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Povzetek 
 

 

Po vstopu v Evropsko Unijo (v nadaljevanju EU) so za hrvaške konditorje nastopile 

pomembne spremembe. Vstop na skupni evropski trg je prinesel konkurenco evropskih 

konditorjev na domaĉem trgu. Posledica izstopa iz CEFTA sporazuma je bila uvedba uvoznih 

carin v drţave CEFTA sporazuma. Konditorsko industrijo sem obravnavala z namenom, da bi 

laiĉni javnosti predstavila strokovno in politiĉno plat, ki ima svoj vpliv na gospodarstvo. 

Cilj naloge je bil opredeliti glavne probleme s katerimi se sooĉajo hrvaški konditorji po 

vstopu v EU in poiskati rešitve, ki bi pripomogle k izboljšanju stanja. 

Metoda s pomoĉjo katere mi je uspelo odgovoriti na raziskovalna vprašanja je metoda 

kvalitativne analize. To metodo sem si izbrala, ker sem s pridobljenimi informacijami 

poskušala teoretiĉno osvetliti problem in ker sem raziskovanemu podroĉju ţelela dati širino. 

Po preuĉeni literaturi sem postavila ustrezna raziskovalna vprašanja. Za pridobitev potrebnih 

podatkov o stanju in problemih hrvaške konditorske industrije sem uporabila deset vprašanj, 

nato sem izvedla intervju s strokovnimi osebami iz konditorske industrije iz treh podjetij, in 

sicer iz Kondina, Zveĉeva in Koestlina in na koncu naredila kvalitativno analizo, 

interpretacijo odgovorov ter ugotovitve raziskovalnih vprašanj. 

Raziskava je potrdila moje predpostavke o stanju in problemih hrvaške konditorske industrije. 

Poveĉala se je konkurenca na notranjem trgu na katerem hrvaški konditorji trpijo izgubo. 

Zmanjšala se je prodaja na trgu CEFTA. Ker sem se temeljito osredotoĉila na probleme, ki jih 

je hrvaška konditorska industrija izpostavljala pred vstopom v EU sem za intervju postavila 

najbolj aktualna vprašanja z namenom, da razišĉem kakšna je trenutno situacija in kako se 

spopadajo s problemi. 

Naloga osvetljuje stanje na podroĉju Hrvaške konditorske industrije. Predstavitev naloge v 

javnosti bi pomenila prispevek k osvešĉanju javnosti in veĉjo naklonjenost pri nakupu lastnih 

konditorskih proizvodov, konditorjem bi potrdila njihove razloge za pravoĉasno ukrepanje, 

predstavniki drţavnih organov pa imajo še eno informacijo o stanju konditorske industrije. 

 

Ključne besede: hrvaška konditorska industrija, Evropska unija, Skupna trgovinska politika, 

Skupna kmetijska politika, Skupni Evropski trg. 



Abstract 

 

 

After accession to the EU many changes occurred to Croatian confectioners. Entering the 

Common European market has brought competition to European Confectionery on domestic 

market. The consequence of leaving the CEFTA was the introduction of import duties in the 

remaining countries of CEFTA. I dealt with the Confectionery industry in order to introduce 

to general public professional and political point of view that would have an impact on the 

economy. 

The aim of this work was to determine the main problems that face Croatian confectionery 

after joining the EU and to find solutions that would help improve the situation. 

The method by which I managed to answer the research questions is the method of qualitative 

analysis. I chose this method because with the obtained information I tried theoretically 

highlight the problem and to expand the knowledge of the theory. After literature studies I 

asked probing questions. To find the necessary data I used ten questions, than I did an 

interview with the professional people from the Confectionery industry, made a qualitative 

analysis, interpretation of the answers I have received and, finally, I made conclusion.  

This research confirmed my hypothesis on the situation and problems of Croatian 

Confectionery industry. On domestic internal market competition increased. In the CEFTA 

market sales decreased. In the interviews, I asked the most current issues with the intention to 

explore the current situation and how to combat/solve the problem. 

This work illuminates the situation in the area of Croatian confectionery industry Presentation 

of thesis in the public would contribute in rising public awareness to be in favor of domestic 

products, to confectionery it would validate their reasons for timely actions, and state 

representatives would have, yet, another information about the state of the Confectionery 

industry. 

 

Key words: Croatian Confectionery industry, the European Union, Common Commercial 

Policy, Common Agricultural Policy, Common European Market. 
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1 UVOD  

 

 

Po vstopu Hrvaške v Evropsko Unijo (v nadaljevanju EU) se na podroĉju konditorske 

industrije pojavljajo novi problemi. Predstavniki konditorske industrije so opozarjali, da bo 

izstop Hrvaške iz CEFTA sporazuma pustil na konditorsko industrijo resne posledice. 

Nasprotno temu pa so politiki trdili, da bo konditorska industrija z dostopom na evropski trg 

dobila priloţnost za rast in razvoj. Da bi prišla do korektnih odgovorov sem v okviru 

diplomske naloge izvedla kvalitativno analizo, ki objektivnejše prikazuje stanje v tej 

gospodarski panogi. Cilj diplomske naloge je torej ugotoviti kako je pristop Hrvaške k EU in 

izstop iz CEFTA sporazuma vplival na hrvaško konditorsko industrijo.  

Diplomska naloga je razdeljena na dva sklopa in sicer na teoretiĉna izhodišĉa in empiriĉni del. 

V prvem sklopu sem prikazala pravne okvire Trgovinske politike EU. Na kratko sem 

predstavila stanje kmetijstva in kmetijsko politiko EU, ki ima uĉinke na ceno osnovnih 

surovin za konditorsko proizvodnjo. Predstavila sem tudi osnovne blagovne tokove v 

trgovinski izmenjavi. Posamezna poglavja se delijo na podpoglavja, da bi bila predstavitev 

materije izĉrpnejša.  

Drugi sklop je raziskovalni del naloge v katerem sem po tem, ko sem dobro preuĉila 

literaturo, opredelila raziskovalne probleme. Z njihovo pomoĉjo sem oblikovala raziskovalna 

vprašanja. Metoda s pomoĉjo katere sem izvedla raziskavo je bila metoda kvalitativne analize. 

Inštrument s katerim sem prišla do podatkov je bil izvajanje intervjuja. Zaradi sistematiĉne in 

bolj natanĉne obdelave podatkov sem uporabila strukturiran intervju. Iz raziskovalnih 

vprašanj sem sestavila deset vprašanj za intervju, ki sem jih neposredno zastavljala 

sogovornikom. Po izvedbi intervjuja sem vprašanja kodirala v tabeli, jih analizirala in 

interpretirala. Na koncu sem napisala zakljuĉek v katerem sem predstavila celotno sliko 

ugotovitev te raziskave. V zakljuĉku sem podala odgovore na raziskovalna vprašanja. Na 

koncu sem napisala tudi priporoĉila, kaj bi bilo potrebno spremeniti, da bi se stanje v 

Konditorski industriji izboljšalo. Ponudila se tudi idejo za prihodnje raziskave.  

Za konditorsko industrijo sem se odloĉila iz razloga, ker je pomembna veja industrije na 

Hrvaškem in zaposluje veliko število ljudi. Za svoje poslovanje razen tovarn, v katerih je 

zaposleno najveĉje število ljudi, obsega tudi kmetijstvo, promet, trgovino in ostale sektorje. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 

2.1 Trgovinska politika Evropske Unije 

 

Trgovina je motor gospodarske rasti in ustvarjanja novih delovnih mest ter dviganja standarda 

prebivalstva. Gospodarski analitiki napovedujejo, da bo v bodoĉem srednjem in dolgoroĉnem 

obdobju 90 odstotkov globalne rasti ustvarjene zunaj Evropske Unije (v nadaljevanju EU) 

(Ministrstvo za gospodarski razvoj in turizem, 2015). Ta napoved je gotovo zaskrbljujoĉa in 

vredna resnega razmisleka kako bo Evropa ohranjala doseţen nivo blagostanja prebivalstva. 

Prvega julija 1968 je bila formirana Evropska Carinska unija, ki je poenotila carinske stopnje 

do drţav neĉlanic in odpravila carine na notranjem trgu. Trgovinska politika je ena od 

najvaţnejših politik EU, ker opredeljuje bilateralne odnose s tretjimi drţavami. Zašĉitni 

mehanizmi trgovine vkljuĉujejo antidamping, enotno politiko proti subvencijam ter enotno 

ureditev trgovinskih ovir- Uredba o trgovinskih ovirah. Znotraj trgovinske politike EU razvija 

inštrumente pristopa na trţišĉa tretjih drţav predvsem z uveljavljanjem trgovinskih preprek ter 

z razvojem posebnih odnosov z preferencialnimi dogovori in korišĉenjem dopustnih izjem. 

EU ima poglobljene trgovinske odnose z razliĉnimi skupinami drţav, kamor spadajo tudi 

drţave Evropskega ekonomskega prostora, mediteranske drţave, afriške, karibske in pacifiške 

drţave, ter drţave jugovzhodne Evrope (Ministrstvo za gospodarstvo, 2007).  

 

Skupna trgovinska politika EU sodi med tiste politike, kjer je pristojnost držav članic 

EU prenesena na evropsko raven, je torej izključna pristojnost Unije. Pravna podlaga 

skupne trgovinske politike je 207. člen Pogodbe o delovanju EU. Odločitve se 

sprejemajo v okviru evropskih institucij. Evropska komisija predlaga zakonodajo, ki se 

sprejema v postopku soodločanja Sveta EU in Evropskega parlamenta. Nove ukrepe v 

okviru trgovinske politike Sprejema Svet EU na pobudo Evropske komisije s 

kvalificirano večino ali soglasno. Sprejete predpise na področju skupne trgovinske 

politike objavijo v Uradnem listu EU.  So v celoti zavezujoči in se neposredno 

uporabljajo v državah članicah. 

Sektor za internacionalizacijo (Ministrstvo za gospodarski razvoj in turizem) sodeluje 

v postopku sprejemanja odločitev v različnih delovnih telesih Sveta EU, med katerimi 

je najpomembnejši Odbor za trgovinsko politiko, ki sodeluje tudi v številnih 

pripravljalnih odborih Evropske komisije. Na ta način je zagotovljena vez med 
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gospodarstvom in Evropskimi institucijami (Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

turizem, 2015). 

Cilj skupne trgovinske politike je uĉinkovito so-oblikovati trgovinsko politiko EU in so 

doloĉeni v Pogodbi o Evropski skupnosti. Vkljuĉujejo razvoj svetovne trgovine, postopno 

ukinjanje omejitev v mednarodni trgovini in zmanjšanje carinskih ovir.  

Trgovinske sporazume EU delimo v 4 skupine: 

• Preferencialni in ne preferencialni trgovinski sporazumi ki urejajo trgovinsko 

izmenjavo s tretjim drţavami. 

• Sporazumi o gospodarskem sodelovanju, ki vkljuĉujejo poleg trgovinske izmenjave, 

tudi druge sektorje (finance, transport, socialo). 

• Sporazumi o pridruţitvi z vzpostavljanjem intenzivnega gospodarskega sodelovanja z 

drţavami ki se nameravajo vkljuĉiti v EU. 

• Sporazum o pristopu, ki je temeljna pravna podlaga za ĉlanstvo u EU. 

Oblikovanje enotnega evropskega gospodarskega prostora, zasnovanega na enotnem trţišĉu je 

bil osnovni cilj Rimske pogodbe. Vzpostavljanje enotnega trţišĉa se vrši s postopnim 

usklajevanjem gospodarske politike drţav ĉlanic. Temelj enotnega trţišĉa je neoviran pretok 

oseb, blaga, in kapitala (Privredna komora Beograda, 2009). 

 

2.1.1 Trgovinska politika EU na področju jugozahodne Evrope 

 

EU je za drţave jugozahodne Evrope pomemben strateški in gospodarski partner. Trgovinska 

politika EU na podroĉju jugozahodne Evrope se deli na tri podroĉja, in sicer: 

• Regionalni princip, ki je osnova za razvoj bilateralnih odnosov EU z drţavami 

jugovzhodne Evrope na podroĉju trgovine in programov finanĉne in gospodarske pomoĉi.  

• Pakt stabilnosti- usklajen dolgoroĉni naĉrt sodelovanja mednarodne skupnosti, da bi v 

jugozahodni Evropi vzpostavila stabilno stanje in okvire za delovanje demokratiĉnih institucij 

in trţne ekonomije. 

• Stabilizacijsko asociacijski sporazum (SAS), ki spoštuje individualni poloţaj vsake 

drţave in predvideva obveznost ĉlanstva na osnovi Amsterdamskega dogovora s ciljem 
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vzpostavljanja novega procesa, ki bi razširil in izboljšal obstojeĉi regionalni pristop do teh 

drţav (Privredna komora Beograda, 2009). 

 

2.1.2 Pogajanja med EU in ZDA  

 

Ko je v WTO, t.i. Razvojna agenda iz Dohe, prišlo do zastoja pogajanj, so se drţave zaĉele 

bolj aktivno povezovati preko dvostranskih ali veĉstranskih pogajanjih o prosti trgovini.  

Gospodarski odnosi med EU in ZDA so na visoki ravni. Njuni gospodarstvi predstavljata 

pribliţno tretjino svetovne blagovne menjave. Ta deleţ pa se v okviru svetovne trgovine 

zniţuje in EU poĉasi zgublja pozicijo najpomembnejše trgovinske velesile sveta. EU in ZDA 

julija 2013 zaĉeli s pogajanji, na podlagi priporoĉila Delovne skupine na visoki ravni za rast 

in zaposlovanje. Ta je ugotovila, da bi celovit sporazum, ki bi zajel široko paleto bilateralnih 

trgovinskih in naloţbenih politik in skupne trgovinske politike do tretjih drţav prinesel 

najveĉje skupne koristi (Bendini, 2015). 

Osnova za pogajanja so smernice, ki jih je sprejel Svet EU, v katerem so zastopane vlade vseh 

drţav ĉlanic. Vodilno vlogo ima direktorat za trgovino, ki sodeluje z drugimi direktorati 

Komisije, ki so pristojni za podroĉja v teţišĉu pogajanj. Na strani ZDA je glavni pogajalec 

trgovinski predstavnik ZDA, ki si zelo prizadeva za podpis sporazuma. 

Evropska komisija Svet in Evropski parlament obvešĉata o poteku pogajanj. Ko pogajalci 

sestavijo konĉno verzijo predloga sporazuma, ga bo Svet skupaj z Evropskim parlamentom 

preuĉil ter sprejel ali zavrnil. Na ameriški strani bo to delo opravil kongres ZDA. Ker 

pogajanja vodi Evropska komisija, ta v dogovoru z ameriškim trgovinskim predstavnikom 

doloĉi vsebine pogovorov v naslednjem krogu pogajanj. Da bi se pogajanja zakljuĉila ĉim 

prej, se pogajajo o vseh podroĉjih sporazuma, razen ĉe obstajajo objektivni razlogi, da se 

podroĉje izvzame.  

