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CHORWACJA NOWYM PAŃSTWEM 
CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ

Ewa Szymanik*

Od	 1	 lipca	 2013	 r.	 Chorwacja	 jest	 28	 państwem	
członkowskim	Unii	Europejskiej.	O	jej	działaniach,	któ-
rych	celem	było	członkostwo	w	tym	ugrupowaniu,	poja-
wiało	się	w	polskich	mediach	niewiele	informacji,	zatem	
istnieje	potrzeba,	by	przedstawić	drogę,	jaką	Chorwacja	
przeszła,	by	wejść	w	struktury	unijne.	

Stosunki z Unią Europejską

Choć	 pierwsze	 ślady	 osadnictwa	 na	 tym	 terenie	
pochodzą	z	2500	r.	p.n.e.1,	 to	jednak,	pomijając	krótki	
okres	między	 925	 r.	 a	 1089	 r.,	 Chorwacja	 jako	 samo-
dzielne	państwo	istnieje	dopiero	od	25	czerwca	1991	r.,	
kiedy	 to	proklamowano	niepodległość.	Ogłoszenie	nie-
podległości	stało	się	równocześnie	 jednym	z	powodów	
wybuchu	 wojny	 między	 nowopowstałym	 państwem	
a	Serbią.	Na	skutek	międzynarodowych	nacisków	dyplo-
matycznych,	a	także	dlatego,	że	armia	serbska	skoncen-
trowała	się	na	działaniach	w	Bośni	i	Hercegowinie,	która	

Spadek	znaczenia	rynku	japońskiego	dla	eksporterów	
z	Unii	przebiegał	zdecydowanie	wolniej.	W	2000	r.	na	
Japonię	 przypadało	 5,4%	 eksportu	UE	 do	 krajów	 trze-
cich	 (wówczas	 Japonia	 zajmowała	 trzecie	 miejsce	 po	
USA	i	Szwajcarii).	W	2012	r.	udział	Japonii	w	eksporcie	
UE	obniżył	się	do	3,3%,	a	 Japonia	stała	się	szóstym	co	
do	wielkości	kierunkiem	eksportu	UE.

Na	deficyt	w	handlu	z	Japonią	wpływa	z	jednej	strony	
duża	 nierównowaga	 w	 handlu	 dobrami	 pośrednimi	
(głównie	 częściami),	 a	 z	drugiej	wysokie	ujemne	 saldo	
w	obrotach	dobrami	inwestycyjnymi.	W	2012	r.	wartość	
importu	części	była	przeszło	trzykrotnie	większa	niż	ich	
eksportu,	 z	 kolei	wartość	 importu	dóbr	 inwestycyjnych	
była	dwukrotnie	większa	niż	ich	eksportu	z	UE	do	Japo-
nii.	Wysoki	deficyt	w	obu	tych	kategoriach	był	częścio-
wo	 redukowany	 poprzez	 szybko	 rosnące	 od	 2009	 r.	
dodatnie	 saldo	 w	 handlu	 dobrami	 konsumpcyjnymi	
(wówczas	 po	 raz	 pierwszy	 eksport	 dóbr	 konsumpcyj-
nych	do	Japonii	był	większy	niż	ich	import).	

