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Οι «άγνωστοι» προορισμοί της Κροατίας προωθούνται από την βρετανική εφημερίδα The Guardian 
(02.04) Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα στην βρετανική ημερήσια εφημερίδα The Guardian, η Κροατία 
αποτελεί τουριστικό προορισμό με πολλές αξιοθαύμαστες «άγνωστες» περιοχές. Το άρθρο με τίτλο «Hidden 
Croatia», παροτρύνει τους επισκέπτες να ανακαλύψουν τα λιγότερα γνωστά μέρη της Κροατίας όπως το φυσικό 
πάρκο Papuk, ο ποταμός Mrežnica και το Δέλτα του ποταμού Neretva. 
Η επικεφαλής του γραφείου του Κροατικού Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού (HTZ) στο Λονδίνο, κα. Rejić, πιστεύει 
ότι αυτό το εν λόγω άρθρο θα συμβάλει στην αντίληψη της Κροατίας ως ελκυστικού και περιζήτητου προορισμού. 
 
Η Σλοβενία δείχνει ενδιαφέρον για φυσικό αέριο από τον τερματικό σταθμό LNG της Κροατίας 
(04.04) Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΗΙΝΑ, η Σλοβενία ενδιαφέρεται για το αέριο από τον τερματικό 
σταθμό LNG της Κροατίας, ο οποίος έχει εξασφαλίσει 300 εκατ. m3 πρόσθετης χωρητικότητας, για την οποία θα 
προκηρυχθεί διαγωνισμός. Σε συνάντηση του με τον Κ/Υπ. Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης κ. Ćorić, ο Σλοβένος 
Υπ. Υποδομών κ. Vrtovec δήλωσε ότι η Σλοβενία εξετάζει το ενδεχόμενο διαφοροποίησης της προμήθειας φυσικού 
αερίου ώστε να μην εξαρτάται από την προμήθεια από τη Ρωσία. Η υποδομή για τα επιπλέον 300 εκατ. κυβικά 
μέτρα φυσικού αερίου υπάρχει ήδη, ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Σλοβενία θα είναι σε θέση να προμηθεύεται 
σχεδόν το ένα τρίτο των αναγκών της σε φυσικό αέριο μέσω του τερματικού σταθμού LNG στο νησί Krk στη βόρεια 
Αδριατική. 
 
Η Κροατία παρουσιάζει κέρδη 115 εκατ. Ευρώ από ηλιακή και αιολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
(06.04) Σύμφωνα με την ημερήσια κ/εφημερίδα Večernji List, o κρατικός προϋπολογισμός κέρδισε 870 εκατ. HRK 
(115 εκατ. Ευρώ) από την ηλιακή και αιολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2021. Συνολικά παρήχθησαν 3,5 
TWh ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος υποστήριξης του 
Κροατικού Διαχειριστή Ενεργειακής Αγοράς (HROTE) και αποτέλεσε το 35% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Κροατία για το 2021. 
 
Η κ/Κυβέρνηση στέλνει έκτακτη βοήθεια ύψους 200.000 Ευρώ στην Ουκρανία 
(08.04) Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΗΙΝΑ, η κ/Κυβέρνηση αποφάσισε να στείλει, ως ένδειξη 
αλληλεγγύης, έκτακτη βοήθεια ελαφρώς άνω του 1,5 εκατ. HRK (200.000 Ευρώ) στην Ουκρανία κατόπιν αιτήματος 
της Ουκρανίας. Η βοήθεια προέρχεται από τα διαθέσιμα αποθέματα και κονδύλια του Υπουργείου Οικονομίας και 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, δηλαδή της Διεύθυνσης Αποθεμάτων Εμπορευμάτων, του Υπουργείου Πολιτισμού και Μέσων 
Ενημέρωσης και του Υπουργείου Εσωτερικών, δηλαδή της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας. 
Υπό το φως του συνεχούς κινδύνου για την κινητή και ακίνητη πολιτιστική κληρονομιά της πόλης Lviv, οι Ουκρανοί 
εργαζόμενοι στα μουσεία ζήτησαν βοήθεια με τη μορφή εξοπλισμού για την προστασία και την εκκένωση της 
κληρονομιάς, ενώ ζητήθηκε και βοήθεια με τη μορφή ιατρικού εξοπλισμού (κουτί πρώτων βοηθειών). 
 
