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I. GAZDASÁGI HÍREK 

 

Nem adó jellegű vállalkozói terhek mértékének csökkentésének javaslata 

A Horvát Munkaadók Egyesülete (HUP) javaslata szerint minél hamarabb csökkenteni kell 20 

nem adó jellegű ún. „parafiskális” vállalkozói teher mértékét. A többi esetében - melynek 

becslések szerint meghaladja a 400-at -, javasolják annak megszüntetését vagy a jelentős 

mértékű - legalább 70 százalékos - csökkentését. Összehasonlításul: 2007-ben közzétett 

adójellegű járulékok listáján 245 nem adó jellegű teher szerepelt, amelyek száma 2019 végére 

már meghaladta a 400-at. 

 

A Horvát Nemzeti Bank elnöki vélemény a kuna árfolyamáról  
Boris Vujcic, a Horvát Nemzeti Bank (HNB) elnöke szerint a mostani válság nagyon erős, 

példa nélküli. Vujcic szerint, ha a devizatartalék magasabb, mint a pénzkínálat, mint pl. 

Horvátország esetében, akkor bármilyen szintű árfolyamot fenntarthatnak, és bármikor 

visszavásárolhatják a devizatartalékokra vonatkozó opciókat. A devizatartalék lényege az, 

hogy bármikor rendelkezésre álljon a hazai valuta árfolyamának biztosítása érdekében. Ennek 

költsége a kamatlábakban jelenik meg: nehezebb az árfolyamot stabilan és erősen tartani 

alacsony kamatlábak mellett. Az árfolyam megvédése Horvátországban kulcsfontosságú. A 

megtakarítások több mint 50 százaléka euróban van, ezért a bankok euróhoz kapcsolt hiteleket 

nyújtanak. Ha figyelembe veszik a horvát gazdaság összes szereplőjét, a vállalati és az állami 

szektort, akkor mintegy 500 milliárd kuna olyan adósság van, ami függ az euró árfolyamától. 

Az árfolyam megtartása tehát kulcsfontosságú. 

 

A Pénzügyminisztérium 2,55 Mrd HRK értékű kincstárjegyet bocsátott ki  
A Pénzügyminisztérium kedden a tervezettnél jelentősen magasabb, 2,55 Mrd HRK (340 M 

EUR) kincstárjegyet értékesített aukción, alacsony, 0,06 százalékos kamatmérték mellett. Az 

1,16 Mrd HRK (154,7 M EUR) értékű kincstári jegy lejártával a bejegyzett kunás kincstári 

jegyek értékének mérlege 1,39 Mrd HRK-val (185,3 M EUR) növekszik meg 17,9 Mrd HRK-

ra (2,39 Mrd EUR). A következő aukció április 28-án kerül megrendezésre a Bloomberg 

Auction System (BAS) útján. 

 

II. VÁLLALATI HÍREK 

 

A Horvát Posta 108 M HRK (14,4 M EUR) értékű projektet indít  
A Horvát Posta 108 M HRK (14,4 M EUR) értékű projektet indít, amellyel csökkennie 

kellene a csomagátvételkor kialakult soroknak, mert lehetővé válna a csomag átvétele a nap 

bármely órájában. A Horvát Posta 300 csomagautomata beszerzéséről döntött, amelyeket 
Horvátország szerte a nagyobb városközpontokban fognak elhelyezni. Az első telepítés 

várhatóan ez év utolsó negyedévében történik meg. 

 

III. ENERGETIKAI HÍREK 

 

Új tenger alatti elektromos kábel üzembe helyezése Silba és Premuda szigetek között 

Üzembe helyezték a Silba és Premuda szigetek közötti tenger alatti kábelt, amivel Premudat 

ismét összekötötték a horvát elektromost hálózattal. Ily módon a Horvát Elektromos Művek 

Országos Disztribúciós Rendszerirányítója (HEP ODS) biztosítja a sziget villamosenergia-

ellátását. A beruházás értéke 6,6 millió HRK-t (880 ezer EUR) tett ki. A projekt része a HEP 

ODS által előkészített szélesebb körű disztribúciós hálózat rekonstrukciójára és építése, 

valamint az elektro-energetikai infrastruktúra bővítésére irányuló terve a 2020. évre, 

amelynek teljes értéke 1 Mrd HRK (133,3 M EUR). 

