλεια του κυβερνοχώρου που σχετίζονται με την ανάπτυξη δικτύων 5G.Οι κίνδυνοι αξιολογήθηκαν τόσο σε 
εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, ενώ η HAKOM συντονίζει την αξιολόγηση κινδύνων στην Κροατία.Η δημόσια 
διαβούλευση για την απονομή των ζωνών συχνοτήτων διεξήχθη μεταξύ 18 Οκτωβρίου 2019 και 20 Ιανουαρίου 2020 
και η HAKOM σχεδιάζει να απονείμει ζώνες συχνοτήτων για την εφαρμογή της τεχνολογίας 5G μέχρι το τέλος του 
τρέχοντος έτους. 
 

 Επίσημη επίσκεψη Υπ. Εμπορίου της Τουρκίας στο Ζάγκρεμπ  
Επίσημη επίσκεψη στο Ζάγκρεμπ πραγματοποίησε η Υπουργός Εμπορίου της Τουρκίας κα. Ruhsar Pekcan και 
συναντήθηκε με κ/Υπουργό Οικονομίας κ. Darko Horvat με τον οποίο συζήτησε τη δυνατότητα ενίσχυσης της 
οικονομικής συνεργασίας των δυο χωρών και την επέκταση της και σε άλλους τομείς εκτός του τουρισμού, όπως 
αυτός της κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων, της ενέργειας και των επενδύσεων σε ακίνητα.κ/Υπ. Οικονομίας 
κ. Horvat ερωτηθείς στη συνέντευξη τύπου για την αποεπένδυση τουρκικού όμιλο Dogus (πώλησε πρόσφατα το 
μερίδιό του σε τρεις μαρίνες στην Κροατία και αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα στην επένδυσή στο ξενοδοχείο 
Maraska στο Zadar), δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τις αποφάσεις του ομίλου αλλά ότι θα υπάρξουν συναντήσεις με 
στελέχη του, ώστε να υπάρχει επίσημη ενημέρωση.Από την πλευρά της τ/Υπ. Εμπορίου κα. Pekcan απηύθυνε 
πρόσκληση προς τον Κροάτη ομόλογό της να επισκεφθεί την Τουρκία (Σμύρνη) μαζί με επιχειρηματική αποστολή  
προσεχή Σεπτέμβριο.Συναντήση τέλος, τουρκικής αντιπροσωπείας πραγματοποιήθηκε με Α/πρόεδρο Κροατικού 
Οικονομικού Επιμελητηρίου (HGK) κ. Ivan Barbaric ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο Κροατο-Τουρκικό 
Επιχειρηματικό Συμβούλιο που είχε συασταθεί πριν από 25 έτη. 
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 Η Κροατία θα ορίσει κριτήρια για τους προμηθευτές εξοπλισμού 5Gκαι θα απονείμει συχνότητες μέχρι το τέλος 
του έτους 
Σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δίκτυα 5G, η Κροατική Ρυθμιστική Αρχή για τη 
Βιομηχανία Δικτύων (HAKOM) θα καθορίσει κριτήρια για προμηθευτές εξοπλισμού που επιθυμούν να 
δραστηριοποιηθούν στην κροατική αγορά και θα αναθέσει συχνότητες για 5G έως το τέλος του έτους.Νωρίτερα, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στον Παγκόσμιο Ιστό (ENISA) αποκάλυψαν το 
αποκαλούμενο Toolbox για 5G το οποίο αποτελεί την απάντησηόλων των κρατών μελών σε πιθανούς κινδύνους για 
την ασφάλεια του κυβερνοχώρου που σχετίζονται με την ανάπτυξη δικτύων 5G.Οι κίνδυνοι αξιολογήθηκαν τόσο σε 
εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, ενώ η HAKOM συντονίζει την αξιολόγηση κινδύνων στην Κροατία.Η δημόσια 
διαβούλευση για την απονομή των ζωνών συχνοτήτων διεξήχθη μεταξύ 18 Οκτωβρίου 2019 και 20 Ιανουαρίου 2020 
και η HAKOM σχεδιάζει να απονείμει ζώνες συχνοτήτων για την εφαρμογή της τεχνολογίας 5G μέχρι το τέλος του 
τρέχοντος έτους. 
 

 Νέοι κανόνες στην απασχόληση των αλλοδαπών στην Κροατία 
Στις αρχές του μήνα η κυβέρνηση απέστειλε στο κοινοβούλιο νομοσχέδιο για τους αλλοδαπούς με νέους 
κανονισμούς για την απασχόλησή τους στην Κροατία όπου δεν θα έχει πλέον το καθήκον να καθορίζει ποσοστώσεις 
για την απασχόληση αλλοδαπών.Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι εργοδότες θα επικοινωνούν με την Κροατική 
Υπηρεσία Απασχόλησης (HZZ) όταν σχεδιάζουν να προσλάβουν νέους αλλοδαπούς εργαζόμενους και η HZZ θα τους 
παράσχει τη γνώμη της ύστερα από έρευνα της αγοράς εργασίας.Εάν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι 
άνεργοι με την HZZ με τα προσόντα που καθορίζονται στην αίτηση που υπέβαλε ο εργοδότης, η HZZ θα δώσει το 
πράσινο φως για την πρόσληψη αλλοδαπών. Η νέα νομοθεσία θα εισαγάγει επίσης το θεσμό της μακροχρόνιας 
διαμονής για άτομα που δεν είναι πολίτες της ΕΕ.Επίσης, οι κανόνες για την προσωρινή ή μακροχρόνια παραμονή 
αλλοδαπών με κροατική εθνοτική καταγωγή θα χαλαρώσουν. 
 

