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Παρουσίαση του καλύτερου σχεδίου για την κροατική όψη του κέρματος του 1 Ευρώ 
(04.05) Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΗΙΝΑ, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου 
για τη υιοθέτηση του Ευρώ, παρουσιάστηκε το καλύτερο σχέδιο για την εθνική όψη του κέρματος του 1 ευρώ, το 
οποίο επιλέχθηκε ύστερα από διαγωνισμό. Ο σχεδιαστής, κ. Jagor Šunde, έλαβε αμοιβή ύψους 70.000 HRK (9.307 
Ευρώ) για το έργο του. Η κροατική όψη του κέρματος του 1 Ευρώ θα έχει ένα μοτίβο κουνάβι, τα κέρματα των 50, 
20 και 10 λεπτών θα έχουν την εικόνα του επιστήμονα Νίκολα Τέσλα και τα κέρματα των 5, 2 και 1 λεπτών θα έχουν 
τα γράμματα HR γραμμένα στο γλαγολιτικό αλφάβητο. Όλα τα νομίσματα θα έχουν επίσης στοιχεία σκακιέρας στο 
φόντο. 
 
Ο τουρισμός στην Κροατία συνεχίζει να έχει θετικές τάσεις τον Απρίλιο 
(04.05) Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κροατικού Συμβουλίου Τουρισμού (ΗΤΖ), η κροατική τουριστική βιομηχανία 
συνέχισε να βλέπει θετικές τάσεις τον Απρίλιο, με 876.600 αφίξεις τουριστών και 2,8 εκατομμύρια 
διανυκτερεύσεις, που είναι ετήσια αύξηση 260% και 231% αντίστοιχα. 
Τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2022, 1,6 εκατομμύρια τουρίστες έμειναν στην Κροατία, ή 171% περισσότεροι 
από ό,τι την ίδια περίοδο το 2021, ενώ ο αριθμός των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 150% σε λίγο πάνω από 5 
εκατομμύρια. Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του ρεκόρ προπανδημικού έτους 2019, ο αριθμός των τουριστικών 
αφίξεων που καταγράφηκαν τον Απρίλιο του 2022 έφτασε το 75% του αριθμού που καταγράφηκε τον ίδιο μήνα του 
2019, ενώ οι διανυκτερεύσεις στο 85%. Τους πρώτους τέσσερις μήνες του τρέχοντος έτους, τα νούμερα έφτασαν το 
76% για τις αφίξεις και το 89% για τις διανυκτερεύσεις. 
 
Η EasyJet αποκαθιστά την συνεργασία της με το αεροδρόμιο της Rijeka 
(04.05) Σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρόμιου της Rijeka η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους EasyJet 
αποκαθιστά την συνεργασία της με το αεροδρόμιο ύστερα από μια 15ετία. Η εν λόγω αεροπορική εταιρεία θα 
πραγματοποιεί πτήσεις από και προς το Λονδίνο δυο φορές την εβδομάδα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου και από και 
προς το Βερολίνο δυο φορές την εβδομάδα μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. 
 
Η HBOR υποστηρίζει τον κ/επιχειρηματικό τομέα με 1 δις Ευρώ το 2021 
(05.05) Σύμφωνα με ανακοίνωση της, η Κροατική Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (HBOR) το 
2021 υποστήριξε τον επιχειρηματικό τομέα με σχεδόν 1.800 δάνεια συνολικού ύψους 7,7 δις HRK (1 δις Ευρώ), 
παρουσιάζοντας κέρδη 187,1 εκατομμυρίων HRK, αύξηση 136% από το 2020. 
Τα στοιχεία από την ετήσια οικονομική έκθεση της HBOR για το 2021 δείχνουν ότι πάνω από το 70% όλων των 
δανείων που εγκρίθηκαν για τον επιχειρηματικό τομέα στο πλαίσιο μέτρων για την άμβλυνση των συνεπειών της 
πανδημίας COVID-19, υποστηρίχθηκαν από τη HBOR, είτε με δάνεια είτε με προγράμματα για την πληρωμή 
πιστωτικών διευκολύνσεων. 
 
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch επιβεβαιώνει την αξιολόγηση της Κροατίας στο «ΒΒΒ» με θετικές προοπτικές 

(07.05) Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρεκτορείο ΗΙΝΑ, ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings επιβεβαίωσε την 
επενδυτική αξιολόγηση της Κροατίας στο «BBB» με θετική προοπτική, εκτιμώντας ότι η ανάκαμψη της τουριστικής 
βιομηχανίας της χώρας θα στηρίξει την οικονομία σε μια περίοδο επιβράδυνσης των εξαγωγών και ότι η είσοδος 
στην ευρωζώνη θα μετριάσει τους κινδύνους χρηματοδότησης. 
Ο Fitch αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της Κροατίας για το 2022 από 4,4% σε 3,3%, 
επικαλούμενος τις την κρίση στην Ουκρανία και την απότομη επιβράδυνση της κατανάλωσης των νοικοκυριών, 
καθώς ο υψηλός πληθωρισμός επηρεάζει τις καταναλωτικές δαπάνες. 
 