Η ΒΑΤ θα επενδύσει 53 εκατ. Ευρώ στο εργοστάσιο Kanfanar 

(08.04) Σύμφωνα με ανακοίνωση του, ο όμιλος BAT (British American Tobacco) συνεχίζει τον επενδυτικό του κύκλο 
στο εργοστάσιο Kanfanar στην Ίστρια με επιπλέον 400 εκατ. HRK (53 εκατ. Ευρώ) που πρόκειται να επενδυθούν σε 
νέες κατηγορίες προϊόντων καπνού, γεγονός που επιβεβαιώνει την ιδιότητά του ως κορυφαίου ιδιώτη ξένου 
επενδυτή στην Κροατία. Ο γενικός διευθυντής της BAT Adria, κ. Kolobara, δήλωσε ότι η νέα επένδυση βασίστηκε 
στην περσινή επένδυση 200 εκατ. HRK (27 εκατ. Ευρώ) σε νέες γραμμές παραγωγής θερμαινόμενων προϊόντων 
καπνού. 
 
Η κ/Κυβέρνηση εκδίδει κρατική εγγύηση για δάνειο ύψους 33 εκατ. Ευρώ για τον Κροατικό Σιδηρόδρομο 
(08.04) Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΗΙΝΑ, η κ/Κυβέρνηση έδωσε κρατική εγγύηση στη κρατική 
σιδηροδρομική εταιρεία HŽ Infrastruktura για να δανειστεί 245 εκατ. HRK (33 εκατ. Ευρώ) από την Κροατική 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (HBOR). 
Η εταιρεία θα λάβει το δάνειο για τη χρηματοδότηση έργων από το ταμείο Connecting Europe Facility ώστε να 
μπορεί να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της προς τους εργολάβους. Η κυβέρνηση ενέκρινε επίσης κατευθυντήριες 
γραμμές για την πολιτική κρατικών ενισχύσεων για την περίοδο 2022-2024. 
 



Αύξηση των εξαγωγών κατά 43% και των εισαγωγών κατά 40,2% τους πρώτους 2 μήνες του 2022 
(08.04) Σύμφωνα με την κ/Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (DZS) οι εξαγωγές βασικών προϊόντων της Κροατίας τους 2 
πρώτους μήνες του 2022 ανήλθαν σε 3,5 δις Ευρώ, αυξημένες κατά 43% σε ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 40,2% στα 5,4 δις Ευρώ. Το έλλειμμα εξωτερικό εμπορίου ανερχόταν στα περίπου 1,9 δις Ευρώ και 
η κάλυψη των εισαγωγών στο 64,4%.  
 
Η Κροατία θα δεσμεύσει επιπλέον 100 εκατ. Ευρώ για βοήθεια στους Ουκρανούς πρόσφυγες 
(09.04) Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΗΙΝΑ, ο Κ/ΠΘ κ. Plenković δήλωσε ότι η Κροατία θα αυξήσει τη 
βοήθειά της στον ουκρανικό λαό και ως μέρος της πρωτοβουλίας Global Citizen Impact θα δεσμεύσει επιπλέον 100 
εκατ. Ευρώ στους Ουκρανούς πρόσφυγες. 

