
15-30 Σεπτεμβρίου  

Οικονομία- Τουρισμός 

Η αλυσίδα ξενοδοχείων Accor ανοίγει ξενοδοχείο Mövenpick στο Split 
(15.09) Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας Split Peninsula Properties, η ίδια υπέγραψε σύμβαση με 
την παγκόσμια αλυσίδα ξενοδοχείων Accor για την κατασκευή του πρώτου ξενοδοχείου Mövenpick στην Κροατία. 
Το ξενοδοχείο θα χτιστεί στην περιοχή Žnjan του Split και αναμένεται να ανοίξει το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Θα 
διαθέτει 156 δωμάτια, δύο εστιατόρια, κέντρο σπα, αίθουσα συνεδριάσεων, χώρο στάθμευσης με θύρες φόρτισης 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων κ.α.  
 

Υπ. Τουρισμού: Επιτεύχθηκε το 70% της τουριστικής περιόδου του 2019 
(16.09) Σύμφωνα με συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η Κ/Υπ. Τουρισμού και Αθλητισμού κα. Brnjac ύστερα από 
συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, η Κροατία έχει καταγράψει 76 εκατ. διανυκτερεύσεις από την αρχή του 
έτους. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 70% του τουριστικού κύκλου εργασιών που επιτεύχθηκε το 2019. 
 
Η Standard & Poor’s επιβεβαιώνει τη αξιολόγηση της Κροατίας σε «ΒΒΒ-/Α-3» 
(18.09) Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΗΙΝΑ ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's επιβεβαίωσε τις 
μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες πιστοληπτικές αξιολογήσεις των ξένων και τοπικών νομισμάτων για την 
Κροατία, με σταθερές προοπτικές, αναφέροντας ότι η οικονομική ανάκαμψη λόγω της βελτιωμένης τουριστικής 
σεζόν δημιούργησε συνθήκες για τη μείωση του δημόσιου χρέους φέτος. Σε ανακοίνωση του ο οίκος αξιολόγησης 
αναφέρει: «Οι βαθμολογίες μας εξακολουθούν να υποστηρίζονται από τη μέτρια καθαρή εξωτερική μόχλευση της 
Κροατίας και το ιστορικό της τρέχουσας κυβέρνησης για συνετές δημοσιονομικές πολιτικές. Οι αξιολογήσεις 
περιορίζονται από τα μέτρια επίπεδα εισοδήματος της Κροατίας και το υψηλό δημόσιο χρέος της». 
 
Η Ryanair θα πραγματοποιεί 24 δρομολόγια σε ευρωπαϊκούς προορισμούς από το Ζάγκρεμπ τον χειμώνα 2021-
2022 
(21.09) Σύμφωνα με συνέντευξη τύπου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του διευθύνοντα συμβούλου της κ. O’Leary 
στο Ζάγκρεμπ, η  χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία Ryanair θα πραγματοποιήσει 24 δρομολόγια μεταξύ 
Ζάγκρεμπ και ευρωπαϊκών προορισμών σε 16 χώρες ως μέρος του χειμερινού δρομολογίου της. Το χειμερινό 
χρονοδιάγραμμα το οποίο αποτελεί και το πρώτο της εταιρείας στο Ζάγκρεμπ θα ανακοινωθεί στα τέλη Οκτωβρίου. 
Ο κ. O’Leary ανέφερε ότι η εταιρεία θεωρεί το Ζάγκρεμπ μια μεγάλη πρόκληση και βλέπει μεγάλες δυνατότητες σε 
αυτό καθώς και σε ολόκληρη την Κροατία, η οποία είναι ήδη αναγνωρισμένη διεθνώς για τον τουρισμό της. 
Επιπλέον, σημείωσε ότι το Ζάγκρεμπ αποτελεί ένα όλο και πιο δημοφιλή προορισμός για διακοπές στην πόλη. 
 
Η κυβέρνηση αποδέχεται την κατανομή Ειδικών Τραβηχτικών Δικαιωμάτων του ΔΝΤ ύψους 828,2 εκατ. Ευρώ  
(23.09) Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΗΙΝΑ η κυβέρνηση εξέδωσε απόφαση για την αποδοχή 
κεφαλαίων βάσει γενικής κατανομής  Ειδικών Τραβηχτικών Δικαιωμάτων (ΕΤΔ) από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
(ΔΝΤ) ύψους 828,2 εκατ. Ευρώ τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρηματοδότηση των υποχρεώσεων του 
δημόσιου τομέα. Η κατανομή του ΔΝΤ υποβλήθηκε σε επεξεργασία στις 23 Αυγούστου τ.ε. σε κάθε κράτος  μέλος, 
συμπεριλαμβανομένης της Κροατίας.  
Σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν κεφάλαια από καταθέσεις ΕΤΔ για τη χρηματοδότηση των υποχρεώσεων του δημόσιου τομέα, 
καθώς αυτό θεωρείται νομισματική χρηματοδότηση. Οι χώρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια ΕΔΤ για 
να στηρίξουν τις οικονομίες τους και να ενισχύσουν την καταπολέμηση της κρίσης που προκλήθηκε από την 
πανδημία του κορονοϊού. 
Η τελευταία φορά που το ΔΝΤ εξέδωσε νέα ΕΔΤ ήταν το 2009 ύψους 250 δις δολαρίων σε μια προσπάθεια να 
ανακουφίσει την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. 
 
Η Flydubai επαναφέρει πτήσεις μεταξύ Dubai και Ζάγκρεμπ 
(23.09) Σύμφωνα με ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του, ο αερομεταφορέας χαμηλού κόστους Flydubai 
επανεκίνησε τις πτήσεις προς το αεροδρόμιο Franjo Tuđman του Ζάγκρεμπ, ανακοινώνοντας το σχέδιό του να 
αυξήσει τον αριθμό των εβδομαδιαίων πτήσεων από δύο σε τέσσερις από τον Δεκέμβριο. 
 
