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 Αποτελέσματα κοινοβουλευτικών εκλογών στην Κροατία  
Σύμφωνα με  την κ/Εκλογική Επιτροπή (DIP) με ενσωματωμένο το 94,9% των εκλογικών τμημάτων που 
αντιπροσωπεύουν το 46,62% του εκλογικού σώματος, το κυβερνών κόμμα HDZ (Κροατική Δημοκρατική Ένωση) 
ύστερα από τις κοινοβουλευτικές εκλογές της 5

ης
 Ιουλίου τ.ε.. καταλαμβάνει 66 έδρες (σύνολο 151), ενώ ο 

συνασπισμός «Επανεκκίνηση» του οποίου  ηγείται το SDP (Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα) κατακτά 41 έδρες. Στη 
Βουλή εισέρχονται και άλλα κόμματα και συνασπισμοί. 
 

 Σχηματισμός νέας κ/κυβέρνησης  
Ο κ/Πρόεδρος κ. Milanovic όρισε στις 16 Ιουλίου τ.ε. ως εντολοδόχο ΠΘ τον κ. Plenkovic, αφού ο προαναφερθείς 
του παρουσίασε τις υπογραφές 76 νεοεκλεγέντων βουλευτών που τον υποστήριξαν ως τον επόμενο 
πρωθυπουργό. Στις 23 Ιουλίου τ.ε. ανακοινώθηκε το νέο υπουργικό συμβούλιο το οποίο έχει 18 μέλη και 4 
αναπληρωτές πρωθυπουργούς τους κ.κ. Tomo Medved, Davor Bozinovic, Zdravko Maric και Boris Milosevic. 
Επίσης ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα της κυβέρνησης το οποίο έχει ως στόχο τη δημιουργία 100.000 θέσεων 
εργασίας, την αύξηση του κατώτατου μισθού και επιπλέον φορολογικές περικοπές. 
 

 Ένταξη της Κροατίας στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών- ΜΣΙ ΙΙ  
Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 10 Ιουλίου τ.ε., η Κροατία εισήλθε στο Μηχανισμό 
Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ERM II), βασικό βήμα προς την υιοθέτηση του Ευρώ, έχοντας λάβει τα μέτρα που 
περιγράφονται στην επιστολή προθέσεως της 4

ης
 Ιουλίου 2019 να συμμετάσχει στο ΜΣΙ ΙΙ ενώ η Κεντρική Τράπεζα 

της Κροατίας (HNB) έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η συμφωνία για τη 
συμμετοχή του ΗRΚ στον ΜΣΙ ΙΙ για τουλάχιστον δυο έτη συνοδεύεται από τη δέσμευση της Κροατίας να 
συμμετάσχει ταυτόχρονα στην Τραπεζική Ένωση. Η ΕΚΤ ενέκρινε την απόφαση να καθιερώσει στενή συνεργασία 
με την κ/Κεντρική Τράπεζα (ΗΝΒ), σύμφωνα με την οποία, η προαναφερθείσα έγινε μέρος του Ενιαίου Εποπτικού 
Μηχανισμού (EEM/SSM) πριν από την προσχώρηση στη ζώνη του Ευρώ- δηλαδή, η ΕΚΤ αναλαμβάνει την 
εποπτεία των κροατικών τραπεζών.  
Σε συνέντευξη τύπου στο Ζάγκρεμπ ο κ/ΠΘ κ. Plenkovic δήλωσε ότι η «αποδοχή της Κροατίας στο ΜΣΙ ΙΙ σημαίνει 
πολλά, για την οικονομική σταθερότητα της χώρας και ενισχύει παράλληλα τη φήμη της μεταξύ των οργανισμών 
αξιολόγησης και πιστοληπτικής ικανότητας».  
 