Η Κροατία αναμένεται να ενταχθεί στον ΟΟΣΑ μέσα στην επόμενη τριετία 
(10.04) Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η 
Κροατία έχει υιοθετήσει τα λιγότερα σχετικά πρότυπα από τις έξι τρέχουσες υποψήφιες χώρες για ένταξη. Ο ΟΟΣΑ 
ξεκίνησε επίσημα τις ενταξιακές συνομιλίες με έξι υποψήφιες χώρες ανάμεσα στις οποίες και η Κροατία, στις 25 
Ιανουαρίου 2022. Τον Φεβρουάριο του 2022, η κ/Κυβέρνηση σχημάτισε μια διαπραγματευτική ομάδα για 
συνομιλίες με τον ΟΟΣΑ, με επικεφαλής διαπραγματευτή τον Υπ. Εξωτερικών κ. Grlić Radman.  
Μέχρι στιγμής, η Κροατία έχει υιοθετήσει 29 νομικές πράξεις από τις 253 συνολικά που απαιτούνται από τη λέσχη 
των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών με έδρα το Παρίσι. 
Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, οι ενταξιακές συνομιλίες της Κροατίας δεν θα διαρκέσουν 
περισσότερο από δυόμισι έως τρία χρόνια, δήλωσαν αξιωματούχοι του Υπ. Εξωτερικών της Κροατίας. 
Υπενθυμίζουμε ότι η Κροατία υπέβαλε επίσημο αίτημα για ένταξη στον ΟΟΣΑ στις 25 Ιανουαρίου 2017. 
 
Η Παγκόσμια Τράπεζα αναθεωρεί προς τα κάτω τις προοπτικές για οικονομική ανάπτυξη της Κροατίας  
(11.04) Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις της, η Παγκόσμια Τράπεζα αναθεώρησε προς τα κάτω την 
πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2022 για την Κροατία από 5,4% σε 3,8%, ενώ η πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2023 για τη 
χώρα αναθεωρήθηκε προς τα κάτω κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε 3,4% λόγω του αντίκτυπου του πολέμου στην 
Ουκρανία. 

Η όμιλος ΕΤΕπ επένδυσε 760 εκατ. Ευρώ στην Κροατία το 2021 
(12.04) Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του, ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εξασφάλισε 760 
εκατ. Ευρώ για τη στήριξη της οικονομίας της Κροατίας το 2021, ενώ το 2022 και τα επόμενα χρόνια θα δοθεί 
έμφαση στην αύξηση της ενεργειακής επάρκειας με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υγροποιημένο 
φυσικό αέριο. 
Το 2021, η ΕΤΕπ επένδυσε 113 εκατ. Ευρώ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), ως η άλλη συνιστώσα του 
ομίλου ΕΤΕπ, 647 εκατ. Ευρώ. Ο μέχρι στιγμής μεγαλύτερος όγκος δραστηριοτήτων του ΕΤΕ στην Κροατία βασίζεται 
σε εγγυήσεις που έχουν εκδοθεί σε κρατικές και εμπορικές τράπεζες ως μέρος του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Εγγυήσεων, ύψους περίπου 650 εκατ. Ευρώ. 
 
Το κ/Ταμείο Υγειονομικής Ασφάλισης ξόδεψε 666,6 εκατ. Ευρώ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 
(13.04) Σύμφωνα με δημοσίευμα της ημερήσιας κ/εφημερίδας Jutarnji List, η καταπολέμηση της επιδημίας COVID-
19 κόστισε στο Κροατικό Ταμείο Υγειονομικής Ασφάλισης (HZZO) 5 δις HRK (666,6 εκατ. Ευρώ) την τελευταία διετία. 
Το κόστος περιλαμβάνει μόνο εξετάσεις, θεραπεία, αναρρωτική άδεια και εμβολιασμό, αλλά όχι άλλες οικονομικές 
δαπάνες όπως το κόστος του εξοπλισμού ή το κόστος μετατροπής νοσοκομείων και άλλων εγκαταστάσεων που 
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ασθενών με COVID-19. 
 
ΗΝΒ: αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη του ΑΕΠ το 2022 από 4,1% σε 3,2% 
(13.04) Σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία, η Κεντρική Τράπεζα της Κροατίας (HNB) αναμένει στο βασικό της 
σενάριο ότι η πρόβλεψή της για αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 4,1% το 2022, που δημοσιεύθηκε τον 
Δεκέμβριο του 2021, θα μειωθεί στο 3,2%, κυρίως λόγω των δυσμενών έμμεσων και άμεσες οικονομικές 
επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. 

