ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΖΑΓΚΡΕΜΠ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ο∆ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΚΡΟΑΤΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΓΕΝΙΚΑ –ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ
ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ -∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ- ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Σελίδα
2
4
7
8
8
9
10
11
12
13
14

2
1.ΓΕΝΙΚΑ – ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ
Α. Η ∆ηµοκρατία της Κροατίας καταλαµβάνει το βορειοδυτικό τµήµα της βαλκανικής
χερσονήσου και συνορεύει βόρεια µε την Σλοβενία και Ουγγαρία, ανατολικά µε την Σερβία,
νοτιοανατολικά µε την Βοσνία – Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο ενώ δυτικά βρέχεται από την
Αδριατική θάλασσα. Το ήµισυ περίπου της συνολικής έκτασης της χώρας - στα βορειοανατολικά
- είναι τµήµα της εύφορης πεδιάδας της Παννονίας , ενώ οι νοτιοδυτικές περιοχές της χώρας
καλύπτονται από τις ∆ειναρικές Άλπεις που απολήγουν στις δαλµατικές ακτές. Η ακτογραµµή
της Κροατίας έχει συνολικό µήκος 1.778 χιλιόµετρα, ενώ στην επικράτειά της
συµπεριλαµβάνονται 1.185 νησιά και βραχονησίδες. Το κλίµα στα βόρεια και ανατολικά είναι
κατ΄εξοχήν ηπειρωτικό, ενώ στις ακτές µεσογειακό.
Με όρους οικονοµικής γεωγραφίας η χώρα συντίθεται από τέσσερεις µακροπεριφέρειες :
•
•
•
•

Μακροπεριφέρεια
Μακροπεριφέρεια
Μακροπεριφέρεια
Μακροπεριφέρεια

Ζάγκρεµπ που περιλαµβάνει την κεντρική Κροατία
Όσιεκ που καλύπτει την ανατολική Κροατία
Ριέκα που καλύπτει τις βόρειες ακτές και
Σπλίτ που καλύπτει τις νότιες ακτές της χώρας.