ISDS (Investor state dispute settlement), mehanizem za reševanje sporov med vlagatelji in 

drţavo, je eden od pomembnejših mehanizmov zašĉite tujih investicij, ki investitorjem 

omogoĉa direkten dostop do mednarodne arbitraţe v okviru Mednarodnega centra za 

reševanje investicijskih sporov ICSID, ki deluje v okviru Svetovne banke. Tuji vlagatelji 

lahko brez soglasja drţave predloţijo v reševanje arbitraţnemu tribunalu sporne zadeve, ĉe 

smatrajo, da so jim kršene pravice povezane z nepristransko obravnavo investicij, s 

povraĉilom škode v primeru razlastitve, z zagotavljanjem praviĉne in enakopravne obravnave 
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ter z zagotavljanjem prostega prenosa plaĉil povezanih z investicijo. Nevarnost tega 

mehanizma je, da drţave ĉlanice izgubijo del suverenosti, ter postanejo plen mednarodnih 

korporacij. Veĉina evropskih drţav se vkljuĉitvi tega mehanizma v sporazum  upira (Vlada 

Republike Slovenije, 2015). 

 

2.2 Vstop Hrvaške v Evropsko Unijo 

 

Republika Hrvaška po pristopu v Evropsko Unijo (v nadaljevanju EU) v trgovinskih odnosih 

s tretjimi drţavami v celoti uporablja mehanizme Skupne trgovinske politike Evropske Unije 

(Common Commercial Policy). 

 

V okviru Evropske unije Hrvaška vlada in njene institucije zastopajo interese hrvaškega 

gospodarstva skozi delo pripravljalnih teles Sveta EU, predvsem v Odboru za trgovinsko 

politiko, kot samostojen in enakopraven partner. Po uskladitvi stališĉ vseh drţav ĉlanic, 

Evropska komisija usklajene predloge vkljuĉuje v bilateralne in multilateralne trgovinske 

sporazume in jih uveljavlja v Svetovni trgovinski organizaciji (WTO) (Ministrstvo za 

gospodarstvo, 2007). 

Z vstopom v EU mora Hrvaška upoštevati vse predpise in sporazume o liberalizaciji trgovine. 

Svobodna trgovina z drţavami regije, usklajevanje zakonov pa tudi ĉlanstvo v WTO je 

omogoĉilo integracijo hrvaškega gospodarstva v evropski in globalni trg. Republika Hrvaška 

je postala 30. novembra leta 2000 polnopravna ĉlanica WTO-a po zakljuĉku bilateralnih 

pogovorov o carinskih stopnjah za promet blaga in o pogoji za izvajanje storitev na hrvaškem 

trgu. 

Hrvaška se je pridruţila EU 1. julija 2013 leta. S tem dnem so stopili v veljavo vsi zakoni, 

izvedbeni predpisi v trgovini in bilateralni ter multilateralni sporazumi o svobodni trgovini. 

Tedaj pa so prenehali veljati sporazumi o svobodni trgovini z drţavami CEFTA in EFTA 

sporazuma in Turĉije. EU je zaĉela pogovore z drţavami CEFTA sporazuma, in z njimi 

podpisala sporazume in dodatne protokole o stabilizaciji in pridruţitvi (Albanija, Bosna in 

Hercegovina, Ĉrna gora, Makedonija in Srbija).  S ĉlanstvom v Evropski uniji je Republika 

Hrvaška je postala del enotnega notranjega trga EU v katerem ni carinskih in necarinskih 

preprek, zmanjšani so ĉezmejni stroški poslovanja, poveĉala se je konkurenca. Hrvaškemu 

gospodarstvu je omogoĉen svoboden dostop na trge vseh ĉlanic EU. Enako velja za trge drţav 

s katerimi ima EU podpisane trgovinske sporazume. S polnopravnim ĉlanstvom je Republika 
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Hrvaška prevzela vso zakonodajo in izvedbene predpise iz trgovinskih mehanizmov, ki 

zajemajo trgovinske zašĉitne ukrepe  in trgovinske ovire (Vlada Republike Slovenije, 2015). 

 

2.2.1 CEFTA – Srednjeevropski sporazum o svobodni trgovini 

 

CEFTA (ang: Central European Free Trade Agreement) ali Srednjeevropski sporazum o 

svobodni trgovini je bil podpisan 21. decembra 1992 leta v Krakovu s strani Poljske, 

Madţarske in Ĉehoslovaške. Na snago je stopil 1. marca leta 1993. Po tem so jim se 

pridruţile Slovenija, Romunija in Bolgarija (Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH). 

Za vstopom Romunije in Bolgarije v EU, so se CEFTA sporazumu prikljuĉile Albanija, 

Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Makedonija, Moldavija, Srbija in Ĉrna Gora. Sporazum 

zajema širjenje trga za vse izdelke ter trgovino z istimi pogoji za vse proizvajalce in tako 

razširja domeno svobodne trgovine, odpira veĉje trge za trgovino in investicije. S tem 

namenom so ustvarjanje tudi nadleţne institucije, ki upravljajo v tej oblasti. Dogovor 

predvideva liberalizacijo javnih naroĉil in privabljanje investicij v drţavah podpisnicah in 

poveĉa moţnost, da gredo ven na evropskem trgu v okvirju preferencialne obravnave (SIEPA, 

2015). 

Sporazum za pristop RH v CEFTA sporazum je podpisan 5. decembra leta 2002. Od takrat je 

v veliki meri liberalizirala svojo trgovino s ĉlanicami tega sporazuma. Hrvaška z Srbijo 

ustvarja preseţek v trgovini s kmetijsko-ţivilskimi izdelki in sicer izvoz cigaret, otroške 

hrane, agrumov, sonĉniĉnih semen in ribjih konzerv, medtem ko so najpomembnejši uvozni 

izdelki sladkorna pesa, oljne pogaĉe, sonĉniĉno olje, piškoti in ĉokolada. Pomemben del 

kmetijsko – ţivilskih, med katerimi se nahajajo konditorski izdelki se je do leta 2013 v 

najveĉji izvozni trg, v Srbijo izvaţal brez carinske obremenitve. Brezcarinska obremenitev je 

uvedena, ko je Hrvaška podpisala Sporazuma o stabilizacijsko-pridruţitvenem procesu 

(Ćudina in Gordi, 2013). 

 

2.2.2 EFTA - Evropsko združenje za prosto trgovino 

 

Evropsko zdruţenje za prosto trgovino s kratico EFTA je trgovinska zveza, ki je bila 

ustanovljena 3. maja 1960. Ustanovile so jo evropske drţave, ki se niso mogle ali ţelele 

prikljuĉiti EGS Konvencijo Efte je na zaĉetku  podpisalo 7 drţav. Pobudnica je bila Velika 

Britanija. Kasneje so se ji pridruţile Avstrija, Danska, Portugalska in Švedska. Finska, 
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Islandija in Liechteinstein so se prikljuĉile kasneje. Finska je zapustila cefto 1995 leta skupaj 

z Švedsko in Avstrijo, ko sta se pridruţile EU. Od teh so danes ĉlanice le še štiri: Islandija, 

Lihtenštajn, Norveška in Švica. Trgovinska izmenjava med drţavami ĉlanicami se je moĉno 

poveĉala, kljub temu pa je Efta s ĉasoma postala nezanimiva za ĉlanice, ki so kasneje 

pristopile k EU (European Free Trade Association EFTA, 2015). 

 

2.2.3  Hrvaška pred in po vstopu v EU 

 

Hrvaška je ţe leta 2005 preko 60% svoje trgovine realizirala z drţavami ĉlanicami Evropske 

unije. Analize izvoza Hrvaške v drţave EU 25 potrjujejo da so najpomembnejši dejavniki, ki 

pozitivno uĉinkujejo na obseg trgovinske izmenjave višina BDP na prebivalca, število 

prebivalcev in oddaljenost trgovinskih subjektov. Veĉja oddaljenost med drţavami ima 

negativne uĉinke, izjema je le Kitajska. Veĉji, ko je obseg trgovine s partnericami iz EU 25 

verjetneje je, da bodo koristi ĉlanstva presegle stroške vĉlanjenja (Bilas, 2007). 

 

2.2.4 Pomen trgovine za uspeh regionalnih integracij 

 

Cilji sprejemanja regionalnih sporazumov so lahko različni, vendar v glavnem težijo k    

zmanjšanju ovir v trgovini med članicami regionalne integracije. To posledično 

pogosto uveljavlja diskriminacijo trgovine z ostalimi državami. Najenostavnejše 

integracije odpravijo le carine na notranjem trgu. Nekatere pa zajemajo še 

liberalizacijo na investicijske politike, pretok kapitala in storitev. Intenzivnejše  

integracije imajo za cilj oblikovanje ekonomske unije in vključujejo skupno 

organizacijo izvršne in zakonodajne oblasti. Ena izmed oblik je Evropska ekonomska 

in monetarna unija (EMU). Države ki so visoko povezane  skozi trgovino in ostale 

ekonomske dejavnosti lahko realizirajo korist od uvedbe skupne valute in monetarne 

politike (Bilas, 2007). 

Hrvaška ima pomembne trgovinske povezave z EU. Leta 2005 je bilo 62% izvoza Hrvaške 

realiziranega v drţave ĉlanice EU. Samo 1,4% skupnega izvoza je bilo realiziranega v drţave 

ĉlanice cefte. Skoraj 30% izvoza je bilo realiziranega v drţave v razvoju (glej Graf 2.1).  
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Graf 2.1: Struktura izvoza Hrvaške po ekonomskih regijah leta 2005 

 

Vir: Drţavni zavod za statistiku Hrvatske, Statistiĉki ljetopis (2006) 

 

Pri uvozu v letu 2005 so drţave ĉlanice EU predstavljale celo veĉji deleţ kot pri izvozu. 

Skoraj 66% skupnega Hrvaškega uvoza  je bilo realiziranega iz teh drţav. Deleţ ĉlanic cefte 

je znašal le 2,4%. Deleţ ĉlanic efte pa skromnih 1,7%. Iz drţav v razvoju je bilo uvoţeno za 

23,9%  vrednosti skupnega uvoza (glej graf 2.2). Hrvaška je bila ţe tedaj orientirana na EU 

trg. 

 

Graf 2.2: Struktura uvoza Hrvaške po ekonomskih regijah leta 2005 

 

Vir: Drţavni zavod za statistiku, Statistiĉki ljetopis (2006) 
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Najbolj izstopajo ĉlanice EU: Italija, Nemĉija, Avstrija in Slovenija, a od neĉlanic Bosna in 

Hercegovina ter Rusija. Najpomembnejši partnerji Hrvaškega gospodarstva v izvozu 2006 so 

bile prav tako prej navedene drţave. Najveĉji je bil izvoz v Italijo, ki je znašal 23,1% 

celotnega izvoza, sledi BiH z 12,6% ter Nemĉija z 10,4%. Od pomembnejših drţav v katere je 

Hrvaška 2006 leta  izvaţala, sta še Slovenija in Avstrija, skupaj je znašal izvoz v te drţave 

okrog 60% (glej Graf 2. 3) (Bilas, 2007). 

 

Graf 2.3: Najvaţnejši partnerji Hrvaške v izvozu 2006 

 

Vir: V. Bilas: Trgovinska povezanost Hrvatske i EU (2007) 

 

Kot je razvidno iz Tabele 2. 1 se situacija v izvozu  v prvi polovici leta 2007 ni bistveno  

spremenila. Italija je ostala na prvem  mestu, sledijo BiH, Nemĉija, Slovenija in Avstrija. To 

so drţave v katere Hrvaška najveĉ izvozi.  

 

Tabela 2.1: Najvaţnejši partnerji Hrvaške v izvozu od januar do julija leta 2007 

Rang Drţava Izvoz v 000 USD Deleţ v % od 1-7 2007  

1 Italija 1.434.111 21,0 

2 Bosna in Hercegovina 935.070 13,7 

3 Nemĉija 705.852 10,3 

4 Slovenija 560.976 8,2 

5 Avstrija 417.824 6,1 

Vir: Hrvatska gospodarska komora (2007) 
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V prvi polovici leta 2007 se je stanje na podroĉju uvoza le malo spremenilo. Poveĉal se je 

deleţ kitajske na 5,7%. Kitajska je uspešno prodira na evropski in hrvaški trg. Vrstni red 

ostalih drţav ostaja nespremenjen. 

Analize strukture hrvaškega izvoza in uvoza iz drţav partneric oziroma ekonomskih grupacij 

za leta 2005, 2006 in del leta 2007  kaţejo, da preko 60% trgovine Hrvaške odpade na ĉlanice 

Evropske Unije, medtem ko na ĉlanice CEFTA in EFTA sporazuma odpade le še okrog 2,5% 

skupnega izvoza ter okrog 4,3% skupnega uvoza Hrvaške. Od posameznih drţav trgovinskih 

partneric, najbolj izstopajo ĉlanice EU: Italija, Nemĉija, Slovenija in Avstrija, a od neĉlanic 

izstopa BiH, Rusija in v prvi polovici leta 2007 se med prvih pet najpomembnejših 

trgovinskih partneric vrine Kitajska namesto Avstrije z okoli 5,7% skupnega hrvaškega uvoza 

(Bilas, 2007). 

Po poroĉilu Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo, izvaţa samo 13% hrvaških podjetij. Ta 

zaposlujejo polovico od zaposlenih od vseh podjetij in realizirajo 65% od skupnih prihodkov 

prodaje. V razvoj vlagajo okrog 70% od vseh vloţenih sredstev. Evropski razlogi za izvozno 

usmerjenost gospodarstva so: 

• Izvoz zmanjšuje odvisnost od domaĉega trga. Izvozno naravnana gospodarstva so 

stabilnejša in manj  podvrţena nihanjem domaĉega trga. 

• Poveĉevanje izvoza zagotavlja nova in ohranja obstojeĉa delovna mesta. 

• Izvoz poveĉuje tudi konkurenĉnost na domaĉem trgu. Izkušnje o drugih proizvodih in 

storitvah ter z globalnimi strategijami druţb ki predstavljajo konkurenco, koristijo 

poslovanju podjetij. 

• Izvoz predstavlja optimalen model internacionalizacije za male in srednje podjetnike. 

• Izvoz odpira moţnosti vkljuĉevanja v druge oblike mednarodnega poslovanja in 

povezovanja. 

Z razvojem razliĉnih modelov financiranj, širokih moţnosti internetnega poslovanja  in 

sprejemanje novih trgovinskih sporazumov je pristop do globalnega trga danes mnogo laţji. 

Razvile so se neslutene moţnosti spletnega trgovanja, ki so dostopne širokim krogom kupcev 

(Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH, 2015). 



11 

 

2.2.5  Glavne karakteristike hrvaškega izvoza 

 

U obdobju od zaĉetka 2013. leta pa do konca julija 2013 je Hrvaška izvozila blago v vrednosti 

38,6 milijard kun, kar je za 5,5% manj kot v istem  razdobju preteklega leta. Od tega je na trge 

ostalih drţav ĉlanic Evropske unije izvozila za 23,7 milijard kun (za 0,3%) veĉ kot v istem 

razdobju preteklega leta), v drţave izven EU u vrednosti 14,8 milijardi kun, to je celo 13,6% 

manj kot v prvih sedmih mesecih preteklega leta (glej Graf 2.4). 