 Έκθεση της ΕΕ για την Κροατία Παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η χειμερινή δέσμη του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου και ανάμεσα στις εκθέσεις που εκδόθηκαν είναι και οι εκθέσεις ανά χώρα στις οποίες αναλύονται οι 
βασικές κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις για κάθε κράτος-μέλος. Συγκεκριμένα στην έκθεση για την Κροατία η 
Επιτροπή σημειώνει ότι η Κροατία συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο όσον αφορά τη διόρθωση των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών και ότι ύστερα από μια πενταετία οικονομικής ανάκαμψης το ΑΕΠ έφτασε στα επίπεδα πριν από την 
κρίση αλλά παρ’ όλα αυτά σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η Κροατία υστερεί. 
Η Κροατία σημείωσε περιορισμένη πρόοδο όσον αφορά την εξάλειψη των μακροοικονομικών ανισορροπιών καθώς 
το Φεβρουάριο του 2019 εξήλθε από την κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών και πλέον 
ανήκει στην κατηγορία των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση 
Μηχανισμού Επαγρύπνησης (Alert Mechanism Report). 
Πιο αναλυτικά, το ΑΕΠ εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 3%. Το δημόσιο χρέος για το έτος 2019 υπολογίζεται στο 71,2% 
του ΑΕΠ ενώ έως το 2021 αναμένεται να κινηθεί στο 64,4% του ΑΕΠ. Δημοσιονομικό πλεόνασμα εμφανίζεται για 3

ο
 

συνεχές έτος παρόλο που το 2018 συρρικνώθηκε στο 0,3% του ΑΕΠ ενώ το 2019 αναμένεται στο 0,1%.  
Η Κροατία έχει μειώσει σημαντικά τις εξωτερικές ανισορροπίες από το 2010 χάρη στο πλεόνασμα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών. Το 2018 το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος μειώθηκε κατά 6,2 ποσοστιαίες μονάδες στο 83% 
του ΑΕΠ και εκτιμάται ότι το 2019 θα συνεχίσει να μειώνεται. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
μειώθηκε στο 1,9% του ΑΕΠ το 2018 ύστερα από το 3,3% το 2017 κυρίως λόγω του αρνητικού εμπορικού ισοζυγίου 
λόγω της αύξησης των εισαγωγών.  
Βελτιώσεις σημειώθηκαν επίσης στο χρέος των νοικοκυριών. Τα ενοποιημένα επίπεδα χρέους των επιχειρήσεων και 
των νοικοκυριών για το τρίτο τρίμηνο του 2019 εκτιμώνται σε 58,4% και 34,3% του ΑΕΠ αντίστοιχα αλλά παραμένουν 
ακόμα σε υψηλά επίπεδα. Το ίδιο ισχύει και για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) τα οποία συνεχίζουν να 
μειώνονται αλλά με αργούς ρυθμούς. Τον Ιούνιο του 2019 μειώθηκαν στο 6,9% σε σχέση με το 8,7% πέρυσι.  
Σύμφωνα με την Επιτροπή, η χαμηλή δυνητική ανάπτυξη παραμένει ένα εμπόδιο για την ταχύτερη γεφύρωση του 
χάσματος της Κροατίας με την υπόλοιπη ΕΕ και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών.  
Το 2019, η Κροατία σημείωσε περιορισμένη πρόοδο στην εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπής. 
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 Αύξηση των εξαγωγών και των εισαγωγών στην Κροατία 
Οι συνολικές εξαγωγές βασικών αγαθών της Κροατίας το 2019 ανήλθαν σε 114,1 δις HRK, αυξημένες κατά 5,7% σε 
ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές έφθασαν τα 184 δις HRK, σημειώνοντας αύξηση 4,4% σύμφωνα με την Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία (HZS).Το έλλειμμα του εξωτερικού εμπορίου ανήλθε στα 70 δις HRK, δηλαδή 1,66 δις HRK 
υψηλότερο από το 2018. Η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές αυξήθηκε από 61,2% σε 62%.Το 2019, οι 
εξαγωγές βασικών αγαθών στις χώρες της ΕΕ ανήλθαν σε 78,3 δις HRK, αυξημένες κατά 5,6% σε ετήσια βάση, ενώ οι 
εξαγωγές σε τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 6%.Οι εισαγωγές βασικών αγαθών από χώρες της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 
7,4%, ενώ οι εισαγωγές από τις τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 6,1%. 
 