Η σύνθεση του πληθυσµού είναι σχεδόν 90% Κροάτες, 5% Σέρβοι και 5% άλλες εθνικές
οµάδες. Οι µεγαλύτερες πόλεις σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 είναι: Ζάγκρεµπ (704.775
κατ.), Σπλίτ (227.493 κατ.), Ριέκα (172.558 κατ.), Όσιεκ (129.817 κατ.) και Ζαντάρ (72.991
κατ.).
Το µεταφορικό δίκτυο της Κροατίας είναι αρκετά ανεπτυγµένο συγκριτικά µε το µέγεθος της
χώρας. Το συνολικό µήκος των αυτοκινητοδρόµων ανέρχεται σε 1.097 χιλιόµετρα, ενώ το
σιδηροδροµικό δίκτυο εκτείνεται σε 2.722 χιλιόµετρα, εκ των οποίων τα
980 είναι
ηλεκτροδοτούµενα. Η χώρα διαθέτει 7 διεθνή αεροδρόµια ( Ζάγκρεµπ, Σπλίτ, Ντουµπρόβνικ,
Ριέκα, Ζαντάρ, Πούλα, Όσιεκ), ενώ το σηµαντικότερο λιµάνι είναι η Ριέκα που αποτελεί το
µεγαλύτερο διαµετακοµιστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής συµπεριλαµβανοµένης της
Σερβίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Ουγγαρίας, Τσεχίας και Σλοβακίας. Σηµειωτέον ότι στο λιµάνι
της Ριέκα διεκπεραιώνεται το 50% της εµπορευµατικής κίνησης στην Κροατία.
Β. Η Κροατία µε πληθυσµό 4.4 εκατ. κατοίκους και κατά κεφαλή εισόδηµα 10.469 Ευρώ,
αποτελεί µια συγκριτικά µικρή αγορά µε περιορισµένο διαθέσιµο εισόδηµα. Η χώρα διέρχεται
περίοδο εκτεταµένων µεταρρυθµίσεων και αναγκαστικών προσαρµογών, στην οποία, µετά την
επιτυχή ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων και έως την ηµεροµηνία ( 1η Ιουλίου
2013) της πλήρους ένταξής της στην Ε.Ε., είναι συµβατικά υποχρεωµένη να καταβάλει σοβαρές
προσπάθειες για τον εκσυγχρονισµό της χώρας και την προσαρµογή της οικονοµίας στα
ευρωπαϊκά δεδοµένα. Ανταποκρινόµενη στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κεκτηµένου η χώρα
καλείται να απελευθερώσει τις οικονοµικές δραστηριότητες, να προχωρήσει σε εκτεταµένες
αποκρατικοποιήσεις και να λάβει σειρά µέτρων, οδυνηρών πολλάκις, για την
αποτελεσµατικότερη λειτουργία της αγοράς. Πέραν αυτών η παγκόσµια οικονοµική κρίση δεν
άφησε ανεπηρέαστη την κροατική οικονοµία που καλείται να ανταπεξέλθει σε ένα ιδιαίτερα
ανταγωνιστικό περιβάλλον, που επιτείνει τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι παραδοσιακοί
βιοµηχανικοί της κλάδοι, όπως ο ναυπηγικός, η χαλυβουργικός και ο κλωστοϋφαντουργικός. Οι
κλάδοι αυτοί πέραν της οικονοµικής τους διάστασης αποτελούν και πεδίο κοινωνικών εντάσεων,
αφού ως κλάδοι εντάσεως εργασίας επηρεάζουν σηµαντικά την απασχόληση και την διαχείριση
του οξύτατου προβλήµατος της ανεργίας, το ποσοστό της οποίας ανήλθε σε 21,1% στο τέλος
του 2012. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο που σηµειώθηκε κατά την τελευταία δεκαετία
και αποτελεί συνέπεια της παρατεταµένης ύφεσης που πλήττει την Κροατία τα τελευταία
τέσσερα έτη µε αποτέλεσµα την σωρρευτική κατά 10% µείωση του ΑΕΠ.
Την 1η Φεβρουαρίου 2013 ο οίκος αξιολόγησης Moody’s ανακοίνωσε την υποβάθµιση της
πιστοληπτικής ικανότητας της Κροατίας από “Baa3” σε “Ba1’’ (junk” status) - την χειρότερη απο
το 1997 κατηγορία- ακολουθώντας την προηγηθείσα κατά τον ∆εκέµβριο 2012 υποβάθµιση της
χώρας στην ίδια κατηγορία από την Standard & Poor’s. Οι αναλυτές της Moody’s δικαιολόγησαν
την κίνηση αυτή ως συνέπεια της συνεχιζόµενης οικονοµικής ύφεσης και των χαµηλών
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προσδοκιών για ανάκαµψη στο εγγύς µέλλον. Σύµφωνα µε την αξιολόγηση η κροατική
οικονοµία δεν παρουσιάζει προοπτικές για ανάπτυξη καθώς δεν αναµένεται αναζωογόνηση της
ιδιωτικής κατανάλωσης και του κατασκευαστικού τοµέα, ενώ παράλληλα δεν πραγµατοποιούνται
παραγωγικές επενδύσεις ούτε προσδοκάται βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων. Οι πολιτικές
δυνατότητες για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες λογίζονται ως εξαιρετικά περιορισµένες και η
όποια ωφέλεια προκύψει από την επικείµενη ένταξη της χώρας στην Ε.Ε. δεν θα µπορέσει,
τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα, να εξισορροπήσει τις εγγενείς αδυναµίες της κροατικής
οικονοµίας, που συνοψίζονται σε υψηλό δηµόσιο χρέος και δηµοσιονοµικές αγκυλώσεις. Η
επωδός της αξιολόγησης επικεντρώνεται στην εκτιµώµενη αδυναµία της κροατικής κυβέρνησης
να βελτιώσει τα δηµόσια οικονοµικά µόνο µε φορολογικά µέτρα και προτείνει, όπως ήταν
αναµενόµενο, την περικοπή κοινωνικών δαπανών, την µείωση της φορολογίας και τον
περιορισµό των επιδοτήσεων στον ναυπηγικό τοµέα. Με την ίδια αξιολόγηση η Moody’s
υποβάθµισε επίσης, στη ίδια κατηγορία Ba1, την κρατική τράπεζα Croatian Bank for
Reconstruction and Development (HBOR), πράγµα το οποίο, σύµφωνα µε αναλυτές, της
τραπεζικής αγοράς, θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους δανεισµού της µε συνεπακόλουθες
συνέπειες στα επιτόκια χορηγήσεων της τράπεζας.
Γ. Η Κροατία από ιδρύσεώς της (1991) και έκτοτε καταβάλλει σηµαντικές προσπάθειες για
προσέλκυση ξένων επενδύσεων, οι οποίες σηµείωσαν βαθµιαία ανοδική τάση από το 1996 και
εντεύθεν, αφενός µεν λόγω της διαρκούς βελτίωσης των µακροοικονοµικών της αφετέρου δε
λόγω της σηµαντικής εξωτερικής πολιτικής και οικονοµικής βοήθειας. Τα έτη 2006 έως 2008 οι
ξένες επενδύσεις έφτασαν σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα κυρίως µέσω των ιδιωτικοποιήσεων
κερδοφόρων εταιρειών στον τραπεζικό τοµέα καθώς και σε αυτό των τηλεπικοινωνιών. Παρ’
όλες τις καταβαλλόµενες προσπάθειες της Κυβέρνησης για την πραγµατοποίηση διαρθρωτικών
αλλαγών και βελτιώσεων του επιχειρηµατικού κλίµατος, η γραφειοκρατία στη δηµόσια ∆ιοίκηση,
η αναποτελεσµατικότητα του συστήµατος ∆ικαίου και η έλλειψη διαφάνειας διαδικασιών
δηµιουργούν ένα περιβάλλον το οποίο είναι ανασχετικό του επιδιωκόµενου ρυθµού και επιπέδου
των ξένων άµεσων επενδύσεων. Οι επίδοξοι ξένοι επενδυτές εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν
σοβαρά προβλήµατα που τα αποδίδουν κυρίως στις ισχύουσες πολιτικές και διοικητικές δοµές σε
τοπικό περισσότερο επίπεδο, που ευνοούν φαινόµενα διαφθοράς, διαπλοκής και απροθυµίας
συµµόρφωσης στις αποφάσεις και τα µέτρα της κεντρικής κυβέρνησης. Η επικείµενη ένταξη της
χώρας στην Ε.Ε. καθώς και οι συµβατικές υποχρεώσεις για εναρµόνισή της µε το ευρωπαϊκό
κεκτηµένο θεωρείται ότι θα οδηγήσουν σε σηµαντική βελτίωση των υπαρχουσών δοµών και θα
επιτρέψουν την δηµιουργία συνθηκών ελκυστικών για ξένες επενδύσεις. Πέραν των ανωτέρω η
οικονοµική κρίση που ξεκίνησε το 2008 είχε σαν αποτέλεσµα την φυσιολογική µείωση εισροών
κεφαλαίων.
Συνολικά στο διάστηµα 1993-2011 οι ΞΑΕ στην Κροατία ανήλθαν σε 25,6 δις Ευρώ.
Από το ποσό αυτό τα 8,7 δις επενδύθησαν στον τραπεζικό τοµέα, 2,5 δις στον εµπορικό διανεµητικό τοµέα και 1,7 δις στον τοµέα των επικοινωνιών. Την πρώτη θέση στον κατάλογο
των µεγαλύτερων ξένων επενδυτών καταλαµβάνει η Αυστρία µε συνολικά επενδυθέντα
κεφάλαια 6,3 δις Ευρώ και ακολουθούν η Ολλανδία µε 3,9 δις, η Γερµανία µε 3,1 δις και η
Ουγγαρία µε 2,4 δις Ευρώ. Οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στην Κροατία κατά το 2011 ανήλθαν σε
1,05 δις Ευρώ , σύµφωνα µε τα στοιχεία της κροατικής κεντρικής Τράπεζας. Σηµειώθηκε έτσι
σηµαντική αύξηση σε σχέση µε το 2010, όπου οι ΑΞΕ ήσαν µόλις 295 εκατ. Ευρώ.Το
µεγαλύτερο µέρος του επενδυθέντος κεφαλαίου κατευθύνθηκε στον τραπεζικό τοµέα όπου
επενδυθησαν 267 εκατ. Ευρώ. Ακολουθεί ο τοµέας των ακινήτων µε συνολικές επενδύσεις 265
εκατ. και η χηµική βιοµηχανία µε 236 εκατ. Ευρώ. Μεταξύ των ξένων επενδυτών την πρώτη
θέση καταλαµβάνουν ολλανδικές εταιρίες και ακολουθούν επενδυτές από την Γερµανία, την
Αυστρία το Λουξεµβούργο και την Ουγγαρία.
Το κροατικό Κοινοβούλιο υιοθέτησε πρόσφατα τον νέο επενδυτικό νόµο µε τον οποίο
αποσκοπείται η βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος µε την εισαγωγή σειράς νέων κινήτρων και
φοροαπαλλαγών. Οι τοµείς τους οποίους επιδιώκει να προωθήσει η κροατική κυβέρνηση είναι ο
βιοµηχανικός, τα αναπτυξιακά έργα, οι υπηρεσίες και ο τουρισµός. Ειδικώτερα για επενδύσεις
άνω των 50.000 ευρώ προβλέπεται µείωση φόρων κατά 50% για χρονικό διάστηµα πέντε ετών,
εφόσον δια της επενδύσεως δηµιουργούνται τουλάχιστον τρείς νέες θέσεις εργασίας. Για
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επενδύσεις µεταξύ ενός και τριών εκατ. ευρώ θα υπάρχει φορολογική ελάφρυνση κατά 75% για
δέκα έτη µε την προϋπόθεση της δηµιουργίας 10 θέσεων εργασίας κατ΄ελάχιστον, ενώ για
επενδύσεις άνω των 3 εκατ. ευρώ καθορίστηκε πλήρης φοροαπαλλαγή, εάν δηµιουργούνται
τουλάχιστον 15 θέσεις εργασίας. Στους επενδυτές προσφέρονται επίσης επιδοτήσεις µέχρι 3000
ευρώ για κάθε νέα θέση εργασίας στις περιοχές που η ανεργία δεν υπερβαίνει το 10%, µέχρι
6000 ευρώ στις περιοχές µε ανεργία µεταξύ 10 και 20% και 9000 ευρώ εκεί όπου η ανεργία
κυµαίνεται µεταξύ 20 και 30%. Η κροατική κυβέρνηση στα πλαίσια των προσπάθειών της για
προσέλκυση επενδύσεων προέβη επίσης στην δηµιουργία ενός νέου φορέα, του Agency for
Investment and Competitiveness (AIK), µέσω του οποίου θα επιχειρηθεί η ουσιαστική
διευκόλυνση των επενδυτικών πρωτοβουλιών προκειµένου να ξεπεραστούν τα υπάρχοντα
γραφειοκρατικά και λοιπά εµπόδια, που ακόµα αποτρέπουν σοβαρά επενδυτικά σχέδια.
Τα στοιχεία επικοινωνίας των κρατικών, αρµοδίων για επενδύσεις, φορέων έχουν ως
ακολούθως:
1. Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia
Sanja Rendić-Miočević
Ulica grada Vukovara 78-10 000 Zagreb
E-mail: sanja.rendic-miocevic@mingorp.hr
Phone: 01/6106-924; Fax: 01/6109-118
http://www.mingorp.hr/defaulteng.aspx?id=9
2. AGENCY FOR INVESTMENTS AND COMPETITIVENESS
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
TEL:+385 1 6286 800
http://www.aik-invest.hr/
info@aik-invest.hr
3. Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure
Krlezin Gvozd 1- 10 000 Zagreb- Croatia
Directorate for Strategic Infrastructure facilities
Contact person: Mr. Krunoslav Sams
Tel: 003851/37-83-937 -Fax: 003851/37-83-901
Email: krunoslav.sams@mmpi.hr- Web: www.mmpi.hr

2. ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΛΙΕΙΑ-∆ΑΣΟΠΟΝΙΑ
Ο γεωργικός τοµέας συµµετέχει κατά 5,9% στην διαµόρφωση του ΑΕΠ της χώρας.
Καλλιεργούνται περί τα 1,2 εκατ. εκτάρια και η ετήσια γεωργική παραγωγή καλύπτει πλήρως τις
ανάγκες της χώρας σε δηµητριακά και ζάχαρη και σε σηµαντικό βαθµό τις ανάγκες για
βιοµηχανικά φυτά. Σηµαντική είναι επίσης η παραγωγή οίνου, ελαιολάδου και φρούτων, που
ευνοείται ιδιαίτερα στα παράλια της χώρας και στις νησιωτικές περιοχές, όπου επικρατεί εύκρατο
µεσογειακό κλίµα. Η παραγωγή ελαιολάδου και βρώσιµων ελιών παρουσιάζει αυξητικές τάσεις
τα τελευταία χρόνια υποστηριζόµενη από κρατικά προγράµµατα και εκµεταλλευόµενη την
αύξηση των τιµών και της κατανάλωσης. Ιδιαίτερα ανεπτυγµένη είναι επίσης η κτηνοτροφία που
συµβάλλει στην αυτάρκεια της χώρας σε κρέας καθώς και στην παραγωγή παραδοσιακά
γνωστών αλλαντικών και τυριών. Στις παράκτιες περιοχές η αλιεία και η επεξεργασία ιχθυηρών
αποτελούν σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα µε προεξάρχουσα την εκτροφή τόνου, που
προορίζεται κυρίως για την ιαπωνική αγορά (66% των συνολικών εξαγωγών νωπών και
κατεψυγµένων ιχθύων). Η δασοπονία αποτελεί επίσης ένα από τους σηµαντικότερους
παραγωγικούς τοµείς. Περίπου 2 εκατ. εκτάρια δασικών εκτάσεων παρέχουν ποιοτική ξυλεία
(δρύς, ελάτη) που καθιστά την εγχώρια βιοµηχανία αρκετά ανταγωνιστική.
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2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ο βιοµηχανικός τοµέας συµβάλλει κατά 20,5% στο ΑΕΠ της χώρας, ενώ απασχολεί το
22% των εργαζοµένων. Η διαρκούσα οικονοµική κρίση επέφερε σηµαντικά πλήγµατα στην
εγχώρια παραγωγή καθώς και στην ανταγωνιστικότητα των κροατικών προϊόντων. Ταυτόχρονα
η κροατική οικονοµία στο σύνολό της και στα πλαίσια της επικείµενης ολοκλήρωσης της
προενταξιακής της διαδικασίας διέρχεται περίοδο εκτεταµένων µεταρρυθµίσεων και
αναγκαστικών προσαρµογών, που υποχρεωτικά επιφέρουν δραστικές ανακατατάξεις και στον
βιοµηχανικό ιστό της χώρας. Από το 2008 και εντεύθεν παρατηρείται συρρίκνωση της
παραγωγής µε αποκορύφωµα το 2012 όπου κατεγράφη συνολική µείωση της βιοµηχανικής
παραγωγής κατά 5,5%. Ειδικότερα και κατά τοµείς υπήρξε µείωση της παραγωγής ενέργειας
κατά 8,7%, των διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 5,1% και των ενδιάµεσων αγαθών κατά
4,5%.
Οι σηµαντικότεροι κλάδοι της µεταποίησης είναι η βιοµηχανία τροφίµων, η παραγωγή ενέργειας,
τα χηµικά προϊόντα, η παραγωγή πετρελαιοειδών, οι κατασκευές πλοίων καθώς και η
επεξεργασία µετάλλων. Μεταξύ των δυναµικότερων εξαγωγικών κλάδων συγκαταλέγονται
παραδοσιακά ο ναυπηγικός, τα πετρελαιοειδή, τα ηλεκτροτεχνικά προϊόντα, ορυκτά, προϊόντα
ξύλου, φάρµακα και ενδύµατα.
Ειδικώτερα και σχετικά µε τον ναυπηγικό τοµέα το κροατικό Ινστιτούτο ∆ηµοσίων Οικονοµικών
δηµοσίευσε πρόσφατα µελέτη σχετικά µε την κατάσταση των 6 µεγαλύτερων κροατικών
ναυπηγείων ήτοι Viktor Lenac, Kraljevica, 3. Maj, Brodosplit, Brodotrogir και Uljanik.
Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο, που εξέτασε την οικονοµική κατάσταση και τις επιδόσεις του
ναυπηγικού τοµέα κατά την τελευταία τριετία, ο τοµέας χαρακτηρίζεται αναποτελεσµατικός,
ζηµιογόνος και µη διατηρήσιµος. Τα ανωτέρω ναυπηγεία απασχολούν περίπου 12.000
εργαζοµένους, αριθµός που θεωρείται υπερβολικά υψηλός σε σχέση µε την παραγωγικότητα
των ναυπηγείων. Συγκριτικά διαπιστώθηκε, ότι η ετήσια οικονοµική απόδοση των ναυπηγείων (
500 εκατ. Ευρώ) είναι η ίδια µε αυτή της ∆ανίας όπου απασχολούνται µόνο τα 2/3 των
εργαζοµένων στα κροατικά ναυπηγεία. Ο τοµέας αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την
εξυγίανση των δηµοσίων οικονοµικών αφού η συντριπτική πλειοψηφία των ναυπηγείων
εξακολουθεί να λειτουργεί µε κρατικές επιχορηγήσεις και εγγυήσεις. Χαρακτηριστικά
αναφέρεται, ότι οι δανειακές υποχρεώσεις του τοµέα µόνο κατά το 2010 υπερέβησαν τα
συνολικά έσοδα των ναυπηγείων της τελευταίας τριετίας. Οι αναλυτές καταλήγουν,
λαµβάνοντας υπόψη των σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων, ότι τα ναυπηγεία δεν είναι
πρακτικά σε θέση να εξυπηρετήσουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους χωρίς την κρατική
βοήθεια. Οι συνολικές ζηµιές των ναυπηγείων κατά την τελευταία τετραετία ανήλθαν σε 1 δις
Κούνα ενώ η µετατροπή µέρους των χρεών τους σε δηµόσιο χρέος υπολογίζεται ότι το αύξησε
κατά 11,3 δις Κούνα. Σηµειώνεται, τέλος, ότι η Κροατία έχει αναλάβει συµβατική έναντι της Ε.Ε
υποχρέωση για ιδιωτικοποίηση των ναυπηγείων πριν την ένταξή της, που έχει προγραµµατιστεί
για την 1η Ιουλίου 2013.
Στα πλαίσια της προαναφερθείσας προετοιµασίας της χώρας για την ένταξή της στην Ε.Ε.
δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, στην προστασία του
περιβάλλοντος και στην διαχείριση αποβλήτων. Μέσα από την δυναµική της ανάπτυξης των
τοµέων αυτών η χώρα ευελπιστεί ότι θα επιτύχει την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την
µεταφορά τεχνολογίας.

