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I. GAZDASÁGI HÍREK 
 

A Djuro Djakovic új szerződései 

A cseh tulajdonban lévő DD Acquisition, 2022. augusztus 31-én vette át a Djuro Djakovic 

speciális járműveket gyártó vállalatot, befejezve ezzel a bródi (Slavonski Brod) cég hosszú 

ideje húzódó akvizícióját. Az utóbbi két hónapban a cég külföldi vevőkkel összesen 222 M 

kuna (29,46 M euró) értékű szerződést kötött. A vállalat először október 20-án, 83 M kuna 

(11,02 M euró) értékű Shimms típusú teherszállító vasúti kocsik gyártására szerződött le egy 

román partnerrel, október 26-án pedig új, 139 M kuna (18,45 M euró) értékű szerződést kötött 

egy svájci megrendelővel. A Djuro Djakovic fő tevékenysége továbbra is a vasúti teherkocsik 

gyártása marad, a cseh tulajdonosok 25 különböző vagon-modell gyártási szabadalmát 

biztosítják a horvát leányvállalatuknak. A vállalat folytatja a katonai eszközök gyártását is, 

megkezdődik a 155 mm kaliberű Morana önjáró lövegek járműtestjeinek gyártása a cseh 

Excalibur Army cég számára. 
 

Nőttek a bevételek és a költségek is a horvát idegenforgalomban 

A horvát idegenforgalmi piac idén rekordévet fog zárni, mivel a szállodák a megnövekedett 

keresletnek köszönhetően sok esetben kétszámjegyű áremelést hajtottak végre. A Zágrábi 

Értéktőzsdén jegyzett 21 turisztikai vállalat adatai szerint az üzleti bevételek 45%-os 

növekedést mutatnak a 2021-es év azonos időszakához képest. Ezzel egyidőben ugyanakkor az 

üzleti kiadások 48%-kal növekedtek 2021-hez képest. Az alkalmazottak bérköltsége ennél még 

nagyobb növekedést mutatott, 70%-kal magasabb mint egy évvel korábban, e miatt az 

idegenforgalmi vállalatok EBIDTA-ja csökken, 2022-ben 42%-os volt. 
 
A horvátországi vállalkozók kereskedelmi forgalma 24,5%-kal emelkedett 

A horvátországi vállalkozók bevétele a kiadott számlák alapján az év első 10 hónapjában 

összesen 214 Mrd kuna (28,53 Mrd euró) volt, ami az elmúlt év azonos időszakához képest 

24,5%-os növekedést jelent. Ágazatokra bontva, a kiskereskedelem bevétele (gépjármű 

kereskedelem nélkül) 100,9 Mrd kuna (13,45 Mrd euró) 13,4%-os növekedéssel, a 

vendéglátóipar bevétele 20,1 Mrd kuna (2,68 Mrd euró) 60%-os növekedéssel zárt. A 

szállásadók 14,7 Mrd kunát (1,96 Mrd eurót) realizáltak, ami 44,6%-kal több mint tavaly. A 

raktározási és szállítói tevékenység 50%-os növekedést mutat 3,15 Mrd kuna (420 M euró) 

összbevétellel, az egészségügyből és szociális ellátásból származó bevétel pedig 10%-kal nőtt 

és 2,63 Mrd kuna (350 M euró) volt. A bevételek jelentős növekedését főleg az áruk, illetve 

szolgáltatások drágulása okozta. Az összes ágazat bevétele 24,5%-os növekedése csupán 2%-

kal több számlaforgalmat mutat. 
 

II. ENERGETIKAI HÍREK 
 

100 ezer új fogyasztó vár szerződésre a Zágrábi Városi Földgázműveknél 

A Zágrábi Városi Földgázművek – Ellátás (Gradska Plinara Zagreb-Opskrba – GPZO) vállalat 

a földgázellátásban jelentkező piaci nehézségek miatt 120 ezer új fogyasztót „örökölt” azoktól 

a szolgáltatóktól, melyek a földgáz magas beszerzési ára miatt nem tudták teljesíteni a 

szerződéseiket. Annak ellenére, hogy a Horvát Energetikai Szabályozó Ügynökség (Hrvatska 

Energetska Regulatorna Agencija - HERA) döntése szerint ezt október végéig meg kellett volna 

tennie, a GPZO még mindig nem küldte ki a szerződéseket az új fogyasztók részére, akik emiatt 

továbbra sem tudják kitől, és milyen áron fogják vásárolni a földgázt. Például Fiume (Rijeka) 

területén 7.500 fogyasztó bontotta fel szerződédét az Energo szolgáltatóval, és vár a GPZO-val 

megkötendő szerződésre. Hasonló helyzetbe került 10.000 Sveta Nedelja és Samobor 

településeken élő fogyasztó is. A GPZO szerint, a HERA előírásával összhangban, folyamatban 

van az új fogyasztók szerződéseinek kézbesítése, és a folyamatot az előírt határidőn belül a 

vállalat be is fogja fejezni. 
 



A szlovén Petrol Csoport határidő előtt átvette a Crodux üzemanyagértékesítő vállalatot 

A szlovén Petrol Csoport november 3-ai közleményében megerősítette, hogy 2 hónappal a 

tervezett határidő előtt befejezte a „Crodux derivati dva” üzemanyagkiskereskedelmi vállalat 

jogi integrációját a Petrol horvátországi leányvállalatába. Ezzel véglegesen lezárult a Crodux 

93 üzemanyagtöltő állomásából álló hálózat átvétele a szlovén cég részéről, amely 2021. január 

12-én kezdődött az adásvételi szerződés aláírásával. A Petrol a Crodux megvásárlásával a 

második legnagyobb üzemanyag kiskereskedő Horvátországban 202 benzinkúttal, piaci 

részesedése pedig 13%-ról 23%-ra emelkedett. A Petrol közleménye szerint a vállalat az utóbbi 

5 év alatt 276,7 M eurót fektetett be Horvátországban. 
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