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
Kroatiens økonomi – stabil vækst
Med en samlet befolkning på 4,3mio, så er Kroatien i høj grad en lille åben økonomi, som er afhængig af
den regionale efterspørgsel i balkanregionen og internationale konjunkturer. På baggrund af dette og en
stigende indenlandsk efterspørgsel forventes en stabil vækst for 2017 på 2,8%. Den stigende
indenlandske efterspørgsel skyldes især højere lønninger og lav arbejdsløshedsrate i kroatisk øjemed
(arbejdsløshedsrate 14,8%), hvilket styrker forbruget. Netop på grund af udsigten til en stabil vækst samt
udsigten til en reduktion i offentlig gæld, så har Moody’s opgraderet vurderingen af den kroatiske
politiske situation til ”stabil”.
Et af Kroatiens største fødevareproducent – og distributionsselskaber Agrokor har inden for det seneste
år haft problemer med at betale sin gæld. Et kollaps af denne virksomhed, som har omtrent 60.000
personer ansat i Balkan-regionen, vil kunne påvirke den kroatiske økonomi væsentligt. Det kroatiske
parlament har vurderet virksomheden som ”To big to fail”, hvorfor at det i foråret indførte lovgivning,
som i dag betyder, at staten har overtaget administrationen af virksomheden. Virksomheden største
kreditor er russiske Sberbank. Læs mere om sagen her og her.
Yderligere har Kroatien i år kæmpet med store skovbrande og har måtte tilbagekalde stigninger på
importtold for frugt og grøntsager for lande uden for EU, da en række balkanlande truede med at lave
tilsvarende stigninger, som ville påvirke kroatisk eksport.
Per 1. januar 2017 har parlamentet indført en skattereform, der påvirker selskabsskat, moms og
indkomstskat. Formålet med reformen er at øge gennemsigtigheden og øge konkurrenceevnen.
Biogas
Produktion af energi på baggrund af organisk materiale udgør mindre end 3% af den samlede
energiproduktion – og der er estimeret et væsentligt potentiale for udvidelse af denne produktion - og i
European Fund for Rural Development [EAFRD] for Kroatien er der afsat midler til at støtte sådanne
tiltag, så Kroatien opnår højere grad af selvforsyning og anvendelse af grøn energi. Støtteprogrammet
giver muligheder for forskellige typer af støtte til grønne energi projekter. Se mere i dette studie fra 2016
omkring grisefarme og biogas samt rentabiliteten af sådanne projekter. EU har i perioden fra 2014-2020
afsat 3,5mia. euro til udvikling af landbrug og landdistrikterne.

Mejerisektor
Strukturelle forandringer og lave mælkepriser præger I høj grad mejerisektoren og antallet af farme, som
producerer mælkeprodukter er stærkt reduceret ifølge interesseorganisationen ”Milky Way”. Samtidig
oplever producenterne, at der ikke er sammenhæng mellem mælkeprisen og omkostningerne til
produktionen. Sektoren har allerede fået betydelige indskud til at overkomme de lave priser i form af EUtilskud, men det er altså ikke tilstrækkeligt. Den lave konkurrenceevne i fht. andre europæiske
producenter kan skyldes den gennemsnitlige produktionsstørrelse på omtrent 4-10 køer, utilstrækkelig
teknologi og anvendelse af lavtydende kvægracer – se den hollandske ambassades korte beskrivelse af
sektoren her og tilhørende industri.
Fødevareindustrien udgør traditionelt en betydelig del af fremstillingsindustrien og vurderes at have et
stort potentiale med behov for både dansk knowhow 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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