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Α. Ο δυναµικότερος κλάδους του τριτογενούς τοµέα της κροατικής οικονοµίας είναι
παραδοσιακά ο τουριστικός τοµέας, που συµβάλλει κατά 14% στην διαµόρφωση του
ΑΕΠ. Ο συνδυασµός των περίφηµων δαλµατικών ακτών, της νησιωτικής και θαλάσσιας
πολυποικιλότητας της Αδριατικής και του ήπιου µεσογειακού κλίµατος, οι ανεπτυγµένες
υποδοµές καθώς και η γεωγραφική γειτνίαση µε µεγάλες τουριστικές αγορές της Ευρώπης
εξασφαλίζουν σταθερές τουριστικές ροές στην χώρα και επιβεβαιώνουν την κατάταξή της
µεταξύ των δηµοφιλέστερων τουριστικών προορισµών στην Μεσόγειο. Η χώρα εκµεταλλεύεται
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επίσης τις φυσικές της ιδιαιτερότητες, τις ιδιαιτέρου κάλλους προστατευόµενες περιοχές καθώς
και τα µνηµεία πολιτιστικής και ιστορικής κληρονοµιάς επιδιώκοντας την ανάπτυξη, πέραν των
κλασσικών τουριστικών παραθαλάσσιων δραστηριοτήτων, του οικολογικού αγροτουρισµού, του
θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισµού κ.λ.π. Οι σηµαντικότερες τουριστικές περιοχές της
χώρας είναι η χερσόνησος της Ίστριας, η ευρύτερη περιοχή του Ντουµπρόβνικ, η περιφέρεια
του Κβάρνερ, το Σπλίτ, το Ζάγκρεµπ καθώς και το νησιώτικο σύµπλεγµα της Αδριατικής.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κροατικής στατιστικής υπηρεσίας, κατά το 2012 οι τουριστικές
αφίξεις στην Κροατία σηµείωσαν αύξηση κατά 3,3%. Την χώρα επισκέφθησαν 11,8 εκατ.
τουρίστες ενώ ο αριθµός των διανυκτερεύσεων ανήλθε σε 62,7 εκατ. Οι αλλοδαποί επισκέπτες
προερχόµενοι από 63 χώρες συµµετείχαν κατά 91,7% στις συνολικές αφίξεις. Ο αριθµός των
αλλοδαπών τουριστών σηµείωσε αύξηση κατά 5,1%, ενώ ο εσωτερικός τουρισµός µειώθηκε
κατά 6,8%. Μεταξύ των αλλοδαπών τουριστών κυριαρχούν οι Γερµανοί µε 24,2% των
διανυκτερεύσεων, ακολουθούµενοι από τους Σλοβένους (10,8%), Αυστριακούς (8,9%) Ιταλούς
(7,9%), και τους Τσέχους (7,9%). Η Κροατία καταλαµβάνει
την 35η θέση µεταξύ των
τουριστικών προορισµών παγκοσµίως σύµφωνα µε την κατάταξη του World Economic Forum
Travel and Tourism Competitiveness για το 2013.. Μεταξύ δε των ευρωπαϊκών τουριστικών
προορισµών κατέλαβε την 23η θέση µε µεγαλύτερο πλεονέκτηµα τις τουριστικές της υποδοµές
και ασθενέστερο σηµείο το επίπεδο τιµών.
β. Ο τραπεζικός τοµέας είναι αρκετά αναπτυγµένος στην Κροατία. Είναι ο τοµέας, ο οποίος έχει
ιδιωτικοποιηθεί περισσότερο από κάθε άλλον (µαζί µε τον τοµέα του εµπορίου και των δικτύων
διανοµής) και το 90,8% των συνολικών κεφαλαίων των τραπεζών
ανήκουν σε ξένους
επενδυτές (5% ιδιώτες εγχώριοι, 4,2% στο κράτος). Οι τράπεζες έχουν επεκτείνει και διευρύνει
την πιστωτική τους δραστηριότητα πέραν του εταιρικού και στον λιανικό τοµέα (στεγαστικά και
καταναλωτικά δάνεια, µε χαµηλότερους βεβαίως ρυθµούς). Σηµαντικό τµήµα της επέκτασης
αυτής καλύπτεται µε προσφυγή σε εξωτερικό δανεισµό µε αποτέλεσµα την συµβολή τους στην
αύξηση του Εξωτερικού Χρέους της Χώρας. Το τελευταίο καθώς και το σχετικά σηµαντικό
µερίδιο της λιανικής τραπεζικής αγοράς σε σχέση µε τα διεθνή πρότυπα, έχει οδηγήσει την
Κεντρική Τράπεζα (Κροατική Εθνική Τράπεζα www.hnb.hr) στην έκδοση οδηγιών, οι οποίες
έχουν στόχο να µειώσουν το ύψος του αναλαµβανόµενου κινδύνου από τις εµπορικές τράπεζες
(π.χ. συµφωνία υποθήκης κατά 35% υψηλότερης του ύψους του στεγαστικού δανείου, κ.λ.π.).
Οι αλλοδαποί µόνιµοι κάτοικοι µπορούν να ανοίγουν λογαριασµούς µη µονίµων κατοίκων, να
συναλλάσσονται στο εσωτερικό και εξωτερικό και να αγοράζουν και πωλούν χρεόγραφα µε τις
νόµιµες διαδικασίες. ∆εν υπάρχουν περιορισµοί που θα µπορούσαν να εµποδίσουν ξένες
επενδύσεις στην κροατική αγορά Χρεογράφων (Νόµος περί Ξένου Συναλλάγµατος,
www.hnb.hr).
Στη Κροατία λειτουργούν σήµερα 33 Τράπεζες, 15 ξένης ιδιοκτησίας, 16 ιδιωτικές εγχώριας
ιδιοκτησίας και 2 κρατικές.. Η Zagrebacka Bank (www.zaba.hr) και η Privredna Bank
(www.pbz.hr) , είναι οι δύο µεγαλύτερες σε ποσοστό συνολικών κεφαλαίων τράπεζες µε 57%
συνολικά (34% και 23% αντίστοιχα). Σηµειωτέον ότι και οι δύο ανωτέρω τράπεζες είναι
ιταλικής ιδιοκτησίας.
Γ. Στο Ζάγκρεµπ λειτουργεί Χρηµατιστήριο (www.zse.hr), η ιστοσελίδα του οποίου περιλαµβάνει
τους βασικούς σχετικούς νόµους καθώς και τον ισχύοντα περί ιδιωτικοποιήσεων νόµο στην
αγγλική. Εµπλέκεται τεχνικά και παίζει ρόλο σε πολλές ιδιωτικοποιήσεις. O Νόµος
περί
Χρεογράφων απαιτεί, όπως όλες οι εταιρείες, οι οποίες έχουν περισσότερους από 100 µετόχους
και µε µετοχικό κεφάλαιο άνω των 5 εκ. $, εισάγονται στο Χρηµατιστήριο. Η Επιτροπή
Εποπτείας (HANFA) Κεφαλαιαγοράς (www.hanfa.hr) είναι η εκείνη, η οποία εκδίδει τις άδειες
λειτουργίας εταιρειών αγοραπωλησίας χρεογράφων. Ξένες εταιρείες µπορούν να ανοίξουν
υποκατάστηµα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν σχετική άδεια από την HANFA και εγγράφονται
στο δικαστήριο.
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3. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Οι ισχύοντες περί εµπορικής δραστηριότητας νόµοι στην ∆ηµοκρατία της Κροατίας είναι οι
κάτωθι:
• the Companies Act (Official Gazette of the Republic of Croatia Nos.
111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08);
• the Capital Market Act (Official Gazette of the Republic of Croatia Nos.
88/08, 146/08);
• the Law on Takeover of Joint-Stock Companies (Official Gazette of the
Republic of Croatia Nos. 109/07, 36/09)
• the Trade Act (Official Gazette of the Republic of Croatia Nos. 87/08,
96/08, 116/08).
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στην Κροατία προβλέπονται οι κάτωθι µορφές εταιρειών:
-

-

Οµόρρυθµος Εταιρεία (General Partnership)
Ετερόρρυθµος Εταιρεία (Limited Partnership)
Υποκατάστηµα (Branch), το οποίο δεν είναι νοµικό πρόσωπο και ασκεί οικονοµική
δραστηριότητα από κοινού µε την δική του και αυτή της ιδρυτικής εταιρείας ονοµασία
αλλά για λογαριασµό της ιδρυτικής εταιρείας.
Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (Limited Liability Company), µε κατώτερο αρχικό
κεφάλαιο 20.000 κούνα.
Ανώνυµος Εταιρεία (Joint Stock Company), µε κατώτερο αρχικό κεφάλαιο 200.000
κούνα.

Για την έναρξη λειτουργίας µιας εταιρείας απαιτείται η εγγραφή στο Εµπορικό ∆ικαστήριο
(Commercial Court) που έχει έδρα την περιοχή έδρας της συνιστώµενης εταιρείας και ο
προηγούµενος έλεγχος του σχετικού µητρώου προκειµένου διαπιστωθεί, ότι το όνοµα της
συνιστώµενης εταιρείας δεν είναι ήδη καταχωρηµένο από άλλο επενδυτή, η ανακοίνωσή της (µε
την φροντίδα του Εµπορικού ∆ικαστηρίου) στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και σε µία ηµερήσια
εφηµερίδα, η εγγραφή της στην Kρατική Υπηρεσία Στατιστικής (State Bureau of Statistics), στο
Υπουργείο Οικονοµικών (Tax Administration Office), στο Ινστιτούτο Συντάξεων (Croatian
Pension Institute) και στο Ινστιτούτο Υγείας (Croatian Health Institute).
Επίσης ο Νόµος προβλέπει την ίδρυση Αντιπροσωπευτικού Γραφείου (Representative
Office), το οποίο δεν έχει νοµική προσωπικότητα και δύναται να συνάπτει συµφωνίες µόνο στο
όνοµα της ιδρυτικής εταιρείας. ∆ιατηρεί δικούς του λογαριασµούς στην τράπεζα ενώ η
λειτουργία του περιορίζεται στην έρευνα αγοράς, προετοιµασία σύναψης συµβολαίων και
συµφωνιών τεχνικής συνεργασίας και παρόµοιες εργασίες διευκόλυνσης. Ο εξοπλισµός του
Γραφείου µπορεί να εισαχθεί αδασµολόγητος µε προσωρινή τελωνειακή άδεια και µε δυνατότητα
παρατάσεων. Το ίδιο ισχύει επίσης και για τα οχήµατα των αλλοδαπών εργαζοµένων για τους
οποίους απαιτούνται άδειες εργασίας και παραµονής, χωρίς όµως να απαιτείται να πληρώνουν
φόρους και εισφορές. Για την ίδρυση Αντιπροσωπευτικού Γραφείου απαιτείται η εγγραφή στο
Υπουργείο Οικονοµίας, Εργασίας και Επιχειρηµατικότητας (www.mingorp.hr , αρµόδια για την
εγγραφή και πληροφορίες Mrs. Visnja Bengez, visnja.bengez@mingorp.hr tel.0038516106111, -6106981, fax. –6109150), (για φορολογικά θέµατα το Υπουργείο Οικονοµικών Mrs
Katica Amidzic – Perocevic tel. 4809500).
Το Κροατικό Επιµελητήριο Οικονοµίας διαθέτει µία πολύ χρήσιµη ιστοσελίδα (www.hgk.hr),
η οποία περιγράφει κάθε µορφή εταιρείας, τις προϋποθέσεις ίδρυσής της (how to start up an
enterprise in Croatia), ειδικές κατά τοµέα της Κροατικής Οικονοµίας αναλύσεις καθώς και άλλες
γενικότερου οικονοµικού περιεχοµένου πληροφορίες, στην αγγλική.
Επίσης λειτουργεί ιστοσελίδα (www.hitro.hr), στην οποία η Υπηρεσία HITRO έχει εισαγάγει και
σύστηµα ηλεκτρονικής εγγραφής εταιρειών (εκτός Αντιπροσωπευτικών Γραφείων). Η Υπηρεσία
αυτή λειτουργεί ως one stop-shop και παρέχει διευκολύνσεις και χρήσιµες πληροφορίες
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σχετικά µε την ίδρυση και εγγραφή εταιρειών στη Κροατία (εκτός Αντιπροσωπευτικών
Γραφείων). Ο ενδιαφερόµενος επενδυτής µπορεί να απευθυνθεί στην αγγλική ακόµα και
τηλεφωνικά, σε ορισµένες δε περιπτώσεις και να εξυπηρετηθεί άµεσα (µεσολάβηση και
επικοινωνία µε το Εµπορικό ∆ικαστήριο για την αποδοχή του ονόµατος της εταιρείας, η οποία
πραγµατοποιείται µε αναζήτηση στην ιστοσελίδα http://sudreg.pravosudje.hr, παροχή λίστας µε
συµβολαιογράφους, καταβολή, µε συµβολαιογραφική εξουσιοδότηση, µικροποσών αναγκαίων
για την διαδικασία του ∆ικαστηρίου, την καταχώρηση της εταιρείας στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης, την απόκτηση Στατιστικού Μητρώου και Μητρώου Υγείας και Ασφάλισης για τους
εργαζόµενους της υπό ίδρυση εταιρείας, από τις αντίστοιχες, ως άνω Υπηρεσίες, την καταβολή
του αρχικού κεφαλαίου και την προώθησή του στο λογαριασµό της τράπεζας του επενδυτή
κ.λ.π.). Προς το παρόν ωστόσο η εξυπηρέτηση αφορά µόνο εγγραφές Εταιρειών Περιορισµένης
Ευθύνης (Limited Liability Company).

4. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ- ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Η χώρα έχει ήδη ολοκληρώσει τις ενταξιακές της διαπραγµατεύσεις και έχει λάβει ως
ηµεροµηνία ένταξής της στην Ε.Ε. την 1η Ιουλίου 2013. Μέχρι τότε είναι δεσµευµένη να προβεί
στην ολοκλήρωση των ενεργειών εκείνων που είναι απαραίτητες για την πλήρη προσαρµογή της
νοµοθεσίας της στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Η Ε.Ε. έχει, ήδη από το 2001, σχεδόν ολοκληρωτικά
καταργήσει τους εισαγωγικούς δασµούς και πάσης φύσεως ποσοτικούς περιορισµούς για αγαθά
κροατικής προέλευσης. Ποσοτικοί περιορισµοί παραµένουν µόνο για το κρασί, το µοσχαρίσιο
κρέας και µερικά ιχθυηρά. Η Κροατία από την πλευρά της κατήργησε το 2002 τους δασµούς για
τις εισαγωγές των περισσοτέρων βιοµηχανικών προϊόντων προελεύσεως Ε.Ε. Για τα υπόλοιπα
προβλέπονται µεταβατικές περίοδοι µεταξύ δύο και έξι ετών µε στόχο την πλήρη κατάργηση των
δασµών µε ελάχιστες εξαιρέσεις.
Το ισχύον νοµικό καθεστώς που αφορά τις εµπορικές συναλλαγές είναι πλήρως προσαρµοσµένο
µε τους κανόνες του Π.Ο.Ε. Σειρά νοµοθετηµάτων όπως το Trade Act, Customs Act, Customs
Tariff Act και Foreign Exchange Act εξασφαλίζουν τις ελεύθερες και απρόσκοπτες συναλλαγές
προϊόντων και υπηρεσιών. Ήδη από το 2002 εφαρµόζεται πλήρως η Συνδυασµένη
Ονοµατολογία της Ε.Ε. σχετικά µε τις τελωνιακές διατυπώσεις. Ποσοτικοί περιορισµοί και
προστατευτικοί δασµοί δύνανται να τεθούν µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και πάντα σύµφωνα
µε τους κανόνες του ΠΟΕ και περιορίζονται στις περιπτώσεις όπου απειλείται είτε η βιωσιµότητα
ζωτικής σηµασίας παραγωγικών κλάδων είτε µη διαχειρίσιµη ανισορροπία του ισοζυγίου
πληρωµών. Εξαγωγικές ποσοστώσεις δύνανται επίσης να επιβληθούν προκειµένου
προστατευθούν µη ανανεώσιµες πλουτοπαραγωγικές πηγές. Η χώρα επιφυλάσσει επίσης το
δικαίωµά της για επιβολή µέτρων antidumping στα πλαίσια και στις περιπτώσεις που
επιτρέπονται από τους διεθνείς κανόνες καθώς και εξισωτικών δασµών για στις περιπτώσεις
εισαγοµένων προϊόντων, που αποδεδειγµένα παρήχθησαν έχοντας λάβει επιδοτήσεις από την
χώρα προέλευσης. Τέλος για τις εισαγωγές και εξαγωγές συγκεκριµένων αγαθών ( έργα
τέχνης, όπλα, πολύτιµα µέταλλα, φάρµακα) απαιτείται η έκδοση ειδικών αδειών από τα αρµόδια
υπουργεία.

5. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Α. Το δικαίωµα κυριότητας ιδιωτικής περιουσίας προβλέπεται στο Κροατικό Σύνταγµα όπως και
η ίση µεταχείριση όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως προελεύσεως του ιδιοκτήτη. Επίσης στο
Σύνταγµα προβλέπεται, ότι τα δικαιώµατα που πηγάζουν από επενδύσεις κεφαλαίων δεν
µπορούν να περιορίζονται µε άλλες νοµοθετικές πράξεις και ότι οι ξένοι επενδυτές έχουν το
δικαίωµα να επαναπατρίζουν ελεύθερα τα κέρδη τους. Η απορρέουσα σχετική νοµοθεσία
εξειδικεύει και εξασφαλίζει µε συνέπεια τις συνταγµατικές αυτές ρυθµίσεις.
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Ένα αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, το οποίο ενσωµατώνεται στον κροατικό Νόµο µε µία από τις
προαναφερθείσες, στο ανωτέρω κεφάλαιο 2, νοµικές µορφές αντιµετωπίζεται ως κροατικό
νοµικό πρόσωπο και συνεπώς µπορεί να αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία χωρίς περιορισµούς.
Πέραν τούτου και σύµφωνα µε την
Συµφωνία Σύνδεσης και Σταθεροποίησης από τον
Φεβρουάριο του 2009 όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα της Ε.Ε. έχουν πλέον το δικαίωµα να
αγοράζουν ελεύθερα ακίνητα στην Κροατία χωρίς οιουσδήποτε περιορισµούς η εξαιρέσεις, σε
αντίθεση µε τους λοιπούς αλλοδαπούς, για τους οποίους εξακολουθεί να απαιτείται η ύπαρξη
διακρατικής συµφωνίας περί αµοιβαιότητας στο δικαίωµα απόκτησης ακινήτου περιουσίας καθώς
και η έγκριση του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης
Β. Το Σύστηµα Εγγραφής, Απογραφής και Καταγραφής www.uredjenazemlja.hr ακινήτου
περιουσίας στη Κροατία βρίσκεται σε διαδικασία εξέλιξης και βελτίωσης. Για το σκοπό αυτό η
∆ιεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (I.B.R.D.) χρηµατοδότησε την ανάπτυξη
ενιαίου πληροφοριακού συστήµατος, το οποίο χρήζει ωστόσο περαιτέρω βελτιώσεων και
συνεπώς οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να αναζητούν οπωσδήποτε την κατάλληλη νοµική
υποστήριξη (∆ικηγορικός Σύλλογος Κροατίας (www.odvj-komora.hr). Σε πολλές περιπτώσεις
υπάρχει αµφισβήτηση τίτλων και χρειάζεται να επιβεβαιώνεται, ότι ο πωλητής κατέχει έγκυρους
τίτλους ιδιοκτησίας, ώστε να είναι εφικτή η ασφαλής µεταβίβαση. Η σχετικά νέα υλοποίηση
προγράµµατος ψηφιοποίησης των αρχείων των υποθηκοφυλακείων αναµένεται να συνεισφέρει
στην µείωση των συναφών ανακυπτόντων προβληµάτων.
Γ. Η Κροατία είναι πλήρες µέλος του Π.Ο.Ε. και οφείλει συνεπώς να εφαρµόζει την συµφωνία
προστασίας δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας (TRIPS). ∆ιαθέτει ήδη νοµοθεσία, η οποία έχει
γίνει αποδεκτή στον Π.Ο.Ε., σχετική µε δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, εµπορικά σήµατα,
βιοµηχανικά σχέδια, γεωγραφικές ενδείξεις προϊόντων και υπηρεσιών, προστασία σχεδίων και
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, δικαιώµατα αναπαραγωγής και σχετικά δικαιώµατα. Είναι µέλος
του W.I.P.O. (World Intelectual Property Organization) και καταβάλλει προσπάθειες περαιτέρω
εκσυγχρονισµού της σχετικής εσωτερικής νοµοθεσίας. Η επίσηµη Αρχή για την καταχώρηση και
κατοχύρωση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι το STATE INTELELLECTUAL PROPERTY
OFFICE (www.dziv.hr)

Αναφορικά µε την προστασία των Προστατευοµένων Ονοµασιών Προέλευσης (Π.Ο.Π.)
και Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.), η Κροατία, µετά την επιτυχή ολοκλήρωση των
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων και την επικείµενη ένταξή της στην Ε.Ε. ( 1η Ιουλίου 2013), έχει
αναλάβει την συµβατική υποχρέωση να δηµιουργήσει το απαιτούµενο νοµικό πλαίσιο για την
πλήρη προστασία των ΠΟΠ και ΠΓΕ εναρµονιζόµενη µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο (κοινοτικός
κανονισµός Νο 510/2006 σχετικός για τα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε.). Έως τότε και προκειµένου
εξασφαλιστεί η ενεργοποίηση των δικαιωµάτων, απαιτείται όπως οι κάτοχοι των δικαιωµάτων
αυτών ακολουθούν την διαδικασία εγγραφής στο κροατικό Υπουργείο (τρόφιµα – ποτά)
Γεωργίας (http://www.mps.hr) και πραγµατοποιήσουν την εγγραφή µέσω τοπικού
αντιπροσώπου.

