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Fontosabb gazdasági mutatók
Mutató megnevezése
GDP értéke (folyó áron)
GDP változása (reál)
Egy főre jutó GDP folyó áron

Mértékegység

2012

Mrd EUR
%
EUR/fő

78,24
-

2,24 -

2013

80,30
0,65 -

2014

2015

2016

80,99

82,75

85,75

0,10

2,35

3,17

2017

90,30
2,78

11 482,95 11 824,47 11 779,46 10 186,16 10 654,57 11 517,38

Infláció (HICP)

%

3,41

Munkanélküliségi ráta

%

15,93

17,25

17,29

Export értéke

Mrd EUR

20,34

21,54

Import értéke

Mrd EUR

20,11

21,30

Kihelyezett FDI állomány

Mrd EUR

Befektetett FDI állomány

Mrd EUR

-

2,22 -

0,22 -

0,46 -

1,10

-

16,34

13,10

-

22,62

20,65

21,80

21,66

19,63

20,55

0,08 -

0,14

1,92 -

0,01 -

0,25

1,27

0,81

3,43

0,14

1,62

24,36
23,33
0,53
1,82

Forrás: World Bank

Gazdasági és politikai helyzetkép
Alapadatok:
Politikai berendezkedés: parlamentáris demokratikus köztársaság
Törvényhozó szerv: egykamarás parlament, mandátum 4 év
Államfő: a polgárok által közvetlenül megválasztott államelnök, mandátum 5 év
Végrehajtó hatalmi szerv: a parlament által kinevezett kormány, mandátum 4 év
Gazdaság-politikai szövetségi és viszonyrendszerek: EU tagja (2013. július 1.), NATO
tagja (2009. április 1.)
Választások:
Legutóbbi parlamenti választások – előrehozott választások 2016. szeptember 11.
Legutóbbi elnökválasztások – 2014. december 28. (első kör), 2015. január 11. (második kör)
Következő rendszeres parlamenti választások – 2020 ősze
Következő elnökválasztások – 2020 eleje

Gazdasági és politikai helyzetkép
Aktualitások: Agrokor-konszern átszervezése, észak-adriai hajógyárak
átstruktúrálása, turizmufejlesztés, szektorális munkaerőhiány
Gazdaságpolitikai célok:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kiegyensúlyozott államháztartás
Államadósság mértékének csökkentése a GDP 60 százalékára (2020-ig)
Külföldi adósság összegének folyamatos csökkentése
Euró fizetőeszközként való bevezetése (2025 körül)
Export növekedésének ösztönzése
Külföldi beruházások ösztönzése
Munkahelyteremtés
Elvándorlás megállítása

Kiemelkedő érdekcsoportok: Adris-csoport, Podravka, Plodine

Kilátások
GDP és infláció előrejelzés kormányzati és/vagy nemzetközi oldalról:
• Kormányzat: +2,8 százalék
• Világbank: +2,6 százalék
• Európai Bizottság: +2,8 százalék
Kormányzati szektorális fókusz:

•
•
•
•

turizmus
szolgáltatások
mezőgazdaság
élelmiszeripar

Feltételezett jövőbeli húzóágazatok:

•
•
•
•

turizmus
vendéglátóipar
IKT-szektor
élelmiszeripar

Kilátások
Veszélyek, piacra lépési nehézségek:
• Rendezetlen telekkönyvek (különösen vidéken)
• Helyi önkormányzati szinten az adminisztráció hektikus viselkedése
Adókörnyezet rövid bemutatása:
• Társasági adó mértéke: 12 százalék (3 M HRK-ig), 18 százalék (3 M HRK
felett)
• Személyi jövedelemadó mértéke: 24 százalék (havi 17.500 HRK-ig), 36
százalék (havi 17.500 HRK feletti összegre)
• ÁFA általános mértéke 25 százalék
Kormányzati beruházási prioritások :
•
•
•
•

infrastruktúra
digitalizáció
oktatás
mezőgazdaság

2001
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Milliárd forint, folyó áron
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Forrás: KSH

Kereskedelmi kapcsolatok
1. Horvátország hazánk hagyományos export partnere
2. A magyar-horvát külkereskedelem szerkezete 2017-ben:
Termék
Összesen
Élelmiszerek, italok, dohány
Nyersanyagok
Energiahordozók
Feldolgozott termékek
Gépek és szállítóeszközök

