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1 maja 2005 r. doszło do największego w historii rozszerzenia Unii 
Europejskiej, która powiększyła się o 10 nowych państw. Data ta nie 
wyznacza jednak końca procesu integracji europejskiej. W 2007 r. ko-
lejnymi członkami Unii Europejskiej staną się Bułgaria i Rumunia. 
Rośnie także liczba państw, które wyrażają wolę szybkiego wejścia  
w struktury europejskie. 3 października 2005 r. oficjalnie rozpoczęto 
negocjacje akcesyjne z Chorwacją i Turcją, zaś od grudnia tego same-
go roku status państwa kandydującego ma Macedonia.1 Jako poten-
cjalne kraje kandydujące wymienia się Albanię, Bośnię i Hercegowi-
nę, Serbię oraz Czarnogórę. Lista ta niewątpliwie nie jest zamknięta  
i z upływem czasu może się wydłużać.  

Największą szansę na szybką integrację ze strukturami europej-
skimi ma obecnie Chorwacja. Kraj ten nie ma większych problemów 
ze spełnieniem kryteriów ekonomicznych członkostwa wyznaczonych 
na „szczycie” Rady Europejskiej w Kopenhadze w czerwcu 1993 r. 
Podjęte zostały także intensywne kroki zmierzające do stworzenia 
niezbędnych do integracji ram prawnych i instytucjonalnych. Do nie-
dawna największą przeszkodą na drodze Chorwacji do członkostwa  
w Unii Europejskiej były czynniki o charakterze politycznym,  
a w szczególności brak pełnej współpracy tego kraju z Międzynarodo-

                                                           
* Mgr Przemysław Panfil – pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy-

tetu Gdańskiego. 
1 W tym miejscu należy jedynie zasygnalizować problem z nazwą tego kraju, który 

pojawił się w związku ze sprzeciwem Grecji wobec nazwania tej bałkańskiej republiki 
Macedonią. Oficjalna międzynarodowa nazwa tego państwa, która występuje we 
wszystkich dokumentach Unii Europejskiej, brzmi Była Jugosłowiańska Republika 
Macedonii. Nazwę Macedonia uznaje obecnie 110 krajów na świecie, w tym tylko dwa 
państwa członkowskie Unii Europejskiej (Polska i Słowenia). Patrz więcej: Wikipedia, 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Macedonia, z dnia 06.06.2006.  
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wym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii.2 To właśnie one stały 
się przyczyną odłożenia w czasie negocjacji akcesyjnych i pogrzebania 
nadziei na szybkie wejście do Unii Europejskiej wraz z Bułgarią  
i Rumunią.  

Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych to kolejny krok na trudnej dro-
dze Chorwacji do integracji ze strukturami europejskimi. Warto więc 
zastanowić się jakie wyzwania stoją przed tym krajem, jakie są jego 
największe problemy i jak cały proces postrzegają sami Chorwaci? 
Odpowiedź na powyższe pytania należy poprzedzić krótką analizą 
uwarunkowań historycznych, podstawowych wskaźników społecznych 
i ekonomicznych oraz wielkości i struktury handlu zagranicznego.  

1. Kryteria członkostwa w Unii Europejskiej 
Zgodnie z art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej,3 każdy kraj euro-

pejski respektujący podstawowe zasady, na których oparto tę organi-
zację, może stać się jej członkiem. Zalicza się do nich zasady wolności, 
demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód 
oraz rządów prawa.  

Kryteria członkostwa w Unii Europejskiej zostały określone na 
„szczycie” Rady Europejskiej, który odbył się w czerwcu 1993 roku  
w Kopenhadze, stąd określa się je mianem kryteriów kopenhaskich. 
Można podzielić je na trzy podstawowe grupy. 

Pierwszą grupę stanowią kryteria polityczne. Każde państwo chcące 
wejść w skład Unii Europejskiej musi posiadać stabilne instytucje gwa-
rantujące poszanowanie demokracji i rządów prawa, a także respekto-
wać i chronić prawa człowieka oraz mniejszości narodowych. Kryteria 
te mają priorytetowe znaczenie, gdyż opierają się na fundamentalnych 
zasadach określonych w Traktacie o Unii Europejskiej. Ich akceptacja 
jest wstępnym warunkiem rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych.  

Kolejną grupę stanowią dwa warunki ekonomiczne, które musi 
spełniać każde państwo przed integracją ze Wspólnotami Europej-
skimi. Pierwszym jest posiadanie w pełni funkcjonującej gospodarki 
rynkowej. Jej byt uzależniony jest od szeregu czynników, z których 
najważniejszym jest liberalizacja cen i wymiany handlowej. Działal-
ność gospodarcza musi odbywać się w stabilnym systemie prawnym, 

                                                           
2 W dalszej części publikacji pełna nazwa Trybunału zostanie zastąpiona skrótem 

MTKJ.  
3 Consolidated version of the Treaty on European Union, O. J., C 325, 24.12.2002 r., 

s.5.  
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zapewniającym wysoki poziom ochrony prawa własności. W danym 
państwie powinien panować konsensus polityczny co do podstawo-
wych zasad funkcjonowania gospodarki. Ich podważanie przez zna-
czące siły polityczne nie jest dobrym prognostykiem na przyszłość  
i podnosi poziom ryzyka związanego z działalnością gospodarczą. Wa-
runkiem koniecznym dla istnienia gospodarki rynkowej jest także wy-
soki stopień rozwoju sektora finansowego oraz brak istotnych barier 
utrudniających wejście lub wyjście z rynku. Drugim warunkiem eko-
nomicznym jest zdolność radzenia sobie z presją konkurencji i działa-
niem sił rynkowych wewnątrz Wspólnot. Oczywiście osiągnięcie tej 
zdolności bez istnienia gospodarki rynkowej jest niemożliwe. W tym 
zakresie oba kryteria są ze sobą ściśle powiązane. Jednak nawet 
sprawna gospodarka rynkowa może nie podołać wyzwaniom stawianym 
przez Wspólny Rynek. Po pierwsze, musi ona funkcjonować w stabil-
nych ramach makroekonomicznych. Tylko takie otoczenie pozwala na 
podejmowanie racjonalnych decyzji i obniża ryzyko długofalowych in-
westycji. Dodatkowo, dana gospodarka musi posiadać wystarczający 
kapitał ludzki i rzeczowy, a w szczególności odpowiednio rozwiniętą in-
frastrukturę. Podmioty funkcjonujące wewnątrz takiej gospodarki po-
winny stale podejmować działania skierowane na poprawienie swojej 
wydajności poprzez restrukturyzację i wzrost innowacyjności. Warun-
kiem takiej polityki jest dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. 
Im silniej gospodarka danego kraju związana jest z rynkiem unijnym, 
tym łatwiej po integracji podoła panującej na nim konkurencji.  
O związkach tych najlepiej świadczy wolumen wymiany handlowej oraz 
rodzaj towarów będących przedmiotem tej wymiany.4  

Ostatnią grupę stanowią kryteria prawne, które polegają na przy-
jęciu i egzekwowaniu reguł, standardów i polityk wypracowanych  
w obrębie Unii Europejskiej, a w szczególności implementacji wspól-
notowego dorobku prawnego. Należy zaznaczyć, że w tym zakresie 
przewidziana jest możliwość stosowania okresów przejściowych. 

