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Croàcia

Quadre Macroeconòmic 2019

Dades Generals
Superfície
Població
Densitat de població
Idioma

Moneda
Esperança de vida
Religió

Taxa d’alfabetització + 15
anys

Creixement econòmic
56.594 km2
4,1 milions de persones
73,0 hab./km2
Croata (oficial, 95,6%)
Serbi (1,2%)
Altres (3,0%)
Kuna, 1 EUR = 7,42 HRK
(tipus de canvi mig 2019)
76,7 anys
Catòlica romana (86,3%)
Ortodoxa (4,4%)
Musulmana (1,5%)
99,3%

2019

2020

2021

2,9%

-9,0% (e)

6,0% (e)

PIB (PPP)

121.339 M$

Agricultura
Indústria
Serveis

3,7%
26,2%
70,1%

PIB per càpita (PPP)

29.827,6 $

Inflació

0,8%

Taxa d’atur

7,8%

Deute públic

73,2% del PIB

Balança compte corrent

2,8% del PIB

Risc creditici

Doing Business

BBB51/190

Infraestructures
Aeroports
Aeroport principal

24
Franjo Tuđman Airport

Xarxa ferroviària

2.722 km

Carreteres

26.958 km

Ports principals

Ploče, Rijeka, Sibenik, Split

Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), S&P, BCE
(e) estimació
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Principals sectors per volum de negoci a Croàcia
Principals sectors per creixement del
volum de negoci, 2020-24

Principals sectors per volum de negoci, 2019
5.000

9%

4.500

8%

4.000

7%

3.500

Creixement Creixement
2020-24
2015-19

Mobile & Gaming

6,21%

-3,03%

Energia i recursos

5,62%

8,17%

Biotecnologia

4,98%

2,18%

Indústria farmacèutica

4,89%

2,31%

Salut i equipaments mèdics

4,70%

3,90%

Esports

4,66%

-1,95%

Metall i metal·lurgia

4,28%

6,47%

Altres bens de consum

3,83%

3,83%

Maquinària i béns d’equip

3,68%

3,78%

Paper i packaging

3,39%

5,61%

6%

3.000
5%
2.500
4%
2.000
3%

1.500

2%

1.000
500

1%

0

0%

Volum de negoci 2019 (M$)

Creixement 2015-19 (%)

Creixement 2020-24 (%)

Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor
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Principals sectors per volum d’importacions a
Croàcia
Principals sectors per volum d’importacions, 2019

Principals sectors per creixement del
volum d’importacions, 2015-19

4.000

9%

3.500

8%

3.000

7%

Creixement
2015-19
Salut i equipaments mèdics

13,48%

Logística, comerç electrònic i distribució

11,19%

Esports

11,14%

Altres indústries del transport

9,08%

Automoció i moto

9,00%

Biotecnologia

8,47%

Indústria farmacèutica

7,87%

Matèries primeres

6,67%

Maquinària i béns d’equip

6,41%

Moble i hàbitat

5,96%

6%

2.500

5%
2.000
4%
1.500

3%

1.000

2%

500

1%

0

0%

Volum d'importacions 2019 (M$)

Creixement 2015-19 (%)

Proveïdors principals, 2019 (% sobre total importacions)
Alemanya

Itàlia

Eslovènia

Hongria

Àustria

15,5%

13,9%

11,5%

8,4%

6,5%

Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor i ITC
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Relacions comercials Croàcia - Catalunya
Exportacions i importacions Croàcia – Catalunya 2015-19
(milions d’euros)

842 empreses exportadores a Croàcia, de les
quals 446 són exportadores regulars.

250
200

milions €

2015

2016

2017

2018*

2019*

Exportacions

93,1

136,2

143,1

119,1

191,7

Importacions

13,2

15,3

12,1

26,7

25,6

Saldo comercial

79,9

120,9

131,0

92,5

166,1

150
100
50

*Dades provisionals

0

2015

2016

2017

2018*

2019*

Exportacions

Importacions

✓ Les exportacions catalanes a Croàcia han augmentat
marcadament el 2019, un 61,0%, fins els 191,7 milions d’euros,
xifra de rècord històric.

