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 Προεδρικές εκλογές στην Κροατία 
 
Στις 5 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε ο β’ γύρος των προεδρικών εκλογών στην Κροατία. Οι δυο υποψήφιοι ήταν 
η απερχόμενη Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κροατίας κα. Kolinda Grabar-Kitarovic υποστηριζόμενη από το 
κυβερνών κόμμα HDZ και ο πρώην πρωθυπουργός της Κροατίας κ. Zoran Milanovic υποστηριζόμενος από το 
κόμμα SDP. 
Σύμφωνα με την Εθνική Εκλογική Επιτροπή (DIP), ο κ. Zoran Milanovic εκλέχθηκε ως ο νέος Πρόεδρος με ποσοστό 
52, 7 %. 
 

 Αλλαγή της απόφασης της κ/κυβέρνησης για την οικονομική ενίσχυση της Croatia Airlines 
 
Η κ/κυβέρνηση υιοθέτησε αλλαγές στην απόφασή της να χορηγήσει 33,7 εκατ. Ευρώ στην αεροπορική εταιρεία 
Croatia Airlines σε μια προσπάθεια σταθεροποίησης του αερομεταφορέα πριν από την ιδιωτικοποίησή του. Η 
αεροπορική εταιρεία έλαβε το ποσό σε δύο δόσεις, ένα πέρυσι και το υπόλοιπο νωρίτερα αυτό το μήνα.  
Η κυβέρνηση της Κροατίας δήλωσε ότι η ενίσχυση αυτή θα θεωρηθεί πλέον ως δάνειο μετόχων. Η περίοδος 
χάριτος του δανείου έχει οριστεί σε δύο έτη με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 2%. Το Υπουργείο Θαλάσσης, 
Μεταφορών και Υποδομών ανακοίνωσε ότι οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις θα διαπραγματευτούν με την 
Croatia Airlines. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις, δήλωσε τον περασμένο Οκτώβριο ότι ήταν «σε στενή επαφή με τις αρχές της Κροατίας» ύστερα από 
την έγκριση του πακέτου βοήθειας από την κ/κυβέρνηση.  
Η αποπληρωμή του δανείου θα επιβαρύνει τον νέο ιδιοκτήτη της Croatia Airlines, εάν η ιδιωτικοποίηση 
ολοκληρωθεί επιτυχώς όπως είχε προγραμματιστεί, μέχρι τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. 
 

 Ο Κροατικός Σιδηρόδρομος θα παραλάβει 21 νέες αμαξοστοιχίες  
 
Η  κρατική κροατική σιδηροδρομική εταιρεία HZ Putnicki Prijevoz (HZPP), η οποία ειδικεύεται στη σιδηροδρομική 
μεταφορά επιβατών, θα λάβει πάνω από ένα δις HRK σε μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις το 2020 για την 
προμήθεια 21 νέων ηλεκτρικών τρένων όπως ανέφερε δημοσίευμα στην ημερήσια εφημερίδα Vecernji List. 
Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, 880,3 εκατ. HRK θα εξασφαλιστούν από τα ταμεία συνοχής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 85% των δαπανών και το υπόλοιπο 15%, δηλαδή περίπου 150 εκατ. HRK, θα διατεθεί 
από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
Μόλις υπογραφεί η συμφωνία για τις επιχορηγήσεις ύψους 1,03 δις HRK, η εταιρεία HZPP θα προκηρύξει 
διαγωνισμό για την προμήθεια νέων αμαξοστοιχιών. 
Το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών αναφέρει ότι από τα 21 αυτά τρένα, τα 11 θα χρησιμοποιηθούν για τη 
εγχώρια μεταφορά των επιβατών και 10 για τις περιφερειακές μεταφορές. 
Επιπλέον, η HZPP έχει συνάψει συμφωνία για ένα δάνειο  ύψους 130,5 εκατ. HRK από την Παγκόσμια Τράπεζα 
για την προμήθεια πρόσθετων ντίζελ και ηλεκτρικών τρένων. Τρία από αυτά τα τέσσερα τρένα είναι ήδη σε 
λειτουργία. 
 

 Αύξηση των δρομολογίων από και προς Κροατία 
 
Οι πτήσεις μεταξύ Κροατίας και Ελλάδας αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά κατά την προσεχή θερινή περίοδο 
με τρεις αεροπορικές εταιρείες να δραστηριοποιούνται στα δρομολόγια αυτά: Aegean Airlines, Croatia Airlines  
και Air Nostrum. Η Aegean θα αυξήσει την θερινή περίοδο την χωρητικότητα σε όλες τις διαδρομές της προς 
Κροατία (Ζάγκρεμπ, Split, Dubrovnik) και επιπλέον έχει επεκτείνει τη συνεργασία της με την Air Serbia για να 
συμπεριλάβει όλους τους προορισμούς της στην Κροατία και συγκεκριμένα προς το Dubrovnik, Pula, Rijeka, Split, 
Zadar και Ζάγκρεμπ. Η Croatia Airlines θα συνεχίσει να εκτελεί 6 εβδομαδιαίες πτήσεις από Ζάγκρεμπ προς Αθήνα 
μέσω Dubrovnik με εκμίσθωση αεροπλάνων από την Air Nostrum. Επίσης, η χαμηλού κόστους αεροπορική 
εταιρεία Volotea θα συνεχίσει 3 εβδομαδιαίες πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Dubrovnik το επόμενο καλοκαίρι 
καθώς και θα ξεκινήσει πτήσεις δυο φορές την εβδομάδα μεταξύ Αθήνας και Split και μια νέα διαδρομή από τη 
Μύκονο στο Dubrovnik. 
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 Νέα αεροπορικά δρομολόγια ανάμεσα σε Ισπανία και Κροατία 
 
Η Κροατία είναι ένας δημοφιλής ταξιδιωτικός προορισμός στην Ισπανία και το τουριστικό εμπόριο ανάμεσα στις 
δυο χώρες αναμένεται  να αυξηθεί με το άνοιγμα του γραφείου της Κροατικής Επιτροπής Τουρισμού (ΗΤΖ) στη 
Μαδρίτη φέτος και με την εισαγωγή νέων αεροπορικών δρομολογίων, σύμφωνα με τον Κ/Υπουργό Τουρισμού, κ. 
Gari Cappelli. 
Κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Ισπανία, ο κ. Cappelli συναντήθηκε με την ισπανίδα ομόλογό του κα. Maria 
Reyes Maroto Illera και εκεί επισημάνθηκε ότι η Κροατία είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός στην 
Ισπανία, όπως επιβεβαιώνεται και από τους αριθμούς: το 2019, σε σύγκριση με το 2018, σημειώθηκε αύξηση 
τουριστών από την Ισπανία κατά 8,4% και αύξηση των διανυκτερεύσεων κατά 10,4%. 
 

