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 Σύνολο μέτρων για την υποστήριξη της οικονομίας κατά την πανδημία του COVID-19  
Η κ/κυβέρνηση ενέκρινε 63 μέτρα για την υποστήριξη της οικονομίας κατά την επιδημία COVID-19, με στόχο τη 
διατήρηση των θέσεων εργασίας και την καταβολή των μισθών. 
Τα μέτρα αφορούν την αναβολή των δημόσιων εισφορών, συγκεκριμένα την αναβολή της καταβολής 
εισοδήματος και φόρου επί των κερδών και των εισφορών επί των μισθών για περίοδο τριών μηνών. 
Η δέσμη μέτρων για τη χρηματοπιστωτική ρευστότητα περιλαμβάνει ένα τρίμηνο μορατόριουμ για τις 
υποχρεώσεις προς την Κροατική Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (HBOR) και τις εμπορικές τράπεζες, 
καθώς και την έγκριση δανείων για ταμειακές ροές. 
Τα μέτρα περιλαμβάνουν επίσης την άνευ όρων παράταση της διάρκειας των έργων που θα υποβάλλονταν σε 
δημόσιο διαγωνισμό τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο τ.ε., καθώς και των οφειλών που πρέπει να 
καταβληθούν τον ίδιο διάστημα για περίοδο 90 ημερών και αυτό αφορά όλα τα έργα που συγχρηματοδοτούνται 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Συνοχή που βρίσκονται σε εξέλιξη. Επιπλέον 
ανακοινώθηκε η δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού μέσου «Δάνεια COVID-19» για μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις. Τέλος, ο Υπ. Μεταφορών κ. Oleg Butkovic ανακοίνωσε την προσωρινή αναβολή της πληρωμής για 
άδειες έκτακτης μεταφοράς και την επέκταση των λεγόμενων χειμερινών εκπτώσεων στα διόδια των 
αυτοκινητοδρόμων έως την 1η Ιουνίου και ορισμένες άλλες εκπτώσεις. 
 

 Ομάδα Εργασίας για την παρακολούθηση των επιπτώσεων του COVID-19  
Η Κροατική κυβέρνηση ανέθεσε στην Ομάδα Εργασίας για τη Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 
πρόσθετο καθήκον να παρακολουθεί τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στην οικονομία και να προτείνει 
μέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων. 
Η ομάδα εργασίας θα υποβάλει έκθεση στην κυβέρνηση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εβδομαδιαία βάση, 
όπως δήλωσε ο Υπ. Οικονομίας κ. Darko Horvat και θα είναι δυνατό τα μέλη των κρατικών θεσμών να ενταχθούν 
στην ομάδα εργασίας και να συμβάλουν στις προσπάθειές της. 
 

 Η  Κεντρική Τράπεζα της Κροατίας (HNB) υιοθετεί μέτρα για την παροχή ρευστότητας 
Η Κεντρική Τράπεζα της Κροατίας (HNB) έχει προσαρμόσει την προσέγγισή της στην εποπτεία της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας των εμπορικών τραπεζών ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ρευστότητα και έτσι να 
στηρίξουν την οικονομία κατά τη διάρκεια της κρίσης που προκαλείται από τον COVID-19. 
Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα, τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση 
των διαταραχών στην οικονομία είναι σύμφωνα με τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) και της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Ως εκ τούτου, η Τράπεζα έχει αναβάλει ορισμένες από τις δραστηριότητες 
εποπτείας της, όπως η εφαρμογή προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων στους εμπορικούς δανειστές. Έτσι, τα 
πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να επιτρέψουν την αναβολή της εξυπηρέτησης των χρεών, να αναδιαρθρώσουν τις 
πιστωτικές υποχρεώσεις των πελατών τους και να εγκρίνουν μετακυλήσεις από τα τρέχοντα δάνεια σε νέες. 
Η Τράπεζα θα εκδώσει επίσης οδηγίες στις εμπορικές τράπεζες για να διατηρήσουν το περσινό κέρδος και να 
εφαρμόσουν ορισμένα από τα συνιστώμενα μέτρα λιτότητας. 
 