Najważniejszą	 pozycją	 towarową	 (wg	 4-cyfrowej	
klasyfikacji	HS)	w	 imporcie	Unii	 Europejskiej	 z	 Japonii	
pozostają	niezmiennie	samochody	osobowe	(por.	tabela	1).	
Jednak	zarówno	wartość	ich	importu,	jak	i	udział	w	przy-
wozie	ogółem	bardzo	się	obniżyły,	głównie	ze	względu	
na	 istotny	 wzrost	 produkcji	 japońskich	 samochodów	
poza	Japonią,	w	tym	przede	wszystkim	w	krajach	UE.	Na	
początku	lat	dziewięćdziesiątych	Japonia	miała	dominu-
jącą	 pozycję	w	 eksporcie	 samochodów	 do	UE	 (w	 tym	
okresie	z	Japonii	pochodziło	70%	importu	aut	z	krajów	
trzecich).	Obecnie	w	Unii	znajduje	się	dziewięć	fabryk	
japońskich	 samochodów.	 Ponadto	 sześć	 innych	 fabryk	
zajmuje	 się	 tylko	 produkcją	 części	 samochodowych.	
Poza	 tym	 japońskie	 samochody	mogą	 trafiać	na	unijny	
rynek	 m.in.	 z	 fabryk	 w	 Turcji.	 W	 efekcie	 malejącego	
systematycznie	 importu,	 w	 2012	 r.	 Japonia	 spadła	 na	
drugie	miejsce	wśród	dostawców	aut	osobowych	do	UE	
(od	2012	 r.	największym	eksporterem	samochodów	do	
UE	 jest	Korea).	Mimo	że	w	ostatnich	 latach	 import	 aut	
z	Japonii	systematycznie	malał	,	to	jednak	udział	samo-
chodów	 japońskich	 marek	 w	 liczbie	 rejestrowanych	

w	Unii	 nowych	 pojazdów	utrzymuje	 się	 na	 relatywnie	
stabilnym	poziomie	 (według	 danych	ACEA	 samochody	
japońskich	marek	stanowiły	w	2012	r.	ok.	12%	wszyst-
kich	 zarejestrowanych	 w	 UE	 aut).	 Biorąc	 więc	 pod	
uwagę	malejący	 import	UE	z	 Japonii,	można	przypusz-
czać,	że	mniej	niż	1/4	zarejestrowanych	w	Unii	 japoń-
skich	 samochodów	 pochodziła	 w	 2012	 r.	 z	 Japonii.	
Ponadto,	 liczba	 produkowanych	 w	 Unii	 japońskich	
samochodów	jest	obecnie	wyższa	niż	liczba	ich	rejestra-
cji,	co	może	wskazywać	na	ich	eksport	do	krajów	poza-
unijnych.	 Prawdopodobnie	 podobne	 procesy	 następo-
wały	również	na	rynku	wyrobów	elektroniki	użytkowej.	

Podobnie,	 jak	 w	 imporcie	 z	 Japonii,	 najważniejszą	
pozycją	w	unijnym	eksporcie		do	tego	kraju	są	też	samo-
chody	osobowe	(por.	tabela	2).	Ich	udział	utrzymuje	się	
na	 stosunkowo	 stabilnym	 poziomie.	 Nie	 następuje	 tu	
podobny	proces,	 jak	w	przypadku	importu,	ze	względu	
na	 brak	 fabryk	 europejskich	 koncernów	 motoryzacyj-
nych	w	Japonii.	

                    
*	 Pracownik	 Instytutu	 Ekonomicznego	 Narodowego	 Banku	

Polskiego;	 e-mail:	 wojciech.mroczek@nbp.pl.	 Opinie	 wyrażone	
w	artykule	są	osobistymi	opiniami	autora.

1	 Japonia	 jest	 obecnie	 czwartym	na	 świecie	 eksporterem	 (po	
Chinach,	USA	i	Niemczech).	

2	Udział	krajów	rozwiniętych	w	światowym	eksporcie	w	2012	r.	
był	o	30%	niższy	niż	średnia	w	latach	1991-2000.	W	tym	okresie	
udział	Stanów	Zjednoczonych	obniżył	się	o	30%,	Niemiec	o	22%,	
a	pozostałych	krajów	UE-15	o	34%.	Jedynym	krajem	rozwiniętym	
gdzie	nastąpił	wzrost	udziału	w	światowym	eksporcie	była	Austra-
lia. 

