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I. GAZDASÁGI HÍREK 

 

Újabb csúcsot ért el az infláció Horvátországban  
A horvát Állami Statisztikai Hivatal (DZS) legújabb jelentése szerint 2022 májusában az 

infláció éves szinten elérte a 10,8%-ot. A lakosságot komolyan érintő tételek közül 

kiemelendő az üzemanyagárak 19%-os, valamint az élelmiszerárak 15,2%-os növekedése. 

Zdravko Maric pénzügyminiszter sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy a helyzet rendkívül 

összetett, és hosszabb távra lehetetlen előrejelzést készíteni. A miniszter megerősítette, hogy a 

kormány figyelemmel követi az állandóan változó piaci helyzetet, és szükség szerint újabb 

intézkedéseket fog hozni az infláció negatív hatásainak csökkentése érdekében. 

 

Horvátország javította pozícióját a globális gazdasági versenyképességi listán  
A lausanne-i Üzletvezetés-fejlesztési Intézet (IMD) közzétette legújabb globális 

versenyképességi listáját, amelyen a 63 vizsgált ország közül Horvátország a 46. helyen 

szerepel. Ez 13 pozícióval jobb, mint tavaly, és a vizsgált államok közül Horvátország tette 

meg a legnagyobb előrelépést. Az IMD által vizsgált valamennyi területen – gazdasági 

eredmény, állami és üzleti szektor hatékonysága, infrastruktúra – Horvátország javított a 

2021. évi értékeléssel összehasonlítva. Az összesen 333 kritérium kétharmada statisztikai 

adat, a többi pedig a vállalkozókkal idén tavasszal készített közvéleménykutatás eredménye. 

A vállalkozók szerint a horvát gazdaság legnagyobb előnye a jó szakmai képzettségű 

munkaerő, valamint az magas minőségű oktatási rendszer. 

 

A Pfizer és a Sobi (Swedish Orphan Biovitrum) gyógyszeripari cégek 100 M eurót fektetnek 

be a közös új horvátországi gyártóegységükbe  
2022. június 10-én a Pfizer és a Sobi gyógyszerészeti vállalatok ünnepélyes keretek közt 

megkezdték a savski marofi új, ún. csúcstechnológiai gyártóüzem építési munkálatait. A 100 

M euró értékű befektetés eredményeként, 2026-tól innovatív biológiai gyógyszereket 

terveznek gyártani és exportálni a világ 50 országába. Maga az üzem a Savski Marof 

térségében található, ahol a Pfizer, azaz annak Haspira elnevezésű tagvállalata már 2015 óta 

rendelkezik egy termelőüzemmel. Az üzem a gyógyszerek biológiai alapanyagainak, valamint 

onkológiai és ritka betegségek kezelésére kifejlesztett gyógyszerek előállítására lesz alkalmas, 

valamint Covid-19 elleni oltás bizonyos összetevőit is itt fogják gyártani. Steven Stears, az 

amerikai Pfizer alelnöke hangsúlyozta, hogy az üzem meg fog felelni a magas szintű 

környezetvédelmi normáknak mind a működési, mind a gyártási folyamat területén. A gyár 

igazgatója Domagoj Runac elmondta, hogy alig tíz év alatt a cég alkalmazottainak a száma 

30-ról 500-ra emelkedett és további 100 dolgozót kívánnak még felvenni az új létesítmény 

megépüléséig. 

 

Varasd város, a Varteks textilipari vállalat és az osztrák Spar együttműködési 

megállapodást írtak alá  
A Varasd városi önkormányzat, a helyi Varteks textilipari vállalt és az osztrák tulajdonú Spar 

együttműködési megállapodást írtak alá, amellyel a Varteks egykori üzemrészének helyén 

megkezdődik egy új kiskereskedelmi központ építése. A projekt magába foglalja a szükséges 

kommunális infrastruktúra felújítását, továbbá egy 50.000 m2-es kiskereskedelmi központ 

építését, ahol 2024 őszétől az első varasdi Interspar hipermarket fog működni. A projekt 

megvalósítása gyorsított adminisztratív eljárással fog megvalósulni, ugyanis még 2021 

júniusában a kormánytól megkapta a stratégiai beruházási projektminősítést. 