 Κροατικό Οικονομικό Επιμελητήριο (HGK): 95% των εταιρειών έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις του COVID-19 
Η πανδημία του κοροναϊού επηρεάζει όλο και περισσότερο την κροατική οικονομία, με τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις να πλήττονται περισσότερο σύμφωνα με έρευνα του Κροατικού Οικονομικού Επιμελητηρίου (HGK). 
Η έρευνα, η οποία κάλυψε περισσότερες από 2.700 εταιρείες, έδειξε ότι το 95% των εταιρειών είχε αναφέρει 
μειώσεις του κύκλου εργασιών και ότι το 28% είχε υποστεί μείωση κατά 100%. Τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων 
επιχειρήσεων, ή το 74%, δήλωσαν μείωση της παραγωγής και το ένα πέμπτο, ή το 21%, είχε μειώσει την 
παραγωγή τους κατά 100%. Οι αλυσίδες εφοδιασμού έχουν επίσης πληγεί από την έξαρση, με το 61% των 
επιχειρήσεων να αναφέρουν προβλήματα. 45% των εταιρειών παρουσίασαν μείωση στις εξαγωγές και το 41% 
δήλωσαν πτώση των εισαγωγών.  
 

 Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε είδη καπνού και αλκοολούχα ποτά 
Η τιμή των τσιγάρων θα αυξηθεί κατά 2 HRK ανά συσκευασία από τον Απρίλιο τ.ε. και θα υπάρξει επίσης αύξηση 
των τιμών των αλκοολούχων ποτών, των αναψυκτικών με υψηλότερη περιεκτικότητα σε ζάχαρη και των 
ενεργειακών ποτών σύμφωνα με απόφαση της κ/κυβέρνησης. 
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Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν τρεις κανονισμοί i)για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στον καπνό και τα προϊόντα 
καπνού, ii) τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για το αλκοόλ και τα οινοπνευματώδη ποτά και iii) τον 
υπολογισμό και τις μεταβλητές για τους ειδικούς φόρους επί του καφέ και των αναψυκτικών οι οποίοι θα τεθούν 
σε ισχύ την 1

η
  Απριλίου. 

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης για την μπύρα, το κρασί και άλλα ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση δεν θα 
αλλάξουν. 
 

 Αναβολή των αποπληρωμών δανείων λόγω COVID-19 
Ο επικεφαλής της Κροατικής Τραπεζικής Ένωσης (HUB) κ. Zdenko Adrovic δήλωσε ότι οι εταιρείες και οι πολίτες 
στους οποίους θα ισχύσει η αναβολή της αναγκαστικής είσπραξης οφειλών και της αποπληρωμής των δανείων θα 
πρέπει να πληρώνουν τα τέλη τους τακτικά και στην περίπτωση των επιχειρήσεων, το εισόδημά τους να 
επηρεάζεται σοβαρά από την πανδημία του κοροναϊού.  

 Χαμηλότερα επιτόκια για τα δάνεια ESIF (ΕΔΕΤ) 
Η κυβέρνηση αποφάσισε να τροποποιήσει τα καθεστώτα «ESIF Μίκρο και μικρά δάνεια» και «εγγυήσεις ESIF» 
που εφαρμόζει ο Οργανισμός για τις ΜΜΕ, την Καινοτομία και τις Επενδύσεις (HAMAG-BICRO) γεγονός που θα 
μειώσει τα επιτόκια και θα παρατείνει τα προγράμματα για τρία έτη.  

 Επενδυτικό Πρόγραμμα της ΕΕ για τις επιπτώσεις του COVID-19 
Η ΕΕ κατάρτισε επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 37 δις Ευρώ για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκλήθηκε 
από την πανδημία του COVID-19, εκ των οποίων 1,16 δις Ευρώ προορίζονται για την Κροατία σύμφωνα με 
δήλωση του κ/ΠΘ κ. Plenkovic ύστερα από τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ όπου το κύριο θέμα ήταν η 
καταπολέμηση του COVID-19 και η επακόλουθη ανοικοδόμηση των οικονομιών των κρατών μελών. 
 

