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Odnosi između Njemačke i Hrvatske su vrlo dobri. 

Temelje se na višestoljetnim kulturološkim utjecajima Njemačke i Austrije, 
kao i na mnogobrojnim iseljenicima i povratnicima iz Njemačke. 

Osim toga, Hrvatsku svake godine posjećuje velik broj njemačkih turista. 

Također u području znanosti i tehnike postoji bliska suradnja između 
institucija i ljudi obje zemlje.

Gospodarski odnosi između Republike Hrvatske i SR Njemačke
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Gospodarski odnosi između Republike Hrvatske i SR Njemačke

Njemačka je nakon Italije najvažniji vanjskotrgovinski partner Hrvatske i 
treći najveći strani investitor. 

Vanjskotrgovinska razmjena u 2012. iznosila je ukupno 3,1 mlrd. eura.

Inozemna izravna ulaganja u Republiku Hrvatsku u razdoblju od 1993. do 
III. kvartala 2013.: 27,1 mlrd. eura, od toga iz Njemačke: 3,2 mlrd. eura

Njemačke su tvrtke u Hrvatskoj otvorile više od 16.000 radnih mjesta. 

Quelle: Kroatische Nationalbank



Njemačke tvrtke u Hrvatskoj (odabir)…



Gospodarsko istraživanje 2013.

Zahtijeva se:
• poboljšanje ulagačke klime 
• više transparentnosti pri javnim natječajima 
• povećanje učinkovitosti javne uprave
• poboljšanje pravnog sustava i pravne sigurnosti 
• provedba poreznih reformi 
• smanjenje poreznih davanja i drugih skrivenih troškova administracije 

Prednosti Hrvatske kao lokacije za poslovanje: 
• povoljan geostrateški položaj
• kvalificirana i motivirana radna snaga s djelomično vrlo dobrim znanjem stranih

jezika 
• dobro razvijena infrastruktura (ceste, luke, telekomunikacije)
• neiskorišten gospodarski i prirodni potencijal 



Djelatnosti Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske 
komore 

Udruženje članova

Usluge za njemačke i hrvatske tvrtke i institucije

Službeni zastupnik njemačkog gospodarstva



Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora kao 
udruženje članova

S više od 350 njemačkih i hrvatskih članova-tvrtki najveća bilateralna 
komora u Hrvatskoj! 

Komora je prisutna u Hrvatskoj već 10 godina – osnovana 30.10.2003.

Platforma za razmjenu iskustava i informacija (Networking) 



Pregled naših usluga

ð ulazak na tržište 
ð informacije o tržištu 
ð pravne informacije
ð traženje adresa
ð naplata potraživanje/

pomoć pri mirenju

Ponuda osnovnih usluga

Specijalne usluge
- „individualna rješenja“

ð zastupništvo sajmova
ð PR-usluge
ð organizacija evenata
ð osnivanje d.o.o.
ð pomoć pri traženju

zaposlenika
ð usluge prevođenja
ð ...



Povezivanje tržišta  

- Pregled naših usluga, projekata i aktivnosti 



Ulazak na hrvatsko/njemačko tržište

potraga za poslovnim partnerom/
distributerom

osnivanjem društva s ograničenom 
odgovornošću

Ulazak na tržište



Best-Practice: Posredovanje između poslovnih partnera

• definicija ciljne skupine i izrada profila potencijalnog poslovnog partnera 
prema zadanim parametrima, 

• selekcija potencijalnih tvrtki iz internih i vanjskih baza podataka, 
• uspostavljanje kontakta s izabranim tvtkama, sastavljanje i slanje dopisa s 

prijedlogom za suradnju,
• evaluacija povratnih informacija i telefonska provjera interesa za direktnim 

kontaktom, 
• izrada završnog izvještaja sa zapisima vođenih telefonskih razgovora te 

kratkim profilima zainteresiranih tvrtki, 
• ugovaranje sastanaka s odabranim tvrtkama, po potrebi pratnja tijekom 

razgovora.



