Heti gazdasági figyelő - HORVÁTORSZÁG

I.

GAZDASÁGI HÍREK

A vállalkozások 2018-ban összesítve jelentős nyereséget valósítottak meg
A Pénzforgalmi Ügynökség (FINA) június 4-én megjelent közleménye szerint a horvátországi
társasági adóalanyok – leszámítva a pénzügyi szektort – 2018-ban összesítve 28,3 Mrd HRK (3,82
Mrd EUR) nettó nyereséget valósítottak meg, ami jelentősen jobb a 2017. évtől, amikor az összesített
eredmény 3,1 Mrd HRK (420 M EUR) nettó veszteség volt. A tavalyi évben a több mint 130 ezer
vállalkozás összbevétele 751,2 Mrd HRK (101,51 Mrd EUR), összkiadása pedig 715,4 Mrd HRK
(96,68 Mrd EUR) volt. Összehasonlítva az előző évvel, az összbevételek 8,6 százalékkal, míg az
összkiadások 4 százalékkal nőttek. A vállalkozások 68 százaléka zárta az évet nyereséggel, míg 32
százalékuk veszteséget valósított meg.
A Világbank kilátásaiban csökkentette a horvát gazdaság várható teljesítményét
A Világbank a június 4-én megjelentetett globális gazdaságalakulási becslésében (GEP) csökkentette
a horvát gazdaság teljesítményének becslését a 2019-2021. közötti időszakra. A VB szakemberei az
idei és a jövő évre is 2,5 százalékos GDP növekedést várnak, ami 0,3 százalékponttal kevesebb, mint
az előző, 2019. január havi becslés alkalmával. A VB 2021-re a gazdaság 2,4 százalékos bővülést
várnak, s ez 0,2 százalékponttal alacsonyabb az előző becsléstől.
Az Európai Bizottság tavaszi ajánlásai Horvátországnak
Az Európai Bizottság a június 5-én megjelentette az Európai szemeszteren belüli tavaszi ajánlásait,
amelyekben Horvátországot ösztönzi a kutatási és innovációs, városi és vasúti közlekedési,
energiahatékonysági projektekbe, valamint a megújuló energiaforrás- és környezeti infrastruktúrába
irányuló befektetések megvalósítására. Az ajánlások között van az állami tulajdonban lévő vállalatok
üzleti irányításának javítása, valamint a privatizációjuk felgyorsítása.
II.

MAKROGAZDASÁGI MUTATÓK

A Horvát Nemzeti Bank legújabb adatai szerint 2019. február 28-al az államadósság összege elérte a
287,7 Mrd HRK-t (38,88 Mrd EUR), s ez 1,4 százalékkal több, mint 2019. január 31-én, illetve 2,1
százalékos bővülés 2018 februárjához viszonyítva. A bruttó külföldi adósságé 40,2 Mrd EUR, ami 3,6
százalékos növekedés 2018. év végi adatokkal összehasonlítva, illetve 0,5 százalékos évközi szintű
emelkedést jelent.
III.

KORMÁNYHATÁROZATOK

A kormány a 2019. június 6-án megtartott ülésén a következő gazdasági, illetve pénzügyi
vonatkozású határozatokat hozta:






Elfogadta az Államadósság-kezelési Stratégiát a 2019-2021 közötti időszakra. A Stratégia
szerint az GDP 2019-ben 2,5 százalékkal, 2020-ban 2,4 százalékkal, 2021-ben pedig 2,3
százalékkal fog növekedni, míg az államadósságot a kormány a GDP 74,5 százalékos szintjéről
2021 végére a GDP 65,4 százalékára kívánja csökkenteni.
Elfogadta az Európai Gazdasági Térség tagállamainak állampolgárairól és családtagjaikról
szóló törvény végleges tervezetét, amellyel a horvát jogba beépül az Európai Parlament és a
Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a
tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról.
Jóváhagyta a 70 százalékos többségi állami tulajdonban lévő spliti Jadroplov tengeri hajózási
vállalatnak a 48,6 M HRK (6,56 M EUR) összegű hitelfelvételt a Horvát Postabanknál és a
Horvát Felújítási és Fejlesztési Banknál (HBOR), amelyre 24,3 M HRK (3,28 M EUR)
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összegben – a teljes hitel összegének 50 százalékában – állami garanciát ad ki. A hitel
visszafizetési határideje 10 év, halasztási idő 2 év, a kamat mértéke változó azzal, hogy a kezdő
mérték 4 százalék, a változásról pedig a HBOR határoz. A spliti vállalat a hitelt a 2015-2019
évi időszakra elfogadott átstrukturálási program végrehajtására fogja felhasználni.
A kormány a 2019. június 6-án megtartott ülésén nem határozott gazdasági, illetve pénzügyi
vonatkozású személyügyi előterjesztésben.
Forrás: Magyarország Nagykövetsége, Zágráb
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