2.  Uwarunkowania historyczne i problemy polityczne 
Przed rozpoczęciem I wojny światowej Chorwacja, jako część skła-

dowa ziem Korony Św. Stefana, wchodziła w skład monarchii austro-
węgierskiej. W 1868 r., w wyniku ugody zawartej z Węgrami, Chor-
waci uzyskali duży zakres autonomii w sprawach oświaty, religii i po-

                                                           
4 Por.: P.Panfil, Rumunia na drodze do Unii Europejskiej, „Przegląd Polityczno-

Gospodarczy Europy Środkowej i Wschodniej”, nr 1(2)/2005, s.65.  
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lityki wewnętrznej, zaś język chorwacki stał się językiem urzędowym 
w szkolnictwie i administracji. 

Po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej Chorwacja weszła  
w skład Królestwa SHS, które obejmowało także Serbię i Czarnogórę, 
Słowenię oraz Bośnię i Hercegowinę. W kraju tym bardzo szybko do-
szło do wzrostu napięcia między różnymi narodami, które nie posiada-
ły wspólnej historii, języka ani religii. Serbowie, wbrew wcześniej-
szym ustaleniom, zajęli pozycję dominującą, poddając swojej kontroli 
zwłaszcza wojsko i administrację publiczną. Za panowania Aleksan-
dra I w 1929 r., dla zatarcia śladów odrębności poszczególnych części 
monarchii, zmieniono jej nazwę na Jugosławię oraz zaostrzono polity-
kę wynaradawiania. Doprowadziło to do wzrostu separatyzmu mace-
dońskiego i chorwackiego, którego skrajnym przejawem stała się dzia-
łalność terrorystyczna Ustaszy.5  

W 1941 r. Jugosławia, po krótkiej kampanii, została zajęta przez 
wojska III Rzeszy. Na części zajętych terenów Niemcy powołali do ży-
cia Niezależne Państwo Chorwackie, będące w rzeczywistości ich pro-
tektoratem. W zorganizowanym na wzór faszystowski państwie roz-
poczęto politykę prześladowań i eksterminacji Żydów oraz mniejszości 
serbskiej, co podsyciło napięcia narodowościowe.  

Po zakończeniu II wojny światowej doszło do odrodzenia Jugosła-
wii, jako federacji sześciu, teoretycznie równorzędnych, republik. 
Państwo to cieszyło się względną równowagą jedynie do śmierci mar-
szałka Tito w 1980 r. Od tego momentu kryzys w Jugosławii zaczął się 
nasilać. Na narastające problemy narodowościowe, spowodowane 
głównie dominacją Serbii, nałożyły się trudności gospodarcze oraz żą-
dania demokratyzacji życia politycznego. Dużą rolę w destabilizacji 
państwa odegrały dwie najbogatsze republiki: Słowenia i Chorwacja, 
które zaczęły dążyć do opuszczenia federacji: „(...) zarówno Słowenia, 
jak i Chorwacja bez politycznej wspólnoty z Serbią mogły egzystować, 
wolne od dotkliwych obciążeń gospodarczych na rzecz słabiej rozwi-
niętych republik i prowincji wielonarodowego kraju”.6 19 maja 1991 r. 
Chorwaci, idąc w ślady Słoweńców, opowiedzieli się w referendum za 
niepodległością. Obie republiki ogłosiły swoją niezależność 25 czerwca 
1991 r., co doprowadziło do rozpoczęcia interwencji armii jugosło-
                                                           

5 Potoczne określenie członków chorwackiej organizacji faszystowskiej Hrvatski 
Ustaški Pokres, zorganizowanej w 1929 r. Patrz więcej: Mały oxfordzki słownik histo-
rii świata w XX wieku, red. P.Wieczorkiewicz, M.Urbański, Warszawa 1992, s.101-102, 
270-273, 622.  

6 Najnowsza historia świata 1945-1995, red. A.Patek, J.Rydel, J.Węc, Tom III, 
Kraków 1997, s.128. 
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wiańskiej. Jej celem było utworzenie „Wielkiej Serbii”, która miała 
objąć oprócz samej Serbii: Czarnogórę, Bośnię i Hercegowinę, Mace-
donię oraz te tereny Chorwacji, które zamieszkane były w większości 
przez Serbów. Działania armii jugosłowiańskiej i nieregularnych for-
macji serbskich doprowadziły do utworzenia z części terytorium 
Chorwacji separatystycznej Republiki Krajiny, która została zlikwi-
dowana dopiero w 1995 r. W tym samym roku, w wyniku podpisania 
porozumienia pokojowego w Dayton, doszło do zakończenia konfliktu 
zbrojnego w byłej Jugosławii.7  

Reperkusje związane z wojną w byłej Jugosławii były do niedawna 
główną przeszkodą na drodze Chorwacji do Unii Europejskiej. Ich 
źródłem była w szczególności operacja „Sztorm”, która została prze-
prowadzona przez armię chorwacką w dniach 4-8 sierpnia 1995 r.  
Z militarnego punktu widzenia zakończyła się ona pełnym sukcesem  
i likwidacją separatystycznej Republiki Serbskiej Krajiny. Jednakże 
w jej trakcie, a także bezpośrednio po niej, doszło do licznych przypad-
ków zbrodni wojennych i exodusu ludności pochodzenia serbskiego, 
która masowo uciekła z Chorwacji. Sytuacja ta doprowadziła do 
dwóch poważnych problemów, przed którymi stanął ten kraj: repa-
triacji uchodźców i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób od-
powiedzialnych za zbrodnie wojenne.  

W latach 1991–1997 łączna liczba uchodźców wewnętrznych8 oraz 
migrantów w Chorwacji wyniosła w przybliżeniu 950 tys. osób. Około 
370 tys. stanowili Serbowie, którzy opuścili ten kraj głównie w wyni-
ku operacji „Sztorm”. Dodatkowo 32 tys. Serbów porzuciło swoje do-
tychczasowe miejsce zamieszkania i przeniosło się w inne regiony 
Chorwacji. Do końca 2003 r. do tego kraju powróciło około 108 tys. 
Serbów. Przeprowadzone w tym samym roku badania wykazały, że 
powrotem do domu zainteresowanych jest jeszcze około 30 tys. 
uchodźców przebywających na terenach Serbii, Czarnogóry oraz Bośni 
i Hercegowiny.9 Proces repatriacji był hamowany przez wiele proble-
mów, począwszy od dużego zaminowania niektórych terenów, poprzez 
wolną reintegrację ekonomiczną, na licznych przeszkodach admini-
stracyjnych skończywszy. Jednak najważniejszym zagadnieniem, któ-
re pojawiło się w związku z powrotem uchodźców, była kwestia zwrotu 
mienia i odbudowy budynków mieszkalnych. Mimo dużych postępów 

                                                           
7 Nie licząc konfliktu w Kosowie.  
8 Tzw. IDPs – Internal Displaced Persons.  
9 Komisja Europejska, Opinion on the application of Croatia for membership of the 

