
15-31 Μαρτίου 

Οικονομία- Τουρισμός 

Μείωση της περιβαλλοντικής εισφοράς στα καύσιμα 
(17.03) Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΗΙΝΑ, η κ/Κυβέρνηση ενέκρινε κανονισμό για μείωση της 
περιβαλλοντικής εισφοράς στα καύσιμα με στόχο να περιορίσει την αύξηση της τιμής τους για τους διανομείς ο 
οποίος θα ισχύει μέχρι το τέλος του έτους. Η εν λόγω μείωση θα φτάνει έως και 0,30 HRK (0,03 Ευρώ) ανά 
megajoule (MJ) και θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της τιμής των καυσίμων για τους καταναλωτές κατά 0,50 
HRK (0,06 Ευρώ) για τους καταναλωτές. 
 

Η επικαιροποίηση του πληθωρισμού για το 2022 αναμένεται τον Απρίλιο  
(17.03) Σύμφωνα με στοιχεία της κ/Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (DZS) η ετήσια αύξηση του πληθωρισμού τον 
Φεβρουάριο τ.ε. ανερχόταν σε 6,3%, το υψηλότερο ποσοστό από τον Αύγουστο του 2008. Επ’ αυτού, ο Κ/Υπ. 
Οικονομικών κ. Marić σχολίασε ότι το ποσοστό είναι σύμφωνο με αυτό που είχε ανακοινώσει η Κυβέρνηση σχετικά 
με την επιτάχυνση του πληθωρισμού το α’ εξάμηνο του 2022. Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι οι μακροοικονομικές 
προβλέψεις της κυβέρνησης για το 2022 θα επικαιροποιηθούν στα μέσα Απριλίου, ως μέρος του προγράμματος 
σύγκλισης που η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να στείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, 
οπότε θα δημοσιοποιηθούν και οι νέες εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό. Σύμφωνα με τις τρέχουσες κυβερνητικές 
προβλέψεις, ο μέσος πληθωρισμός το 2022 είναι 2,5%. 
 
Η Croatia Airlines αναμένεται να πραγματοποιήσει 16.000 πτήσεις κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου 2022 
(17.03) Σύμφωνα με ανακοίνωση της, η Croatia Airlines (CA) αναμένεται να πραγματοποιήσει περισσότερες από 
16.000 πτήσεις εντός του θερινού προγράμματος πτήσεων 2022 και θα παρέχει περίπου 1.766.000 θέσεις, αύξηση 
κατά 60% σε σύγκριση με το 2021 και μείωση περίπου 20% από το ρεκόρ του 2019. Η θερινή περίοδος πτήσεων θα 
έχει διάρκεια από τις 27 Μαρτίου έως τα τέλη Οκτωβρίου. 
 
Η Κροατία θα εγκαινιάσει την γέφυρα Pelješac μεταξύ 19 και 21 Ιουλίου 2022 
(18.03) Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κροατία σχεδιάζει να εγκαινιάσει τη Γέφυρα Pelješac, το πιο 
ακριβό έργο υποδομής που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, μεταξύ 19 και 21 Ιουλίου. Δεδομένου ότι είναι το 
μεγαλύτερο έργο από κονδύλια της ΕΕ, στην τελετή των εγκαινίων αναμένεται να παρευρεθούν η Πρόεδρος της 
Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η Επίτροπος Πολιτικής Συνοχής Ελίζα Φερέιρα. 
Η γέφυρα στη χερσόνησο Pelješac θα συνδέει το νοτιότερο κομμάτι της Κροατίας με την υπόλοιπη χώρα 
παρακάμπτοντας τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Αποτελεί το πιο ακριβό έργο υποδομής από τότε που η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή άρχισε να συγχρηματοδοτεί έργα το 1986. Το συνολικό κόστος της γέφυρας ανέρχεται σε 418 εκατ. Ευρώ 
από τα οποία η ΕΕ χρηματοδότησε το 85% και η Κροατία το υπόλοιπο 15%. 
 
Η S&P επιβεβαιώνει της αξιολόγηση «ΒΒΒ-/Α-3» της Κροατίας 
(19.03) Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΗΙΝΑ, ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's επιβεβαίωσε την 
την πιστοληπτική ικανότητα της Κροατίας στο «BBB-/A-3» με σταθερή προοπτική, αλλά προειδοποίησε ότι οι 
επιπτώσεις της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία ενδέχεται να επηρεάσουν την κροατική οικονομία. 
 
