
A horvát gazdaság helyzete az állami gazdaságpolitika tükrében

A HORVÁT GAZDASÁG HELYZETE AZ ÁLLAMI GAZDASÁGPOLITIKA TÜKRÉBEN

Gáspár Anna–László Mária1

Gospodarsku  situaciju  Hrvatske  u  velikom  razmjeru  određivaju  inozemna  ulaganja, 
koje/a  je  država  proteklih  godina  intenzivno  podržavala  sa  svojim  proračunskim  i 
monetarnim gospodarskopolitičkim sredstvima. U makroekonomiji postignuti rezultati 
od 2000. godine su postali  posebno uočljivi.  Njihov utjecaj se može otkriti po broju 
inozemnih ulaganja i u pomjeni životnog standarda stanovništva. Unatoč tim pozitivnim 
promjenama  moramo  usatnoviti,  da  hrvatski  GDP/osobi  u  usporedbi  s  prosjekom 
EU25 svega 44%, to ukazuje i na značajno velike prostorne razlike. 

Croatia's economic situation is considerably determined by foreign investments, which 
was intensively encouraged by the state with budgetary and monetary tools of  economic 
policy in the last years. Their results in macroeconomic processes became mainly ob-
servable since 2000. The influence can be seen in the inflow of  foreign investments and 
in the population's living conditions as well. In spite of  these favourable processes it can 
be determined that Croatia's GDP per capita is 44% of  the average of  the 25 member 
states of  the European Union and shows considerable territorial differences.

Az 1990-es évek végétől gyakorlatilag megszünt Horvátország háború utáni elszigetelő-
dése. A belpolitikai változások kedvező fordulatot eredményeztek a gazdasági folyama-
tok alakulásában és a nemzetközi kapcsolatok bővítésében egyaránt. Ennek eredménye 
Horvátország Európa Tanács tagsága, a NATO Partnerség a Békéért programban való 
részvétele, továbbá az ország CEFTA tagsága. Horvátország 2003-ban kérte felvételét az 
Európai Unióba, mely csatlakozás időpontját gazdasági elemzők 2008-ra valószínűsítik. 

A gazdasági növekedés és a versenyképesség növelése céljából különösen ösztönzi az 
állami gazdaságpolitika a beruházásokat, melyek multiplikátor hatása az elmúlt években, 
de különösen 2000-től erősen érződik az országban, ahogy azt a makrogazdasági muta-
tók is tükrözik. Az állami gazdaságpolitika a fiskális (költségvetési) politika eszközei mel-
lett a beruházások ösztönzése céljából (a banki privatizáció eredményeképpen) a mone-
táris politika eszközeit is sikeresen hasznosítja. Ennek következménye, hogy az elmúlt 
években a beruházások terén is intenzívebben megjelent a külföldi tőke. A beruházások 
ösztönzése azért is fontos a gazdaság számára, mert hatásuk a kereslet és a kínálat olda-
lán egyaránt megjelenik. A beruházások ágazati összetételének következményeképpen – 
köszönhetően az infrastrukturális beruházások arányának – erősebben érvényesül a ke-
resletösztönző hatás a gazdaságban. Ennek következtében a területi és települési, illetve 
az életszínvonalbeli, jövedelmi különbségek jóval kisebb konfliktusokat okoznak, mint a 
többi, úgynevezett átmeneti gazdaságban a piacgazdaságra történő átmenet időszakában. 

1 László Mária: PhD egyetemi docens PTE TTK FI Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszék
Gáspár Anna: építészmérnök, műszaki-gazdasági szakértő, BuildECON
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1. MAKROGAZDASÁGI MUTATÓK