  

Több külföldi munkavállalóra lenne szükség Horvátországban  
Emil Tedeschi, az Atlantic nagykereskedelmi és idegenforgalmi cégcsoport 

Igazgatótanácsának elnöke szerint Horvátországban több gazdasági szektor szembesül 



munkaerőhiánnyal, amelyet a kedvezőtlen demográfiai helyzet miatt csak más régiókból, sőt 

más kontinensekről érkező munkaerővel lehet majd helyettesíteni. Az elegendő mennyiségű 

és szakképzettségű munkaerő biztosításához a régióban mintegy 2 millió lakos hiányzik. 

Tévesnek tartja az egyes régióknak a szigorúan földrajzi szempontok szerinti meghatározását, 

mert a munkaerő mobilitása miatt a délkelet-európai régió nem korlátozható csak a volt 

Jugoszlávia területére. Ennek példájaként megemlítette, hogy a munkavállalással kapcsolatos 

napi szintű migráció Szlovénia és Észak-Olaszország között immár hatalmas méretű. 

Ugyancsak fontosnak tartja, hogy a legnagyobb vállalatoknak, mint pl. a Kras, Vindija, 

Podravka, Saponija vagy Koestlin a fennmaradásukhoz újabb és újabb piacokon kell 

megjelenniük, ami szintén munkaerőigényes. 

 

II. ENERGETIKAI HÍREK 

 

Az Adria Kőolajvezeték (JANAF) vállalat a villamos- és hőenergia ágazatban tervez 

fejlesztéseket  
Az Adria Kőolajvezeték (JANAF) július 20-ra összehívta közgyűlését, amelynek napirendi 

pontjai között szerepelnek az osztalékfizetésről és tevékenység-bővítésről szóló határozatok, 

valamint a vállalat Alapokmányához kapcsolódó módosítások. Az állam mellett, a JANAF 

első tíz legnagyobb részvényese között található az INA kőolajipari vállalat, a Horvát 

Villamosművek (Hrvatska Elektroprivreda – HEP) és a nyugdíjalapok. A részvényesek 

részére augusztus elejéig összesen 76 M kuna (10,13 M euró) osztalék, azaz részvényenként 

75,36 kuna (10,05 euró) kerül kifizetésre, ami kevesebb, mint a tavalyi 81,5 kuna (10,87 euró) 

de több, mint a 2020-ban kifizetett 74 kuna (9,87 euró). 2021-es évet a vállalat 266 M kuna 

(35,47 M euró) nyereséggel zárta. A közgyűlés napirendi javaslatának magyarázata szerint, az 

év elején jóváhagyták a JANAF 2030-ig tervezett átállási és fejlesztési stratégiáit, a tervezett 

diverzifikáció és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású tevékenységekbe történő beruházások 

végrehajtásához pedig plusz pénzeszközök biztosítására van szükség. A fent említett stratégia 

kapcsolódik ahhoz a döntéshez is, hogy fejleszteni kívánják a JANAF-ot, mégpedig a 

villamosenergia, valamint a hőenergia ágazatban (termelés, elosztás, ellátás, kereskedelem, 

piacszervezés). 

 

A biogázüzemek üzemeltetői a „feed-in” tarifák emelését kérik a szabályozó hatóságtól  
Az energiatermelő vállalatok arra kérik az államot és a Horvát Energiapiaci Szabályozót 

(HROTE), hogy kalkulálják újra a termelésre vonatkozó betáplálási, ún. „feed-in” tarifákat. 

Marijan Cenger, a Horvát Biogáztermelők Egyesületének elnöke, az "Energia a 

mezőgazdaságban - hogyan lehet hozzáférni a megújuló energiaforrásokhoz" c. konferencián 

elmondta, hogy a biogáz ágazatban a legproblémásabb a helyzet, aminek oka az akadozó 

közigazgatási eljárás, amelynek következtében ma kevesen motiváltak biogázüzem építésére. 