European Union,  COM(2004) 257 końcowy z 20.04.2004 r., s.27.  
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poczynionych przez Chorwację w tym zakresie,10 nie dotrzymano sze-
regu przewidzianych wcześniej terminów. Niewielki postęp osiągnięto 
szczególnie w realizacji programów opieki mieszkaniowej dla osób 
uprzednio posiadających tytuł prawny do lokali jako najemcy.11 Wła-
dze publiczne stoją także przed wyzwaniem stworzenia odpowiednich 
warunków społecznych i ekonomicznych, które poprawią atmosferę 
ponownej integracji powracających uchodźców i poziom akceptacji  
całego procesu przez miejscowe społeczności.12  

Poważnym problemem dla Chorwacji okazała się także kwestia 
pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych za 
zbrodnie wojenne na ludności pochodzenia serbskiego. Kwestia ta jest 
bardzo złożona i nie dotyczy wyłącznie obywateli tego kraju, ale także 
Chorwatów z Bośni i Hercegowiny, którzy aktualnie rezydują na tere-
nie Chorwacji. Władze wykazują się w tej sprawie dużą determinacją. 
W okresie 1991–2003 oskarżono ponad 1300 osób i skazano, w więk-
szości zaocznie, 548 osób.13 Analiza wyroków sugeruje jednak, że 
chorwackie sądy stosują podwójne standardy w zależności od narodo-
wości oskarżonych. Sprawy przeciwko osobom narodowości serbskiej 
dużo częściej kończą się wyrokami skazującymi, są częściej wydawane 
zaocznie i czasami opierają się na odpowiedzialności zbiorowej abs-
trahując od winy oskarżonego. Głośny stał się przypadek Serba, któ-
rego sąd pierwszej instancji uznał winnym nie tylko z powodu zbrodni 
wojennych, lecz także z powodu 500-letniej historii zbrodni Serbów na 
Chorwatach.14

Dużo ważniejsza okazała się jednak kwestia współpracy Chorwacji 
z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii. Kraj 
ten dość szybko zapewnił dostęp do swoich dokumentów i umożliwił 
przesłuchiwanie potencjalnych świadków. Gorzej wyglądała jednak 
kwestia przekazywania osób oskarżonych przez MTKJ do Hagi. Więk-
szość z nich dobrowolnie poddała się jurysdykcji Trybunału, nato-
miast przypadki przekazania przez Chorwację były sporadyczne. 
Największe wątpliwości wzbudziła sprawa dwóch generałów armii 

                                                           
10 Przykładowo, do 2004 r. odbudowano około 130 tys. z ogólnej liczby 200 tys. 

zniszczonych domów i mieszkań.   
11 Patrz więcej: Komisja Europejska, Dokument strategiczny w sprawie rozszerze-

nia – 2005 r., COM(2005) 561 końcowy z 9 listopada 2005 r., s.23.  
12 Por.: Decyzja Rady z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i wa-

runków zawartych w Partnerstwie dla członkostwa zawartym z Chorwacją oraz uchy-
lająca decyzję 2004/648/WE, O. J., L 55, 25.02.2006 r., s.30, 33.  

13 Patrz więcej: Komisja Europejska, Opinion on the application…, op.cit., s.30-31. 
14  Sprawa Karan. Wyrok ten został następnie uchylony przez Sąd Najwyższy.  
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chorwackiej, Janko Bobetki oraz Ante Gotoviny. W pierwszym przy-
padku Chorwacja kwestionowała niektóre zarzuty zawarte w akcie 
oskarżenia i zwlekała z wydaniem Bobetki do chwili jego śmierci  
w kwietniu 2003 roku. Jeszcze gorzej, z punktu widzenia interesów 
Chorwacji, wyglądała sprawa Ante Gotoviny, który w latach 1996-
2000 był naczelnikiem armii chorwackiej. 8 czerwca 2001 r. został on 
oskarżony przez MTKJ o zbrodnie wojenne, w tym obarczony odpo-
wiedzialnością za zabicie co najmniej 150 Serbów z Krajiny podczas 
operacji „Sztorm”. Akt oskarżenia i pomysł wydania Gotoviny Trybu-
nałowi doprowadził Chorwację do wrzenia, czego przejawem było 
opuszczenie rządu przez czterech ministrów. Sam generał zniknął na-
tomiast na cztery lata. Pojawiły się liczne spekulacje, że Gotovina 
ukrywa się na terenie Chorwacji, korzystając z pomocy środowisk 
związanych z rządem i armią. Głównie za sprawą Wielkiej Brytanii  
i Holandii wydanie Gotoviny przez Chorwację urosło do nieformalnego 
warunku rozpoczęcia przez Unię Europejską negocjacji akcesyjnych  
z tym państwem. Stanowisko takie było krytykowane przez władze  
w Zagrzebiu, które twierdziły, że nie znają miejsca pobytu Gotoviny  
i sugerowały, że nie ma go w Chorwacji. Całe zamieszanie doprowa-
dziło do opóźnienia rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych, które wstępnie 
przewidziano na marzec 2005 r. i ostatecznego pogrzebania szans na 
przyjęcie Chorwacji do Unii Europejskiej wraz z Bułgarią i Rumunią 
w 2007 r. Jako formalny powód odłożenia w czasie negocjacji podano 
brak pełnej współpracy Zagrzebia z MTKJ. Ostatecznie, dzięki stano-
wisku Austrii, która uzależniła swoją zgodę na rozpoczęcie rozmów  
z Turcją od jednoczesnego podjęcia ich z Chorwacją, kraj ten rozpoczął 
negocjacje akcesyjne 3 października 2005 r. Gotovina został natomiast 
aresztowany dwa miesiące później na hiszpańskiej Teneryfie i prze-
kazany MTKJ. Doprowadziło to z jednej strony do wzrostu wiarygod-
ności Zagrzebia na arenie międzynarodowej, z drugiej natomiast wy-
wołało liczne manifestacje uliczne w Chorwacji15 i wzrost niechęci do 
integracji ze strukturami europejskimi.  

3.  Główne wskaźniki społeczne i ekonomiczne 
Chorwacja jest stosunkowo niewielkim krajem o powierzchni 

56594 km², który w 2004 r. zamieszkiwało około 4439 tys. osób (patrz 
tabela 1). Największym miastem jest Zagrzeb, który w 2004 roku li-

                                                           
15 Patrz więcej: Wikipedia, http://el.wikipedia.org/wiki/Ante_Gotovina, z dnia 

06.06.2006 r.  
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czył 779 tys. mieszkańców. Trzy kolejne pod względem liczby ludności 
miasta to Split (188 tys.), Rijeka (144 tys.) i Osijek (114 tys.).16   

Chorwacja charakteryzuje się umiarkowanie zróżnicowanym profi-
lem etnicznym. Ludność narodowości chorwackiej stanowi 89,6% po-
pulacji tego kraju. Największą mniejszością etniczną są Serbowie, 
którzy stanowią 4,5% populacji.17 Sytuacja tej grupy narodowościowej 
zwraca największą uwagę społeczności międzynarodowej. Od zakoń-
czenia wojny serbsko-chorwackiej nieuregulowana pozostaje kwestia 
powrotu serbskich uchodźców i zwrotu ich własności. Dodatkowo, 
nadal dochodzi w Chorwacji do różnego typu incydentów o podłożu 
narodowościowym.18 Chorwację zamieszkują także dość liczne mniej-
szości bośniacka, włoska, węgierska, albańska, słoweńska i romska. 
Podobnie jak w wielu innych państwach Europy Środkowej i Wschod-
niej, najgorzej przedstawia się sytuacja ekonomiczna tej ostatniej 
grupy etnicznej. Najnowsze badania wskazują, że około 89% romskich 
gospodarstw domowych nie ma żadnych stałych dochodów.19 Więk-
szość ludności romskiej nie jest zintegrowana ze społecznością chor-
wacką i czuje się dyskryminowana w wielu dziedzinach życia publicz-
nego, w szczególności w zakresie dostępu do pracy i służby zdrowia.  

