Uddrag fra Eksportrådets hjemme side http://www.eksportraadet.dk/ (december 2003.)
Hovedstad:
Befolkningstal 2002:

Zagreb
4,4 mio.

Areal:

56.538 km2

Valuta:

Kroatiske Kuna
(HRK)

Dansk vareeksport,
vækst:

2001: 20,2 %

Tidsforskel:
BNP 2002:
Realvækst i BNP
2001:

0
USD 5.091
3,8 %

Dansk eksport 2002: DKK 667,0 mio.

Kroatien ligger i grænseområdet mellem Centraleuropa og Balkan, både i geografisk og overført
betydning. Landets institutioner og den nationale selvforståelse er præget af centraleuropæiske
idealer, men historisk er det på godt og ondt uløseligt forbundet med Balkan. Denne beliggenhed i
en konfliktplaget og urolig region har været altafgørende for Kroatiens udvikling, ikke mindst i de
sidste årtier. Den fredelige, om end vanskelige omstilling fra planøkonomi til markedsøkonomi,
som andre tidligere socialistiske og kommunistiske lande indledte i starten af 1990erne, blev således
umuliggjort af de ødelæggende krige i det tidligere Jugoslavien.
Det var derfor med mindst fem års forsinkelse, at Kroatien i slutningen af 1990erne indledte en
privatiseringsproces og en overgang til markedsøkonomi. Tilnærmelsen til det øvrige Europa lod
dog vente på sig; de første år under præsident Franjo Tudjman var præget af isolation, og det var
først i forbindelse med Tudjmans død i december 1999 og parlamentsvalget i januar 2000, at
Kroatien kunne tage de første skridt i retning af åbenhed og integration.
Siden er det gået stærkt, og Kroatien står nu på tærskelen til EU. Det indgav formel
ansøgning om medlemskab i foråret 2003 og vil arbejde for at kunne indtræde sammen med
Rumænien og Bulgarien i 2007. Udgangspunktet er godt. Med et veletableret parlamentarisk
system, et BNP per indbygger på USD 5.000 og en fungerende markedsøkonomi er forskellen
i forhold til de lande, der kommer med i den netop overståede udvidelsesrunde i København,
ikke markant, og regeringen har sat skub i det forberedende lovgivningsarbejde, der skal
tilpasse landet til EUs regelsæt.
Den største hindring på vejen mod EU-medlemskabet er Kroatiens anstrengte forhold til det
internationale krigsforbrydertribunal for det tidligere Jugoslavien i Haag (ICTY). En række af
tribunalets krav møder hårdnakket modstand både fra flertallet af vælgerne og fra
oppositionspartierne. Regeringen har derfor måttet modsætte sig udleveringsbegæringer for tidligere
og nuværende officerer og har rejst indvendinger mod udformningen af anklageskrifter og trukket
en række sager i langdrag for ikke at give oppositionen vind i sejlene. I forvejen er det fra de samme
mennesker, at kritikken af regeringens stramme økonomiske politik kommer, og nye
parlamentsvalg står for døren senest i foråret 2004.
Finans- og pengepolitikken for 2003 vil fortsat være stram i forsøget på at leve op til de krav, IMF
har stillet for endnu et "stand-by"-lån, som Kroatien fik bevilget i februar. Det indebærer
begrænsede lønstigninger i den offentlige sektor, en nedbringelse af underskuddet på statsfinanserne
og en nedbringelse af de offentlige udgifter på visse områder. Der vil dog fortsat være underskud på
statsbudgettet i det kommende år. Til gengæld har Kroatien oplevet en rekordlav inflation for
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2002 på kun 2,3%, en trend der er fortsat ind i de første måneder af 2003.
Den økonomiske vækst for 2002 lå på 4,5 procent, det bedste resultat i mange år. I år
forventes en vækst af stort set samme størrelsesorden. Det skyldes ikke mindst, at
turisterhvervet, der led hårdt under krigen, har genvundet sin tabte styrke. Turisterne er
vendt tilbage i stort tal, og 2003 ventes at blive endnu et rekordår for branchen.
Uddrag fra ”Markedsprofil for Kroatien.”
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