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I. GAZDASÁGI HÍREK 

 

Mérlegelik egy mérsékelt ÁFA-kulcs alkalmazását a földgázellátási szolgáltatásra 

Sajtóértesülések szerint a kormány mérlegeli egy csökkentett ÁFA-kulcs alkalmazását a 

földgázellátási szolgáltatásra. Az intézkedés a szolgáltatást igénybe vevő 600.000 háztartást érintené 

leginkább, ugyanis az ebbe a kategóriába tartozó fogyasztók hatósági áron veszik igénybe a 

szolgáltatást 2021. április 1-ig. Elemzők szerint a csökkentett ÁFA-mérték alkalmazhatóságának 

kérdése azért került napirendre, mert 2019. április 1-jétől a lakossági földgázellátásban mintegy 10 

százalékos áremelkedés várható, amit az ÁFA csökkentésével mérsékelni lehetne. Jelen pillanatban a 

lakosság víz- és villamos energiaellátására, valamint a hulladék elhordási szolgáltatásra alkalmazzák 

a 13 százalékos csökkentett ÁFA kulcsot. Zdravko Maric pénzügyminiszter kijelentette, hogy 2019-

ben biztos nem lesz ÁFA-kulcs módosítás a földgázellátási szolgáltatásra 

 

Hét év alatt 23.300 személy használta az önalkalmazási támogatást 

Az Állami Munkaközvetítő Hivatal (HZZ) adatai szerint 2012. és 2018. között 23.300 személy 

használta fel az ún. önalkalmazási támogatást. A támogatottak 41 százaléka alapított vállalatot (kft.), 

59 százaléka pedig egyéni vállalkozást. Az intézkedést igénybe vevők 75 százaléka fennmaradt a 

piacon. A 2019. évi tervek szerint 6217 munkanélküli személy veheti majd igénybe a támogatást, 

amelyre az állami munkaközvetítő összesen 341,39 M HRK-t (46,13 M EUR) biztosított. 

 

Évközi szinten tovább csökkentek a gazdaságnak nyújtott hitelek 

A Horvát Nemzeti Bank adatai szerint a kereskedelmi bankok által a vállalatoknak forgóeszközökre 

és befektetések megvalósítására odaítélt hitelek összértéke 2018 decemberében 62,9 Mrd HRK (8,5 

Mrd EUR) volt. Ez az összeg 1,6 Mrd HRK-val (216,2 M EUR), mintegy 2,5 százalékkal alacsonyabb, 

mint 2017 decemberében. Évközi összehasonlításban a gazdaságnak nyújtott hitelek összege 2012 

májusától folyamatosan csökken. Az elemzés szerint a gazdaságnak nyújtott hitelek 67 százaléka (42,2 

Mrd HRK, azaz 5,7 Mrd EUR) devizahitel vagy külföldi valutához kötött hitel. 

 

A kormány a mandátuma végéig nem fogja bevezetni az ingatlanadót 

Predrag Stromar miniszterelnök-helyettes, építési és területrendezési miniszter a február 7-ei 

kormányülés előtt bejelentette, hogy a kormány a mandátuma végéig nem fogja bevezetni az 

ingatlanadót. A miniszter szerint az állam nem rendelkezik az összes szükséges adattal ahhoz, hogy 

egy ilyen adóteher bevezetésre kerülhessen. Újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy az 

Európai Bizottság nem követeli Horvátországtól az ingatlanadó bevezetését. 

 

II. MAKROGAZDASÁGI MUTATÓK 

 

Az Állami Statisztikai Hivatal (DZS) 2019. február 7-én közzétett adatai szerint: 

 a kiskereskedelem teljesítménye 2018 decemberében, a 2018 novemberével összehasonlítva 

0,6 százalékkal csökkent, míg 2017 decemberével összehasonlítva 4,0 százalékkal növekedett. 

Az egész éves adatok szerint a kiskereskedelem 2018-ban 3,8 százalékkal bővült a 2017. évhez 

viszonyítva. 

 

 2018 I-XI. hónapjában a teljes horvát export 4,2 százalékkal (13,39 Mrd EUR), az import 

pedig 8,4 százalékkal növekedett (21,93 Mrd EUR). Az áruforgalmi deficit 8,54 Mrd EUR. 

Hazánknak 1.200,1 M EUR értékű aktívuma van. A vizsgált időszakban a Horvátországba 

irányuló exportunk értéke 1.659,1 M EUR, ami 8,5 százalékos növekedés a tavalyi év 

azonos időszakához képest. Az import értéke 459,0 M EUR volt (5,1 százalékos növekedés). 

A kétoldalú kereskedelem horvátországi pozícióját tekintve Magyarország jelenleg az 5. 

helyen szerepel (DE, IT, SI, AT után). Horvátország teljes külkereskedelmi forgalmán 

belül 2018 I-XI. hónapjában hazánk 6,0 százalékot képvisel. 
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