Od kilku lat Chorwacja osiąga duże postępy w walce z bezrobociem. 
Stopa bezrobocia spadła z 17% w 2000 r. do 13,8% w 2004 r. Na sto-
sunkowo wysokim poziomie pozostaje stopa aktywności zawodowej 
ludności w wieku 15-64 lata, która w 2004 r. wynosiła 63,2%. Dużym 
problemem jest wysoki, prawie 50%, udział bezrobocia długookre-
sowego.20 Interesująco przedstawia się struktura zatrudnienia  
w Chorwacji. W 2004 r. 15,9% zatrudnionych pracowało w rolnictwie, 
22% w przemyśle, 62,1% w usługach i budownictwie. Zwraca uwagę 
dość duży udział osób zatrudnionych w rolnictwie, jednak prezento-
wane dane są dużo lepsze niż w przypadku Bułgarii i Rumunii, w któ-
rych, w roku 2003, udział ten wynosił odpowiednio 27,7%21 i 34,1%.22  
                                                           

16 Statistical information, Republic of Croatia. Central Bureau of Statistics, 
Zagrzeb 2005, s.21.  

17 Strona internetowa Komisji Europejskiej, http://ec.europa.en/comm/enlargement,  
z dnia 08.06.2006 r. 

18 Przykładowo w 2005 r. doszło w Chorwacji do kilku zamachów bombowych  
w budynkach należących do organizacji serbskich w miejscowościach Vukovar, Tripnje  
i Borovo. 

19 Patrz więcej: Komisja Europejska, Croatia Progress Report 2005, COM(2005) 
561 końcowy z 9.11.2005 r., s.22-23. 

20 Ibidem, s.37.  
21 Komisja Europejska, Regular Report on Bulgaria’s progress towards accesion 

2004, SEC (2004) 1199 z 6.11.2004 r., s.150. 
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Średnia miesięczna pensja brutto w Chorwacji w 2004 r. wynosiła 
niecałe 6 tys. kun,23 czyli około 800 �. Świadczy to z jednej strony  
o relatywnie dużej sile nabywczej gospodarki, ale z drugiej – o wyso-
kich, jak na tę część Europy, kosztach pracy.  

Chorwacja, w porównaniu z Bułgarią i Rumunią, czyli państwami 
których członkostwo w Unii Europejskiej zdaje się być przesądzone, 
jest krajem o stosunkowo wysokim stopniu rozwoju gospodarczego.  
W 2004 r. PKB osiągnął poziom 27,6 mld euro, co w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca dawało około 6224 euro. PKB per capita liczony 
wg standardu siły nabywczej24 wynosił natomiast 10300 euro i stano-
wił 46% średniej unijnej.25 W tym samym roku stosunek ten dla Buł-
garii i Rumunii wynosił odpowiednio 30,8% i 31,4%.26 Od 2000 r. 
Chorwacja znajduje się na ścieżce wzrostu gospodarczego, którego 
głównym motorem napędowym jest wzrost popytu krajowego. Pewne 
wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego widoczne w 2004 roku 
jest natomiast następstwem zaostrzenia polityki pieniężnej przez 
bank centralny. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Chorwacja, rozpo-
czynając swoją drogę ku gospodarce wolnorynkowej, startowała z bar-
dzo dobrej pozycji wyjściowej. Po Słowenii była najbogatszą republiką 
w Jugosławii. Niestety, bardzo poważne zniszczenia przyniosła wojna, 
zarówno w infrastrukturze i substancji mieszkaniowej, jak i poważne 
utrudnienia w handlu międzynarodowym, szczególnie z innymi pań-
stwami powstałymi z rozpadu Jugosławii.  

Analiza struktury wartości dodanej z 2004 r. wykazuje dwa cieka-
we zjawiska. Są to: stosunkowo duży udział rolnictwa, około 8,2% 
PKB oraz niewielki udział przemysłu, około 23,2% PKB. Większa 
część PKB została natomiast wytworzona w sektorze usługowym i bu-
downictwie, łącznie 68,6%. Źródeł takiej struktury wartości dodanej 
należy upatrywać w intensywnym rozwoju turystyki, związanym z do-
skonałymi warunkami klimatycznymi Chorwacji i długą linią wybrzeża 
adriatyckiego, które ciągnie się na długości 1777 km.27 W 2004 r. 
Chorwację odwiedziło łącznie 7912 tys. cudzoziemców, co oznaczało 

                                                                                                                                               
22 Komisja Europejska, Regular Report on Romania’s progress towards accesion 

2004, SEC (2004) 1200 z 6.11.2004 r., s.158. 
23 Statistical information, Republic of Croatia …,  op.cit., s.5.  
24 PPS – purchasing power parity.  
25 Komisja Europejska, Croatia Progress…, op.cit., s.112. 
26 Strona internetowa Komisji Europejskiej, http://ec.europa.en/comm/enlargement 

z 08.06.2006 r. 
27 Jest to linia brzegowa stałego lądu. Jeżeli doliczyć do niej linię brzegową wszyst-

kich należących do Chorwacji wysp, to wyniosłaby ona 4058 km.  
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wzrost o prawie milion osób w porównaniu z rokiem 2002.28 Najlicz-
niej przyjeżdżali do tego kraju obywatele Niemiec, Włoch, Słowenii, 
Austrii i Czech. Gwałtowny wzrost zainteresowania zagranicznych 
turystów Chorwacją sprawia, że turystyka ma szanse na stałe stać się 
jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej i czynnikiem 
przyśpieszającym wzrost gospodarczy.  

Dużym problemem Chorwacji jest silne zróżnicowanie sytuacji go-
spodarczej poszczególnych regionów geograficznych. W najbiedniej-
szym okręgu (Vukovar-Sirmium) PKB w przeliczeniu na mieszkańca 
wg standardu siły nabywczej wynosił 58% średniej dla całego kraju  
i jedynie 33% analogicznych wielkości dla najlepiej rozwiniętego okrę-
gu (miasto Zagrzeb). Sytuacja ta jest poniekąd efektem wojny. Naj-
biedniejsze regiony leżą na terenach, na których utworzono Republikę 
Krajiny i które zostały najbardziej dotknięte przez działania zbrojne. 

