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Hivatalos megnevezés Horvát Köztársaság

Államforma parlamentáris köztársaság

Főváros Zágráb (Zagreb)

Terület 56 542 km2

Népesség 4 105 493 fő (Eurostat, 2018)

Nemzetiségi megoszlás horvát (89,6 %), szerb (4,5 %), egyéb (5,9% - magyar, 
bosnyák, szlovén, cseh, olasz)

Vallási megoszlás római katolikus (87,8 %), ortodox (4,4 %), muzulmán 
(1,3 %), egyéb (7,5 %)

Hivatalos nyelv horvát (latin írás)

Klíma mediterrán és kontinentális

Államfő Kolinda Grabar-Kitarović köztársasági elnök

Miniszterelnök Andrej Plenković

Hivatalos pénznem Kuna (HRK) 1kuna=100 lipa

Jelentősebb városok Split, Rijeka (Fiume), Osijek (Eszék), Zára, Pula, 
Karlovac, Slavonski Brod (Bród) Dubrovnik (Raguza)



Horvátország gazdasága ma



Maastrichti 
kritérium 2013 2014 2015 2016 2017

GDP (folyó áron, Mrd EUR) 43 808 43 456 44 630 46 664 49 013

GDP növekedés (reál, %) -0,5 -0,1 2,4 3,5 2,9

Egy főre jutó GDP (folyó áron, 
EUR/fő)

10 293 10 254 10 616 11 180 11 882

Infláció (fogyasztói árindex, %) 2,2 -0,2 -0,5 -1,1 1,1

Munkanélküliségi ráta (%) 17,3 17,3 16,2 13,1 11,2

Költségvetés egyenlege  (GDP %-a) > -3% -5,3 -5,1 -3,4 -0,9 0,8

Költségvetés egyenlege (MRD HRK) –17,517 –17,033 –11,687 –3,275 2,754

Államadósság (év végi, GDP %-a)
<60% vagy 
csökkenő

80,4 84,0 83,7 80,2 77,5

Árfolyam (éves átlag EUR/HRK) ERM 2 7,5735 7,6300 7,6096 7,5294 7,4601

Folyó fizetési mérleg (M EUR) 414 858 2,018 1,204 1,902

Folyó fizetési mérleg (GDP %) + 0,9 + 2,0 + 4,5 + 2,6 + 3,9
Nemzetközi tartalékok állománya 
(M EUR) 12,908 12,688 13,707 13,514 15,706

Nemzetközi tartalékok állománya 
(havi import fedezettségben)

8,3 8,1 8.0 7,6 7,8

Horvátország főbb gazdasági mutatói, 2013-2017 között



Az euró bevezetésének 
kulcskérdései



 Horvátország a legkisebb EU tagállam, mely még saját valutát használ

 Külkereskedelmi forgalmának 2/3-át az euróövezettel bonyolítja le

 Horvátország gazdasága erősen „euroizált” – belföldi megtakarítások jelentős 
része (75%) és a teljes adósságkötelezettségek (67%) is euróhoz kötöttek. 
Továbbá az ingatlanok, gépjárművek és turisztikai szolgáltatások referencia árai is 
EUR-hoz vannak kötve.

 A horvát bankrendszerben többségében olyan bankok vannak jelen, melyek 
euróövezeti intézetek tulajdonában vannak (Unicredit, Raiffeisen, Erste)

A horvát gazdaság sajátosságai az euró bevezetése 
szempontjából





Hátrányok



 A reál árfolyamcsatornában 

A monetáris politika mozgástere limitálva lenne 
köszönhetően a magas devizakockázati 
kitettségnek – az árfolyamot stabilitása végett 
nem lehet használni a versenyképesség 
javítására

Horvátország esetében egyik monetáris transzmissziós mechanizmus 
csatorna sem szenvedne el komoly negatív hatást.

Költségek és kockázatok: A független 
monetáris politika elvesztése

 A reál kamatcsatornában

Horvátország szorosan kapcsolódik az 
eurózónához, azzal együtt, hogy a hazai 
bankrendszerben magas a külföldi 
tulajdonosi részesedés. Ez behatárolja a 
teljesen független monetáris politikai 
törekvéseket.

A független monetáris politika elvesztése tükröződhet:



Előnyök



 A horvát gazdaság jelentősen kiszolgáltatott az árfolyamkockázatoknak

• a teljes külföldi devizában lévő adósság eléri az 500 Mrd HRK-t  (kb. a 
GDP 150%-a)

• a HRK minden nagyobb árfolyamesése jelentősen megnövelné a 
visszafizetési terheket a háztartások, vállalkozások, valamint az állam 
számára. 

Előnyök: Az árfolyamkockázat 
megszűnése



 Alacsonyabb hitelfelvételi költségek minden horvát gazdasági 
ágazatban

Kockázati felár csökkentése
 javít az ország megítélésen, hitelminősítői besorolásán

Szabályozási költségek csökkentése:
 tartalékkövetelmények csökkentése 12%-ról 1%-ra
 egyéb deviza tartalékolási előírás 17 %-ra csökkenne

Előnyök: A kamatlábak csökkentése



 Az euró bevezetése hozzájárulna a külkereskedelem 
és a befektetések élénküléséhez :

• alacsonyabb tranzakciós és valutaváltási 
költségek

• nagyobb átláthatóság és könnyebb ár-
összehasonlíthatóság

• az árfolyamváltozásokból fakadó bizonytalanság 
kiiktatása

• erősebb versenyképesség, kisebb sebezhetőség 
a gazdaság számára

 Jelentős pozitív hatás a turizmusra
• a szektorból származó bevételek 70%-a, az 

elköltött vendégéjszakák 60%-a az eurózónából 
származik

Előnyök: Az exportot és a befektetéseket érintő
pozitív hatások

Kereskedelemi szempontból, 
Horvátország szorosan 

integrálva van az eurózónába



 A devizakockázat megszűnésével,  marginális lenne a devizaválság kockázata

 A horvát bankok hozzáférést kapnának az EKB monetáris műveleteihez, így 
csökken a banki és fizetésmérleg válság kockázata

 Csökkennek a nemzetközi kifizetések költségei, díjai

 Horvátország hozzáfér az Európai Stabilitási Mechanizmushoz (ESM)

További előnyök



Belépés az 
árfolyam-

mechanizmusba
(ERM II)

Nominális 
konvergencia 
kritériumok 
teljesítése 

(min. 2 év ERM II részvétel)

EUR bevezetés

Árstabilitás

Kritérium: legfeljebb 1,5 
százalékponttal haladhatja 
meg az árstabilitás 
szempontjából legjobban 
teljesítő három tagállam 
rátáját.

HR (2017): 1,1 (1.0%)

Devizaárfolyam 
stabilitása

az érintett tagállam 
legalább két évig komoly 
feszültségektől mentesen 

részt vett az ERM II 
árfolyam-mechanizmusban

HR (2017): + 0,9% (±15%)

Hosszú távú
kamatlábak

Kritérium: legfeljebb 2 
százalékponttal haladhatja 
meg az árstabilitás 
szempontjából legjobban 
teljesítő három tagállam 
rátáját 

HR(2017): 3,51%

Fenntartható
államháztartás

Költsv. hiány
> -3% GDP%

HR (2017):
+ 0,8 %

Államadósság

< 60% GDP%

HR (2017):
77,5 %

Az euró bevezetés feltételei



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

E-mail: trade.zgb@mfa.gov.hu

Magyarország Nagykövetsége, Külgazdasági 
Iroda, 10000 Zágráb Pantovcak 146.

Telefon: +385-1-482-2055