 Έκδοση αδειών για εξαγωγές εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το ΥΠΕΞ 
Το Υπουργείο Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων έχει οριστεί ως ο εθνικός θεσμός που θα εγκρίνει τις 
εξαγωγές προστατευτικού εξοπλισμού σε κράτη που δεν είναι μέλη της ΕΕ σύμφωνα με ανακοίνωση της 
κυβέρνησης. 
Η κυβέρνηση εξέδωσε απόφαση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2020/402 της 14

ης
 Μαρτίου τ.ε. για 

την εξάρτηση της εξαγωγής ορισμένων προϊόντων από την προϋπόθεση άδειας εξαγωγής, βάσει της οποίας τα 
κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να καθορίσουν τον θεσμό που θα εγκρίνει εξαγωγές εξοπλισμού ατομικής 
προστασίας από την ΕΕ σε τρίτες χώρες. Αυτό θα διασφαλίσει την επάρκεια των προμηθειών στην ΕΕ για να 
ικανοποιήσει την επείγουσα ζήτηση που προκάλεσε η εξάπλωση του COVID-19. 
 

 Αναβολή πληρωμής δανείων για όλους όσουw επηρεάζονται από τους κυβερνητικούς περιορισμούς 
Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας (ΗΝΒ) κ. Boris Vujcic δήλωσε ότι όλοι οι πολίτες που πλήττονται 
από  τους περιορισμούς που εισήγαγε η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της επιδημίας του κοροναϊού, είτε 
πρόκειται για νομικά πρόσωπα είτε για φυσικά, θα έχουν το δικαίωμα αναβολής πληρωμής του δανείου. 
Επιπλέον, ο κ. Vujcic εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση των τραπεζών ότι θα καθυστερούσαν 
την πληρωμή των δόσεων δανείων για τρεις μήνες για όλους όσους επλήγησαν από περιορισμούς που 
θεσπίστηκαν για την καταπολέμηση της πανδημίας. Η αναβολή πληρωμής δανείου αναφέρεται σε όλους τους 
τύπους δανείων πρόσθεσε. 
 

 Υιοθέτηση της Διακήρυξης της Opatija 
Υιοθετήθηκε στις 11 Μαρτίου τ.ε. από τους Υπ. Μεταφορών της ΕΕ η Διακήρυξη της Opatija σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη της θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ - προστασία του περιβάλλοντος, 
ψηφιοποίηση, ανθρώπινοι πόροι, ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα. 

 Πτώση 9% του δείκτη του Χρηματιστηρίου του Ζάγκρεμπ  
Οι βασικοί δείκτες του Χρηματιστηρίου του Ζάγκρεμπ (ZSE) υποχώρησαν περισσότερο από 9%, καταδύοντας στη 
χαμηλότερη αξία τους από τα μέσα του 2016, ενώ ο κανονικός κύκλος εργασιών υπερέβη τα 50 εκατ. HRK. 
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Οι αρνητικές τάσεις στις παγκόσμιες αγορές, οι οποίες έχουν πιεσθεί λόγω της δραματικής πτώσης της τιμής του 
πετρελαίου και της επιδημίας του κοροναϊού επηρέασαν και το Χρηματιστήριο του Ζάγκρεμπ, το οποίο ανέστειλε 
το εμπόριο για μισή ώρα, επειδή οι δείκτες βυθίστηκαν περισσότερο από δέκα ποσοστό σε ένα στάδιο. 
 

