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Οικονομία- Τουρισμός 

 

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της Κροατίας φτάνει το 85,6% του ΑΕΠ το β’ τρίμηνο 2021 
(01.10) Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Κροατίας (ΗΝΒ) το ακαθάριστο 
εξωτερικό χρέος της Κροατίας έφτασε τα 44,2 δις Ευρώ στα τέλη Ιουνίου 2021, αυξανόμενο κατά 2,8 δις 
Ευρώ ή 6,8% από τον Ιούνιο του 2020 και αντιπροσώπευε το 85,6% του ΑΕΠ. Σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 
του τρέχοντος έτους, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ήταν υψηλότερο κατά 700 εκατ. Ευρώ το 
δεύτερο τρίμηνο. 

 
Η Gazprom ξεκινά την παράδοση φυσικού αερίου στην Κροατία μέσω καινούριου διαδρόμου 
(01.10) Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της, ο ρωσικός προμηθευτής φυσικού αερίου Gazprom ξεκίνησε την παράδοση 
φυσικού αερίου στην Κροατία και την Ουγγαρία μέσω του νέου αγωγού Balkan Stream, ο οποίος αποτελεί συνέχεια 
του αγωγού TurkStream και των συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
Οι προμήθειες μέσω αυτού του διαδρόμου έγιναν δυνατές χάρη σε ένα νέο δίκτυο φυσικού αερίου που 
κατασκευάστηκε στην Ουγγαρία από την FGSZ Ltd., καθώς και την ολοκλήρωση της επέκτασης των εθνικών 
συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου στη Βουλγαρία και τη Σερβία. 
 
Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού: ο τουρισμός τον Ιούνιο και τον Ιούλιο κάτω από τα επίπεδα του 2019 
(05.10) Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών 
(UNWTO) η Κροατία είναι μεταξύ των χωρών των οποίων οι τουριστικοί τομείς γνώρισαν μέτρια ανάκαμψη αυτό το 
καλοκαίρι, φτάνοντας έως και το 80% των επιπέδων του 2019 και κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με τις 
μικρότερες μειώσεις στις τουριστικές αφίξεις. 
 
Η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει οικονομική ανάπτυξη της Κροατίας το 2021 στο 7,6% 
(06.10) Σύμφωνα με την έκθεση «Οικονομική ενημέρωση για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία» που 
δημοσιεύτηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα ο ρυθμός ανάπτυξης της κροατικής οικονομίας για το 2021 προβλέπεται 
επί του παρόντος στο 7,6% και εάν η επιδημιολογική κατάσταση παραμείνει ευνοϊκή, αναμένεται να συνεχιστεί η 
ισχυρή και ευρεία ανάπτυξη το 2022 και το 2023. 
 
Αύξηση των εξαγωγών κατά 25,1% και των εισαγωγών κατά 19,4% το α’ οκτάμηνο 
(08.10) Σύμφωνα με την κ/Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (DZS) οι εξαγωγές βασικών προϊόντων της Κροατίας τους 
πρώτους οκτώ μήνες του 2021 ήταν 11,6 δις Ευρώ, αυξημένες κατά 25,1% σε ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 19,4% στα 17,9 δις Ευρώ. Το έλλειμμα εξωτερικό εμπορίου ανερχόταν στα 6,2 δις Ευρώ και η 
κάλυψη των εισαγωγών στο 65,9%. 
 
Το ΔΝΤ αυξάνει τη προβολή της ανάπτυξης της κροατικής οικονομίας για το 2021, 2022 
(12.10) Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές που δημοσιεύτηκαν από το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), αναθεωρείται η ανάπτυξη της κροατικής οικονομίας προς τα πάνω σε 6,3% το 2021.  
Στις προοπτικές του Απριλίου, το ΔΝΤ προέβλεψε ότι η οικονομία της Κροατίας θα αυξηθεί 4,7% το 2021 και 5% το 
2022, ενώ τον περασμένο μήνα, στο τέλος των τακτικών διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη, η αποστολή του 
προέβλεψε αύξηση 5,4% για το 2021 και 5,8% για 2022. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση, η εκτίμηση της 
συρρίκνωσης της κροατικής οικονομίας το 2020 μειώθηκε στο 8%, μία ποσοστιαία μονάδα λιγότερη από την 
προβλεπόμενη την περασμένη άνοιξη. 
Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών προβλέπεται στο 0,1% του ΑΕΠ ενώ το 2022 προβλέπεται στο 
0,8%. 
 
