
Heti gazdasági figyelő - HORVÁTORSZÁG 

 

I. GAZDASÁGI HÍREK 

 

A zágrábi turisztikai bevételek a tavalyi forgalom mintegy 30% -át érik csak el 
A világjárvány és a földrengés következményeként, Zágráb város turisztikai bevételei jelentősen 

csökkentek, a turisták és vendégéjszakák száma a tavalyi év eredményeinek csak 30%-át érik el. 

A Zágrábi Idegenforgalmi Hivatal szerint idén az „Advent Zágrábban" nevű rendezvénysorozat 

megtartása is bizonytalan. 2020. szeptember végéig mintegy 283 ezer turista érkezett Zágrábba, 

akik 624,3 ezer vendégéjszakát töltöttek el a horvát fővárosban, ami a tavalyi adatok 26, illetve 

31%-a. A legnagyobb számban belföldi turisták érkeztek Zágrábba. Külföldről a legtöbben 

Németországból, Olaszországból, Bosznia-Hercegovinából és Lengyelországból látogattak 

Zágrábba. A turisták cca. 50%-a szállodákban szállt meg, mintegy 40%-a magánszállásokon, 

10%-a pedig ifjúsági szállásokon. Martina Bienenfeld, a Zágrábi Idegenforgalmi Hivatal 

(TZGZ) igazgatója szerint, jelen helyzetben a fenntartható turizmusra kell összpontosítani, 

figyelembe véve az egészségvédelmi előírásokat, és minden eddiginél nagyobb szükség van 

az idegenforgalmi szereplők együttműködésére, támogatására és egymás iránti kölcsönös 

bizalmára. 
 

Horvátországban esett vissza legnagyobb mértékben az új autók értékesítése 
Az Európai Autógyártók Egyesületének (ACEA) adatai szerint szeptemberben 3 907 új autót 

regisztráltak Horvátországban, ami 12,8%-kal kevesebb, mint az előző év azonos hónapjában. A 

csökkenő tendencia már hetedik hónapja tart. Az ACEA szerint Horvátországban a januártól 

szeptemberig tartó időszakban 28 246 új autót regisztráltak, ami 45%-os visszaesést jelent az 

előző év azonos időszakához képest, ami a legnagyobb csökkenés az EU tagországok között. 
 

A kormány módosítja a koronavírus-járvány okozta válsággal sújtott vállalatoknak nyújtott 

támogatásokat 

Andrej Plenkovic miniszterelnök és Josip Aladrovic munka- és nyugdíjrendszerügyi miniszter 

sajtótájékoztatón bejelentette, hogy módosulnak a támogatási intézkedések, amelyeket a 2020. 

utolsó negyedévében kifizetett bérek esetében fognak alkalmazni. Az új kritériumok szerint a 

bértámogatásra jogosultság a 2020. és 2019. évi II. és III. negyedévben megvalósított üzleti 

eredmények összehasonlításával történik, így reálisabb kép alakul ki arról, hogy mely cégek 

szorulnak valóban támogatásra. A támogatás összege is differenciált lesz, az összbevétel 40%-

os visszaesésének esetében munkavállalónként 2000 kuna (1 HRK kb. 48,5 HUF), 60%-os 

csökkenés esetében pedig 4000 kuna támogatás igényelhető. Az ún. „rövidített munkaidő” 

támogatás legnagyobb összege 2000 kunáról 2800-ra növekszik. 
 

II. VÁLLALATI HÍREK 
 

A Belje megvásárolja a Meggletől az eszéki tejgyárat 

A Fortenova Csoport tulajdonában lévő Belje mezőgazdasági vállalat lesz 2021. január 1-jétől 

az eszéki tejgyár új tulajdonosa. Az eddigi tulajdonos, a német Meggle négy hónappal ezelőtti 

bejelentése szerint, december 31-ével be fogja zárni az eszéki üzemet, tekintettel arra, hogy a 

cégvezetés szerint a horvátországi termelés nem nyereséges. A Meggle szerbiai és bosznia-

hercegovinai üzemei tovább működnek a jelentősen kedvezőbb üzleti környezet miatt. A 

rendelkezésre álló információk szerint a Belje meg fogja tartani az alkalmazottak 70%-át 

(jelenleg 160 munkavállaló dolgozik), valamint folytatni fogja a tej felvásárlását mind a 280 

beszállítótól. 
 

