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Διοργάνωση συνεδρίου για την ένταξη της Κροατίας στην ευρωζώνη 

(Ζάγκρεμπ, 24.01.2023)  

 

Η Κυβέρνηση και η Κεντρική Τράπεζα της Κροατίας συνδιοργάνωσαν στις 

24/1 συνέδριο για την ένταξη της χώρας στην ευρωζώνη, στο οποίο 

συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ως ομιλητές ο Κροάτης Πρωθυπουργός,                    

A. Plenković, ο Υπουργός Οικονομικών, M. Primorac, ο Διοικητής της 

Κεντρικής Τράπεζας, B. Vujčić, ο Αντιπρόεδρος της Ευρ. Επιτροπής,                    

V. Dombrovskis και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ),               

C. Lagarde (εξ αποστάσεως). Από ελληνικής πλευράς, στο συνέδριο 

συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής, Ν. Κουλοχέρης, 

εκπροσωπώντας τον Υπουργό Οικονομικών. 
 

Από πλευράς Ευρ. Επιτροπής, ο Αντιπρόεδρος V. Dombrovskis επαίνεσε την 

Κροατία για τη συνεπή τήρηση της διαδικασίας σύγκλισης. Χαρακτήρισε το 

ευρώ «σταθεροποιητική δύναμη» σε μία περίοδο αστάθειας και κάλεσε την 

Κυβέρνηση της χώρας να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της ένταξης στην 

ευρωζώνη για την ενίσχυση των επενδυτικών ροών και την περαιτέρω 

ανάπτυξη της οικονομίας. 
 

Η ένταξη της Κροατίας στην ευρωζώνη χαρακτηρίστηκε από την Πρόεδρο της 

ΕΚΤ ως ιστορική στιγμή όχι μόνον για τη χώρα, αλλά και για την Ευρώπη.         

Η κα Lagarde αναφέρθηκε σε εντυπωσιακά αποτελέσματα ως προς την 

υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, την αγορά 

εργασίας και το επιχειρηματικό περιβάλλον. 
 

Ο Κροάτης Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πενταετή διαδικασία σύγκλισης 

που προηγήθηκε της ένταξης της χώρας στην ευρωζώνη, σημειώνοντας ότι 

εστέφθη με επιτυχία παρά τις αντίξοες συνθήκες και τη δυσμενή οικονομική 

συγκυρία (πανδημία, σεισμοί Κροατίας 2020, πόλεμος στην Ουκρανία, 

ενεργειακή κρίση, πληθωριστικές πιέσεις). Επεσήμανε δε ότι χάριν στην 

ύπαρξη πολιτικής σταθερότητας η Κροατία πέτυχε τον διπλό στόχο ένταξης 

στην ευρωζώνη και στο χώρο Σένγκεν. 
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 Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας σημείωσε ότι η διαδικασία 

σύγκλισης ολοκληρώθηκε στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, παρά 

τις προαναφερθείσες προκλήσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον 

της κροατικής οικονομίας. 

Επικοινωνία 

 

 τηλ.: 00385 1 4835 716 

 e-mail: ecocom-zagreb@mfa.gr           

 ιστοσελίδα: www.agora.mfa.gr 

 

 

 

 

Συνέδριο Παγκόσμιας Τράπεζας για αναπτυξιακές προοπτικές κροατικής 

οικονομίας (Ζάγκρεμπ, 01.02.2023) 
 

Με αφορμή την πρόσφατη δημοσίευση της έκθεσής της για την κροατική 

οικονομία, η Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ) διοργάνωσε, την 1η/2 συνέδριο για τις 

αναπτυξιακές προοπτικές της Κροατίας. 

Σύμφωνα με την ΠΤ, η Κροατία υλοποίησε, κατά την εικοσαετία 2001-2021, 

σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν στην εύρυθμη λειτουργία των 

θεσμών, στην απελευθέρωση της αγοράς εργασίας και στη βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την 

επίτευξη μακροοικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας οδήγησαν 

στην άνοδο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας από 50% του μέσου όρου της 

ΕΕ, το 2001, σε 70% το 2021. 

Ο αυξητικός ρυθμός του κατά κεφαλήν ΑΕΠ αναμένεται, κατά την ΠΤ, να 

ανακοπεί μεσο-μακροπρόθεσμα (2025-2050), περιοριζόμενος κατά μέσον όρο 

σε 1,6%. Βάσει της εν λόγω πρόβλεψης, το κροατικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ δεν 

θα ξεπεράσει το 80% του αντίστοιχου μέσου όρου της ΕΕ, κατά το 

προαναφερθέν χρονικό διάστημα. Το κυριότερο αίτιο για την ως άνω 

επιβράδυνση είναι η χαμηλή παραγωγικότητα, λόγω της έλλειψης επενδύσεων 

σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D), της περιορισμένης εφαρμογής καινοτόμων 

τεχνολογιών, των αδυναμιών σε επίπεδο οργάνωσης και διοίκησης και των 

περιορισμών του ανταγωνισμού. Ειδικότερα, οι τομείς της μεταποίησης και 

των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) παρουσιάζουν τη 

μεγαλύτερη υστέρηση σε σχέση τόσο με τον ευρωπαϊκό μέσον όρο, όσο και 

με άλλες οικονομίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 

 

 

Επένδυση εταιρείας EuroEnergy σε ανάπτυξη αιολικού πάρκου ισχύος 

114 MW στην Κροατία  
 

Η εταιρεία EuroEnergy, θυγατρική του Ομίλου Libra με έδρα την Ελλάδα, 

ανακοίνωσε προσφάτως τη δραστηριοποίησή της στην αγορά ΑΠΕ της 

Κροατίας, μέσω της ανάπτυξης αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 114 MW 