 «Θερινές οικονομικές προβλέψεις 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- Κροατία  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 07 Ιουλίου τ.ε. την έκθεση της για τις «Θερινές Οικονομικές προβλέψεις 
2020». Συγκεκριμένα στο κομμάτι της έκθεσης για την Κροατία η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι η οικονομία της 
ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Παρ’όλα αυτά το ΑΕΠ το α’ 
τρίμηνο μειώθηκε κατά 1,2% (σε τριμηνιαία βάση)  και αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη μείωση το β’ τρίμηνο. 
Συνολικά, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να συρρικνωθεί απότομα το 2020, κοντά στο 11% (Εαρινή πρόβλεψη:-
9,1%) και να ανακάμψει εν μέρει το 2021 χωρίς όμως να επανέλθει στο επίπεδο πριν από την κρίση. Σε αυτό το 
σημείο η Επιτροπή σημειώνει ότι η εγχώρια ζήτηση αποτελεί τον κύριο μοχλό τόσο της πτώσης του ΑΕΠ κατά το 
α’ εξάμηνο όσο και της ανάκαμψης του στη συνέχεια.  
 

 Το χρέος της γενικής κυβέρνησης ξεπερνάει τα 300 δις HRK για πρώτη φορά 
Το χρέος της γενικής κυβέρνησης της Κροατίας έφτασε σε ρεκόρ ύψους 304,9 δις HRK τον Απρίλιο του 2020, 
αυξημένο κατά 20% από τον Μάρτιο του 2020 και κατά 5,85% από τον Απρίλιο του 2019, σύμφωνα με την 
Κεντρική Τράπεζα της Κροατίας (HNB). Η αύξηση του χρέους οφείλεται κυρίως στην αύξηση του εσωτερικού 
χρέους, το οποίο ανήλθε σε 202,6 δις HRK στα τέλη Απριλίου, αυξημένο κατά 2,34% από τον προηγούμενο μήνα 
και κατά 8,9% από τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους. Το εξωτερικό χρέος έφτασε τα 102,3 δις HRK, αυξημένο 
κατά 1,5% από τον Μάρτιο του 2020 και μειωμένο κατά 0,32% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019. 
Η αύξηση του χρέους της γενικής κυβέρνησης αναμενόταν λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς τον Μάρτιο, 
τον Απρίλιο και τον Μάιο λόγω της πανδημίας COVID-19 και της επακόλουθης μείωσης των εσόδων του 
προϋπολογισμού και της αύξησης των δαπανών. 
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 Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης και ΠΔΠ- Κροατία  
Σύμφωνα με δελτίο τύπου της ΕΕ στις 21 Ιουλίου τ.ε. οι ηγέτες της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία για το πακέτο 
ανάκαμψης ύψους 750 δις Ευρώ και τον προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027 (MFF/ΠΔΠ) ύψους 1.074 δις 
Ευρώ τα οποία θα βοηθήσουν  την ΕΕ να ανοικοδομηθεί ύστερα από την πανδημία και θα υποστηρίξουν τις 
επενδύσεις στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.  
Συνολικά η Κροατία έχει να λάβει λίγο παραπάνω από 22 δις Ευρώ. Συγκεκριμένα, η Κροατία θα έχει πρόσβαση 
σε λίγο πάνω από 12,6 δις Ευρώ στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (MFF/ΠΔΠ) και 9,4 δις Ευρώ στο νέο 
μέσο- Next Generation EU (NGEU). Από τα εν λόγω 9,4 δις Ευρώ, 5,9 θα διατεθούν σε επιχορηγήσεις και 2,35 σε 
δάνεια. Σε δηλώσεις του ο κ/ΠΘ κ. Plenkovic χαρακτήρισε την συμφωνία αυτή ως «ένα άνευ προηγουμένου 
επίτευγμα καθώς το εθνικό κονδύλιο για την Κροατία στο προηγούμενο ΠΔΠ (2014-2020) ανερχόταν σε 10,7 δις 
Ευρώ».   
 

 Η Κροατία ως ασφαλής τουριστικός προορισμός   
Σύμφωνα με το Κροατικό Επιμελητήριο Τουρισμού (HUT), το γερμανικό ΥΠΕΞ εξέδωσε έκθεση στην οποία η 
Κροατία περιγράφεται ως ασφαλής προορισμός για τους Γερμανούς πολίτες. Επίσης, σύμφωνα με τον Κροατικό 
Οργανισμό Τουρισμού η Αυστρία έχει συμπεριλάβει την Κροατία στην κατηγορία των «ασφαλών χωρών» ενώ 
στην βρετανική ημερήσια εφημερίδα Daily Mail η Κροατία παρουσιάζεται ως «ονειρεμένος προορισμός». 
 