Import (EUR)
587 909 147
69 471 953
50 003 325
274 012 429
155 268 244
39 153 196

Export (EUR)
1 576 046 766
234 446 596
45 546 148
423 849 636
516 642 319
355 562 067

Részesedés
(import)

Részesedés
(export)

12%
9%
47%
26%
7%

15%
3%
27%
33%
23%

Kereskedelmi kapcsolatok, főbb tudnivalók
Gazdaságdiplomáciai kapcsolatrendszerünk:
Magyar-Horvát Kormányközi Vegyes Bizottság
Vásárok, támogatott kiállítások:
Nemzetközi Belovári Tavaszi/Őszi Vásár, Viroexpo (Verőce)
Üzleti környezetre vonatkozó gyakorlati tudnivalók:
Az üzleti kapcsolatok során is érdemes tekintettel lenni arra, hogy a
horvátok jó része katolikus, érzelmi elemek is megjelennek a szerb, szlovén,
vagy bosnyák kapcsolatok értékelésében, érzékenyek lehetnek a horvát, a
szerb és bosnyák nyelv közti különbségekre. Horvát nyelvű prospektusok,
levelek fordításakor ügyelni kell a tiszta horvát nyelvre.
Bankrendszer, ajánlott fizetési módozatok, árfolyamkockázat:
Horvátországban a bankrendszer erős, javasolt fizetési módok: előre utalás,
utólagos fizetés. Árfolyamkockázat nincs.

Kereskedelmi kapcsolatok, főbb tudnivalók
Közbeszerzési rendszer, részvételi lehetőségek projektekben, közbeszerzésekben,
pályázatokban:

A horvátországi közbeszerzési kiírások elérhetőek az exporthungary.gov.hu honlapon.

Célországban található partnerszervezetek (kamarák, szövetségek, exportösztönző
társszervezet):
Horvát Gazdasági Kamara (Hrvatska Gospodarska Komora, cím: Rooseveltov trg 2, 10000
Zagreb, tel: +385 1 456-1555, email: hgk@hgk.hr)

Kapcsolatfelvétel, partnerkeresés javasolt módja:
Közvetlenül a trade.zgb@mfa.gov.hu email címen keresztül

Szállítási lehetőségek:

közúton történő áruszállítás, ömlesztett áru esetén vasúti áruszállítás

Befektetési kapcsolatok
Legnagyobb magyarországi befektetők és tevékenységük:
A MOL Csoport 2003 óta van jelen Horvátországban. Az INA részvényeinek 49,08
százaléka és az irányítói jogok a MOL tulajdonában vannak. A cég 44,84 százalékával a
horvát állam rendelkezik. A tervezett nagyobb beruházások a két főrészvényes
megállapodásán múlik (fiumei finomító felújítása, a sziszeki finomító átalakítása). A MOL
továbbá a Tifon d.o.o. 100 százalékos tulajdonosa.
Az OTP Bank 2005 óta van jelen Horvátországban. A cég a magyarországi OTP Bank Nyrt.
100 százalékos tulajdonában van. Az OTP banka Hrvatska e mellett 2017-ben adásvételi
megállapodást írt alá a Societe Generale csoporttal a horvátországi Splitska banka
megvásárlásáról. Az akvizíció eredményeképpen az OTP-csoport horvátországi piaci
részesedése mintegy 10 százalékra nőtt. A nem hivatalos vételár becsült értéke 464 M EUR.

Befektetési kapcsolatok
A célország befektetés-ösztönzési rendszerének bemutatása:
Az állami költségvetésből és részben EU-alapokból támogatott programok
lebonyolítói a Horvát Kisvállalkozói Ügynökség (HAMAG-BICRO), illetve a
Befektetés-ösztönző és Versenyképességi Ügynökség (APIK Invest). Ez utóbbi
megszűnése, illetve a Gazdasági Minisztériumba való beolvasztása várható
2019. január 1-től.
Egyéb
befektetés-ösztönző
intézkedések:
adókedvezmények,
munkahelyteremtési támogatás, továbbképzési költségtámogatás, fejlesztésiinnovációs tevékenységek támogatása, üzleti támogatási tevékenységek
támogatása, magas hozzáadott értékű szolgáltatási tevékenységek
támogatása.

