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Οικονομία- Τουρισμός 

Το ΔΝΤ μειώνει κατά ήμισυ τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη της Κροατίας το 2022 
(19.04) Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οικονομικές προβλέψεις του ΔΝΤ, η  κ/οικονομία θα αναπτυχθεί 2,7% το 
2022, αναθεωρώντας προς τα κάτω την πρόβλεψή του για ανάπτυξη 5,8% από τον περασμένο Οκτώβριο λόγω του 
πολέμου στην Ουκρανία και του πληθωρισμού. 
Το 2023, η οικονομία της Κροατίας αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 4%. Το 2021 αυξήθηκε 10,4%, 4,1 ποσοστιαίες 
μονάδες περισσότερο από τις προβλέψεις του ΔΝΤ τον περασμένο Οκτώβριο. 
Το ΔΝΤ επίσης αύξησε την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό της Κροατίας φέτος από 2% σε 5,9%. Το 2023 αναμένεται 
να πέσει στο 2,7%, σχεδόν όσο το 2021. 
 

Η Κροατία καταγράφει σχεδόν 500.000 τουριστικές διανυκτερεύσεις κατά την περίοδο των διακοπών του Πάσχα 
(19.04) Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Τουριστικού Συμβουλίου (ΗΤΖ), περίπου 135.000 τουρίστες έμειναν 
στην Κροατία κατά την διάρκεια των διακοπών του Πάσχα (15-18 Απριλίου) δημιουργώντας 493.000 
διανυκτερεύσεις, 346.000 περισσότερες από το Πάσχα του 2021. 
Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις ήταν το Poreč, το Rovinj, το Dubrovnik, το Zagreb, 
το Split, το Umag και το Zadar. 
Οι τουρίστες από τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Σλοβενία, την Ιταλία και τη Σλοβακία αντιπροσώπευαν τον 
μεγαλύτερο αριθμό διανυκτερεύσεων.  
 
Περισσότερες από 460 πτήσεις θα πραγματοποιηθούν αυτό το καλοκαίρι προς την Κροατία 
(20.04) Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Τουριστικού Συμβουλίου (ΗΤΖ) κατά την διάρκεια του καλοκαιριού 
θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 460 πτήσεις προς την Κροατία. 
Το Ζάγκρεμπ και το Split αναμένουν τον υψηλότερο αριθμό δρομολογίων, ενώ συνολικά κατά την διάρκεια του 
καλοκαιριού η Κροατία θα συνδεθεί με 131 πόλεις στο εξωτερικό, από 134 το 2019. 
Ο μεγαλύτερος αριθμός δρομολογίων αναμένεται από τη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και 
την Ολλανδία. 
 
Το ενοποιημένο δημόσιο χρέος της Κροατίας ανέρχεται σε 12,4 δις για το 2021 
(22.04) Σύμφωνα με την  έκθεση για τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (Excessive Deficit Procedure) για τον 
Απρίλιο 2022 της κ/Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (DZS), το έλλειμμα της ενοποιημένης γενικής κυβέρνησης της 
Κροατίας ήταν 12,4 δις HRK (1,6 δις Ευρώ) ή 2,9% του ΑΕΠ στο τέλος του 2021, σε σύγκριση με 27,7 δις HRK (3,6 δις 
Ευρώ) ή 7,3% του ΑΕΠ στο τέλος του 2020, σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής την Παρασκευή στην έκθεσή 
της για τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος για τον Απρίλιο του 2022. 
Το μερίδιο του ενοποιημένου χρέους της γενικής κυβέρνησης ανερχόταν στο 79,8% του ΑΕΠ στο τέλος του 2021, 
σημειώνοντας μείωση 7,5 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ στο τέλος του 2020, 
όταν ανερχόταν στο 87,3% του ΑΕΠ. 
 
Το δημόσιο χρέος της Κροατίας κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για το 2021 
(22.04) Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat το 2021 το δημόσιο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος της Κροατίας προς το 
ΑΕΠ την κατέταξαν κάτω από τους μέσους όρους της ΕΕ και της ζώνης του Ευρώ. Στη ζώνη του ευρώ, ο λόγος του 
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε από 97,2% στο τέλος του 2020 σε 95,6% στο τέλος του 2021 και στην ΕΕ 
από 90% σε 88,1%. Στην Κροατία ήταν 343,6 δις HRK (45,7 δις Ευρώ) ή 79,8% του ΑΕΠ. Στο τέλος του 2020, ήταν 
330,4 δις HRK (43,7 δις Ευρώ) ή 87,3% του ΑΕΠ. 
Η Eurostat ανέφερε ότι ο μειωμένος λόγος του δημόσιου χρέους και του ελλείμματος προς το ΑΕΠ αντανακλούν την 
ανάκαμψη της οικονομίας από την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού. 
 
Η Κεντρική Τράπεζα της Κροατίας διαθέτει 3,6 εκατ. Ευρώ για την εκστρατεία εισαγωγής του Ευρώ                       
(26.04) Σύμφωνα με δημοσίευμα στην κ/ημερήσια εφημερίδα Večernji List η Κεντρική Τράπεζα της Κροατίας (HNB) 
θα ξεκινήσει σύντομα μια εκστρατεία για την αντικατάσταση του Κούνα ως εθνικού νομίσματος στα πλαίσια της 
ένταξης της Κροατίας στη ζώνη του Ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2023. Η εν λόγω εκστρατεία ενημέρωσης θα έχει 
κόστος που εκτιμάται στα 27 εκατ. HRK (3,6 εκατ. Ευρώ). 

ΣΓ 
* Η ισοτιμία Ευρώ HRK είναι 1 Ευρώ = 7,553752 HRK (Κεντρική Τράπεζα της Κροατίας, 03.05.2022) 