 Οι κρατικές εταιρείες υποχρεωμένες να καταβάλλουν το 60% των κερδών στον κρατικό προϋπολογισμό  
Η κυβέρνηση ζήτησε από τις κρατικές εταιρείες να καταβάλλουν το 60% των κερδών τους για το 2019 ύστερα από 
την φορολόγηση στον κρατικό προϋπολογισμό με βάση το κρατικό μερίδιο στα ίδια κεφάλαιά τους. Η απόφαση 
ισχύει για 15 εταιρείες, συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή των μαρινών ACI, του προμηθευτή ηλεκτρικής 
ενέργειας HEP, της Κροατικής Λοταρίας, της εταιρείας διαχείρισης δασών Hrvatske Sume, της εταιρείας 
πετρελαίου INA και του χειριστή πετρελαιαγωγών Janaf. Το πρακτορείο εμπορίας όπλων Agencija Alan θα πρέπει 
να καταβάλει το 100% του κέρδους στον προϋπολογισμό, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τον εκσυγχρονισμό και 
τις δραστηριότητες των κροατικών ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με το νόμο για τα τυχερά παιχνίδια, η Κροατική 
Λοταρία απαιτείται επίσης να καταβάλει όλα τα κέρδη της από το 2019 στον κρατικό προϋπολογισμό. 
 

 Η κ/Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης επεκτείνει την περίοδο αποπληρωμής των δανείων COVID-19 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της, η Κροατική Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (HBOR) επέκτεινε την 
τρέχουσα τριετή περίοδο εξυπηρέτησης των δανείων κεφαλαίου κίνησης σε πέντε χρόνια. 
Οι αιτήσεις για τα εν λόγω ευνοϊκά δάνεια μπορούν να υποβληθούν σε μία από τις 14 τράπεζες με τις οποίες η 
HBOR συνεργάζεται σε αυτό το πρόγραμμα, με τα δάνεια να εγκρίνονται βάσει ενός μοντέλου επιμερισμού του 
κινδύνου (risk sharing model). Συνολικά, 1,2 δις HRK είναι διαθέσιμα για νέα δάνεια τα οποία θα διατεθούν για τη 
διασφάλιση ρευστότητας. 
 

 Ξεκίνησε η διαδικασία λήψης δανείου από την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
Η κ/κυβέρνηση αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία για τη σύναψη συμφωνίας δανείου-πλαισίου 200 εκατ. Ευρώ 
μεταξύ της Κροατίας και της Τράπεζας Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) με σκοπό την υποστήριξη 
πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19. Το δάνειο έχει εξασφαλιστεί με πολύ ευνοϊκούς 
όρους με σταθερό επιτόκιο 0,24% και ένα μεταβλητό επιτόκιο με βάση το εξαμηνιαίο επιτόκιο EURIBOR αυξημένο 
κατά 0,36% του περιθωρίου σταθερού επιτοκίου. Η περίοδος αποπληρωμής είναι 12 έτη με τριετή περίοδο 
χάριτος στο αρχικό κεφάλαιο. 
 