Κ/Υπ. Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης: η Κροατία δεν θα επηρεαστεί από τις ελλείψεις φυσικού αερίου 
(21.03) Κατά την διάρκεια συνέντευξης του στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό HTV, ο Κ/Υπ. Οικονομίας και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης κ. Ćorić δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν ελλείψεις φυσικού αερίου στην Κροατία καθώς η παραγωγή 
φυσικού αερίου αυξάνεται και θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα έτη. με  
Πιο συγκεκριμένα, η Κροατία θα αυξήσει την παραγωγή φυσικού αερίου με έξι νέες γεωτρήσεις. Με την πρόσθετη 
ετήσια παραγωγή των 285 εκατ. κυβικών μέτρων το 2022, η συνολική εγχώρια παραγωγή θα ξεπεράσει το 1 δις 
κυβικά μέτρα και θα καλύψει το 40% της εγχώριας ζήτησης. Επιπλέον, η κατασκευή του τερματικού σταθμού LNG 
στη νήσο Krk έχει εξασφαλίσει επαρκή παροχή φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά και τον επιχειρηματικό τομέα. 
 
Η Κροατία ολοένα και πιο δημοφιλής στην γαλλική ταξιδιωτική αγορά 
(23.03) Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κροατικού Συμβουλίου Τουρισμού (HTZ), η Κροατία γίνεται όλο και πιο 
δημοφιλής τουριστικός προορισμός στη Γαλλία, όπως επιβεβαιώθηκε από την πρόσφατη διεθνή ταξιδιωτική 
έκθεση Salon Mondial du Tourisme στο Παρίσι και τις ανακοινώσεις νέων αεροπορικών δρομολογίων μεταξύ των 
δύο χωρών. Στο Salon Mondial du Tourisme, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 20 Μαρτίου, η Κροατία 
εκπροσωπήθηκε από το Γραφείο HTZ στο Παρίσι μαζί με τα τουριστικά συμβούλια της πόλης του Ζάγκρεμπ, της 



κομητείας Split-Dalmatia, της κομητείας Šibenik-Knin και Zadar. Μεταξύ των πρόσφατα ανακοινωθέντων 
αεροπορικών εταιρειών που θα πραγματοποιούν δρομολόγια μεταξύ Γαλλίας και Κροατίας για τη φετινή σεζόν 
είναι: Transavia (από Νάντ και Μονπελιέ προς Σπλιτ), Volotea (από Λιλ προς Σπλιτ) και Ryanair (από Παρίσι και 
Μπορντό προς Ζαντάρ). 
 
Η πόλη του Ζάγκρεμπ θα προωθηθεί σε 15 προορισμούς της Croatia Airlines 
(24.03) Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση τους, ο εθνικός αερομεταφορέας Croatia Airlines (CA) και η Τουριστική 
Επιτροπή της πόλης του Ζάγκρεμπ (TZGZ) θα συνεργαστούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού προγράμματος 
πτήσεων και θα προωθήσουν τα τουριστικά αξιοθέατα του Ζάγκρεμπ σε 15 διεθνείς πτήσεις. 
Το θερινό πρόγραμμα πτήσεων ξεκινά στις 27 Μαρτίου και διαρκεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου και η CA θα συνδέεται 
με Βαρκελώνη, Άμστερνταμ, Αθήνα, Βιέννη, Βρυξέλλες, Δουβλίνο, Φρανκφούρτη, Κοπεγχάγη, Λονδίνο, Μόναχο, 
Παρίσι, Ρώμη, Σεράγεβο, Σκόπια και Ζυρίχη . 
 
