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Υπ. Οικονομικών: Το κόστος καταπολέμησης του κορονοϊού υπερβαίνει τα 5,3 δις Ευρώ 
(03.11) Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΗΙΝΑ, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Marić ανακοίνωσε στο 
κοινοβούλιο ότι το συνολικό κόστος για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19 έχει ξεπεράσει τα 40 δις 
HRK (5,3 δις Ευρώ) μόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό σε λιγότερο από δύο έτη. Η πλειονότητα των δαπανών 
αφορά μέτρα διατήρησης της εργασίας άμεσα ή έμμεσα. 
 
Η Κροατία προτελευταία στην απορρόφηση των κονδυλίων ΕΔΕ της ΕΕ 
(03.11) Σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ECA) η Κροατία κατέλαβε τη προτελευταία 
θέση στην ΕΕ στην απορρόφηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών κονδυλίων (ESI) το 2020. Μέχρι 
το τέλος του 2020, η Κροατία είχε απορροφήσει μόνο το 49% των κονδυλίων ESI που περιλαμβάνονται στο Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
το Ταμείο Ναυτιλίας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας. Το μέσο ποσοστό απορρόφησης στην ΕΕ είναι 55%. 
 
Η Κροατία και το Ντουμπρόβνικ μεταξύ των πιο επιθυμητών ταξιδιωτικών προορισμών στο ΗΒ 
(03.11) Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού της Κροατίας (ΗΤΖ) η Κροατία και το 
Ντουμπρόβνικ συγκαταλέγονται στους δέκα πιο επιθυμητούς προορισμούς στη βρετανική ταξιδιωτική αγορά, όπως 
ψηφίστηκαν από τους αναγνώστες του ταξιδιωτικού περιοδικού Wanderlust, το οποίο τους βράβευσε στην 
κατηγορία των πιο επιθυμητών κοντινότερων χωρών και πόλεων για επίσκεψη. Τα βραβεία απονεμήθηκαν στο 
πλαίσιο της έκθεσης World Travel Market (WTM) στο Λονδίνο και τα βραβεία για την Κροατία παρέλαβε η 
επικεφαλής του Γραφείου HTZ στο Λονδίνο κα. Darija Reić. 
Η Κροατία κατέλαβε την έκτη θέση μεταξύ των δέκα κορυφαίων επιθυμητών πιο κοντινών χωρών και το 
Ντουμπρόβνικ κατέλαβε την πέμπτη θέση μεταξύ των πιο επιθυμητών πιο κοντινών πόλεων. 
Στη λίστα με τις πιο επιθυμητές πιο κοντινές χώρες βρέθηκαν στην κορυφή η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισλανδία, η Ελλάδα 
και η Ισπανία. Την Κροατία ακολούθησαν η Πορτογαλία, η Γεωργία, η Νορβηγία και η Αυστρία. Ανάμεσα στις 10 πιο 
κοντινές πόλεις, το Ντουμπρόβνικ ήταν πίσω από τη Λισαβόνα, τη Σεβίλλη, την Τιφλίδα και το Μαρακές και 
μπροστά από τη Μπολόνια, το Ταλίν, το Σάλτσμπουργκ, τη Στοκχόλμη και την Αγία Πετρούπολη. 
 
Η ΕΤΑΑ αναθεωρεί προς τα πάνω την οικονομική ανάπτυξη της Κροατίας για το 2021 στο 8% 
(04.11) Σύμφωνα με την  επικαιροποιημένη πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση (ΕΤΑΑ- 
EBRD) και Ανάπτυξη η οικονομία της Κροατίας θα αναπτυχθεί κατά 8% το 2021, κάτι που είναι περισσότερο από ό,τι 
αναμενόταν προηγουμένως, και αυτή η ανάπτυξη βασίζεται στην αύξηση των εξαγωγών αγαθών. Τον Ιούνιο, η 
ΕΤΑΑ προέβλεψε την οικονομική ανάπτυξη της Κροατίας στο 6% για το 2021, μετά από μια κάμψη 8,4% το έτος 
πανδημίας 2020. 
 