3	 Blisko	 pół	 miliona	 miejsc	 pracy	 w	 Ameryce	 Północnej	
i	ponad	300	tys.	w	Europie.

4	W	USA	w	2011	r.	dobra	pośrednie	stanowiły	55%	wartości	
eksportu	 ,	w	Niemczech	–	50%,	w	Wielkiej	Brytanii	 –	49%,	we	
Francji	–	47%.

n

ABC UNII EUROPEJSKIEJ



11Unia	Europejska.pl	Nr	4	(221)	2013

także	 domagała	 się	 niepodległości,	w	 styczniu	 1992	 r.	
Serbia	i	Chorwacja	podpisały	układ	o	zawieszeniu	broni,	
zaś	w	kwietniu	ONZ	wysłała	do	Chorwacji	siły	pokojo-
we.	W	 tym	 samym	1992	 roku	Unia	 Europejska	 uznała	
nowe	 państwo	 i	 nawiązała	 stosunki	 dyplomatyczne	
z	Zagrzebiem2.

Przez	 całą	 dekadę	 lat	 dziewięćdziesiątych	 politykę	
tego	kraju	charakteryzował	autorytarny	styl	zarządzania,	
reprezentowany	przez	ówczesnego	prezydenta	Chorwa-
cji,	Franjo	Tudjmana3.	Do	1995	r.	trwał	konflikt	serbsko-
-chorwacki	 o	 niektóre	 tereny,	 szczególnie	 zachodnią	
Slawonię	 i	 Krajinę,	 obszary	 zamieszkane	 przez	 mniej-
szość	serbską.	W	grudniu	wspomnianego	roku	podpisa-
no	 ugodę	w	Dayton	 (USA),	 uznającą	 granice	 państwa,	
jednak	ostatecznie	zostały	one	ustalone	dopiero	w	1998	r.

Podczas	gdy	inne	kraje	Europy	Środkowej	i	Wschod-
niej	rozpoczęły	swoją	drogę	do	Unii	właśnie	w	połowie	
lat	 dziewięćdziesiątych,	 Chorwacja	 wciąż	 borykała	 się	
z	problemem	rozpadu	federacji	jugosłowiańskiej4.	Poza	
tym	politykę	F.	Tudjmana	po	zawarciu	układu	w	Dayton	
charakteryzowała	wrogość	wobec	Unii	i	jej	idei,	zwłasz-
cza	zbliżenia	regionalnego.	Krytykował	on	też	Europę	za	
nieudzielenie	 pomocy	 podczas	 wojny,	 szczególnie	 za	
embargo	na	dostawy	broni,	które	bardziej	dotykało	słabo	
uzbrojonych	Chorwatów	niż	Serbów.	Ta	postawa	znala-
zła	 odzwierciedlenie	 w	 konstytucji,	 do	 której	 dodano	
artykuł	 zakazujący	państwu	 członkostwa	w	organizacji	
międzynarodowej,	która	mogłaby	doprowadzić	do	odbu-
dowy	Jugosławii	lub	podobnego	bałkańskiego	zrzeszenia	
krajów.

Unia	 Europejska	odpowiedziała	na	 to	 zamrożeniem	
stosunków	z	Chorwacją.	W	rezultacie	Chorwacja	zakoń-
czyła	tę	dekadę	w	izolacji	i	bez	formalnego	porozumie-
nia	 z	 Unią	 regulującego	 wzajemne	 stosunki.	 Kierunek	
polityki	 zmienił	 się	 dopiero	 po	 śmierci	 F.	 Tudjmana	
(w	 grudniu	 1999	 r.)	 i	 utracie	władzy	 przez	 jego	 partię	
oraz	w	wyniku	wyborów	nowego	prezydenta	w	styczniu	
2000	 r.	 Kolejne	 rządy	 uczyniły	 członkostwo	 w	 Unii	
głównym	celem	chorwackiej	polityki	zagranicznej	i	w	tej	
sprawie	uzyskano	konsensus	polityczny.	

Nowe	podejście	opierało	się	na	przeświadczeniu,	że	
izolacja	nie	jest	ani	pożądana,	ani	możliwa	w	dłuższym	
okresie5.	 Aby	 kraj	 mógł	 przetrwać,	 Chorwacja	 musi	
korzystać	z	instytucji	europejskich.	Jeśli	pozostanie	poza	
nimi,	 ryzykuje	 regresem	 ekonomicznym,	 kulturalnym	
i	politycznym,	który	może	prowadzić	do	permanentnego	
poczucia	 zagrożenia,	 włącznie	 z	 militarnym.	 Najlep-
szym	przykładem	takiej	izolacji	była	Serbia	i	jej	konflikt	
z	 Kosowem,	 odbijający	 się	 szerokim	 echem	 w	 całym	
regionie.