 Παράταση των μορατόριουμ για αποπληρωμή δανείων 
Η Κροατική Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (HBOR) παράτεινε τα μορατόριουμ για την αποπληρωμή 
δανείων για όλους τους πελάτες για επτά μήνες ή έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ τα μορατόριουμ για πελάτες από 
τον τουριστικό τομέα έχουν παραταθεί για 16 μήνες ή έως τις 30 Ιουνίου 2021. Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
Τράπεζας ο λόγος για την επέκταση των μορατόριουμ είναι ότι οι κροατικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να 
επηρεάζονται από την πανδημία COVID-19. 
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 Υπογραφή 10ετούς υπεργολαβίας και συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ναυπηγείου 3 Maj και MKM Yachts 
Στελέχη των ναυπηγείων 3. Maj και MKM Yachts που δραστηριοποιούνται ως μέρος του ομίλου Australian Scenic 
Group, υπέγραψαν συμφωνία σύμφωνα με την οποία το ναυπηγείο 3 Maj έχει εκδώσει μέρος της θαλάσσιας 
ζώνης σε υπεργολαβία για επιχειρηματική συνεργασία στην MKM Yachts η οποία ισχύει για 10 έτη. 
Η υπεργολαβία σχετίζεται με τις δραστηριότητες του ομίλου Scenic που κατασκευάζει επί του παρόντος το πρώτο 
του πλοίο στην αποβάθρα της Rijeka και σχεδιάζει να κατασκευάσει 4 πολυτελή επιβατηγά κρουαζιερόπλοια 
συνολικής αξίας 860 εκατ. Ευρώ. Το ναυπηγείο της 3 Maj υπέβαλε αίτημα το οποίο η κυβέρνηση ενέκρινε να 
παράσχει 21.493 τετραγωνικά μέτρα της αποβάθρας ως επιχορήγηση στην MKM Yachts για 10 χρόνια. 
Κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής το παρόν έδωσε ο Υπ. Θαλασσών, Μεταφορών και Υποδομών κ. 
Butkovic.  
 

 Η Κροατία μεταξύ των χωρών της ΕΕ με τη μεγαλύτερη ανάκαμψη του λιανικού εμπορίου τον Μάιο  
Τον Μάιο του 2020, η Κροατία ήταν μεταξύ των χωρών της ΕΕ με την ισχυρότερη ανάκαμψη του λιανικού 
εμπορίου, σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, μετά τη χαλάρωση των μέτρων περιορισμού του COVID-19, 
σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η Eurostat. Ο εποχικά προσαρμοσμένος όγκος του λιανικού εμπορίου 
αυξήθηκε κατά 16,4% στην ΕΕ τον Μάιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο, όταν μειώθηκε κατά 11,4%. Στην Κροατία, ο 
εποχικά προσαρμοσμένος όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 21,4% το Μάιο σε σύγκριση με τον 
Απρίλιο όταν μειώθηκε κατά 20,6%.  
 

 Η ισπανική αεροπορική εταιρεία Vueling επαναφέρει τις πτήσεις προς την Κροατία 
Η ισπανική αεροπορική εταιρεία Vueling θα επαναφέρει τις πτήσεις μεταξύ της Βαρκελώνης και του Ζάγκρεμπ τον 
Αύγουστο ύστερα από την αναστολή των πτήσεων τον Μάρτιο λόγω του κορονοϊού, σύμφωνα με δελτίο τύπου 
της. Θα πραγματοποιείται ένα δρομολόγιο την εβδομάδα σε αυτό τον προορισμό. Επίσης θα ξεκινήσουν τα 
δρομολόγια Dubrovnik-Βαρκελώνη και Split-Βαρκελώνη με τις πτήσεις να πραγματοποιούνται 3 και 4 φορές την 
εβδομάδα αντίστοιχα.  
 

 Η Ε.ΟΝ εξαγοράζει εταιρείες διανομής φυσικού αερίου από τη Nova Gradiska και Kutina 
Η ενεργειακή εταιρεία E.ON Croatia εξαγόρασε δύο εταιρείες διανομής φυσικού αερίου και λιανικής - Plin-Projekt 
από τη Nova Gradiska και Moslavina Plin από την Kutina, και πλέον αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο διανομέα φ.α. 
στην χώρα με 43.000 πελάτες και δίκτυο φ.α. 1650 χλμ. Τα τελευταία έτη, η E.ON εξαγόρασε και άλλες δύο 
εταιρείες φ.α. στην Κροατία - την Koprivnica Plin και την Montcogim Plinara.  
Μέχρι φέτος, η E.ON Κροατία λειτουργούσε με το όνομα RWE. Ως αποτέλεσμα της ανακατασκευής της 
ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, ο γερμανικός ενεργειακός γίγαντας E.ON ανέλαβε τη θυγατρική της RWE Innogy, 
στην οποία συμμετείχαν η RWE Croatia και οι θυγατρικές της. 
 