 



IV. MAKROGAZDASÁGI MUTATÓK 

 

Infláció 

A 2020. márciusi infláció (fogyasztói árindex éves átlaga) éves mértéke 1,0 százalék volt. 

 

Átlagbér  
A 2020. februári bruttó átlagbér 9.266 HRK-t tett ki, ami nominálisan 4,1 százalékos, reálisan 

pedig 2,6 százalékos növekedés jelent a tavalyi év azonos hónapjához képest. A nettó átlagbér 

6.789 HRK volt (nominálisan 4,1 százalékos, reálisan pedig 2,6 százalékos növekedés a 

2019. február hónapjához viszonyítva). 2020. februárjában 1 EUR = 7,44 HRK volt. 
 

Foglalkoztatottság / Munkanélküliség 

A Horvát Statisztikai Hivatal 2020. március hónapra (1.515.174 fő) vonatkozó adatai szerint 

a foglalkoztatottak száma február hónaphoz (1.515.889 fő) képest százalékban közel azonos 
szintű. A kisiparosoknál és szabadúszóknál azonban 1,1 százalékos enyhe csökkenés 

keletkezett (183.968 ezer főről 181.959 főre). 

Márciusban a munkanélküliek száma (143.461 fő) 4 százalékkal (5.484 fővel) volt magasabb 
februárhoz képest. Ezzel a munkanélküliségi ráta 8,3-ról 8,6 százalékra nőtt. A 2019. évre 

vonatkozó átlagos munkanélküliségi mutató 6,6 százalék volt. 

 

V. KORMÁNYHATÁROZATOK 

 

A kormány a 2020. április 23-án megtartott ülésén a következő gazdasági, illetve 

pénzügyi vonatkozású határozatokat hozta: 

 

Elfogadta a koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések felfüggesztésének 
ütemtervét a következők szerint:  
- 2020. április 27-től engedélyezik  

o az összes kiskereskedelmi tevékenység működését, kivéve azokban az 

üzletekben, amelyek a bevásárlóközpontokban vannak, és működésük eddig is 
tilos volt;  

o azoknak a szolgáltatásoknak a nyújtását, amelyeknél nem feltétlen szükséges 

a személyes kapcsolat az ügyfelekkel (pl. cipész, szabó, kulcskészítő, utazási 
ügynökség irodája, fotóstúdió);  

o városi tömegközlekedést; 

o könyvtárak, múzeumok, galériák, antikváriumok és könyvesboltok működését; 

- 2020. május 4-étől engedélyezik:  
o azoknak a szolgáltatásoknak a nyújtását, amelyeknél megvalósulhat a 

személyes érintkezés az ügyfelekkel (pl. fodrász, kozmetikus, pedikűrös);  
- 2020. május 11-étől engedélyezik:  

o 10 főt nem meghaladó gyülekezéseket; 
o bevásárlóközpontok működését;  
o óvodák működését;  
o tanítás kivitelezése kisiskolások (általános iskolák 1.-4. osztályos tanulói) 

részére;  
o megyék közötti szárazföldi személyszállítás, valamint belföldi légi járatok 

lebonyolítása;  
o nyílt terű résszel vagy terasszal rendelkező vendéglátóipari egységek 

működését a kültéri részen;  
o a szállásszolgáltatási egységeken belül működő vendéglátóipari egységek 

működését kizárólag a szállást igénybe vevők részére;  
o nemzeti parkok és természetvédelmi parkok működése; 

o a belföldi elektronikus utazási engedély kiadási hatályának bővítése. 

 



Elfogadta a Különleges körülmények időtartama alatti végrehajtásra és csődeljárásra 

alkalmazandó beavatkozási intézkedésekről szóló törvény végleges tervezetét, amellyel a 

koronavírus-járvány időtartama alatt a lakosság mentesül bármilyen ilyen típusú eljárás alól. 
A kormány kérte a parlamentet, hogy sürgősségi eljárást alkalmazzon a törvény 

megtárgyalására és elfogadására. 

 

Elfogadta az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2394 számú (2017. december 12.) a 

fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti 

együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet 

végrehajtásáról szóló törvény végleges tervezetét.  
 
Az EU szabályokkal való jogharmonizáció keretein belül elfogadta a Környezeti károkért 
való felelősségről szóló Kormányrendeletet. 
 
 
 
Forrás: Magyarország Nagykövetsége, Horvátország 
 


