Kroatien
Ikke alt materiale er tilgængeligt på dansk eller engelsk. Dog kan Google oversætte tekst på
hjemmesider til (nogenlunde) dansk. Du skal blot højre-klikke med musen, og vælge ”Oversæt til dansk”
i menuen.

Praktisk information
Institutioner og organisationer
Kroatien landbrugsministerium Vær opmærksom på, at der på hjemmesiden er et link til et katalog
over producenter, som er interesseret i investeringer og eksport. Kataloget indeholder også en generel
informationer om landbruget.
Kroatiens Udenrigsministerium
Danmarks ambassade i Kroatien
Udgave af eksportfokus med tema om Kroatien fra 2014.
Croatian Chamber of Agriculture erhvervsorganisation/paraplyorganisation for landbruget
Croatian chamber of Economy Handelsorganisation med viden om investeringer og mulige projekter I
Kroatien.
Instittut for overvågning af statslig landbrugsjord er et statsligt agentur, hvor lederen af agenturet er
udpeget af staten. Yderligere sidder der også repræsentanter for producenter og arbejdere i
landbruget. Landbrugsjord eget af staten bliver styret gennem denne organisation. Hjemmesiden
indeholder information om lovgivning, projekter og salg af statslig landbrugsjord. Siden er på kroatisk,
så anvend google translate.
Kroatisk arbejdsgiver forening
Agentur for udbetaling af EU-støtte
Generelle informationer om landet, dets udvikling og demografi.
Kroatisk mejeri union
Nationalt agentur for fødevaresikkerhed
Agroweb er et internationalt netværk af organisationer og individer inden for landbrugs- og
fødevaresektoren i de Central- og Østeuropæiske lande samt det tidligere med Sovjetunionen. Den
internationale hjemmeside findes her. Kroatiens side under Agroweb findes her.

Kroatien- tal og tendenser
DI udgiver hver måned en kort oversigt over den økonomiske udvikling på det kroatiske marked, inkl. et
overblik over handelen med Danmark. Læs den seneste rapport her.
Landbrug og Fødevarer opgørelse over Danmarks eksport relateret til fødevareklyngen 2011-2015. Find
opgørelsen, inklusive handelen med Kroatien, her.

Anden relevant information
Doing Business index for Kroatien. Med World Bank Group’s har samlet oversigt over forretningsmiljøet
i Kroatien, målt på en række parametre.

Markedet lige nu
Kroatien – kort fortalt
Kroatien løsrev sig i 1991 fra Jugoslavien og blev i 1. juli 2013 optaget i EU. Landet har en samlet
befolkning på 4,3mio, hvoraf ca. 700.000 bor i hovedstaden Zagreb. Landet er opdelt i 20 administrative
regioner. Ca. 68% af befolkningen er i alderen 15-64 år, hvor størstedelen har gennemført grundskole
og har en gennemsnitlig månedsløn på 5700dkr. Landets top tre eksportvarer er olie, maskineri og
elektronik.
Der er stor variation i produktionen af landbrugsvarer grundet stor variation i klima og landskab. I den
nordlige del af Kroatien produceres, der i sær hvede, mens i regioner tæt på kysten især dyrkes druer til
vinproduktion og oliven. Yderligere har landet en stor produktion af frisk fisk, som de eksporterer til de
omkringliggende lande.
Kroatiens økonomi – stabil vækst
Kroatien har i perioden fra 2008-2015 oplevet negativ vækst, men landet har siden 2015 haft en stabil
vækst på omkring 2%. Yderligere er den kroatiske valuta Kuna faldet i værdi siden 2015, hvilket har
styrket landets internationale konkurrenceevne jf. data fra Markedsfokus DI . Den stabile vækst
forventes at fortsætte i 2017 på baggrund af en solid indenlandsk efterspørgsel. Den solide vækst har
også betydet et fald i arbejdsløshed, som i 2015 var på 17,9%. Landet har en dog forholdsvis stor
udenlandsk gæld, idet at den har optaget store lån til udvikling af infrastruktur. Af samme årsag har
landet øget momsen på den voksende turistindustri for at kunne afskrive mere på den offentlige gæld.
Kroatien blev optaget i EU 1. juli 2013, og har kunnet modtage støtte fra EU strukturfonde siden 2005.
Landet ligger nr. 43 på listen over doing business og det seneste år er der sket en væsentlig forbedring
indenfor beskyttelse af investeringer. Regionerne er af regeringen blevet pålagt at anvende mange
ressourcer på at tiltrække investeringer. Alligevel kan man godt forvente at blive mødt med en del
bureaukrati.
Landbrug
Kroatien dækker 56.594 km2 , hvor de 40% er landbrugsjord og den gennemsnitlige landbrugsstørrelse
er på 5,6ha og karakteriseret ved at være små familielandbrug. I maj 2015 vedtog EU kommission at
allokere 2 mia Euro til 2014-2020 Rural Development Programme til blandt andet at investere i
udviklingen af kroatisk landbrug herunder investeringer i ny produktionsteknologi og kunstvanding.

Kroatisk landbrug generelt har en lav konkurrenceevne, og kan ikke forsyne den indenlandske
efterspørgsel tilstrækkeligt. Der importeres især mejeriprodukter og kød. Ifølge nationalt statistisk
bureau, da er der sket et generelt fald i produktionen af både kvæg, svin og fjerkræ.
Fødevareindustrien udgør traditionelt en betydelig del af fremstillingsindustrien og vurderes at have et
stort potentiale med behov for både dansk know how og teknologi for at øge standarden af den lokale
fødevareproduktion. Ikke mindst landets turistindustri stiller krav til en moderne ’food service sector’ ,
med behov for investeringer i nye koncepter og produktionsudstyr. Der har været gennemført
forskellige eksportfremme initiativer i forbindelse med indtrædelsen i EU og flere delegationsbesøg fra
bl.a. dansk side inden for fødevaresektoren.
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