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ИНФОРМАЦИЯ 

за актуалното развитие на икономиката на Хърватия  

  

 

I. Брутен вътрешен продукт 

Въпреки някои признаци на подобрение през първото тримесечие на 2014 година, 

последващите данни потвърдиха, че хърватската икономика е в рецесия шеста 

поредна година. През третото тримесечие БВП е намалял с 0,5% в сравнение със 

същото тримесечие на 2013 г. През второто тримесечие намалението е с 0,8% 

спрямо 2013 г. и с 0,1% спрямо първото тримесечие на 2014 г. Намалението на БВП 

на годишна база  се дължи на спада на вътрешното потребление, инвестициите и 

публичното потребление.  Увеличението на износа, който е нараснал с 9,2 % в 

периода януари – декември, има положителен принос, предотвратявайки още по-

големия спад на БВП. Данните за промишленото производство, строителната дейност 

и потреблението на дребно през юли и август сочат слаби показатели спрямо 

второто тримесечие. В допълнение тежките атмосферни условия през лятото, 

дъждовете и наводненияте оказаха отрицателно влияние върху селскостопанската 

продукция. В някои сектори има растеж,  като например в преработващата 

промишленост, което се дължи на износа.  Положителните елементи на хърватската 

икономика са увеличеният износ и добрият туристически сезон и намалялата 

безработица. От началото на кризата през 2008 г. БВП е спаднал с 13,1%. 

 

 

II. Промишленото производство и строителството продължават да се 

свиват.  

Силната промишлена активност, която бе отбелязана в началото на годината, бързо 

се превърна в намаляваща тенденция.  Резултатите за второто  тримесечие са с 3,2 

% по-ниски спрямо първото тримесечие, а третото тримесечие има регистриран спад 

от 2.9 %. Средното промишлено производство за първите осем месеца възлиза на -

0,5% спрямо същия период на миналата година. Голям принос за този спад има 

енергийният сектор, при който спадът е с 8,5%. В същото време преработващата 

индустрия е с ръст от 1,9%  в сравнение с предходната година. 

В строителния сектор продължава да се забелязва продължаващата негативна 

тенденция шеста поредна година. Спрямо ситуацията от преди кризата през 2008 г. 

строителните работи са намалели с 43 %. Този спад продължава и тази година като 

намалението е със 7,4 % спрямо същия период на 2013 г. Възстановяването на 

публичните и частни инвестиции, привличането на ПЧИ и ефективното използване 

на средствата от ЕС  могат да доведат до спиране на спада в строителния сектор. 

 

 

III. Международна търговия 

Стокообменът  в абсолютни стойности за периода януари - декември сe е увеличил 

със  7,2 % спрямо същия период на 2013 г.  и  възлиза на 27 422 млрд. евро. 

Износът на Хърватия се е увеличил с 9,1 % и е достигнал 10 352 млрд. евро, а 

вносът има ръст от 9,6 % и е 17 069 млрд. евро. Отрицателното търговско салдо 

възлиза на 6 717 млрд. евро. Най-голям стокообмен е направен със страните от EС, 

където износът е за 6 593 млрд.евро, а вносът – 13 020 млрд.евро. Основен дял в 

износа и вноса заемат машини и транспортно оборудване, електрическо оборудване, 

продукти на  дървопреработващата индустрия, минерални горива и смазочни 

материали  и химични продукти. При вноса водещите стокови позиции са: химични 

продукти, продукти на хранително-вкусовата промишленост, облекло, кокс, 

преработени петролни продукти и моторни превозни средства. Най-голямото 

увеличение на износа за държавите членки на ЕС е отбелязан в Словения, а най- 

голям износ сред ЦЕФТА има за Сърбия и БиХ.  

 

 

 



2 

 

Външна търговия на Хърватия в хиляди евро 

 I.-XII. 2013 I.-XII. 2014 

Износ 9 551 926 10 352 962 

  - ЕС 5 901 559 6 592 710 

  - трети страни 3 655 103 3 760 251 

Внос 16 454 202 17 069 512 

   - ЕС 12 163 124 13 019 959 

   - трети страни 4 291 078 4 049 553 

Търговско салдо - 6 902 276 - 6 716 550 

Източник:Хърватски статистически институт 

 

 

IV.  Пазар на труда 

Данните от пазара на труда за декември сочат безработица в порядъка на 19,6 %. 

Средното регистрирано равнище на безработицата за 2014 г. е по-ниско от 2013 г., 

което ще бъде първият спад след 2008 г.  Това се дължи на добрия летен сезон, 

увеличаването на сезонната заетост в туризма и свързаните с него дейности.  

