
Horvátország gazdasági helyzete, az Euró-övezethez történő horvát csatlakozás 

feladatai 

 

2022. június 14-én Zdravko Maric pénzügyminiszter Horvátország általános gazdasági 

helyzetének bemutatása mellett, beszélt az euróövezeti csatlakozás utolsó lépéseiről is. 

 

Horvátország gazdasági helyzete  
Horvátország az elmúlt évtizedekben nem tapasztalt inflációval néz szembe. Június 15-én 

teszi közzé a Statisztikai Hivatal a májusi inflációs adatokat, ami Maric várakozásai 

szerint immár kétszámjegyű lesz (áprilisban 9,4% volt). Az ilyen mértékű ár romlás 

immár jelentős hatással lesz nemcsak a lakosság megélhetési körülményeire, de a gazdaság 

növekedésére is. A legnagyobb gondot az alapélelmiszerek árának gyorsuló ütemű 

növekedése jelenti (márciusban már 11,5% volt).  
Maric miniszter tájékoztatást adott a horvát kormánynak az infláció kezelése érdekében 

hozott eddigi intézkedéseiről (az üzemanyag, áram és gáz Áfájának csökkentése, áram és 

gáz voucher a rászorulóknak, nyugdíjasoknak). Elmondta, hogy az élelmiszerek Áfájának 

csökkentését előrehozták márciusra (eredetileg az euró bevezetéséhez akarták kötni, 

kompenzálandó a lakosságnak a bevezetéssel kapcsolatos inflációs félelmeit). A kormányzat 

költségvetési intézkedései, melyek elsődleges célja a munkahelyek megőrzése volt, jól 

működött a COVID alatt is, és az utóbbi hónapokban is.  
Egyelőre a gazdaság növekedési adatai nem adnak okot aggodalomra: az első 

negyedévben 7% volt a GDP növekedés, és még csak most kezdődik a turisztikai szezon, 

amivel kapcsolatban idén kifejezetten jók az előrejelzések (GDP 20%-át adja). Hangsúlyozta, 

hogy egyelőre a többi szektor is jól teljesít.  
A fenti trend megtartása érdekében a múlt héten elfogadták a költségvetés módosítását, amire 

elsősorban az egészségügyben felhalmozódott adósságok és a nyugdíjak indexálása miatt volt 

szükség. Megismételte, hogy elkerülhetetlen az egészségügyi rendszer reformja, ami azonban 

egy hosszabb távú feladat.  
Ugyanakkor komoly kihívást jelent a jelenlegi helyzetben, hogy az inflációt az ellátási 

problémákkal egyidejűleg kell kezelniük, és erre csak költségvetési eszközök állnak a 

rendelkezésükre, mivel a monetáris politika immár az ECB hatáskörébe tartozik.  
Egyelőre nem látják az infláció és az EUR bevezetésének hatását az ingatlanpiacra, amit 
Horvátország esetében tovább erősítenek a földrengés utáni felújításokra kapott uniós 

támogatások (Zágrábra 683 M euró, Petrinjára további 319,2 M euró) illetve az építőiparban 
végbemenő, jelentős árfelhajtó hatással járó folyamatok (építőanyag árak emelkedése, 

miközben hiányzik a munkaerő). 

 

Az Euró-övezethez történő horvát csatlakozás feladatai  
Elmondta, hogy mind az ECB, mind pedig a COM és az EP is zöld fényt adott Horvátország 
euró-övezeti csatlakozásához, és optimistán várják a július 10-i tanácsi döntést is.  
Maric szerint a COM-mal közösen kidolgozott konvergencia program végrehajtása 
problémamentesen lezajlott, a legnagyobb kihívást az államadósság csökkentése okozta.  
Bár az ellenzék részéről rendszeresen felmerül a csatlakozás elhalasztása, de a lakosság és a 
gazdasági szereplők részéről egyöntetű a támogatás. Ezért nem gondolja, hogy az euró 

bevezetése miatt a kormánynak belpolitikai következményekkel kellene számolnia. 

Referendumot a kormány álláspontja szerint azért nem kell tartani a kérdésről, mert azt 
vállalták az EU-csatlakozáskor, amiről népszavazással döntöttek anno.  
A pénzügyminiszter szerint összességében a horvát gazdaság számára pozitív hozzáadott 
értékkel fog bírni az euró-övezeti csatlakozás.  
Ezzel egyidőben a miniszter óvatos, mert csak a végleges döntéskor kerül meghatározásra a 

kuna-euró átváltási árfolyam, ami – szerinte az aktuális gazdasági helyzettől függően - 

enyhén eltérhet a jelenlegitől (1 EUR~7,53 HRK), de nem számít jelentős módosulásra. Ezt 



követően lehet meghatározni az árakat mindkét pénznemben, szeptember 15-től 2023 végéig 

pedig kötelező lesz feltűntetni az árakat mind HRK-ban, mind EUR-ban. Ekkor kezdik meg 

az intenzív kommunikációs kampányt a lakossági félelmek kezelése érdekében, ami a külső 

tényezők miatt -a jelentősen megnövekedett inflációs környezetben - vélhetően nem lesz 

egyszerű feladat.  
Szintén kihívásként jelentkezik a megfelelő EUR készpénzállomány biztosítása, ugyanis a 

horvát lakosság jelentős része még mindig ragaszkodik a készpénzhez (a bankjegyeket 

kölcsönveszik más tagállamoktól, a 2023.01.01-től érvényes HR érméket pedig az országban 

gyártják le). 2023. január 1-14. között még mindkét pénznemmel lehet fizetni, a kunát pedig 

díjmentesen 2023 végéig lehet beváltani a kereskedelmi bankokban (a HNB-ben határozatlan 

ideig). 

 

Egyéb  
Maric miniszter elmondta, hogy a múlt héten fogadta el a kormány a pénzmosás elleni új 

akciótervet, illetve a végrehajtásra vonatkozó ütemtervet, ami egyértelmű politikai 

elköteleződést jelent a kormány részéről. A kormány privatizációs terveivel kapcsolatban a 

miniszter kiemelte, hogy nemcsak a tulajdonosi struktúra megváltoztatása lenne a privatizáció 

célja, hanem olyan vállaltirányítási rendszer kialakítása a stratégiai vállalatoknál, amik 

lehetővé teszik a hatékonyság növelését. Ez ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy ezek a 

cégek rugalmasan és gyorsan tudjanak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. 

Példaként a Sberbank esetét említette, amikor a kormánynak 48 óra alatt kellett döntést hoznia 

a horvát betétesek megmentése érdekében hozott lépésekről (a Horvát Postabank vásárolta 

meg a Sberbank itteni leányvállalatát). Úgy látja, hogy az utóbbi időszakban felmerült 

energetikai infrastrukturális beruházási igények (LNG, újabb gáz és olajvezetékek) vonzani 

fogják a külföldi befektetéseket, amit ő személy szerint támogat. 

 

 

Forrás: Magyarország Nagykövetsége, Horvátország 

 


