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I. GAZDASÁGI HÍREK 

 

Horvátország bér és foglalkoztatottsági mutatói  
Horvátországban a jogi személyeknél alkalmazásban álló munkavállalók szeptemberi nettó 

átlagbére 7623 kuna (1012 euró) volt. Ez az előző hónapban kifizetett átlagbérhez képest 

0,7%-os csökkenés, ha az inflációt is figyelembe vesszük, akkor a bérek reálértékének 

csökkenése 2,2%-os. Horvátországban a szeptemberi átlagbér 7,2%-kal magasabb volt, mint 

tavaly ugyanezen időszakban, ennek ellenére a vásárlóerő csak 5%-kal emelkedett. A jogi 

személyeknél alkalmazásban álló 1,4 M alkalmazott felének a bére 6500 kuna (863 euró) alatt 

van, akiknek mintegy 10%-a, tehát 140 ezer dolgozó kap 4211 kunánál (559 euró) is 

alacsonyabb nettó bért. 

 

Öt horvátországi város versenyzik a legélhetőbb horvát város címéért  
A legutóbbi két évben a Hanza média és a Gradonacelnik.hr (polgármester.hr) portál a 

legélhetőbb horvát város kiválasztása mellett, díjazza azt a városvezetést is, mely legnagyobb 

mértékben járul hozzá az életminőség javulásához. 2021-ben az első helyet Kőrös (Krizevci) 

város nyerte el. 2022-ben a verseny döntőjébe Bakar, Tengerfehérvár (Biograd na Moru), 

Nin, Opuzen és Vis városai jutottak be. Bakarban csökkent a munkanélküliség, sokat javult a 

város költségvetési helyzete annak ellenére, hogy megemelte az ösztöndíjak nagyságát és a 

szülési terhesszabadság alatti juttatásokat. Tengerfehérváron a munkanélküliség, valamint az 

eladósodottsági szint csökkentése, illetve az óvodások és óvodai nevelők arányának javítása 

valósult meg. Nin városa növelte a foglalkoztatottsági szintet, a szülési szabadság alatti, 

valamint az újszülöttek támogatására szánt juttatásokat, valamint a költségvetési kiadásokat a 

környezetvédelemre és sportcélokra. Opuzen az oktatásra fordított eszközök növelésével 

került a verseny döntőjébe. Vis városában jelentősen csökkent a munkanélküliség, a város 

növelte az oktatásra, a szociális segélyekre és a fiatalok támogatására szánt költségvetési 

eszközöket. A legélhetőbb horvát város díjának átadására 2022. december 1-jén kerül sor 

Abbáziában (Opatija). 
 
A Petrokemija vállalat új török tulajdonosai ellátogattak Kutinába 

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a török Yildirim Csoport adásvételi szerződést írt alá 
a horvát Petrokemija műtrágyagyár 54,52%-os tulajdonának megvásárlásáról. Az új 
tulajdonos testvérpár, Robert és Ali Riza, elfogadták a Petrokemija vállalat szakszervezetének 
meghívását, és 2022. november 22-én Kutinán bemutatták a műtrágyagyár működésével 
kapcsolatos terveiket. Elmondták, a Yildirim Csoport mielőbb meg szeretné kezdeni a 
termelést a Petrokemijában. Befektetésekkel biztosítani szeretnék a vállalat termékeinek 
színvonalát, és a termelés hatékonyságát. Készen állnak a Petrokemija gyártóberendezéseinek 
fejlesztésére. A szakszervezeti képviselők elégedetten nyilatkoztak a tárgyalás eredményeiről. 
meglátásuk szerint, a vállalat másfél éven át tartó átvilágítási folyamata során a török 
befektető pontos képet kapott a vállalat állapotáról, tehát tudja, hogy a vállalat komoly 
növekedési potenciállal rendelkezik. A munkaerő és a fizetések nincsenek veszélyben és ez a 
legfontosabb. Sajtóinformációk szerint a török befektető a jelenlegi kapacitásoknak 
megfelelően 1,3 M tonna műtrágyát tervez gyártani és további 700 ezer tonnát importálni. A 
termelés újraindítása jövő év január második felében várható. 

 

Finisbe ért az euró horvátországi bevezetése  
Marko Primorac pénzügyminiszter beszámolt arról, hogy az euró bevezetéséhez szükséges 70 

törvényből 68 már elfogadásra került, kettő pedig elfogadás alatt van a Száborban. A Horvát 

Nemzeti Bank (HNB) elnöke, Boris Vujicic beszámolt arról, hogy eddig 347 M euró 

pénzérme már elkészült, vagyis a tervezett összmennyiség 83%-a, a „teljes csomag” 420 M 

pénzérme várhatóan karácsonyig készül el. Októberben kezdődött és folyamatban van a 

bankok ellátása euró-bankjegyekkel és -érmékkel, eddig a tervezett mennyiség háromnegyede 

már kiszállításra került. Felgyorsult a kuna forgalomból való kivonásának folyamata is, hiszen 

augusztus óta mintegy 9 Mrd kunát (1,19 Mrd euró) vontak ki a forgalomból. 



 

Horvát és szlovén vállalatok közösen építenek hulladékgazdálkodási központot Lecevicán  

A horvát Saradjen, valamint a szlovén GH Holding és VGP Drava Ptuj vállalatok közös 

ajánlata nyerte meg a nyilvános pályázatot a Splithez közeli lecevicai hulladékgazdálkodási 

központ kialakítására. A három cég 155,6 M kunás (20,65 M euró) ajánlata minősült a 

legkedvezőbbnek, és mivel az eredményt senki sem fellebbezte meg, hamarosan sor kerül a 

projekt szerződésének aláírására is. A projekt fázisának a megvalósítására 14 hónap áll 

rendelkezésre. A Split-Dalmácia megye összes hulladékgazdálkodási központjának építésére 

összesen 611,4 M kunát (81,15 M euró) terveznek felhasználni, melynek 71%-a az EU által 

biztosított vissza nem térítendő pénzügyi eszközökből finanszíroznak. 
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