 Δάνειο 55 εκατ. Ευρώ από την ΕΤΑΑ για την ολοκλήρωση του κ/σκέλους του διαδρόμου Vc 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) ενέκρινε δάνειο 55 εκατ. Ευρώ ώστε να 
ολοκληρωθεί το κροατικό σκέλος του πανευρωπαϊκού διαδρόμου Vc. Το εν λόγω δάνειο θα χρηματοδοτήσει 17,5 
χλμ. του αυτοκινητόδρομου μεταξύ του Beli Manastir και της γέφυρας Halasica και επιπλέον 5 χιλιόμετρα από το 
Beli Manastir μέχρι τα ουγγρικά σύνορα. 
Ο διάδρομος Vc είναι η κύρια διεθνής οδική σύνδεση μεταξύ Ουγγαρίας και ανατολικής Κροατίας και Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης με την Αδριατική Θάλασσα και εκτείνεται από τη Βουδαπέστη έως το λιμάνι Ploce. Παρόλο που η 
πλειονότητα του αυτοκινητόδρομου μήκους 702 χιλιομέτρων διασχίζει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, αποτελεί επίσης τη 
συντομότερη διαδρομή μεταξύ της ανατολικής και της νότιας Κροατίας. 
 

 Croatia Airlines και Jadrolinija προσφέρουν ολοκληρωμένα εισιτήρια 
Η εθνική αεροπορική εταιρεία Croatia Airlines και η ναυτιλιακή εταιρεία Jadrolinija σύντομα θα προσφέρουν 
ολοκληρωμένα αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε επιβάτες που ταξιδεύουν από ευρωπαϊκά αεροδρόμια 
σε νησιωτικούς προορισμούς της Κροατίας, ανέφεραν οι δύο εταιρείες σε ανακοίνωση. Το νέο σχέδιο θα 
επιτρέπει στους επιβάτες να αγοράσουν ένα εισιτήριο με το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες 
και των δύο εταιρειών. 
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 Μείωση του όγκου ιχθυοκαλλιέργειας στην Κροατία το 2019 
Η Κροατία μείωσε τη συγκομιδή και την παραγωγή ψαριών κατά 6,3% το 2019 σε σύγκριση με το 2018 και ο 
αριθμός των αλιέων μειώθηκε επίσης, κατά 0,9% σε 6,607 σύμφωνα με την κ/Στατιστική Υπηρεσία (DZS). 
Πέρυσι, η ποσότητα των ψαριών που πωλήθηκαν μειώθηκε κατά 6.316 τόνους σε 59.481 τόνους και η αξία της 
μειώθηκε κατά 12,4% σε 455,9 εκατ. HRK. Ο αριθμός των αλιευτικών σκαφών αυξήθηκε κατά 0,5% σε 7,614. 
Ο όγκος της παραγωγής ψαριών γλυκού νερού αυξήθηκε κατά 6,9% σε 3.100 τόνους και η αξία του αυξήθηκε 
κατά 5,3% το χρόνο. 
 

 UNCTAD: Η Κροατία μεταξύ των χωρών που έχουν πληγεί περισσότερο από την πτώση του τουρισμού 
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη 
(UNCTAD) η Κροατία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών των οποίων το ΑΕΠ ενδέχεται να υποφέρει περισσότερο 
από τις τουριστικές απώλειες. Στην έκθεση, που δημοσιεύθηκε την 1

η
  Ιουλίου τ.ε., αναφέρεται ότι η Τζαμάικα, η 

Ταϊλάνδη και η Κροατία είναι οι τρεις πρώτες χώρες που πλήττονται περισσότερο από την πτώση του τουρισμού. 
Αναλύοντας τον αντίκτυπο των τουριστικών απωλειών στο μερίδιο της βιομηχανίας στο εθνικό ΑΕγχΠ, η UNCTAD 
εκτιμά ότι η Κροατία θα μπορούσε να χάσει το 8% του ΑΕΠ ενώ επίσης η απασχόληση ανειδίκευτων εργαζομένων 
θα μπορούσε να μειωθεί με διψήφιο ποσοστό ακόμη και στο πιο μέτριο σενάριο.  
 

