קרואטיה – סקירה כלכלית
אינדיקטורים כלכליים:
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•

שטח 56,594 :קמ"ר

•

אוכלוסייה 4,313,707 :מיליון תושבים ) 90.4%קרואטים 4.4% ,סרבים 5.2% ,אחרים(

•

תמ"ג 94.24 :מיליארד דולר 69.2% .מהתמ"ג מיוצר על ידי ענף השירותים 26.6% ,על ידי
התעשייה ו 4.2% -על ידי החקלאות.

•

צמיחה(2016) 1.9% ;(2015) 1.6% ;(2014) -0.4% :

•

כוח עבודה 1.61 :מיליון מועסקים 70.4% :בשירותים 27.6% ,בתעשייה 1.9% ,בחקלאות.
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שיעור אבטלה15.8% :

•

אינפלציה-1% :

•

מדד ג'יני(2010) 32% :

נתוני סחר:
יצוא 12.41 :מיליארד דולר ) – (2016עלייה של  4%ביחס לשנת .2015
ענפי היצוא העיקריים :ציוד תחבורה ,מכונות ,טקסטיל ,כימיקלים ,מזון ודלקים.
יעדי הייצוא העיקריים ) :(2015איטליה ) ,(13.4%סלובניה ) ,(12.5%גרמניה ) ,(11.4%בוסניה
הרצגובינה ) ,(9.9%אוסטריה ) (6.6%וסרביה ).(4.9%
יבוא 19.98 :מיליארד דולר – עליה של כ 3.5%-בהשוואה לשנת .2015
ענפי היבוא העיקריים :מכונות ,ציוד תחבורה וציוד אלקטרוני ,כימיקלים ,דלקים ומזון.
מקורות הייבוא העיקריים ) :(2015גרמניה ) ,(15.5%איטליה ) ,(13.1%סלובניה ),(10.7%
אוסטריה ) (9.2%והונגריה ).(7.8%
בשנת  2016הסתכם היקף הסחר של קרואטיה )יצוא ויבוא( בכ 32.39 -מיליארד דולר ,עלייה של
 4%לעומת שנה קודמת.

