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Οικονομία- Τουρισμός 

-Κροατία αναμένεται να λάβει μικρότερη βοήθεια από τα Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), λόγω 
ταχείας ανάκαμψης της οικονομίας της: Βλ. έγγραφό μας Α.Π.Φ 1131/39/ΑΣ 316/07.07.2022 
 
 -Επίσημα εγκαίνια της γέφυρας Pelješac: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών κου 
Oleg Butković, τα επίσημα εγκαίνια για την έναρξη λειτουργίας της εν λόγω γέφυρας αι των συνδετήριων 
οδών αναμένεται να λάβουν χώρα στις 26/07. 
 
-Αύξηση τουρισμού στα επίπεδα του έτους ρεκόρ 2019 (01/07): Σύμφωνα με το Υπ.Τουρισμού και Αθλητισμού, το 
α’ εξάμηνο 2022 ο τουριστικός κύκλος εργασιών βρίσκεται σχεδόν στα επίπεδα του έτους ρεκόρ 2019, ενώ και τα 
οικονομικά αποτελέσματα είναι αυξημένα κατά 24%. Σύμφωνα με στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eVisitor, 
το α’ εξάμηνο τ.ε. κατεγράφησαν 5,7 εκατ. αφίξεις τουριστών και 24,7 εκατ. διανυκτερεύσεις, αυξημένες κατά 120% 
και 107% αντίστοιχα, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 
 
-Νέα παρέμβαση κ/Κυβέρνησης στις τιμές πώλησης καυσίμων (04/07): Η κ/Κυβέρνηση εξέδωσε διάταγμα, με το 
οποίο παρατείνεται για 14 ημέρες η ανώτατη λιανική τιμή πετρελαιοειδών (βλ. Έγγραφό μας ΑΠ Φ. 1131/39/Α.Σ. 
316/07/07/2022). 
 
-Η Ευρ. Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα κ/Κυβέρνησης 500 εκατ. Ευρώ για βοήθεια σε κ/εταιρείες που επλήγησαν 
από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία (07/07): Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου 
κρατικών ενισχύσεων για την κρίση, που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 2022. Η διανομή των 
κεφαλαίων θα γίνει από την κ/Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (HBOR). 
 
-Αύξηση των εξαγωγών κατά 35,5% και των εισαγωγών κατά 47,3% το πρώτο πεντάμηνο 2022 (08/07): Σύμφωνα 
με την κ/Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (DZS), οι εξαγωγές βασικών προϊόντων της Κροατίας τους πρώτους πέντε 
μήνες του 2022 ανήλθαν σε 9,7 δις Ευρώ, αυξημένες κατά 35,5% σε ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν 
κατά 47,8%, στα 16 δις Ευρώ. Το έλλειμμα εξωτερικού εμπορίου ανήλθε σε περίπου 6,3 δις Ευρώ και η κάλυψη των 
εισαγωγών στο 60,7%.  
 
-Το ECOFIN υιοθετεί τελική απόφαση για την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωζώνη από 1/1/2023 (12/07): βλ. 
Έγγραφό μας ΑΠ Φ. 1131 054/42/Α.Σ. 323/14/07/2022. 
 
-Fitch, Standard & Poor’s και Moody’s αναβαθμίζουν πιστοληπτική ικανότητα της Κροατίας (14-16/07): Στην 
συνέχεια ως άνω απόφασης ECOFIN για είσοδο της Κροατίας στην Ευρωζώνη, και οι 3 μεγαλύτεροι οίκοι 
αξιολόγησης αναβάθμισαν την πιστοληπτική ικανότητα της Κροατίας. Οι Fitch (14/07) και Standard & Poor’s (15/07) 
αναβάθμισαν σε «BBB+» (από «BBB»), με σταθερή προοπτική, ενώ ο οίκος Moody’s (15/07) ανέβασε την 
αξιολόγηση κατά 2 επίπεδε σε «Baa2» (από «Ba1»). 
 
-Ο πληθωρισμός τον Ιούνιο ανήλθε σε ύψος ρεκόρ 12.1% (15/07): σε σχέση με Ιούνιο 2021, σύμφωνα με στοιχεία 
της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας DZS  
 
ΣΓ 


