
 
Heti gazdasági figyelő – HORVÁTORSZÁG 

 

I. GAZDASÁGI HÍREK 

 

2023-ban Horvátország több pénzt kíván fordítani az államháztartási hiány csökkentésére  

A horvát kormány által ezen a héten bemutatott, a 2023 évi állami költségvetésre vonatkozó 

javaslata szerint, 2023-ban Horvátország több pénzt kíván fordítani az államháztartási hiány 

csökkentésére. A jövő évben két államkötvény határideje jár le, melyekre 2,67 Mrd eurót kell 

biztosítania az államnak. Áprilisban jár le a 10 éves eurokötvény 1,5 Mrd dollár értékben, 

valutacsere-szerződéssel (1 euró = 1,25 dollár), valamint novemberben a 11,3 Mrd kuna (1,5 Mrd 

euró) értékű hazai kötvény. A dollárkötvényre az állam 2013 óta 5,5%-os kamatot fizet, a hazai 

kötvényre pedig 2016-óta 1,75% kamatot. A korábbi hitelek kifizetésének részletei jövőre 

mintegy 500 M euróval lesznek alacsonyabbak, mint az idén (4,81 Mrd euró helyett 4,31 Mrd 

euró). A tervezett magasabb költségvetési hiány miatt, a deficit fedezetére mintegy 100 M euróval 

többet kell költenie az államnak. A kormány jövőre sem számít jelentősebb bevételre a 

privatizációból. Az idén 36 M euró bevétel származott az állami részvények és részesedések 

eladásából, jövőre is csak 40 M euróval kalkulálnak. 

 

A török Yildirim Csoport megvásárolja a kutinai Petrokemija műtrágyagyár részvényeit 

Miután a török cég megvette az INA és az Első Földgázipari Vállalat (Prvo Plinarsko Drustvo  
– PPD) közös vállalatának, a Terra Mineralna gnojiva 54,52%-os résztulajdonát a Petrokemijában, 

folytatódnak a sajtótalálgatások a műtrágyagyár további sorsáról, esetleges tulajdonváltásáról. 

Egyelőre nem ismert a Yildirim által fizetendő vételár sem, a Poslovni dnevnik gazdasági napilap 

(nem hivatalos forrásra hivatkozva) 55 M eurót említ. A szakértők szerint a műtrágyagyár teljes 

átvétele még eltart egy ideig, ugyanis a részvények 0,3%-os csomagon kívül (melyet egy 

ismeretlen magánszemély/vállalat tulajdonol), a részvények a horvát állam tulajdonában vannak 

(kb. 60-70 állami cég, befektetési alapok stb.). Ezeket az állam nem tudja közvetlenül áruba 

bocsájtani, mert az előírások szerint, a részvények eladásához a Szerkezetátalakítási és 

Értékesítési Központ (Centar za restrukturiranje i prodaju - CERP) nyilvános pályázati kiírása 

szükséges. Az első „próbálkozás” alkalmával az állami részvények értékét a névleges érték 

háromszorosában állapították meg, azaz a CERP által birtokolt 17,9% részvénycsomagért 305,5 

M kunát (40,73 M euró) kértek, így a pályázati jelentkezéshez szükséges dokumentációért sem 

jelentkezett senki. Azóta újabb kiírás nem történt, vagyis a horvát állam egyelőre nem siet a 

döntés meghozatalával. 

 

A Horvát Munkaadók Egyesülete ellenzi az extraprofit-adó bevezetését  
A Horvát Munkaadók Egyesülete (Hrvatska Udruga Poslodavaca – HUP) arra figyelmeztette 

a kormányt, hogy az új nyereségadó bevezetése a gazdaság és a társadalom számára sokkal 

több negatív, mint pozitív következménnyel járna. A HUP a horvát kormányhoz intézett 

nyilvános felhívásában kéri, hogy álljon el az új adó bevezetésétől, és üljön le tárgyalni a 

vállalkozókkal a válság okozta nehézségek enyhítése céljából. „Akkor, amikor 

kulcsfontosságú kérdés, hogy milyen mértékű lesz a jövő évi válság, egy új adó bevezetése 

komoly gondokat okozhat a vállalkozók számára. A kormány az elmúlt három évben partner 

volt a rendkívül nehéz körülmények leküzdésében, ezért arra kérjük, inkább folytassuk az 

együttműködést a ránk váró válság leküzdésében.” A HUP hozzáteszi, hogy Horvátországnak 

fel kell készülnie a várható recesszióra Horvátország legfőbb kiviteli piacain. „A helyzet 

komolyságát jól jellemezi, hogy a horvát vállalatok a Németországból érkező 

megrendeléseiknek egy jelentős részét felfüggesztették. Hasonló a helyzet az osztrák és olasz 

megrendelésekkel is.” – áll Irena Weber, a HUP igazgató-asszonyának felhívásában. 

 



Horvátország külkereskedelmi áruforgalmi adatai  
Horvátország külkereskedelmi áruforgalma az idei év első 8 hónapjában átalakult, a 

legjelentősebb változás az energiahordozók területén figyelhető meg, ahol mind a behozatal, 

mind az export területén komoly növekedés figyelhető meg. Az LNG világpiaci árának 

emelkedése miatt az USA fontos horvát kereskedelmi partnerré vált. A hazánkkal folytatott 

kétoldalú áruforgalomban szintén az energiahordozók részaránya emelkedett, dacára annak, 

hogy a kőolajexport jelentősen csökkent.  

 

A Brown Hotels Csoport szállodákat, kempingeket, valamint két éttermet vásárolt  
A Brown Hotels Csoport hét szállodát és két kempinget, valamint két éttermet vásárolt a fiumei 

(Rijeka) Jadran Hotel csoporttól. Az ügylet értékét nem hozták nyilvánosságra, de szakértői 

becslések szerint Horvátország eddigi legnagyobb turisztikai tranzakciójáról van szó. Az új 

tulajdonos bejelentette a létesítmények arculatváltását mind a hét ingatlannál, melyeknél az ismert 

Brown márkanevet használnák. Először a Continental szálloda átalakítását tervezik, Brown 

Continental Rijeka név alatt, illetve a Hotel Jadran és a Hotel Neboder is új neveket kapnak, 

ezentúl Brown Beach Jadran Rijeka és Brown Lighthouse Rijeka név alatt fognak működni. A 

további négy helyszín felújítását az elkövetkező két évben tervezik megvalósítani. A Brown 

Hotels Csoport jelenleg számos attraktív szállodát, nyaralóközpontot és más turisztikai 

létesítményt üzemeltet Németországban, Cipruson, Görögországban és Izraelben, 

Horvátországban idáig csak a trogiri Brown Beach House volt a tulajdonában. 

 

II. ENERGETIKAI HÍREK 

 

Az INA megkezdi a felkészülést a zöld hidrogén előállítására  
Az INA egy új projektjének keretében ún. „zöld” hidrogén előállító üzem létrehozását kezdte 
meg, amelyhez két naperőmű is kapcsolódni fog. Az üzemnek a kostrenai kőolajfinomító ad 
majd helyet. A rendelkezésre álló információk szerint, a fejlesztés megvalósításához nem lesz 
szükség a finomító működésének felfüggesztésére.  
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