 Δημοσίευση διαγωνισμού για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
Ο εθνικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας της Κροατίας (HEP) ανακοίνωσε δημόσιο διαγωνισμό για την ανάπτυξη 
και πώληση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κροατία και ο διαγωνισμός θα είναι ανοιχτός έως τις 31 
Δεκεμβρίου. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στάλθηκε σε μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης για την 
προετοιμασία φακέλων και σε φυσικές οντότητες που ενδιαφέρονται για την πώληση έργων για ανεξάρτητους 
σταθμούς ηλιακής ενέργειας για την ανάπτυξη ενέργειας ίσης με 2 MW ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικά πάρκα 
και μονάδες υδροηλεκτρικής ενέργειας με ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από 1 MW. Η HEP σχεδιάζει να επενδύσει 
συνολικά 14,5 δις HRK κατά την περίοδο 2021 έως 2024. Οι επενδύσεις σε σταθμούς ηλιακής ενέργειας κατά την 
περίοδο από το 2019 έως το 2023 προγραμματίζονται σε 750 εκατ. HRK. 
 

 Η εταιρεία Dukat πρόθυμη να εξαγοράσει γάλα από τους συνεργαζόμενους αγρότες με τη Meggle 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Dukat, με έδρα το Ζάγκρεμπ, η προαναφερθείσα είναι πρόθυμη να 
αγοράσει γάλα από αγρότες που έχουν συμβόλαιο με Meggle, αφού η Meggle ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα 
κλείσει το εργοστάσιό της στο Osjek. Η Dukat επί του παρόντος συνεργάζεται με περισσότερους από 2.000 
μικρούς, μεσαίους και μεγάλους παραγωγούς γάλακτος σε όλη την Κροατία. 
 

 Η κυβέρνηση στέλνει 3 δανειακές συμβάσεις με διεθνή ιδρύματα για επικύρωση στο Κοινοβούλιο 
Η κυβέρνηση έστειλε στο Κοινοβούλιο για επικύρωση 3 δανειακές συμβάσεις με διεθνή χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα αξίας 660 εκατ. Ευρώ για να ανταποκριθεί στην κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, 
για την ανασυγκρότηση μετά τον σεισμό και για την ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης. Η μια σύμβαση 
αναφέρεται στο δάνειο της Παγκόσμιας Τράπεζας ύψους 275,9 εκατ. Ευρώ για την υποστήριξη αντιμετώπισης της 
κρίσης και για ανάκαμψη και η άλλη στο δάνειο επίσης της Παγκόσμιας Τράπεζας ύψους 183,9 εκατ. Ευρώ για 
την ανασυγκρότηση του Ζάγκρεμπ μετά το σεισμό και για την ενίσχυση της ετοιμότητας για τη δημόσια υγεία. 
Η κυβέρνηση απέστειλε επίσης στο Κοινοβούλιο για επικύρωση σύμβαση δανείου 200 εκατ. Ευρώ από την 
Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
 

 Οι οινοποιοί της Κροατίας θα λάβουν επιπλέον 13 εκατ. HRK 
Το κ/Υπουργείο Γεωργίας αποφάσισε να αυξήσει τη χρηματοδότηση από το κονδύλιο κρασιού κατά άλλα 13 εκατ. 
HRK., μια απόφαση που χαιρέτησε το Οικονομικό Επιμελητήριο της Κροατίας (HGK). Αντί για τα αρχικά 
προγραμματισμένα 43 εκατ. HRK, το Υπουργείο Γεωργίας εξασφάλισε επιπλέον 13 εκατ. HRK, αυξάνοντας το 
συνολικό ποσό της ενίσχυσης για τη σταθεροποίηση της αγοράς οίνου σε 56,5 εκατ. HRK. 
Η Ένωση των Οινοποιών επίσης χαιρέτισε την απόφαση αναφέροντας ότι η κρίση του κορονοϊού έχει επηρεάσει 
σοβαρά τον αμπελουργικό τομέα και την οινοπαραγωγή. 
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 Ο Όμιλος Podravka σημειώνει αυξημένα κέρδη το α’ εξάμηνο κατά 15,4% 
Ο Όμιλος Podravka δημιούργησε καθαρό κέρδος 161,6 εκατ. HRK το α’ εξάμηνο του 2020, αυξημένο κατά 15,4% 
από την ίδια περίοδο το 2019, σύμφωνα με την οικονομική του έκθεση. Ο τομέας των τροφίμων κέρδισε 1,76 δις 
HRK σε έσοδα από πωλήσεις, αυξημένο κατά 70,7 εκατ., ενώ ο τομέας των φαρμακευτικών προϊόντων 
παρουσίασε αύξηση των εσόδων από τις πωλήσεις κατά 35,1 εκατ. HRK ανερχόμενος συνολικά στα 490,3 εκατ. 
HRK. Η μεγαλύτερη αύξηση εσόδων από τις πωλήσεις σημειώθηκε στην περιφέρεια Adria- χώρες της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας και Αλβανία (κατά 68,5 εκατ. HRK), μπροστά από την Κεντρική Ευρώπη (κατά 30,4 εκατ. HRK), την 
Ανατολική Ευρώπη (κατά 5,6 εκατ. HRK) και τη Δυτική Ευρώπη (κατά 3,6 εκατ. HRK). 
 