Hozzátette, hogy még azok is, akik tavaly szerződést írtak alá a HROTE-val, ma lemondják 

azokat, akár 600-700.000 kuna (80-90.000 euró) veszteség/befektetés árán is, mivel a 

villamos energia ára nem emelkedett, ezzel szemben a ráfordítások ára sokszorosára nőtt. 

 

A Tifon olajvállalat megnyitotta 50. jubiláris benzintöltő állomását Horvátországban  
A Tifon folytatva a prémium benzinkutak hálózatának bővítését, az 50. benzinkútját nyitotta 
meg a Zágráb – Lipovac autópályán, Babagerenda (Babina Greda) közelében. Ez már a 
harmadik 2022-ben megnyitott töltőállomás a Zágráb – Lipovac autópályán. A Tifon d.o.o., 
amely a Mol Csoport tagja, több mint 20 éve van jelen a horvát piacon, és az értékesítési 
hálózat egyben az ország legnagyobb olyan benzinkút-hálózata is, amely kizárólag 
adalékanyaggal dúsított üzemanyagokat kínál az ügyfeleknek. 

 

Az INA közgyűlése jóváhagyta a részvényenkénti 98 kuna osztalék kifizetését  
Az INA olajipari vállalat részvényesi közgyűlése a 2022. június 15-én megtartott ülésén 

határozott a 2021. évi nyereség felhasználásáról. Az 1,27 Mrd kuna (168,7 M euró) nettó 



nyereségből 242,2 M kunával (32,2 M euró) fedezik a 2020. évi veszteséget. 51,6 M kunát 

(6,85 M euró) a jogszabályokkal előírt tartalékra elkülönítenek, 980 M kunát (130,3 M euró) 

pedig osztalékként kifizetnek. Tekintettel arra, hogy az INA alaptőkéje 1 millió részvény, a 

részvényenként kifizetésre kerülő osztalék összege 98 kuna (13 euró), ami 35,73 kunával 

(4,75 euró), azaz 57%-kal több mint a 2019. évi tiszta nyereségből részvényenként kifizetett 

osztalék összege. A részvénytulajdonosok június 22-ével jogosultak az osztalék kifizetésére, 

amelyet legkésőbb július 14-ig kell a vállalatnak teljesítenie. Az INA legnagyobb kisebbségi 

társtulajdonosa a MOL Nyrt. 49,1%-os tulajdonrésszel, míg a második legnagyobb 

társtulajdonos a horvát állam 44,8%-os tulajdonrésszel, így a határozat értelmében a MOL-t 

481,18 M kuna (63,9 M euró), az állami költségvetést pedig 439,04 M kuna (58,3 M euró) 

összegben részesül. 
 

 

III. KORMÁNYHATÁROZATOK 

 

A horvát kormány a 2022. június 15-én megtartott ülésen a következő gazdasági, illetve 

pénzügyi vonatkozású határozatokat hozta: 

 

o Elfogadta a Mikro- és kishitelek a vidékfejlesztés támogatására program 

módosítását, amellyel a HAMAG-BICRO kisvállalkozói és innováció-

ösztönző ügynökségtől – a többéves ültetvények létesítésére, illetve a vidéki 

vendéglátóipari egységek építésére – felvett kedvezményes hitelek 

visszafizetési feltételei oly módon változnak, hogy a mikrohitelek (1.000-

25.000 euró közötti összeg) visszafizetési határideje 5 évről 7 évre, míg a 

kishitelek (25.000-100.000 euró közötti összeg) visszafizetési határideje 10 

évről 12 évre módosítható.  
o Elfogadta a határozatot, amellyel az állami, illetve megyei tulajdonban lévő 

kórházaknak összesen 750 M kuna (100 M euró) állami segély átutalását 
hagyta jóvá a beszállítók (gyógyszer-, egészségügyi fogyóeszköz 

nagykereskedők) felé fennálló adósság törlesztésére. 
 

 
Forrás: Magyarország Nagykövetsége, Horvátország.17 13:27 