 Ενεργοποίηση της «γενικής ρήτρας διαφυγής, απαλλακτικής ρήτρας, ρήτρας διασφάλισης» (general escape 
clause)  
Οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ δήλωσαν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση της γενικής 
ρήτρας διασφάλισης (general escape clause), επιτρέποντας στα κράτη μέλη να αναστείλουν τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την οικονομική επιβάρυνση από την 
πανδημία του  COVID-19. Η συμφωνία επετεύχθη κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης υπό την προεδρία του Υπ. 
Οικονομικών της Κροατίας κ.  Zdravko Maric, η χώρα του οποίου επί του παρόντος ασκεί την προεδρία της ΕΕ. 
Η ρήτρα επιτρέπει την αναστολή της διαρθρωτικής προσαρμογής στο πλαίσιο των προληπτικών και διορθωτικών 
μέσων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης σε περίπτωση σοβαρής οικονομικής ύφεσης στη ζώνη του 
ευρώ ή στην ΕΕ στο σύνολό της, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα καθώς σχεδόν 
όλες οι χώρες της ΕΕ αυξάνουν σημαντικά τις δημόσιες δαπάνες τους για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του 
κορωναϊού και την υποστήριξη της οικονομίας. 
 

 Αύξηση των επενδύσεων της ΕΤΕπ (ΕΙΒ) στην Κροατία 
Ο όμιλος ΕΤΕπ επένδυσε 569 εκατ. Ευρώ στην Κροατία το 2019, ήτοι 12,2% περισσότερο από ό, τι το 2018 
σύμφωνα με δήλωση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Dario Scannapieco. Οι 
επενδύσεις στην Κροατία το 2019 ανέρχονται στα 569 εκατ. Ευρώ και ισοδυναμούν με το 1,05% του ΑΕΠ της 
χώρας και αυτό αντικατοπτρίζει την σαφή πρόθεση της τράπεζας να παραμείνει ένας από τους μεγαλύτερους 
επενδυτές στην Κροατία και μία από τις ασφαλέστερες πηγές προσβάσιμων μακροπρόθεσμων δανείων για 
βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας της. 
Πέρυσι, η ΕΤΕπ (ΕΙΒ) υποστήριξε την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κροατίας με 466 εκατ. Ευρώ, αύξηση 
5% σε σύγκριση με το 2018, ενώ το  ΕΤΕ (EIF) επένδυσε 103,3 εκατ. Ευρώ, αύξηση 60% σε σύγκριση με το 2018. 
Η ΕΤΕπ συνεργάζεται με την Κροατία από το 1977. 
 

 Η κατασκευή του αγωγού φ.α. στο Omislaj-Zlobin όπως προβλέπεται 
Η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου για τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) κατά 
μήκος της οδού Omisalj-Zlobin πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο και η ολοκλήρωση αυτής της επένδυσης 
ύψους 430 εκατ. HRK προβλέπεται για το τέλος του τρέχοντος έτους σύμφωνα με αναφορά της εταιρείας 
μεταφοράς φ.α. Plinacro. 
Οι κατασκευαστικές εργασίες, οι οποίες άρχισαν στα μέσα Δεκεμβρίου, διεξάγονται κατά μήκος ολόκληρης της 
διαδρομής του αγωγού φ.α. από τον κόμβο Zlobin έως τη διασταύρωση στο Omisalj. Τα έργα θα πρέπει να 
ολοκληρωθούν πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής του τερματικού σταθμού έτσι ώστε να ξεκινήσει η 
μεταφορά αερίου από το τερματικό κατά μήκος του αγωγού. 
Το έργο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έλαβε επιχορήγηση περίπου 16 εκατ. Ευρώ. 
 