 
 
 



Η Croatia Airlines εγκαινιάζει δρομολόγια από το Osijek προς το Μόναχο 
(23.09) Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΗΙΝΑ, εκπρόσωποι του αεροδρομίου Osijek και της Croatia 
Airlines υπέγραψαν συμφωνία για την έναρξη πτήσης επιβατικών πτήσεων μεταξύ Osijek και Μονάχου, που θα 
αποτελεί το πρώτο διεθνές δρομολόγιο του εθνικού μεταφορέα από το αεροδρόμιο του Osijek. Προς το παρόν 
έχουν προγραμματιστεί πτήσεις για την περίοδο από 15 Νοεμβρίου 2021 έως 14 Ιανουαρίου 2022 και αυτή η 
διαδρομή θα εκτελείται από αεροσκάφος Dash 8-Q400 χωρητικότητας 76 θέσεων. Οι πτήσεις θα 
πραγματοποιούνται Δευτέρα και Παρασκευή. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει 818 εκατ. Ευρώ στα πλαίσια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
(28.09) Σύμφωνα με δημοσίευση στον επίσημο ιστότοπο της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε 818 εκατ. Ευρώ 
στην Κροατία ως προχρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) το οποίο 
ισοδυναμεί με το 13% της συνολικής χρηματοδότησης της χώρας στο πλαίσιο του εν λόγω Μηχανισμού. 
Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΗΙΝΑ, ο Κ/ΠΘ κ. Plenković δήλωσε ότι αυτό το ποσό 
προχρηματοδότησης σημαίνει την έναρξη υλοποίησης των επενδύσεων που προετοιμάστηκαν στο πλαίσιο του 
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας την περίοδο από το 2021 έως το 2026. 
 
Η Κροατία θα λάβει 7,2 εκατ. Ευρώ από το ταμείο προσαρμογής του Brexit 
(28.09) Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΗΙΝΑ το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε ένα ταμείο ύψους  5 δις 
Ευρώ που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τον αρνητικό αντίκτυπο της εξόδου της Μεγάλης 
Βρετανίας από την ΕΕ. Από αυτό το ποσό στην Κροατία θα κατανεμηθούν 7,2 εκατ. Ευρώ.  
 
Οι διανυκτερεύσεις του Σεπτεμβρίου στο 94% αυτών του 2019 
(29.09) Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κροατικής Ένωσης Τουρισμού (HUT) καταγράφηκαν σχεδόν 80 εκατ. 
τουριστικές διανυκτερεύσεις φέτος έως τις 28 Σεπτεμβρίου, ή το 77,7% αυτών που καταγράφηκαν την ίδια περίοδο 
το 2019 ή το 94% αυτών του Σεπτεμβρίου 2019. Σε σύγκριση με άλλα μεσογειακά κράτη, σύμφωνα με αυτά τα 
στοιχεία η Κροατία φαίνεται να είχε την πιο επιτυχημένη σεζόν στη Μεσόγειο. 
Οι ξένοι τουρίστες αντιπροσώπευαν το 89,5% του συνόλου των αφίξεων και το 90,2% του συνόλου των 
διανυκτερεύσεων. Οι Γερμανοί πραγματοποίησαν τις περισσότερες διανυκτερεύσεις φέτος, περισσότερες από το 
2019. Ακολουθούν οι Σλοβένοι, οι Πολωνοί, οι Αυστριακοί και οι Τσέχοι. 
 
Η Κροατία καταλαμβάνει την 55η θέση στην παγκόσμια κατάταξη ψηφιακής ανταγωνιστικότητας IMD 2021 
(29.09) Σύμφωνα με ανακοίνωση του κ/Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας (NVK) η Κροατία κατέλαβε την 55η  
θέση μεταξύ 64 κορυφαίων παγκόσμιων οικονομιών στην τελευταία κατάταξη του Institute for Management 
Development (IMD) με έδρα τη Λωζάνη, World Digital Competitiveness Ranking , υποχωρώντας κατά τρεις θέσεις 
από το 2020. 
Η πτώση της κατάταξης της Κροατίας οφείλεται κυρίως στους κακούς δείκτες κατάρτισης των εργαζομένων, 
τεχνολογικής ανάπτυξης, επιχειρηματικής ευελιξίας και εταιρικής σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Από την άλλη 
πλευρά, οι δείκτες που επηρέασαν θετικά την κατάταξη της χώρας είναι η αναλογία μαθητών-εκπαιδευτικών στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, μεγάλος αριθμός γυναικών ερευνητών, επιχορηγήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
υψηλής τεχνολογίας, επενδύσεις σε τηλεπικοινωνίες και συνδρομητές ευρυζωνικών κινητών τηλεφώνων. 
Συνολικά, η Κροατία σημείωσε την καλύτερη βαθμολογία όσον αφορά τις γνώσεις, κατατάσσοντας την 47η θέση 
και τη χειρότερη όσον αφορά τη μελλοντική ετοιμότητα, τοποθετώντας την 60η θέση. Την Κροατία ακολουθούν το 
Μεξικό, το Περού, οι Φιλιππίνες, η Νότια Αφρική, η Αργεντινή και πολλές άλλες χώρες, γεγονός που δείχνει ότι η 
Κροατία κατέχει τη χαμηλότερη θέση στην κατάταξη μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών και ευρωπαϊκών χωρών. 
 
 
 
ΣΓ 
 
* Η ισοτιμία Ευρώ HRK είναι 1 Ευρώ = 7,49300 HRK 