 Προετοιμασία φακέλου για τον σιδηροδρομικό κόμβο Lepoglava 
Ηκ/κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων HZ infrastruktura και οι υποψήφιοι πλειοδότες υπέγραψαν συμφωνία για την 
προετοιμασία φακέλου για ένα έργο ύψους 6,2 εκατ. HRK για τη βελτίωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης εντός της 
κεντρικής Κροατίας και το σιδηροδρομικό κόμβο Lepoglava.Η ομάδα των πλειοδοτών αποτελείται από τις εταιρείες 
ZPD, Granova, Institut IGH και Rijekaprojekt.Το 85% του εν λόγω έργου θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο 
Ανταγωνιστικότητας και Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020.Η προθεσμία για την προετοιμασία του 
φακέλου είναι 13 μήνες.Σκοπός της μελέτης είναι να αναλύσει την αναβάθμιση του τρέχοντος σιδηροδρόμου μήκους 
54 χιλιομέτρων μεταξύ Cakovec και Zabok και τις δυνατότητες κατασκευής ενός σιδηροδρομικού διαδρόμου μήκους 
19 χιλιομέτρων μεταξύ Lepoglava και Krapina / Sveti Kriz Zacretje.Η εταιρεία HZ Infratruktura αναφέρει σε δελτίο 
τύπου ότι η κατασκευή αυτού του νέου σιδηροδρόμου και η αναβάθμιση των υφιστάμενων γραμμών είναι σύμφωνη 
με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη των μεταφορών, η οποία τονίζει την ανάγκη να γίνουν 
στις σιδηροδρομικές μεταφορές όσο το δυνατόν ταχύτερες, αποτελεσματικότερες και πιο φιλικές προς το 
περιβάλλον. 
 

 Καταγραφή 11,4 εκατ. επιβατών στα κροατικά αεροδρόμια για το 2019 
Οι αερολιμένες της Κροατίας σημείωσαν ρεκόρ 11,4 εκατομμυρίων επιβατών το 2019, σημειώνοντας αύξηση 8,3%  
σε σύγκριση με το 2018, με τα αεροδρόμια του Ζάγκρεμπ και του Split να καταγράφουντο 59% του συνολικού 
αριθμού των επιβατών από το σύνολο των 9 αεροδρόμιων που διαθέτει η Κροατία, σύμφωνα με στοιχεία που 
δημοσιεύτηκαν από την Εθνική Υπηρεσία Στατιστικής (DSZ).Εκτός από την αύξηση του αριθμού των επιβατών, οι 
αερολιμένες σημείωσαν 129.600 πτήσεις, αύξηση 4,5% σε σύγκριση με το 2018, ενώ το cargo ανήλθε σε 11.300 
τόνους, σημειώνοντας μείωση 8,5%.Οι περισσότεροι επιβάτες (3,4 εκατομμύρια) πέρασαν από το αεροδρόμιο του 
Ζάγκρεμπ, αυξήθηκαν κατά 2,6% σε σύγκριση με το 2018, ενώ από το αεροδρόμιο του Split πέρασαν 3,3 
εκατομμύρια επιβάτες, δηλαδή αύξηση 5,7%  από το 2018.Το αεροδρόμιο του Dubrovnik βρίσκεται στην τρίτη θέση 
με σχεδόν 2,9 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 14,1% σε σύγκριση με το 2018.Τα υπόλοιπα 
αεροδρόμια κατέγραψαν πολύ λιγότερους επιβάτεςαπό ότι τα αεροδρόμια του Ζάγκρεμπ, του Split και του 
Dubrovnik, εν μέρει λόγω της μικρότερης χωρητικότητας και της εποχικότητάς τους. 
 

 Υπεγράφη η σύμβαση για την ανακατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Ζάγκρεμπ - SavskiMarof 
Υπεγράφη σύμβαση ύψους 49,4 εκατ. Ευρώ για την ανακατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής από το 
σιδηροδρομικό σταθμό του  Δυτικού Ζάγκρεμπ έωςτο Savski Marof στο γραφείο της Παγκόσμιας Τράπεζας στο 
Ζάγκρεμπ.Η σύμβαση αφορά την επένδυση αξίας 365,7 εκατ. HRK χωρίς ΦΠΑ και από το ποσό αυτό 210 εκατ. HRK 
θα καλυφθούν από δάνειο εγκεκριμένο από την Παγκόσμια Τράπεζα.Οι εργασίες κατασκευής πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν από την εταιρεία Swietelsky και η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι 27 μήνες.Η ανοικοδόμηση θα 
περιλαμβάνει την αναβάθμιση των γεφυρών στην Krapina, τη Luznica, το Vrabiscak, καθώς και δύο υπόγειες 
διαβάσεις και τρεις υπόγειες διαβάσεις.Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί στο Savski Marof και στο Brdovec θα 
ανακαινισθούν, καθώς και οι πλατφόρμες επιβατών σε όλους τους σταθμούς κατά μήκος της διαδρομής.Tο έργο θα 
εξασφαλίσει την ανακατασκευή των υποδομών κατά μήκος των 17,8 χιλιομέτρων της σιδηροδρομικής γραμμής και 
του σιδηροδρομικού διαδρόμου RH1 ο οποίος είναι σημαντικός για τις διεθνείς μεταφορές. 
 