 Αύξηση του λιανικού εμπορίου στην ΕΕ- Η Κροατία ακολουθεί την τάση 
 
Ο τομέας του λιανικού εμπορίου στην ΕΕ ανέκαμψε τον Δεκέμβριο μετά από μια πτώση το Νοέμβριο και η 
Κροατία ακολούθησε αυτή την τάση, σύμφωνα με την Eurostat. 
Στην Κροατία, ο εποχιακά προσαρμοσμένος όγκος λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 2,3% το Νοέμβριο σε 
σύγκριση με τον Οκτώβριο, ο οποίος μειώθηκε κατά 0,1%. Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2018, το λιανικό 
εμπόριο αυξήθηκε κατά 3,9%. 
 

 5% αύξηση στις αφίξεις των τουριστών 
 
Ενώ ότι η Κροατία συνεχίζει τις προσπάθειές της για την παράταση της τουριστικής περιόδου, τα στοιχεία της 
Eurostat για το 2018 δείχνουν ότι η Κροατία έχει ήδη την υψηλότερη εποχικότητα τουρισμού από όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν είναι μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με τον κ/Τουριστικό 
Συνεταιρισμό (ΗΤΖ) και με το σύστημα e-visitor η Κροατία δέχθηκε περίπου 21 εκατ. τουρίστες το 2019 (5% 
περισσότερο από ό, τι το 2018) και καταγράφηκαν 108,6 εκατ. διανυκτερεύσεις (2,4% άνω του 2018). 

 Η πλειοψηφία των κροατικών επιχειρήσεων χρησιμοποιούν τεχνολογία ΤΠΕ  
 
Η χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών ως ένα εξαιρετικά σημαντικό μέρος της σύγχρονης 
επιχείρησης αναγνωρίστηκε από τις κροατικές επιχειρήσεις το 2019 όταν σχεδόν όλες οι μεγάλες καθώς και οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν υπολογιστές και είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (DZS). 
Κατανεμημένα ανά τύπο δραστηριότητας, όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες χρησιμοποιούν ΤΠΕ. 
Σύμφωνα με την έρευνα το 98% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούσαν υπολογιστές στην καθημερινή τους εργασία 
και το 98% των επιχειρήσεων είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο.  
Επιπρόσθετα, ερευνήθηκε πόσο οι εταιρείες ενδιαφέρονται για την ασφάλεια και την προστασία των δικών τους 
συστημάτων πληροφορικής και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας είναι σε υψηλό 
επίπεδο. 
 

 Αύξηση του αριθμού επιβατών στα κροατικά αεροδρόμια 
 
Οι κροατικοί αερολιμένες εξυπηρέτησαν 351.000 επιβάτες το Νοέμβριο του 2019, το οποίο είναι σχεδόν 10% 
περισσότερο σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2018. Υπήρξε επίσης αύξηση 8,3% στον αριθμό των επιβατών τους 
πρώτους 11 μήνες του 2019, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (DZS). 
Η ετήσια αύξηση κατά 8,3% σημαίνει ότι τα κροατικά αεροδρόμια εξυπηρέτησαν περισσότερους από 11 
εκατομμύρια επιβάτες κατά τους πρώτους 11 μήνες του 2019.  
Ταυτόχρονα, καταγράφηκαν συνολικά 125.000 πτήσεις σε εννέα κροατικά αεροδρόμια, δηλαδή αύξηση κατά 
4,4%. Υπήρξε επίσης αύξηση κατά 3,2% σε μηνιαία βάση, με περισσότερες από 5.100 πτήσεις τον Νοέμβριο. 
Αντίθετα, ο όγκος των αερομεταφορών μειώθηκε κατά 15,2% το Νοέμβριο και κατά 10,4% στους πρώτους 11 
μήνες του 2019. 
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 Οι τιμές των ακινήτων στην Κροατία αυξάνονται 
 
Η αγορά ακινήτων, τουλάχιστον κρίνοντας από τις ζητούμενες τιμές, επιστρέφει στα επίπεδα πριν από την κρίση, 
με αύξηση τόσο του όγκου συναλλαγών όσο και του αριθμού των συναλλαγών, σύμφωνα με την ημερήσια 
εφημερίδα Vecernji List. 
Το Ινστιτούτο Οικονομικών του Ζάγκρεμπ και το Υπουργείο Κατασκευών δημοσίευσαν τη δεύτερη έκδοση της 
ανασκόπησης αγοράς ακινήτων για το 2018, η οποία δείχνει ότι υπήρχαν 104.000 πωλήσεις ακίνητης περιουσίας 
και ότι η αξία των πωληθέντων ακινήτων ανήλθε σε 32 δις HRK, δηλαδή το 8,4% του ΑΕΠ. 
Το 2018, ο αριθμός των κατοικιών που άλλαξε ιδιοκτησία αυξήθηκε κατά 5500. 
 

