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Gospodarska aktivnost u Gradu Krapini do 2020. godine bilježila je pozitivne vrijednosti te neto dobit
(u razdoblju 2016. - 2019.), pozitivnu vanjsko trgovinsku bilancu te je rasla neto prosječna plaća. 2020. godine
obilježena je blagom destabilizacijom poslovanja gospodarskih subjekata, kao posljedicom pandemije COVID19, međutim dobit poduzeća te se godine nije značajnije smanjivala u odnosu na 2019.g.
Broj nezaposlenih osoba na području Grada Krapine u posljednjih 10 godina kontinuirano pada, osim u 2020.
i 2021. godine kada je zabilježen blagi porast kao posljedica pandemije. U 2021. godini zabilježene su
prosječno 253 nezaposlene osobe u odnosu na 2013. godinu kada je zabilježeno 895 prosječno nezaposlenih
osoba. Navedeni trend jedan je od osnovnih pokazatelja razvoja koji direktno ovisi o gospodarskim
aktivnostima.
Vezano uz poslovno okruženje, u Gradu Krapini posluje najveći broj poduzetnika u odnosu na ostale
jedinice lokalne samouprave Krapinsko-zagorske županije, a Grad se ujedno nalazi na 55. mjestu JLS-a prema
broju poduzetnika u RH u 2020. godini. Sve kategorije poduzeća u prethodnom razdoblju bilježe rast broja
poslovnih subjekata, s time da se ističe dominacija prerađivačke industrije, trgovine i građevinarstva. Kao
osobito važna djelatnost, može se izdvojiti prerađivačka industrija u kojoj je ostvarena najveća dobit
poduzeća, u njoj je također poslovao najveći broj gospodarskih subjekata, a posebna vrijednost proizlazi iz
činjenice da je u industriji ostvarena glavnina izvoza, kao i da su se strana ulaganja pretežito ulijevala u
prerađivački sektor. Vezano uz veličinu poduzeća, najveće prihode i rashode, ali i samu dobit ostvaruju mala,
a zatim srednja poduzeća, što upućuje na važnost sektora srednjeg i malog poduzetništva, kao onoga u kojem
se ostvaruju najznačajniji prihodi, ali i koji zapošljava najveći broj djelatnika. Dobar pokazatelj predstavlja
činjenica da je u 2020. godini zabilježena pozitivna bilanca uvoza i izvoza, a najpovoljniji je omjer zabilježen u
djelatnosti prerađivačke industrije.
Obrtništvo predstavlja važan element gospodarskog života Grada Krapine. Dugogodišnja tradicija
obrtništva rezultirala je povezivanjem obrtnika s područja Grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje,
Petrovsko i Radoboj u Udruženje obrtnika, koje je u 2021. godine brojalo 513 obrta, od čega se najveći broj
obrta nalazi na području Grada Krapine (63%). Broj registriranih obrta na području Grada Krapine
kontinuirano raste te se u razdoblju 2016. -2021. godine povećao za više od 100% (2016. godine - 160, 2021.
godine - 323).
Grad Krapina već duži niz godina ulaže znatna sredstva iz svog proračuna za razvoj poduzetničkih zona
u cilju jačanja sposobnosti za privlačenje investicija. Na području Grada osnovane su tri poduzetničke zone.
Prednost lokacije poduzetničkih zona čini dobra prometna povezanost cestovnim prometom koja će se
dodatno unaprijediti izgradnjom spojne ceste Zabok - Krapina kroz Poduzetničku zonu Krapina Nova-Jug. U
tijeku je, također, izgradnja cjelovitog kanalizacijskog sustava s pripadajućim kolektorima i uređajem za
pročišćavanje otpadnih voda u sklopu Projekta odvodnje aglomeracija Krapina, kao i uvođenje
širokopojasnog interneta na području cijelog grada. U zonama na području Grada djeluje 21 poduzetnik te će
uz navedene dodatne investicije biti moguća i njihova veća aktivacija.