A horvát gazdaságot a 2000. évtől egyre javuló teljesítmények jellemzik, a gazdasági nö-
vekedés tartósan a 4,0–4,5% közötti tartományban van, bár a 2005. évi ráta némileg el-
marad a tervezettől és ez negatív hatással lehet az államháztartási hiányra. Ugyancsak 
kedvező az infláció tartósan alacsony szinten való stabilizálása. Az igaz, hogy a horvát 
gazdaság hosszú-idősoros gazdasági teljesítményét vizsgálva nagyobb ingadozásokat mu-
tat (pl. 12–15 éves ciklusban), ami érthető is, hiszen az 1990-es évek első felében az újjá-
építési kereslet által ösztönzött gazdasági növekedés az évtized második felében lelassult, 
majd 2000-től ismét növekedési pálya jellemzi a gazdaságot. A legnagyobb mértékű nö-
vekedés az építőipart jellemezte, ahol kulcsszerepe volt az autópálya-építéseknek, az ide-
genforgalmi beruházásoknak, az élénkülő lakáspiacnak, továbbá a bankok aktívabb hite-
lezési tevékenységének. Horvátország azon országok egyike az átmeneti gazdaságok kö-
zül, ahol a 2000. évtől jelentősen bővült a magánszektor hitelállománya. Az építőipari 
beruházások terén, különösen a kikötő és az olajipari rekonstrukciók finanszírozásában 
jelentős szerepet vállaltak a nemzetközi pénzintézetek, a Világbank és az Európai Fej-
lesztési Bank. A piacgazdaságba való átmenetben a bankszféra és a távközlés privatizáci-
ója a termelőszférához viszonyítva az átlagosnál gyorsabb volt. A termelőszféra növeke-
dési feltételeként és a külföldi tőke fogadásaként viszont az infrastrukturális fejlesztések 
jó ütemben haladtak. A gazdasági folyamatokra kedvezően hatott az is, hogy a volt Jugo-
szláviában működött leginkább piaci alapon a bankszektor. Az egy főre jutó GDP tekin-
tetében Horvátország kedvező helyen áll a térség országainak rangsorában.     

Megnevezés 2000 2001 2002 2003 2004
GDP, md. Kuna 152,519 165,639 179,390 193,067 207,082
GDP, md. $ 18,420 19,530 22,812 28,810 34,310 

GDP / fő, $ 4206 4403 5133 5634 7724

GDP növekedés, % 2,9 4,4 5,2 4,3 3,8
Ipari termelés növeke-
dés,%

1,7 6,0 3,8 6,7 6,0

Infláció, % 4,0 3,8 1,7 1,8 2,1 
Árfolyam, kuna/$/ átla-
gos /

8,27 8,34 7,86 6,70 6,03

Árfolyam, kuna/€/ átla-
gos /

7,63 7,47 7,40 7,56 7,50

Import, md. $ 8,3 8,3 10,7 14,2 16,6

Export, md. $ 4,4 4,6 4,9 6.1 8,0
1. táblázat: A horvát gazdaság jellemző mutatói

Forrás: Horvát Nemzeti Bank

Gazdasági elemzők több éve már két gyenge pontot emelnek ki, ezek a külkereskedelmi 
deficit és a változatlanul magas munkanélküliség, valamint a feketepiac mérete. A legna-
gyobb gondot ma is az okozza a gazdaságban, hogy a külkereskedelmi deficit jelentősen, 
mintegy 20%-kal meghaladja az exportot. Ezért is nagyok a várakozások a külföldi tőke 
termelőszférába áramlásával kapcsolatban.  
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A feketepiac méretéről  hivatalos adatok nincsenek,  elemzői becslések, országosan 
25–30%-ra teszik a GDP-hez viszonyított arányát. A nemzetgazdasági átlag feletti a fe-
ketegazdaság az idegenforgalomban és a vendéglátásban, mely a gazdaság húzó ágazata 
és ezáltal nagy veszteséget is okoz nemcsak az államháztartásnak, hanem az ágazati kap-
csolatok miatt a többi ágazatnak is. Ebben a vonatkozásban az építőiparra, a beruházási 
tevékenységekre az országos átlag körüli szint jellemző. Az arány a lakossági építéseknél 
magasabb, sok megrendelő törekszik a 22%-os általános forgalmi adó „megtakarítására”, 
pontosabban az alacsonyabb árszínvonal elérésére. 

Megnevezés 2005 2006 várható
GDP, milliárd $ 36,025 37,754
GDP növekedés, % 4,3 4,4
Infláció, % 3,3 3,2
Árfolyam, kuna/$ 5,95 6,0
Árfolyam, kuna/€ 7,4 7,34
Import, md. $ 17,3 17,8
Export, md. $ 9,5 11,0

2. táblázat: A gazdaság 2005. évi várható és 2006. évi tervezett mutatói
Forrás: Bank Austria-Creditanstalt, 2006.

A gazdasági előrejelzések 2006-ra 4% feletti GDP növekedéssel számolnak, és azt prog-
nosztizálják, hogy az exportcélú külföldi befektetések eredményeként javul a külkereske-
delmi mérleg hiánya. Ezt segíti a beruházások strukturális átalakulása is a már említett 
külföldi befektetések révén.