 Η κροατική τσιπούρα και το λαβράκι έχουν ζήτηση ολοένα και περισσότερο στην ΕΕ 
 
Η τσιπούρα (Orata) και το λαβράκι που είναι γνωστό και με την ιταλική ονομασία branzino εξάγεται όλο και 
περισσότερο από την Κροατία στην αγορά της ΕΕ, ενώ παράλληλα η κορυφαία εξαγωγή ιχθύως από την Κροατία 
στην Ιαπωνία είναι ο τόνος, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχε το Κροατικό Οικονομικό Επιμελητήριο (HGK). 
Κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2019, η Κροατία εξήγαγε 2800 τόνους νωπού ή διατηρημένου με απλή ψύξη 
τόνου Ατλαντικού αξίας 31,2 εκατ. Ευρώ, έναντι 33,9 εκατ. Ευρώ για 3 000 τόνους που εξήχθησαν στο σύνολο του 
2018. 
Το 2018, η αξία των εξαγωγών ψαριών και άλλων θαλασσινών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
οστρακοειδών ήταν 170,4 εκατ. ευρώ (47.000 τόνοι). Από το ποσό αυτό, η εξαγωγή νωπών ή διατηρημένων με 
απλή ψύξη ψαριών ανήλθε σε 108 εκατ. Ευρώ (21.000 τόνοι). 
Εκτός από τον τόνο, ο οποίος εξάγεται στην Ιαπωνία σε μεγάλες ποσότητες, 4.300 τόνοι φρέσκα ή διατηρημένα 
με απλή ψύξη λαβράκια εξήχθησαν στην ΕΕ το 2018 και η αξία αυτών των εξαγωγών ανήλθε σε 26,4 εκατ. Ευρώ 
ενώ η αξία των εξαγωγών της τσιπούρας ανήλθε στα 23,6 εκατ. Ευρώ (3,800 τόνοι) 
Επίσης, η Κροατία εξήγαγε 4,500 τόνους σαρδέλες, αξίας 3,6 εκατ. Ευρώ, και 2.200 τόνους αντσούγιας αξίας 3,5 
εκατ. Ευρώ. 
Κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2019, η συνολική αξία των εξαγωγών ψαριών και θαλασσινών προϊόντων 
ανήλθε σε 121,1 εκατ. Ευρώ. 
Οι σημαντικότερες αγορές για τις εξαγωγές είναι η Ιαπωνία, ως ο σημαντικότερος προορισμός για τον κροατικό 
τόνο, ενώ στην ΕΕ, η Ιταλία, η Σλοβενία και η Ισπανία είναι οι κύριοι εξαγωγικοί προορισμοί για τα νωπά και 
αλατισμένα αλιεύματα. 
 

 Αυξημένη ροή τουριστών κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου 
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς καταγράφηκαν 238.000 αφίξεις 
τουριστών και 621.000 διανυκτερεύσεις, δηλαδή αύξηση 8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, 
σύμφωνα με την Κροατική Εθνική Επιτροπή Τουρισμού (HTZ). 
Η HTZ επικαλείται στοιχεία από τον κύκλο  εργασιών του τουρισμού τόσο στον εμπορικό όσο και στο μη εμπορικό 
τομέα, καθώς και ναυτικούς χάρτες, που λαμβάνονται από το σύστημα eVisitor για την περίοδο από τις 20 
Δεκεμβρίου 2019 έως τις 6 Ιανουαρίου 2020. 
Οι περισσότερες διανυκτερεύσεις ανά προορισμό σημειώθηκαν στο Ζάγκρεμπ, την Opatija, το Porec, το Rovinj, το 
Dubrovnik και το Split. 
 

 Η ΕΤΑΑ χορηγεί δάνειο 100 εκατ. Ευρώ για την τόνωση του τουρισμού στην Κροατία και στο Μαυροβούνιο 
 
Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) κ. Suma Chakrabarti επισκέφτηκε 
την Κροατία και συναντήθηκε με τον Κ/ΠΘ κ. Plenkovic και με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Maric. Ο Κ/ΠΘ  
εξέφρασε ικανοποίηση για τη συνεργασία της ΕΤΑΑ με την Κροατία και ευγνωμοσύνη για τη στήριξη που παρέχει 
στην ανάπτυξη της και η οποία αντανακλάται στη χρηματοδότηση 88 έργων (εκ των οποίων 46% προορίζονται για 
τον ιδιωτικό τομέα) συνολικής αξίας 868 εκατ. Ευρώ, κυρίως στους τομείς κατασκευής οδικών υποδομών, 
ενεργειακής αποδοτικότητας, και στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από την πλευρά της ΕΤΑΑ ανακοινώθηκε 
ότι στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Προγράμματος της Τράπεζας, για τον τομέα του τουρισμού στην Ανατ. 
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Μεσόγειο, προτίθεται να επενδύσει στην Κροατία και στο Μαυροβούνιο συνολικό ποσό ύψους 100 εκατ. Ευρώ 
(υπό τη μορφή δανείου που θα χορηγηθεί μέσω της αυστριακής τράπεζας Erste Bank). 
 

 Το σύνολο των καταθέσεων στις κροατικές εμπορικές τράπεζες ανέρχεται στα 296,8 δις HRK 
 
Οι συνολικές καταθέσεις των εμπορικών τραπεζών στην Κροατία έφτασαν σε υψηλό επίπεδο ονομαστικής αξίας, 
σημειώνοντας άνοδο 0,2% σε μηνιαία και 3,4% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της 
Κροατίας (ΗΝΒ). 
Σε σύγκριση με το τέλος του 2018, οι καταθέσεις στο τέλος Νοεμβρίου του 2019 αυξήθηκαν κατά 2,8%. 
Η συνεχιζόμενη αύξηση των καταθέσεων τον Νοέμβριο είναι αποτέλεσμα της συνεχούς ισχυρής αύξησης των 
χρηματικών καταθέσεων και σε μικρότερο βαθμό των αποταμιεύσεων και των προθεσμιακών καταθέσεων στο 
εθνικό νόμισμα. Η μείωση της αξίας της ζήτησης και των προθεσμιακών καταθέσεων οφείλεται αποκλειστικά στη 
μείωση κατά 3,7% των καταθέσεων σε ξένο νόμισμα. Στα τέλη Νοεμβρίου του 2019, η ζήτηση του εθνικού 
νομίσματος και οι προθεσμιακές καταθέσεις ανήλθαν σε 35,6 δις HRK, ενώ οι καταθέσεις σε ξένο νόμισμα 
ανήλθαν σε 193,6 δις HRK. 

 Αύξηση των λιανικών πωλήσεων στην Κροατία 
 
Ο τζίρος των λιανικών πωλήσεων το Δεκέμβριο του 2019 στην Κροατία ανήλθε συνολικά σε 15,8 δις HRK το, 
σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η FINA (κ/χρηματοπιστωτικό πρακτορείο) στο κ/Οικονομικό Επιμελητήριο 
(HGK). Το Επιμελητήριο επεσήμανε ότι τα έσοδα από τις λιανικές πωλήσεις το Δεκέμβριο ήταν περίπου 1 δις HRK 
υψηλότερα από ό, τι τον Δεκέμβριο του 2018. 