 

 

V. Заплащане на труда 

През първите десет месеца на 2014 г. средните брутни и нетни заплати на практика 

са в застой в сравнение със същия период на 2013 г. Увеличението е едва 0,1 %. 

През годината най-високите средномесечни нетни заплати са се изплащали във 

въздушния транспорт (1302 евро), маркетинг и продажби (1176 евро) , компютърно 

програмиране и консултантски дейности(1 136 евро), добив на нефт и природен газ 

( 1 119 евро) и във финансовите услуги (1 117 евро). Най-ниските нетни заплати са 

изплащани в текстилната промишленост (389 евро), производство на кожи и кожени 

изделия (412 евро), услуги свързани с управлението и поддръжка на сгради (419 

евро) и дървопреработвателната индустрия (448 евро). През 2015 г. се очаква да се 

повишат нетните заплати под влияние на промени в данъчното облагане на 

доходите, които влязоха в сила от месец януари. Стагнацията при брутните заплати 

ще продължи, имайки предвид ситуацията при пазара на труда и осъществяването 

на структурни реформи с цел повишаване на конкурентоспособността.   

      

 

VI. Индекси на потребителските цени 

Цените на стоките и услугите за лично потребление, измерени чрез индекса на 

потребителските цени за месец декември, са се увеличили с 0,9% спрямо ноември 

2014 г, а в сравнение със септември 2013 г., са намалели с 0,5 %.  

 

 

VII. Търговия на дребно 

През декември  се забелязва увеличение на оборота на дребно, което е 

продължение на положителните тенденции от месец август. Според календарно 

изгладените данни, оборотът в търговията на дребно  и през месец декември е с  2,1 

% по-висок спрямо същия период на  2013 г. Това се дължи на увеличението на 

вътрешното търсене, което е последица от ръста на чуждите туристи и увеличените 

нощувки по курортите. Споменатият оборот е със 17% по-нисък от предкризовата 

2008 г. Ниските нива на растеж и оборот  се дължат на слабото вътрешно 

потребление, което се отчита като резултат от отрицателните тенденции на пазара 

на труда. През 2014 г. броят на заетите лица продължава да пада и през декември 

безработицата е 19,6%. Нетните заплати в реално изражение са само 0,5% по-

високи от 2013 г. Според данни на Хърватската народна банка очакванията за 

индекса на потребителението през последните 3 месеца на 2014 г. е било по-

благоприятно в сравнение със същия период на 2013 г., но все още е на ниско ниво. 

Очакванията за 2015 г. са за стагнация (-0,2%) в търговията на дребно. Най-големи 
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обороти (8,9 %) са направени  за закупуване на аудио-видео техника, мебели, 

електрически и домакински ел. уреди и други стоки за бита. 

 

 

VIII. Външен дълг 

След обичайното намаляване на външния дълг през летните месеци, през септември 

нивото на дълга се повиши с 579 млн. евро до 46,50 милиарда евро. През 2014 г. 

годишният дълг се е увеличил с 1,1 млрд. евро или с 2,4%. През последните девет 

месеца, нарастването на външния дълг е свързано с финансиране на държавния 

бюджет. Според някои анализатори поради трудната икономическа ситуация 

забавянето на плащанията на външните пасиви и спада на БВП може да се стигне до 

съотношение дълг към БВП до ниво от 108%.  

 

 

IX. Държавен дефицит 

По предварителни данни на Министерство на финансите хърватският бюджетен 

дефицит за 2014 г. е в размер на 12,8 млрд. куни, съответстващ на 3,8% от БВП. 

Това ниско ниво на дефицита се дължи на ефективното и стабилно управление на 

публичните разходи в условията на  слаба икономическа активност. Горното 

изчисляване на дефицита е на базата на националната методология. В края на 

февруари се очаква да се оцени дефицита в съответствие с методологията на 

Евростат. Хърватското правителство е оптимист, че по оценка на Общността, 

дефицитът за 2014 е в границите, договорени с ЕС. Следвайки  съветите на ЕК, при 

процедурата за свръх дефицит, страната е длъжна да намали дефицита си до 4,6% 

от БВП през 2014 г. до 3,5% и 2,7% през 2015 и 2016 г. 

 

 

X. Преки чуждестранни инвестиции 

Драстично е намаляването на чуждестранни инвестиции в страната - през първото 

тримесечие на 2014 г. инвестициите възлизащи на 204,3 милиона евро са с 50% по-

малко от тези за същия период на 2013 г., като най-многобройни са ресурсите, 

влагани в телекомуникациите, химическата индустрия и инфраструктурата, а най-

големият чуждестранен инвеститор е Австрия.  

