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Основни економски податоци 
 
  
  Хрватската економија почна да заживува во периодот од 2000 година со 
инвестициите во туризмот, банкарскиот сектор и услугите.  
Помеѓу 2000 и 2007 година, економската моќ на Хрватска започна да се подобрува полека, 
со умерен, но постојан раст на БДП од 4% и 6%, предводена од раст во туризмот и 
кредитно-управуваната потрошувачката. Инфлацијата во текот на истиот период остана 
скротена а куната стабилна. Сепак, се уште остануваат тешки проблеми, вклучувајќи ја и 
тврдоглаво високата стапка на невработеност, растечки трговски дефицит и нерамномерен 
регионален развој. Додека макроекономска стабилизација во голема мера е постигната, 
структурните реформи заостануваат како резултат на длабокиот отпор од страна на 
јавноста и недостаток на силна поддршка од политичарите. При пристапување кон ЕУ 
треба да се забрза процесот на фискални и структурни реформи. Додека долгорочните 
изгледи за пораст на економијата останат силни, Хрватска се соочи со значителен 
притисок, како резултат на светската финансиска криза. Хрватскиот висок странски долг, 
анемичниот извозен сектор, заладениот државниот буџет, а преку потпирање врз 
приходите од туризмот, ќе резултира со повисок ризик за економска стабилност на среден 
рок. 

 

 
Географски показатели 

 
 
Површина:  вкупно: 56,542 км2 (копно: 56,414 км2, вода 128 км2) 

Главен град: Загреб 

Локација: Југоисточна Европа, граничи со Јадранското море, меѓу Босна и Херцеговина и 
Словенија 
Граници:  тотал: 2,197 км км (гранични земји: Босниа анд Херзеговина 932 км, Унгарија 329 
км, Србија и Црна Гора - север 241 км, Србија и Црна Гора - југ 25 км, Словенија 670 км) 

Население: 4,491,749 (Јули 2008) 

Религии: Православни 4.4%, Муслимани 1.3%, Римо католици 87.8%, други христијани 
0.4%, други некласифицирани 0.9%(2001) 

Природни ресурси: јаглен, боксит, калциум, гипс, природен асвалт, сол, хидро електричен 
потенцијал, лискун, глина, силициум 

Јазици: Хрватски 96.1%, Српски 1%, други 2.9% (вклучувајќи италијански, унгарски, чешки, 
словачки и германски) (2001) 

Валута: Куна 

Аеродроми: вкупно 68 (асвалтирани 23) (2005) 
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Економски показатели 
 

БДП куповна моќ: 80.84 милијарди $ (2011) 

БДП стапка на раст: 0,7% (2011)  

БДП по жител: 18.300 $ (2008 проц) 

БДП по сектори: земјоделие 5,5%; индустрија 24,4%; услуги 70,1% (2011 проц.)  

Стапка на инфлација: 2,1% (2011) 

Работна сила: 1.7 милиони (2011)  

Невработеност: 17,9% (2011) 

Индустрии: хемикали и пластика, машински алати, електроника, валани производи од 
железо, алуминиум, хартија, производи од дрво, градежни материјали, текстил, 
бродоградба, петролеј, прехрамбени производи и пијалоци и туризам 

Индустриска стапка на пораст: 1,2% (2011)  

Земјоделски производи: пченка, житарици, сончогледово семе, маслинки, компири, 
живина, млечни производи, грозје, цитрони и јачмен 

Извоз:  12.28 милијарди $ фоб (2011)  

Извозни производи: транспортна опрема, текстил, хемикалии, прехрамбени производи и 
горива 

Извозни партнери: Италија 18,9%, БиХ 11,9%, Германија 10,6%, Словенија 8%, Австрија 
5,4%, (2010)  

Увоз: 25.84 милијарди$ фоб (2008)  

Увозни производи: машини, транспортна и електрична опрема, хемикалии, горива, 
прехрамбени производи  

Увозни партнери: Италија 15,2%, Германија 12,5%, Русија 9%, Кина 7,2%, Австрија 4,8%, 
(2010) 

  

 

Надворешно трговска размена меѓу  
Република Македонија и Република Хрватска 

 

Вкупната трговска размена на Република Македонија со Република Хрватска во првите 4 

месеци од 2012 година, изнесува 66 милиони САД долари и бележи пад од 27,5% во однос 

на истиот период од претходната година. Извозот е 30,2 милиони САД долари и е намален 

за 39,6%, а увозот изнесува 35,8 милиони САД долари со пад од 9,4%. Евидентиран е 

трговски дефицит во износ од 5,6 милиони САД долари. 

