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Περιεχόμενα 

 

Είσοδος Κροατίας σε Ευρωζώνη  
 

Η Κροατία έγινε το 20ο μέλος της Ευρωζώνης από την 1η Ιανουαρίου 2023, 

ύστερα από 5ετή διαδικασία προετοιμασίας. Προβλέφθηκε μεταβατικό 

διάστημα διπλής κυκλοφορίας κούνα - ευρώ έως και τις 14 Ιανουαρίου με 

ισοτιμία 1 ευρώ= 7,53450 HRK. 

 Είσοδος Κροατίας σε Ευρωζώνη 

 Πληθωριστικές πιέσεις σε 

κροατική οικονομία                                                                   

 Υπογραφή Μνημονίων 

Κατανόησης Κροατίας με Βοσνία 

& Ερζεγοβίνη και Μαυροβούνιο 

για υλοποίηση Πράσινων 

Λωρίδων σε μεταξύ τους 

συνοριακές διαβάσεις 

 Υπογραφή σύμβασης Αποφυγής 

Διπλής Φορολογίας και Πρόληψης 

Φοροδιαφυγής Κροατίας – ΗΠΑ 

 Ανάληψη κροατικής Προεδρίας 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Οργανισμών 

Καινοτομίας (TAFTIE) από εδώ 

Οργανισμό καινοτομίας HAMAG 

- BICRO 

 Πρόβλεψη Κεντρικής Τράπεζας 

Κροατίας για ρυθμό ανάπτυξης 

1,4% το 2023 

 Διαμόρφωση του πληθωρισμού 

στο 13,1% (σε ετήσια βάση) τον 

Δεκέμβριο 2022 – άνοδος τιμών σε 

τρόφιμα και ποτά κατά 19% 
 

 

 

 

Πληθωριστικές πιέσεις σε κροατική οικονομία  
 

Η είσοδος της Κροατίας στην Ευρωζώνη, την 1η Ιανουαρίου 2023, 

συνοδεύτηκε από εκτεταμένα δημοσιεύματα του εγχώριου οικονομικού τύπου 

σχετικά με την άνοδο των τιμών στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Κρατικής Επιθεώρησης, από τους ελέγχους 

που διενεργήθηκαν κατά τις πρώτες μέρες του 2023 προέκυψε ότι οι τιμές στο 

εμπόριο, την παροχή υπηρεσιών και την εστίαση αυξήθηκαν κατά 31%. Οι 

μεγαλύτερες αυξήσεις κατεγράφησαν στις υπηρεσίες, όπου σε ορισμένες 

περιπτώσεις άγγιξαν το 80%. Ακολουθεί το λιανεμπόριο με αυξήσεις έως και 

19% και η εστίαση έως και 10%.   

Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, οι πληθωριστικές πιέσεις στην κροατική 

οικονομία ήταν ήδη έντονα αισθητές από το 2022, ενώ οφείλονται και σε 

εξωτερικούς παράγοντες, όπως η ενεργειακή κρίση, οι αυξήσεις τιμών σε 

βασικά προϊόντα διεθνώς και τα προβλήματα στη λειτουργία των 

εφοδιαστικών αλυσίδων. Βάσει των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων, ο 

πληθωρισμός είχε υπερβεί ήδη από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους το 

13% και διαμορφώθηκε τον Νοέμβριο στο 13,5% και τον Δεκέμβριο στο 

13,1%, με τις τιμές σε τρόφιμα και ποτά, εστίαση, οικιακό εξοπλισμό, ενοίκια 

και λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφέλειας να καταγράφουν σημαντική 

άνοδο.    
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 Διμερείς εμπορικές σχέσεις 

Ελλάδας – Κροατίας κατά το 

9μηνο 2022 

 Αύξηση κροατικών εξαγωγών 

κατά 33,4% και εισαγωγών κατά 

50,4% το 10μηνο 2022 

 Ανακεφαλαιοποίηση Croatia 

Airlines 

 