 Η CroatiaAirlinesκατέγραψε απώλειες 79,8 εκατ. HRK το 2019 
Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, οι Κροατικές Αερογραμμές κατέγραψαν λειτουργική ζημία ύψους 55,9 εκατ. 
HRK το 2019, ενώ τα καθαρά οικονομικά αποτελέσματα δείχνουν απώλειες ύψους 79,8 εκατ. HRK όπως ανέφερε ο 
εθνικός μεταφορέας σε δημοσιονομικό δελτίο του. Η απώλεια αυτή υπολογίζεται 3 εκατ. HRK χαμηλότερη από ό, τι 
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το 2018.Ο κύκλος εργασιών των επιβατών το 2019 ανήλθε σε 2,18 εκατ., που αντιστοιχεί στον κύκλο εργασιών το 
2018.Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 1,73 δις HRK, αυξημένα κατά 2% σε ετήσια βάση. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό, ήτοι 1,52 δις HRK, δημιουργήθηκε από τη μεταφορά επιβατών. Οι εμπορευματικές μεταφορές (cargo) 
απέφεραν έσοδα ύψους 11,5 εκατ. HRK, ενώ άλλα έσοδα ανήλθαν σε 195,2 εκατ. HRK.Τα συνολικά λειτουργικά 
έξοδα ανήλθαν σε 1,78 δισεκατομμύρια HRK και συνάδουν με αυτά του 2018.Το κόστος των πτήσεων ανήλθε σε 
517,8 εκατ. HRK, οι υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών 395 εκατ. HRK, οι δαπάνες προώθησης και πωλήσεων 
ανήλθαν σε 229 εκατ. HRK και το κόστος συντήρησης ανήλθε σε 219 εκατ. HRK.Το 2019, οι Κροατικές Αερογραμμές 
πετούσαν σε 38 προορισμούς σε 24 ευρωπαϊκές χώρες.Το 2019 επίσης η κυβέρνηση εξέδωσε απόφαση για την 
έναρξη διαδικασίας για την απόκτηση στρατηγικού εταίρου για τον εθνικό μεταφορέα, προκειμένου να επεκταθεί το 
δίκτυο μεταφορών και να εισέλθει νέο κεφάλαιο στην αεροπορική εταιρεία και να ανανεωθεί ο στόλος του. 
 

 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ σλοβένικων και κροατικών Σιδηροδρόμων 
Η κροατική και η σλοβένικη κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων HZ Putnicki Prijevoz και Slovenske Zeljeznice SZ Potniski 
Promet  αντίστοιχα υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας που αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των 
δρομολογίων μεταξύ των δύο χωρών.Η συμφωνία υπογράφηκε στο Ζάγκρεμπ με στόχο την αναβάθμιση της 
σιδηροδρομικής κυκλοφορίας μεταξύ Κροατίας και Σλοβενίας στο πλαίσιο του έργου CONNECT2CE της ΕΕ ύψους 2,8 
εκατ. Ευρώ.Επί του παρόντος, υπάρχουν περίπου 14 σιδηροδρομικά δρομολόγια μεταξύ της Κροατίας και της 
Σλοβενίας και πέρυσι, 130.000 επιβάτες εξυπηρετήθηκαν από τα δρομολόγια αυτά.Το έργο 
CONNECT2CEπεριλαμβάνει 13 εταίρους από επτά χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και αποτελεί μέρος της 
Κεντροευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας (CentralEuropeInitiative). 
 

 Πρώτη απευθείας πτήση ανάμεσα σε Zadarκαι Βουδαπέστη 
Ηιρλανδική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Ryanair θα πραγματοποιεί απευθείας πτήσεις μεταξύ 
Βουδαπέστης και Zadarαπό τον Ιούλιο τ.ε. σύμφωνα με το Κροατικό Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού (HTZ).Τα 
δρομολόγια είναι προγραμματισμένα δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη και Πέμπτη) από τον Ιούλιο έως τον 
Σεπτέμβριο και η διάρκεια της θα είναι μία ώρα και 15 λεπτά.Σύμφωνα με στοιχεία της HTZ το 2019 περίπου 644.000 
Ούγγροι επισκέφτηκαν την Κροατία και καταγράφηκαν  συνολικά 3,3 διανυκτερεύσεις.Η πρώτη πτήση μεταξύ 
Βουδαπέστης και Zadar έχει προγραμματιστεί για τις 2 Ιουλίου 2020 και τα εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα της Ryanair. 
 