Unia	 i	 NATO	 początkowo	 odpowiedziały	 entuzja-
stycznie	na	zmiany	w	chorwackiej	polityce.	W	dniu	25	
maja	2000	r.	Chorwacja	została	członkiem	Partnerstwa	
dla	 Pokoju,	 będącego	 pierwszym	 krokiem	 do	 pełnego	
członkostwa	w	NATO	(uzyskanego	1	kwietnia	2009	r.),	
zaś	29	października	2001	r.	podpisała	Układ	o	stabiliza-
cji	 i	 stowarzyszeniu	 z	UE6.	Oficjalny	wniosek	 o	 pełne	
członkostwo	 złożyła	 w	 lutym	 2003	 r.,	 zaś	 w	 czerwcu	
2004	r.	uzyskała	status	państwa	kandydującego	(tabela	1).	

Tabela 1

Harmonogram przygotowań do akcesji Chorwacji do UE

Rok Wydarzenie

2001 Podpisanie	Układu	o	stabilizacji	i	stowarzyszeniu	(29	października)

2003 Złożenie	wniosku	o	członkostwo	(21	lutego)

2004 Uzyskanie	statusu	państwa	kandydującego	(20	czerwca)

2005 Oficjalne	rozpoczęcie	negocjacji	(4	października)

2011 Zakończenie	negocjacji	akcesyjnych	(30	czerwca)

2011 Podpisanie	traktatu	akcesyjnego	(9	grudnia)

2012 Referendum	akcesyjne	(22	stycznia)

2013 Wejście	do	UE	(1	lipca)

Źródło: The Delegation of the European Union to the Republic of Croatia, http://www.delhrv.ec.europa.eu/?lang=en&content=63 
[30.9.2013].

Problemem,	 z	 którym	 borykał	 się	 chorwacki	 rząd,	
była	 sprawa	 zbrodni	 wojennych.	 Duże	 zastrzeżenia	
pojawiały	 się	 wobec	 współpracy	 z	Międzynarodowym	
Trybunałem	Karnym	ds.	byłej	Jugosławii.	Społeczeństwo	
chorwackie	uważało	niektórych	generałów	oskarżanych	
przez	Trybunał	za	bohaterów	narodowych	(szczególnie	
A.	 Gotovinę).	 Problem	 ten	 rozwiązano	 w	 kolejnych	

latach	–	w	2008	r.	trzech	z	nich	postawiono	przed	chor-
wackim	sądem,	a	w	2011	r.	dwóch	skazano	(w	2013	r.	
zostali	jednak	uniewinnieni)7.

Przed	 rozpoczęciem	 przeglądu	 stopnia	 zgodności	
prawa	kraju	kandydującego	z	prawem	unijnym	(screening),	
Komisja	Europejska	wydała	opinię	o	sytuacji	w	Chorwa-
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cji8.	Wynikało	z	niej,	że	jest	to	państwo	demokratyczne,	
o	 stabilnych	 instytucjach,	 gwarantujące	 przestrzeganie	
prawa	i	bez	większych	zakłóceń	w	przestrzeganiu	pod-
stawowych	praw.	Stwierdzono	także,	że	jest	to	państwo	

o	gospodarce	rynkowej.	Komisja	nie	dostrzegła	też	więk-
szych	 trudności	w	wypełnieniu	przez	Chorwację	zobo-
wiązań	w	wielu	dziedzinach.	Dokładny	przegląd	stano-
wiska	Komisji	przedstawiono	w	tabeli	2.