Αύξηση των εξαγωγών κατά 24,6% και των εισαγωγών κατά 20,6% την περίοδο Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου 2021 
(09.11) Σύμφωνα με την κ/Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (DZS) οι εξαγωγές βασικών προϊόντων της Κροατίας τους 
πρώτους 9 μήνες του 2021 ανήλθαν σε 13,3 δις Ευρώ, αυξημένες κατά 24,6% σε ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 20,3% στα 20,4 δις Ευρώ. Το έλλειμμα εξωτερικό εμπορίου ανερχόταν στα περίπου 7 δις Ευρώ και 
η κάλυψη των εισαγωγών στο 65,4%. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη της Κροατίας στο 8,1% 
(11.11) Σύμφωνα με την έκθεση «Φθινοπωρινές Οικονομικές Προβλέψεις του 2021» που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, αναθεωρήθηκαν ουσιαστικά προς τα πάνω τα στοιχεία για την ανάπτυξη της Κροατίας το 2021 στο 8,1%, 
το οποίο αποτελεί το τρίτο καλύτερο αποτέλεσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι καλοκαιρινές προβλέψεις της 
Επιτροπής προέβλεπαν ανάκαμψη της Κροατίας κατά 5,4%. 
Το 2022, η οικονομική ανάπτυξη της Κροατίας προβλέπεται με ρυθμό 5,6% και θα επιβραδυνθεί στο 3,4% το 2023, 
σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις. 
Πιο αναλυτικά, όσον αφορά την οικονομία της Κροατίας η Επιτροπή αναφέρει: «Η ανάκαμψη της οικονομίας της 
Κροατίας συνεχίστηκε το 2021, υποστηριζόμενη κυρίως από την ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση και τις καλύτερες από 
τις αναμενόμενες επιδόσεις του τουριστικού τομέα. Ευνοϊκές οικονομικές εξελίξεις μεταδόθηκαν στην αγορά 
εργασίας, η οποία γνώρισε ισχυρή δυναμική απασχόλησης». 



 
Το κ/Κοινοβούλιο εγκρίνει τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό για το 2021 
(12.11) Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΗΙΝΑ το κροατικό κοινοβούλιο ενέκρινε τον αναθεωρημένο 
προϋπολογισμό για το 2021 την Παρασκευή, με 77 βουλευτές να ψηφίζουν υπέρ και 50 κατά. Για την ψήφιση του 
προϋπολογισμού απαιτούνται 76 ψήφοι, δηλαδή η απόλυτη πλειοψηφία του νομοθετικού σώματος των 151 
εδρών. 
Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,3 δις HRK  (439,2 εκατ. Ευρώ) σε 
153,6 δις (20,4 δις Ευρώ) και οι δαπάνες κατά 6 δις (798,6 εκατ. Ευρώ) σε 173,3 δις HRK (23 δις Ευρώ). Το 
δημοσιονομικό κενό προβλέπεται σε 19,7 δις HRK (2,6 δις Ευρώ), ή 4,7% του ΑΕΠ, και το έλλειμμα της γενικής 
κυβέρνησης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ESA 2010, σε 18,9 δις HRK (2,5 δις Ευρώ), ή 4,5% του ΑΕΠ. 
Ο πληθωρισμός προβλέπεται στο 2,4%, η ανεργία στο 7,5% και η αύξηση του ΑΕΠ στο 9%. 
Η μεγαλύτερη αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών, ύψους 7,05 δις HRK (938 εκατ. Ευρώ), αφορά τις αμυντικές 
δαπάνες και την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών. Ο προϋπολογισμός του υπουργείου Υγείας αυξήθηκε κατά 1,6 
δις HRK (212,9 εκατ. Ευρώ) επιπλέον. 
 
Η Κροατία και το Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού (ΗΤΖ) βραβεύονται με βραβεία Travvy 
(12.11) Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού της Κροατίας (ΗΤΖ) η Κροατία βραβεύτηκε με 
το χάλκινο μετάλλιο για τον «Καλύτερο Προορισμό – Μεσόγειος» στα βραβεία Travvy 2021, ενώ το Εθνικό 
Συμβούλιο Τουρισμού της Κροατίας (HTZ) βραβεύτηκε με το ασημένιο μετάλλιο ως  το «Καλύτερο Πρακτορείο 
Ταξιδιών με Συνοδεία στην Ευρώπη». 
Η τελετή απονομής για την 7η έκδοση των βραβείων Travvy πραγματοποιήθηκε στο τέλος αυτής της εβδομάδας στο 
Μαϊάμι.  
 
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Κροατίας σε «ΒΒΒ» 
(13.11) Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΗΙΝΑ ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings αναβάθμισε την 
πιστοληπτική ικανότητα της Κροατίας κατά μία βαθμίδα, από «BBB-» σε «BBB», επικαλούμενος θετικές προοπτικές. 
Η βαθμολογία αυτή αποτελεί την καλύτερη βαθμολογία στην ιστορία της χώρας. 

 
 
ΣΓ 
 
* Η ισοτιμία Ευρώ HRK είναι 1 Ευρώ = 7,51321HRK 