 Η Παγκόσμια Τράπεζα βελτιώνει τις προβλέψεις τις για την Κροατία 
 
Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, η ανάπτυξη της Κροατίας το 2019 και το 2020 
προβλέπεται να ανέλθει σε 2,9% και 2,6% αντίστοιχα. Η διαφορά από τις προηγούμενες εκτιμήσεις είναι 0,4 και 
0,1 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα . 
Σύμφωνα με την έκθεση «Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές» που εκδόθηκε αυτό το μήνα από την ΠΤ, το 2021 
η οικονομία της Κροατίας είναι πιθανό να επιβραδυνθεί στο 2,4% και αυτή η πρόβλεψη είναι ίδια με την 
προηγούμενη έκθεση που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2019. 
Η ΠΤ προβλέπει επίσης βραδύτερη ανάπτυξη στην περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης κυρίως λόγω της εξασθένισης 
της δημοσιονομικής στήριξης και λόγω των δημογραφικών πιέσεων. 
 

 Οι επιχειρηματίες φαίνονται διστακτικοί απέναντι στην νέα υπηρεσία START 
 
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η FINA (κ/χρηματοπιστωτικό πρακτορείο) ένα μήνα μετά την έναρξη του 
ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρησης επιχειρήσεων START, έχουν ξεκινήσει μόλις 46 διαδικασίες καταχώρισης 
εταιρειών, εκ των οποίων μόνο 10 έχουν μέχρι στιγμής καταγραφεί με επιτυχία. Ο αριθμός αυτός είναι μικρός σε 
σύγκριση με τις καταχωρήσεις μέσω της κυβερνητικής γρήγορης υπηρεσίας καταχώρησης εταιρείας στην 
ιστοσελίδα Hitro.hr όπου συνολικά 3.498 προσωπικές εταιρείες (j.d.o.o.), 2.368 εταιρείες περιορισμένης ευθύνης 
(d.o.o.) και 48 βιοτεχνίες καταχωρήθηκαν με επιτυχία στο σύνολο του έτους 2019. 

 Αύξηση του δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ 
 
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας (ΗΝΒ) οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης 
έναντι των εγχώριων και των ξένων πιστωτών ήταν σχεδόν στάσιμες το 2019, σημειώνοντας πτώση μόνο κατά 
0,4% στο τέλος του 3

ου
  τριμήνου του σε σύγκριση με το τέλος του 2

ου
. Σε ετήσια βάση, το δημόσιο χρέος 

αυξήθηκε κατά 4,4% σε 297,2 δις HRK ή 74,9% του ΑΕΠ και το χρέος της γενικής κυβέρνησης ήταν υψηλότερο 
κατά 3,8%. 
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 131.753 εγγεγραμμένοι άνεργοι στο τέλος Δεκεμβρίου 
 
Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2019, 131,753 άτομα ήταν καταχωρημένα στην Κροατική Υπηρεσία Απασχόλησης (HZZ), 
αυξημένα κατά 2,6% σε μηνιαία και κατά 11,5% σε ετήσια βάση. 
Με τα ανεπίσημα στοιχεία που υπάρχουν τον Ιανουάριο, 135.770 άτομα είναι εγγεγραμμένα στην ΚΥΑ (HZZ) και 
υπάρχουν 11.956 κενές θέσεις εργασίας. 
  

 Ρεκόρ επιβατών στο λιμάνι του Split το 2019 
 
Το λιμάνι του Split κατέγραψε 5,6 εκατ. επιβάτες για το έτος 2019 και 827.000 επιβατών. Σύμφωνα με τις 
λιμενικές αρχές του Split ο κύκλος εργασιών είναι 4% υψηλότερος από το 2018. 
  

 Η Κροατία θα λάβει 60 εκατ. Ευρώ από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη διάθεση νέων κεφαλαίων από την ΕΕ ύψους 7,5 δις Ευρώ για το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition Fund), με την Πολωνία και τη Γερμανία να λαμβάνουν 2 δις Ευρώ και 
877 εκατ. Ευρώ αντίστοιχα, ενώ θα διατεθούν 60 εκατ. Ευρώ για την Κροατία. 
Το ποσό των 7,5 δις Ευρώ που θα προέλθει από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και 
στοχεύει στη στήριξη για την κινητοποίηση επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 100 δις Ευρώ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο 
απευθύνεται κυρίως προς τις χώρες και τις περιφέρειες που εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιμα, σε μια 
προσπάθεια να διασφαλιστεί η μετάβαση προς μια οικονομία που είναι ουδέτερη για το κλίμα. 
Η ΕΕ, ή μάλλον όλα τα κράτη μέλη της, με εξαίρεση την Πολωνία, υποχρεούνται να επιτύχουν κλιματική 
ουδετερότητα μέχρι το 2050. 
 

 Βραδύτερη η αύξηση των μισθών στην Κροατία από τις υπόλοιπες μεταβατικές οικονομίες 
 
Σύμφωνα με ανάλυση της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας (HNB) για το πώς η μεταβολή της δομής των νέων 
θέσεων εργασίας επηρέασε τους μέσους ακαθάριστους μισθούς, συμπεραίνεται ότι η αύξηση των μισθών στην 
Κροατία είναι βραδύτερη από ό, τι στις υπόλοιπες μεταβατικές οικονομίες της ΕΕ, κυρίως επειδή πολλές από 
αυτές τις νέες θέσεις εργασίας έχουν συγκεντρωθεί σε επαγγέλματα χαμηλότερου εισοδήματος. 