Tabela 2

Stanowisko Komisji Europejskiej wobec dostosowania przepisów prawnych Chorwacji przed rozpoczęciem screeningu

Dziedzina Stanowisko Komisji

Unia	gospodarcza	i	monetarna Brak	trudności

Statystyka Brak	trudności

Polityka	przemysłowa Brak	trudności

Małe	i	średnie	przedsiębiorstwa Brak	trudności

Nauka i badania Brak	trudności

Edukacja Brak	trudności

Polityka	kulturalna	i	medialna Brak	trudności

Relacje	zagraniczne Brak	trudności

Wspólna	polityka	zagraniczna Brak	trudności

Polityka	bezpieczeństwa Brak	trudności

Zabezpieczenia	budżetowe	i	finansowe Brak	trudności

Swobodny	przepływ	kapitału Konieczność	poprawy

Prawo	spółek Konieczność	poprawy

Rybołówstwo Konieczność	poprawy

Transport Konieczność	poprawy

Energetyka Konieczność	poprawy

Ochrona	zdrowia Konieczność	poprawy

Ochrona	konsumentów Konieczność	poprawy

Usługi	finansowe Konieczność	poprawy

Swoboda	przepływu	towarów Szczególne	wsparcie

Swoboda	przepływu	usług Szczególne	wsparcie

Swoboda	przepływu	osób Szczególne	wsparcie

Polityka	konkurencji Szczególne	wsparcie

Rolnictwo Szczególne	wsparcie	

Opodatkowanie Szczególne	wsparcie

Polityka	socjalna Szczególne	wsparcie

Polityka	zatrudnienia Szczególne	wsparcie

Telekomunikacja	i	technologie	informatyczne Szczególne	wsparcie

Polityka	regionalna Szczególne	wsparcie

Sądownictwo Szczególne	wsparcie

Polityka	spraw	wewnętrznych Szczególne	wsparcie

Ochrona	środowiska Szczególne	wsparcie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://europa.eu.int/comm/enlargement/croatia/eu-relations.htm [7.6.2013].

Z	 przedstawionej	 tabeli	 wynika,	 że	 Komisja	 jedno-
cześnie	uznawała	Chorwację	za	kraj	 stabilny,	o	 rozwi-
niętych	 strukturach	 demokratycznych	 i	 uważała,	 że	
w	 kluczowych	 dziedzinach	 prawnych	 konieczne	 są	
szczególnie	 wytężone	 prace	 dostosowawcze.	 Jedną	
z	przyczyn	 tej	 opinii	mogła	być	 chęć	pokazania	przez	
Komisję	gotowości	do	dalszego	rozszerzania	Unii	w	sytu-

acji,	 gdy	 odzywały	 się	 głosy,	 iż	 tempo	 jej	 rozrostu	
(w	obliczu	niedalekiego	wówczas	–	w	2004	r.	–	najwięk-
szego	z	dotychczasowych	rozszerzenia)	jest	zbyt	szybkie	
i	kolejne	przyjęcia	powinny	zostać	zablokowane.	Mogło	
też	 chodzić	 o	 pokazanie,	 iż	 Bałkany	 są	 uważane	 za	
region	 w	 pełni	 odpowiadający	 standardom	 unijnym,	
spełniający	 kryteria	 demokratyczne.	 Takie	 podejście	
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było	związane	z	dużym	zaangażowaniem	Unii	między	
innymi	w	proces	normalizacji	stosunków	między	Serbią	
a	 innymi	 krajami,	 szczególnie	 Kosowem,	 i	 łagodzenia	
napięć	w	regionie.

W	październiku	2005	r.	Rada	Ministrów	UE	wyraziła	
zgodę	na	rozpoczęcie	rozmów	w	sprawie	przystąpienia	
Chorwacji	do	Unii	Europejskiej.	Szczególnego	wsparcia	
udzielały	 jej	 przede	wszystkim	 Francja	 i	 Niemcy,	 lecz	
równie	skuteczne	były	zabiegi	o	pomoc	grupy	niewiel-
kich	krajów	z	Europy	Środkowej,	takich	jak	Austria,	Sło-
wacja,	 Czechy	 i	 Słowenia,	 a	 także	 państw	 bałtyckich.	
Ponadto	–	zdaniem	Dejana	Joviċa	–	Chorwacja	skutecz-
nie	 lobbowała	 w	Watykanie,	 przez	 który	 wpłynęła	 na	
kilka	 ważnych	 krajów	 katolickich,	 takich	 jak	 Polska,	
Włochy	 czy	 Irlandia9.	 Znaczenie	 Kościoła	 katolickiego	
dla	 wsparcia	 procesu	 przystąpienia	 Chorwacji	 do	Unii	
zostało	podkreślone	w	specjalnym	podziękowaniu	chor-
wackiego	premiera	złożonym	arcybiskupowi	Zagrzebia.