 Δήλωση Πρόθεσης για ενίσχυση οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα σε Κροατία και Ουγγαρία 
Ο κ/Υπουργός Θαλάσσης, Μεταφορών και Υποδομών κ. Oleg Butkovic και ο Υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου 
της Ουγγαρίας κ. Peter Szijjarto υπέγραψαν Δήλωσή Πρόθεσης (Statement of Intent) για την προώθηση της 
οικονομικής συνεργασίας και των μεταφορικών συνδέσεων μεταξύ των παραμεθόριων περιοχών των δύο χωρών. 
Η υπογραφή της Δήλωσης αυτής αποτελεί προετοιμασία για νέα διασυνοριακά έργα, συμπεριλαμβανομένου 
ενός νέου οδικού τμήματος στο διάδρομο 5c στα σύνορα της Κροατίας και, από την πλευρά της Ουγγαρίας, 
σύνδεση του αυτοκινητόδρομου Μ6 με τα σύνορα της Κροατίας.  
Αναφερόμενος στην οικονομική συνεργασία των δυο χωρών ο κ. Szijjarto χαρακτήρισε την Κροατία στρατηγικό 
οικονομικό εταίρο της Ουγγαρίας καθώς  σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία το περυσινό εμπόριο ανήλθε 
συνολικά σε 2,5 δις Ευρώ. Επιπλέον, η Κροατία παραμένει ο κύριος προορισμός για τους Ούγγρους. Πέρυσι 
643.000 Ούγγροι επισκέφτηκαν την Κροατία.  
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 Ουγγρικό ενδιαφέρον για τερματικό σταθμό ΥΦΑ/LNG στη Κροατία  
Ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου κ. Peter Szijjarto  δήλωσε ότι η Ουγγαρία επιθυμεί να 
συμμετάσχει στο έργο τερματικού σταθμού ΥΦΑ/ LNG στη νήσο Krk (Β. Αδριατική), εκφράζοντας την επιθυμία του 
για σύγκληση ομάδας εργασίας από την πλευρά του κ/Υπουργού Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος κ. 
Tomislav Coric. 
Ο κ. Szijjarto ανέφερε ότι η Ουγγαρία έχει υποβάλει πρόταση τριών σημείων στην Κροατία: i)να συνδεθούν τα 
δίκτυα παροχής φ.α. των δύο χωρών, ii) να ξεκινήσουν από κοινού διαπραγματεύσεις με εξωτερικούς εταίρους 
iii)η Ουγγαρία είναι να εξαγοράσει ένα μερίδιο στον τερματικό σταθμό ΥΦΑ/LNG. 
Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους σχετικά με τον τερματικό σταθμό ο Ούγγρος/Υ υπογράμμισε την 

σπουδαιότητα του έργου για την Ουγγαρία, την Κροατία αλλά και ολόκληρη την περιοχή καθώς η διαφοροποίηση 

των ενεργειακών πηγών αποτελεί την μόνη βιώσιμη λύση για την επόμενη χρονική περίοδο.  

Η αξία του πλωτού τερματικού σταθμού ΥΦΑ/LNG εκτιμάται σε 234 εκατ. Ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε 

101,4 εκατ. Ευρώ για την κατασκευή του τερματικού σταθμού ΥΦΑ/LNG δεδομένου ότι το έργο περιλαμβάνεται 

στον κατάλογο έργων Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 
 Εγγυήσεις για τα νέα πλοία του ομίλου Scenic από την κυβέρνηση στο ναυπηγείο 3 Maj 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ/Υπουργού Οικονομίας κ. Darko Horvat η κυβέρνηση είναι έτοιμη, κάτω από 
ορισμένες συνθήκες και αυστηρό έλεγχο, να εκδώσει εγγυήσεις για το 48% της αξίας των νέων πλοίων για την 
Αυστραλιανό όμιλο Scenic, που θα κατασκευαστούν στο ναυπηγείο 3. Maj. 
Ο κ. Horvat, ο ιδιοκτήτης του ομίλου Scenic, κ. Glen Moroney και ο διευθυντής του ναυπηγείου 3. Maj κ. Edi Kucan 
συζήτησαν την κατασκευή πέντε πολικών κρουαζιερόπλοιων συνολικής αξίας 860 εκατ. Ευρώ. 
 