A Klimaoprema a svájci védőoltás gyártó üzem fő tervezője és kivitelezője 
A Klimaoprema vállalat, szellőztető és légkondicionáló berendezések ismert horvátországi 

gyártója a Svájcban épülő mRNA-1273 koronavírus védőoltás előállítására szolgáló objektum fő 

tervezője és kivitelezője. Gyártóként a tervezés során a samobori vállalattal egy amerikai cég, a 

CRB is közreműködik a gyártási folyamat fejlesztésében. A Klimaoprema felelős a folyamatok 

végrehajtásáért a tervezési fázistól a szükséges tanúsítványok megszerzéséig és a felhasználónak 

történő átadásig. A gyár befektetői az amerikai Moderna gyógyszeripari cég és a svájci LONZA 



társaság. Az üzem gyártási területe 2500 m
2
, és az elvárás az, hogy mindössze hat hónap alatt 

épüljön fel, hogy az első oltások már 2021-ben elérhetőek legyenek a piacon. 

 

Az Enterprise Investors lengyel befektetési alap átveszi a Pan-Pek irányítását 

Két és fél évvel a Pan-Pek pékipari vállalathoz történő csatlakozást követően, az Enterprise 

Investors lengyel befektetési alap - amelynek része a Studenac kiskereskedelmi lánc is -, 

átveszi az irányítást az élelmiszer kereskedelméről és pékségeiről ismert vállalat felett. Erre 

azután kerül sor, miután megállapodás született a fennmaradó részvény megvásárlásáról a 

Pan-Pek cég alapítójával, Ivan Parac-al, akivel eddig 65:35 százalékos arányban osztoztak a 

tulajdonban. A cég átvételéhez még szükséges a Piaci Versenyt Felügyelő Állami Ügynökség 

jóváhagyása is. Az akvizíció értékét nem hozták nyilvánosságra. A Pan-Pek az egyik 

legnagyobb fagyasztott péktermék gyártó vállalat Horvátországban. Értékesítési csatornáján 

keresztül horvát kiskereskedelmi láncok fontos beszállítója, valamint 65 saját pékségből álló 

hálózattal is rendelkezik, amelyek többsége Zágrábban, kisebb része pedig a tengerparton 

található. A cég tavaly 36 millió eurós rekord bevételt valósított meg. 
 

A jó üzleti eredményeknek köszönhetően a kutinai Petrokemija cég kifizette a vállalat 

korábban felhalmozott teljes tartozását 
A kutinai Petrokemija műtrágyagyár 2020. év első féléves üzleti jelentése szerint, a nettó 

nyeresége 239 millió kuna volt, ami a tavalyi év azonos időszakra vonatkozó eredmény több mint 

nyolcszorosa. Az üzleti tevékenységből származó bevételek 960 millió kunát értek el, ami 15%-os 

csökkenés, a kiadásokat viszont 35%-kal - 711 millió kunára - csökkentették. A jó üzleti 

eredményeknek köszönhetően a Petrokemija 6 hónappal a feltőkésítési szerződésben rögzített 

határidő előtt visszafizette valamennyi régi tartozását (206 millió kuna) mind a Horvát 

Villamosműveknek (HEP), mind az Első Földgázipari Vállalatnak (PPD), mind az INA-nak. 
 

III. ENERGETIKAI HÍREK 
 

A Horvát Villamosművek (HEP) az elmúlt évek legnagyobb projektjét tervezi megvalósítani 

A Horvát Villamosművek (HEP) idén megkezdte előkészítését a Senj vízerőmű-rendszer 

második szakaszának megvalósítását, amely két részből áll: a kosinji vízerőmű-rendszer és a 

Senj 2 vízerőmű építése, melyek összteljesítménye 412 MW. A beruházás értéke 3,4 milliárd 

kuna. Elfogadásra került a projekt környezetvédelmi hatástanulmánya, és így a vállalat 

megkapta az előzetes építési engedélyeket is. A projekt magában foglalja a két nagy 

létesítményű, a kosinji és a Senj 2 vízerőmű építésén túl, alagutak, új utak, és a keletkező 

mesterséges tó által elárasztandó terület összes kulturális vagyontárgyának kimentésére 

vonatkozó engedélyt is. 
 

IV. KORMÁNYHATÁROZATOK 
 

A Kormány a 2020. október 22-én megtartott ülésén a következő gazdasági, illetve 

pénzügyi vonatkozású határozatokat hozta: 

A horvát Kormány felhatalmazta a pénzügyminisztert, hogy a kormány nevében írja alá 

Horvátország és az Európai Unió közötti 1.020.600.000 euró kölcsönre vonatkozó szerződést, 

amit a már elfogadott bértámogatási programok (munkahely-megőrzési, illetve rövidített 

munkaidő program) finanszírozására használ fel déli szomszédunk. A kölcsön 

visszafizetésének határideje 2035. év. 
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