6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Α. Ο γενικός συντελεστής του Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 25%. Από 1ης Ιανουαρίου 2013
καταργήθηκε ο µηδενικός ΦΠΑ για µια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών ( ψωµί, γάλα, βιβλία,
φάρµακα, ορθοπεδικά είδη και θεατρικά εισιτήρια), ο οποίος ανέρχεται πλέον σε 5%.
Παράλληλα το ποσοστό του ΦΠΑ για υπηρεσίες εστίασης µειώθηκε από 25% σε 10%. Μέσω
των ανωτέρω ρυθµίσεων επιτυγχάνεται πλήρης εναρµόνιση της φορολογικής νοµοθεσίας µε το
ευρωπαϊκό κεκτηµένο και από την άλλη πλευρά εξασφαλίζονται επιπλέον φορολογικά έσοδα 1,3
δις Κούνα ετησίως, σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις του κροατικού υπουργείου Οικονοµικών. Η
προαναφερθείσα µείωση του ΦΠΑ στις τουριστικές υπηρεσίες κατέστη αναγκαία, προκειµένου
ενισχυθεί η τουριστική βιοµηχανία της χώρας έναντι των ανταγωνιστών της, όπου ισχύουν
ποσοστά ΦΠΑ που κυµαίνονται µεταξύ 5 και 10%. Απο 1ης Ιανουαρίου καταργήθησαν επίσης οι
ειδικοί φόροι κατανάλωσης για ορισµένα είδη πολυτελείας (κοσµήµατα, ωρολόγια, γουναρικά,
δερµάτινα είδη, πυροτεχνήµατα και όπλα). Στην ιστοσελίδα (www.ijf.hr/eng/taxguide/) του
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Ινστιτούτου ∆ηµοσίων Οικονοµικών είναι ανηρτηµένοι στην αγγλική χρήσιµοι αναλυτικοί
πίνακες του συνόλου των φόρων στη Κροατία.
Β. Ο Νόµος Φορολογίας Κερδών προβλέπει φορολόγηση εταιρικών κερδών 20%. Ο
φόρος στα µερίσµατα (dividents) καταργήθηκε το 2005, σε µια προσπάθεια αύξησης των
επενδύσεων.
Γ. Ιδιαίτερο κίνητρο αποτελεί η φορολογία κερδών (10%) σε επιχειρήσεις που λειτουργούν σε
Ζώνες Ελευθέρου Εµπορίου (Ζ.Ε.Ε.). Στις Ζώνες επιτρέπεται βιοµηχανική δραστηριότητα,
χονδρικής πώλησης, εισαγωγών-εξαγωγών, τραπεζική και ορισµένες άλλες χρηµατοοικονοµικού
περιεχοµένου. Επίσης εκεί παρέχονται και άλλες διευκολύνσεις, παραχωρήσεις και φορολογικές
ελαφρύνσεις, όπως π.χ. σε επενδύσεις υποδοµών εντός Ζωνών, τουλάχιστον ύψους 140.000
ευρώ, φορολογική απαλλαγή για τα πέντε πρώτα χρόνια. Για Ζώνες που λειτουργούν σε
περιοχές που δέχθηκαν ισχυρά πλήγµατα κατά την διάρκεια του λεγόµενου πατριωτικού
πολέµου( 1990-1995), η φορολογία είναι µικρότερη. Περισσότερο συγκεκριµένα, στη πόλη του
Vukovar ισχύει φορολογία κερδών 0% για 10 χρόνια, στις ορεινές και ηµιορεινές περιοχές 15%
και σε ορισµένες ειδικού ενδιαφέροντος περιοχές 5-15%. Οι Ζ.Ε.Ε. εξαιρούνται από κάθε
έκτακτα µέτρα ή άλλους περιορισµούς σχετικούς µε το εξωτερικό εµπόριο και τις
συναλλαγµατικές συναλλαγές. Οι χρήστες των ζωνών µπορούν ελεύθερα να αποθηκεύουν τα
αγαθά και τον προς παραγωγή µηχανολογικό εξοπλισµό. Σε αγαθά, τα οποία δεν διατίθενται στο
εµπόριο εντός Κροατίας ή δεν είναι προς εσωτερική κατανάλωση, δεν επιβάλλονται δασµοί και
φόροι. Οι περιοχές που έχουν Ζ.Ε.Ε. είναι: Buje, Krapina-Zagorje, Osijek, Rijeka, Slavonski
Brod, Split, Splitsko-Dalmatinska County, Obrovac, Ploce, Pula, Kukuljanovo, Varazdin,
Zagreb, Vukovar και and Ribnik.
Λόγω της προσαρµογής της νοµοθεσίας προς το κοινοτικό κεκτηµένο, οι διατάξεις περί Ζωνών
θα τροποποιηθούν στο µέλλον και θα καταλήξουν στην εξάλειψη του ευνοϊκού
καθεστώτος και των εξαιρέσεων αλλά προς το παρόν και µέχρι το 2014 οι χαµηλότεροι
συντελεστές φόρου κερδών θα διατηρηθούν.

7. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ -

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ - ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ

Α. Στην Κροατία εξακολουθούν να υφίστανται σηµαντικές εγγενείς δυσκολίες στην έγκαιρη και
απρόσκοπτη απονοµή δικαιοσύνης, όσον τουλάχιστον αφορά διαφορές όπου εµπλέκονται
αλλοδαπές εταιρίες. Σύµφωνα µε την εµπειρία ξένων εταιρειών, που έχουν υπεισέλθει σε
διαδικασία δικαστικής επίλυσης διαφορών, συνιστάται να αποφεύγεται, όσον είναι δυνατόν, η
προσφυγή στην δικαιοσύνη, αφού υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις και η τελεσιδικία των
δικαστικών αποφάσεων απαιτεί πολύ χρόνο. Η
∆ιαιτησία είναι εφικτή. Στο Κροατικό
Επιµελητήριο Οικονοµίας υπάρχει διαθέσιµο µόνιµο διαιτητικό δικαστήριο από το 1965.
Ακολουθεί τις διαδικασίες του µοντέλου της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ιεθνές
Εµπορικό ∆ίκαιο. Ο Νόµος περί ∆ιαιτησίας δύναται να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του
Επιµελητηρίου : http://hgk.biznet.hr/hgk/tekst.php?a=b&page=tekst&id=226
Η διµερής ελληνο-κροατική Συµφωνία Αµοιβαίας Προστασίας Επενδύσεων προβλέπει την
προσφυγή σε διαιτητή τρίτης Χώρας, µε την οποία και τα δύο Συµβαλλόµενα Μέρη διατηρούν
διπλωµατικές σχέσεις, στην περίπτωση που σε πρώτη φάση οι διαιτητές επιλογής των
συµβαλλοµένων δεν συµφωνήσουν.
Β. Μολονότι, στα πλαίσια των γενικότερων δεσµεύσεων, ενταξιακών διαπραγµατεύσεων και
υποδείξεων της Ε.Ε. αλλά και της τεχνικής βοήθειας
της Παγκόσµιας Τράπεζας, έχουν
συντελεσθεί βελτιώσεις ως προς την µείωση του απαιτούµενου χρόνου περάτωσης της
πτωχευτικής διαδικασίας, το όλο σύστηµα εξακολουθεί να είναι σχετικά αργό. Σύµφωνα µε την
αξιολόγηση της Παγκόσµιας Τράπεζας το ποσοστό αποκατάστασης των απαιτήσεων των
πιστωτών µιας υπό πτώχευση κροατικής εταιρείας φθάνει το 44,5% περίπου του µέσου όρου
των χωρών Ο.Ο.Σ.Α. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Νόµο περί Πτωχεύσεων το Πτωχευτικό
∆ικαστήριο αποφασίζει την τυπική έναρξη της διαδικασίας, διορίζει τον διαχειριστή
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(θεµατοφύλακα), εξετάζει τις απαιτήσεις των πιστωτών, εγκρίνει την οικονοµική τακτοποίησή
τους και αποφασίζει το κλείσιµο της διαδικασίας. Ο δικαστής εποπτεύει τον διαχειριστή που
εκπροσωπεί τον υπό πτώχευση και τις εργασίες της επιτροπής των πιστωτών. Ο Νόµος καθορίζει
προτεραιότητα των απαιτήσεων εκείνων που σχετίζονται µε κρατικά ή τοπικά έσοδα και φόρους
και επιτρέπει στον υπό πτώχευση να ζητήσει την αναδιοργάνωση της εταιρείας.
Γ. Η παροχή πληροφοριών για την φερεγγυότητα κροατικών εταιρειών είναι δυνατή µέσω των
κάτωθι εταιρειών, οι οποίες έχουν γραφεία στο Ζάγκρεµπ. Οι πληροφορίες περιλαµβάνουν
ισολογισµούς και καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως των τελευταίων τριών ετών, γενικά
στοιχεία απασχολουµένων, ίδρυσης κ.λ.π. καθώς και αξιολόγηση επιχειρηµατικών κινδύνων.
BONLINE d.o.o. (αντιπρόσωπος της
αµερικανικής Dun & Bradstreet)
Ms. Sanja Begovic
Tel. 0038 51 3707009
Fax. 0038 51 3776415
E-mail. sanjabegovic@bonline.hr
www.bonline.hr