Μείωση του ΦΠΑ σε σειρά προϊόντων 
(25.03) Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΗΙΝΑ, το κ/Κοινοβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις στον Νόμο 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ομόφωνα με 123 ψήφους σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις αυξήσεις των 
τιμών. 
Σύμφωνα με τον τροποποιημένο νόμο, ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 25% μειώνεται στο 13% σε παιδικές τροφές, 
βρώσιμα έλαια και λίπη, βούτυρο και μαργαρίνη, ζωντανά ζώα, νωπό κρέας και μικρά αγαθά, ζωντανά και φρέσκα 
ψάρια, καβούρια, λαχανικά, φρούτα, αυγά, σπόρους, λιπάσματα και φυτοφάρμακα, ζωοτροφές και εισιτήρια για 
συναυλίες, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ο μειωμένος ΦΠΑ 13% ισχύει και για το φυσικό αέριο, τη 
θέρμανση από σταθμούς θέρμανσης, τα καυσόξυλα, τα πέλλετ, τις μπρικέτες καθώς και τα προϊόντα γυναικείας 
υγιεινής. Επιπλέον, ο ΦΠΑ στο φυσικό αέριο θα μειωθεί προσωρινά στο 5% για την περίοδο από 1 Απριλίου έως 31 
Μαρτίου 2023. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ύψους 9,9 εκατ. Ευρώ για την αλιεία 
(25.03) Σύμφωνα με ανακοίνωση του κ/Υπουργείου Γεωργίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα 
κρατικής ενίσχυσης 75 εκατ. HRK (9,9 εκατ. Ευρώ) για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια στην παρούσα περίοδο 
της πανδημίας COVID-19. 
Το πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων περιλαμβάνει επιχορηγήσεις σε επιχειρήσεις στον τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των υποτομέων της εμπορικής αλιείας στη θάλασσα, της 
υδατοκαλλιέργειας και της θαλάσσιας καλλιέργειας γλυκών υδάτων και της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, για τον μετριασμό των αρνητικών οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 
στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για το δικαίωμα κρατικής 
ενίσχυσης είναι ότι ο αιτών υπέστη απώλεια εσόδων το 2021 σε σύγκριση με το 2018 ή το 2019 λόγω της 
πανδημίας COVID-19. Τα άλλα κριτήρια ανά τομέα θα καθοριστούν σε κανόνες που θα εγκριθούν από το Υπουργείο 
τις επόμενες δύο εβδομάδες. 
 
Eurostat: η Κροατία πλησιάζει την Λετονία ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
(28.03) Σύμφωνα με προκαταρτική εκτίμηση της Eurostat, το 2021 η Κροατία ξεπέρασε τη Σλοβακία σε επίπεδο 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ εκφρασμένο σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης και κατατάχθηκε μαζί με την Λετονία. Το 2021 
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Κροατίας βρισκόταν 30% κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ βελτιωμένο από το 2020 όπου 
βρισκόταν 36% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κροατίας αναφέρει πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών κεφαλαίου 3,3 δις Ευρώ το 
2021 
(31.03) Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Κροατίας (ΗΝΒ), η Κροατία παρουσίασε 
πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίου ύψους 3,3 δις Ευρώ το 2021, αύξηση 2,3 δις Ευρώ από το 2020. 

Όλα τα μέτρα του σχεδίου δράσης ΜΣΙ έχουν εφαρμοστεί  
(31.03) Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΗΙΝΑ,  η κ/Κυβέρνηση ενέκρινε την τελική έκθεση για την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων από το Σχέδιο Δράσης για τη Συμμετοχή της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ERM II) για την περίοδο από τον Ιούλιο 2020 έως τον Μάρτιο του 2022, 
επιβεβαιώνοντας ότι και τα εννέα μέτρα σε τέσσερις τομείς είχαν εφαρμοστεί. 

 

 



Οι ξένοι τουρίστες δημιούργησαν έσοδα ύψους 9,1 δις Ευρώ στην Κροατία το 2021 

(31.03) Το κ/Υπ. Τουρισμού και Αθλητισμού επικαλούμενο στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας (ΗΝΒ) 
ανακοίνωσε ό,τι κατά την διάρκεια του 2021 οι ξένοι τουρίστες δημιούργησαν έσοδα  ύψους 9,1 δις Ευρώ.  Τα 
έσοδα για το 2021 είναι αυξημένα κατά 89% σε σχέση με το 2020 και ισοδυναμούν με το 87% των εσόδων με το 
έτος ρεκόρ 2019. 

 

 
ΣΓ 
 
* Η ισοτιμία Ευρώ HRK είναι 1 Ευρώ = 7,55152 HRK 


