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I. GAZDASÁGI HÍREK 
 

Lemondott Zelimir Vukina, a Podravka Felügyelőbizottságának (FB) elnöke 

Zelimir Vukina, a Podravka élelmiszeripari vállalat FB-i elnöke október 21-én benyújtotta 

lemondását, amely november 1-jével lép hatályba. Ezzel egy időben elindultak a találgatások 

az FB új elnökének személyéről. Belső információk szerint a pozíciót Danir Grbavac, eddigi 

FB-i tag fogja betölteni. Vukina lemondásának oka nem ismert, sajtóinformációk szerint 

összekülönbözött a FB többi tagjával a szlovéniai Zito (melynek a Podravka többségi 

tulajdonosa) mezőgazdasági kombinát egy ljubljanai ingatlanjának eladásával kapcsolatban. Az 

ingatlan megvásárlására érkező árajánlatok közül egy olyan ígérkezett a kedvezőnek, amely az 

ajánlattételi határidő lejárta után érkezett be, és a FB többi tagja leszavazta Vukinát abban, hogy 

a késés ellenére is vegyék figyelembe az ajánlatott. 
 

Horvátország júliusban 60%-kal több árut exportált Oroszországba 

Az orosz RIA hírügynökség adatai szerint az EU országai közül idén júliusban Horvátország 

növelte legnagyobb mértékben Oroszországba irányuló exportját az előző év azonos 

hónapjához képest. A RIA adatai szerint Horvátország júliusban 18,4 M euró értékben szállított 

árut Oroszországba, csaknem 60%-kal többet, mint az előző év azonos hónapjában. Az 

oroszországi import az adatok szerint nem változott jelentősen. Idén júliusban Horvátország 

496 M kuna  (66,13 M euró) értékű terméket importált Oroszországból, a  tavaly  

júliusi behozatal értéke pedig 487 M kuna (64,93 M euró) volt. A teljes éves időszakot 

tekintve a Horvát Kereskedelmi Kamara (HGK) arra figyelmeztet, hogy az Oroszországba 

irányuló horvát export 2022 első hét hónapjában 22%-kal, 93,3 M dollárra csökkent. 

Viszont a júliusi hónapra vonatkozó (megnövekedett) orosz exportadatokat megerősíti a 

horvát Állami Statisztikai Hivatal (DZS) is. Az áruexport növekedése főleg 

gyógyszerekre (10 M euró), dohánytermékekre és tejtermékekre (507e euró) vonatkozik. 

Ami a horvát vállalatokat illeti, a Jadran Galenski Laboratorij-JGL gyógyszergyár, valamint 

a Podravka, és a Vindija élelmiszeripari kombinátok mindig is nagy exportőröknek 

számítottak Oroszország vonatkozásában. Az autóalkatrészeket gyártó solini AD 

Plastik pedig oroszországi leányvállalattal is rendelkezik. 
 

A szállodák költségei miatt rövidül a horvát turisztikai utóidény 

Az orosz-ukrán háború okozta energiaválság miatti árnövekedés következtében a 

Horvátországban működő szállodaláncok mérlegelik a turisztikai utóidény rövidítését. A 

megnövekedett költségek miatt a szállodák többségének a téli hónapokban való nyitvatartás 

már nem kifizetődő. A Valamar Riviera, amely az egyik legnagyobb horvátországi 

szállodalánc, a tavalyi évvel összehasonlítva 1-2 hónappal korábban fogja megkezdeni a téli 

munkaszünetet, és csak 2 szálloda – a poreci Valamar Diamant és rabaci Valamar Sanfior – és 

a krk szigeti Jezevac kemping marad nyitva télen. A Maistra szállodaipari vállalat idén még 

megtartja a téli nyitvatartási rendet, amelyet 2019-ben alkalmazott utoljára, de a 2023. évben 

csökkenteni fogja a szállodai munkanapok számát. A jövő évi tavaszi újrakezdés szempontjából 

valamennyi szállodaipari vállalat alkalmazkodni fog a kereslethez. 
 

A Horvát Vasutak éves bevétele 306 M kunával lesz kisebb a tavalyi évhez képest 

A horvát kormány a múlt héten elfogadta a Horvát Vasutak (HZ) 2022. évi költségvetésének 

módosítását, és elfogadásra azt megküldte a Szábornak. A módosítás szerint a HZ összbevétele 

2022-ben 306 M kunával (40,58 M euró) lesz kevesebb, mint 2021-ben. Ebből a HZ 

utasszállítási vállalata 127 M kuna (16,82 M euró), míg a HZ Infrastruktúra vállalata 179 M 

kuna (23,76 M euró) bevételcsökkenést könyvelt el. Mindkét vállalat cégvezetése az 

indoklásban említette, hogy csökkent az EU-s támogatásokkal megvalósítható projektek 

kivitelezésének dinamikája. Az HZ Utasszállítás esetében késik a megrendelt elektromotoros 



vasúti szerelvények leszállítása, így a kifizetésükre is csak 2023 januárjában kerül majd sor. A 

HZ Infrastruktúra a támogatások lehívási dinamikájának csökkentésének okaként a kivitelezés 

alatt álló infrastrukturális befektetések késését jelölte meg. 
 
 

II. ENERGETIKAI HÍREK 
 

Horvátország az energia-támogatási csomagjával a hatodik helyen áll Európában 

GDP-arányosan tekintve Horvátország az energiaárak és az infláció növekedésének hatását 

ellensúlyozó őszi csomagjának pénzügyi volumene a hatodik helyen áll Európában. Az első 

helyen Málta áll, ahol az intézkedések értéke a GDP 7,7%-át teszi ki. Németországot (7,4%), 

Litvániát (6,6%), Görögországot (5,7%), és Hollandiát (5,3%) követi Horvátország 4,2%-kal a 

Bruegel gazdasági kérdésekkel kapcsolatos szakpolitikai kutatásokkal foglalkozó agytröszt 

jelentésében. A polgárok és a gazdaság megsegítésére 1% alatti GDP-arányos támogatási 

programot hét EU- tagállam különített el, közöttük a legkisebb (a GDP 0,3%-át kitevő) 

csomagot Svédország. Természetesen a támogatások abszolút értékben lényegesen eltérnek. 

Míg pl. Málta 1,1 Mrd eurót különített el támogatásokra, addig ez Németország esetében 264 

Mrd eurót tesz ki. 
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