Coface Hrvatska d.o.o.
PrilazGjureDeželića 23
10000 Zagreb, Croatia
Τel.: 00385-1-4697-500
Fax: 00385-1-4697-535
email: office@coface.hr
web: www.cofaceintercredit.hr

FINA
(Κροατικός Οργανισµός,
Agency)
Podruznica Zagreb
Odsjek boniteta
Ulica Grada Vukovara 70
10000 Zagreb, Croatia
Tel. 0038 51 6304783
Fax. 0038 51 6304796
Mrs. Vesna Petrec
E-mail. Vesna.petrec@fina.hr
www.fina.hr
Creditreform d.o.o.
Savska 66
10000 Zagreb, Croatia
Tel: 00385 1 63 11 477
Fax: 00385 1 63 11 499
email:info@creditreform.hr
reports@creditreform.hr

Financial

8. ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το εργατικό δυναµικό φθάνει τα 1,7 εκ. άτοµα σε πληθυσµό 4,4 εκ. Η Κροατία διαθέτει καλά
εκπαιδευµένο δυναµικό, από τα καλύτερα της ευρύτερης περιοχής. ∆ύο τρίτα απασχολούνται
στις Υπηρεσίες, 5% στη Γεωργία και κάτι λιγότερο από το ένα τρίτο στη Βιοµηχανία. Ένας στους
25 άνεργους έχει πανεπιστηµιακό πτυχίο. Γενικότερα η πρόσληψη ικανού προσωπικού είναι
εύκολη, δεδοµένης και της υψηλής ανεργίας. Η Κυβέρνηση ελέγχει το επίπεδο µισθών στον
δηµόσιο τοµέα. Στον ιδιωτικό, ο µισθός καθορίζεται ελεύθερα µεταξύ των συµβαλλοµένων µε
συµφωνία. Σύµφωνα µε την κροατική στατιστική υπηρεσία ο µέσος µισθός στην χώρα ανέρχεται
σε 700 Ευρώ περίπου.
Η Κροατία υιοθέτησε νέα εργατική νοµοθεσία το 2003 για να αυξήσει την ελαστικότητα της
αγοράς εργασίας µειώνοντας το χρόνο κοινοποίησης απόλυσης και το ύψος αποζηµίωσης, όµως
εξακολουθεί να υπάρχει ανελαστικότητα στις απολύσεις και στην µείωση των κοινωνικής
σηµασίας παροχών. Εκτιµάται ότι όσο πλησιάζει ο χρόνος ένταξης στην Κοινότητα η αγορά θα
αποκτά µεγαλύτερη ευελιξία. Ορισµένες εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να απασχολούν
εργαζόµενους µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου ή έργου και µε αµοιβές κατώτερες από τον
µέσο όρο για ίδιο χρόνο εργασίας. Το ανώτερο επίπεδο ωρών εργασίας ανά εβδοµάδα είναι 40
και οι εργαζόµενοι δικαιούνται αδείας 4 εβδοµάδων και 7 επί πλέον ηµερών απουσίας για
προσωπικούς λόγους. Ειδικές διατάξεις ισχύουν για νυκτερινά, επικίνδυνα κ.λ.π. επαγγέλµατα.
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9. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2012

Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της κροατικής στατιστικής υπηρεσίας οι κροατικές εξαγωγές
κατα το 2012 ανήλθαν σε 9,6 δις Ευρώ σηµειώντας αύξηση κατά 0,3% έναντι του 2011. Οι
εισαγωγές µειώθησαν κατά 0,7% ανερχόµενες σε 16,2 δις Ευρώ. Το εµπορικό έλλειµµα
διαµορφώθηκε έτσι σε 6,6 δις Ευρώ µειωµένο κατά 2% συγκριτικά µε το 2011. Η καλυψη των
εισαγωγών από τις εξαγωγές ανήλθε σε 59,4%.
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1372

-4,2%

2930

2680

-8,5%

2845

2568

-9,7%

3623

3663

1,1%

1210

1204

-0,5%

1889

1803

-4,5%

9582

9609

0,3%

16281

16163

-0,7%

0%

ΠΗΓΗ: ΚΡΟΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η Κροατία εισάγει κυρίως πετρελαιοειδή, µεταφορικό υλικό, χαλυβουργικά, ηλεκτρικές
συσκευές, µηχανολογικό εξοπλισµό, φάρµακα, και είδη ένδυσης. Εξάγει δε πετρελαιοειδή,
µεταφορικό υλικό, φαρµακευτικά είδη, ορυκτά, προϊόντα ξύλου, ενδύµατα και έπιπλα.
Β. Οι χώρες της Ε.Ε εξακολουθούν να είναι ο σηµαντικώτερος εµπορικός εταίρος της Κροατίας
µε συµµετοχή άνω του 60% στο εξωτερικό εµπόριο της χώρας. Ακολουθούν οι χώρες του
Central European Free Trade Agreement (CEFTA), µεταξύ των οποίων η Βοσνία-Ερζεγοβίνη
καταλαµβάνει την πρώτη θέση. Η εξέλιξη του κροατικού εξωτερικού εµπορίου κατά
γεωγραφικούς προορισµούς έχει ως κατωτέρω:

Σε εκατ.Ευρώ
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2011
8301
5735

ΕΥΡΩΠΗ
- ΕΕ
ΑΣΙΑ
ΑΦΡΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΑ
ΚΑΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΩΚΕΑΝΙΑ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
2012
8295
5603

395
411
419

422
331
505

28
24

33
20

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
2012
12988
10084

%
-0,1
-2,3

2011
12868
10065

6,7
-19,4
20,6

2623
86
436

2279
150
488

-13,1
75,5
12

256
9

246
9

-4,1
0

17
-7,4

%
O,9
0,2

Γ. Οι κυριότεροι εµπορικοί εταίροι της Κροατίας κατά το 2012 ήσαν:
Σε εκατ.Ευρώ
ΧΩΡΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΒΟΣΝΙΑΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΡΩΣΙΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΚΙΝΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΣΕΡΒΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

%

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

%

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

1472
988
1228

-2,6
2,2
4,6

2706
2084
567

1,1
1,7
4,2

4178
3072
1795

827
355
628
35
242
417
142

4,2
54,4
14,8
-9
0,9
11,4
-49

945
1230
723
1147
492
281
480

-6,6
3,8
-0,3
-0,4
0,6
-1,7
0,2

1772
1585
1351
1182
734
698
622

Όσον αφορά, τέλος, τις ελληνοκροατικές συναλλαγές κατά το 2012, η κροατική στατιστική
υπηρεσία καταγράφει ελληνικές εξαγωγές 40,5 εκατ. Ευρώ και εισαγωγές από Κροατία 73,5
εκατ. Ευρώ.

10. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Γεωγραφική θέση
Σύγχρονο οδικό δίκτυο
Καλά εκπαιδευµένο εργατικό δυναµικό
Τουριστικός τοµέας
Ενεργειακές πηγές

Χαµηλή παραγωγικότητα
Απαρχαιωµένο σιδηροδροµικό δίκτυο
Αναποτελεσµατική απονοµή δικαιοσύνης
Γραφειοκρατία
Μικρό µέγεθος αγοράς

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Υποχρεωτική προσαρµογή στα ευρωπαϊκά
δεδοµένα
Αναµενόµενη αύξηση επενδύσεων
( ενέργεια-λιµάνια-σιδηρόδροµοι)
Αναβάθµιση τουριστικού τοµέα
Ανάπτυξη περιφερειακών κέντρων
Ενισχύσεις από τα ευρωπαϊκά ταµεία

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
Χαµηλή ανταγωνιστικότητα ένόψει
στην Ε.Ε.
∆ηµόσιο και ιδιωτικό χρέος
Αναδιάρθρωση των ναυπηγείων
Μη παραγωγικός αγροτικός τοµέας
Μεγάλες περιφερειακές ανισότητες

ένταξης

14
11. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ελληνική Πρεσβεία
Τηλ: +3851 4810444 - 481 0437
FAX. : +3851 4835444
Γραφείο Ο.Ε.Υ.
Τηλ:
+3851 4835716
FAX. : +3851 4810419

gremb.zgb@mfa.gr
grafoey@zg.t-com.hr

ΚΡΟΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

MINISTRY OF ECONOMY,
LABOUR AND
ENTREPRENEURSHIP

10000 ZAGREB, ULICA
GRADA VUKOVARA 78
ΤEL. 003851/6106111
FAX. 003851/6109150

http://www.mingorp.hr/
info@mingopr.hr

MINISTRY OF FINANCE

10000 ZAGREB,
KATANCICEVA 5
TEL. 003851/4591333
FAX. 003851/4922583

http://www.mfin.hr/
kabinet@minfin.hr

MINISTRY OF
AGRICULTURE, FISHERIES
AND RURAL DEVELOPMENT

10000 ZAGREB, ULICA
GRADA VUKOVARA 78
TEL. 003851/6106111
FAX. 003851/6109201

http://www.mps.hr/
office@mps.hr

MINISTRY OF
ENVIRONMENTAL
PROTECTION, PHYSICAL
PLANNING AND
CONSTRUCTION

10 000 ZAGREB ULICA
REPUBLIKE AUSTRIJE 20
TEL. 003851/ 3782444
FAX: 003851 / 3772822

http://www.mzopu.hr/
glasnogovornica@mzopu.hr

MINISTRY OF THE SEA,
TRANSPORT AND
INFRASTRUCTURE

10000 ZAGREB, PRISAVLJE
14
TEL. 003851/6169111
FAX. 003851/6169473

www.mmpi.hr
glasnogovornica@mmpi.hr

MINISTRY OF TΟURISM

10000 ZAGREB, PRISAVLJE
14
TEL. 003851/6169180
FAX. 003851/6169181

http://www.mint.hr
press@mint.hr

MINISTRY OF REGIONAL
DEVELOPMENT, FORESTRY
AND WATER MANAGEMENT

10000 ZAGREB,
BABONICEVA 121
TEL. 003851/6400600
FAX. 003851/6400644

http://www.mrrsvg.hr/
glasnogovornik@vlada.hr

MINISTRY OF SCIENCE,
EDUCATION AND SPORTS

10000 ZAGREB, TRG
HRVATSKIH VELIKANA 6,
TEL 003851 /4569 000
FAX. 003851 /4617 962

http://www.mzos.hr/
ured@mzos.hr
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

CROATIAN CHAMBER OF
ECONOMY

10000 ZAGREB,
ROOSEVELTOV TRG 2
TEL. 003851/ 4561555
FAX. 003851 /4828380

http://www2.hgk.hr/en/
hgk@hgk.hr

CROATIAN CHAMBER OF
CIVIL ENGINEERS

10000 ZAGREB, ULICA
GRADA VUKOVARA 271/III
TEL: +3851/ 5508 444
FAX: +3851 /5508 441

www.hikie.hr
info@hkie.hr

CROATIAN CHAMBER OF
TRADES AND CRAFTS

10 000 ZAGREB,
ILICA 49/II,
TEL: +3851 /4806 666
FAX: +3851/ 4846 610

www.hok.hr
hok@hok.hr,

CROATIAN NATIONAL BANK

10000 ZAGREB, TRG
HRVATSKIH VELIKANA 3
TEL. 003851/4564555
FAX. 003851/4550726

http://www.hnb.hr
info@hnb.hr

CROATIAN BANK FOR
RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT

10000 ZAGREB
STROSSMAYEROV TRG 9
TEL: +3851 /4591 666
FAX: +3851/ 4591 721

www.hbor.hr
ured-uprave@hbor.hr

ZAGREBACKA BANK D.D.

10000 ZAGREB,
PAROMLINSKA 2
TEL: +3851/ 3773 333
FAX: +3851/ 3789 764

www.zaba.hr
zaba@unicreditgroup.zaba.hr

PRIVREDNA BANK D.D.

10000 ZAGREB, RACKOGA 6
TEL: +3851 /4891310
FAX: +3851 /6360063

www.pbz.hr
pbz365@pbz.hr

ERSTE STEIERMÄRKISCHE
BANK D.D.

51000 RIJEKA, JADRANSKI
TRG 3A
TEL: +38562 / 37 5000
FAX: +38562 /37 6000

www.erstebank.hr
erstebank@erstebank.hr

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ

AGENCY FOR INVESTMENTS
AND COMPETITIVENESS

10 000 Zagreb
Ulica grada Vukovara 78
TEL:+385 1 6286 800

http://www.aik-invest.hr/
info@aik-invest.hr
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AGENCY FOR PUBLIC
PRIVATE PARTNERSHIP

10000 ZAGREB, ULICA
ANDRIJE HEBRANGA 34
TEL: +3851/ 55 50 600
FAX: +3851 /55 50 695

www.ajpp.hr
info@ajpp.hr

STATE INTELELLECTUAL
PROPERTY OFFICE

10000 ZAGREB, ULICA
GRADA VUKOVARA 78
TEL. 003851/6106-100
FAX. 003851/6112-017

www.dziv.hr
info@dziv.hr

CENTRAL BUREAU OF
STATISTICS

10000 ZAGREB, ILICA 3
TEL: +3851/48061111
FAX: +3851/4806666

www.dzs.hr
info@dzs.hr

HITRO
(Υπηρεσία εξυπηρέτησης
επενδυτών για εγγραφή και
σύσταση εταιρίας στην
Κροατία.)

10000 ZAGREB,
VUKOVARSKA 70
TEL. 003851/6127-254,
FAX.003851/6127-008

www.hitro.hr
info@hitro.hr

CROATIAN COMPETITION
AGENCY

10 000 ZAGREB, SAVSKA
CESTA 41/VII,
TEL: +3851/ 6176 448
FAX: +3851/ 6176 450

http://www.aztn.hr
agencija.ztn@aztn.hr

CROATIAN STANDARDS
INSTITUTE

10000 ZAGREB ,ULICA
GRADA VUKOVARA 78,
TEL. 003851/ 610 60 95
FAX.003851/ 610 93 21

http://www.hzn.hr
hzn@hzn.hr

FINANCIAL AGENCY (FINA)

10000 ZAGREB,
VRTNI PUT 3
TEL: +3851/6127 111

http://www.fina.hr
info@fina.hr; pr@fina.hr

CROATIAN ACCREDITATION
AGENCY

ULICA GRADA VUKOVARA
78, 10000 ZAGREB
TEL: +3851 /610 63 22
FAX: +3851 /610 93 22

http://www.akreditacija.hr
akreditacija@akreditacija.hr

THE INSTITUTE OF
ECONOMICS

10000 ZAGREB,TRG J.F.
KENNEDYJA 7
TEL.+3851 /2362 200
FAX. +3851 /2335 165

www.eizg.hr
eizagreb@eizg.hr
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ASSOCIATIONS IN CROATIA

Croatian Employers'
Association- HUP

Ulica Pavla Hatza 12,
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4897 - 555
Fax: +385 1 4897 - 556

hup@hup.hr,
www.hup.hr

Croatian Trade Union
Association

Trg kralja Petra Krešimira
IV br. 2
10000 Zagreb
Tel: +3851 / 4655
622, 4655 688
Fax: +3851 / 4655 009

hus@zg.t-com.hr,
miroslav.brzica@hus.hr

Croatian Banking Association

Centar Kaptol, Nova Ves 17
10000 ZAGREB
Tel: +3851 4860-080
Fax: +3851 4860-081

Croatian Medical Chamber

Tuskanova 37
10000 Zagreb
Tel: +385 1 4500
830, +385 1 4500 850
Fax: +385 1 4655 465

www.hlk.hr
nikolina.budic@hlk.hr

Udruga KoHOM – Doctors’
Association

Siječanjska ulica 17
10000 Zagreb
Tel/fax: +3851 3860 753

www.kohom.hr
kohom.hr@gmail.com

Croatian Farmers'
association «ZIVA ZEMLJA”

Kranjčevićeva 2
35400 Nova Gradiška
Tel: +38535/364-451
Fax: +38535/364-451

www.zivazemlja.hr
zivazemlja@net.hr

info@hub.hr
http://www.hub.hr

ΕΚΘΕΣΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ZAGREB TRADE FAIR

10000 ZAGREB, AVENIJA
DUBROVNIK15
TEL.003851/6503222
FAX. 003851/6528433

http://www.zv.hr
zv@zv.hr

SPLIT TRADE FAIR

21210 SOLIN ,ZORANICEVA
61A
TEL. 0038521/435530
FAX. 0038521/435-533

http://www.sajamsplit.hr
info@sajamsplit.hr
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