 Η Croatia Airlinesεισάγει νέες πτήσεις προς Σόφια και Πόντγκοριτσα 
Οι Κροατικές Αερογραμμές εισήγαγαν νέες διεθνείς πτήσεις από το Ζάγκρεμπ προς Σόφια και Ποντγκόριτσα, ενώ ο 
Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Jasmin Bajic δήλωσε ότι ο κοροναϊός δεν είχε σημαντική επίδραση στα 
επιχειρηματικά αποτελέσματα της εταιρείας.Οι προγραμματισμένες διεθνείς πτήσεις από το Ζάγκρεμπ προς Σόφια 
θα ξεκινήσουν την 1

η
 Μαΐου και τα δρομολόγια θα γίνονται τρεις φορές την εβδομάδα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Οι 

διεθνείς πτήσεις από το Ζάγκρεμπ στην Πόντγκοριτσα θα ξεκινήσουν στις 3 Μαΐου και θα πραγματοποιούνται επίσης 
τρεις φορές την εβδομάδα.Η Croatia Airlines θα ανοίξει τη φετινή σεζόν με ένα ακόμα αεροσκάφος στο στόλο της. 
Ένα Airbus 319 με χωρητικότητα 150 θέσεων θα ενταχθεί στο στόλο της εταιρείας στα τέλη Μαρτίου και στα τέλη 
Απριλίου ένα επιπλέον αεροσκάφος, Dash 8-Q400 με χωρητικότητα 76 θέσεων, θα εισαχθεί ως υποστήριξη σε 
περιπτώσεις απρόβλεπτων διαταραχών της εναέριας κυκλοφορίας.Ο εκπρόσωπος των Κροατικών Αερογραμμών κ. 
Davor Janusic δήλωσε ότι δεν υπάρχουν νέες πληροφορίες σχετικά με τους στρατηγικούς εταίρους και ότι θα 
γνωρίζουν περισσότερα τον Ιούνιο, όταν η κυβέρνηση θα λάβει την σχετική απόφαση. 
 

 Εξαγορά σλοβένικης εταιρείας λιανικών πωλήσεων ανταλλακτικών αυτοκινήτων από την κροατική Tokic 
Η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής πώλησης ανταλλακτικών αυτοκινήτων της Κροατίας, Tokic, έκανε προσφορά για την 
εξαγορά του  λιανοπωλητή ανταλλακτικών Bartog της Σλοβενίας. Η εταιρεία Tokic ιδρύθηκε το 1990 ως οικογενειακή 
επιχείρηση και σήμερα διαθέτει περισσότερα από 110 καταστήματα λιανικής πώλησης σε όλη τη χώρα και 
απασχολεί 620 εργαζόμενους.Η εταιρεία Bartog δημιούργησε έσοδα ύψους 56 εκατ. Ευρώ το 2018. Διαθέτει 150 
υπαλλήλους και 36 καταστήματα λιανικής πώλησης και ένα δίκτυο franchise για ανταλλακτικά αυτοκινήτων BHS από 
το Ντουμπάι. Ο διευθυντής της εταιρείας Bartog, κ. Matej Umek, δεν ήθελε να σχολιάσει λεπτομέρειες της εξαγοράς 
μέχρι να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. 
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 Η κυβέρνηση δίνει το πράσινο φώς για την αγορά 11 ηλεκτρικών τρένων 
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την υπογραφή μιας συμφωνίας προχρηματοδότησης και μίσθωσης μεταξύ της 
σιδηροδρομικής εταιρείας HZ Putnicki Prijevoz και της EUROFIMA για την αγορά 11 ηλεκτρικών τρένων, συνολικού 
ύψους 57,2 εκατ. Ευρώ.Η HZ Putnicki Prijevoz έλαβε προσφορές από εμπορικές τράπεζες και την EUROFIMA, την 
ευρωπαϊκή εταιρεία για τη χρηματοδότηση τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού. Η προσφορά της EUROFIMA 
επιλέχθηκε ως η πλέον ευνοϊκή.Η EUROFIMA πρόσφερε δάνειο ύψους 57,2 εκατ. Ευρώ με σταθερό επιτόκιο 0,60%, 
προμήθεια 0,05% και κόστος 0,59% ετησίως, πληρωτέα ως ενιαίο ποσό μετά από 15 χρόνια.Η EUROFIMA θα 
χρηματοδοτήσει την αγορά των αμαξοστοιχιών και η HZ θα μεταβιβάσει το δικαίωμα κυριότητας σε αυτήν εν 
αναμονή της εκπλήρωσης όλων των δεσμεύσεων της HZ.Η Κροατία αναμένει θετική ανταπόκριση από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αγορά 21 νέων τρένων αξίας 1,2 δις HRK στο πλαίσιο του προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητας και Συνοχής. 
 

