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Οικονομία- Τουρισμός 

Η Κροατία αναφέρει έλλειμμα γενικής κυβέρνησης ύψους 3,6 δις Ευρώ το 2020 
(21.10) Σύμφωνα με την κ/Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (DZS) η Κροατία παρουσίασε έλλειμμα ενοποιημένης γενικής 
κυβέρνησης ύψους 27,85 δις HRK (3,6 δις Ευρώ) το 2020, το οποίο αποτελεί το 7,4% του ΑΕΠ, ενώ ο λόγος του 
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αυξήθηκε στο 87,3%. Συγκριτικά, ο προϋπολογισμός της γενικής κυβέρνησης 
παρουσίασε πλεόνασμα 1,2 δις HRK (172,6 εκατ. Ευρώ) ή 0,3% του ΑΕΠ το 2019. Το έλλειμμα του περασμένου 
έτους οφειλόταν κυρίως στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην οικονομική δραστηριότητα και λόγω της 
κρατικής βοήθειας προς την οικονομία. 
 

Μήνας Κροατικού Τουρισμού: Συμμετοχή 420 παρόχων υπηρεσιών 
(23.10) Σύμφωνα με ανακοίνωση του κ/Υπουργείου Τουρισμού και Αθλητισμού, περίπου 420 επιχειρήσεις της 
τουριστικής βιομηχανίας συμμετείχαν στην εκστρατεία «Μήνας Κροατικού Τουρισμού» τον Οκτώβριο και μέχρι 
στιγμής έχει καταγραφεί αύξηση στις αφίξεις επισκεπτών και στις διανυκτερεύσεις σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 
του 2020. Η εν λόγω εκστρατεία ξεκίνησε την 1η  Οκτωβρίου τ.ε. από το Υπουργείο και το Κροατικό Εθνικό 
Συμβούλιο Τουρισμού (HTZ) με στόχο την επέκταση της τουριστικής περιόδου προσφέροντας μια σειρά από 
υπηρεσίες που διατίθενται με ειδικά προνόμια και εκπτώσεις τουλάχιστον 35% όλο τον Οκτώβριο. 
Οι εγχώριοι επισκέπτες αποτελούν τους κυρίως χρήστες αυτών των παροχών, ενώ καταγράφηκαν 484.000 ξένοι 
επισκέπτες κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα. Οι κορυφαίοι προορισμοί ήταν το Ντουμπρόβνικ, το Ζάγκρεμπ, το 
Σπλιτ, το Ζαντάρ και το Ρόβινι. 
 
Κατάθεση σχεδίου προϋπολογισμού ια το 2022: έσοδα 22 δις Ευρώ και δείκτης ελλείμματος στο 2,6% του ΑΕΠ  
(28.10) Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΗΙΝΑ, κατατέθηκε από τον Κ/Υπ. Οικονομικών κ. Maric κατά τη 
διάρκεια συνεδρίασης της κυβέρνησης το προσχέδιο προϋπολογισμού της Κροατίας για το 2022. Το εν λόγω σχέδιο 
προβλέπει έσοδα ύψους 164,5 δις HRK (22 δις Ευρώ) και δαπάνες ύψους 173,8 δις HRK (23,2 δις Ευρώ), ως 
αποτέλεσμα των οποίων το έλλειμμα υπολογίζεται σε 12 δις HRK (1,6 δις Ευρώ) ή 2,6% του ΑΕΠ. Το προσχέδιο 
προϋπολογισμού βασίζεται σε προβλέψεις για ανάπτυξη 4,4% το επόμενο έτος. Το ΑΕΠ της Κροατίας το 2023 και το 
2024 προβλέπεται να αυξηθεί κατά  3,7% και 3,1% αντίστοιχα. 
Η συνεισφορά της Κροατίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ θα είναι 4,6 δις HRK (611 εκατ. Ευρώ) το επόμενο έτος. 
 
Αναθεώρηση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2021 
(28.10) Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΗΙΝΑ η κυβέρνηση έστειλε στο κοινοβούλιο σχέδιο 
αναθεώρησης του προϋπολογισμού για το 2021 αυξάνοντας το έλλειμμα του προϋπολογισμού της γενικής 
κυβέρνησης από το προηγουμένως εκτιμώμενο 3,8% σε 4,5%. Επίσης προβλέπει αύξηση εσόδων κατά 3 δις HRK 
(398 εκατ. Ευρώ) και αύξηση των δαπανών κατά 6 δις HRK (796 εκατ. Ευρώ), με τον δείκτη χρέους ως προς το ΑΕΠ 
να αναμένεται στο 83,1%. 

Αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 10,3% το 2022  
(28.10) Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΗΙΝΑ η κυβέρνηση ενέκρινε ύστερα από διαβουλεύσεις 
ρύθμιση για τον κατώτατο μισθό. Ο κατώτατος μισθός της Κροατίας για το 2022 θα είναι 3.750 HRK (500 Ευρώ), 
αυξημένος κατά 10,3%. Τον Αύγουστο, ο μέσος μηνιαίος μισθός ήταν 7.118 HRK (949 Ευρώ). 
 
Το Ζάγκρεμπ θα συνδέεται με 50 προορισμούς κατά τη διάρκεια του χειμώνα 
(29.10) Σύμφωνα με ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του, το διεθνές αεροδρόμιο του Ζάγκρεμπ (MZLZ) θα 
συνδέεται με 50 προορισμούς, 5 στο εσωτερικό και 45 στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του χειμερινού 
προγράμματος πτήσεων. 
 
Η Croatia Airlines σημειώνει απώλειες ύψους 22,1 εκατ. Ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021 
(29.10) Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της, η Croatia Airlines σημείωσε καθαρή ζημία 167 εκατ. HRK (22,1 
εκατ. Ευρώ) τους πρώτους εννέα μήνες του 2021, μειώνοντας τις ζημιές της κατά 76,6 εκατ. HRK (10,1 εκατ. Ευρώ) ή 
31% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2020. 

 
ΣΓ 
 
* Η ισοτιμία Ευρώ HRK είναι 1 Ευρώ = 7,52990 HRK 