✓ Les importacions catalanes de Croàcia han disminuït el 2019 un
3,9% respecte l’any anterior, i s’han situat en 25,6 milions
d’euros.

✓ Catalunya exporta principalment a Croàcia combustibles
(34,8%), vehicles (10,6%) i carn de porc (10,5%) el 2019.

✓ Catalunya importa principalment de Croàcia manufactures de
cuir (22,1%), productes ceràmics (14,9%) i begudes alcohòliques
(10,6%) el 2019.

✓ Les exportacions catalanes a Croàcia representen el 0,3% del
total de les exportacions catalanes.
✓ Les exportacions catalanes representen el 36,2% de les
exportacions de l’Estat espanyol a Croàcia.

✓ Les importacions catalanes representen el 20% de les
importacions de l’Estat espanyol de Croàcia, i són insignificants
respecte el total de les importacions catalanes.

Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola
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Inversió estrangera
Croàcia → Catalunya

Catalunya → Croàcia

Evolució de la inversió IED (milers d’euros)

Evolució de la inversió IDE (milers d’euros)
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0

✓ La inversió de Croàcia a Catalunya ha estat gairebé
inexistent els darrers anys (17.870 euros en total).

0

0

0
2015

2016

2017

2018

2019

✓ La inversió de Catalunya a Croàcia ha estat poc rellevant els
últims cinc anys, amb 4,1 M€ en total. El 2018 es van invertir 2,6
milions d’euros en fabricació d’aparells sanitaris ceràmics,
mentre que l’any 2019 tan sols es van invertir 575.000 euros en
comerç.
✓ La inversió de Catalunya a Croàcia el 2019 representa la totalitat
de la inversió de l’Estat espanyol a Croàcia i és insignificant en
relació al total de la inversió realitzada per Catalunya.

Font: Datainvex - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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Principals empreses inversores
Empreses catalanes establertes a Croàcia

Empreses croates establertes a Catalunya

21 filials catalanes de 14 empreses matriu.

1 filial croata de 1 empresa matriu.

Les principals empreses catalanes* a Croàcia són:

La filial croata a Catalunya és:

✓ ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL SA

✓ KOMPAS TOURISTIK ESPAÑA (Agrokor DD)

✓ PUNTO FA SL (MANGO)
✓ FLUIDRA SA

✓ COMSA SA
✓ CROATAGNA SL
✓ TAMBALUKA SL
✓ DECUMENO SL
✓ ALM-ADRI INVEST SL
✓ CREDITARIA PRÉSTAMOS SL

✓ XERTAL MEDITERRANEA SL

Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim
una filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del
10% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera
empresa catalana aquella que té la seu social a Catalunya,
independentment de l’origen del seu capital (pot ser estranger).
(*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles empreses amb filials a
l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació
estrangera igual o superior al 50% del seu capital.

Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A
efectes d’aquest càlcul, es considera empresa estrangera aquella que té un
establiment permanent a Catalunya, independentment de si hi té la seva seu
social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen
estranger. Entre parèntesis les empreses matriu.
Les darreres dades agregades disponibles corresponen a 2019.

Font: ACCIÓ
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Oportunitats de negoci internacional a Croàcia
Equipament per al sector Wellness & Beauty a Croàcia

Wellness &
Beauty

A causa del caràcter turístic del país, la proximitat a mercats emissors d'alt poder adquisitiu i l'encara limitada oferta hotelera
de qualitat, Croàcia es presenta com un mercat interessant en el sector de Wellness & Beauty. El sector wellness compta
amb un important recorregut a Croàcia. Bona part de les instal·lacions hoteleres precisen de modernització i millora amb vista
d'allargar la temporada turística, que encara compta amb un component estacional important. El sector wellness ha estat
identificat com un dels factors clau per a l'extensió de la temporada turística més enllà del període estival. Croàcia a més
compta amb importants fonts d'aigües termals i una llarga tradició en el sector wellness.