 Хрватска е 13-ти најголем трговски партнер на РМакедонија во овој период од  годината. 
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Трговска соработка меѓу РМакедонија и РХрватска 
во период 01-04.2012 година 

Во САД $ 

  
Трговска соработка меѓу РМакедонија и РХрватска 

во 2011 година 
 

Вкупната трговска размена на Република Македонија со Република Хрватска  во 2011 
година изнесува 272,7 милиони САД долари, што претставува раст од 15,1% во однос на 
претходната година. Извозот 139,6 милиони САД долари и е зголемен за 12,9%, а увозот 
од 133,1 милиони САД долари бележи раст 17,7%. Остварен е позитивен трговски биланс 
од 6,5 милиони САД долари. 

Хрватска е 12-ти најголем трговски партнер на РМакедонија во 2011 година. 

Во САД долари 

Извоз Увоз Вкупно 

количина во кг сума во САД$ количина во кг сума во САД$ количина во кг сума во СА$Д 

134.888.479,00 139.622.339,00 86.999.276,00 133.121.874,00 221.887.755,00 272.744.213,00 

 

Во поглед на застапеноста на производите во размената, во 2011 година, во структурата 
на извозот најмногу се застапени: 
 

 Полупроизводи и конструкции од железо и челик – 66,2 милиони САД $ 

 Прехранбени производи (вклучително зеленчук и овошје) – 40,3 милиони САД$ 
(заедно со вино од свежо грозје - 8,4 милиони САД $ 

 Лекови и козметика – 9,4 милиони САД $ 

 Други седишта со дрвени рамки- 2,3 милиони САД $ 
 

Во увозното салдо најголемо учество имаат:  
 

 Прехранбени производи (вклучително зеленчук и овошје) – 44,4 милиони САД$ 

 Лекови, козметика и активни препарати за перење и чистење – 16,4 милиони САД$ 

 Балони, шишиња и други производи од стакло – 6,7 милиони САД$ 

 Хартија и картон - 6 милиони САД$ 

 Железнички и трамвајски товарни вагони- 3 милиони САД$ 

Вкупна размена Извоз Увоз 

2011 2012 
Инде

кс 2011 2012 Индекс 2011 2012 
Индек

с 

         
         

91.116.422 66.010.987 72,5 51.616.049 30.192.763 58,5 39.500.373 35.818.224 90,7 
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СТОКОВНА РАЗМЕНА (2001/2009) 
                                                                                                   

во илјади САД долари 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Извоз 58.420 59.053 66.096 80.158 80.158 124.229 163.868 228.958 152.719 

Увоз 46.385 54.933 63.543 65.253 65.782 78.957 109.836 137.713 118.341 

Вкупно 104.805 113.987 129.639 145.411 145.940 203.186 273.704 366.671 271.061 

Трг. 
салдо 

 
+12.035 

 
+4.120 

 
+2.553 

 
+14.905 

 
+14.376 

 
+45.271 

 
+54.032 

 
+91.245 

 
+34.378 

 
 

  

Приказ на директни инвестиции од Хрватска  во Македонија 

 

ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ ОД ХРВАТСКА ВО  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

         ЗЕМЈА 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

   Вкупно вложувања 
 

Во мил.евра Во евра 

Хрватска 
                                           

 
1,6 

 

 
1,2 

 
22,92 

 
23,50 

 

 
6,0173 

 

 
5,0256 

 

 
4,7655 

 

ТОТАЛ РМ 
 

 
295,77 

 
181 

 
412,54 

 
505,98 

 
344,7867 

 
77,2131 

 
260,6716 

 