 1מעודכן לשנת  .2016הנתונים נלקחו מאתר הCIA -
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כללי:
כלכלת קרואטיה צמחה במהירות בשנים שלאחר סיום מלחמת יוגוסלביה ,והיא נחשבת למדינה
מבוססת יחסית לשכנותיה היוגוסלביות )שנייה לסלובניה( אך ככזו בעלת שיעור אבטלה גבוה
הנושק ל .16%-החל משנת  2003ביקשה קרואטיה להצטרף לאיחוד האירופי ,וקיבלה מעמד של
מדינה מועמדת ביוני  .2004ב 2011-נציבות האיחוד האירופי בבריסל מסרה כי קרואטיה
התקבלה ,וביולי  2013הצטרפה כחברה ה 28-של האיחוד האירופי.
התעשייה הקרואטית תורמת  26.6%מהתל"ג כשהמוצרים העיקריים הם כימיקלים ,מוצרי
אלקטרוניקה ,פלדה ,אלומיניום ,נייר ,מוצרי עץ ,טקסטיל ,ספינות ,מוצרי נפט ומוצרי מזון.
סקטור החקלאות תורם כ  4.2%מהתל"ג .הגידולים העיקריים הם חיטה ,תירס ,סלק ,סוכר,
חמניות ,זיתים ,פרי הדר ,ענבים ,ירקות ,חזירים ,בקר ועופות .קרואטיה עשירה באוצרות טבע
ובהם נפט ,פחם ,ברזל וגז טבעי וכן יהלומים .הכוח ההידרואלקטרי של הנהרות מספק כ60%-
מתצרוכת החשמל.
למרות שקרואטיה הייתה אחת מהמדינות המבוססות במדינות יוגוסלביה לשעבר ,הרי שהכלכלה
הקרואטית התקשתה מאוד במהלך המלחמה של תחילת שנות ה .90-התוצר התרסק במהלך
התקופה ולפיכך לא זכתה ליהנות מגלי ההשקעה הראשונים במזרח אירופה ,שהחלו עם פירוק
בריה"מ.
לעומת זאת ,בין השנים  2000-2007הכלכלה הקרואטית השתפרה בהתמדה תוך הצגה של גידול
יציב בתמ"ג בשיעור שנתי של  .4%-6%עיקר הגידול נזקף לענף התיירות המתאושש ומדיניות
צריכה מבוססת אשראי .האינפלציה באותה תקופה הייתה נשלטת ושער המטבעה נותר יציב.
קרואטיה חוותה מיתון פתאומי בעקבות המשבר העולמי ב  2008וטרם הצליחה להתאושש ממנו
לחלוטין .נותרו בעיות כלכליות קשות ,כולל שיעור אבטלה גבוה במיוחד ,פיתוח אזורי לא-שוויוני
ואווירה שאינה מעודדת השקעות.
הממשלה החדשה הכריזה על גישה סובלנית וגמישה יותר להפרטה ,כללה הפרטה של תעשיות
ומפעלים בבעלות המדינה ,בעוד המערכת המקרו-כלכלית הצליחה ליצור יציבות ,הרפורמות
המבניות טרם הבשילו.
עם צירופה של קרואטיה לאיחוד האירופי והיא תשתתף ב European Exchange Rate
 Mechanismעד אשר יבשילו התנאים של הכלכלה הקרואטית להצטרף גם מוניטרית לאיחוד על
ידי אימוץ היורו .שיעור החוב הזר של המדינה ,יחד עם תקציב המדינה המוגבל והסתמכות היתר
על הכנסה מתיירות עשויים לעקב את הפיתוח הכלכלי של המדינה בטווח הבינוני.
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יחסי הסחר בין ישראל לקרואטיה
סך הייצוא הישראלי לקרואטיה ב 2015 -עמד על  19.4מיליון דולר ,המשקף ירידה של כשני מיליון
דולר בהשוואה לייצוא ב ,2014 -שעמד על  21.4מיליון דולר .כ 56.2%-מהייצוא הישראלי
לקרואטיה מקורו בתעשיות הכימיות 13.4% ,מהייצוא מקורו במכונות 6.9% ,מקורו בציוד אופטי
ו 6.4%-מקורו בפלסטיק וגומי.
סך הייבוא מקרואטיה לישראל ב 2015 -הסתכם בכ 48 -מיליון דולר ,המשקף ירידה של כ14 -
מיליון דולר משנת  ,2014בה עמד הייבוא על  34.6מיליון דולר .כ 34.7% -מהייבוא הישראלי
מקרואטיה מקורו במינרלים 26% ,מקורו בציוד תחבורה ו 21.4%-מקורו בכימיקלים.
היקף הסחר כולו בשנת  2015בין ישראל לקרואטיה עמד על כ 67.4 -מיליון דולר.
הנתונים בטבלה מטה לגבי  ,2016מעודכנים ל 10-החודשים הראשונים לשנת  .2016על פי ממוצע
חודשי ,נראה כי הייצוא בשנת  2016ירד בכ 2 -מיליון דולר לעומת שנת  ,2015כאשר נראה כי עיקר
הירידה מקורה בתעשיות הכימיות .על פי ממוצע חודשי נראה כי בשנת  ,216הייבוא מקרואטיה
לישראל ירד בכ 10-מיליון דולר ,כאשר עיקר הירידה היא במוצרי מינרלים ומוצרים כימיים.
Total Trade
46.7M$
67.4M$
56M$
47.2M$
39.7M$

Trade Balance
-17.5M$
-28.6M$
-13.2M$
-5.3M$
20.7M$

Volume Import
32.1M$
48M$
34.6M$
26.3M$
9.5M$

Volume Export
14.6M$
19.4M$
21.4M$
21M$
30.2M$
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Year
2016
2015
2014
2013
2012

Trade Zone
CROATIA