 Αναβάθμιση του κ/σιδηροδρόμου μέχρι τα σύνορα με την Ουγγαρία 
Η κ/κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων HZ Infrastruktura και η τουρκική Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret υπέγραψαν 
σύμβαση ύψους 2,42 δις HRK για την ανακατασκευή και την αναβάθμιση σιδηροδρόμου μήκους 42,6 χιλιομέτρων 
από το Krizevci μέσω της Koprivnica μέχρι τα σύνορα της Κροατίας με την Ουγγαρία. 
Το έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται με κονδύλια της ΕΕ «Μηχανισμός ‘Συνδέοντας την Ευρώπη’» (CEF) και 
αναμένεται να διαρκέσει 42 μήνες και η αρχή των έργων υπολογίζεται τον Απρίλιο 2020. 
 

 Απώλειες στις εταιρείες μεταφορών λόγω COVID-19 
Το Κροατικό Οικονομικό Επιμελητήριο (HGK) ανέφερε ότι το 84% των εταιρειών στον τομέα των μεταφορών και 
του εφοδιασμού υπέστη ζημία έως και 500.000 HRK λόγω του COVID-19. 
 

 Η HEP Plin αποκτά δυο εταιρείες προμήθειας φ.α. 
Η εταιρεία προμήθειας φ.α. HEP Plin, θυγατρική εταιρεία του κρατικού προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας HEP, 
εξαγόρασε τις εταιρείες φ.α. PPD-Distribucija Plina (Gas Distribution) και PPD-Opskrba Kucanstva (Household 
Supply) από την εταιρία Energia Naturalis. Η συνολική αξία της εξαγοράς ανέρχεται σε 76,5 εκατ. HRK. Με αυτές 
τις εξαγορές, η HEP Plin θα διαχειρίζεται δίκτυο διανομής φ.α. μήκους 3.880 χλμ., το οποίο εκτείνεται σε τέσσερις  
κομητείες στην ανατολική Κροατία - Osijek-Baranja, Pozega-Slavonija, Virovitica-Podravina και Vukovar-Srijem. 

 Διευκόλυνση της πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης από το 2022 
Το 2022, η Κροατία αναμένεται να αποκτήσει μια νέα μηχανή αναζήτησης για επίσημα έγγραφα βασισμένη στην 
τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ). Το σχέδιο για την καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των 
επίσημων εγγράφων της Κροατίας, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε με ποσό ύψους 12,8 εκατ. HRK από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, υποβλήθηκε από το Δημόσιο Γραφείο για την Ανάπτυξη της Ψηφιακής Κοινωνίας 
και τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Ζάγκρεμπ και το Εργαστήριο Πληροφορικής (FER) για Ανάλυση 
Κειμένου και Μηχανική Γνώσης (Knowledge Engineering). 
Το έργο αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση και πρόσβαση σε επίσημα έγγραφα, στην ανάπτυξη και στην 
καλύτερη ενημέρωση του κυβερνητικού προσωπικού σχετικά με την υποχρέωση παράδοσης εγγράφων στον 
Κεντρικό Κατάλογο Επίσημων Εγγράφων. 
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 Η Κροατία μεταξύ των κρατών μελών με το χαμηλότερο ωριαίο κόστος εργασίας για το 2019 
Το 2019, η Κροατία συγκαταλεγόταν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ με σημαντικά χαμηλό ωριαίο κόστος 
εργασίας, το οποίο ανήλθε σε λιγότερο από το ήμισυ του μέσου όρου της ΕΕ (27,7 Ευρώ), σύμφωνα με έκθεση 
της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat). Στην Κροατία, το ωριαίο κόστος εργασίας το 2019 ήταν 11,1 
Ευρώ (82,5 ΗRΚ). 
 

 Η Utair εισάγει πτήσεις από Μόσχα προς Split 
Η Utair, μια από τις κορυφαίες ρωσικές αεροπορικές εταιρείες, θα πραγματοποιήσει πτήσεις που θα συνδέουν τη 
Μόσχα και τo Split από τον Ιούνιο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2020, και θα αποτελεί την τρίτη  εταιρεία που 
θα λειτουργήσει φέτος για αυτή τη διαδρομή σύμφωνα με ανακοίνωση του Κροατικού Εθνικού Τουριστικού 
Συμβουλίου (HTZ). 
Εκτός από την Utair, πτήσεις Μόσχας-Split λειτουργούν επίσης από τις αεροπορικές εταιρείες Aeroloft και TUI 
Russia. Επιπρόσθετα, φέτος υπάρχουν πτήσεις που συνδέουν τη Μόσχα με το Ζάγκρεμπ και την Πούλα και 
υπάρχει πτήση που συνδέει το Ζάγκρεμπ με την Αγία Πετρούπολη. 
 