 Υπογραφή σύμβασης για κέντρο διαχείρισης αποβλήτων 
Υπογράφηκε σύμβαση ύψους 287 εκατ. HRK για το κέντρο διαχείρισης αποβλήτων Lucino Razdolje στοDubrovnik. Το 
σχέδιο αφορά την κατασκευή του κέντρου και έξι σταθμούς μεταφόρτωσης.Η σύμβαση υπογράφηκε από τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Tomislav Coric, τον Πρόεδρο του Ταμείου Προστασίας του Περιβάλλοντος 
και της Ενεργειακής Απόδοσης κ. Sinisa Kukic και τον διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Josip Bacic. 
Το έργο θα κατασκευαστεί με συμμετοχή 70% από το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας και Συνοχής της ΕΕ. 
 

 Υπογραφή συμφωνίας ύψους 99 εκατ. HRKγια έργο ολοκληρωμένης κινητικότητας στο Sibenik 
Ο Υπουργός Θαλάσσης, Μεταφορών και Υποδομών κ. Oleg Butkovic υπέγραψε συμφωνία για ένα έργο ύψους 99 
εκατ. HRK, το οποίο αποσκοπεί στην αύξηση της ολοκληρωμένης κινητικότητας και του αριθμού των επιβατών που 
χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην παραθαλάσσια πόλη του Sibenik, εκ των οποίων 73,7 εκατ. HRK 
αποτελούν ευρωπαϊκή επιχορήγηση.Το έργο περιλαμβάνει την οργάνωση και ενοποίηση των δημόσιων 
συγκοινωνιών στην πόλη του Sibenik και την ανάπτυξη μιας εφαρμογής, ώστε οι πολίτες να είναι καλύτερα 
ενημερωμένοι και να διευκολυνθεί η χρήση των διαφόρων υπηρεσιών μεταφορών. 
 

 Αύξηση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη- Η Κροατία πάνω από τον μέσο όρο  
Ο ετήσιος πληθωρισμός σημείωσε ελαφρά άνοδο τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στη ζώνη του ευρώ τον 
Ιανουάριο του 2020, ενώ η Κροατία ξεπέρασε τον μέσο όρο της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.Ο ετήσιος 
ρυθμός πληθωρισμού της ΕΕ, όπως μετράται από τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (HICP), σημείωσε 
άνοδο έως 1,7% τον Ιανουάριο.Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην Κροατία, όπως μετράται από τον ΕΔΤΚ, 
αυξήθηκε στο 1,8% τον Ιανουάριο του 2020 από το 1,3% το Δεκέμβριο του 2019.  
 

 Π/Θ: Η έκδοση του ομολόγου αποτελεί παράδειγμα των ενοποιημένων δημόσιων οικονομικών  
Ο κ/ΠΘ κ. Plenkovicότι η έκδοση κρατικού ομολόγου ύψους 15 δις HRK, το οποίο θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση 716 
εκατ. HRK σε τόκους, αποτελεί παράδειγμα σταθερών δημόσιων οικονομικών, υγιούς οικονομικής ανάπτυξης και της 
διεθνούς οικονομικής θέσης της Κροατίας.Ενεργώντας εξ ονόματος της κυβέρνησης, το Υπουργείο Οικονομικών 
εξέδωσε ένα ομόλογο 15 δις HRK σε τρεις δόσεις στην εγχώρια αγορά με διαφορετικές διάρκειες - ομόλογο ύψους 5 
δις HRK με διάρκεια πέντε ετών, ομόλογο ύψους 4 δις HRK με δείκτη στο Ευρώ το οποίο θα ωριμάσει σε 14 χρόνια, 
ενώ εκδόθηκε ομόλογο ύψους 800 εκατ. Ευρώ με τη μεγαλύτερη διάρκεια, 20 ετών.Το ομόλογο που λήγει το 2025 
έχει ετήσιο επιτόκιο 0,25%, το ομόλογο με λήξη το 2034 φέρει επιτόκιο 1,00% και το ομόλογο με τη μεγαλύτερη 
διάρκεια του 2040 έχει επιτόκιο 1,25% ετησίως.Ο κ. Plenkovic σημείωσε ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που εκδίδεται 
ομόλογο με διάρκεια 20 ετών. 
 

 Συμβόλαιο ύψους 3 εκατ. HRKγια την αναβάθμιση του σιδηρόδρομου Krizevci-Koprivnica 
Σύμφωνα τον κ/Υπουργό Μεταφορών κ. Oleg Butkovic σύντομα θα υπογραφεί σύμβαση ύψους 3 δις HRK για την 
αναβάθμιση του σιδηροδρόμου Krizevci-Koprivnica που βρίσκεται στα σύνορα με την Ουγγαρία, με την τουρκική 
εταιρείαCengiz. 
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 Η Πρόεδρος της Κροατίας ανοίγει το Κροατο-Γερμανικό Φόρουμ στην Φρανκφούρτη 
Η Πρόεδρος της Κροατίας κα. Kolinda Grabar-Kitarovic άνοιξε το γερμανικό-κροατικό οικονομικό φόρουμ στη 
Φρανκφούρτη, υπογραμμίζοντας τη σημασία των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και την υψηλή 
προτεραιότητα που έχει η Γερμανία ως οικονομικός εταίρος της Κροατίας.Το φόρουμ διοργανώθηκε στις 
εγκαταστάσεις του Χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης στο πλαίσιο της εκδήλωσης της Κροατικής Ημέρας 
Επιχειρηματικότητας (Croatian Business Day) που σηματοδοτεί την προεδρία της Κροατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ήταν το τελευταίο ταξίδι της κα. Grabar-Kitarovic στο εξωτερικό υπό την ιδιότητά της Προέδρου όπου και 
υπογράμμισε τη σημασία της διοργάνωσης τέτοιων συναντήσεων σε αυτό το επίπεδο. 
 