Projekti na području OIE i energetske učinkovitosti

Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora redovno provodi 
projekte poticanja suradnje na područje OIE i energetske učinkovitosti 
uz potporu Saveznog ministarstva gospodarstva i energije te u suradnji 
s partnerima u Njemačkoj.

Što projekti poticanja suradnje nude hrvatskim tvrtkama/institucijama:

• razmjenu iskustava
• uspostavu novih kontakata
• transfer tehnologija
• posjete referentnim objektima (zgrade, kogeneracijska postrojenja, 

instituti itd.) u Njemačkoj i Hrvatskoj



Projekti na području OIE i energetske učinkovitosti
Projekti u Hrvatskoj Projekti u Njemačkoj

Njemačko-hrvatski stručni 
skupovi/simpoziji na temu OIE i 
energetske učinkovitosti

Delegacijska putovanja za predstavnike 
hrvatskih institucija i tvrtki

Delegacijska putovanja njemačkih 
tvrtki/institucija u Hrvatsku

Informativno-edukativni događaji



Provedeni projekti na području OIE i energetske 
učinkovitosti
Projekti u Hrvatskoj Projekti u Njemačkoj

Njemačko-hrvatski simpozij „Energetska 
učinkovitost u zgradarstvu” 
2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013.

Delegacijsko putovanja za predstavnike hrvatskih 
institucija  „Energetska učinkovitost u 
zgradarstvu”, Berlin i Frankfurt/Main, 2009.

Njemačko-hrvatski simpozij „Korištenje energije 
iz biomase (kruta biomasa, bioplin i biogoriva)”
2009., 2011., 2012.

Delegacijsko putovanja za predstavnike hrvatskih 
institucija  „Energetska učinkovitost u 
zgradarstvu”, Berlin, 2010. i 2013.; Frankfurt a.M., 
2013., Stuttgart 2011.

Njemačko-hrvatski simpozij „Korištenje sunčeve 
energije u hotelskom i turističkom sektoru”, 
2010., 2014.

Delegacijsko putovanja za predstavnike hrvatskih 
tvrtki i institucija  „Korištenje energije iz biomase”, 
München, 2011. i 2013.



• Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora je 2013. godine dobila licencu za
provođenje edukacijskog programa za osposobljavanje energetskih menadžera u okviru
projekta EUREM European EnergyManager.

• Projekt EUREM European EnergyManager je standardizirani edukacijski program na
području energetske učinkovitosti koji se provodi u 29 zemalja. U okviru projekta EUREM
do sada je osposobljeno preko 3.500 energetskih menadžera koji su stekli međunarodno
priznati certifikat European EnergyManager.

• Cilj programa je osposobiti zaposlenike da unutar tvrtke u kojoj rade prepoznaju
potencijale za uštedu energije, postave konkretne ciljeve te primjene potrebne mjere
štednje. Na temelju toga polaznici izrađuju svoj individualni energetski koncept koji između
ostalog predstavlja dio završnog ispita i uvjeta za stjecanje EUREM European
EnergyManager.

• Početak programa rujan 2014. – PRIJAVE U TIJEKU (ograničen broj polaznika na 15)



Sljedeći projekti 
31.03.-04.04.2014., Bavarska
Bayern-Fit for Partnership: Studijsko putovanje za predstavnike hrvatskih tvrtki i 
institucija na temu „Moderne tehnologije u području hidroenergije” 

12.-15.05.2014., Opatija
Projekt poticanja suradnje na temu „Korištenje solarne energije i geotermalne energije 
u turizmu” uz podršku Saveznog ministarstva gospodarstva i energije

02.-05. 06.2014., Bavarska
Studijsko putovanje za predstavnike hrvatskih tvrtki i institucija na temu „Energetska 
učinkovitost u prehrambenoj industriji i industriji pića” uz podršku Saveznog 
ministarstva gospodarstva i energije

Redovna događanja: Jour Fixe, stručni seminari i konferencije…



Zahvaljujemo na pažnji!

Kontakt
Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora

Zamenhoffova 2, 10000 Zagreb
Tel.: 01 6311 600, Fax: 01 6311 630

E-Mail: info@ahk.hr
Web: http://kroatien.ahk.de