 

 

XI. Туризъм 

Туризмът е на първо място сред икономическите сектори в Хърватия по размер на 

оборота си, като в него са заети 23,5% от трудоспособното население на страната. 

През 2014 г. се забелязва ръст от 5 % при туристическите посещения (13 044 млн. 

посещения) и 2% при нощувките (73 576 млн. бр.). С 2,7 % е отбелязано 

увеличение на чуждестранните туристи. Растеж от 0,7% има и на местните туристи. 

Увеличението на туристическия трафик (нощувки) в периода от януари до юни са 

постигнати от традиционните пазари като  Австрия (3%), Италия (1%), Германия 

(1,5% ), Унгария (9%), Великобритания (9%), Франция (2%), Швеция (5,5%), 

Финландия (9%), САЩ (17,2%), Канада (16%), Корея (250%) и Китай (39%).  

 

Туристически посещения и нощувки по държави за периода януари-декември 2014 г. 

Страна Нощувки Тенденция Дял 

Общо 73.576.210 +2,0% 100,00 

Чужди туристи 64.759.297 +2,1% 90,0 % 

Местни туристи    5.985.909 + 0,7% 10,0 % 

Германия 15.693.568 + 1,5% 21,4% 

Словения 7.799.590 + 2,0% 11,0% 

Австрия 5.984.897 + 3,0% 8,0% 

Чехия 4.914.259 - 1,0% 7,0% 

Италия 4.646.504 + 1.0% 6,0% 
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Полша 4.311.047 - 2,0% 6,0% 

Холандия 2.425.293 - 3,0% 3.6% 

Словакия 2.565.906 + 3,0% 3,6% 

Великобритания 2.272.139 +9,0% 3,0% 

Унгария 2.136.199 +9,0% 3,0% 

България    83.857 +20,5% 0,1% 

Източник: ХСИ, Министерство на туризма 

 

През 2014 г. чуждестранните туристи представляват 90 % от туристическите 

посещения в Хърватия и имат ръст от 2,1 % спрямо същия период на 2013 г. 

Забелязва се лек ръст и при хърватските туристи, които са се увеличили с 0,7 % и 

заемат 10 % дял в туристопотока. 

Според Хърватската национална банка приходите от туризъм в периода януари – 

септември възлизат на 6,77 млрд. евро, което е с 2,5% повече спрямо същия период 

на 2013 г. Делът на приходите от пътувания през първите 9 месеца в БВП е 20,9 %, 

което е с 0,7% повече спрямо същия период на 2013 г.  

В периода януари-септември в туристическите дейности са новоназначени 35 800 

души, което представлява увеличение с 12,6% спрямо 2013 г. В този период 

новоназначените лица в туристическата индустрия са 23,5% от общия брой трудово 

заети лица. Очакванията на правителството са тенденцията за увеличаване на ръста 

в туризма да продължи и през следващите години.  

 

 

XII. Прогнози 

Съгласно Европейската икономическа прогноза на ЕК, която беше публикувана на 4 

ноември 2014 г., се очаква след шестгодишната рецесия да се регистрира 

незначителен растеж през 2015 г. Причина за това ще бъде нарастващият ръст на 

износа на страната. След почти нулева инфлация за 2014 г., се прогнозира 

увеличаване на цените отново през 2015 и 2016 г., в резултат на ниската 

ефективност на текущите структурни реформи и продължаващата необходимост от 

фискална консолидация и намаляване задлъжнялостта на частния сектор. Реалният 

растеж на БВП се предвижда да е около 0,2-0,5%, като през 2016 г. се очаква по-

осезаем ръст. Прогнозира се ръстът на безработица през 2015 г. да запази нива 

около 17,7% и през 2016 г. да намалее до 17,3%. Потреблението на домакинствата 

ще намалее допълнително през 2015 г. вследствие на спада на доходите на 

населението. Износът на стоки и услуги и приходите от туризъм ще бъдат 

единственият двигател на икономиката на Хърватия през 2015 г. Очакванията са 

нарастване на износа в рамките на 4,3% и увеличаване на приходите от туризъм с 

3,0%. Предвижда се позитивният ефект от усвояването на средствата от фондовете 

на ЕС да се отрази на икономиката едва през 2016 г. 

 

 

 

 

Загреб, Февруари 2015 г.                                      Изготвил:К. Лазаров, СТИВ-Загреб 

 


