
 

 

Heti gazdasági figyelő – HORVÁTORSZÁG 

 

 

I. GAZDASÁGI HÍREK 

 

Növekedett a lakossági fogyasztás 2018 decemberében 

2018 decemberében a lakossági fogyasztás elérte a 14,85 Mrd HRK-t (2,01 Mrd EUR), ami 1,06 Mrd 

HRK-val (143,24 M EUR), azaz 7 százalékkal több, mintegy évvel korábban. Tomislava Ravlic, a 

HGK kereskedelmi szektorának igazgatója szerint, a bérek és az egyéb juttatások adóteher-mentesítése 

okozta a fogyasztás ilyen mértékű növekedését. Becslése szerint 2019-ben a lakossági fogyasztás 

elérheti a 2008-as évi válság előtti szintet. 

 

A Pénzügyminisztérium kincstárjegyeket értékesített a hazai tőkepiacon 

Zdravko Maric pénzügyminiszter megerősítette, hogy a Pénzügyminisztérium január 2-án a hazai 

tőkepiacon 2,048 Mrd HRK (276,76 M EUR) értékű kincstárjegyet értékesített. Ezzel egy időben 

megtörtént a 2018. január 2-án kiadott 1 éves lejáratú 1,94 Mrd HRK (262,16 M EUR) kincstárjegyek 

kifizetése. A két művelet után a Minisztérium által kibocsátott, nem lejárt kincstárjegyek összértéke 

18,182 Mrd HRK (2,46 Mrd EUR) volt. A tárca közleményében bejelentette, hogy a kincstárjegyek 

következő kibocsátására január 22-én kerül majd sor. 

 

II. MAKROGAZDASÁGI MUTATÓK 

 

Kristijan Stanicic, a Horvát Idegenforgalmi Közösség igazgatója tájékoztatása szerint 2018-ban 

Horvátországban a turisták 19,7 millió vendégbeutazást és több mint 106 millió vendégéjszakát 

valósítottak meg. A 2017. évi adatokkal összehasonlítva a beutazások száma 6,5 százalékkal, míg a 

vendégéjszakák száma csaknem 4 százalékkal növekedett. Várakozása szerint idén további 1 Mrd 

EUR értékű befektetés várható a szektorba, ami további növekedést eredményezhet. 

 

A Horvát Nemzeti Bank (HNB) 2018. december 31-én közzétett adatai szerint Horvátország 

államadóssága szeptember 30-án 281,787 Mrd HRK (38,08 Mrd EUR) volt, ami 2,429 Mrd HRK-

val (328,2 M EUR), azaz 0,85 százalékkal kevesebb, mint 2017. szeptember 30-án. A bruttó külföldi 

adósság összege ugyanezen napon, 2018. szeptember 30-án, elérte a 38,478 Mrd EUR-t, ami 977 M 

EUR-os, azaz 2,46 százalékos évközi csökkenést jelent. 

 

III. KORMÁNYHATÁROZATOK 
 

A kormány a 2019. január 3-án megtartott ülésén a következő gazdasági, illetve pénzügyi 

vonatkozású határozatot hozta: 

 

 Elfogadta a gazdaság adminisztratív tehermentesítésének akciótervét, amelynek keretein belül 

314 – az üzleti tevékenység megkezdésével és folytatásával kapcsolatos – adminisztratív 

eljárás egyszerűsítésére, vagy felfüggesztésére kerül majd sor, amelynek eredményeként a 

gazdaság összesített tehermentesítésének tervezett összege 626,74 M HRK (84,69 M EUR). 

Darko Horvat, gazdasági miniszter szerint a legfontosabb intézkedés a cégalapítás teljes körű 

elektronikus ügyintézésének bevezetése 2019. április 1-jétől. 

 Elfogadta a befektetések támogatásáról szóló szabályzat módosítását, amelynek fontos eleme 

a befektetési projekt megvalósításához szükséges, állami tulajdonban lévő használaton kívüli 

ingatlan díjmentes bérbevételének lehetősége. Ilyen esetben a díjmentesség minősül állami 

támogatásnak. 
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