2. KÜLFÖLDI BEFEKTETÉSEK

A külföldi tőkebefektetések viszonylag későn kezdődtek meg Horvátországban. A kése-
delem oka mindenek előtt a háború okozta bizonytalanság és a nemzetközi elszigeteltség 
volt.  A 2001-től  datált  gazdasági  fejlődés ösztönzőleg hatott a külföldi tőkére, ennek 
eredményeként az FDI kumulált összege 2005-ben átlépte a 11 milliárdos határt. A ked-
vező trendek ellenére rá kell mutatni arra, hogy az egy főre jutó FDI értéke Horvátor-
szágban a régiós átlag alatti, mindössze 2300 $.
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Megnevezés 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005.I. 
félév

FDI, millió $ 538,0 934,8 1463,7 1085,2 1337,7 1212,9 2132,9 1242,8 1099,4
Összesen, 
millió $ 1400,3 2335,1 3798,8 4884,0 6221,7 7434,6 9567,5 10810,3 11914,5

3. táblázat: A külföldi működőtőke-befektetések Horvátországban, 1993–2005. I. félév 
Forrás: Horvát Nemzeti Bank

A kedvező első félévi eredmények alapján a horvát kormány a 2005. évre 2 milliárd $ 
működőtőke beáramlásával számolt,  mely végül realizálódott  és további növekedéssel 
számolnak a következő évekre vonatkozóan is.
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1. ábra: Külföldi működőtőke-befektetések
Forrás: Horvát Nemzeti Bank

Horvátország legnagyobb külföldi befektetői: Ausztria, Németország, USA, Magyaror-
szág. A négy listavezető együttes részesedése meghaladja a külföldi összes befektetések 
70%-át.
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Ország Befektetések értéke, millió $ Megoszlás, %
Ausztria 3030,1 25,6
Németország 2108,9 17,7
USA 1465,5 12,3
Magyarország 1036,5 8,7
Hollandia 1012,7 8,5
Olaszország 869,7 7,3
Luxemburg 679,1 5,7
Szlovénia 452,7 3,8
Egyesült Királyság 262,1 2,2
Egyéb 997,2 8,2
Összesen 11914,5 100,0

4. tábla A külföldi befektetések országonkénti megoszlása, 1993–2005. között Forrás: Horvát 
Nemzeti Bank

A  befektetések  negyede  a  pénzügyi  szolgáltatásokba,  15%-a  a  telekommunikációba, 
10%-a a gyógyszeriparba irányult. A befektetők által preferált területek közé tartozik az 
olajipar is. A beruházások, illetve az építőipar szempontjából kiemelnénk a Holcim és a 
Wienerberger horvátországi cégvásárlásait.

A külföldi tőkebefektetések esetében a meglévő vállalkozások vásárlása dominál, a 
zöldmezős beruházások száma mindössze 30–40 objektum évente.

Ágazat Befektetések értéke, millió $ Megoszlás, %
Pénzügyi szolgáltatás 2895,2 24,3
Telekommunikáció 1727,6 14,5
Gyógyszeripar 1108,0 9,3
Olajfeldolgozás 845,9 7,1
Nyersolaj- és földgázkitermelés 500,4 4,2
Idegenforgalom 405,1 3,4
Cementipar 357,4 3,0
Kiskereskedelem 345,5 2,9
Sörgyártás 226,3 1,9
Egyéb 3503,1 29,4
Összesen 11914,5 100

5. táblázat: A külföldi befektetések ágazatonkénti megoszlása 1993–2005 között
Forrás: Horvát Nemzeti Bank

Az  a  tendencia,  hogy  az  építőipari  beruházások  ösztönzése  mellett  a  külföldi  tőke 
38,8%-a, vagyis több, mint egyharmada a két nagy innovációt segítő ágazatba irányult, 
bíztató a következő évek gazdasági fejlődése szempontjából is. A pénzügyi szolgáltatá-
sok fejlődése ugyanis segíti a hitel- és kamatpolitikai eszközökkel a beruházásokat, a tele-
kommunikáció innovációs hatása pedig gyakorlatilag minden ágazatot érint.  Sajátosan 
értelmezhető, hogy a gazdaság húzóágazatának számító idegenforgalomba a külföldi tő-
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kebefektetések mindössze 3,4%-a irányult, ugyanakkor jelentős beruházások történtek 
hazai tőkebefektetések révén ezen ágazatban is.  

