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Οικονομία- Τουρισμός 

-Αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις τους πρώτους 5 μήνες του 2022 (01/06): Σύμφωνα με το Κροατικό 
Συμβούλιο Τουρισμού (ΗΤΖ), τους πρώτους 5 μήνες του 2022 επισκέφθηκαν την Κροατία 1,3 εκατ. τουρίστες και 
πραγματοποιήθηκαν 4,9 εκατ. διανυκτερεύσεις, γεγονός που σημαίνει αύξηση 178% και 155%, αντίστοιχα, σε 
σύγκριση με τον Μάιο 2021.  
 
-Νέα κυβερνητική παρέμβαση για αντιμετώπιση αύξησης τιμών ενέργειας (07/06): Στις 7/6 ανακοινώθηκε 
περαιτέρω μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα προϊόντα πετρελαίου, ήτοι κατά 0,40 HRK (0,05 Ευρώ) 
ανά λίτρο για την βενζίνη και κατά 0,20 HRK (0,02 Ευρώ) για το ντίζελ. Νέα τιμή βενζίνης διαμορφώνεται σε 13,50 
HRK (1,8 Ευρώ) και ντίζελ σε 13,08 HRK (1,74 Ευρώ) ανά λίτρο. 
 
-Αύξηση των εξαγωγών κατά 34% και των εισαγωγών κατά 43,7% τους πρώτους 4 μήνες του 2022 (09/06): 
Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (DZS), οι εξαγωγές βασικών προϊόντων της Κροατίας το α’ τετράμηνο 
του 2022 ανήλθαν σε 7,5 δις Ευρώ, αυξημένες κατά 34% σε ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 43,7% 
στα 12,3 δις Ευρώ. Το έλλειμμα εξωτερικού εμπορίου ανήλθε σε περίπου 4,8 δις Ευρώ και η κάλυψη των 
εισαγωγών στο 61,1%.  
 
-Εγκρίθηκε ο Οδικός Χάρτης για την ένταξη της Κροατίας στον ΟΟΣΑ (10/06): Κατά την διάρκεια της ετήσιας 
συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου του ΟΟΣΑ (Παρίσι, 9-10/6) οι Οδικοί Χάρτες για την Προσχώρηση στη 
Σύμβαση ΟΟΣΑ της Βραζιλίας, της Βουλγαρίας, της Κροατίας, του Περού και της Ρουμανίας. Ο Γενικός Γραμματέας 
του Οργανισμού, κ. Cormann, παρέδωσε τον Οδικό Χάρτη για την Κροατία στον Υπουργό Εξωτερικών κ. Grlić 
Radman. 
 
-Pfizer και Sobi επενδύουν 100 εκατ. Ευρώ σε νέο εργοστάσιο υψηλής τεχνολογίας κοντά στο Ζάγκρεμπ (10/06): 
Οι βιο-φαρμακευτικές εταιρείες Pfizer και Sobi (σουηδική) εγκαινίασαν την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής 
υψηλής τεχνολογίας στο Savski Marof (περίπου 30 χλμ. από το Ζάγκρεμπ), στο οποίο επενδύουν 100 εκατ. Ευρώ και 
από το οποίο προγραμματίζεται η εξαγωγή καινοτόμων φαρμάκων σε 50 χώρες από το 2026. Σημειώνεται ότι στην 
περιοχή λειτουργεί ήδη από το 2015 εργοστάσιο της εταιρείας Hοspira Pfizer.  
 
-Η Κροατία ανέβηκε 13 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας (15/06): Σύμφωνα με την έκθεση 
«World Competitiveness Yearbook», που δημοσιεύτηκε από το Institute for Management Development (IMD) με 
έδρα την Λωζάννη,  η Κροατία έχει σημειώσει πρόοδο σε όλους τους παράγοντες ανταγωνιστικότητας και έχει 
ανέβει κατά 13 βαθμίδες στην παγκόσμια κατάταξη IMD, από την 59η  στην 46η  θέση, σημειώνοντας το μεγαλύτερο 
άλμα σε σχέση με τις λοιπές χώρες. Το Παγκόσμιο Κέντρο Ανταγωνιστικότητας αποδίδει τις επιδόσεις της Κροατίας 
στην βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στο πλαίσιο της επικείμενης προσχώρησης της χώρας στην 
Ευρωζώνη.  
 
-Νέο αρνητικό ρεκόρ πληθωρισμού τον Μάιο (15/06): Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της κροατικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας, ο πληθωρισμός τον Μάιο έφθασε σε ποσοστό ρεκόρ 10,8%, σε σχέση με Μάιο 2021. 
Η Κροατία πληροί όλα τα κριτήρια για την υιοθέτηση του Ευρώ από 1ης Ιανουαρίου 2023 
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* Η ισοτιμία Ευρώ HRK είναι 1 Ευρώ = 7,518594 HRK (Κεντρική Τράπεζα της Κροατίας, 17.06.2022) 
 


