
 

Bjelovar-Bilogora County (BBC) 

 

Η Bjelovar-Bilogora είναι μία από τις είκοσι περιφέρειες της Κροατίας. 

 

Βασικά στοιχεία: 

 To ανατολικό μέρος της Κροατίας 
περιστοιχίζεται από τέσσερις (4) 
κομητείες. 

 Κατέχει ευνοϊκή θέση κυκλοφορίας σε 
σχέση με την  Ουγγαρία, Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, Σερβία και Σλοβενία (ένας 
περιφερειακός δρόμος είναι υπό 
κατασκευή). 

 Γεωγραφική θέση περιφέρειας: 2.653 
τ. χλμ. (4,6% της συνολικής έκτασης 
του  κράτους) 

 Αριθμός κατοίκων: 119.743 (2,8 % του 
συνολικού πληθυσμού – στοιχεία από 
το 2011). 

 

Περισσότερα στοιχεία: 

 Πυκνότητα πληθυσμού: 50 κάτοικοι/km2 

 Αγροτική περιοχή: 148.769 εκτάρια 

 Δασική περιοχή: 131.000 εκτάρια                                                                                                                                          
Πλούσια σε δασικούς πόρους, φυσικό αέριο, 
χαλαζιακή άμμο, πετρέλαιο, άργιλο, ιαματικά 
ύδατα κ.ά.  
 

 Τοπικές Διακυβερνητικές Μονάδες:  
 
 5 πόλεις (Bjelovar, Daruvar, Čazma, 

Garešnica and Grubišno Polje) 
 18 δήμοι 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bjelovar-Bilogora_County


 

Οι  πέντε (5) κορυφαίες εταιρείες με βάση τα συνολικά έσοδα 

1. PRIMA COMMERCE d.o.o   -   Παρασκευή επίπλων 
2. KRONOSPAN CRO d.o.o    -  Παρασκευή πιάτων από κόντρα πλακέ 
3. ČAZMATRANS PROMET d.o.o   -  Χερσαία μεταφορά επιβατών 
4. SEDLIĆ d.o.o   -  Εταιρεία συναλλαγής και παραγωγής χορτονομής 
5. KOESTLIN d.d.  -  Παραγωγή μπισκότων και βαφλών 

 

  BBC – Οικονομική εικόνα (Φορολογούμενο Εισόδημα, σε χιλ. HRK) 

 

                                                       

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Συνολικός αριθμός 
επιχειρηματιών     

Επιχειρηματίες με κέρδος 

Ζημιογόνοι επιχειρηματίες 

Αριθμός εργαζομένων 

Συνολικό εισόδημα 

Συνολικές δαπάνες 

Κέρδος  προ φόρων 

Ζημία προ φόρων 

Κέρδος  της περιόδου 

Ζημία της περιόδου 

Συνολικό/ή κέρδος/ζημία 

Μηνιαίο ποσοστό καθαρού 
κέρδους ανά εργαζόμενο 

Επενδύσεις σε νέα σταθερά 
επενδυτικά αγαθά 

Πηγή: FINA; processing: Bjelovar 
County Chamber 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ:             

2017               2018              ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ     

                             2.074                           -- 

1.394                   1.563                        112,1 

 416                        511                          112,8 

13.740                 14.653                      106,6 

6.892.325          7.680.792                  111,4 

6.619.202          7.417.352                  112,1 

342.931               376.982                    109,9 

69.807                 113.542                    162,7 

288.335               318.162                    110,3 

69.802                 113.697                    162,9 

218.533              204.465                       93,6 

  3.963                   4.243                        107,1 

 

178.924               410.695                      229,5 

 



 

Δομή συνολικού εισοδήματος ανά μέγεθος των επιχειρήσεων 

 

 

 

 

 

Δομή συνολικού εισοδήματος ανά οικονομικό κλάδο το 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δομή συνολικού εισοδήματος της μεταποιητικής βιομηχανίας 

 

 

 

 

 

 

 



 

Investments in new fixed assets 

Structure of investments in new fixed assets by economic branches in 2018. 