Befektetési kapcsolatok
Cégalapítási szabályok, társasági formák, cégbejegyzés adminisztrációs igénye:
A cégalapításról a Társasági törvény rendelkezik.
Társasági formák:
•
•
•

részvénytársaság (dionicko drustvo – d.d.),
korlátolt felelősségű társaság (drustvo s ogranicenom odgovornoscu – d.o.o.),
egyszerűsített korlátolt felelősségű társaság (jednostavno drustvo s ogranicenom
odgovornoscu – j.d.o.o.)

Adózási szabályok a célországban:
A gazdasági társaságok a megvalósított nyereségre társasági adót fizetnek a következők
szerint:
Nyereség összege legfeljebb 3 M HRK – adó mértéke 12 százalék
Nyereség összege meghaladja a 3 M HRK-t – adó mértéke 18 százalék

Befektetési kapcsolatok
Adózási kedvezmények:
Mikrovállalkozás (befektetés minimális értéke: 50 e EUR, legalább 3 új
munkahely): 50 százalékos adókedvezmény a befektetés megkezdésétől
számított 5 éven keresztül
Kis-, közepes és nagyvállalkozás
Befektetés minimális értéke 1 M EUR, legalább 5 új munkahely – 50 százalékos
adókedvezmény a befektetés megkezdésétől számított 10 éven keresztül
Befektetés értéke 1-3 M EUR, legalább 10 új munkahely - 75 százalékos
adókedvezmény a befektetés megkezdésétől számított 10 éven keresztül
Befektetés értéke több mint 3 M EUR, legalább 15 új munkahely - 100
százalékos adókedvezmény a befektetés megkezdésétől számított 10 éven
keresztül

Befektetési kapcsolatok
Ajánlott cégképviseleti formák a célországban
Magyarországi vállalkozás szabadon alapíthat vállalkozást (100 százalékos tulajdonrész)
Fiókvállalat – korlátozás: csak horvátországi állandó lakhellyel rendelkező személy
nevezhető ki a fiókvállalat felelős személyének

Esetleg befektetéshez igénybe vehető munkaerő támogatások, pályázati források
a) Munkahelyteremtéssel igénybe vehető támogatás
Támogatás igényelhető minden újonnan teremtett munkahely költségeire a következők
szerint:
A megye területén regisztrált munkanélküliségi szint 10 százalékig – az elismerhető
költségek 10 százaléka, de legfeljebb 3.000 EUR/munkahely
A megye területén regisztrált munkanélküliségi szint 10-20 százalék közötti – az
elismerhető költségek 20 százaléka, de legfeljebb 6.000 EUR/munkahely
A megye területén regisztrált munkanélküliségi szint 20 százalék feletti – az elismerhető
költségek 30 százaléka, de legfeljebb 9.000 EUR/munkahely

Befektetési kapcsolatok
Esetleg befektetéshez igénybe vehető munkaerő támogatások, pályázati források
b)

Alkalmazottak betanítási képzésével kapcsolatos támogatás
Támogatás maximális mértéke:
Nagyvállalkozás – a képzés elismerhető költségeinek 50 százaléka
Közepes vállalkozás – a képzés elismerhető költségeinek 60 százaléka
Mikro- és kisvállalkozás – a képzés elismerhető költségeinek 70 százaléka

Együttműködési lehetőségek
Vízgazdálkodás

ICT

Szennyvíz és
hulladékkezelési
technológiák

Gáz- és olajipari
berendezések

Alternatív és megújuló
energia

R & D, tudás és
technológia transzfer

Mezőgazdasági és
élelmiszer feldolgozó
technológiák

Gyógyszerek, gyógyászati
berendezések

Kiemelt ágazatok, szereplők
Ágazatok:
•
•
•
•

pénzügyi szektor
nagy- és közvetítői kereskedelem
ingatlanpiaci tevékenység
postai és távközlési befektetések

Versenytársak:
•
•
•

Pénzügyi szektor - Ausztria
Élelmiszeripar - Hollandia
Pénzügyi és telekommunikációs beruházás - Németország

További szereplők még:
•
•
•
•
•

Olaszország
Franciaország
Szlovénia
Svájc
Luxemburg

Elérhetőségek

•
•
•
•
•

Scherczer Károly Róbert
Cím: 10000 Zagreb Pantovcak 146.
Email: KScherczer [kukac] mfa.gov.hu
Hivatali telefonszám: 00 385-1/4822-055
Mobil telefonszám: 00 385 99 56 56 233