 
 
Неколку реномирани хрватски компании во изминатиот период  влегоа на македонскиот 
пазар: млекарницата „Идеал Шипка“ од Битола, втора по големина во Македонија, и 
официјално стана дел од хрватски „Дукат“. Целта на партнерството е и освојување нови 
пазари, како и зацврстување на позициите на пазарите на подрачјето на Југоисточна 
Европа. "Уго Хотели"  познат синџир хотели во Опатија, на Јадранската ривиера започна 
економска соработка со повеќе македонски фирми. Претставници на компанијата 
оствариле средби со повеќе туристички агенции, хотелиери и винарски визби, со цел 
промоција на наши производи на хрватскиот пазар,увоз на македонски вина, како  и  
размена на студенти кои би се усовршувале во хотелите што го носат брендот Уго. 
Хрватската информатичка компанија „Инфодом“ која се занимава со имплементирање на 
бизнис-процеси и проектирање информатички состави, дава поддршка на 
телекомуникациски мрежи и услуги, влегува на македонскиот пазар. Оваа ИТ-компанија 
планира своите производи да ги имплементира во нашите државни институции 
Хрватската компанија “Геос“ од Ровињ, која се занимава со геолошки истражувања, 
проектирање и инженеринг, отвори претставништво во Скопје. Хрватската Геос е 
специјализирана во областа на геолошките истражувања и отворање или заедничко 
вложување во производство и преработка на минерални суровини. Преку свои агенти 
“Геос“ е присутен во речиси сите земји од екс Југославија.  
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Хрватската компанија „Агрокор“ го купи земјиштето во Струмица предвидено за изградба 
на долго најавуваниот откупно-дистрибутивен центар за прифат, чување и транспорт на 
зеленчук и на други земјоделски производи. Како што се очекува,  „Агрокор“ ќе почне со 
реализација на најавената инвестиција од околу 20 милиони евра, со што ќе бидат 
надминати најболните прашања околу откупот и пласманот на зеленчук од Струмичкиот и 
од другите региони во југоисточниот дел од државата. 

Според најавите од „Агрокор“, дистрибутивниот центар ќе се гради на локација од 50 
хектари, а само градежните објекти ќе зафаќаат околу 11.000 квадратни метри затворен 
простор. Агроберзата ќе располага со најсовремени мерни уреди, разладни комори, 
калибратори, хали за пакување и транспортни системи за прифаќање и дистрибуција на 30 
до 50.000 тони ран и индустриски зеленчук годишно. Струмичките домати, пиперки, 
краставици, зелка, бостан и други градинарски производи преку широката дистрибуривна 
мрежа на „Агрокор“ ќе се пласираат не само на хрватскиот пазар, туку и во земјите на 
Европската Унија. 

Економска соработка и настани 
 
4.5.2012 година 

Македонско-хрватски бизнис- форум со компании од регионите на Велес и Вараждин - 
ПРИОРИТЕТИ НА СОРАБОТКАТА ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 
ЕНЕРГИЈА И ЕДУКАЦИЈА ЗА ПОВИСОКА КОНКУРЕНТНОСТ 
 
Во организација на aмбасадите на Хрватска и Македонија во Загреб и Скопје, Стопанскита 
комора на Македонија – Регионална комора со седиште во Велес и Жупаниската комора на 
Вараждин, како и на локалните самоуправи од овие два града, во Велес се одржа 
Македонско-хрватски бизнис-форум (4.5.2012 година). Средбата беше меѓу компании од 
регионот на Жупаниската комора Вараждин со повеќе од 30 македонски компании од 
регионот на Велес и пошироко.  
Стопанската делегација од Вараждин беше предводена од градоначалникот на Вараждин, 
Горан Хабуш и претседателот на Жупаниската комора на Вараждин, Чедомир Цесарец. 
Целата на посетата беше да се обнови економската соработка меѓу Македонија и 
Хрватска. 
 