Konditorski izdelki predstavljajo razmeroma majhen deleţ v hrvaški industriji. Prav tako v 

izvozu. Konditorska proizvodnja je sicer dokaj stabilna in dosega razmeroma dobre poslovne 

rezultate, kljub temu, da se sooĉa z razliĉnimi problemi, ki ji je prinesel razpad Jugoslavije, 

izstop iz CEFTA sporazuma in vstop v EU. Širok sklop izdelkov, ki jih lahko direktno ali 

indirektno uvrstimo v prehransko industrijo predstavlja le 20% celotne proizvodnje hrvaškega 

gospodarstva. Vsekakor je to pomembno podroĉje, ki zagotavlja prehransko neodvisnost in 

prispeva k pozitivni trgovinski bilanci drţave.  

Evropa ima visoko razvito konditorsko industrijo, zato je obstoj na prostem trgu teţji, kot v 

razmerah nekdanjega zaprtega trga. To sili konditorsko industrijo v posodabljanje 

proizvodnje, nove trţne in proizvodne strategije in razvoj novih proizvodov in blagovnih 

znamk. Prej ali slej pa se bodo pojavili razmisleki o selitvi proizvodnje v drţave nekdanje 

CEFTA sporazuma. Še posebno ĉe se bo proces širjenja EU proti jugovzhodu upoĉasnil. 

 

Graf 2.4: Izvoz po grupah izdelkov v letu 2012 

 

Vir: Drţavni zavod za statistiku (2012) 
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Najveĉja izvozna trţišĉa so: Italija, BiH, Nemĉija, Slovenija, Avstrija, Srbija, Rusija, ZDA, 

Madţarska in Nizozemska. 

Eden od izzivov je formiranje novih izvoznikov ter pomoĉ potencialnim izvoznikom v 

premagovanju zaĉetnih ovir pri nastopu na novih trgih. 

Med vzroki za poĉasno veĉanje rasti vrednosti proizvodov in storitev, izstopajo razdrobljenost 

proizvodnje hrvaškega gospodarstva ter pomanjkanje proizvodnih kapacitet. Ker okrog 70% 

hrvaškega  izvoza prihaja iz delovno intenzivnih dejavnosti, je  potrebno veĉ naporov 

nameniti spremembi strukture izvoza tako da se poveĉa izvoz proizvodov baziranih na novih 

modernejših tehnologijah. 

Skupna zunanje trgovinska menjava poljedelskih in prehranskih proizvodov v prvih štirih 

mesecih leta 2015 v odnosu na isto razdobje preteklega leta je bil uvoz zmanjšan za 13,3%, 

medtem ko je izvoz neznatno porastel (0,7%) (Analiza Hrvatske gospodarske komore, 2015). 

Tako se je negativna bilanca v razdobju januar-april 2014 zmanjšala od 431 milijonov USD 

na 298 milijonov USD u razdobju januar-april 2015.  

Na strani uvoza gotovo vse kategorije beleţijo padec, razen zelenjave in vrtnin. Pri proizvodih 

mlin industrije ni sprememb. Kava, ĉaj in zaĉimbe beleţijo poveĉanje za 9 %, enako je bilo 

pri proizvodih iz kakava zaznati poveĉanje za 7%. Na strani izvoza je ugotovljena rast izvoza 

rib (2%), ţit (43%), oljnic in plodov (43%), kakav in proizvodi na bazi kakava (73%), 

proizvodi na bazi ţit (9%), proizvodi iz sadja in vrtnin (2%), hrana za ţivali (11%) 

(Ministarstvo gospodarstva RH, 2015). 

Zunanje trgovinska blagovna menjava je občutljiv pokazatelj dogajanj na lokalnem trgu. 

Pokaže ali je domača proizvodnja dovolj konkurenčna, kakšno je povpraševanje in kupna 

moč prebivalstva ter pripadnost proizvajalcev domačim proizvodom. Kljub pozitivnim 

premikom skupne zunanjetrgovinske menjave kmetijskih in prehranskih proizvodov, je 

pokritost uvoza z izvozom zaskrbljujoče nizka v kategorijah meso (17%), mleko i mlečni 

proizvodi (24%), vrtnine (11%) ter sadje (9%). Kmetijstvo in predelava bi v teh okvirih  

morale rešiti vprašanja nizke konkurenčnosti, poleg pomanjkanja kapacitet, visokih 

stroškov proizvodnje, povezovanja primarne proizvodnje in predelave, asortimana 

proizvodov  in drugo. Pri tem Hrvaško kmetijstvo pričakuje pomoč Evropskih skladov, še 

posebej iz EU kmetijskega sklada fond za razvoj podeželja (NaĊ, 2015). 
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2.3 Hrvaško kmetijstvo v EU: problem ali rešitev 

 

Prvotni cilj skupne evropske kmetijske politike je bil zagotoviti dovolj hrane za prebivalce 

EU po dostopnih cenah. Za izvajanje Skupne evropske kmetijske politike se iz evropskega 

proraĉuna porabi skoraj 45% vseh sredstev. Trg, ki obsega preko 450 milijonov ljudi 

predstavlja pomemben potencial za hrvaško kmetijstvo. Priĉakuje se, da bo ĉlanstvo v EU 

prineslo mnoge koristi in moţnost korišĉenja finanĉnih skladov, poveĉanje trga in doseganje 

višjih cen. Z razvojem kmetijskega sektorja naj bi izboljšali samooskrbo Hrvaške s hrano, ter 

poveĉali izvoz. Hrvaška je prejela znatne koncesije in sredstva za razvoj kmetijstva in 

podeţelja: spodbude na hektar za neposredna plaĉila v kmetijstvu in razvoju podeţelja bodo 

veĉje kot v kateri koli drugi drţavi ĉlanici, razen Malte (Veĉernji list, 2013). 

Na zaĉetku je bil osnovni cilj Skupne evropske politike zagotovitev zadostne hrane za ĉlanice, 

nato je bilo potrebno omejevati prekomerno proizvodnjo in v dvig standardov za poveĉanje 

kakovosti hrane in ohranjanju okolja- okoljska plaĉila. V zadnjih deset let je usmerjena na 

integrirani ekonomski, druţbeni in kulturni razvoj ruralnih podroĉij.  

V naslednji finanĉni perspektivi 2014 do 2020 cilji reformirane kmetijske politike EU 

obsegajo tri podroĉja: hrana, okolje in kmetijska krajina. 

• Hrana ostaja na prvem mestu agende skupne EU kmetijske politike. Podpore kmetijski 

proizvodnji bodo osredotoĉene na kvaliteto, dodano vrednost (s predelavo, zašĉito kmetijskih 

proizvodov itd.). Zagotavljati bo potrebno standarde varne hrane, zašĉite okolja in ţivali. 

Zaradi nizkega standarda kmetov bo šel precejšen deleţ za izravnalna plaĉila, ki naj bi bila 

enakomerno in praviĉno razdeljena med aktivne kmete.  

• Neposredni vpliv kmetijstva na okolje pogosto kmetom povzroĉa dodatne stroške in 

obveze, zato bo pomemben del sredstev usmerjen na ukrepe za ohranjanje okolja, razvoj 

ekološke proizvodnje ter odklanjanje klimatskih sprememb.  

• Podpore bodo namenjene tudi lokalnim zdruţenjem, Lokalnim akcijskim skupinam, 

ter izboljšanju trţenja kmetijskih proizvodov, z uporabo kratkih nabavnih verig, kmetijskih 

trţnic in direktne prodaje na kmetijah. Takšni ukrepi naj bi koristili tako proizvajalcem kot 

potrošnikom.  

Za Republiko Hrvaško je politika razvoja podeţelja zelo pomembna. Po kategorizaciji 

OECD-a na urbana, prehodna in kmetijska podroĉja skoraj 40% prebivalstva Hrvaške ţivi v 
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ruralni krajini. Povpreĉje EU znaša 24%. Pri tem je deleţ prebivalstva nad 60 let in pod 20 let 

v ruralnih krajih neugodnejši kot v urbanih in prehodnih, poleg naravnega odmiranja, 

migracije mladih v mesta zaradi pomanjkanja delovnih mest poslabšujejo demografsko, 

gospodarsko in razvojno sliko ruralnih podroĉij. Razen negativnih posledic vo jne je poseben 

problem Hrvaške velik deleţ zelo majhnih in teţko ohranljivih kmetijskih gospodarstev. 

Sedemindevetdeset odstotkov zaposlenih v kmetijstvu dela v druţinskih gospodarstvih, 30 

najveĉjih podjetij v drţavi obvladuje 10% obdelanih kmetijskih zemljišĉ. Srednje velikih 

kmetijskih proizvajalcev, ki v EU predstavljajo motor ruralnega razvoja je na hrvaškem 

razmeroma malo.  

V skladu z enim od kljuĉnih ciljev politike ruralnega razvoja EU– zdruţevanjem kmetijskih 

proizvajalcev bi se morala mala hrvaška kmetijska gospodarstva povezovati v zadruge, 

zdruţenja in mreţe, tako da bi zagotovili kvalitetno pridelavo in zašĉito ter razvoj blagovnih 

znamk. Izboljšati bi morali trţenje na izvoznih trgih in izkoristiti vse moţnosti za poveĉanje 

dodane vrednosti  kmetijskih proizvodov. 

Sredstva iz predpristopnih fondov SAPARD in IPARD so bila do sedaj na Hrvaškem zelo 

slabo izkorišĉena. Veĉinoma na velikih projektih kmetijsko predelovalnih podjetij. Ukrepi za 

izgradnjo ruralne infrastrukture, diverzifikacije kmetijskih gospodarstev ter kmetijsko okoljski 

ukrepi in LEADER so zamujali v izvedbi. V predpristopnih pogajanjih se je Hrvaška zelo 

dobro izpogajala in je lahko takoj po vstopu koristila podpore v celoti. Slovenija je takoj po 

vstopu lahko koristila le 55% sredstev, deleţ se je le postopoma poveĉeval (Veĉernji list, 

2013). 

Vzrok so predvsem nizke odkupne cene mleka ki še naprej padajo. Tudi druge veje kmetijstva 

beleţijo zmanjšanje proizvodnje. Pšenica, sonĉnice, oljna repic  in koruza se manj 

proizvajajo. Poveĉuje se uvoz hrane. 

Priĉakovanja, ki so prevladovala pred vstopom Hrvaške v EU se niso v celoti uresniĉila. 

Vstop na skupni evropski trg je pomenil tudi poveĉanje konkurence na domaĉem trgu. 

»Zaradi niţjih cen kmetijskih proizvodov na skupnem trgu so se pojavile teţave v domaĉi 

kmetijski proizvodnji in predelavi« (Bilešić, 2015). 
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2.4 Hrvaška konditorska industrija 

 

Beseda konditor izhaja iz candying.  Kandiranje je metoda konserviranja sveţih uţitnih 

rastlinskih delov (veĉinoma plodov in sadja), pri katerem se vsebnost sladkorja v plodovih 

poveĉa na vsaj 70% in reducira vsebnost vode. Konditorska industrija zajema izdelavo 

slašĉic- ţivilskih izdelkov, ki vsebujejo veliko sladkorja in ogljikovih hidratov. Ime 

»konditor« se teţko natanĉno opredeli. Veĉkrat se deli v dve veĉji skupini, to so pekarske 

slašĉice in sladkorne slašĉice. Pekarske slašĉice se imenujejo tudi slašĉice iz moke in tukaj 

spadajo predvsem sladka peciva, torte in podobna peciva, dokler sladkorne slašĉice 

vkljuĉujejo predvsem izdelki kot so ĉokolade, kandirani orešĉki, ţveĉilni gumi, bomboni in 

ostale sladkarije (IFIS International  food information service, 2009). 

Konditorska industrija spada med najvaţnejše veje hrvaške prehranske industrije. Je 

konkurenĉna na svetovnih trgih in predstavlja vaţno vejo prehranske industrije. Uporablja 

domaĉe surovine in je velik porabnik embalaţnih materialov. Neposredno v proizvodnji in 

trţenju zaposluje okrog 4.000 delavcev. Posredno pa še okrog 6.000 pri pridelavi surovin, 

predvsem v kmetijstvu, prometu in trgovini. Ker je vrednost izvoza izdelkov veĉja od 

vrednosti uvoza surovin in repromateriala ugodno vpliva na zunanjetrgovinsko bilanco 

(Strateška analiza hrvatske konditorske industrije, 2012).  

Finanĉna agencija Fina omenja, da je konditorska industrija v obdobju od 2008.-2013. leta 

2009 ostvarila najveĉji dobiĉek od 37,4 milijonov kun, leta 2010 in 2011 pa je bil zabeleţen 

padec dobiĉka (glej Graf 2.5). Leta 2012 in 2013 pa je industrija poslovala z izgubo. 

Pozitivno je, da se je leta 2013 izguba iz 19,3 zmanjšala na 17,4 milijonov evrov (Fina, 2015). 

Graf 2.5: Rezultati poslovanja v HKI od 2008. do 2013. leta 

 

Vir: Fina (2015) 
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Izvozni uspehi hrvaških konditorjev potrjujejo, da je to za enkrat najkonkurenĉnejši del 

hrvaškega gospodarstva. Hrvaški konditorji so med najveĉjimi potrošniki domaĉih kmetijskih 

proizvodov (veĉ od 60% domaĉih surovin). Na letni ravni porabijo okrog 37 tisoĉ ton 

sladkorja, 25 tisoĉ ton moke, 2.500 ton  mleka v prahu, 500 ton  masla in veĉ kot 4 tisoĉ ton 

rastlinskih mašĉob. Ĉe preraĉunamo te koliĉine v kmetijske proizvode in jih nato po panoţnih 

standardih prevedemo v hektare, ugotovimo da je samo za potrebe hrvaških konditorjev 

angaţiranih okrog 35 tisoĉ hektarov kmetijskih površin na katerih dela okrog 6.000 ljudi. Ta 

industrija indirektno v kmetijstvu zaposluje veĉ delavcev kot v lastni proizvodnji. Na 

Hrvaškem je trenutno štirinajst konditorskih proizvajalcev, ki so leta 2010. proizvedli skupno 

60.204 ton konditorskih proizvodov. Trenutno je najveĉji Kraš z 44% deleţem trţiĉa. Za njim 

so Kandit, Zveĉevo, Cedevita in Podravka (Strateška analiza hrvatske konditorske industrije, 

2012). 

 

2.4.1  Prednosti in pomanjkljivosti konditorske industrije 

 

Hrvaška konditorska industrija je razmeroma majhna, kar je po eni strani prednost po drugi pa 

pomanjkljivost. 

Prednost je ta, da se laţje prilagaja spremembam na trgih. Kakovostne surovine, razen kakava 

ima zagotovljene doma. Ima dolgoletno tradicijo in prepoznavnost svojih blagovnih znamk v 

regiji. Ker uporablja kakovostne surovine lahko zagotavlja kakovostne izdelke. Povezana je v 

zdruţenje Kondin, ki zastopa njihove interese doma in v EU regiji. 