Na području Poduzetničke zone Krapina Nova-Zapad nalazi se Poslovno-tehnološki inkubator
Krapinsko-zagorske županije, koji pomaže malim poduzetnicima i obrtnicima u realizaciji njihovih poslovnih
inicijativa u početnoj fazi rasta i razvoja. Na navedenoj lokaciji djeluje također Poduzetnički centar Krapinskozagorske županije kao centralno mjesto poduzetnika i obrtnika za pripremu i provedbu projekta financiranih
putem EU fondova. Unutar navedenog prostora 2022. godine, otvorena je ispostava Hrvatske agencije za
malo gospodarstvo, inovacije i investicije koja poduzetnicima pruža podršku kroz sve razvojne faze njihovog
poslovanja.

U svrhu poticanja poduzetništva, Grad Krapina nudi pogodnosti za nove poduzetnike, kao što su
subvencije kamata, popust, obročno plaćanje ili oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa te
oslobođenje od plaćanja komunalne naknade u prve dvije godine poslovanja u 100%-tnom iznosu. S
namjerom da se pomogne opstanku tzv. „starih zanata“, Grad Krapina je oslobodio od plaćanja komunalne
naknade u cijelosti nekretnine u kojima se obavlja kovačka, bačvarska, užarska, postolarska, krojačka,
brusilačka, urarska djelatnost te kemijske čistione, u onom dijelu nekretnine u kojoj se predmetna djelatnost
obavlja. Važno je, također, napomenuti da Grad Krapina nije uveo prirez, da je od 1. siječnja 2021. godine,
ugostiteljima ukinut porez na potrošnju te se također smanjio iznos poreza na korištenje javnih površina za
postavu ugostiteljskih terasa s 240,00 kn/m2 na 1kn/m2 paušalno godišnje, u cilju ublažavanja negativnih
posljedica na poslovanje ugostitelja uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19. Uz navedeno, od travnja
2020. godine do kolovoza 2021. godine Grad Krapina je, također, oslobodio obveznike od plaćanja komunalne
naknade za poslovne prostore i građevinsko zemljište, koje služi obavljanju djelatnosti za koje je sukladno
Odlukama Stožera civilne zaštite RH obustavljen rad, u 100%-tnom mjesečnom iznosu komunalne naknade.
Za budući razvoj gospodarstva Grada Krapine od osobite je važnosti daljnji razvoj poduzetničke
infrastrukture, a dodatni impuls razvoju modernog i konkurentnog gospodarstva mogu pružiti ulaganja u
tehnološke inovacije. Uzevši u obzir utjecaj pandemije na sektor gospodarstva i posljedice koje iz iste
proizlaze, u budućim bi razdobljima poslovni procesi trebali implementirati principe kružnog gospodarstva i
zelenog razvoja kojima teži EU, s ciljem osnaživanja otpornosti na krize. U narednom razdoblju potrebno je,
također, provoditi dodatne aktivnosti na informiranju građana o poduzetničkim mogućnostima, posebno u
području mogućnosti financiranja i prijave projekata te poticati poduzetnike na pristupanje uslugama
poduzetničko-potpornih institucija. Vezano uz tržište rada, od velike je važnosti uključivanje svih dobnih
skupina, kao i stvaranje uvjeta za povećanje zaposlenosti stanovništva čije kvalifikacije nisu u skladu s onima
na tržištu rada. Zbog toga je važno nastaviti ulagati u procese cjeloživotnog obrazovanja i doškolovanja, kao
i prilagodbu mjera vezanih uz zapošljavanje na lokalnoj razini.
Prilika za daljnji razvoj Grada Krapine je svakako mogućnost korištenja mehanizma Integriranih
teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) za financijsko razdoblje 2021. - 2027. godine, kroz Urbano područje
Krapina, uspostavljeno u studenom 2021. godine koje obuhvaća Grad Krapinu i susjedne općine koje
gravitiraju prema Krapini - Đurmanec, Jesenje, Radoboj i Petrovsko. Trenutno je u tijeku izrada Strategije
razvoja Urbanog područja Krapina, preduvjeta za korištenje ITU mehanizma, koji će omogućiti realizaciju
projekata na urbanom području u financijskom razdoblju 2021. - 2027. godine.

