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Οικονομία- Τουρισμός 

 

-Ξεκίνησε η κοπή κροατικών κερμάτων Ευρώ (18/07) στο κρατικό νομισματοκοπείο, παρουσία του ΠΘ κ. Plenković 

και του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας (HNB) κ. Vujčić. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να 

κοπούν 420 εκατ. Ευρώ σε κέρματα. 

-Η Κροατία μεταξύ των κ-μ με την μεγαλύτερη μείωση χρέους ως προς το ΑΕΠ (21/07): Σύμφωνα με τα τελευταία 

στοιχεία της Eurostat, η Κροατία ευρίσκεται στην 3η θέση μεταξύ των κ-μ με την μεγαλύτερη μείωση χρέους ως 

προς το ΑΕΠ το α΄ τρίμηνο 2022.  Στην ΕΕ, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ ανήλθε σε 87,8% στα τέλη 

Μαρτίου 2022, ενώ, το ίδιο χρονικό διάστημα, στην Κροατία, το ενοποιημένο χρέος της γενικής κυβέρνησης ήταν 

342,5 δις HRK (45,5 δις Ευρώ), ήτοι 77,3% του ΑΕΠ. 

-Νέα κυβερνητική παρέμβαση για μείωση στις τιμές των καυσίμων (25/07): Σύμφωνα με ανακοίνωση της 

κ/Κυβέρνησης, από τις 26/07 η τιμή της βενζίνης στην Κροατία μειώνεται κατά 0,99 HRK (0,13 Ευρώ) και του ντίζελ 

κατά 0,54 HRK (0,07 Ευρώ) ανά λίτρο. Ως εκ τούτου, η βενζίνη Eurosuper 95 θα πωλείται προς 12,03 HRK (1,60 

Ευρώ) και το Eurodiesel προς 12,89 HRK (1,71 Ευρώ) ανά λίτρο. Η τιμή του μπλε ντίζελ διαμορφώνεται σε 9,25 HRK 

(1,23 Ευρώ) ανά λίτρο. 

-Συστάσεις Κυβέρνησης για εξοικονόμηση ενέργειας, στη συνέχεια προτάσεων Ε.Επιτροπής (28/07): Η 
κ/Κυβέρνηση ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές εξοικονόμησης ενέργειας για την περίοδο από 1 Αυγούστου έως 31 
Μαρτίου του επόμενου έτους. Βάσει αυτών, συνιστάται στους πολίτες μέγιστη θερμοκρασία θέρμανσης 21 
βαθμών Κελσίου, ελάχιστη θερμοκρασία ψύξης 25 βαθμοί, τοποθέτηση λαμπτήρων LED και μεγαλύτερη χρήση 
των μέσων μαζικής μεταφοράς.  
 
-Περισσότεροι από 10 εκ. τουρίστες στην Κροατία το πρώτο 7μηνο 2022 (31/07): Σύμφωνα με στοιχεία του 

κ/Υπουργείου Τουρισμού, τους πρώτους 7 μήνες του 2022 σημειώθηκαν 10,3 εκ. αφίξεις και 54,3 εκ. 

διανυκτερεύσεις, αυξημένες κατά 60% και 46%, αντίστοιχα, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021. Οι 

περισσότερες διανυκτερεύσεις πραγματοποιήθηκαν στην κομητεία Ίστρια (15,8 εκ.), ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός 

ξένων τουριστών προέρχεται από Γερμανία και  Σλοβενία. Με βάση τα ως άνω στοιχεία, έχει επιτευχθεί 89% 

αφίξεων και 95% διανυκτερεύσεων ίδιας περιόδου έτους ρεκόρ 2019. 

 
 
ΣΓ 
 
* Η ισοτιμία Ευρώ HRK είναι 1 Ευρώ = 7,514109 HRK (Κεντρική Τράπεζα της Κροατίας, 01.08.2022) 