Pomanjkljivost je premajhna povezanost, nezadostna promocija njihovih blagovnih znamk na 

EU in drugih trgih. Izgradnja velikih trgovskih centrov, ki podpirajo lastne to je tuje 

proizvode jim je odšĉipnila veli kos domaĉega trga. Tu lahko vidimo, da so moĉne 

mednarodne korporacije zelo hitro poskrbele za svojo prisotnost na hrvaškem trgu z izgradnjo 

sistemov trgovskih centrov Domaĉe konditorsko trţišĉe je relativno majhno. Moĉno razvita 

konditorska industrija je nujno usmerjena v izvoz. Nekdaj je ugodno trţišĉe predstavljala 

CEFTA, kjer je hrvaška imela doloĉene primerjalne prednosti. Z vstopom Hrvaške v EU in s 

pridruţevanjem še preostalih ĉlanic nekdanje cefte k EU pa ta trgovinska asociacija ni veĉ 

aktualna (Strateška analiza hrvatske industrije, 2012).  
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Iz tabele je razvidno, da je hrvaška konditorska industrija v letu 2009 še vedno najveĉ izvozila 

v drţave bivše Jugoslavije. 

 

Tabela 2.2: Prodaja hrvaških konditorskih proizvodov na hrvaškem trţišĉu leta 2009 v tonah 

 

 

Proizvodi 

 

Skupna 

domača 

proizvodnja 

 

                Prodaja na domačem trţišču 
 

                     Izvoz 
Hrvaški  

konditorji   
Uvoz Skupna prodaja Drţave biv. 

Jugoslavije 
Ostale 

drţave 

Kakao 

proizvodi 
19.584 9.949 16.656 26.605 7.966 2.356 

Bomboni   6.639   3.000   4.667   7.667 2.782    827 

Keksi 18.938 10.577 16.538 27.115 4.525 3.989 
Vaflji 15.809   7.758 13.832 21.590 3.995 3.854 

Ţvečilni 

gumi 
    1.124   1.124   

Skupaj 60.970 31.284 52.817 52.817 19.268 11.017 

Vir: Strateška analiza hrvatske konditorske industrije (2012) 

 

Prodaja konditorskih proizvodov na domaĉem trgu je znašala 83.855 ton. Deleţ  hrvaških 

konditorjev je padel na 30.100 ton. Skoraj 80% prodaje konditorskih proizvodov na 

Hrvaškem trgu se uvozi iz drţav EU (Strateška analiza hrvatske konditorske industrije, 2012). 

 

Hrvaški konditorji so v petih mesecih  leta 2013 proizvedli 53 ton slaščic: Izvozili so 

26.300 ton. Z izvozom asortimana na evropsko, prekooceanska ter bogata arabska 

tržišča so realizirali 118 milijona dolarjev prihodkov. Največ pa so izvozili na območje 

bivše države. V istem obdobju so uvozili 66.000 ton čokolade, slaščic in pekarskih 

proizvodov v vrednosti okrog 220 milijonov dolarjev. Posledica vstopa v EU in 

liberalizacije trga porast  uvoza čokolade za 37%, keksov za 30% v primerjavi z istim 

obdobjem preteklega leta (Babić, 2014). 

Potrošnja konditorskih proizvodov osebo neprekinjeno raste. Leta 1989 je znašala 11 kg po 

prebivalcu, v 2004 je bila 16.3 kg, v letu 2009 celo 19 kg na prebivalca. Vrednost proizvodnje 

hrvaške konditorske industrije znaša 1,8 milijard kun, kar predstavlja 8% v skupni prehranski 

industriji. V nekaterih bolj razvitih drţavah deleţ niha med 11-14%. Skupna domaĉa 

proizvodnja v letu 2009 je znašala 60.970 ton. Veĉji del proizvodnje odpade  na proizvode na 

bazi kakava, ki so znašali 19.584 ton. Po koliĉini proizvodnje sledijo keksi, vaflji in bomboni. 

V letu 2004 je proizvodnja konditorskih proizvodov znašala 55.983 ton.  



18 

 

Od 1995 do 2004 leta je prodaja hrvaških konditorjev na domaĉem trţišĉu rastla po 

razmeroma nizki povpreĉni letni stopnji 2,3%. Po proizvodnih skupinah je najhitreje rast la 

prodaja proizvodov iz kakava 2,8%, nato izdelkov iz moke 2,6%, medtem ko je imela prodaja 

bombonov negativno stopnjo rasti -0,3% (Strateška analiza hrvatske industrije, 2012). 

Vse od vstopa Hrvaške v Svetovno trgovinsko organizacijo je bilo hrvaško trţišĉe zelo 

odprto. Z vstopom v Evropsko Unijo je bilo delo velikih svetovnih korporacij na tem trgu  še 

olajšano. Zaradi izstopa hrvaške iz CEFTA sporazuma je izvoz keksov in vafljev, na katere je 

bila uvedena carina 15%, v prvih petih mesecih tega leta padel za 10 odstotkov. Medtem je za 

18 % narastel izvoz ĉokolade v EU. V istem razdobju pa je bilo na hrvaško trţišĉe uvoţenih 

37 % veĉ ĉokolade in 30% veĉ keksov in vafljev iz drţav ĉlanic EU (Soĉković, 2014). 

Ĉe prouĉimo razdobje med leti 2000-2005,  je bil trend nekoliko ugodnejši, prodaja vseh 

skupin proizvodov je rastla povpreĉno 4,1% letno. Vse do zaĉetka leta 2010 se je poveĉevala 

proizvodnja za veĉ kot dva odstotka v primerjavi  z istim razdobjem preteklega leta (glej 

Tabelo 2.3). To poveĉanje je bilo realizirano na raĉun izvoza. Izvoz je bil v devetih mesecih 

leta 2010 veĉji za 9,6 odstotkov, domaĉa prodaja pa je bila zmanjšana za 4,2 odstotka. 

Domaĉi trg se je razširjal, ker je bil v tem ĉasu poveĉan uvoz za 11,1 odstotkov, ter se raĉuna 

da je bilo na domaĉem trţiĉu prodanih za 5,6% veĉ konditorskih proizvodov kot v prvih 

devetih mesecih preteklega leta. Sicer je v letu 2010 potrošnja konditorskih proizvodov 

porastla za štiri odstotke v odnosu na leto 2009.  

 

Tabela 2.3: Izvoz konditorskih izdelkov iz Hrvaške v letih 2004-2010 

Izvoz konditorskih proizvodov 

leto koliĉina ton vrednost USD vrednost t/USD 

2004 21.630 69.464.230 3.211,48 

2005 25.584 79.060.336 3.215,93 

2006 25.650 84.296.470 3.286,41 

2007 28.761 102.131.735 3.551.05 

2008 28.754 102.131.735 3.551,05 

2009 30.285   

2010 27.255 142.271.100  

Vir: Strateška analiza hrvatske konditorske industrije (2012) 

 

Izvoz konditorske industrije presega 120 milijonov dolarjev oziroma 600 milijonov kun. Za 

svoje potrebe uvozi za okoli 400 milijonov surovin, opreme in drugih materialov. Konditorji 

imajo pozitivno bilanco v zunanjetrgovinski menjavi okrog 200 milijonov kun. Skupni  uvoz 
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konditorskih proizvodov na hrvaški trg se je poveĉal za okoli 200 milijonov dolarjev. Z 

ukinitvijo carin, ki so znašale med 15-18%, so uvoţeni izdelki iz drţav EU cenejši. Proizvodi 

hrvaških konditorjev se bodo v drţavah CEFTA sporazuma, kamor je Hrvaška konditorska 

industrija izvozila 80% izvoza, podraţili za 15-18 procentov zaradi carin. V Kondinu 

ocenjujejo da bo uvoz  iz EU porastel za dodatnih 10-15.000 ton,  izvoz v cefte bo verjetno 

padel za 20-30%. To lahko povzroĉi nadaljevanje zmanjševanja proizvodnje, po nekaterih 

ocenah celo do 50%.  

Vstop Hrvaške v EU bo imel veĉje posledice kot zapustitev Socialistiĉne Jugoslavije. Kljub 

temu da je zveza jugoslovanskih republik razpadla so ostale mnoge gospodarske povezave. Z 

vstopom v EU se bodo konditorji znašli na velikem evropskem trgu, prav tako bo hrvaški trg 

odprt za EU konditorje. Tekma na trgu se odvija z moĉnimi konkurenti, ki lahko konkurirajo 

z niţjo ceno,visoko kakovostjo proizvodov in niţjo ceno kapitala. Veĉji del drţav CEFTA 

sporazuma je ţe vstopil v EU, nekatere so v fazi pristopanja. Konditorska industrija je 

ohranila del bivšega jugoslovanskega trga, izgubila pa je velik deleţ domaĉega trga kar se 

odraţa na poslovanju gospodarskih subjektov hrvaške konditorske industrije. Gospodarski 

analitiki priporoĉajo ohranitev poslovnih povezav z drţavami nekdanje Jugoslavije, ter 

sklenitev parcialnih sporazumov s preostalimi ĉlanicami CEFTA sporazuma (Strateška 

analiza hrvatske konditorske industrije, 2012). 

 

2.4.2  Združenje Kondin 

 

Najveĉji hrvaški konditorji kot so Kraš, Koestlin, Zveĉevo, Cedevita in Podravka so ţe leta 

1991. osnovali skupno telo Kondin s ciljem razvoja domaĉe konditorske industrij ter za 

zastopanje interesov na drţavni in EU ravni. Recesija jih je spodbudila, da izkoristijo Kondin 

za krepitev svojih pozicij v pogajanjih s trgovskimi verigami in dobavitelji surovin. Kondin 

pogosto obvešĉa javnost v cilju obvešĉanja in osvešĉanja najširše javnosti ter politiĉnih 

odloĉevalcev. Prizadevajo si da bi sklenili dogovore, da domaĉe surovin ne bi imele višjih 

cen, kot v drţavah od koder se uvaţajo konditorski proizvodi. Postavili so zahtevo, da bi bile 

uvozne kvote dodeljene konditorski industriji in ne trgovcem Kondin je tudi sogovornik z 

vlado in njenimi institucijami ter sindikati, kjer opozarja na poveĉevanje proizvodnih stroškov 

in poslediĉno poveĉevanje cen njihovih proizvodov. S tem se zmanjšuje konkurenĉnost 

konditorske industrije na domaĉem in tujem trgu (Strateška analiza hrvatske konditorske 

industrije, 2012). 
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Zdruţenje hrvaških konditorskih proizvajalcev Kondin spremlja in analizira potrošnjo, 

odnosno domicilno proizvodnjo, uvoz in prodajo štirih osnovnih grup konditorskih 

proizvodov: 

• Proizvodov iz kakava, 

• Bombonskih proizvodov 

• Keksi in vaflji 

• Ţveĉilne gume (Bioĉina in Gaura,2010). 

V Kondinu smatrajo, da bi morali hrvaški konditorji prouĉiti organizacijo proizvodnje 

brendiranih proizvodov in blagovnih znamk v drţavah CEFTA sporazuma. V skupnem 

nastopu konditorji lahko lokalnim proizvajalcem ponudijo proizvodnjo blagovnih znamk v 

svojih obratih in tako kompenzirajo škodo ki bo nastala z uvajanjem carin med cono EU in 

drţavami CEFTA s katerimi ima Hrvaška posebne sporazume z ugodnejšimi pogoji trgovanja. 

Kraš je najveĉji hrvaški proizvajalec ĉokolade, keksov in bombonov. Koliĉinsko proizvede 

skoraj  polovico teh artiklov. Pri keksih, ki so poleg vafljev koliĉinsko najbolj prodajana  

kategorija na trţišĉu, drugo mesto drţi bjelovarski Koestlin z trţnim deleţem okrog 30%. 

Zveĉevo s trţnim deleţem 29%. Ĉetrti je Kandit, ki. proizvaja  nekoliko manj kot Zveĉevo. 

Po podatkih AC Nielsena je znašal deleţ proizvodnje za trgovske znamke v osmih mesecih 

leta 2010 okrog 7,6%. Najveĉ blagovnih znamk je bilo pri keksih 12,9%, ĉokolada 8,9%, 

vaflji 8,6% in najmanj pri bombonih 3%. Najveĉji deleţ na trţišĉu zavzema jo Lidlove  in 

Kauflandove blagovne znamke. 

S finanĉnega vidika domaĉi proizvajalci prodajo na Hrvaškem za okrog 1,3 milijarde kun 

izdelkov. Najveĉji deleţ 44 % ima Kraš. Po kriteriju lastnih blagovnih znamk med 

ĉokoladami vodi Kraševa Dorina ki je najbolje prodajana v segmentu ĉokoladnih tablic. V 

Zveĉevu poudarjajo trţni deleţ Mikada 17% in Mikada z riţem, ki zavzema trţni deleţ skoraj 

70% v tej kategoriji. 

Kraš realizira z izvozom okrog 42% prihodkov. Zveĉevo okrog 40 odstotkov, Koestlin po 

njihovih podatkih nad 50%. Ta izvoz se nanaša v glavnem na trţišĉa bivše Jugoslavije. 

Njihove blagovne znamke niso uspele prevzeti vodilne vloge v prodaji teh izdelkov v regiji 

JV Evrope. Hrvaški proizvajalci se niso pravoĉasno zdruţili in enotno nastopili proti 
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trgovcem in dobaviteljem. Konditorska industrija nikdar ni bila v izgubi, kar je v Hrvaški 

redkost. V proizvodnji koristijo veĉ kot 60% domaĉih surovin. Kakavovec, temeljno surovino 

za proizvodnjo morajo uvaţati.  

Konditorska industrija proizvaja hrano, ki bo vedno iskana in zanimiva. Izvozni uspehi 

kaţejo, da spada med najkonkurenĉnejše hrvaškega gospodarstva (Strateška analiza hrvatske 

konditorske industrije, 2012). 

 

2.4.3  Konditorska industrija in EU 

 

Evropski konditorski sektor igra pomembno vlogo v EU gospodarstvu. Zagotavlja delovna 

mesta, podpira evropsko kmetijsko produkcijo, podpira evropski izvoz. Skupni evropski trg 

tudi za konditorsko industrijo predstavlja izziv. Trendi porabe so v porastu. Ta veja industrije 

ima dolgoroĉno perspektivo. Prihaja pa do vedno ostrejše konkurence med ponudniki na trgih. 