 Η Hrvatski Telekom παρουσιάζει καθαρό κέρδος ύψους 313 εκατ. HRK το α’ εξάμηνο 
Η Hrvatski Telekom (HT), ο κορυφαίος πάροχος τηλεπικοινωνιών στην Κροατία, σημείωσε καθαρό κέρδος 313 
εκατ. HRK το α’ εξάμηνο του 2020, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσίευσε. Το κέρδος είναι 28,5% χαμηλότερο 
από τα αντίστοιχα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2019. 
 

 Η ΙΝΑ παρουσίασε απώλεια 965 εκατ. HRK το α’ εξάμηνο 
Η εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου INA σημείωσε καθαρή ζημιά 965 εκατ. HRK το α’ εξάμηνο του 2020, 
σύμφωνα με την οικονομική της έκθεση. Ταυτόχρονα, πέρυσι, η εταιρεία σημείωσε κέρδος 188 εκατ. HRK, το 
οποίο δείχνει σε ποιο βαθμό οι περιορισμοί και η κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία του κορονοϊού 
επηρέασαν την επιχειρηματική της απόδοση. 
 

 Μείωση του καθαρού κέρδους του Ομίλου Atlantic κατά 31,2% 
Το πρώτο εξάμηνο του 2020, ο όμιλος Atlantic Grupa σημείωσε καθαρό κέρδος 146,9 εκατ. HRK, μειωμένο κατά 
31,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 ο όμιλος 
Atlantic Grupa d.d. ανέφερε έσοδα από πωλήσεις ύψους 2,46 δις HRK, μειωμένη κατά 0,9% σε ετήσια βάση, 
σύμφωνα με την οικονομική έκθεση που δημοσίευσε ο όμιλος στο Χρηματιστήριο του Ζάγκρεμπ (ZSE). 
 

 Ο Όμιλος Djuro Djakovic σημειώνει απώλειες ύψους 25,4 εκατ. HRK το α’ εξάμηνο 
Ο όμιλος Djuro Djakovic Metal Engineering Group σημείωσε απώλεια 25,4 εκατ. HRK το α’ εξάμηνο του 2020, 
απώλεια 12 εκατομμυρίων υψηλότερη από ό, τι την ίδια περίοδο το 2019, σύμφωνα με την οικονομική του 
έκθεση. Οι εξαγωγές αντιπροσώπευαν το 75,4% των συνολικών λειτουργικών εσόδων. 
 

 Ο Όμιλος Koncar παρουσίασε κέρδη 33,1 εκατ. HRK το α’ εξάμηνο  
Ο Όμιλος Koncar, με έδρα το Ζάγκρεμπ, που ειδικεύεται στην ηλεκτρική βιομηχανία σημείωσε καθαρό κέρδος 
33,1 εκατ. HRK το α’εξάμηνο του 2020, το οποίο είναι 2,5 φορές υψηλότερο από ό, τι την αντίστοιχη περίοδο του 
2019 σύμφωνα με την οικονομική του έκθεση. Τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν σε 1,4 δις HRK, 
αυξημένα κατά 12,1% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα από τις πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11,1% σε 1,34δις HRK ενώ οι 
δαπάνες του ομίλου αυξήθηκαν κατά 10,7% σε 1,38 δις HRK. 
 
 
 
 
 

 
 
 