Chorwacja dość skutecznie radzi sobie z inflacją. W latach 2002-
2004 jej poziom kształtował się w okolicach 2%. Pewien wzrost, do 
3,3%,29 zanotowano natomiast w 2005 r. Główną przyczyną tego stanu 
rzeczy były czynniki podażowe, w szczególności wzrost cen ropy naf-
towej i żywności.  

Istotnym problemem Chorwacji pozostaje wysoki poziom deficytu 
sektora publicznego. Pewnym sukcesem na tym polu zakończył się rok 
2005, kiedy to ograniczono go do 4,2% PKB. W budżecie na rok 2006 
zaplanowano deficyt sektora publicznego na poziomie 3,5%. Osiągnię-
cie tego celu będzie jednak wymagało przyśpieszenia reform struktu-
ralnych, w szczególności w zakresie służby zdrowia, wydatków socjal-
nych i pomocy publicznej dla przedsiębiorstw. Utrzymujący się deficyt 
sektora publicznego powoduje narastanie długu publicznego, który  
w 2005 r. osiągnął poziom 45,5% PKB.30 Relacja ta na warunki euro-
pejskie nie jest może zbyt duża, niepokojący jest jednak utrzymujący 
się trend wzrostowy.   

 
 

  

                                                           
28 Statistical information, Republic of Croatia …,  op.cit., s.61.  
29 Komisja Europejska, Candidate Pre-Accession Countries’ Economy Quarterly, 

6.04.2006, s.11.  
30 Ibidem, s.11.  
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Tabela 1. Główne wskaźniki makroekonomiczne Chorwacji  
w latach 2000–200431

 Rok 2000 2001 2002 2003 2004 
 Populacja (tys.) 4427 4440 4444 4442 4439 
 PKB (mld euro) 20,0 22,2 24,2 25,5 27,6 
 PKB per capita (euro) 4518 4994 5450 5747 6224 
 Zmiana PKB (%) 2,9 4,4 5,2 4,3 3,7 
 Wartość dodana (% PKB)      

   – rolnictwo 9,0 9,1 8,2 8,4 8,2 
   – przemysł 24,7 24,3 23,4 23,3 23,2 
   – usługi i budownictwo 66,3 66,6 68,4 68,3 68,6 

 Deficyt budżetowy (% PKB) - -6,5 -4,2 -4,6 -5,2 
 Dług publiczny (% PKB) - 40,1 39,9 41,5 44,2 
 Bezrobocie (% siły roboczej) 17,0 16,3 14,4 14,4 13,8 
 Struktura zatrudnienia (% pracujących)      

   – rolnictwo 11,9 15,6 15,0 16,8 15,9 
   – przemysł 22,7 23,1 23,0 21,0 22,0 
   – usługi i budownictwo  65,4 61,3 62,0 62,2 62,1 

 Inflacja (%) 4,6 3,8 1,7 1,8 2,1 
 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (mln euro) 1142 1503 1195 1788 921 
 Eksport towarów i usług (% PKB) 47,1 49,1 45,9 47,1 47,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Komisja Europejska, Croatia Pro-
gress…, op.cit., s.112-117. 
 

Chorwacja cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów zagra-
nicznych. W latach 2000–2004 do tego kraju napłynęło, w formie bez-
pośrednich inwestycji zagranicznych, ponad 6,5 mld euro. Wynik ten 
jest porównywalny z rezultatem osiągniętym przez Rumunię, która 
posiada dużo większą gospodarkę. Spadek środków lokowanych  
w Chorwacji w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych wi-
doczny w 2004 roku był następstwem spowolnienia procesu prywaty-
zacji przedsiębiorstw państwowych.  

4.  Handel zagraniczny 
W 2004 roku chorwacki eksport wyniósł 6,3 mld euro, co w przeli-

czeniu na jednego mieszkańca dawało 1 421,9 euro (tabela 2). Nato-
                                                           

31 Jako rok wyjściowy dla statystyk w tym opracowaniu wybrano rok 2000, w któ-
rym Chorwacja zaangażowała się w stworzony przez Unię Europejską Proces Stabili-
zacyjny i Stowarzyszeniowy.  
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miast stosunek eksportu towarów i usług do PKB kształtował się na 
poziomie 47,5% PKB. Wielkość ta, w porównaniu z analogicznymi da-
nymi z pozostałych państw regionu, sytuuje Chorwację wśród państw 
o stosunkowo zamkniętej gospodarce. Przykładowo w Słowenii współ-
czynnik ten wynosił 60,0%,32 w Bułgarii 58,0%, w Macedonii 50,2%, 
zaś w Rumunii 35,9%.33 W przeliczeniu na jednego mieszkańca chor-
wacki eksport wyniósł w 2004 r. 1 421,9 euro.  

W 2004 r. Unia Europejska partycypowała w 64,6% chorwackiego 
eksportu. Udział ten, w porównaniu z większością państw Europy 
Środkowej i Wschodniej, nie jest zbyt duży. Przykładowo po rozsze-
rzeniu Unii Europejskiej w maju 2004 r. partycypowała ona w 73,3% 
eksportu Rumunii.34 Taki stan rzeczy wynika z tradycyjnych, silnych 
więzi handlowych Chorwacji z pozostałymi państwami powstałymi po 
rozpadzie Jugosławii. Najlepiej świadczy o tym udział Unii Europej-
skiej w eksporcie Słowenii, który w 2004 r. wynosił jedynie 66%.35 Na-
leży jednak zaznaczyć, że tradycyjne więzi handlowe Chorwacji zosta-
ły poważnie naruszone w wyniku wojny i są dopiero odbudowywane. 
Tym samym można spodziewać się dalszego wzrostu udziału państw 
powstałych w wyniku rozpadu Jugosławii, w szczególności Bośni  
i Hercegowiny, w chorwackim handlu. Największym odbiorcą towa-
rów pochodzących z Chorwacji od lat pozostają Włochy. W 2004 roku 
ich udział w chorwackim eksporcie stanowił 22,8%. Kolejne miejsca 
zajmowały: Bośnia i Hercegowina (14,3%), Niemcy (11,2%), Austria 
(9,4%) i Słowenia (7,5%).36  

W strukturze towarowej chorwackiego eksportu przeważają towa-
ry przemysłowe, których udział w 2004 roku wynosił 72,5%.37 Dane te 
wyglądały jeszcze lepiej w przypadku eksportu do Unii Europejskiej. 
Składał się on w 76,6% z towarów przemysłowych, w tym z maszyn 
(18,4%), produktów tekstylnych (13,5%), sprzętu transportowego 
(12,2%) oraz produktów chemicznych (8,9%).38  
 
 
 
                                                           

32 Some important statistics on Slovenia 2/2006, Statistical Office of the republic of 
Slovenia, Lubljana 2006, s.23.  

33 Komisja Europejska, Candidate Pre-Accession…, op.cit., s.11. 
34 Patrz więcej: P.Panfil, Rumunia na drodze…, op.cit., s.61.  
35 Some important statistics on Slovenia 2/2006, op.cit., s.23.  
36 Statistical information, Republic of Croatia …,  op.cit., s.69.  
37 ONZ, UNCTAD handbook of statistics 2005, Genewa 2005, s.155.  
38 Komisja Europejska, Croatia Progress…, op.cit., s.5. 
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Tabela 2. Handel zagraniczny Chorwacji w latach 2000–2004 

 Rok 2000 2001 2002 2003 2004 
 Eksport (mln euro) 4822 5214 5188 5439 6312 
 Import (mln euro) 8597 10245 11327 12510 13213 
 Bilans handlowy (mln euro) - 3775 - 5031 - 6139 - 7071 - 6901 
 Eksport do UE (% całego eksportu) - - 65,5 67,6 64,6 
 Import z UE (% całego importu) - - 71,3 72,0 69,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Komisja Europejska, Croatia Pro-
gress…, op.cit., s.114.   
 