 Η εγχώρια κλωστοϋφαντουργία έτοιμη να υποστηρίξει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης 
Η εγχώρια βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης είναι σε θέση να παράγει προϊόντα για το σύστημα 
υγειονομικής περίθαλψης και ένδυσης για το σύστημα πολιτικής προστασίας, την αστυνομία και το στρατό, 
σύμφωνα με δήλωση του Συνδέσμου Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης του Κροατικού Οικονομικού 
Επιμελητηρίου (HGK). Παρόλα αυτά ανέφεραν ότι η πανδημία COVID-19 θα επηρεάσει αρνητικά τον κλάδο. 
 

 Εγχώρια παραγωγή αντισηπτικών και απολυμαντικών 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κροατικού Επιμελητηρίου Φαρμακοποιών (HLJK) τα φαρμακεία και τα εργαστήρια 
έχουν αρχίσει να παράγουν αντισηπτικά και απολυμαντικά. Τα αντισηπτικά και τα απολυμαντικά παράγονται από 
τη Pliva και τα φαρμακευτικά εργαστήρια στο Split και το Ζάγκρεμπ, καθώς και από τις μικρότερες εταιρείες που 
έχουν προσαρμόσει την παραγωγή τους στην τρέχουσα κατάσταση. 
 

 Βράβευση του αεροδρομίου του Ζάγκρεμπ 
Ο  διεθνής αερολιμένας Franjo Tudjman του Ζάγκρεμπ έχει ανακηρυχθεί ως ο καλύτερος όσο αφορά την 
ικανοποίηση των επιβατών το 2019 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Ευρώπη, στην κατηγορία των 
αερολιμένων με 2 έως 5 εκατομμύρια επιβάτες, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το 
International Airport Council ACI). 
 

 Η Croatia Airlines ακυρώνει τις πτήσεις προς τη Ρώμη έως τα τέλη Μαρτίου 
Η Κροατία Airlines (CA) ανακοίνωσε ότι για να προστατευτεί η γενική υγεία στην Κροατία, θα διακόψει τις πτήσεις 
Ζάγκρεμπ-Ρώμη-Ζάγκρεμπ μέχρι το τέλος του μήνα. 
Από σήμερα, η CA εφαρμόζει προσαρμοσμένους κανονισμούς και διαδικασίες για όλους τους διεθνείς επιβάτες 
που αγόρασαν εισιτήρια για πτήσεις μέχρι τις 31 Μαρτίου και για τους επιβάτες που προτίθενται να το κάνουν. 
Οι επιβάτες των διεθνών πτήσεων της CA μπορούν να αλλάξουν την πτήση τους στην ίδια διαδρομή μέχρι τις 31 
Μαΐου χωρίς να χρεωθούν, υπό τον όρο ότι τα ταξίδια θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους. 
Η προσωρινή αναστολή πτήσεων από και προς τη Ρώμη είναι σύμφωνη με την τελευταία απόφαση της εθνικής 
αρχής πολιτικής προστασίας της Κροατίας για υποχρεωτική καραντίνα διάρκειας δύο εβδομάδων για όλους τους 
αλλοδαπούς που έρχονται από την Ιταλία στην Κροατία, ενώ παραγγέλλεται αυτοαπομόνωση για τους πολίτες 
της Κροατίας. Το μέτρο προκλήθηκε επίσης από την απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης να θέσει  σε καραντίνα 
ολόκληρη τη χώρα εξαιτίας της επιδημίας κοροναϊού. 
 
 
 


