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I. GAZDASÁGI HÍREK  

  

Makrogazdasági hírek  

  

Március 1-től több importcikk drágulása várható Horvátországban  

Horvátországban március 1-jét követően várhatóan több importcikk ára emelkedni fog. Az 

átlagosan 10%-os áremelkedés a Nestle, Kraft Food, Coca-Cola, L’Oreal, Unilever, Heineken, 

Colgate-Palmolive, Procter&Gamble és több más Horvátországban is megtalálható 

világmárka termékeit érinti. Marko Primorac, pénzügyminiszter bejelentette, hogy a kormány 

tárgyalni fog a külföldi disztribútorok képviselőivel, és mindent megtesz annak érdekében, 

hogy álljanak el a bejelentett áremelésektől.  

  

A kormány elfogadta a Kereskedelemről szóló törvény módosításának végleges tervezetét, 

amellyel szabályozza a vasárnapi nyitvatartást  

A horvát kormány a 2023. február 23-ai ülésén elfogadta a Kereskedelemről szóló törvény 

módosításának végleges tervezetét, amellyel szabályozza a kiskereskedelmi üzletek vasárnapi 

és ünnepnapi nyitvatartását. A tervezet szerint valamennyi állami ünnep- és munkaszüneti 

napon kötelező lesz az üzletek zárva tartása. Ugyanakkor naptári éven belül, 16 esetben 

vasárnap engedélyezett a nyitvatartás, és az üzlet tulajdonosa dönti el, hogy mely 

vasárnapokon fog nyitva tartani. 

  

Megkezdődött az államkötvények lakossági értékesítése  

Február 22-én megkezdődött az ún. nemzeti kötvények lakossági értékesítése. A kétéves 

lejáratú kötvények megvásárlására március 1-ig lesz lehetősége minden horvát, továbbá 

minden Horvátországban rezidens külföldi állampolgár számára, az Erste Bank, Zagrebacka 

banka, Privredna banka Zagreb (PBZ), OTP Banka Hrvatska, Raiffeisenbank és Horvát 

Postabank (HPB) fiókjaiban. Az Erste és a PBZ emellett lehetőséget ad a kötvények digitalis 

megvásárlására is. A kötvényvásárlás minimum értéke 5000 euró személyenként, az állam 

pedig legalább 3,25%-os éves hozamot garantál. A Pénzügyminisztérium és a Zágrábi 

Értéktőzsde honlapján megjelent információk szerint, az intézményi befektetőknek március 3a 

és 8-a között lesz lehetősége a kötvényvásárlásra. A kormány összesen 1 Mrd euró értékű 

kötvény értékesítését tervezi.  

  

Vállalati hírek  

 

Az állam értékesíti a kisebbségi tulajdonrészét az Atlantska plovidba tengeri 

szállítóvállalatban és a Plava laguna szállodaipari cégben  

Az állami tulajdonokat kezelő Szerkezetátalakítási és Értékesítési Központ (CERP), a Zágrábi 

Értéktőzsdén keresztül tervezi eladni az Atlantska plovidba tengeri szállítóvállalat 54.616 

részvényből álló csomagját. A részvénycsomag kezdő ára 2,729 M euró, amely a tulajdoni 

hányadának 3,91%-át teszi ki. Ezzel párhuzamosan a CERP értékesíteni fogja a Plava laguna 

szállodaipari vállalat 0,05%-os részvénycsomagját is (1.124 részvény), amelynek értékét 281 

ezer euróra becsülte. A két részvénycsomag értékesítése annak a még 2017-ben elfogadott 

állami vagyonkezelési politikának a folytatása, amelynek célja azoknak a vállalati 

tulajdonrészeknek az értékesítése, amelyek esetében az állam kisebbségi tulajdonos, és nincs 

beleszólása a cég üzleti döntéseibe.   

  

II.  ENERGETIKAI HÍREK   

  

Horvátország lehetővé teszi a földgáz szállítását az LNG-terminálon keresztül Bosznia-

Hercegovinába  

Davor Filipovic gazdasági és fenntartható fejlődési miniszter bosznia-hercegovinai (BiH) 

látogatása során Dragan Covic-csal a HDZ BiH-i elnökével tárgyalt. A miniszter ígéretet tett 

arra, hogy Horvátország megteremti annak lehetőségét, hogy BiH csatlakozzon a horvát 



országos földgázszállító rendszerhez, így az ún. Déli interkonnektoron keresztül – amely a 

JónAdriai (IAP) vezeték egyik tervezett leágazása volna - földgázhoz jusson a Krk-i LNG 

terminálból. Ezzel a bosznia-hercegovinai fogyasztók számára új beszállítási irány nyílna meg 

a 2020 óta működő Török Áramlat és a tervezett IAP csővezeték mellett.   

  

Az INA molvei üzemében fogják feldolgozni a somogyi mezőkön kitermelt földgázt A 

Jutarnji list értesülései szerint a MOL magyar-horvát határmenti földgázmezőin kitermelt gázt 

az INA molvei üzemében fogják feldolgozni. A két olajipari vállalat együttműködése a 2008-

ban megkezdett, majd időközben felfüggesztett „Somogy” nevű projekt folytatása. A projekt 

2022. évi újraindítását a jelenlegi földgázpiaci helyzet és az oroszországi földgázszállítások 

csaknem teljes felfüggesztése váltotta ki. A tervek szerint, a molvei berendezés napi 170 ezer 

köbméter földgázt fog feldolgozni, ami a horvát kitermelés 10%-ának felel meg. Az INA 

számára előnyt jelent, hogy nincs szükség további befektetésekre a molvei állomás 

feldolgozási kapacitásinak növelésére, mert a jelenlegi napi kapacitás 5 millió köbméter, és ez 

elegendő a Drávamenti mezőkről odaszállított, valamint a Magyarországról importált 

mennyiség feldolgozására is.   
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