 Η Κροατική Υπηρεσία Ανταγωνισμού εγκρίνει την εξαγορά 3 μαρίνων στην Δαλματία 
Η Κροατική Υπηρεσία Ανταγωνισμού (AZTN) έδωσε την έγκριση με την οποία η Venilia Investments από το 
Λουξεμβούργο θα αποκτήσει τον έλεγχο των μαρινών Sibenik, Dalmacija και Borik, που μέχρι στιγμής ανήκε στην 
Dogus Holding.Ο τούρκικος όμιλος Dogus πούλησε νωρίτερα αυτό το έτος τη δική της επιχείρηση μαρινών D-Marin 
στο επενδυτικό ταμείο CVC Capital Partners με έδρα το Λουξεμβούργο, και με αυτό τον τρόπο αποκτήθηκαν οι τρεις 
κροατικές μαρίνες - Dalmacija στο Sukosan, Borik στο Zadar και Mandalina στο Sibenik.Η Venilia Investments 
αποτελεί μέρος του Ομίλου CVC και ιδρύθηκε για τους σκοπούς αυτής της συναλλαγής. 
 

 Ο δήμος του Ζάγκρεμπ παρουσίασε έλλειμμα 400 εκατ. HRKΤΟ 2019 
Η πόλη του Ζάγκρεμπ είχε δημοσιονομικό έλλειμμα περίπου 400 εκατ. HRK το 2019, ενώ το έλλειμμα που 
μεταφέρθηκε από την προηγούμενη περίοδο ανήλθε σε 628,9 εκατ. HRK, σύμφωνα με ανακοίνωση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας της πόλης. 

 Η Κροατία ανάμεσα σε 6 κράτη μέλη όπου οι εργαζόμενοι είναι χειρότερα από ότι πριν από μια δεκαετία 
Η Κροατία είναι μεταξύ έξι κρατών μελών της ΕΕ όπου τα πακέτα των αμοιβών των εργαζομένων είναι χαμηλότερα 
κατά μέσο όρο από πριν από δέκα έτη, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Συνδικάτων (ETUI). Κατά 
την περίοδο από το 2010 και το 2019, τα μέσα πακέτα αμοιβών, προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό 
(συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των παροχών), μειώθηκαν στην Κροατία κατά 5%. 

 Μείωση του αριθμού των εργαζομένων στον βιομηχανικό τομέα 
Οσυνολικός αριθμός των απασχολούμενων στον βιομηχανικό τομέα της Κροατίας τον Δεκέμβριο του 2019 μειώθηκε 
κατά 2,4% από τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ολόκληρο το 2019 μειώθηκε κατά 2,8% ετησίως σύμφωνα με 
ανακοίνωση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας(DZS).Κατανεμημένη ανά τύπο βιομηχανίας σύμφωνα με την εθνική 
ταξινόμηση, η μεγαλύτερη μηνιαία μείωση της απασχόλησης(24,8%) καταγράφηκε στην παραγωγή μεταφορικών 
οχημάτων συμπεριλαμβανομένης της ναυπηγικής βιομηχανίας.Η μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης σημειώθηκε 
στην παραγωγή προϊόντων καπνού (14,6%) ακολουθούμενη από την παραγωγή ποτών (13,2%). Η συνολική 
παραγωγικότητα στον βιομηχανικό τομέα το 2019 σημείωσε αύξηση 3,5% σε σύγκριση με το 2018. 
 

 Οι οινοπαραγωγοί χρειάζονται μεγαλύτερη κρατική υποστήριξη 
Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο του κ/Οικονομικού Επιμελητηρίου (HGK) για τη γεωργία και τον τουρισμό, κ. Dragan 
Kovacevic, η Πράξη του Οίνου έχει εξασφαλίσει τον καίριο ρόλο των οινοποιών και των περιφερειακών οργανώσεών 
τους όσον αφορά τη σήμανση και την προστασία των οίνων τους, αλλά η προώθηση του οίνου χρειάζεται 
ισχυρότερη κρατική στήριξη.Το νέο εθνικό πρόγραμμα βοήθειας για τον οινοποιητικό τομέα τέθηκε σε ισχύ στις 
αρχές του 2019, εξασφαλίζοντας 11 εκατ. HRK ετησίως για προώθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες και 
για επενδύσεις σε οινοποιεία και την αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων. 
 