Η τράπεζα ΗΡΒ ολοκληρώνει την εξαγορά της Sberbank 
(14.04) Σύμφωνα με ανακοίνωση της, η Κροατική Ταχυδρομική Τράπεζα (HPB) ολοκλήρωσε την εξαγορά της 
Sberbank d.d.. Το Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας (ΗΝΒ) εξέδωσε απόφαση για την επιτυχή 
επίλυση, σύμφωνα με την οποία η τράπεζα Sberbank d.d., η οποία ως επί το πλείστον είναι ρωσικών συμφερόντων, 
θα ξεκινήσει επίσημα να λειτουργεί ως Νέα Κροατική Τράπεζα ως μέρος του Ομίλου HPB. 
 



Ο πληθωρισμός της Κροατίας αυξήθηκε στο 7,3% τον Μάρτιο 2022 
(15.04) Σύμφωνα με στοιχεία της κ/Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (DZS) oι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών 
για προσωπική κατανάλωση, που μετρώνται με τον δείκτη τιμών καταναλωτή, τον Μάρτιο του 2022 ήταν κατά μέσο 
όρο 7,3% υψηλότερες από ό,τι τον ίδιο μήνα to 2021. Το πρώτο τρίμηνο του 2022, οι τιμές καταναλωτή ήταν κατά 
μέσο όρο 6,4% υψηλότερες από ό,τι το πρώτο τρίμηνο του 2021. 
Οι τιμές των τροφίμων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τιμές των μη αλκοολούχων ποτών και 
αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο του καλαθιού της αγοράς, έχουν αυξηθεί κατά 10,3% σε ετήσια βάση, 
συμβάλλοντας τα μέγιστα στον ετήσιο ρυθμό αύξησης του δείκτη (+2,8%). 
Όπως αναμενόταν, οι τιμές των μεταφορών αυξήθηκαν περισσότερο, κατά 14,4%, κυρίως λόγω των τιμών των 
καυσίμων, συνεισφέροντας 2,12 ποσοστιαίες μονάδες στον ρυθμό αύξησης του δείκτη, ενώ οι τιμές των του νερού, 
του ηλεκτρισμού, του φυσικού αερίου και άλλων καυσίμων αυξήθηκαν κατά 3,8%, συνεισφέροντας 0,64 
ποσοστιαίες μονάδες. 
Σύμφωνα με το DZS, η πληθωριστική πίεση που προκαλείται από την αύξηση των τιμών της ενέργειας και των 
τροφίμων έχει ενισχυθεί λόγω των τρεχουσών γεωπολιτικών συγκρούσεων και της αβεβαιότητας σχετικά με τη 
διάρκεια και την έκβασή τους, και παρόλο που η κυβέρνηση έχει λάβει ορισμένα μέτρα για να μετριάσει τον 
αντίκτυπο της αύξησης των τιμών της ενέργειας στους καταναλωτές, η άμεση διάχυση της επίδρασης της αύξησης 
των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων στις παγκόσμιες αγορές είναι αναπόφευκτη. 
 
Η Κροατία στο 92% των διανυκτερεύσεων σε σύγκριση με το 2019 
(15.04) Σύμφωνα με ανακοίνωση του κ/Υπουργείου Τουρισμού και Αθλητισμού, η Κροατία η Κροατία βρίσκεται 
αυτή τη στιγμή στο 92% των διανυκτερεύσεων σε σύγκριση με το ρεκόρ προπανδημικής χρονιάς, 2019. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό των διανυκτερεύσεων δημιουργήθηκε από τις αγορές της Γερμανίας, της Αυστρίας, της 
Σλοβενίας, της Τσεχίας και της Σλοβακίας.  

 
 
 
ΣΓ 
 
* Η ισοτιμία Ευρώ HRK είναι 1 Ευρώ = 7,56711 HRK (Κεντρική Τράπεζα της Κροατίας, 19.04.2022) 
 
 