 

Υπογραφή Μνημονίων Κατανόησης Κροατίας με Βοσνία και Ερζεγοβίνη 

και Μαυροβούνιο για υλοποίηση πρωτοβουλίας Πράσινων Λωρίδων σε 

μεταξύ τους συνοριακές διαβάσεις 
 

Η Τελωνειακή Διοίκηση της Κροατίας υπέγραψε στις 09.12.2022 Μνημόνια 

Κατανόησης με τις αντίστοιχες Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και Μαυροβουνίου 

για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας των Πράσινων Λωρίδων (Green Lanes), 

με στόχο την ταχεία διακίνηση βασικών προϊόντων στις μεταξύ τους 

συνοριακές διαβάσεις. 

Η τελετή υπογραφής έλαβε χώρα στο πλαίσιο της ετήσιας Διάσκεψης της 

CEFTA (Central European Free Trade Agreement), η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, σε υβριδική μορφή και χαιρετίστηκε από 

τον Επίτροπο Γειτονίας και Διεύρυνσης, Olivér Várhelyi και τους Δ/ντές των 

Γραμματειών Κοινότητας Μεταφορών και CEFTA, Matej Zakonjšek και Emir 

Djikić.  

 

 

Επικοινωνία 

 

 τηλ.: 00385 1 4835 716 

 e-mail: ecocom-zagreb@mfa.gr           

 ιστοσελίδα: www.agora.mfa.gr 

 

 

 

 

 

Υπογραφή σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και Πρόληψης 

Φοροδιαφυγής Κροατίας - ΗΠΑ 
 

Το κροατικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την υπογραφή Σύμβασης 

Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και Πρόληψης Φοροδιαφυγής με τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, στις 07.12.2022. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τη Σύμβαση 

υπέγραψαν στην Ουάσιγκτων ο Κροάτης Υπουργός Οικονομικών, Marko 

Primorac και ο Αμερικανός Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την 

οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Jose W. Fernandez. 

Την υπογραφή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και Πρόληψης 

Φοροδιαφυγής με τις ΗΠΑ είχε προαναγγείλει ο Κροάτης Πρωθυπουργός, 

Andrej Plenković, στο πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου της 

17ης/11/2022, επισημαίνοντας ότι το αποτέλεσμα αποτελεί προϊόν μακράς 

προσπάθειας. Η σχετική διαπραγματευτική διαδικασία είχε ξεκινήσει τον 

Νοέμβριο του 2020 και περιελάμβανε πέντε γύρους, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν 

τον Μάρτιο του 2022. Το αμερικανοκροατικό Επιμελητήριο (AmCham 

Croatia) χαιρέτισε με ανακοίνωσή του την υπογραφή της διμερούς Σύμβασης, 

σημειώνοντας ότι αναμένεται να έχει ευεργετικές συνέπειες για τους κλάδους 

των τεχνολογιών πληροφορικής, του φαρμάκου και των τροφίμων, ενώ 

πρόκειται να συμβάλει στη μεταφορά τεχνογνωσίας, ιδιαίτερα σε επίπεδο 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

 

 

mailto:ecocom-zagreb@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/
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Ανάληψη κροατικής Προεδρίας Ευρωπαϊκού Δικτύου Οργανισμών 

Καινοτομίας (TAFTIE) από εδώ Οργανισμό καινοτομίας HAMAG-

BICRO 
 

Ο κροατικός Οργανισμός καινοτομίας HAMAG-BICRO ανέλαβε την 

Προεδρία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Οργανισμών Καινοτομίας (TAFTIE) για 

το 2023. 