Da bi uĉinkoviteje nastopali in uveljavljali svoje interese so se konditorji Evrope zdruţili v 

nacionalna zdruţenja ta pa so se naprej zdruţila na nivoju globalne regije Europe. Evropski 

konditorski sektor je preko zdruţenj nacionalnih asociacij konditorske industrije povezan v 

asociacijo COBISCO, v kateri imajo svoje predstavnike vse ĉlanice EU. Pridruţeni sta tudi 

Švica in Norveška. Sedeţ ima v Bruslju. Je najmoĉnejši legitimni lobist interesov konditorjev 

v telesih EU. Komisijo, njena delovna telesa in EU parlament seznanja z interesi nacionalnih 

konditorskih industrij ter te interese zastopa in brani v EU Komisiji in Parlamentu. Pri tem 

vzdrţuje stalne stike z nacionalnimi zdruţenji in proizvajalci ter jih obvešĉajo o rezultatih 

prizadevanj in sklepih doseţenih v EU telesih. V Bruslju pa imajo svoje urade in predstavnike 

tudi veĉja nacionalna zdruţenja konditorjev. 

Predstavitev evropskega konditorskega sektorja kot celote. Podatki so strukturirani po NACE 

klasifikaciji, ki predstavlja nomenklaturo ekonomskih dejavnosti v EU. 

Evropski konditiorski sektor obsega 12.345 podjetij, ki ustvarijo 6,6 bilijonov EUR izvoza in 

realizirajo 68 bilijonov EUR letnega obrata kapitala. Njihov uvoz pa znaša 1,3 bilijona EUR. 

Sektor ima 321.222 zaposlenih in ki so v letu 2012 proizvedli 11,1 milijonov ton proizvodov. 

V letu 2014 so bile aktivnosti asociacije usmerjene na naslednja podroĉja: 

• Zagotovitev primernih surovin in dobaviteljev 

• Zagotavljanje konkurenĉnega gospodarskega okolja še posebej podpiranje izvoznih 

moţnosti. 
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• Zagotavljanje prehranske varnosti in promoviranje zdravega ţivljenjskega sloga.  

Do sedaj so bili v svojih prizadevanji uspešni še posebej pri :podpisu priporoĉil da se ne 

oglaša konzumiranje konditorskih izdelkov za otroke pod 12 leti na TV, v tiskanih medijih in 

spletnih straneh proizvajalcev sklašĉiĉarskih izdelkov. Angaţirajo pr vseh trgovskih 

komunikacijah glede CAOBISCO izdelkov v osnovnih šolah. Prizadevajo si zagotoviti 

ĉlanicam dolgoroĉno podporo za obstoj na svetovnem trţišĉu. 

V juniju 2014 so izvedli delavnico, ki naj bi jasno opredelila izzive za evropska mala in 

srednja podjetja in orodja ki so na razpolago za razvoj dejavnosti ter krepila rezultate našega 

javno zasebnega partnerstva pri prepreĉevanju najslabših oblik otroškega dela v sezonskem 

kmetijstvu obiranju lešnikov v Turĉiji, kot tudi nadaljevanje in širjenje tega projekta v letih 

2014/2015 z izrecnim ciljem razviti mehanizme monitoringa (CAOBISCO, 2014). 

 

Graf 2.6: Produkcijski trendi evropske konditorske industrije (v metriĉnih tonah) vkljuĉno z 

Norveško in Švico 

 

Vir: CAOBISCO (2014) 

Iz grafa je razvidno da je bila proizvodnja konditorskih izdelkov v razdobju 2011 213 v 

rahlem porastu za vse tri skupine konditorskih proizvodov. 

Po podatkih Datamonitoringa je globalno konditorsko trţišĉe doseglo v letu 2003 vrednost 

77,1 milijardi ameriških dolarjev. Leta 2010 je bila prodaja na konditorskem  trgu ocenjena na 
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vrednost 145 milijard USD v letu 2013  pa ţe vrtoglavih 171 milijard USD. Takšno poveĉanje 

je posledica marketinških nastopov konditorskih proizvajalce in prizadevanj, da razvijejo 

proizvode z veĉjo dodano vrednostjo. Nekaj pa izhaja iz niţjega teĉaja dolarja. Boljša 

ekonomska situacija na velikem številu trţišĉ (do recesije) je izhajala iz poveĉane koliĉinske 

potrošnje konditorskih proizvodov (Strateška analiza hrvatske konditorske industrije, 2012). 

Najveĉ konditorskih proizvodov na osebo letno porabijo Irci in sicer 26,6 kg po prebivalcu 

letno. Veĉ kot 20 kg trošijo še Angleţi (25,5kg), Nizozemci (24,6kg), Belgijci (23,4kg), 

Nemci (22,3kg), Danci (21,0kg) in Švicarji (20,6kg). Na repu so Španija, Grĉija in 

Portugalska. 

Najveĉji proizvajalci na globalnem konditorskem trţišĉu so Nestle, Mars, Hershey, Cadbury, 

Kraft, Wrigley, Ferrero i Haribo. Obseg njihovega proizvodnega asortimana se moĉno 

razlikuje. Razen po asortimanu se ta podjetja razlikujejo še po teritorialni prisotnosti. Cadbury 

je bolj fokusiran na trţišĉe Velike Britanije, Hershey na trţišĉe Severne Amerike, ĉeprav 

izvaţa svoje proizvode v veĉ kot 90 drţav sveta. 

Pozitivni trendi na svetovnem konditorskem trţišĉu vkljuĉujejo pogoste proizvodne inovacije. 

Pri razvoju novih proizvodov se veĉinoma koristi strategija manjšega rizika, ki temelji na 

širjenju palete ţe uveljavljenih blagovnih znamk in zajema uvajanje novih oblik pakiranj ţe 

obstojeĉih proizvodov ter uporabo novih arom in sestavin. Prisotno je tudi širjenje blagovnih 

znamk na nove proizvodne kategorije. Uvaja se proizvodnja omejenih serij proizvodov s 

ciljem pridobivanja novih potrošnikov. 

Pojavlja se razslojevanje ponudbe po cenovnih razredih in porast povpraševanja po 

ĉokoladnih proizvodih vrhunske kakovosti. Poleg proizvodov ki jih izdelujejo za otroke vse 

bolj razvijajo tudi proizvode namenjene odraslim. Poudarja se vidik zdrave hrane in naravnih 

sestavin v proizvodih. Zahteva se navedbo nutritivnih informacij na izdelkih, krepi se zavest o 

zdravi hrani in naravnih surovinah (Strateška analiza hrvatske konditorske industrije, 2012). 

 

2.5  Vladni ukrepi in uredbe  

 

Po vstopu v EU mora drţava spoštovati stroga evropska pravila o drţavnih pomoĉeh in 

varstvu konkurence. Ostane le malo prostora za vladne ukrepe. Na delovanje podjetij in 

formiranje cen izdelkov in s tem njihovo konkurenĉnost na trgih moĉno vplivajo pogoji 

gospodarskega okolja. Na primer materialni stroški, strošek energije in stroški delovne sile 
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znašajo za hrvaške konditorje 69,8 odstotkov skupnih stroškov. Za primerjavo pri nemških 

konditorjih znašajo isti stroški samo 63,5% skupnih stroškov hrvaških proizvajalcev. 

Razmerje je obrnjeno pri eksternih stroških, sem sodijo davĉna in nedavĉna plaĉila, stroški 

financiranja in trgovine. Ti stroški so za hrvaške proizvajalce višji za okrog 5,8%. Hrvaška 

podjetja uĉinkoviteje nadzorujejo dele proizvodnega procesa ki ga lahko kontrolirajo, ne 

morejo pa vplivati na stroške ki jih povzroĉa neugodno gospodarsko okolje: drţava, banke in 

trgovina. Izvoz omejuje tudi neustrezen, previsok teĉaj kune., ki ni naklonjen izvoznikom. 

Proizvajalci opozarjajo, da pogosto uvoţeni izdelki ne dosegajo minimalnih standardov 

kakovosti in so zato lahko cenejši, kar oznaĉujejo z nelojalno konkurenco. Neugodni so tudi 

vse daljši roki plaĉil in dviganje cen kakava na svetovnem trgu. To sili konditorje da se 

zadolţujejo in s tem dejansko financirajo trgovce. 

Tako Krešimir Pajić, vodilni ĉlovek Koestlina na vprašanje o nelojalni konkurenci pravi: 

»Daleĉ najveĉja nelojalna konkurenca je teĉaj kune. Dokler je teĉaj takšen se ne splaĉa 

uvaţati« (Bioĉina in Gaura, 2010). 

Dejstvo, da hrvaška ni prešla na evro je lahko tudi pozitivno, saj ima vlada še vedno v rokah 

mehanizem, s katerim lahko vpliva na izvoz in uvoz. 

Nerealen teĉaj spodbuja uvoz. Potrebno bi bilo izravnati ceno domaĉih surovin s tujimi. 

Uvozne kvote, oprošĉene carin naj bi podelili konditorski industriji namesto trgovcem. 

Ministrstvo za gospodarstvo ali kmetijstvo naj bi zagotovilo sprejem uzanc po katerih se 

regulira prodaja kmetijskih proizvodov, tako da bi se onemogoĉil uvoz in prodaja hrane pred 

rokom trjanja po niţjih cenah. Potrebno bi bilo sprejeti predpis, ki bi izenaĉil plaĉilne roke za 

domaĉe in tuje dobavitelje. Vlada in Hrvatska Narodna Banka naj bi sprejeli predpis, da se 

obdavĉi aktiva bank, plasirana za uvoz teh artiklov v višini 20%, kar bi podraţilo uvoz iv 

vplivalo na to da se banĉne aktive usmerijo na domaĉo proizvodnjo (Bilić, 2012). 

 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

 

 

3.1 Raziskovalni problem 

 

Z vstopom Republike Hrvaške v EU so na teritoriju Hrvaške stopili v veljavo predpisi, ki 

urejajo skupno Evropsko trgovinsko politiko. Na notranjem trgu se je pojavila moĉna 
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konkurenca hrvaške konditorske industrije. Posledica je poveĉanje prodaje uvoţenih  izdelkov 

in slabša prodaja domaĉih konditorskih izdelkov. Hrvaški konditorji so se sooĉili z številnimi 

novimi problemi. 

Zaradi neustreznega menjalnega teĉaja kune in zvišanja cen skoraj vseh surovin so se 

konditorji spopadli z višjimi stroški proizvodnje izdelkov (Ja trgovac, 2013). Od kar je 

Hrvaška vstopila v EU, se je zaĉela sooĉati tudi z ostalimi problemi v mednarodni trgovinski 

izmenjavi. Velike svetovne korporacije so prevzele hrvaški trg. Poleg tega se je zvišala cena 

izvoza nekaterih izdelkov v drţave CEFTA sporazuma, ki so ob enem najveĉji izvozni trgi in 

s katerimi je Hrvaška imela prostotrgovinski sporazum. Ukrepi vlade jim ne gredo na roko, 

ĉeprav ţe dlje ĉasa priĉakujejo pomoĉ od drţave. Z nerealnim teĉajem se poslediĉno na 

hrvaškem trgu pojavljajo tuji cenejši izdelki. Zaradi takšne ekonomsko-politiĉne sfere se 

zmanjšuje prodajni deleţ domaĉih izdelkov na domaĉem trgu (Soĉković, 2014). 

V konditorski industriji morajo zaradi pritiskov konkurence zniţevati stroške svoje 

proizvodnje. Pri tem pa si banke in trgovina lastijo rezultate proizvodnje in s tem uniĉujejo 

konditorsko industrijo. V pravilu se vsi strinjajo, da je eden od kljuĉnih problemov denarna 

politika, s katero jim je izvoz omejen, oziroma nerealno visok menjalni teĉaj kune, ki s druge 

strani daje prednost uvoznikom (Bioĉina in Gaura, 2010). 

Ravno tako drţava ne omejuje uvoza tujih izdelkov, temveĉ ga spodbuja. Iz tega izhaja 

verjetnost, da se bo trgovec prej opredelil za uvoz cenejšega blaga, saj konditorska industrija 

trgovcem prinaša tri do štiri krat višje profitabilne marţe kot ostali izdelki (Crnjak, 2014). 

Cilj je torej ugotoviti kako je pristop Hrvaške k EU vplival na konditorsko industrijo. 

 

3.2 Metodologija 

 

Metoda s pomoĉjo katere mi je uspelo odgovoriti na raziskovalna vprašanja je metoda 

kvalitativne analize. To metodo sem si izbrala, ker sem se s pridobljenimi informacijami 

poskušala teoretiĉno poglobiti v problem in ker sem raziskovalnem podroĉju ţelela dati širino.   

Po preuĉeni literaturi sem postavila ustrezna raziskovalna vprašanja. Za laţji dostop do 

odgovorov bom uporabila naslednjih 10 vprašanj: 

• Kakšno je trenutno stanje na hrvaškem konditorskem trgu po vstopu Hrvaške v EU? 

• Ali se je uresniĉila napoved o pozitivnem predoru konditorske industrije na evropske 

trge? 
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• Ali HKI zadovoljuje potrebe kvalitete evropskega trga? 

• Ali so se cene izdelkov dodatno zniţale in kakšen je rezultat tega? 

• Kako se je HKI prilagodila spremembam na trgih CEFTA po vstopu v EU? 

• Kako se bi lahko poveĉala konkurenĉnost na tujih trgih? 

• Katere so najboljše rešitve za poveĉanje prodaje izdelkov na domaĉem trgu? 

• Ali drţava šĉiti HKI na domaĉem trgu pred tujimi izdelki in kako? 

• Ali obstaja moţnost, da ţivilska industrija ima posebni program ureditve Strategije 

razvoja industrije in kako bi to vplivalo na prihodnje poslovanje industrije? 

• V katero smer se premikajo rezultati poslovanja HKI in kaj mislite kakšna je njena 

prihodnost? 

 

3.3 Vzorec 

 

V kvalitativno raziskavo sem vkljuĉila tri strokovne osebe iz konditorske industrije, iz 

razliĉnih konditorskih podjetij na Hrvaškem s podobno funkcijo- predstavniki, ali direktorji 

doloĉenega sektorja v industriji. V delu vzorĉenje sem uporabljala namenski vzorec in 

uporabila tistega sogovornika za katerega sem bila prepriĉana, da se v raziskovalno podroĉje 

najbolj spozna in mi omogoĉa bolj holistiĉno seznanitev s preuĉevano temo. 

 

V tabeli predstavljam glavne znaĉilnosti intervjuvancev: 

 

Tabela 3.1: Znaĉilnosti intervjuvancev 

OSEBA SPOL IME PODJETJA 
FUNKCIJA V 
PODJETJU 

ASORTIMANI V 
PODJETJU 

OSEBA A M Kondin 
Predsednik 
konditorjev 

Združenje 
konditorjev 

OSEBA B Ž Koestlin Prokurist Keksi 

OSEBA C M Zvečevo 
Predsednik 

uprave 
Čokolade 

Mohoriĉ, lastna raziskava (2015) 
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3.4 Zbiranje podatkov 

 

Iz vnaprej sestavljenih vprašanj je razvidno, da sem za metodo spraševanja uporabljala 

strukturiran intervju. Ta naĉin sem si izbrala zaradi sistematiĉne in bolj natanĉne obdelave 

kvalitativnih podatkov na zastavljen problem. Ko sem opravila teoretiĉni del, sem pripravila 

raziskovalna vprašanja, iz njih sestavila intervju in nato poiskala strokovne osebe, ki bi bili 

zmoţni odgovoriti na vprašanja. Najprej sem jih poklicala po telefonu in jih povabila na 

sodelovanje. Potem sem jim po elektronski pošti poslala vprašanja, da se intervjuvanci laţje 

pripravijo. Nato sem se z njimi zaradi laţjega komuniciranja in da bi ĉim bolj natanĉno in 

izĉrpno iz njih pridobila podatke dogovorila za intervju. V neposrednem stiku z anketiranci 

sem zastavljala vsem ista vprašanja. Odgovore sem zvoĉno posnela na mobilni telefon. 