A közelmúlt és napjaink legnagyobb privatizációs ügyletei közül hármat emelünk ki:
- Az egyik az áramszolgáltató szektor teljes magánosítása. A szolgáltatók eladása 

már 3 éve esedékes, amikor a parlament elfogadta a tranzakcióra vonatkozó tör-
vényt. A szektor becsült értéke 2–3 milliárd USD, azonban az akció mikéntjéről 
még  nem  született  döntés.  A  legvalószínűbb  forgatókönyvnek  a  részvények 
51%-ának állami tulajdonban tartása látszik.

- 2006-ban folytatódott a horvát olajipari óriás, az INA privatizációja is. Jelenleg a 
részvények 25%-a plusz 1 szavazat a magyar olajvállalat a MOL tulajdonában 
van. A kormány várhatóan a kezében lévő 75% tulajdonból 22% eladását terve-
zi. A társaság értékét 3–4 milliárd USD-re teszik.

- A horvát kormány arról is döntött, hogy értékesíti a tulajdonában lévő Hrvatska 
Telekom részvényeket, a telefontársaságban jelenleg a Deutsche Telekom 51%-
os tulajdonrésszel rendelkezik.

A külföldi befektetések további növekedését remélik Horvátországban a létrehozott Be-
fektetés-fejlesztési Iroda tevékenységétől. A kormány elsődlegesen az exportra termelő 
vállalkozások letelepítését kívánja elérni, az évek óta negatív külkereskedelmi mérleg javí-
tása érdekében. A beruházások ösztönzése mellett az export ösztönzése az a másik álla-
mi beavatkozási terület, melytől a közeljövő gyorsabb gazdasági fejlődését, a gazdaság 
nyitottságának növekedését, valamint a gazdasági egyensúly javulását várja az állam.

3. A HORVÁT LAKOSSÁG ÉLETKÖRÜLMÉNYEI

A horvát lakosság életkörülményeit alapvetően befolyásolja a relatíve magas árszínvonal 
és a magas munkanélküliség.

Megnevezés 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005. X.
Havi átlagos brut-
tó bér, kuna 4614 5028 4829 5366 5623 5985 6238

Havi átlagos brut-
tó bér, $ 649 608 579 751 839 992 1022

Havi átlagos nettó 
bér, kuna 3322 3520 3380 3720 3940 4173 4352

Havi átlagos nettó 
bér, $ 467 425 405 521 588 692 713

Munkanélküliek 
száma 342 000 379 000 401 300 389 741 329 799 309 875 300 645

Munkanélküliségi 
ráta, % 19,5 21,1 22,0 22,3 19,2 18,0 17,5

Munkanélküliségi 
ráta, az ILO adatai 
alapján, %

13,6 16,1 15,8 14,8 14,3 13,8 ..

Foglalkoztatottak 
száma 1 060 108 1 087 710 1 103 092 1 108 432

6. táblázat: A munkanélküliség és havi átlagos bruttó bér Horvátországban
Forrás: Horvát Nemzeti Bank
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A legmagasabb jövedelmek a bankszektorban és a telekommunikációban vannak, (össze-
függésben a külföldi tőkebefektetésekkel), a legalacsonyabb jövedelmű munkavállalók a 
mezőgazdaságban dolgoznak (összhangban más országok ez irányú folyamataival). Bé-
rük mindössze egynegyede-egyharmada a pénzügyben dolgozókénak. A lakosság élet-
színvonalára leginkább ható tényező volt az elmúlt években a lakásépítések alakulása, 
melynek eredményeképpen az épített lakások alapterülete folyamatosan növekedett. Az 
elmúlt tíz év adatait tekintve ez közel 10%-os növekedést jelentett, mely a szobaszámok 
növekedésével is együtt járt. Míg az egyszobás lakások 2,9 szeresére, addig a nagylakások 
(az öt és többszobás lakások) 3,7-szeresére növekedtek, a kettő közötti  méretek (2–4 
szobás lakások) részaránya egyharmadról visszaesett az egynegyedére. Igaz, hogy Hor-
vátországban ez a méret volt a korábbi panellakások meghatározó típusa és a részarány 
csökkenése ezzel is magyarázható. A lakásépítések felgyorsítása szociálpolitikai jelentő-
séggel is bír az állami gazdaság- és szociálpolitika szempontjából és Horvátországban ez 
még a háborús károk felszámolásával, valamint a menekültek befogadásával is összefüg-
gésben állt. Ezért is támogatta a lakások építését és újjáépítését a horvát állam mellett 
több nemzetközi szervezet is. Mindezek összefüggésben álltak a komplex városrekonst-
rukciók háború miatti elmaradásával is. 