 

 

 

 

 

Structure of investments in fixed assets of processing industry in 2018. 

 

                                        

 

 

 

Εξωτερικό εμπόριο 2018 

• Συνολικές εξαγωγές: 1,29 δις HRK (αύξηση  2,6 %) 
• Συνολικές εισαγωγές: 1,02 δις HRK 

Export Structure Manufacturing Industry 2018. 

 

 

 

 

 

Πηγή: HGK 1852 / HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA – ŽUPANIJSKA KOMORA BJELOVAR – CROATIAN 
CHAMBER OF ECONOMY – BJELOVAR COUNTY CHAMBER 

 

 



 

Η βιομηχανία της μεταποίησης στην περιφέρεια Bjelovar-Bilogora 

 

BIOMHXANIA ΞΥΛΟΥ 

 PRIMA COMMERCE d.o.o. Bjelovar – Παραγωγή επίπλων και επεξεργασία ξύλου 
 KRONOSPAN CRO d.o.o. Bjelovar – Παραγωγή επίπλων από μοριοσανίδα, κόντρα πλακέ 

και άλλα ήδη ξυλείας  
 DI ČAZMA d.o.o. Čazma – Παραγωγή επίπλων και επεξεργασία ξύλου 

 

BIOMHXANIA ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 KOESTLIN d.d. Bjelovar – Παρασκευή μπισκότων και βαφλών (από το 1905) 
 ZDENKA-miliječni proizvodi d.o.o. – Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων 
 SIRELA Bjevolar / Dukat mliječna industrija d.d. – Επεξεργασία γάλακτος και παραγωγή 

τυριού (από το 1901) 
 IRIDA  d.o.o. Daruvar – Επεξεργασία και διατήρηση ψαριών και άλλων προιόντων με βάση 

το ψάρι 
 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 
 
 

 ASSA ABLOY CROATIA d.o.o. Bjelovar  -  Παραγωγή μεταλλικών κατασκευών,  πυρίμαχων 
πορτών και άλλων μεταλλικών προϊόντων  

 HITTNER d.o.o. Bjelovar  - Παραγωγή δασικών τρακτέρ και γεωργικών μηχανημάτων    
 KUDUMIJA d.o.o. Bjelovar - Παραγωγή μεταλλικών κατασκευών  για προκατασκευασμένες 

αίθουσες και  σκηνές 

 

Η παραγωγή ενέργειας στην περιφέρεια Bjelovar-Bilogora  

 

Η γεωθερμική εγκατάσταση ΄΄VELIKA΄΄ έχει συνολική δύναμη 16,5 MV και καλύπτει τις ανάγκες 
ηλεκτρικού ρεύματος περίπου 29.000 νοικοκυριών. Η εγκατάσταση αντλεί ζεστό νερό, 
θερμοκρασίας 1660 βαθμών Κελσίου από βάθος 2800 μέτρων. Είναι η μεγαλύτερη γεωθερμική 
εγκατάσταση στην Ευρώπη και δημιουργήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2019. 

 

 

 



 

Ο Τουρισμός στην περιφέρεια Bjelovar-Bilogora (1) 

 Τουρισμός υγείας και φυσικής κατάστασης, SPA                                                                               
Τα ιαματικά λουτρά που βρίσκονται στο κεντρικό μέρος της κομητείας, έχουν 
χρησιμοποιηθεί για τουρισμό υγείας από τα αρχαία χρόνια και είναι γνωστά στην 
σημερινή, μοντέρνα κοινωνία ως Daruvar Spa and Thermal Water Park in Daruvar. 

  Ιππικός τουρισμός 
 Αγροτικός τουρισμός και γαστρονομίας 
 Ποδηλατοδρόμοι 

 

Ο Τουρισμός στην περιφέρεια Bjelovar-Bilogora (2) 

 Δρόμοι κρασιού 
 Κυνηγετικός τουρισμός 
 Σαφάρι και παρατήρηση άγριων πτηνών 

 

Επισκόπηση ζωνών επιχειρηματικής δραστηριότητας (Business 
Zones): 

 

 

 

 

 

 