Za pripravo raziskovalnih vprašanj sem imela teoretiĉno podlago, ki sem jo veĉinoma dobila 

prek spletnih poroĉil, ĉlankov itd. Isti so mi omogoĉili širše razumevanje situacije in pripravo 

intervjuja. Raziskovalna vprašanja so naslednja: 

• Kako je uveljavitev Evropske trgovinske politike vplivala na razvoj hrvaške 

konditorske industrije? 

• Ali hrvaška konditorska industrija zadovoljuje potrebe evropskega trga? 

• Na kakšen naĉin je drţava izboljšala pogoje za poslovanje v konditorski industriji? 

Odloĉila sem se za strukturiran intervju, ker sem ţelela s konkretnimi vprašanji priti do 

podrobnih odgovorov. V raziskovanju bi lahko intervjuvala veĉ strokovnih oseb, ker sem se 

pa osredotoĉala na kvaliteto namesto kvantiteto, mi je uspelo zbrati tri osebe, ki se s tovrstno 

temo najveĉ sreĉujejo in jo suvereno obvladajo. S takšno metodo zbiranja podatkov sem 

dobila širši vpogled v materijo, ki sem jo pred tem preuĉila. Hkrati sem izvedela nekaj novih, 

zanimivih dejstev, ki opisujejo trenutno situacijo. Kodiranje intervjuja sem opravila v tabeli. 

Odgovore intervjuvancev sem namerno napisala vsakega z drugo barvo, zaradi laţje 

loĉljivosti odgovorov. Podobne enote in pojave sem razĉlenila po kategorijah in jih na koncu 

interpretirala. 

 

3.5 Analiza in interpretacija podatkov 

 

Od intervjuvancev sem ţelela izvedeti kakšno je trenutno stanje v hrvaški konditorski 

industriji, ali kvaliteta zadovoljuje tuji in domaĉi trg, kako premagati konkurenco, ali so se 
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spremenili pogoji poslovanja z drţavami ĉlanic CEFTA organizacije in koliko drţava pomaga 

razvoju konditorske industrije na Hrvaškem. 

Odgovore vseh treh intervjuvancev sem razdelila na sedem kategorij, in to na: 

• Trenutno stanje hrvaške konditorske industrije, 

• Hrvaška konditorska industrija na tujem trgu, 

• Hrvaška konditorska industrija na trgih CEFTA, 

• Cena izdelkov, 

• Hrvaška konditorska industrija na domaĉem trgu, 

• Vloga drţave na domaĉem trgu, 

• Smer razvoja Hrvaške konditorske industrije (v nadaljevanju HKI). 

 

3.5.1 Trenutno stanje hrvaške konditorske industrije 

 

Vsi trije intervjuvanci so se strinjali, da je po vstopu Hrvaške v EU veĉ ali manj vse ostalo 

isto. Leto in pol je relativno kratek ĉas, da se bi zgodile bistvene spremembe, vseeno pa ĉas 

prinaša nove izzive s katerimi se bodo industrije morale v prihodnje ukvarjati. Osebi B in C 

navajata, da se glavni problemi pojavljajo pri uvozu tujih izdelkov, ki se je nekoliko poveĉal. 

S tem se je konkurenca na trgu zaostrila. Ocenjujejo da potrošniki kupujejo uvoţene in 

cenejše izdelke, ki so slabše kvalitete. To lahko poslediĉno privede do zniţevanja cen, in 

zmanjševanja prodaje domaĉih izdelkov na notranjem trgu. Poslovni dnevnik omenja da je 

lani uvoz presegel lokalno proizvodnjo (Babić 2015). Iz intervjuja z osebo A zaznavam, da se 

trenutno dogaja fenomen kateremu intervjuvanec ni poznal vzroka. Poudarja, da je po 

statistiĉnih podatkih Hrvaška postala obmoĉje preko katerega se dogaja izvoz v tretje drţave. 

Navaja, da je bil v zadnjega pol leta izvoz iz Hrvaške skoraj za polovico veĉji kot prejšnje 

leto. Izvozilo se je 12.000 ton blaga in ugotavlja, da ni moţno, da so vsi ti izdelki proizvedeni 

v HKI, ker je ona v zadnjih 6 mesecev skupaj izvozila 10.000 ton blaga. To pomeni, da je na 

Hrvaškem veĉja koliĉina izvoza kot je skupna vsota izvoza konditorske industrije. Sumi, da 

na hrvaškem obmoĉju obstaja moţnost sive ekonomije. Vsi intervjuvanci se strinjajo, da je 

obseg prodaje na domaĉem trgu veĉ, ali manj ostal nespremenjen. 
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3.5.2 HKI na tujem trgu 

 

Vsi intervjuvanci so navedli, da se predvidevanja o pozitivnem preboju HKI na trge EU niso 

uresniĉila. Opaţamo, da se je v zadnjih nekaj letih v bliţjih drţavah kot so Slovenija HKI vse 

bolj marginalizirala. Oseba C navaja, da je razlog teme nezadostni obseg proizvodnje 

kakovostnih izdelkov, ki bi prekosil konkurenco na trgu EU. Ravno tako navaja 

neprepoznavnost in neenako vrednotenje domaĉih izdelkov s strani tujih potrošnikov. Domaĉi 

izdelki so enako kvalitetni kot ostale najbolj prepoznavne evropske blagovne znamke. Zaradi 

nezadostne promocije blagovnih znamk se ti izdelki prodajajo po nekoliko niţji ceni, da bi 

postali bolj dostopni potrošnikom. 

Glede kvalitete se, kot sem ţe omenila, izdelki HKI bistveno ne razlikujejo od ostalih 

evropskih izdelkov. Seveda obstajajo izjeme. Nekateri izdelki so mnogo kvalitetnejši ter 

izdelani iz kakovostnejših sestavin. Ti dosegajo bistveno višje cene. Zato v diplomski nalogi 

Hvaško konditorsko industrijo primerjam z najbolj znanimi blagovnimi znamkami tovrstne 

branţe v Evropi kot je Kraft in druge. Oseba A navaja, da so tekom priprave za vstop v 

ĉlanstvo EU vsi konditorji uvedli ISO, HACCP in ostale standarde kakovosti s katerimi 

postajajo enakovredni ostalimi. 

Najveĉja ovira za konkurenĉnost na tujem trgu draţje surovine na hrvaškem kot v Evropi. To 

so moka, olje, sladkor, lešniki, mleko. Cene teh surovin so po oceni intervjuancev do 35% 

višje v primerjavi s svetovnimi cenami istih. Surovine, ki se ne pridelujejo na Hrvaškem kot 

je npr. kakavovec, pa v malih koliĉinah uvaţajo od svojih konkurentov. Iz tega izhajajo visoki 

proizvodni stroški in poslediĉni višje proizvodne Zato hrvaški konditorji teţko konkurirajo 

uvoţenim izdelkom, ki so proizvedeni v ugodnejših pogojih. 

 

3.5.3 Hrvaška konditorska industrija na trgih CEFTA 

  

Na trgih Cefte, Rusije in Slovenije je nasproten trend v zunanji trgovinski izmenjavi kot je to 

z drţavami EU. Podroĉje Cefte predstavlja za HKI najveĉje izvozne trge. Med njimi so tudi 

ostale nekdanje ĉlanice, to so Slovenija, Rusija in Italija. Leta 2013. je Hrvaška samo v drţave 

BiH, Slovenije in Srbije izvezla 42 odstotkov skupnega izvoza izdelkov (Ja trgovac, 2013). 

Lani, leta 2014. se je izvoz v drţave Cefte poveĉal za 14,1%, deleţ uvoza pa je bistveno 

manjši, zato je trend v zunanji trgovinski izmenjavi pozitiven v primerjavi z drţavami ĉlanic 

EU (Babić, 2014).  
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Oseba A in B sta med glavne razloge teţav, ki jih trenutno vidijo v drţavah izpostavila teţavo 

izmenjave blaga z BiH. Po njihovih besedah BiH ne ţeli sodelovati pri zmanjšanju carinskih 

stopenj, ki bi vzpostavile enakovreden obseg brezcarinske trgovine obeh drţav, zaradi ĉesar 

prihaja do poslabšanja situacije. 

 

3.5.4 Cena izdelkov 

 

Na vprašanje ali so se cene izdelkov zniţale je oseba A odgovorila da »Ne obstaja takšno 

sledenje cen, da bi nekdo lahko doloĉil, ali so se cene konditorskih izdelkov resniĉno zniţale. 

Na Hrvaškem ne obstaja takšna statistika. Povedal ja, da po izkušnjah lahko reĉe da se cene 

niso zniţale. Ĉe pa so ţe kje zniţale se niso bistveno zniţale. Vsako zniţanje cen, ki jih dajejo 

konditorji gre v korist trgovine in ne potrošnikov.« 

Oseba B se navezuje na osebo A in meni da se cene generalno niso bistveno zniţale. Omenja 

pa tudi problem trgovinskih akcij, ki se pojavljajo in so za enkrat nerešljiva dogma. Navaja da        

»namreĉ trgovine z akcijami prisiljujejo proizvajalce, da jim dajejo izdelke po ceni, ki je v 

trenutku 30-40% niţja kot obiĉajno, da to ne obstaja proizvajalci bi morali generalno iti v 

zniţevanje cen, tako pa trgovina izvaja akcije. Ta akcija se izvaja na raĉun proizvajalcev. Ko 

akcija mine pomeni, da je KI financirala potrošnike, da pridejo v to trgovino v ĉasu trajanja 

akcije« (Oseba B). 

Oseba C celo meni, da »so se cene izdelkov nekoliko zniţale v primerjavi z obdobjem pred 

vstopom v EU.« Razlog temu so uvozni izdelki niţje kakovosti, gospodarska kriza in zaradi 

trgovinskih centrov, ki rajši prodajajo svoje blagovne znamke pred ostalimi, npr. Lidl in drugi 

trgovinski centri. 

 

3.5.5 Hrvaška konditorska industrija na domačem trgu 

 

Intervjuvanci vidijo dokaj pozitiven odnos domaĉega trga do konditorskih izdelkov, saj so 

blagovne znamke, ki jih proizvajajo hrvaški konditorji zelo cenjeni in poznani ne samo na 

domaĉem trgu, ampak tudi na trgih nekdanje bivše drţave Jugoslavije Oseba A je opozorila 

na neustrezne ukrepe vlade, ki škodijo konditorski industriji.. 

Oseba B navaja problem oligopola, ki ga tvori 5, 6 trgovskih centrov. Ti ţelijo, da celotno 

investicijo v trgovini na Hrvaškem financira domaĉa industrija in navaja da je pravi problem v 

marţah, ki jih ravno tako postavljajo trgovine. Visoke marţe zniţujejo prodajne cene 
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konditorjev. Intervjuvanec navaja: »V ĉasu Jugoslavije, so bile cene kontrolirane in po 

predpisih, razen v KI, takrat je ona sama formirala cene s trgovino, so pa imele dogovor na 

rabat (popust) 20-25% cene svojih izdelkov. Ko so se trgovine privatizirale in zdaj, ko je 

formiranje cen svobodno, trgovina išĉe isti rabat, ki bi ostal trgovini. Na tak naĉin se 

onemogoĉa konkurenĉnost na domaĉem trgu.« 

Oseba C je mnenja, da se situacija na domaĉem trgu lahko izboljša izkljuĉno z dviganjem 

zavesti potrošnikov. Potrošnike je treba opozarjati na kvaliteto domaĉih izdelkov v odnosu na 

uvoţene izdelke, seveda je skupaj s tem potrebno tudi dvigovati kakovostne standarde v 

proizvodnji in razvijati nove in kvalitetne izdelke za potrošnike. 

 

3.5.6 Vloga države na domačem trgu 

 

Na vprašanje ali drţava šĉiti HKI pred tujimi izdelki na domaĉem trgu so vsi intervjuvanci 

odgovorili negativno. Teţko je reĉi zakaj drţava ne šĉiti interese hrvaške industrije, ĉeprav vsi 

potrebujejo in upajo na pomoĉ drţave in kreatorjev zakonskih rešitev na Hrvaškem. Oseba A 

opaţa, da bi bilo v ţivilski industriji potrebno narediti program za planiranje razvoja. Za 

kreiranje programa oz. strategije bi bila zadolţena Zbornica, ki bi s svojimi ĉlanicami 

(industrijami) razvijala razvoj ţivilske industrije in bi kot avtohtona inštitucija izvajala delo 

po evropski praksi. Ĉeprav je bilo to zahtevano s strani konditorjev je bil predlog od strani 

drţave zavrnjen. Oseba B ravno tako omenja, da nujno potrebujejo veĉjo podporo drţave, ker 

do sedaj za ţivilsko industrijo ni bilo posluha. 

Direktor kontrolinga v Krašu Batinić navaja da zaradi stalnega prestrukturiranja glavne 

domaĉe tovarne preţivele in imajo neko perspektivo, ampak, da do sedaj ni bilo sluha na 

probleme industrije ter verjame da se bodo stvari zaĉele spreminjati, ko bo voda prišla do grla. 

Drţava se mora zavedati, da je konditorska industrija zelo pomemben sektor, ker med ostalimi 

zaposluje tudi proizvajalce surovin ter storitveni sektor (Crnjak, 2014).  

Po vstopu v EU je uvoz konditorskih izdelkov prehitel celotno koliĉino proizvodnje hrvaških 

konditorjev. Ugotovili so da ţelijo globalni proizvajalci uniĉiti domaĉo proizvodnjo in da 

drţava celo tujim izdelkom daje prednost pred domaĉimi. Stipan Bilić, direktor Kondina 

navaja, da se »domaĉi konditorski izdelki na policah trgovine nahajajo skupaj z cenejšimi 

uvoznimi, ki niso iste kvalitete. Ko ima trgovec moţnost uvaţati poceni blago, domaĉega 

blaga ne potrebuje. Ravno tako, konditorska industrija trgovcem prinaša najveĉje marţe, tri do 

štiri krat višje kot ostali izdelki in to financirajo konditorji.« (Crnjak, 2014).  
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Nacional navaja, da je hrvaški gospodarski sistem izrazito neuĉinkovit in v njem ţe desetletja 

vladajo nenavadne trţne zakonitosti, in sicer da je uvoz stroškovno uĉinkovitejši kot izvoz, 

trgovina obvladuje proizvodnjo. Drţavna politika je takšna da s spodbudami enega 

gospodarskega sektorja uniĉuje drugi sektor (Bioĉina in Gaura, 2010).  

