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Οικονομία- Τουρισμός 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ της Κροατίας στο 3,4% (16.05): Σύμφωνα με τις «Εαρινές 
Οικονομικές Προβλέψεις» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2022 η κ/οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 3,4%, 
το ποσοστό απασχόλησης θα αυξηθεί κατά 1,5% και ο πληθωρισμός μπορεί να φτάσει το 6,1%, λόγω των αυξήσεων 
στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων. Η Επιτροπή αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή της για την 
ανάπτυξη της Κροατίας, από 4,8% που προβλεπόταν στις «Χειμερινές Οικονομικές Προβλέψεις» (10.02.22). Όσον 
αφορά την πρόβλεψη ανάπτυξης για το επόμενο έτος, η Επιτροπή διατήρησε την προηγούμενη πρόβλεψή της για 
ανάπτυξη 3,0%. 
 

Υπογραφή δανείου ύψους 200 εκατ. Ευρώ μεταξύ CEB και HBOR (17.05): Η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης (ΤΑΣΕ-CEB) και η Κροατική Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη (HBOR) υπέγραψαν δάνειο 
ύψους 200 εκατ. Ευρώ για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και την στήριξη των προσπαθειών ανάκαμψης 
και ανασυγκρότησης μετά τους σεισμούς στην Κροατία το 2020 και το 2021. Πρόκειται για το ένατο δάνειο της CEB 
προς την HBOR.  
 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η Κροατία δεν αντιμετωπίζει πλέον μακρο-οικονομικές ανισορροπίες (23.05): Σύμφωνα με 
την  Έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπνησης (Alert Mechanism Report) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κροατία δεν 
αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, καθώς έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη μείωση του 
ιδιωτικού χρέους και των εξωτερικών της υποχρεώσεων (βλ. Έγγραφο μας ΑΠ Φ. 054/22/ΑΣ 241/25.05.2022.)  
 
Έγκριση του αναθεωρημένου κρατικού προϋπολογισμού 2022 (26.04): Το κ/Κοινοβούλιο ενέκρινε με πλειοψηφία 
τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό για το 2022, σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται αύξηση δαπανών κατά 10,9 
δις HRK (1,4 δις Ευρώ), στα 184,7 δις HRK (24,5 δις Ευρώ), καθώς και εσόδων κατά 6,6 δις HRK (875 εκατ. Ευρώ), 
στα 171 δις HRK (22,6 δις Ευρώ) συνολικά. Το μεγαλύτερο μέρος των αναθεωρημένων δαπανών του 
προϋπολογισμού αφορούν το σύστημα υγείας. Ως αποτέλεσμα, το φετινό δημοσιονομικό έλλειμμα θα αυξηθεί από 
τις αρχικές προβλέψεις, για  2,6% του ΑΕΠ, σε 2,8% του ΑΕΠ. 
 
Αύξηση του ΑΕΠ της Κροατίας κατά 7% το α’ τρίμηνο 2022 (27.05): Σύμφωνα με στοιχεία της κ/Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας (DZS), κατά το α’ τρίμηνο 2022, το ΑΕΠ της Κροατίας αυξήθηκε κατά 7% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας 
άνοδο για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο, γεγονός που καταδεικνύει την συνεχιζόμενη ανάκαμψη της χώρας από την 
κρίση του κορωνοϊού.  
 
Αύξηση των εξαγωγών κατά 29% και των εισαγωγών κατά 24% το 2021 (30.05): Σύμφωνα με την κ/Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία (DZS), οι εξαγωγές εμπορευμάτων της Κροατίας το 2021 ανήλθαν συνολικά σε 144,3 δις HRK 
(19.1 δις Ευρώ), αυξημένες κατά 29% σε ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 24% στα 214 δις HRK (28,3 
δις Ευρώ). Το έλλειμμα εξωτερικό εμπορίου ανήλθε σε περίπου 70 δις HRK (9,2 δις Ευρώ) και η κάλυψη των 
εισαγωγών σε 67,5%. Σημειώνεται ότι τα κ-μ ΕΕ αποτελούν τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της 
Κροατίας, τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές, καλύπτοντας το 70% και το 77% του συνόλου αντίστοιχα.  
 
ΣΓ 
* Η ισοτιμία Ευρώ HRK είναι 1 Ευρώ = 7,534742 HRK (Κεντρική Τράπεζα της Κροατίας, 01.06.2022) 