 Επίσκεψη Υπουργού Οικονομίας Αλβανίας στην Κροατία 
 
Η Α/Υπουργός Οικονομίας κα. Anila Denaj συναντήθηκε στο Ζάγκρεμπ με τον Κροάτη ομόλογο της κ. Drako 
Horvat. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους τα θέματα που τους απασχόλησαν ήταν η περαιτέρω σύσφιξη 
της διμερούς οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, κυρίως στους τομείς του τουρισμού και της βιομηχανίας 
τροφίμων. Επίσης συζητήθηκε η δυνατότητα απευθείας αεροπορικής διασύνδεσης Ζάγκρεμπ με Τίρανα, η 
κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Αδριατικής-Ιονίου καθώς και η δημιουργία ακτοπλοϊκής γραμμής για τη 
διασύνδεση των κροατικών λιμένων (Rijeka ή Sibenik) με το Δυρράχιο. Περαιτέρω η Αλβανίδα αξιωματούχος 
συμμετείχε σε Επιχειρηματικό  Φόρουμ Κροατίας – Αλβανίας, που διοργάνωσε το Κροατικό Οικονομικό 
Επιμελητήριο (HGK) και στο οποίο συμμετείχαν 50 εταιρείες από τις δυο χώρες, που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς κατασκευής, βιομηχανίας τροφίμων, τουρισμού, τεχνικού εξοπλισμού και ασφάλισης. Σημειώνεται ότι σε 
συνέχεια της υπογραφής διμερούς Μνημονίου Συνεργασίας για την Εμπορική και Οικονομική Συνεργασία το 
2019, ο όγκος των εμπορικών ανταλλαγών Κροατίας- Αλβανίας αυξήθηκε κατά 30%, ενώ τα προηγούμενα 
χρόνια δεν υπερέβαινε το ποσό των 60 εκατ. Ευρώ. Η κροατική επιχειρηματική παρουσία στην Αλβανία 
ανέρχεται σε 53 επιχειρήσεις που επικεντρώνονται σε τομείς κατασκευής και εκσυγχρονισμού οδικών, αλλά και 
άλλων υποδομών, και στις εξαγωγές τροφίμων κυρίως λόγω του αυξανόμενου αριθμού τουριστών που 
επισκέπτονται την Αλβανία. 
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 Διαφορά της Agrokor με τη Σλοβένικη Υπηρεσία Προστασίας Ανταγωνισμού 
 
Σε συνέχεια της απόρριψης από το δικαστήριο της Λιουμπλιάνας, της προσφυγής του κροατικού ομίλου Agrokor 
κατά της απόφασης του Σλοβένικου Οργανισμού Προστασίας Ανταγωνισμού (AVK) στην υπόθεση απαλλοτρίωσης 
των μετοχών που διέθετε η εν λόγω εταιρεία στην σλοβένικη Mercator, η πρώτη αποφάσισε να εξαντλήσει όλα τα 
ένδικα μέσα ώστε να ανατρέψει την απόφαση την εν λόγω απόφαση της σλοβένικης Δικαιοσύνης. 
 

 Στήριξη των ΜΜΕ στην ΚΑ Ευρώπη από το ΕΤΕπ 
 
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και ο όμιλος UniCredit συμφώνησαν να αυξήσουν την εγγύηση της 
InnovFin για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της χρηματοδοτικής πρόσβασης σε καινοτόμες 
ΜΜΕ σε εννέα χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Κροατίας. 
Θα δοθεί χρηματοδότηση ύψους 500 εκατ. Ευρώ σε καινοτόμες ΜΜΕ και μικρές επιχειρήσεις μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, 
τη Ρουμανία, τη Σερβία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία. 
Η νέα αυτή συμφωνία θα επιτρέψει στον όμιλο UniCredit να προσφέρει, μέσω των εννέα τραπεζών του και έξι 
ταμείων χρηματοδοτικής μίσθωσης σε όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 
500 εκατ. Ευρώ και αναμένεται να υποστηριχθούν 1.300 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Αυτό σημαίνει ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε όλες τις χώρες θα έχουν πρόσβαση σε ένα συνολικό ποσό 
ύψους 1 δις Ευρώ μέσω του εκτεταμένου δικτύου της UniCredit στην περιοχή της ΚΑΕ. 
Η εν λόγω συναλλαγή επωφελείται από την υποστήριξη του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την 
καινοτομία του Ορίζοντα 2020, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕFSI), το οποίο αποτελεί την 
καρδιά του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. 
 

 Η Κροατία αντιμετωπίζει πρόβλημα έλλειψης εργατικού δυναμικού 
 
Κατά τη συνεδρίαση του Κροατικού Εμπορικού Επιμελητηρίου που πραγματοποιήθηκε στη Rijeka, ο σύμβουλος 
του κ/Οικονομικού Επιμελητηρίου (HGK) για την Εργατική Πολιτική και την Απασχόληση, κ. Vidovic επισήμανε ότι 
τα τελευταία δέκα χρόνια η Κροατία έχει χάσει 500.000 εργαζόμενους. Συνέχισε υποστηρίζοντας ότι η έλλειψη 
εργαζομένων δεν αποτελεί προσωρινό πρόβλημα που θα εξαφανιστεί, αλλά ότι η ξένη εργασία είναι αυτό που 
περιμένει την Κροατία στο μέλλον. 

 Ο ετήσιος πληθωρισμός της Κροατίας αυξήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 
 
Η  Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (DZS) δημοσίευσε τον Ιανουάριο τα ετήσια στοιχεία για τον πληθωρισμό τον 
Δεκέμβριο του 2019, τα οποία έδειξαν ότι ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού τον Δεκέμβριο ήταν 1,4%, ενώ ο μέσος 
όρος για το 2019 έναντι του 2018 όπου ήταν 0,8%.  

 Εγκαινιάστηκε καινούριο αιολικό πάρκο κοντά στο Zadar 
 
Εγκαινιάστηκε ένα νέο αιολικό πάρκο πέντε τουρμπίνων με ισχύ 10 MW, που χτίστηκε στο δήμο Jasenice κοντά 
στην παραθαλάσσια πόλη Zadar. 
Η εγκατάσταση αυτή, που ονομάζεται "Jasenice I", αποτελεί μέρος ενός έργου αξίας 25 εκατ. Ευρώ το οποίο 
περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή του αιολικού πάρκου "Jasenice II", το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Το Jasenice 
II θα αποτελείται επίσης από πέντε υπερσύγχρονες τουρμπίνες που κατασκευάζει η γερμανική εταιρεία Enercon. 
Η αναμενόμενη ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι 40 gigawatt. 
 

 Αγορά νορβηγικού ναυπηγείου από τον κροατικό όμιλο DIV 
 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της κ/ημερήσιας εφημερίδας Jutarnji List της 20ης Ιανουαρίου τ.ε, κροατικός όμιλος DIV 
πρόκειται να εξαγοράσει την Kleven Verft, νορβηγική ναυπηγική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή 
κρουαζιερόπλοιων και πλοίων ανοικτής θαλάσσης. 
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Παράλληλα η εταιρεία Kleven ανακοίνωσε ότι ο όμιλος DIV, ο οποίος κατέχει το μεγαλύτερο μετοχικό μερίδιο του 

ναυπηγείου Brodosplit στο Split, έχει υπογράψει συμφωνία για την αγορά της νορβηγικής εταιρείας Kleven Verft 

με έδρα το Ulsteinvik και η συμφωνία αναμένεται να  υλοποιηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες ενώ θα 

διατηρηθεί η ονομασία Kleven Veft. 

