
Heti gazdasági figyelő – HORVÁTORSZÁG 

 

I. GAZDASÁGI HÍREK 

 

A pénzügyminiszter elégedett a kereskedelem és a turizmus 2021. évi eredményeivel  

Zdravko Maric pénzügyminiszter elégedett a kereskedelem és a turizmus 2021. évi 

eredményeivel. Hangsúlyozta, hogy a kereskedelmi szektor bevétele 5%-kal meghaladta a 2019. 

évi eredményt, míg a turisztikai szektor elérte a covid-válság előtti év bevételének 90,3%-át. A 

2022. évben a legnagyobb kihívásokat továbbra is a covid-járvány, a tavalyi év második felében 

megemelkedett infláció és a kereskedelmi ellátási láncok működésének rendezése fogja jelenteni. 

Maric hisz abban, hogy az áruszállításban fennálló nehézségek a közeljövőben megoldódnak, 

ami közvetett hatással lesz az infláció mértékére is. A Minisztérium becslései szerint 2022-

ben az infláció mértéke 3,5%-os lesz. 

 

A kormány módosította a 2021. évi GDP növekedésre és az államadósság mértékére 

vonatkozó becslését 

A kormány 2021 decemberében módosította az augusztusi becslését a 2021. évi GDP 

növekedést és az államadósság mértékét illetően. A legfrissebb mutatók szerint a gazdaság 

teljesítménye 2020-szal összehasonlítva több mint 10%-kal jobb (az augusztusi becslés 

szerint 9%-os GDP emelkedést terveztek). Ugyanakkor az államadósság 2021 végére a GDP 

83%-át fogja elérni, ami 0,7 százalékpontos csökkenés az augusztusi becsléssel 

összehasonlítva. 
 

Megkezdődik a vízközművek szervezeti összevonása 

A 2022. év első napjával megkezdődött a vízközművek összevonásának folyamata, amelynek 

eredményeként a vízellátási szolgáltatást nyújtó cégek száma a jelenlegi 170-ről 41-re 

csökken. A folyamat jogi hátterét a Vízellátó területekről szóló kormányrendelet biztosítja, 

amelyet a kormány a 2021. december 30-ai ülésén fogadott el. A rendelet közvetlen célja a 

lakosság ivóvízellátása biztonságának növelése, a vállalati átstrukturálással pedig várhatóan a 

szolgáltatói árak csökkenni fognak. Az eddig működő rendszer egyik fő hiányossága az volt, 

hogy a helyi önkormányzatok tulajdonában lévő vízközművek nagy része sem emberi 

erőforrás, sem műszaki felszereltség szempontjából nem volt képes a kívánt minőségben 

biztosítani a vízellátási szolgáltatást. 
 

A bródi Djuro Djakovic vállalat cseh stratégiai partnere 64 M euróval fogja feltőkésíteni a 

céget 

Andrej Plenkovic miniszterelnök tárgyalt a bródi Djuro Djakovic vállalat képviselőivel a cég 

átstrukturálási programjáról és a cseh DD Aquisition vállalat belépéséről a tulajdonosi 

struktúrába. Az Európai Bizottság által is jóváhagyott program szerint a Djuro Djakovic 57,4 

M eurós állam felé fennálló adóssága tulajdonrésszé és állami garanciává alakul át, míg a cseh 

partner 64 M eurós befektetéssel fogja növelni a Djuro Djakovic alaptőkéjét. Az átstrukturálás 

keretein belül megszűnik a Djuro Djakovic Ipari megoldások (Djuro Djakovic Industrijska 

rjesenja) leányvállalat, valamint megszűnik három vasúti kocsi típus gyártása. Plenkovic 

bejelentette, hogy a kormány most már formálisan is jóváhagyhatja az átstrukturálási 

programot és befektetésről szóló szerződés aláírását. Ezt követően a bródi részvénytársaság 

közgyűlése el fogja fogadni a szükséges határozatokat az eljárás lezárása érdekében. 
 

A Petrokemija tervezi, hogy kivonja részvényeit a Zágrábi Értéktőzsdéről 

A kutinai Petrokemija műtrágyagyártó cég közleménye szerint 2022. január 10-én a vállalat 

Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága közös ülésén határozni fog arról a Közgyűlés elé 

terjesztendő javaslatról, amely szerint a cég kivonná részvényeit a Zágrábi Értéktőzsdéről. A 

tőkepiaci szakértők kissé meglepődtek a javaslaton, ugyanis a vállalat immár 6 hónapja keres 

stratégiai befektetőt, és az állam is mintegy 40%-os részesedéssel rendelkezik a cégben. 

Tekintettel arra, hogy a részvények tőzsdei piacról való kivonásához a vállalat Közgyűlésének 

75%-os többségű döntése szükséges, a kérdésnek a kormány ülésének napirendjén is 

szerepelnie kell, mivel az állam beleegyezése nélkül ez a művelet nem hajtható végre. 

 



II. KORMÁNYHATÁROZATOK 
 

 

A horvát kormány a 2021. január 5-én megtartott ülésén a következő gazdasági, illetve 

pénzügyi határozatot hozta: 

 

• Elfogadta a határozatot, amellyel a sibeniki Impol-TLM alumíniumgyártó 

vállalat üzemének rekonstrukcióját stratégiai fontosságú befektetési projektnek 

minősítette. A projekt 183 M kuna (24,4 M euró) értékű 1. fázisában 

megvalósul az öntöde üzemének rekonstrukciója, amellyel biztosítják majd az 

alapanyaggal való folyamatos ellátást, a végtermékek minőségének növelését 

és a költségek csökkentését. A projekt megvalósításának határideje 2024. 

december 31. 
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