Oportunitats per al producte farmacèutic amb recepta i EFP

Indústria
farmacèutica

La demanda de productes farmacèutics a Croàcia continua amb la seva tendència ascendent, especialment en el segment
EFP. Per la seva banda, Croàcia compta amb una potent indústria farmacèutica amb potencial de creixement a la regió. El
mercat farmacèutic croat està valorat en més de 1.500 milions d'euros. La majoria de les especialitats farmacèutiques han
mostrat creixements en la seva demanda al llarg dels últims anys. En EFP, destaca el creixement dels productes per a la pell,
per a problemes gastrointestinals. Per la seva banda, la indústria farmacèutica croata té un pes considerable en les
exportacions del país cap a altres països de la regió i està oberta al desenvolupament de noves teràpies, nous processos de
producció eficients, millora en l'eficiència energètica, etc.

Oportunitats en la indústria tèxtil a Croàcia

Tèxtil i moda

El sector tèxtil ocupa un lloc preponderant en la indústria croata, per la seva dilatada tradició, la disponibilitat de personal
especialitzat i la inversió estrangera. La indústria tèxtil manté una presència significativa a Croàcia, amb gairebé 1.500
empreses del sector, uns 30.000 empleats i un 8,5 % del total de les exportacions, cosa que brinda oportunitats en
maquinària, matèries primeres i productes intermedis per al sector.

Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2020.
Font: ACCIÓ.
Oportunitat d’innovació

Oportunitat d’internacionalització

Oportunitat mixta
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Oportunitats de negoci internacional a Croàcia
Maquinària i equipament per a la indústria agroalimentària

Maquinària i
béns d'equip

El sector alimentari és el més important de la indústria manufacturera croata, ja que és el que té la facturació més elevada i el
que genera més ocupació. A Croàcia, la indústria manufacturera del sector alimentari inclou més de 3.000 empreses que
donen feina a més de 65.000 treballadors. Això fa que es generin oportunitats de negoci per a les empreses de maquinària
agrícola i equipament per a la indústria agroalimentària. Pel què fa a productes agroalimentaris, cal destacar les importacions
de carn de porc i productes orgànics.

Oportunitats en equipament agrari i inputs intermedis a Croàcia

Agricultura

Croàcia compta amb aproximadament 1,3 milions d'hectàrees de cultiu i més de 2 milions d'hectàrees de boscos, a més de
condicions idònies per al desenvolupament de l'agricultura i recursos forestals. Croàcia compta amb una molt limitada oferta
d'equipament agrari. El país està immers en un procés de modernització del camp, impulsat per fons europeus. Hi ha
interessants oportunitats en equipament i eines, així com inputs agraris, també per a aquells adaptats al cultiu de producte
eco/bio, les explotacions del qual als principals mercats de la UE estan a l'alça.

Col·lectivitats, equipament hoteler i restauració

Turisme,
cultura i oci

El sector turístic a Croàcia representa el 18 % del PIB del país. Tanmateix, la seva infraestructura turística, relativament
escassa i obsoleta, exigeix una inversió creixent. Segons l’Estratègia de Desenvolupament del Turisme 2020, es preveu una
inversió de 7.500 milions d’euros fins al 2020, amb un augment significatiu de les places hoteleres així com de la seva qualitat
(entre 200 i 300 nous hotels i increment de la qualitat en 150 dels existents), cosa que representa oportunitats tant en
equipaments com en serveis de planificació, disseny i gestió. També es preveu que la inversió en el sector es beneficiï
significativament de gran part dels fons de la UE.

Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2020.
Font: ACCIÓ.
Oportunitat d’innovació

Oportunitat d’internacionalització

Oportunitat mixta
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Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti
Més informació sobre el país:
http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/europa-oriental-i-asiacentral/croacia/

Consulta l’informe país aquí:
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/bancconeixement/cercador/BancConeixement/oportunitats_de_negoci_a
_croacia