Proces screeningu,	rozpoczęty	w	październiku	2005	r.,	
zakończył	się	rok	później.	Trwały	już	wówczas	negocja-
cje	akcesyjne,	zamknięto	nawet	niektóre	rozdziały,	takie	
jak:	nauka	 i	badania,	polityka	konkurencji	 i	unia	celna	
oraz	polityka	społeczna	i	zatrudnienie.

Kolejne	lata	to	dalsze	negocjacje	i	wstępne	zamyka-
nie	niektórych	rozdziałów	–	na	7	Konferencji	Akcesyjnej	
30	października	2008	r.	liczba	otwartych	obszarów	spa-
dła	do	dwudziestu	jeden.	Okres	od	listopada	2008	r.	do	
września	2009	r.	to	czas	zawieszenia	rozmów	z	powodu	
sporu	granicznego	ze	Słowenią,	którego	mimo	dyploma-
tycznego	wsparcia	dla	obu	stron	nie	udało	się	rozwiązać	
przez	 prawie	 rok.	 Ostatecznie	 jednak	 premierzy	 obu	
krajów	 zgodzili	 się,	 iż	 Słowenia	 nie	 będzie	 blokować	
wejścia	 Chorwacji	 do	 Unii.	 Stosowne	 porozumienie	
podpisano pod koniec omawianego okresu10.

Dodatkowymi	 obszarami	 kontrowersji,	 również	
oddanymi	 pod	 międzynarodowy	 arbitraż,	 były	 sprawy	
chorwackich	rachunków	w	Ljubljanska	Banka	oraz	zasięg	
strefy	 ochronnej	 połowowej	 i	 ekologicznej,	wyznaczo-
nej	 dla	 krajów	Unii	 (odnośna	 decyzja	 weszła	 w	 życie	 
1	stycznia	2008	r.).	Ostatecznie	ugoda	została	ratyfiko-
wana	przez	parlamenty	obu	krajów	–	Chorwacji	w	2009	r.	
i	Słowenii	w	kwietniu	2013	r.11

Negocjacje	zamknięto	30	czerwca	2011	r.,	zaś	12	paź-
dziernika	2011	r.	Komisja	Europejska	wydała	pozytywną	
opinię	 o	 przystąpieniu	Chorwacji	 do	 struktur	 unijnych.	
Traktat	o	przystąpieniu	(The Accession Treaty for Croatia)	
został	podpisany	9	grudnia	2011	roku12.	W	dniu	22	stycz-
nia	 2012	 r.	 w	 referendum	 Chorwaci	 opowiedzieli	 się	
większością	 66%	 głosów	 za	 członkostwem	 ich	 kraju	
w	 UE,	 przy	 frekwencji	 wynoszącej	 mniej	 niż	 połowę	
uprawnionych	do	głosowania	(43,5%).	

Kolejny	 raport	 Komisji	 Europejskiej,	 przedstawiony	
w	marcu	 2013	 r.,	 chociaż	 podkreślał	 dokonania,	 takie	
jak	prywatyzacja	przemysłu	stoczniowego	i	rozwiązanie	
sporu	 bankowego	 ze	 Słowenią,	 zwracał	 też	 uwagę	 na	
wciąż	 istniejące	problemy,	z	których	największym	była	

walka	ze	zorganizowaną	przestępczością	 i	korupcją.	 Ist-
niejące	przepisy	prawne	nie	były	egzekwowane,	a	dekla-
rowane	zmiany	zostały	przeprowadzone	połowicznie13.