Bilić kot glavni razlog konditorske krize navaja politiko nerealnega teĉaja, ki ni sledila 

inflaciji. Ta je vplivala na ekonomski poloţaj uvoznikov in izvoznikov v pogojih fiksnega 

teĉaja. Ravno tako se vstop Hrvaške v WTO in liberalizacija zunanje trgovine ni dogajala po 

dnevnem redu in s sistemskim vodenjem po kriterijih nacionalne koristi, ampak so 

liberalizacijo izkoristila tuja podjetja, da bi lahko zavladala na hrvaškem trgu (Ja trgovac, 

2014). 

Pernar navaja, da je glavni vzrok razpada proizvodne ekonomije nerealno moĉna vrednost 

valute. Mnogi ne vedo, da realni teĉaj avtomatsko izravnava trgovinsko bilanco. Kadar uvoz 

postane veĉji od izvoza je veĉje povpraševanje po tuji valuti,ki se podraţi. Istoĉasno prihaja 

do povišanja cen uvoţenega blaga. Na takšen naĉin se potrošnikom uvoţeni izdelki zdijo 

manj privlaĉni in s tem se zmanjšuje uvoz. Tako se korigira zunanje trgovinski deficit. S tem 

se prihaja do spoznanja, da je nerealni teĉaj, ki se vzdrţuje z zunanjim zadolţevanjem (ki je 

tipiĉen primer hrvaške monetarne politike) del problema, ne pa rešitev. Kljuĉ v tem naj bi bila 

odpustiti dolg in ustvariti primarno emisijo denarja. Torej rešitev kreditne krize bi bila v 

vzpostavi monetarne suverenosti. V knjigi omenja, da je edino na tak naĉin moţno ustvariti 

nadzor nad nepovezanimi aktivnostmi, ki jih izvajajo politiki in drţava. Na ta naĉin propade 

tudi uvaţanje tujega blaga in tako imenovana. »kazino ekonomija« (Pernar, 2015). 

 

3.5.7 Smer poslovanja HKI 

 

Oseba A je pri intervjuju izjavila, da konditorji poslujejo s pozitivno nulo. Letos pa naj bi bila 

prviĉ v zgodovini izguba v celotni konditorski industriji veĉja kot dobiĉek in v tem vidi 

pesimistiĉno prihodnost. Ekonomski rezultat bi lahko bil negativen v prihodnosti, ker se 

dobiĉek zniţuje. 

Oseba B omenja problem delavcev. Njihovo število se iz leta v leto zmanjšuje. Nekoĉ je HKI 

imela zaposlenih cca 10.000 oseb, danes jih pa ima pribliţno 5.000.  
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Oseba C pravi, da HKI vsako leto izgublja del trga, ki ji ga vzamejo multinacionalne druţbe 

in njena prihodnost je zelo ogroţena. Nujno je da se naredi strateški plan industrije na nivoju 

drţave. 

Ena od rešitev poleg uveljavitve realnega teĉaja je kako navaja Privredni vjesnik »Izvoz in 

plasiranje svojih izdelkov na trge Evrope, prek oceana in na Bliţnji vzhod«. Slaba stran je v 

tem, da se je skupna proizvodnja slašĉic zmanjšala in to od 1989. leta za polovico, ob enem je 

pa poraba podvojena, uvoz pa od takrat do danes celo šestkrat poveĉan (Soĉković, 2014). 

 

3.6 Ugotovitve rezultatov 

 

Kako je uveljavitev Evropske trgovinske politike vplivala na razvoj hrvaške konditorske 

industrije? 

Evropska trgovinska politika je imela veĉ negativnega uĉinka na hrvaško konditorsko 

industrijo kot pozitivnega. Z vstopom Hrvaške v EU je Hrvaška postala del Stabilizacijsko-

pridruţitvenega sporazuma z ĉlanicami tretjih drţav, izgubila je pa ĉlanstvo v Cefti, ki je 

najbolj pomembna za njene trge. Z nekaterimi ĉlanicami cefte je Hrvaška v zakonih 

sporazuma obdrţala tradicionalno trgovino, dokler pregovori z Bosno in Hercegovino, ki je 

tudi pomemben del hrvaške konditorske industrije, še vedno trajajo. S tem industrija izgublja 

deleţ uvozno-izvozne kvote. S druge strani so konditorji nezadovoljni z odstotkom uvoznega 

blaga iz drţav ĉlanic EU. Saj je carina za njih brezplaĉna, izdelki so poceni in se njihovo 

število na hrvaških policah iz dneva v dan poveĉuje. Tako tuji izdelki postajajo nevarna in boj 

s globalnimi proizvajalci in trgovinami postaja trend, ki raste. 

 

Ali hrvaška konditorska industrija zadovoljuje potrebe evropskega trga? 

Kakovostno hrvaška konditorska industrija zadovoljuje potrebe evropskega trga in se lahko 

primerja z najbolj znanimi blagovnimi znamkami. Edini problem je nedovoljen obseg 

proizvodnje, ki bi zadovoljil evropski trg. Da bi dosegli konkurenco na tem podroĉju na 

evropskih trgih potrebujejo veliko kapitala, ki ga oni trenutno nimajo. 

 

Na kakšen način je drţava izboljšala pogoje za poslovanje v konditorski industriji? 

Intervjuvanci navajajo, da je najveĉji »sovraţniki« hrvaške konditorske industrije drţava oz. 

Vlada Republike Hrvaške. 
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Konditorji se zelo pritoţujejo, da je drţava malo prispevala v razvoj in poslovanje konditorske 

industrije ne hrvaškem. Ravno tako ves ĉas opozarjajo, da je potrebno spremeniti zakone 

glede pogojev poslovanja za celotno ţivilsko industrijo, ne samo za konditorje. Predvsem je 

potrebno vzpostaviti ravnoteţje med uvoţenimi in domaĉimi izdelki. Urediti je potrebno cene 

domaĉih surovin, ki jih uporabljajo v proizvodnji. Prilagoditi bi bilo potrebno tudi teĉaj Kune.  

 

 

4 ZALJKUČEK 

 

 

Na osnovi raziskave sem ugotovila, da so moje predpostavke o gibanju hrvaške konditorske 

industrije v glavnem potrjene. Cilj ugotoviti kako je pristop Hrvaške k EU vplival na 

konditorsko industrijo, je doseţen. Vstop Hrvaške v EU je za Hrvaško konditorsko industrijo 

prinesel spremembe s katerimi so se morali sooĉiti proizvajalci. To je predvsem poveĉana 

konkurenca na notranjem trgu in izguba trţnega deleţa zaradi poveĉanega uvoza ter 

zmanjšanje prodaje na trgu Cefte.  

Glavni problem s katerim se borijo konditorji ni njihovo neznanje o poslovanju, niti kakovost 

izdelkov, ali pomanjkanje menedţerskih sposobnosti. Intervjuvanci predvsem navajajo, da je 

najveĉji »sovraţnik« hrvaške konditorske industrije drţava oz. Vlada Republike Hrvaške. 

Konditorji drţavo neprestano opozarjajo, da je potrebno spremeniti zakone in pogoje 

poslovanja za celotno ţivilsko industrijo, ne samo za konditorje, ki so le del proizvodnje. Je 

pa del, ki je zelo pomemben. V prvi vrsti je potrebno vzpostaviti ravnoteţje med uvoţenimi in 

domaĉimi izdelki, kajti predpisi in pogoji financiranja niso za vse enaki. Razen tega je nujno 

potrebno uskladit cene domaĉih surovin za proizvodnjo. Potrebna bo veĉja promocija njihovih 

izdelkov. S trgovsko mreţo se bo potrebno dogovoriti za veĉjo prisotnost domaĉih izdelkov 

na policah. Spremeniti bo potrebno nekatere predpise v korist konditorske industrije. Noben 

od teh zakonov se ni spremenil oz. uvedel in na tem podroĉju je politiĉno-gospodarska 

situacija ista kot pred vstopom v EU. V veljavo so stopili sporazumi o trgovini brez carin, ki 

so prinesli še dodatne teţave za konditorje na Hrvaškem. Med intervjujem se izvedla, da se v 

predpristopnih pogajanjih naši politiki niso niti zmenili za to kakšne probleme bodo konditorji 

imeli po odhodu iz Cefte in vstopu v EU. K sreĉi, se situacija z drţavami Cefte ni bistveno 

spremenila. Z vsemi drţavami Hrvaška sodeluje po sporazumih, ki jih je sprejela EU 

Komisija. Edino z Bosno in Hercegovino ne morejo skleniti loĉenih sporazumov o 

brezcarinskem uvozu in izvozu. Pred vstopom v Evropsko Unijo so celo razmišljali, da bi del 
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industrije preselili v Bosno. Eden od intervjuvancev je omenil predlog, ki ga je zagovarjal še 

pred vstopom Hrvaške v EU in sicer da Hrvaška konditorska industrija, pred vstopom v EU 

seli proizvodnjo v druge drţave, ker bodo carine, ki se bodo uvedle na hrvaške izdelke 

naredile te izdelke popolnoma nekonkurenĉne. 

Z druge strani se je evropski trg za konditorje pokazal kot iluzija. Evropski trg je prevelik za 

hrvaške konditorje, da bi lahko na njem konkurirali. Intervjuvanci navajajo, da je za 

konkurenĉnost na evropskem trgu potreben velik kapital, ki ga oni nimajo. Njihova prodaja na 

evropskem trgu nima veĉjega pomena. To pa ne pomeni, da jih vlada na tujem kot domaĉem 

trgu ne rabi podpirati. Torej rešitev bi bila veĉ posluha Vlade Republike Hrvaške za teţave 

konditorske industrije.  

Ni potrebe po prestrukturiranju konditorske industrije za prilagajanja trgu EU, ĉe politiĉno-

ekonomski pogoji za to ne obstajajo. Zato je pomembna dobra organiziranost znotraj drţave 

in povezanost med konditorji, vlado, Gospodarsko zbornico in drugimi drţavnimi organi ter 

potrošniki. Kot rešitev za takšno situacijo so intervjuvanci navedli sprejem posebne Strategije 

za razvoj ţivilske industrije. Za kreiranje strategije bi bila zadolţena Gospodarska zbornica, ki 

bi s strategijo pripravila skupaj svojimi ĉlanicami, ter Ministarstvom za gospodarstvo in ga 

dala v sprejem na vlado. 

Intervjuvanci so navedli, da se situacija v drţavi ne more popraviti dokler obstaja nerealni 

teĉaj oz. nerealno moĉna vrednost valute. Odprava takšnega stanja je edino realni teĉaj kune, 

ki bi izravnal trgovinsko bilanco. Zaradi nerealnega teĉaja se splaĉa uvaţati, ker je uvoţeno 

blago za trgovce cenejše kot domaĉe. Ĉe bi prišlo do realnega teĉaja bi drţava prenehala 

subvencionirati uvoz in ker bi poslediĉno uvoz postal draţji, cene tujih izdelkov bi se na 

domaĉem trgu dvignile in postale manj privlaĉne za potrošnike. 

Z raziskavo sem ugotovila, da se bo proizvodnja konditorskih izdelkov v velikih teţavah, ĉe 

se pravoĉasno ne bo ukrepalo tudi na podroĉju predpisov. Vstop Hrvaške v EU za konditorje 

prinaša le še veĉ teţav. Predpristopne priprave na vstop v EU so bile pomanjkljive. Vlada ni 

uveljavila prehodnih obdobij za prilagoditev panoţne industrije. Neugodno stanje bi lahko do 

doloĉene mere in v okviru moţnosti uredili s predpisi. Nekatere od glavnih sprememb sem ţe 

naštela. Od vseh najbolj pomembna je sprememba teĉaja kune, kajti po mnenju ekonomistov 

je to edina moţna rešitev, da se naredijo pozitivni premiki. Šele nato se lahko realizira 

Strategija razvoja konditorske industrije. Za tem je potrebno rešiti problem dragih domaĉih 

surovin. Zaradi predpisov o drţavnih pomoĉeh je manevrskega prostora zelo malo. Velika 
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priĉakovanja glede moţnosti izvoza na evropske trge so bila nerealna. Pri tem so politiki in 

ekonomisti pozabili, da liberalizacija trga pomeni tudi popolno odprtje domaĉega trga, kar je 

ob intenzivnih prizadevanjih tujih proizvajalcev in trgovcev preko njihovih trgovskih verig 

prineslo moĉno poveĉan uvoz in izgubo trţnega deleţa na domaĉem trgu. Potrebni bodo resni 

napori za ohranjanje konkurenĉnosti hrvaške konditorske industrije in obstoj na trgih z 

modernizacijo proizvodnje, razvojem novih blagovnih znamk in poveĉanih naporov trţenja 

ter nenehnim sodelovanjem konditorjev in vlade, ki ima sicer majhne vendar pomembne 

moţnosti podpore.  

Skozi pisanje diplomske naloge sem pridobila dosti znanja na podroĉju, ki me prej ni 

zanimalo. Seveda me zanima kako delujejo industrije, posebej konditorska, ampak niti 

pribliţno nisem mislila o tem, da so vsi sloji v drţavi tako povezani in kako zakonske 

odloĉitve vplivajo na razvoj poslovanja.  

Bolj bi se posvetila oblikovanjem predlogov za izhod iz nastale situacije. Ĉe bi raziskovanje 

nadaljevala bi po moţnosti izvedla intervjuje tudi z resornim ministrstvom. Intervjuje bi 

naredila tudi z ostalimi osebami, ki posredno in neposredno delujejo pri razvoju konditorske 

industrije in ne samo s konditorji. Zavedam se, da verjetno ne bi prišla do revolucionarnih 

rešitev, ki bi se vse uresniĉile v praksi.  
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6 PRILOGE 
 

Priloga 1 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Petra Mohoriĉ, študentka fakultete za uporabne druţbene študije v Novi Gorici, sem se 

odloĉila, da bom za potrebe diplomske naloge naredila intervju s strokovnimi osebami iz 

podroĉja konditorske industrije. Naslov moje diplomske naloge je Vpliv Trgovinske politike 

Evropske Unije na hrvaško konditorsko industrijo. 

Namen raziskovalnega dela je preuĉiti kako je vstop Hrvaške v EU vplival na konditorsko 

industrijo, raziskati na kakšen naĉin se industrija sooĉa s konkurenco na domaĉem in tujem 

trgu, kako izkljuĉevanje iz CEFTE vpliva na izvoz ter raziskati na kakšen naĉin na 

konditorsko industrijo na hrvaškem vpliva hrvaška Vlada. 

 

• Kakšno je trenutno stanje na hrvaškem konditorskem trgu po vstopu Hrvaške v EU? 

• Ali se je uresniĉila napoved o pozitivnem predoru konditorske industrije na evropske 

trge? 

• Ali HKI zadovoljuje potrebe kvalitete evropskega trga? 

• Ali so se cene izdelkov dodatno zniţale in kakšen je rezultat tega? 

• Kako se je HKI prilagodila spremembam na trgih CEFTE po vstopu v EU? 

• Kako se bi lahko poveĉala konkurenĉnost na tujih trgih? 

• Katere so najboljše rešitve za poveĉanje prodaje izdelkov na domaĉem trgu? 