Φθινοπωρινή τουριστική καμπάνια με τίτλο: #FALL in Love With Croatia 
(12.10) Σύμφωνα με ανακοίνωση του, το Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού της Κροατίας (HTZ) ξεκίνησε μια νέα μίνι 
φθινοπωρινή καμπάνια προώθησης της Κροατίας στο Facebook, το Twitter, το Pinterest και το Tik Tok με τίτλο 
«#FALLinLoveWithCroatia». Η καμπάνια θα διεξαχθεί όλο τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και αποσκοπεί στη 
διατήρηση της προβολής αλλά και την προβολή της Κροατίας ως τουριστικού προορισμού με μια ενδιαφέρουσα 
προσφορά την φθινοπωρινή περίοδο. 
 



 
ΗΝΒ: Ο πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2,1% το 2022 
(13.10) Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας (ΗΝΒ) ο πληθωρισμός των τιμών 
καταναλωτή στην Κροατία ενδέχεται να ανέλθει στο 2,3% το 2021 πριν επιβραδυνθεί στο 2,1% το 2022. 
Ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή για ολόκληρο το 2021 ενδέχεται να ανέλθει σε 2,3%, από 0,1% το 2020, 
λόγω του αυξημένου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των τιμών της ενέργειας, ιδίως των τιμών των πετρελαιοειδών. Το 
2022, ο πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2,1% λόγω της χαμηλότερης προβλεπόμενης αύξησης των 
τιμών της ενέργειας. 
 
Η Κροατία συνάπτει συμβάσεις για έργα ύψους 13,19 δις Ευρώ στα πλαίσια του ΕΔΕΤ 
(14.10) Σύμφωνα με ανακοίνωση του κ/Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Πόρων η Κροατία 
έχει συνάψει συμβάσεις χρηματοδότησης έργων ύψους 13,19 δις Ευρώ  στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ESIF) 2014-2020.  
Το αρχικό ποσό των κονδυλίων του ESIF για την περίοδο 2014-2020 ήταν 10,73 δις Ευρώ και επιπλέον 763,17 εκατ. 
Ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος REACT ΕΕ και 597,56 εκατ. Ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής 
ανάπτυξης. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι εν λόγω συμβάσεις αντιπροσωπεύουν το 122,88% των διαθέσιμων πόρων 
στα πλαίσια του ESIF για την Κροατία. 
 
Τα κροατικά αεροδρόμια καταγράφουν αύξηση 113,8% στις μεταφορές επιβατών τον Αύγουστο 
(14.10) Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η κ/Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (DZS) τα αεροδρόμια της Κροατίας 
εξυπηρέτησαν 1,25 εκατ. επιβάτες τον Αύγουστο του 2021 καταγράφοντας κατά αύξηση 113,8% σε σύγκριση με τον 
ίδιο μήνα του 2020 όταν η πανδημία του κορονοϊού είχε μειώσει τον αριθμό των επιβατών σε 585.000. Ο αριθμός 
των επιβατών που καταγράφηκε τον Αύγουστο του 2021 αποτελεί το 64,1% του αριθμού που καταγράφηκε τον 
Αύγουστο του προ-πανδημικού έτους 2019, όταν τα αεροδρόμια εξυπηρέτησαν συνολικά 1,95 εκατ. επιβάτες. 
Το αεροδρόμιο του Σπλιτ εξυπηρέτησε τον μεγαλύτερο αριθμό επιβατών τον Αύγουστο του 2021 - 491.000, αύξηση 
81,1% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020. Ακολούθησε το αεροδρόμιο του Ντουμπρόβνικ με 288.000 επιβάτες 
(+146,3%), το αεροδρόμιο του Ζάγκρεμπ με 193.000 επιβάτες (+108,4%), Αεροδρόμιο Ζαντάρ με 163.000 επιβάτες 
(+234,3%), αεροδρόμιο Πούλα με 90.200 επιβάτες (+120,7%), αεροδρόμιο Ριέκα με 18,700 επιβάτες (+97,1%), 
αεροδρόμιο Μπράτς με 2.300 επιβάτες (+50,3%) και αεροδρόμιο Μάλι Λοτσίνι με 691.000 επιβάτες (+66,1%). 
Ο μεγαλύτερος αριθμός επιβατών έφτασε από τη Γερμανία (242.000 επιβάτες). 
 
 
ΣΓ 
 
* Η ισοτιμία Ευρώ HRK είναι 1 Ευρώ = 7,50831HRK 