Az utóbbi időben a lakásépítések, melyek az építőipari teljesítmények mintegy har-
madát teszik ki, finanszírozása már a közvetlen magánbefektetések eredményei, de vi-
szonylag jelentős lett a vállalkozói alapon végzett lakásépítések nagysága is.  

Azt is látni kell, hogy a horvát lakosság életszínvonala elmarad a térség országainak 
életszínvonalától, annak ellenére, hogy a 600 $/hó átlagos bruttó fizetés a közép-európai 
régióban magasnak számít, de reálértékét tekintve a magas árszínvonal miatt már elma-
rad attól. Ezt a helyzetet a magas munkanélküliségi ráta is súlyosbítja. 

4. REGIONÁLIS ADATOK

Horvátország közigazgatásilag 20 megyéből és a megyék jogállásával azonos helyzetű fő-
városból áll.

A közigazgatási reform témakörében Horvátországban is napirenden van a megyék 
és a régiók kérdése, a nagyobb közigazgatási és önkormányzati szint problematikája. Az 
EU–tárgyalások előrehaladásával várhatón előtérbe kerül a nagyobb területi egységek ki-
alakítása. Az egyes megyék társadalmi-gazdasági különbségeinek értékeléséhez a demo-
gráfiai és fajlagos GDP adatok álltak rendelkezésünkre. 
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Megyék Demográfiai adatok GDP/fő
Népesség (ezer fő) Háztartások száma (ezer) kuna USD

Zagrebačka 309 94 31128 3960
Krapinsko-zagorska 142 43 29567 3761
Sisačko-moslavačka 185 65 33810 4301
Karlovačka 141 49 35023 4456
Varaždinska 184 56 39049 4968
Koprivničko-križevačka 124 39 41745 5311
Bjelovarsko-bilogorska 133 44 32047 4077
Primorsko-goranska 305 111 45810 5838
Ličko-senjska 53 20 36526 4647
Virovitičko-podravska 93 31 31131 3983
Požeško-slavonska 86 27 28496 3625
Brodsko-posavska 176 54 23998 3053
Zadarska 162 52 29666 3774
Osječko-baranjska 330 113 32242 4120
Šibensko-kninska 113 39 26067 3316
Vukovarsko-srijemska 204 67 23400 2977
Splitsko-dalmatinska 463 144 30018 3819
Istarska 206 72 53522 6809
Dubrovačko-neretvanska 123 39 35010 4454
Međimurska 118 35 33792 4299
Grad Zagreb 779 275 71111 9047
Horvátország összesen 4437 1477 40374 5133

7.táblázat: Fontosabb megyei adatok 2002-ben
Forrás: Horvát Statisztikai Hivatal

Az egy főre jutó GDP Horvátországban 44%-a a 25 EU tagállam átlagának. A GDP egy 
főre jutó összege 2002-ben 5133 USD volt.

Az országban jelentős különbségek mutathatók ki, amíg a fővárosban meghaladja a 
9000 USD-t, addig Vukovár körzetében nem éri el a 3000 USD-t. Az egy főre jutó GDP, 
az  idegenforgalom szempontjából  meghatározó Isztrián a  második legmagasabb,  alig 
marad el a 7000 USD-tól. A területi különbségekre utal az is, hogy az építési munkák kö-
zel 20%-a a fővárosban került kivitelezésre, a magasépítésben pedig a tengerparti szállo-
daépítések emelkedtek ki jelentős mértékben. 
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A horvát gazdaság helyzete az állami gazdaságpolitika tükrében
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2. ábra: A fajlagos GDP alakulása megyénként
Forrás: Horvát Statisztikai Hivatal

Az országon belüli regionális különbségeket híven mutatja, hogy az országos átlag felett 
mindössze 3 megye van. A regionális különbségek csökkentésének egyik fő hajtóereje és 
forrása az ország EU csatlakozása lehet, melynek eredményeképpen a kis-és középvállal-
kozások fejlődésének ösztönzése is nagyobb ütemben haladhat a jövőben. A horvát gaz-
daság jövőbeni irányait „A Horvátország a XXI. században” címet viselő kormányprog-
ram rögzíti, melynek hangsúlyos eleme az EU tagság. 
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