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Η Κροατία λαμβάνει 277,8 εκατ. Ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ 
(03.01) Σύμφωνα με ανακοίνωση της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε επιχορήγηση 277,8 εκατ. Ευρώ από το 
Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSF) για να στηρίξει την Κροατία να αποκαταστήσει τις ζημιές που 
προκλήθηκαν από τους σεισμούς που έπληξαν κεντρικές περιοχές της χώρας στο τέλος του 2020 και στις αρχές του 
2021. 
Η Κροατία είχε λάβει προηγουμένως επιχορήγηση 683,7 εκατ. Ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών που 
προκλήθηκαν από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το Ζάγκρεμπ τον Μάρτιο του 2020, η οποία αντιστοιχεί σε 
συνολική στήριξη άνω του 1 δις Ευρώ. 
 
Η Κροατία καταγράφει σχεδόν 14 εκατ. αφίξεις και 54,1 εκατ. διανυκτερεύσεις το 2021 
(03.01) Σύμφωνα με στοιχεία του κ/Υπουργείου Τουρισμού και Αθλητισμού η Κροατία κατέγραψε σχεδόν 14 εκατ. 
αφίξεις τουριστών και 84,1 εκατ. διανυκτερεύσεις το 2021. Σε σύγκριση με το 2020 παρατηρήθηκε αύξηση 77% και 
55% αντίστοιχα ενώ σε σύγκριση με το έτος ρεκόρ 2019 παρατηρήθηκε μείωση της τάξης του 33% και 23% 
αντίστοιχα.  
Ο πιο δημοφιλής προορισμός ήταν το Ζάγκρεμπ, με 638.000 επισκέπτες, ακολουθούμενο από το Rovinj, το 
Ντουμπρόβνικ και το Σπλιτ, καθένα από τα οποία προσέλκυσε λίγο περισσότερους από 500.000 τουρίστες. 
Οι περισσότεροι τουρίστες προέρχονταν από τη Γερμανία, σχεδόν 3 εκατομμύρια, ή 84% περισσότεροι από το 2020.  
Η Κροατία προσέλκυσε επίσης 1,2 εκατομμύρια Σλοβένους (+18%), 1,1 εκατομμύρια Αυστριακούς (+180%), 1 
εκατομμύριο Πολωνούς (+50%) και 775.000 Τσέχους (+50%). Ο αριθμός των Ιταλών τουριστών αυξήθηκε κατά 78%, 
των Ούγγρων κατά 100%, των Γάλλων τουριστών κατά 168% και των Ολλανδών τουριστών έως και 324%. 
 
Το Ζάγκρεμπ καταγράφει αύξηση κατά 257% στις διανυκτερεύσεις τουριστών τον Δεκέμβριο 
(04.01) Σύμφωνα με στοιχεία της Τουριστικής Επιτροπής της πόλης του Ζάγκρεμπ, το Ζάγκρεμπ κατέγραψε 161.100 
τουριστικές διανυκτερεύσεις τον Δεκέμβριο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 275% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 
του 2020 και μείωση 36% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019. 

Η Κροατία έχει απορροφήσει μέχρι στιγμής 7 δις Ευρώ από το ΕΔΕΤ 
(05.01) Σύμφωνα με ανακοίνωση του κ/Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Πόρων μέχρι το 
τέλος του 2021 η Κροατία είχε συνάψει σύμβαση χρηματοδότησης έργων με το Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό και 
Επενδυτικό Ταμείο (ΕΔΕΤ) ύψους 13,2 δις Ευρώ και μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 69,5 δις Ευρώ ή το 64,8% των 
κονδυλίων. 
 
Αύξηση των εξαγωγών κατά 26,5% και των εισαγωγών κατά 23% τους πρώτους έντεκα μήνες του 2021 
(07.01) Σύμφωνα με την κ/Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (DZS) οι εξαγωγές βασικών προϊόντων της Κροατίας τους 
πρώτους 11 μήνες του 2021 ανήλθαν σε 17,1 δις Ευρώ, αυξημένες κατά 24,6% σε ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 21,6% στα 25,7 δις Ευρώ. Το έλλειμμα εξωτερικό εμπορίου ανερχόταν στα περίπου 9,2 δις Ευρώ 
και η κάλυψη των εισαγωγών στο 66,7%.  
 
Η ΠΤ αναθεωρεί ελαφρώς προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη της Κροατίας για το 2022 
(11.01) Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΗΙΝΑ η Παγκόσμια Τράπεζα αναθεώρησε ελαφρώς προς τα 
κάτω τις προοπτικές ανάπτυξης για την κροατική και την παγκόσμια οικονομία το 2022, επικαλούμενη το αβέβαιο 
περιβάλλον και των συνεχιζόμενων διαταραχών που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 και τον αυξανόμενο 
πληθωρισμό. 
Η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει την ανάπτυξη της Κροατίας για το 2022 στο 5,4%, σε σύγκριση με την πρόβλεψη 
6,0% τον περασμένο Οκτώβριο. Από την άλλη πλευρά, η πρόβλεψη για την ανάπτυξη για το 2021 έχει αναθεωρηθεί 
προς τα πάνω από 7,6% σε 9,4%. 
Η κροατική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 4,4% το 2023, δηλαδή 0,2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη 
από την πρόβλεψη του Οκτωβρίου. 
 
 
 



Σκάνδαλο στην Κεντρική Τράπεζα της Κροατίας 
(11.01) Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Index την τελευταία εικοσαετία περισσότεροι από 40 
υπάλληλοι της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας (HNB) διαπραγματεύτηκαν τίτλους τραπεζών που εποπτεύονται 
από την Κεντρική Τράπεζα της Κροατίας. Έχουν καταγραφεί περισσότερες από 400 συναλλαγές αξίας άνω των 10 
εκατ. HRK (1,3 εκατ. Ευρώ). 
Σε έρευνα που έγινε από την Index μέσω των ιστορικών συναλλαγών της Κεντρικής Υπηρεσίας Αποθετηρίων (SKDD) 
αποκαλύφθηκε ότι ο σημερινός διοικητής της HNB κ. Vujčić, η σημερινή αναπληρώτριά του κα. Švaljek, νυν και 
πρώην στελέχη της HNB και άλλοι υπάλληλοι είναι μεταξύ αυτών που συμμετείχαν στην εν λόγω αγοραπωλησία 
την τελευταία εικοσαετία. 
Πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο στο τραπεζικό σύστημα της χώρας μέχρι στιγμής. Φαίνεται ότι οι ξένες 
ρυθμιστικές αρχές, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA), θα έχουν 
τον τελευταίο λόγο σε αυτή την υπόθεση, επειδή όλα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ποινικό αδίκημα 
κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών. Αυτό το είδος συναλλαγών απαγορεύεται επίσης αυστηρά για τους 
εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
 
Η Κυβέρνηση προετοιμάζει πακέτο μέτρων για να αμβλύνει τον αντίκτυπο της αύξησης των τιμών ενέργειας 
(12.01) Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΗΙΝΑ, ο Κ/ΠΘ κ. Plenković δήλωσε ότι η Κυβέρνηση θα 
παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων για την ανακούφιση των επιπτώσεων της αύξησης των τιμών της 
ενέργειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, η κυβέρνηση θα εισαγάγει μέτρα παρόμοια με τα 
μέτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας για να αμβλύνει τον αντίκτυπο των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας και 
του φυσικού αερίου, τα οποία αναμένονται την 1η  Απριλίου 2022. 
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* Η ισοτιμία Ευρώ HRK είναι 1 Ευρώ = 7,52985 HRK 
 
 


