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Η Κροατία σημειώνει τεράστια αύξηση στις διανυκτερεύσεις 
(06.09) Σύμφωνα με στοιχεία του Κροατικού Συμβουλίου Τουρισμού (ΗΤΖ) που προέρχονται από τα συστήματα 
eVisitor και eCrew την Κροατία επισκέφτηκαν περισσότεροι τουρίστες στην Κροατία τους πρώτους οκτώ μήνες του 
τ.ε. και έμειναν περισσότερο από ό, τι την αντίστοιχη περίοδο του 2020, προερχόμενοι από περισσότερες από 70 
διαφορετικές χώρες. 
Η μεγαλύτερη αύξηση των διανυκτερεύσεων, 679% ή λίγο περισσότερο από 2.780 διανυκτερεύσεις, 
πραγματοποιήθηκε από τουρίστες από το Κουβέιτ. Οι Ρώσοι τουρίστες αντιπροσώπευαν 561.700 διανυκτερεύσεις, 
αυξημένοι κατά 351%. Για ακόμα ένα έτος ο μεγαλύτερος αριθμός τουριστών προήλθε από την Γερμανία τόσο σε 
αφίξεις όσο και σε διανυκτερεύσεις. Την Κροατία επισκέφτηκαν 2,1 εκατ. τουρίστες από τη Γερμανία, 
δημιουργώντας σχεδόν 16 εκατ. διανυκτερεύσεις ή 23,3% του συνολικού αριθμού διανυκτερεύσεων που 
δημιουργήθηκαν τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους. Αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στον αριθμό των 
διανυκτερεύσεων από χώρες της Μεσογείου, ανταγωνιστές της Κροατίας, όπως η Γαλλία. Οι Γάλλοι τουρίστες 
αντιπροσώπευαν 1,1 εκατ. διανυκτερεύσεις (+126%), ακολουθούμενες από 194.400 διανυκτερεύσεις που 
δημιουργήθηκαν από τουρίστες από την Ισπανία (+166,3%). 
 
Άφιξη 35 χιλιάδων τουριστών με κρουαζιερόπλοια από Ιανουάριο έως Ιούλιο 
(07.09) Σύμφωνα με την κ/Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (DZS)  Έντεκα μεγάλα ξένα κρουαζιερόπλοια 
πραγματοποίησαν 49 κρουαζιέρες στην Αδριατική Θάλασσα της Κροατίας από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του τ.ε. 
φέρνοντας περισσότερους από 35.000 επιβάτες. Τέσσερα περισσότερα ξένα κρουαζιερόπλοια έπλευσαν στην 
Αδριατική φέτος από ό, τι τους πρώτους επτά μήνες του 2020. Και οι 49 ξένες κρουαζιέρες που 
πραγματοποιήθηκαν στην Αδριατική τους πρώτους επτά μήνες του τρέχοντος έτους πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο 
και τον Ιούλιο. Η πλειοψηφία των κρουαζιερόπλοιων αγκυροβόλησε στην κομητεία Dubrovnik-Neretva (35), 
ακολουθούμενη από την κομητεία Split-Dalmatia (13) και την κομητεία Primorje-Gorski Kotar (1). 
 
Αύξηση των εξαγωγών κατά 24,7% και των εισαγωγών κατά 17,9% από Ιανουάριο έως Ιούλιο 
(08.09) Σύμφωνα με στοιχεία της κ/Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (DZS) οι εξαγωγές βασικών προϊόντων της 
Κροατίας ανήλθαν σε 77,6 δις HRK (10,3 δις Ευρώ) τους πρώτους επτά μήνες του 2021, αυξημένες κατά 24,7% σε 
ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 17,9%, σε 117,5 δις HRK (15,6 δις Ευρώ). 
Η κάλυψη εξαγωγών/εισαγωγών από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο ήταν 66% και το εμπορικό έλλειμμα 5,3 δις 
Ευρώ. 
 
Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στο 2,3% του ΑΕΠ το α’ εξάμηνο 
(09.09) Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΗΙΝΑ ο Κ/Υπ. Οικονομικών κ. Marić δήλωσε κατά τη διάρκεια 
κυβερνητική συνόδου ότι τους πρώτους έξι μήνες του 2021 το έλλειμμα του προϋπολογισμού της γενικής 
κυβέρνησης ανήλθε σε 9 δις HRK (1,2 δις Ευρώ), που ισοδυναμεί με 2,3% του ΑΕΠ της χώρας. 
Ο μέσος πληθωρισμός που μετρήθηκε με τιμές καταναλωτή ανήλθε στο 1,2% το α’ εξάμηνο και προκλήθηκε κυρίως 
από τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου. 
 
Η κυβέρνηση εξουσιοδοτεί τον Υπ. Οικονομικών για υπογραφή χρηματοδοτικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 
(09.09) Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΗΙΝΑ η κυβέρνηση εξουσιοδότησε τον Υπ. Οικονομικών κ. 
Marić να υπογράψει χρηματοδοτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κροατίας στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
Εν συνεχεία ο κ. Marić δήλωσε: «Με βάση τη συμφωνία αυτή, η Επιτροπή θα διαθέσει κεφάλαια για την Κροατία με 
τη μορφή επιχορηγήσεων ύψους 6,3 δις Ευρώ ή 12% του ΑΕΠ του 2020, γεγονός που μας φέρνει στην κορυφή της 
κλίμακας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ» και συνέχισε «Όσον αφορά την προχρηματοδότηση, μόλις η συμφωνία 
τεθεί σε ισχύ, η Επιτροπή θα καταβάλει στην Κροατία το 13% της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, ή 818,4 εκατ. 
Ευρώ, πιθανότατα τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο.» 
Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας παρέχει συνολικά 672,5 δις Ευρώ για τη χρηματοδότηση 
μεταρρυθμίσεων και σχετικών επενδύσεων για την επιτάχυνση της ανάκαμψης και την αύξηση της ανθεκτικότητας 



της οικονομίας. Η Κροατία υπέβαλε το δικό της Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Επιτροπή τον 
Μάιο και αξιολογήθηκε θετικά τον Ιούλιο.  
 
Το ΔΝΤ προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ της Κροατίας στο 5,4% 
(10.09) Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΗΙΝΑ ύστερα από διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο IV η 
αποστολή του ΔΝΤ στην Κροατία ανέφερε ότι σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ της 
Κροατίας 5,4% το 2021 και 5,8% το 2022.  
Η πανδημία και οι δυο σεισμοί οδήγησαν σε μείωση του ΑΕΠ 8% το 2020 αντανακλώντας τη χαμηλή εσωτερική και 
εξωτερική ζήτηση-ιδιαίτερα στον τουρισμό όπου σημειώθηκε πτώση περίπου 60% στις εισπράξεις. Όσο αφορά το 
2021 και το 2022 αναμένεται ανάκαμψη στον τομέα των υπηρεσιών (υποθέτοντας ότι θα υπάρξει ανάκαμψη των 
τουριστικών αφίξεων) καθώς και των επενδύσεων που θα ενισχυθούν από τις επενδυτικές επιχορηγήσεις της ΕΕ. 
Μεσοπρόθεσμα, η ανάπτυξη αναμένεται να μειωθεί στο 3%. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί και να 
παραμείνει στο 2% έως το 2023, σύμφωνα με τον στόχο πληθωρισμού της ΕΚΤ. 
 
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Κροατίας- Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παραγωγή κερμάτων Ευρώ 
(10.09) Σύμφωνα με δημοσίευμα στο κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ΗΙΝΑ, στο Brdo pri Kranju της Σλοβενίας 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης υπέγραψαν Μνημόνιο Συμφωνίας (MoU) με την Κροατία 
όπου περιγράφεται η διαδικασία παραγωγής κερμάτων Ευρώ όταν η προαναφερθείσα λάβει την έγκριση για 
ένταξη της στη ζώνη του Ευρώ. 
 
 
ΣΓ 
 
* Η ισοτιμία Ευρώ HRK είναι 1 Ευρώ = 7,48403 HRK 