W 2004 r. chorwacki import zamknął się kwotą 13,2 mld euro, czy-
li 2976,6 euro na osobę. W tym samym roku 69,5% towarów trafiają-
cych na chorwacki rynek pochodziło z Unii Europejskiej. Zauważalna 
jest pewna różnica w strukturze podmiotowej chorwackiego eksportu  
i importem. Wynika to z dużego importu surowców z Rosji, co jest jed-
nak typowe dla całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Głów-
nymi partnerami handlowymi w chorwackim imporcie w 2004 r. były 
Włochy (17,1%), Niemcy (15,5%), Rosja (7,3%), Słowenia (7,1%) i Au-
stria (6,8%).39  

Struktura towarowa chorwackiego importu jest bardzo zbliżona do 
struktury eksportu. W 2004 r. przeważały w nim towary przemysło-
we, które partycypowały w 76,0%.40 W przypadku handlu z Unią  
Europejską towary przemysłowe stanowiły 80,3% importu. Na wiel-
kość tę składały się w szczególności maszyny (23,1%), sprzęt transpor-
towy (15,1%), produkty chemiczne (11,9%) oraz tekstylia (6,2%).41  

Rok 2004 zamknął się dla Chorwacji dużym deficytem bilansu 
handlowego przekraczającym 6,9 mld euro. Prawie 85% tego deficytu 
było wynikiem handlu z Unią Europejską. Od lat w Chorwacji utrzy-
muje się także wysoki poziom deficytu bilansu obrotów bieżących, 
który w 2004 r. wynosił 5,3% PKB. Chorwacki Narodowy Bank42 
utrzymuje jednak bezpieczny poziom rezerw walutowych, które  

                                                           
39 Statistical information, Republic of Croatia …,  op.cit., s.69.  
40 ONZ, op.cit., s.155.    
41 Komisja Europejska, Croatia Progress…, op.cit., s.5.  
42 Hrvatska Narodna Banka. Na temat banku centralnego Chorwacji patrz więcej: 

P.Panfil, Niezależność banków centralnych państw kandydujących do członkostwa  
w Unii Europejskiej w: Ład instytucjonalny w gospodarce, Tom II, red. 
B.Polaszkiewicz, J.Boehlke, Toruń 2006, s.273-288.  
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w czerwcu 2005 r. przekraczały kwotę 7 mld euro, czyli odpowiednik 
ponad 5-miesięcznej wartości importu towarów i usług.43  

5.  Główne problemy chorwackiej gospodarki 
Komisja Europejska, oceniając kandydaturę Chorwacji do członko-

stwa w Unii Europejskiej, stwierdziła, że „pod względem kryteriów 
gospodarczych Chorwację można uznać za funkcjonującą gospodarkę 
rynkową. Powinna ona w perspektywie średnioterminowej być w sta-
nie sprostać presji konkurencji i siłom rynkowym w ramach Unii pod 
warunkiem dalszego wdrażania programu reform w celu usunięcia 
istniejących jeszcze niedociągnięć”.44 Ocena ta jest bardzo pozytywna i 
oznacza, że Chorwacja spełnia jeden z dwóch podstawowych kryteriów 
ekonomicznych członkostwa. Jednocześnie jest wyraźnym sygnałem, 
że spełnienie drugiego warunku jest jak najbardziej realne i zależy 
wyłącznie od determinacji władz w Zagrzebiu we wdrażaniu niezbęd-
nych reform. Należy więc zastanowić się, jakich zmian musi dokonać 
Chorwacja, by w pełni przystosować swoją gospodarkę do członkostwa 
w Unii Europejskiej.  

Jednym z najważniejszych problemów, który niesie ze sobą zagro-
żenie dla stabilności całej gospodarki, jest wysoki deficyt sektora  
finansów publicznych w tym kraju. Konieczne jest wzmocnienie kon-
solidacji fiskalnej przy wykorzystaniu trwałych działań struktural-
nych. Powinny one objąć w szczególności reformę systemów: subwen-
cji i wydatków społecznych, opieki zdrowotnej oraz emerytalno-
rentowego. Dodatkowo Chorwacja musi poprawić ściągalność podat-
ków, zwiększyć nadzór nad wydatkami dokonywanymi przez fundusze 
celowe oraz poprawić dyscyplinę finansową przedsiębiorstw państwo-
wych. Należy ustanowić także przejrzysty i skuteczny system zarzą-
dzania zadłużeniem.45  

Władze w Zagrzebiu muszą także zdecydować się na pełną libera-
lizację cen. Państwo nadal ustala lub reguluje ceny między innymi  
w przewozach kolejowych oraz promowych, usługach pocztowych, do-
stawach gazu, wody i ogrzewania. Udział cen administracyjnych  
w indeksie cen konsumpcyjnych jest stosunkowo wysoki i w 2005 r. 
wynosił 23,1%. Sytuacja ta ma duży wpływ na poziom inflacji, gdyż 

                                                           
43 Komisja Europejska, Croatia Progress…, op cit., s.38.  
44 Komisja Europejska, Opinion on the application…, op.cit., s.53.  
45 Por.: Decyzja Rady z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie zasad…, op.cit., s.33.  
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ceny regulowane przez państwo rosną zazwyczaj szybciej niż ceny in-
nych dóbr. Przykładowo w 2004 r. wzrosły one o 5,5%.46  

Jednym z największych wyzwań, przed którym stoi obecnie Za-
grzeb, jest restrukturyzacja i prywatyzacja licznych przedsiębiorstw 
państwowych. O randze tego zadania najlepiej świadczą dane staty-
styczne. W 2004 r. sektor prywatny zatrudniał jedynie 66,2% ogółu 
pracujących i wytworzył około 60% PKB.47 Przedsiębiorstwa publicz-
ne mają dominującą pozycję w wielu sektorach, w szczególności w rol-
nictwie, turystyce i przemyśle okrętowym. We wrześniu 2005 r. liczba 
przedsiębiorstw państwowych wchodzących w skład portfela Fundu-
szu Prywatyzacyjnego przekraczała 1 tys., z czego 734 były przezna-
czone do sprzedaży. Prywatyzacja opóźnia się głównie z powodu pro-
blemów instytucjonalnych i prawnych, oporu ze strony pracowników 
oraz w wielu przypadkach braku inwestorów. Dodatkowo, część nie-
efektywnych przedsiębiorstw państwowych musi zostać zrestruktury-
zowana przed prywatyzacją, co ma również przyczynić się do zmniej-
szenia obciążenia budżetu państwa. Dotyczy to głównie sektora 
kolejowego, metalurgicznego, rolniczego oraz przemysłu stoczniowego.  