12.9.2011 година 

Со цел поблиско запознавање со овогодинешниот Меѓународен саем за производи и 

услуги од руралните подрачја „ЕКО ЕТНО ХРВАТСКА„ кој ќе се одржи  од 26 до 30 

октомври 2011 година во Загреб,  Република Хрватска, во Стопанската комора на 

Македонија се одржа презентација пред повеќе од 20  македонски компани заинтересирани 

за присуство на Саемот  

3.10.2011 

Хрватскиот концерн Агрокор го отвори својот дистрибутивно-откупен центар во Струмица. 

Искажувајќи задоволство од реализацијата на оваа инвестиција, која изнесува 20 милиони 

евра, премиерот Груевски нагласи дека таа ќе значи сигурен откуп на земјоделското 

производство во овој регион и ќе овозможи сигурност, добра обука - тренинг за 

производителите и ќе им овозможи нивното производство да стане поконкурентно, што ќе 
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значи пак и остварување на поголем профит. Откупниот центар на Агрокор почна да работи 

на почетокот на септември 2011. Тој располага со современи мерни уреди, разладни 

комори, калибратори, хали за пакување и транспортни системи за прифаќање и 

дистрибуција на зеленчук и овошје со дневен капацитет од 200 до 300 тони. Во моментов 

во центарот работат 300 луѓе, кои, како што нагласи Тодориќ, сервисираат дури 1.000 

струмички земјоделски производители. 

16.9.2010 година 

Средба на Надан Видошевиќ, претседател на Стопанската комора на Хрватска, со 

македонските бизнисмени - РАЗВОЈОТ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И ЗАЕДНИЧКИОТ 

НАСТАП - ШАНСА ЗА РЕГИОНОТ 

Вложувањето во развојот на инфраструктурата и заеднички  настап е реалната шанса на регионот во 

релациите со мултиполарниот свет којшто моментално егзистира. Потребно ни е хоризонтално и 

вертикално поврзување, – порача Надан Видошевиќ, претседател на Стопанската комора на Хрватска и 

претседател на УО на “КРАШ - прехранбена индустрија„ од  Загреб во обраќањето пред стотина директори 

на најголемита македонски компании. 

12.7.2010 година 

Претседателот на Република Хрватска, д-р Иво Јосиповиќ, на Македонско-хрватскиот 
деловен клуб - ВРЕМЕ ЗА ЗАЕДНИЧКИ НАСТАП НА ТРЕТИ ПАЗАРИ 
 
Доаѓа време за Република Хрватска и Република Македонија заеднички да настапуваат на 
трети пазари. За тоа треба да се води сметка и треба сите знаења што ги имаме во двете 
земји да се обединат на проекти кои може да бидат конкурентни и надвор од нашите 
држави. Ова беше главната порака што им ја упати претседателот на Република Хрватска, 
д-р Иво Јосиповиќ, на бизнисмените–членки на Стопанската комора Македонија и на 
Македонско-хрватскиот деловен клуб.  Средбата  се одржа во рамките на еднодневната 
официјална посета на хрватскиот претседател на Република Македонија 
 
2.12.2009 

Претставници на  Сплитскиот саем во Стопанската комора на Македонија пред  повеќе од 

двесеттина  заинтересираните македонски компании  извршија презентација  на 

Меѓународниот саем саем за храна, пијалоци, кафе, хотелска и угостителска опрема и 

намештај  „ГАСТ 2010„ 

10.11.2009 година 

Средба на Јадранка Косор и м-р Никола Груевски, претседатели на Владите на 
Република Хрватска и Република Македонија со членките на Македонско- хрватскиот 
бизнис-клуб - СО РЕГИОНАЛНИ ПРОИЗВОДИ НА ЕВРОПСКИОТ ПАЗАР 
 
Јадранка Косор и м-р Никола Груевски, претседатели на Владите на Република Хрватска и 
Република Македонија имаа средба со членките на  Македонско-хрватскиот бизнис-клуб 
што се одржа во во скопскиот хотел „Алексанадар Палас“ (10.11.2009 година). Оваа 
средба  со компаниите кои се носители на размената меѓу двете земји беше во рамките на 
официјалната посета на претседателот на Владата на Република Хрватска на Република 
Македонија. 