Η Air Transat επανεκκινεί τις πτήσεις από Ζάγκρεμπ προς Τορόντο 
(08.04) Σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου Franjo Tuđman του Ζάγκρεμπ η καναδική αεροπορική εταιρεία 
Air Transat ξεκίνησε εκ νέου τακτικές πτήσεις μεταξύ Τορόντο και Ζάγκρεμπ ύστερα από ένα διάλειμμα δύο ετών 
που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19. Είναι η πρώτη υπερπόντια πτήση για Ζάγκρεμπ φέτος. Η Air Transat 
θα εκτελεί το δρομολόγιο Τορόντο-Ζάγκρεμπ-Τορόντο μία φορά την εβδομάδα. 
 
 



Αύξηση των εξαγωγών κατά 37,1% και των εισαγωγών κατά 41,8% το α’ τρίμηνο του 2022 
(09.05) Σύμφωνα με την κ/Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (DZS) οι εξαγωγές βασικών προϊόντων της Κροατίας το α’ 
τρίμηνο του 2022 ανήλθαν σε 5,5 δις Ευρώ, αυξημένες κατά 43% σε ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν 
κατά 41,8% στα 8,9 δις Ευρώ. Το έλλειμμα εξωτερικό εμπορίου ανερχόταν στα περίπου 3,4 δις Ευρώ και η κάλυψη 
των εισαγωγών στο 61,9%.  
 
Κ/ΠΘ: Αναθεώρηση του κρατικού προϋπολογισμού 2022 
(12.05) Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΗΙΝΑ, ο Κ/ΠΘ κ. Plenković κατά τη διάρκεια Υπουργικού 
Συμβουλίου δήλωσε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός του 2022 αναθεωρείται, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 6,6 
δις HRK (877,2 εκατ. Ευρώ) σε 171 δις HRK (22,7 δις Ευρώ), οι δαπάνες κατά 10,9 δις HRK (1,4 δις Ευρώ) σε 184,7 δις 
HRK (24,5 δις Ευρώ) και το έλλειμμα από 2,6% έως 2,8% του ΑΕΠ. Το προσχέδιο αναθεώρησης του προϋπολογισμού 
λαμβάνει υπόψη την ενεργειακή κρίση, τη συμφωνία με τα συνδικάτα για αύξηση του βασικού μισθού από την 1η 
Μαΐου τ.ε. και τις δαπάνες για την υγεία. 
  
Πολωνοί εκπρόσωποι τουρισμού επισκέπτονται την περιοχή Kvarner 
(12.05) Σύμφωνα με to ειδησεογραφικό πρακτορείο HINA, περίπου 180 εκπρόσωποι του πολωνικού τουριστικού 
τομέα και Πολωνοί τουριστικοί ρεπόρτερ βρίσκονται στην περιοχή Kvarner της Κροατίας στο πλαίσιο προωθητικής 
πτήσης του πολωνικού αερομεταφορέα LOT. Η εν λόγω πτήση αποτελούσε μέρος της εκστρατείας της LOT για την 
προώθηση της περιοχής Kverner στην πολωνική αγορά καθώς την ενίσχυση της πληρότητας των πτήσεων της LOT 
για τη σύνδεση των αεροδρομίων της Ριέκα και της Πολωνίας αυτό το καλοκαίρι μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. 
Σε δήλωση της προς το ΗΙΝΑ, η Κ/Υπ. Τουρισμού και Αθλητισμού κα. Brnjac ανέφερε ότι η Πολωνία αποτελεί μια 
σημαντική τουριστική αγορά για την Κροατία καθώς μέχρι στιγμής το 2022 οι Πολωνοί έχουν σημειώσει αύξηση 
κατά 122% στις διανυκτερεύσεις σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021. 
Αυτό το καλοκαίρι τα αεροπλάνα της LOT θα πετούν προς Ριέκα, Ζαντάρ, Σπλιτ, Ντουμπρόβνικ και Ζάγκρεμπ. 
 
 
 
 
 
ΣΓ 
 
* Η ισοτιμία Ευρώ HRK είναι 1 Ευρώ = 7,51914 HRK (Κεντρική Τράπεζα της Κροατίας, 16.05.2022) 
 
 