Στο δημοσιεύμα σχολιάζεται ότι, ο όμιλος DIV ανέλαβε να διασώσει ένα νορβηγικό ναυπηγείο ενώ ταυτόχρονα η 

ναυπηγική βιομηχανία στην Κροατία αντιμετωπίζει κρίση και δυο από τα μεγαλύτερα ναυπηγεία (3 Maj και 

Uljanik) έχουν κηρύξει πτώχευση. 

 
 Οι τιμές ακίνητης περιουσίας αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση και 12% στο Ζάγκρεμπ  

 
Οι τιμές των ακινήτων στην Κροατία αυξήθηκαν κατά 0,6% το τρίτο τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το 
προηγούμενο τρίμηνο και κατά περισσότερο από 8% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας (DZS). 
Οι τιμές των νέων ακινήτων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 2,4% το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο 
τρίμηνο. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2018, οι τιμές των ακινήτων νέας κατασκευής αυξήθηκαν κατά 
8,2%, σύμφωνα με την έκθεση της DZS. Οι τιμές των υφιστάμενων κατοικιών αυξήθηκαν κατά 0,4% σε τριμηνιαία 
βάση και κατά 8% σε ετήσια βάση. 
Στο Ζάγκρεμπ, οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά περισσότερο από 1,8% το τρίτο τρίμηνο του 
2019 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του ίδιου έτους. Στην ακτή μειώθηκαν κατά 1%, ενώ σε άλλες περιοχές 
αυξήθηκαν κατά 1,7%. 
 

 Ο όμιλος PPD αποκτά το 6,4% του ομίλου Fortenova 
 
Η Πρώτη Εταιρία Αερίου (FGC) που ανήκει στον όμιλο PPD, η οποία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, την 
πώληση, την προμήθεια και τη διανομή φυσικού αερίου εξαγόρασε το 6% του ομίλου Fortenova, σύμφωνα με την 
ημερήσια εφημερίδα Jutarnji List. 
Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία ENNA (Energia Naturalis) του ομίλου PPD εξαγόρασε τους τίτλους του ομίλου 
Fortenova στη δευτερογενή χρηματιστηριακή αγορά. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι τίτλοι αγοράστηκαν από 
μικρούς μετόχους και αντιπροσωπεύουν περίπου το 6,4% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου. 
 

 Η πόλη  Prelog κατηγοριοποιεί το 62,79% των αποβλήτων, ο Δήμος του Ζάγκρεμπ μόλις το 10,7% 
 
Οι κάτοικοι της πόλης Prelog στη Β. Κροατία διαχωρίζουν σχεδόν τα δύο τρίτα των αποβλήτων τους (62,79%), ενώ 
στο Ζάγκρεμπ το ποσοστό είναι μόλις 10,7%, σύμφωνα με την ημερήσια  εφημερίδα Vecernji List. 
Έτσι, η πόλη Prelog έχει ήδη ξεπεράσει το στόχο της Κροατίας για το 2020 για επαναχρησιμοποίηση / 
ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων σε ποσοστό 50%, όπως είχε προτείνει προηγουμένως η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Γενικά αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι όσο μεγαλύτερη είναι η πόλη, τόσο μικρότερη είναι η ταχύτητα 
διαχωρισμού και έτσι τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι στις μεγάλες πόλεις, και εκτός από το Ζάγκρεμπ, η 
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη το Split είχε  διαχωρίσει μόνο το 2,39% των αποβλήτων. 
 

 Αύξηση του μέσου όρου των καθαρών αποδοχών 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (DZS), ο μέσος καθαρός μισθός στην Κροατία τον 
Νοέμβριο του 2019 ήταν 40 HRK ή 0,6% υψηλότερος σε μηνιαία βάση 269 HRK ή 4,3% υψηλότερος από τον 
Νοέμβριο του 2018. 
 

 Κροατική παρουσία στην έκθεση BOOT στο Dusseldorf 
 
Κροατικές εταιρείες και οργανώσεις που ειδικεύονται στον ναυτικό τουρισμό, τη ναυπηγική βιομηχανία και τις 
συναφείς δραστηριότητες συμμετείχαν στην ναυτική έκθεση BOOT που πραγματοποιήθηκε στο Dusseldorf από 
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τις 18 έως τις 26 Ιανουαρίου. Η έκθεση BOOT είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ναυτική έκθεση, όπου φέτος 
συμμετείχαν πάνω από 2.000 εκθέτες από 74 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 42 από την Κροατία. Οι κροατικές 
εταιρείες συμμετείχαν είτε μόνες τους είτε μοιράζονταν το περίπτερο του Κροατικού Συμβουλίου Τουρισμού. 
Σύμφωνα με το κ/Οικονομικό Επιμελητήριο (HGK) η Κροατία διαθέτει πάνω από 4.500 σκάφη charter, 140 
μαρίνες και περίπου 17.000 κουκέτες. 
Δεδομένα από τα συστήματα eVisitor και eCrew δείχνουν ότι  το 2019 καταγράφηκαν 538.000 αφίξεις και 3,5 
εκατ. διανυκτερεύσεις από τον ναυτικό τουρισμό στην Κροατία, αυξημένες κατά 11% και 12% αντίστοιχα σε 
σύγκριση με το 2018. Ο μεγαλύτερος αριθμός διανυκτερεύσεων καταγράφηκε στις περιφέρειες Split-Dalmacija, 
Zadar και Sibenik-Knin και ο μεγαλύτερος αριθμός τουριστών  προήλθε από τη Γερμανία. 
 

 Η Κροατία μεταξύ των κρατών μελών με τη μεγαλύτερη μείωση του δημοσίου χρέους 
 
Ο δείκτης του δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε 
ελαφρώς κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ η Κροατία ήταν μεταξύ 
των κρατών μελών που σημείωσαν τις μεγαλύτερες τριμηνιαίες μειώσεις, σύμφωνα με την Eurostat. 
Στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2019, ο δείκτης δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ ανήλθε στο 80,1%, 
από 81,4% το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Ταυτόχρονα, ο δείκτης στην ζώνη του ευρώ μειώθηκε από 87,1% σε 
86,1%. 
Ο δείκτης δημόσιου χρέους της Κροατίας ως προς το ΑΕΠ ήταν 74,9% το τρίτο τρίμηνο του 2019, μειωμένος κατά 
1,2 ποσοστιαίες μονάδες από το προηγούμενο τρίμηνο. 
 