στην περιοχή Udbina της επαρχίας Lika-Senj, στα δυτικά της χώρας. Για την 

υλοποίηση του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 150 εκ. ευρώ, η 

EuroEnergy βρίσκεται σε διαδικασία ίδρυσης Γραφείου στην Κροατία και 

ανάπτυξης συνεργασιών με τοπικές εταιρείες. 
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Το μερίδιο των ΑΠΕ στην εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αγγίζει το 

65%. Τη μακράν μεγαλύτερη συμμετοχή έχει η υδροηλεκτρική ενέργεια 

καλύπτοντας το 43% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής, ενώ έπονται η 

αιολική με 13% και η βιοενέργεια με 7%. Παρά τα υψηλά ποσοστά 

ηλιοφάνειας στις ακτές και τα νησιά της χώρας, ο βαθμός διείσδυσης της 

ηλιακής ενέργειας παραμένει μικρός (0,5% ηλεκτροπαραγωγής).  
 

Για το χρονικό διάστημα 2021-2023 η κροατική Κυβέρνηση εφαρμόζει 

πρόγραμμα επιδότησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, 

συνολικού προϋπολογισμού 783 εκ. ευρώ. Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για 

την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) της Κροατίας, οι επενδυτικές ανάγκες για 

την παραγωγή ενέργειας, κατά το χρονικό διάστημα 2021-2030, 

υπολογίζονται σε 16,32 δισ. κούνες - HRK (περί τα 2,17 δισ. ευρώ), το 

μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ. Για την 

επόμενη 20ετία το εν λόγω ποσό αναμένεται να αυξηθεί σε 36,86 δισ. κούνες 

– HRK (περί τα 4,89 δισ. ευρώ). 

 

 

Επικείμενη ένταξη Κροατίας σε Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας  

(ESM)  
 

Σε συνέχεια της ένταξής της στην ευρωζώνη, η Κροατία πρόκειται να ενταχθεί 

στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Σταθερότητας (ESM). Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο συνέταξε 

το τελικό σχέδιο νόμου για την κύρωση της Συνθήκης του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM). Με την ένταξη της στον ESM, η Κροατία 

θα συνεισφέρει 422,3 εκατ. ευρώ σε πέντε ετήσιες δόσεις.  

 
 

Νέα μείωση πρόβλεψης Παγκόσμιας Τράπεζας για ρυθμό ανάπτυξης 

κροατικής οικονομίας 
 

Το ΑΕΠ της κροατικής οικονομίας αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,8%, το 2023, 

σύμφωνα με αναθεωρημένη πρόβλεψη της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τον 

Οκτώβριο του 2022, η Παγκόσμια Τράπεζα είχε μειώσει σχεδόν στο μισό την 

αρχική της πρόβλεψη για τον ρυθμό ανάπτυξης της Κροατίας το 2023, 

περιορίζοντάς τον στο 1,8%. Βάσει της πιο πρόσφατης πρόβλεψης, ο ρυθμός 

αύξησης του ΑΕΠ της χώρας θα επιταχυνθεί το 2024, διαμορφούμενος στο 

3,1%. 
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Η Κροατία μεταξύ των κ-μ ΕΕ με τη μεγαλύτερη μείωση χρέους ως 

ποσοστού του ΑΕΠ 
 

Σύμφωνα με έκθεση της Eurostat, η Κροατία περιλαμβάνεται στα κ-μ ΕΕ με 

την μεγαλύτερη μείωση χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, το 3ο τρίμηνο 2022. 

Αναλυτικότερα, το χρέος της γενικής κυβέρνησης περιορίστηκε από 73,2% 

του ΑΕΠ στα τέλη Ιουνίου 2022, σε 70,4% του ΑΕΠ (45,6 δισ. ευρώ) στα τέλη 

Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.  

 
 

Κατασκευή πρώτου ξενοδοχείου Hyatt στην Κροατία από τον τουρκικό 

όμιλο Dogus 
 

Οι εργασίες κατασκευής του πρώτου ξενοδοχείου Hyatt στην Κροατία, 

προϋπολογισμού περίπου 55 εκατ. ευρώ, ξεκίνησαν προσφάτως στο Ζαντάρ 

και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2024. Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

του τουρκικού ομίλου Dogus που έχει αναλάβει το έργο, ανέφερε ότι 

σχεδιάζεται επίσης η ανάπτυξη του οικισμού γύρω από το ξενοδοχείο Hyatt, 

με το συνολικό ποσό της επένδυσης να ανέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ. 
 

 
 

Αύξηση τουριστικών διανυκτερεύσεων και εσόδων το 2022 
 

Οι αφίξεις τουριστών και οι διανυκτερεύσεις στην Κροατία το 2022 

αυξήθηκαν κατά 37 και 25%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με το 2021, σύμφωνα 

με προκαταρκτικά στοιχεία των συστημάτων eVisitor και eCrew. Επιπλέον, τα 

έσοδα από ξένους τουρίστες το 9μηνο του 2022 ανήλθαν στα 11,6 δισ. ευρώ, 

αυξημένα κατά 23% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2019. Μεταξύ των ξένων 

τουριστών, οι Γερμανοί είχαν τις περισσότερες διανυκτερεύσεις, 24,9 εκατ., 

ακολουθούμενοι από Σλοβένους (10,1 εκατ.) και Αυστριακούς (8,2 εκατ.).  

 
  