• Ali drţava šĉiti HKI na domaĉem trgu pred tujimi izdelki in kako 

• Ali obstaja moţnost, da ţivilska industrija ima posebni program ureditve Strategije 

razvoja industrije in kako bi to vplivalo na prihodnje poslovanje industrije? 

• V katero smer se premikajo rezultati poslovanja HKI in kaj mislite kakšna je njena 

prihodnost? 

Ali ţelite še kaj dodati? 

 

Hvala za sodelovanje. 



 

 

Priloga 2 

KVALITATIVNA ANALIZA- TABELA 

VPRAŠANJA Z ODGOVORI- ENOTE 

1. Kakšno je trenutno stanje 

na hrvaškem konditorskem 

trgu po vstopu Hrvaške v EU? 

Več ali manj je vse ostalo isto. 

Uvoz tujih izdelkov se je 

nekoliko povečal. Se je pa 

pojavil fenomen, ki ga jaz ne 

razumem- po statističnih 

podatkih se je v zadnjem pol 

letu povečal izvoz iz Hrvaške za 

12.000 ton izdelkov, kar ni 

mogoče, ker so industrije 

skupaj izvozile 10.000 t 

konditorskih izdelkov. Torej pri 

nam je večji volumen izvoza 

kot volumen izvoza vseh 

tovarn skupaj. Glede na to, da 

smo siva zone EU 

predpostavljam, da se je 

povečala siva trgovina, ki je 

sumljivega karakterja. 

 

V zadnjem letu in pol je HKI 

zadržala isti obseg prodaje, ki 

ga je imela pred vstopom v EU, 

a tuje industrije imajo nekoliko 

večjo prodajo na hrvaškem 

trgu, za nekoliko odstotkov. 

Trg je postal konkurenčnejši in 

zahtevnejši. Trgovci  nimajo 

več carinske prepreke, tudi 

POJMI 

 

 

 

 

Volumen uvoza tujih  izdelkov 

 

Obseg prodaje tujih in 

domačih izdelkov 

 

 

 

 

 

Siva trgovina na Hrvaškem 

 

 

 

 

Konkurenčnost trga 

Plasiranje tujih izdelkov na 

domače police 

 
 
 
 
 
 
 
 

KATEGORIJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRENUTNO STANJE HKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRENUTNO STANJE HKI 



 

 

logističnih ne, ki so jih imeli 

pred vstopom v EU in na police 

mnogo lažje plasirajo izdelke. 

Seveda, zaradi takšne situacije 

na police prihajajo tudi cenejši 

izdelki in s  tem nas silijo na 

zniževanje cen in marž. 

Konkurentnejši trg 

2. Ali se je uresničila napoved 

o pozitivnem prodoru 

konditorske industrije na 

evropske trge? 

Ne. Je razvidno iz 

predhodnega. 

V našem primeru in verjamem 

tudi v primeru ostalih ne. 

Na žalost niso. Razlog temu so 

zelo zahtevni standardi samih 

trgovcev, ki na ta način 

preprečujejo vstop naših 

proizvajalcev. Drugi razlog je 

ta, da nas še zmeraj ne 

sprejemajo kot enakovredne 

dobavitelje,prednost dajejo 

uveljavljenim evropskim 

proizvajalcem. Da bi prišli do 

polic trgovinskih centrov 

moramo ponuditi znatno 

ugodnejše cene za isti ali bolj 

kvaliteten izdelek. 

 

 

 

 

 

Negativni preboj HKI na tuje 

trge 

 

 

 

Zahtevnejši standardi tujih 

trgovcev 

 

Neenakovrednost dobaviteljev 

 

 

 

Ponujanje ugodnejših cen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HKI NA TUJEM TRGU 

 

 

 

3. Ali HKI zadovoljuje potrebe 

kakovosti evropskega trga? 

HKI je v času socializma imela 

 

 

 

 



 

 

zahodno tehnologijo in ni bil 

problem uvesti zahodne 

standarde tekom priprav 

vstopa v EU. Vse tovarne so 

uvedle ISO, HACCP in vse 

možne standarde, ki ščitijo 

zdravje potrošnikov. 

HKI dosega predpisane 

standarde kakovosti. 

evropskega trga. Edino z 

volumnom proizvodnje ne 

more zadovoljiti evropski trg. 

Absolutno zadovoljuje potrebe 

evropskega trga v 

kvalitativnem smislu.  

 

Standardi kakovosti 

pripravljeni za evropske trge 

 

 

 

 

Doseženi EU standardi 

kakovosti 

 

 

 

Dosežene potrebe EU trga 

 

 

 

 

HKI NA TUJEM TRGU 

4. Ali so se cene izdelkov 

dodatno znižali in kakšen je 

rezultat tega? 

Ne obstaja takšno sledenje 

cen, da bi nekdo lahko določil, 

ali so se cene KI resnično 

znižale. Na Hrvaškem ne 

obstaja takšna meritev, ampak 

po izkušnjah lahko rečem, da 

se niso znižale in če so kje 

znižale se niso bistveno 

znižale. Namreč vsako 

zniževanje cen, ki jih dajejo 

konditorji gre v korist trgovine 

in ne potrošnikov. 

Generalno se cene niso 

bistveno znižale. Se pa pojavlja 

en problem. Namreč trgovine z 

 

 

 

Ne obstaja sledenje cen 

 

Izkušnje pravijo, da se cene 

niso bistveno znižale. 

 

Zniževanje cen konditorjev  

 

 

 

 

Cene so generalno ostale iste 

 

 

 

 

CENA IZDELKOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

akcijami prisiljujejo 

proizvajalce, da jim dajejo 

izdelke po ceni, ki je v danem 

trenutku 30-40% nižja kot 

običajno, da to ne obstaja bi 

morali proizvajalci generalno 

iti v zniževanje cen, tako pa 

trgovina izvaja akcije. Ta akcija 

se izvaja na račun 

proizvajalcev. Ko akcija mine 

pomeni, da je KI financirala 

potrošnike, da pridejo v to 

trgovino v času trajanja akcije. 

To je nerešljiv problem pri 

akcijskih prodajah. 

Cene izdelkov so se  nekoliko 

znižale v primerjavi z 

obdobjem pred vstopom v EU. 

Razlog temu so že navedeni 

vstop na trg izdelkov nižje 

kakovosti, ki rušijo 

maloprodajno ceno, 

gospodarska kriza, ki je vplivala 

na zmanjšanje porabe zaradi 

katerega so se proizvajalci bili 

prisiljeni, zaradi ohranjanja 

količin znižati cene, zaradi rasti 

diskontnih trgovin ki dajejo 

prednost prodaji svojih 

blagovnih znamk npr. Lidl in 

drugi trgovinski centri. Vse to 

je prisililo proizvajalce na 

zniževanje cen lastnih izdelkov. 

 

 

 

Nerešljiv problem akcijskih 

prodaj v trgovini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navajanje razlogov za 

zniževanje cen 

 

 

 

 

 

CENA IZDELKOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA IZDELKOV 

 

 



 

 

5. Kako se je HKI prilagodila 

spremembam na trgu CEFTE 

po vstopu v EU? 

Poskušala je ohraniti enake 

odnose do vseh držav, članic 

CEFTE edino z Bosno ni uspela. 

Za nekatere izdelke bi lahko 

obstajali dogovori glede cen, 

Bosna jih ne priznava in tako 

otežuje situacijo. 

Ko smo postali del EU so  

države CEFTE uvedle carine 

proti Hrvaški in EU. Bosna za 

svoj nivo carin noče zmanjšati 

carine za ohranjanje 

brezcarinske trgovine in to 

otežuje situacijo. 

Na žalost je vsako prilagajanje 

trgu, ravno tako prilagajanje 

trgu CEFTE po vstopu v EU 

potekalo ali preko 

zmanjševanja marž ali s 

selitvijo proizvodnje v eno od 

držav CEFTE. 

6. Kako bi se lahko povečala 

konkurenčnost na tujih trgih? 

Če bi hoteli povečati 

konkurenčnost na tujem trgu, 

potem bi bilo nujno omejiti 

input na domačem trgu. Ker so 

naši kmetijski izdelki med 

najdražjimi v Evropi, morda 

tudi v svetu (moka, sladkor, 

 

 

 

 

Odnosi do držav CEFTE 

 

 

 

 

 

 

 

Problemi v trgovini z Bosno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragi kmetijski izdelki in 

surovine na Hrvaškem 

 

 

 

 

 

 

 

 

HKI  NA TRGU CEFTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

lešniki, olje), se to prenaša na 

ceno izdelkov. 

 Najprej bi država morala  

vplivati na stroške, ki nastajajo 

tekom proizvodnje in 

zmanjšati uvoz tujih izdelkov. 

Letos so cene kmetijskih 

izdelkov nižje skoraj za 35% v 

svetu, razen pri nas. 

Kot sem že omenil, percepcija 

HKI na trgu EU je dosti slabša 

kot recimo proizvajalca iz 

Nemčije, Avstrije ipd. Zaradi 

tega smo prisiljeni naše izdelke 

iste kvalitete prodajati tudi po 

10% nižjih cenah. Da bi se 

povečala profitabilnost in 

konkurenčnost na tem trgu, 

mislim, da je potrebno delati 

na povečanju percepcije 

kvalitete naših izdelkov. 

 

 

 

 

 

Vpliv države na stroške  

proizvodnje 

 

 

 

 

Prodaja izdelkov po nižji ceni 

 

 

 

 

 

 

HKI NA TUJEM TRGU 

7. Katere so najboljše rešitve 

za povečanje prodaje izdelkov 

na domačem trgu? 

Na domačem trgu kot tudi na 

trgih bivše Jugoslavije so 

konditorski izdelki in blagovne 

znamke zelo prepoznavni. Tudi 

z aspekta industrij ni potrebno 

veliko narediti. Problem je 

naša gospodarska politika. 

Potrebno bo dvigniti zavest  

potrošnikov, da bodo kupovali 

 

 

 

 

Močna blagovna znamka 

 

Država je problem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HKI NA DOMAČEM TRGU 

 



 

 

izdelke domače konditorske 

industrije. 

Glede na to, da je trgovina 

vzpostavila nek oligopol 5, 6 

trgovinskih centrov zahtevajo, 

da celotno investicijo v trgovini 

na Hrvaškem plača domača 

industrija. Ko vi dostavite 

živilski izdelek zaradi visokih 

marž je to posebej težo za KI. 

Namreč v času Jugoslavije, so 

cene bile kontrolirane in po 

predpisih, razen v KI, takrat je 

ona sama formirala cene s 

trgovino, so pa imele dogovor 

na rabat (popust) 20-25% cene 

svojih izdelkov. Ko so se 

trgovine privatizirale in zdaj, 

ko je formiranje cen svobodno, 

trgovina išče isti rabat, ki bi 

ostal trgovini. Na tak način se 

onesposablja konkurenčnost KI 

na domačem trgu. 

Prodaja na domačem trgu se 

lahko izboljša izključno z 

ozaveščanjem potrošnikov o 

kvaliteti domačih izdelkov v 

odnosu na uvozne izdelke, 

seveda skupaj s tem je 

potrebno dvigovati tudi 

standarde v proizvodnji, 

razvijati nove kvalitetne 

izdelke za potrošnike. 

 

 

 

Oligopol trgovinskih centrov 

 

 

 

 

Kontrolirane in nekontrolirane 

cene izdelkov 

 

 

 

 

 

Dviganje zavesti potrošnikov 

 

 

 

 

 

 

Dviganje standardov v 

proizvodnji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Ali država ščiti HKI na 

domačem trgu pred tujimi 

izdelki in kako? 

Ne. Nikakor. 

Država ne ščiti HKI. 

Na žalost, država ne ščiti HKI v 

nobenem pogledu. 

9. Ali obstaja možnost, da 

živilska industrija ima posebni 

program ureditve Strategije 

razvoja industrije in kako bi to 

vplivalo na prihodnje 

poslovanje industrije? 

Potrebno bi bilo, da živilska 

industrija pripravi program –

strategijo razvoja. Za to naj bi 

bila zadolžena Gospodarska 

zbornica (avtohtona inštitucija) 

po evropski praksi. Pri 

vzpostavljanju zbornice je bila 

narejena napaka, ker zbornica 

ni dobila pooblastil s strani 

države, da bi delala v korist 

lastne države. Na Hrvaškem bi 

morali uzakoniti komoro za 

planiranje razvoja, komora bi s 

svojimi članicami (industrijo) 

podpirala razvoj živilske 

industrije. 

Upamo, da bomo od države 

dobili večjo podporo. Do zdaj 

ni bilo posluha za živilsko 

 

 

 

Država ne ščiti HKI na 

domačem trgu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzpostava komore za 

planiranje razvoja živilske 

industrije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLOGA DRŽAVE NA 

DOMAČEM TRGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLOGA DRŽAVE NA 

DOMAČEM TRGU 



 

 

industrijo. Verjamem, da se 

bodo zakoni začeli kreirati. 

Pričakujemo, da bo živilska 

industrija ločen segment v 

Strategiji razvoja industrije RH 

Absolutno bi morala obstajati 

takšna strategija, ker je živilska 

veja zelo pomembna za 

državo. Takšna strategija bi 

vsekakor vplivala na razvoj 

celotne industrije. Tako pa je 

brez strategije, sodelovanje 

proizvajalcev in ostalih 

akterjev neusklajeno Na trgu 

ne morejo konkurirati velikimi 

multinacionalnim družbam. 

Želja živilski industriji kot 

ločenem segmentu v Strategiji 

razvoja industrije RH 

 

 

 

 

 

 

10. V katero smer se 

premikajo rezultati poslovanja 

HKI in kaj mislite kakšna je 

njena prihodnost? 

Konditorji poslujejo okrog  

pozitivne nule. Letos je prvič v 

zgodovini skupna izguba v KI 

bila večja kot dobiček. Gre 

proti slabemu. Ekonomski 

rezultat bi lahko bil negativen 

v prihodnosti, ker se dobiček 

znižuje. 

Število delavcev v KI se je 

precej zmanjšalo. Nekoč je KI 

skupaj imela cca 10.000 

zaposlenih oseb, danes jih ima 

samo približno 5.000.. V 

 

 

 

 

 

KI prvič posluje z izgubo 

 

 

 

 

 

Število oseb se zmanjšalo 

 

 

 

 

 

 

 

SMER POSLOVANJA HKI 

 

 

 

 

 

 

 

SMER POSLOVANJA HKI 



 

 

prejšnjem letu smo povečali 

dohodke, zmanjšali pa 

prihodke.  Ne morem 

predvidevat prihodnosti, to je 

odvisno od raznih faktorjev. 

Vsako leto HKI izgublja del 

trga, ki ga prevzamejo 

multinacionalke in njena 

prihodnost je zelo ogrožena v 

kolikor se ne uvede strateški 

plan za HKI na nivoju države in 

v kolikor se proizvajalci 

strateško ne povežejo. 

Država odgovorna za 

prihodnost 

 

 

 

 

 

Uvedba strateškega plana za 

HKI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