 Η craft ζυθοποιεία γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής στην Κροατία  
 
Ο craft ζύθος που παράγεται από τις μικροβιομηχανίες γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής στην Κροατία και 
σήμερα περίπου 80 ζυθοποιίες αυτού του είδους επιδιώκουν να αυξήσουν το μερίδιό τους στην αγορά από το 
σημερινό 2% -3% στο 10% τα επόμενα χρόνια. 
Στην Κροατία, η ετήσια κατανάλωση μπύρας είναι 83 λίτρα κατά κεφαλή, ενώ το ποσό της παραγωγής μπύρας 
ανέρχεται σε 3,4 εκατ. εκατόλιτρα ετησίως, γεγονός που θέτει τη χώρα στην 22

η
  θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Από το 2013, όταν εμφανίστηκαν στη χώρα οι μικροβιομηχανίες ζύθου, έχουν δημιουργηθεί τουλάχιστον 400 
θέσεις εργασίας. 
 

 Ο Κ/ΠΘ στο Davos 
 
Ο Κ/ΠΘ κ. Plenkovic συμμετείχε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) στο Davos και ανέφερε ότι οι 
συνομιλίες που είχε κατά την διάρκεια του ήταν πολύ χρήσιμες για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων καθώς και 
για την τοποθέτηση της Κροατίας στο ΝΑΤΟ και την παγκόσμια σκηνή στο πλαίσιο της τρέχουσας Προεδρίας της 
ΕΕ. Ο κ. Plenkovic συναντήθηκε επίσης με τον CEO της Apple κ.Tim Cook όπου συζήτησαν το ζήτημα της 
πρόσθετης ψηφιακής φορολόγησης των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν 
έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
 

 Το ναυπηγείο Uljanik d.d. τίθεται σε εκκαθάριση  
 
Ύστερα από συνάντηση των πιστωτών στο εμπορικό δικαστήριο στην πόλη Pazin αποφασίστηκε ότι το ναυπηγείο 
Uljanik dd δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για την επανέναρξη λειτουργίας και βρίσκεται πλεόν σε εκκαθάριση. 
Οι πιστωτές αποφάσισαν επισήμως ότι δεν υπάρχουν λόγοι για την προετοιμασία ενός σχεδίου πτώχευσης, ότι η 
εταιρεία σταματά να λειτουργεί και ότι θα αποφασίσουν για τη μέθοδο και τους όρους υλοποίησης των 
περιουσιακών της στοιχείων. Και οι τρεις αποφάσεις διεξήχθησαν με πλειοψηφία άνω του 90% των ψήφων, 
γεγονός που έθεσε τέλος στην ύπαρξη του ναυπηγείου Uljanik d.d. 
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 Δάνειο στην εταιρεία Djuro Djakovic ύψους 20 εκατ. Ευρώ 
 
Ο Π/Θ κ. Plenkovic επισκέφθηκε τον όμιλο για τη μεταλλουργία και τη μηχανική Djuro Djakovic που εδρεύει στην 
ανατολική πόλη Slavonski Brod και με την ευκαιρία αυτή υπογράφηκε σύμβαση δανείου ύψους 150 εκατ. HRK (€ 
20 εκατ.) μεταξύ του ομίλου και της ταχυδρομικό ταμιευτήριο HPB.Ο όμιλος Djuro Djakovic , ο οποίος απασχολεί 
περίπου 860 εργαζόμενους, αποτελεί ένα από τους οικονομικούς πυλώνες της περιφέρειας Slavonski Brod-
Posavina και ολόκληρης της περιοχής της Σλαβονίας. 

 Νέος κανονισμός στη φορολόγηση των μη αλκοολούχων ποτών 
 
Η κυβέρνηση αναμένεται να εγκρίνει κανονισμό μέχρι την 1

η
 Απριλίου για τον καθορισμό του τρόπου 

υπολογισμού του ειδικού φόρου στα μη αλκοολούχα ποτά, σύμφωνα με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του 
νόμου περί ειδικού φόρου επί του καφέ και των μη αλκοολούχων ποτών. 
Ο νόμος, ο οποίος μέχρι τώρα βασιζόταν σε ένα γραμμικό σύστημα ειδικών φόρων βασιζόμενων αποκλειστικά 
στην ποσότητα, θα αντικατασταθεί από ένα σύστημα που θα λαμβάνει υπόψη την περιεκτικότητα σε ζάχαρη, 
καφεΐνη, μεθυλοξανθίνη και ταυρίνη. Όσο υψηλότερη είναι η περιεκτικότητα σε ζάχαρη τόσο υψηλότερη είναι η 
ειδική φορολογία. 
 

 Η Κροατία υστερεί στον αγώνα κατά της διαφθοράς 
 
Ο δείκτης αντίληψης διαφθοράς για τη διεθνή διαφάνεια (TI) για το 2019 δείχνει τη συνέχιση των αρνητικών 
τάσεων στην Κροατία και ότι η χώρα παρουσιάζει καθυστέρηση στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Στην 
κατάταξη του 2019, η Κροατία είναι 63η με 47 πόντους. Η κατάταξη του 2019 δείχνει ότι η Κροατία κατατάσσεται  
τρεις θέσεις χαμηλότερα από ότι στην κατάταξη του 2018. Αυτή είναι η τέταρτη συνεχής χρονιά που η Κροατία 
είναι είτε σταθερή είτε κατεβαίνει στην κατάταξη. 
 

 Μείωση του εξωτερικού χρέους 
 
Στις αρχές του τρίτου τριμήνου του 2019, ο δείκτης ακαθάριστου εξωτερικού χρέους της Κροατίας ως προς το ΑΕΠ 
ανερχόταν στο 80,9%, δηλαδή 1,7 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο από ό, τι στο τέλος του 2018, σύμφωνα με 
στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας (HNB). 
 