 Οι ΗΠΑ θα παράσχουν 1 δις $ για την Πρωτοβουλία των 3 Θαλασσών 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παράσχουν 1 δις δολάρια για την Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών 
(ThreeSeasInitiative), σύμφωνα με δήλωση του Αμερικανού ΥΠΕΞ κ. MikePompeo.Η Πρωτοβουλία Τριών Θαλασσών 
είναι μια άτυπη πολιτική πλατφόρμα των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης στην περιοχή Αδριατικής-Βαλτικής-Εύξεινου Πόντου στην οποία συμμετέχει και η Κροατία.Μάλιστα το έργο 
προωθήθηκε ιδιαίτερα από την απερχόμενη Πρόεδρο της Κροατίας κα. Grabar-Kitarovic με τον Πολωνό Πρόεδρο κ. 
Andrzej Duda με στόχο την επίτευξη ισχυρότερης σύνδεσης στην περιοχή στον τομέα της ενέργειας, την υποδομή 
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των μεταφορών και τις ψηφιακές επικοινωνίες και τη μείωση του χάσματος μεταξύ Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης. 
 

 Ινδική εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει έως και 50 εκατ. Ευρώ στην Κροατία 
Ο Ινδός επιχειρηματίας κ. Arvind Kapur υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον δήμαρχο της πόλης Petrinja κ. 
Darinko Dumbovic το οποίο προβλέπει επενδύσεις ύψους 50 εκατ.Ευρώ από την εταιρεία Indian Karma Agro στον 
τομέα της γεωργίας στην περιοχή Petrinja.Η εταιρεία ενδιαφέρεται να δημιουργήσει φυτείες φουντουκιού, 
καρυδιού και καστανιάς, τα οποία παράγονταισε μεγάλες ποσότητες στην περιοχή αυτή. 
 

 Επιχορηγήσεις ύψους 3,38 εκατ. Ευρώ για τον τουρισμό 
Το Υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε πρόσκληση για την κατανομή επιχορηγήσεων για την ανάπτυξη της δημόσιας 
τουριστικής υποδομής το 2020 και το ποσό που προορίζεται για το σκοπό αυτό είναι 3,38 εκατ. Ευρώ.Η προθεσμία 
για την υποβολή αιτήσεων είναι 1 Μαΐου και τα κεφάλαια θα μπορέσουν να διατεθούν σε μονάδες τοπικής 
αυτοδιοίκησης για τη συγχρηματοδότηση της βελτίωσης των δημόσιων εγκαταστάσεων κολύμβησης, την κατασκευή 
ή / και την ανακατασκευή κέντρων επισκεπτών και άλλες μορφές δημόσιας τουριστικής υποδομής.Οι επιχορηγήσεις 
για τις δημόσιες παραλίες κυμαίνονται από 200.000 έως ένα εκατ. HRK.Το Υπουργείο αναφέρει ότι θα συνεχίσει να 
συγχρηματοδοτεί την κατασκευή νέων και την αναβάθμιση των υπαρχουσών ποδηλατικών εγκαταστάσεων και 
διαδρομών πεζοπορίας. 
  

 Έγκριση 100.000 Ευρώ για την προώθηση της Κροατίας και της Σλοβενίας στην Αυστραλία 
Το Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού της Κροατίας (HTZ) και το Σλοβενικό Γραφείο Τουρισμού έλαβαν 100.000 Ευρώ για  
διαφημιστική εκστρατεία στην Αυστραλία σύμφωνα με το HTZ.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού (ETC) θα 
συγχρηματοδοτήσει την εκστρατεία με τίτλο «CroatiaandSlovenia: FullofWaystoFeelandExplore» η οποία θα 
διεξαχθεί στην Αυστραλία μέχρι το Νοέμβριο του 2020. Η συνολική αξία της κοινής εκστρατείας υπολογίζεται στα 
200.000 Ευρώαπό τα οποία 100.000 Ευρώ έχουν εγκριθεί για υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού 
.Η εκστρατεία στοχεύει στην τοποθέτηση της Κροατίας και της Σλοβενίας ως ελκυστικών προορισμών όλο το χρόνο 
και θα προωθήσει την πλούσια πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά των δύο χωρών, τα τοπικά κρασιά και την 
γαστρονομία. Ανάλογη εκστρατεία είχε πραγματοποιηθεί πέρυσι με τη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίωνμε τίτλο 
«Experience Croatia, Feel Slovenia» που επικεντρώθηκε στην κινεζική αγορά. 
 

 ΕγκαίνιαBusiness Incubatorστην πόλη Vinkovci 
Ο Υπουργός Οικονομίας κ. Darko Horvat εγκαινίασε στην πόλη Vinkovci στην Ανατολική Κροατία το καινούριο 
Business Incubator (επιχειρηματική θερμοκοιτίδα). Το BusinessIncubator εκτείνεται σε 2.200 τετραγωνικά μέτρα και 
περιλαμβάνει 13 γραφεία και πέντε μονάδες παραγωγής.Το έργο ανέρχεται στα 21 εκατ. HRK, εκ των οποίων 20 
εκατ. HRK ήταν κοινοτική επιχορήγηση. 