Odzwierciedleniem zaangażowania państwa w gospodarkę jest 
także wysoki poziom pomocy finansowej dla przedsiębiorstw, który  
w 2004 r. wynosił około 3,4% PKB.48 W oczywisty sposób zaburza ona 
funkcjonowanie mechanizmów rynkowych. W pierwszej kolejności 
Chorwacja musi podjąć wysiłki zmierzające do określenia łącznej 
wielkości środków, które pod różnymi postaciami trafiają do poszcze-
gólnych przedsiębiorstw i zwiększenia przejrzystości udzielanej pomo-
cy, a następnie jej redukcji. Do końca 2006 r. ma ona zostać ograni-
czona do 2,14% PKB.49  

Chorwacja musi także podjąć dalsze działania w celu poprawy sy-
tuacji w otoczeniu biznesu. Przedsiębiorstwa działające na terenie  
tego kraju borykają się z licznymi problemami. Poprawy wymaga 
przewlekła procedura rejestracji nowych podmiotów, przepisy upadło-
ściowe, a także warunki rozwoju sektora prywatnego i bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych. Dodatkowo należy zwiększyć dostęp śred-
nich i małych przedsiębiorstw do kapitału długookresowego, informa-
cji i wykwalifikowanego personelu.  

                                                           
46 Komisja Europejska, Croatia Progress…, op.cit., s.41. 
47 Ibidem, s.41. 
48 Ibidem, s.45. 
49 Government of the Republic of Croatia, National Programme for the Integration 

of the Republic of Croatia into the European Union – 2006, Zagrzeb 2006, s.92.  
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Dużym problemem Chorwacji jest sygnalizowana wcześniej nie-
efektywność sądownictwa i związana z tym przewlekłość procedur. 
Władze w Zagrzebiu muszą wdrożyć reformy, które pozwolą na ogra-
niczenie liczby zaległych spraw, bardziej racjonalną organizację są-
dów, stworzenie otwartego, sprawiedliwego i przejrzystego systemu 
rekrutacji, oceny i awansu zawodowego sędziów. Dodatkowo niezbęd-
ne są działania zmierzające do zapewnienia właściwego i pełnego wy-
konywania orzeczeń sądów. Działania te pozwolą na poprawę realiza-
cji prawa własności i ściągalności długów.  

Chorwacja musi także podjąć wysiłki na rzecz reformy administra-
cji publicznej. Zmiany wymagają zasady rekrutacji, awansu, szkoleń  
i zarządzania kadrami, w celu zapewnienia odpowiedzialności, wydaj-
ności, otwartości, przejrzystości oraz wysokiego poziomu profesjonali-
zmu służb publicznych.50  

Władze w Zagrzebiu mają świadomość istnienia powyższych pro-
blemów, a co ważniejsze wprowadzają stosowne reformy. Najlepiej 
świadczy o tym Narodowy Program dla Integracji Republiki Chorwa-
cji z Unią Europejską, w którym wskazano priorytetowe działania ma-
jące wzmocnić konkurencyjność chorwackiej gospodarki. Zaliczono do 
nich następujące zadania: 

– zapewnienie wzrostu gospodarczego i stabilności ekonomicznej, 
– kontynuację inwestycji w infrastrukturę, 
– restrukturyzację wszystkich nieefektywnych przedsiębiorstw 

państwowych, 
– ukończenie prywatyzacji, 
– prowadzenie aktywnej polityki promocji konkurencyjności ryn-

kowej i regulacja systemu pomocy państwowej, 
– wzmocnienie małej i średniej przedsiębiorczości, 
– prowadzenie aktywnej polityki zatrudnienia, 
– wprowadzenie całościowej reformy służby zdrowia, 
– kontynuowanie reformy sądownictwa, 
– instytucjonalne wzmocnienie reformy administracji publicznej,  
– wzmocnienie nadzoru nad niebankową częścią sektora finan-

sowego, 
– zwiększenie przejrzystości systemu zamówień publicznych, 
– rozwój społeczeństwa bazującego na wiedzy poprzez podjęcie 

stosownych kroków na polu edukacji i nauki.51  

                                                           
50 Por.: Decyzja Rady z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie zasad…, op.cit., s.32.  
51 Por.: Government of the Republic of Croatia, National Programme…, op.cit., 

s.89.  

 80



P.Panfil, Chorwacja na drodze do Unii Europejskiej 

6.  Pomoc finansowa Unii Europejskiej 

Koszty reform, które musi ponieść Chorwacja chcąc stać się człon-
kiem Wspólnot, są bardzo wysokie. Wraz z uzyskaniem statusu kraju 
kandydującego, co nastąpiło 18 czerwca 2004 r., może jednak liczyć  
w tym zakresie na wydatną pomoc Unii Europejskiej. Tradycyjnie 
podstawową rolę odgrywają tutaj trzy programy PHARE, ISPA  
i SAPARD. 

W roku 2005 w ramach programu PHARE Unia Europejska prze-
kazała Chorwacji 80 mln euro. Taką samą kwotę przewidziano na ten 
cel w roku 2006.52 Instrument ten służy głównie budowie instytucji  
i rozwijaniu inwestycji na rzecz stworzenia odpowiedniej infrastruk-
tury niezbędnej dla implementacji prawa unijnego. Ubocznym celem 
tego programu jest także ulepszanie mechanizmów i instytucji służą-
cych przyjęciu środków z Funduszy Strukturalnych po integracji  
z Unią Europejską.  

ISPA jest programem mającym pomóc Chorwacji w rozwoju odpo-
wiedniej infrastruktury transportowej i obiektów służących ochronie 
środowiska. Strategicznym celem na tym polu jest ulepszenie sieci 
dróg i autostrad, mających udrożnić transeuropejski korytarz biegną-
cy przez ten kraj. W 2005 roku budżet ISPA przeznaczony dla Chor-
wacji zamknął się kwotą 25 mln euro, zaś w roku 2006 wyniesie on  
35 mln euro.53  

Na 2006 rok Unia Europejska przyznała pomoc finansową dla 
Chorwacji w ramach programu SAPARD na poziomie 162 mln euro.54 
Środki te zostały przeznaczone na cztery główne cele: 

– inwestycje gospodarstw rolnych, 
– poprawę infrastruktury wiejskiej, 
– przetwarzanie i marketing produktów rolnych i rybnych, 
– wsparcie techniczne. 