Η κροατική Προεδρία του TAFTIE πρόκειται να εστιάσει στις ακόλουθες 

θεματικές, για τις οποίες θα διοργανώσει αντίστοιχες συναντήσεις, κατά τη 

διάρκεια του τρέχοντος έτους: (α) μεταφορά τεχνολογίας / συνεργασία 

ακαδημαϊκής κοινότητας - επιχειρήσεων, (β) δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας, (γ) πρόγραμμα Horizon, (δ) ο ρόλος των Οργανισμών 

καινοτομίας στη στήριξη των οικοσυστημάτων νεοφυών επιχειρήσεων και             

(ε) ο ρόλος των Οργανισμών καινοτομίας στην απορρόφηση κονδυλίων από 

τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.  

 
 

Πρόβλεψη Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας για ρυθμό ανάπτυξης 1,4% 

το 2023 
 

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κροατίας (HNB), το ΑΕΠ της χώρας αναμένεται να αυξηθεί κατά 6,3% το 

2022 και κατά 1,4% το 2023, ενώ ο πληθωρισμός θα επιβραδυνθεί από 10,5% 

το 2022 σε 7,5% το 2023. Η HNB αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις 

της τόσο για τον ρυθμό ανάπτυξης, όσο και για τον πληθωρισμό. Τον 

Οκτώβριο 2022, είχε προβλέψει αύξηση του ΑΕΠ κατά 5,5% το 2022 και 1% 

το 2023 και πληθωρισμό 10,3% το 2022 και 6,7% το 2023. 
 

 
 

Διαμόρφωση του πληθωρισμού στο 13,1% (σε ετήσια βάση) τον 

Δεκέμβριο 2022 – άνοδος τιμών σε τρόφιμα και ποτά κατά 19% 
 

Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022 στο 13,1% (σε ετήσια 

βάση), ενώ σε μηνιαία βάση περιορίστηκε κατά 0,3% μετά την αύξηση της 

τάξης του 0,9% τον Νοέμβριο. Η μεγαλύτερη αύξηση κατεγράφη στα τρόφιμα 

και (μη αλκοολούχα) ποτά (19%), ενώ ακολουθούν οι τιμές ενοικίων και 

λογαριασμών κοινής ωφέλειας (16%).  
 

 
 

Διμερείς εμπορικές σχέσεις Ελλάδας - Κροατίας κατά το 9μηνο 2022  
 

Ο όγκος εμπορίου Ελλάδας - Κροατίας καταγράφει συνεχή ανοδική πορεία 

μετά το 2017, η οποία φαίνεται ότι θα διατηρηθεί και το 2022. Οι ελληνικές 

εξαγωγές στην Κροατία ανήλθαν, κατά το 9μηνο 2022, σε 260 εκ. ευρώ και 

εκτιμάται ότι σε ετήσια βάση θα ξεπεράσουν το 2021 (270 εκ. ευρώ).  
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Ο διμερής όγκος εμπορίου άγγιξε τα 330 εκ. ευρώ, ενώ το ισοζύγιο ήταν, κατά 

το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, θετικό υπέρ της Ελλάδας κατά 190 εκ. 

ευρώ.   

 
 

Αύξηση των κροατικών εξαγωγών κατά 33,4% και των εισαγωγών κατά 

50,4% το 10μηνο 2022  
 

Σύμφωνα με την κ/Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (DZS), οι κροατικές εξαγωγές 

ανήλθαν το 10μηνο του 2022 σε 19,8 δις ευρώ, αυξημένες κατά 33,4% σε 

ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 50,4%, στα 34,7 δις ευρώ. Το 

έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 14,9 δις ευρώ και η κάλυψη των 

εισαγωγών στο 57,1%. 

 
 

 

Ανακεφαλαιοποίηση της Croatia Airlines 
 

Η κ/Κυβέρνηση αποφάσισε να προβεί σε ανακεφαλαιοποίηση της Croatia 

Airlines, με στόχο τη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας της 

εταιρείας και την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας. Το σύνολο της 

ανακεφαλαιοποίησης θα πραγματοποιηθεί από το κροατικό δημόσιο, το οποίο 

κατέχει το 98,76% των μετοχών της εταιρείας. 

 

 
  