 Ενεργοποίηση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων 
 
Το Υπουργείο Επικρατείας σκοπεύει να επιταχύνει την αξιοποίοιηση της κρατικής περιουσίας το 2020 για να 
αυξήσει τα έσοδα από κρατικά περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Επικράτειας κ. Mario 
Banozic. Ο κ. Banozic δήλωσε ότι φέτος θα επιταχύνει την ενεργοποίηση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων 
τροποποιώντας τον νόμο για τη διαχείριση της κρατικής ιδιοκτησίας και υιοθετώντας τον νομοσχέδιο για τα 
ακίνητα των οικοδομημένων οικοπέδων.  
Τα κρατικά χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία αναμένεται να αποφέρουν έσοδα 870 εκατ. HRK φέτος, ενώ 
αναμένεται επιπλέον αύξηση 1,1 δις HRK από τα κέρδη των κρατικών εταιρειών και 240 εκατ. HRK από τα μη 
χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία.  
Το αργότερο μέχρι τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, το Υπουργείο θα ανακοινώσει δημόσιο διαγωνισμό για 
πώληση μετοχών ή μεριδίων 30 εταιρειών στις οποίες η κυβέρνηση έχει μειοψηφικό ποσοστό μέχρι 25%. 
 

 Συνάντηση των Φίλων της Συνοχής στην Πορτογαλία  
 
Η άτυπη ομάδα που ονομάζεται "Φίλοι της Συνοχής" (Friends of Cohesion), η οποία αποτελείται από 17 κράτη 
μέλη της ΕΕ που αντιτίθενται στην περικοπή των κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής στο επόμενο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συναντηθεί στην Πορτογαλία ύστερα από πρόσκληση 
του Προέδρου της Πορτογαλίας  κ. Antonio Costa. 
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Η συνάντηση στην Πορτογαλία ακολουθεί την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα στις 5 Νοεμβρίου 
2019 για να καθοριστούν τα περαιτέρω βήματα της ομάδας στην υπεράσπιση των πολιτικών συνοχής και την 
στήριξη γεωργίας στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. 
Τα κράτη μέλη του ομίλου είναι: Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, 
Λιθουανία, Ιταλία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ισπανία. Θεωρούνται ως 
καθαροί αποδέκτες λαμβάνοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της ΕΕ. 
 

 Οι πολλοί υδροηλεκρτικοί σταθμοί στη λεκάνη του Δούναβη απειλούν τη βιοποικιλότητα 
 
Η αυξανόμενη κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη θα μπορούσε να προκαλέσει 
ανεπανόρθωτη ζημιά στα παγκοσμίως σημαντικά σημεία της βιοποικιλότητας, προειδοποιούν ειδικοί σε ένα 
διεθνές επιστημονικό περιοδικό.  
Σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Renewable and Sustainable Energy Reviews η οποία 
επικεντρώνεται στα ποτάμια της λεκάνης του Δούναβη στη Σλοβενία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, το 
Μαυροβούνιο και τη Κροατία υπάρχουν 636 υδροηλεκτρικοί σταθμοί που λειτουργούν σε αυτούς τους ποταμούς 
και σχεδιάζονται να κατασκευαστούν δύο φορές περισσότεροι. 
Από το σύνολο των υδροηλεκτρικών σταθμών στις λεκάνες απορροής του Δούναβη 42 ή μόνο το 6% είναι 
μεγάλοι, η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 10 megawatts (MW), 72 είναι μεσαίοι και έχουν ισχύ μεταξύ 1 και 10 
MW και 522 είναι μικρές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Οι μικρές μονάδες υδροηλεκτρικής ενέργειας 
αντιπροσωπεύουν το 82% του συνολικού αριθμού των μονάδων αυτών και παράγουν μόνο το 2% της συνολικής 
ενέργειας. Ο αριθμός τους άρχισε να αυξάνεται ραγδαία μετά το 2000. 
Έως και 1015 χιλιόμετρα λεκάνης των ποταμών έχουν μετατραπεί σε δεξαμενές, οι οποίες αλλάζουν εντελώς τον 
βιότοπο και  έχει εντοπιστεί ήδη  ρύπανση σε 59 φυτά, σύμφωνα με τη μελέτη. 
Οι περισσότεροι υδροηλεκτρικοί σταθμοί βρίσκονται στη λεκάνη του ποταμού Sava (439), και στη λεκάνη του 
ποταμού Drava (110). 
 

 Επίσκεψη Αμερικανού Υφυπουργού αρμόδιου για θέματα κυβερνοχώρου και επικοινωνιών στην Κροατία 
 
Κατά τη διάρκεια της εδώ επίσκεψης του, ο εν λόγω Υφυπουργός κ. Robert Strayer είχε συνομιλίες με 
εκπροσώπους αρμόδιων κ/Αρχών ρύθμισης τηλεπικοινωνιών. Αναφερόμενος στο θέμα της μετάβασης σε δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας 5G, ο Αμερικανός αξιωματούχος απηύθυνε έκκληση προς την κροατική Κυβέρνηση και τις 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα νε είναι πολύ προσεκτικοί στην επιλογή εταιρειών παροχής τεχνολογικού 
εξοπλισμού για την ανάπτυξη του ανωτέρω προηγμένου δικτύου τηλεπικοινωνιών και των σχετικών υπηρεσιών 
που υπάγονται σε αυτό. Στο πλαίσιο αυτό επανέλαβε τη γνωστή επιφυλακτική στάση των ΗΠΑ όσο αφορά την 
Κίνα, την οποία επέκρινε για ανεπαρκή προστασία τόσο των δεδομένων που συλλέγει όσο και των χρηστών  του 
εξοπλισμού που παράγεται στην εν λόγω χώρα. Και τούτο, διότι η εμφάνιση του δικτύου 5G καθιστά ολοένα και 
πιο σημαντική την πτυχή της ασφάλειας, όχι μόνο για τις κυβερνήσεις και φορείς των διάφορων χωρών που 
επιλέγουν να εγκαταστήσουν αυτό το δίκτυο, αλλά και για τους απλούς πολίτες. 
Ως γνωστόν, στο εν λόγω θέμα οι ΗΠΑ επιδιώκουν συνεργασία με την ΕΕ, κυρίως όσον αφορά την παροχή 
τεχνικού εξοπλισμού όπως και στους τομείς τηλεπικοινωνιών και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών ώστε να 
βελτιωθεί η ασφάλεια των δικτύων πληροφορικής καθώς και η προστασία των δεδομένων γενικότερα. 
 
 
 
 
 
 

 