W latach 2000-2004 Chorwacja korzystała także z pomocy Unii 
Europejskiej w ramach programu CARDS. Tą drogą uzyskała kwotę 
262 mln euro. Głównym zadaniem programu CARDS jest aktywne 
wspieranie udziału państw Europy Południowo-Wschodniej w Proce-
sie Stabilizacyjnym i Stowarzyszeniowym. Środki przyznane Chorwa-
cji zostały wydatkowane między innymi na ułatwienie powrotu 

                                                           
52 Strona internetowa Komisji Europejskiej, http://ec.europa.en/comm/enlargement 

z 12.06.2006 r.  
53 Ibidem. 
54 Ibidem.  
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uchodźcom, rekonstrukcję terenów zniszczonych przez wojnę, poprawę 
klimatu inwestycyjnego, reformę sądownictwa, policji i administracji 
oraz wiele innych celów. Pomoc w ramach systemu CARDS była kon-
tynuowana w roku 2005, kiedy to Chorwacja uzyskała z tego tytułu  
60 mln euro. W roku 2006 na ten cel przeznaczono kolejne 62 mln  
euro.55

7.  Poparcie dla procesu integracji z Unią Europejską 
W Chorwacji osiągnięto polityczny konsens co do członkostwa  

w Unii Europejskiej. Integracja ze Wspólnotami jest uznawana przez 
najważniejsze partie polityczne za strategiczny i najważniejszy cel po-
lityki zagranicznej. Sytuacja ta niewątpliwie ułatwia prowadzenie ne-
gocjacji akcesyjnych i wzmacnia pozycję rządu. Przejawem polityczne-
go konsensusu co do członkostwa w Unii Europejskiej jest skład 
Narodowego Komitetu do Monitorowania Negocjacji Akcesyjnych. 
Składa się on z przedstawicieli tak większości parlamentarnej, jak  
i opozycji, a także wspólnoty akademickiej, Stowarzyszenia Pracodaw-
ców, związków zawodowych i przedstawiciela prezydenta Chorwacji.56  

Odmiennie wygląda kwestia poparcia dla integracji ze Wspólno-
tami wśród chorwackiego społeczeństwa. Przeprowadzone w sierpniu 
2005 r. badania opinii publicznej wykazały, że za członkostwem  
w Unii Europejskiej opowiadało się jedynie 41,9% mieszkańców 
Chorwacji, zaś 47,9% było przeciwnych. Dane te wyraźnie odbiegają 
od wyników badań przeprowadzonych rok wcześniej. W sierpniu 2004 
r. za integracją opowiadało się 51% mieszkańców Chorwacji, zaś prze-
ciwnych było 39%.57 Wyraźna zmiana nastawienia Chorwatów może 
być przejawem chwilowego zniechęcenia wynikającego z braku sto-
sownych decyzji politycznych i odłożenia w czasie początku negocjacji 
akcesyjnych, które miały zacząć się w marcu 2005 r. Podobną sytuację 
można było obserwować w Słowenii w 1995 r., kiedy to mieszkańcy 
tego kraju zdali sobie sprawę, że członkostwa w Unii Europejskiej nie 
uda się uzyskać z dnia na dzień. Poparcie dla integracji spadło wtedy 
do poziomu 35%, zaś w referendum akcesyjnym w 2003 r. opowiedzia-
ło się za nią aż 89,6% głosujących.58

                                                           
55 Ibidem.  
56 Patrz więcej: Government of the Republic of Croatia, op.cit., s.29.  
57 Strona internetowa Ministra Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej 

Chorwacji: http://www.mei.hr z 12.06.2006 r.    
58 Patrz więcej: P.Panfil, Słoweńska droga do Unii Europejskiej w: Przegląd Euro-

py Środkowej i Wschodniej, red. W.Kosiedowski, Włocławek 2003, s.42-43. 
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Podsumowanie 
W chwili obecnej trudno jest przesądzać, kiedy Chorwacja stanie 

się członkiem Unii Europejskiej. Wydaje się jednak, że kraj ten nie 
powinien mieć większych problemów ze spełnieniem wszystkich kry-
teriów wymaganych przez Wspólnoty w okresie najbliższych dwóch – 
trzech lat.  

Można zakładać, że także Unia Europejska wykaże się wolą szyb-
kiego przyjęcia Chorwacji w swoje struktury. Biorąc pod uwagę pod-
stawowe wskaźniki makroekonomiczne, kraj ten jest dużo lepiej pre-
dysponowany do członkostwa niż Bułgaria i Rumunia. Z drugiej 
strony nie można zwlekać z przyjęciem Chorwacji do Wspólnot Euro-
pejskich licząc na to, że w niezbyt odległej perspektywie uda się prze-
prowadzić kolejne zbiorowe rozszerzenie. Poza Chorwacją brak jest 
bowiem państw, które mogłyby szybko spełnić wszystkie kryteria 
stawiane przez Unię Europejską. Należy również podkreślić dużą wa-
gę jaką Wspólnoty przywiązują do stabilizacji i rozwoju wszystkich 
państw z terenu zachodnich Bałkanów, które solidarnie zgłaszają 
swoje aspiracje członkowskie. W tym zakresie Chorwacja, podobnie 
jak kilka lat wcześniej Słowenia, może stać się kolejnym sztandaro-
wym dzieckiem Bałkanów.59 Wydaje się nawet, że Chorwacja jest le-
piej predysponowana do pełnienia tej funkcji. Dla Słowenii integracja 
ze strukturami europejskimi miała być aktem swoistego wyrwania się 
z „bałkańskiego kotła”.60 Natomiast premier Chorwacji Ivo Sanader, 
w swoim przemówieniu wygłoszonym 27 kwietnia 2004 r. w siedzibie 
Parlamentu Europejskiego, wyraźnie podkreślał, że członkostwo  
w Unii Europejskiej nie jest traktowane przez jego kraj jako próba 
oderwania się od swoich sąsiadów, ale jako najlepsza droga do stabili-
zacji całego regionu zachodnich Bałkanów.61 Biorąc pod uwagę do-
świadczenia Chorwacji ma ona dużo większe szanse stać się wzorem 
dla Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry czy Serbii niż Słowenia, która 
nie dzieli z tymi państwami tragicznych doświadczeń minionej dekady.  

 
 
 
 
 

                                                           
59 Mianem tym Bill Clinton określił Słowenię w trakcie wizyty w Lubljanie w 1999 r.  
60 Patrz więcej: P.Panfil, Słoweńska droga…, op.cit., s.43. 
61 Patrz więcej: strona internetowa Rady Ministrów Chorwacji, 

http://www.vlada.hr z 12.06.2006 r.  
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Abstract 
 

Croatia on its way to the European Union 
 

Croatian application for the EU membership has been a link in a histori-
cal process. To access to the European Union, the candidate countries have 
to meet political and economic conditions known as the “Copenhagen crite-
ria”. Most importantly, Croatia needs to become a stable democracy, to re-
spect human rights, the rule of law and protection of minorities – the criteria 
that have to be met for negotiation on the accession to start. On October 3, 
2005, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia Chief 
Prosecutor concluded that Croatia was fully cooperating with ICTY to find 
and arrest Ante Gotovina. On the same day, the Council concluded that 
Croatia actually met the last condition for the start of negotiation. Neverthe-
less, the country still needs to take further measures to improve the respect 
for the rights of minorities, especially the Serb one.  

Candidate countries have to meet two economy conditions, as well. Mem-
bership requires properly working market economy to be in place as well as  
a capacity to cope with competitive and market forces within the EU. At pre-
sent Croatia can be seen as viable market economy. It seems it should be 
able to fulfill another economy condition in the medium term, if it imple-
ments reforms to cure its remaining weaknesses.  

 

 84


	Przemysław Panfil* 
	Chorwacja na drodze do Unii Europejskiej 