Główne problemy

Kontrowersji	 związanych	z	przystąpieniem	Chorwa-
cji	 do	 struktur	 unijnych	 jest	więcej.	Oprócz	 już	wspo-
mnianych	 spraw,	 takich	 jak	 nie	 do	 końca	 poprawne	
wypełnienie	 wszystkich	 zobowiązań	 sformułowanych	
w	Układzie	o	stabilizacji	 i	stowarzyszeniu	czy	problem	
zbrodni	wojennych,	pojawiają	 się	 inne.	 Jedna	z	nich	–	
obawa	 przed	 wykupem	 ziemi	 przez	 cudzoziemców,	
zwłaszcza	Włochów	i	Austriaków	–	jest	bardzo	podobna	
do	problemu,	który	istniał	w	Polsce.

Sprawą,	z	którą	wciąż	boryka	się	chorwacka	gospo-
darka,	 jest	 zbyt	 duża	 pomoc	 publiczna	 dla	 przedsię-
biorstw	państwowych,	niewielkie	postępy	w	restruktury-
zacji	dużych	przedsiębiorstw,	hamowanie	rozwoju	sek-
tora	 prywatnego	 przez	 brak	 odpowiednich	 przepisów	
wspierających	 jego	 działalność	 oraz	 mała	 mobilność	
pracowników.	To	ostatnie	może	wyglądać	podobnie	jak	
w	 Polsce,	 gdyż	 emigracja	 zarobkowa	 za	 granicę	 jest	
popularna,	zaś	w	kraju	stosunkowo	niewiele	osób	decy-
duje	się	podjąć	pracę	w	innym	mieście	–	prawdopodob-
nie	także	z	powodu	wysokich	kosztów	najmu	mieszkań	
i	 trudności	 ze	 znalezieniem	 pracy.	 O	 skali	 problemu	
świadczy	ponad	350	tys.	osób	niepracujących,	co	ozna-
cza	najwyższą	od	ponad	10	lat	stopę	bezrobocia,	w	grud-
niu	2012	r.	wynoszącą	21,2%14.

Wciąż	nie	do	końca	 rozwiązana	 jest	kwestia	niskiej	
sprawności	 administracji	 publicznej	 i	 sądownictwa,	
zastrzeżenia	pojawiają	 się	w	sprawie	praw	mniejszości	
narodowych,	poprawiły	się	jednak	stosunki	ze	Słowenią,	
a	 także	 Bośnią	 i	 Hercegowiną.	Ważną	 sprawą	 jest	 też	
kwestia	 własności	 dóbr	 (często	 przejętych	 po	 wojnie	
przez	 Chorwatów)	 należących	 do	 powracających	
uchodźców,	zwłaszcza	serbskich,	choć	deklaracje	rządu	
chorwackiego	są	uchodźcom	przychylne.

Gospodarka Chorwacji

Jednym	z	najważniejszych	zagadnień	są	jednak	kwe-
stie	 gospodarcze.	 Chorwacja	 jest	 niewielkim	 krajem,	
czterokrotnie	mniejszym	od	Polski15. 

Podstawowe	dane	zawarte	są	w	tabeli	3.

Większość	 ludności	 mieszka	 w	 miastach.	 Warunki	
życia	można	określić	jako	dobre,	średni	poziom	jest	zbli-
żony	 do	 polskiego,	 choć	występuje	 znaczne	 zróżnico-
wanie regionalne.

Gospodarka	kraju	borykała	się	z	dużymi	trudnościa-
mi.	Po	zakończeniu	wojny	w	1995	r.	do	końca	dekady	
rosła	 inflacja,	 deficyt	 budżetowy,	 dług	 zagraniczny	
i	bezrobocie,	co	wywoływało	duże	niezadowolenie	spo-
łeczne.	Na	 początku	 nowego	 tysiąclecia	 do	Chorwacji	
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Gospodarka	Chorwacji	 opiera	 się	przede	wszystkim	
na	usługach	(68,4%	w	2011	r.)	i	przemyśle	(20,5%).	Naj-
większy	udział	w	nim	ma	przemysł	przetwórczy	(ponad	
82%),	w	tym	przemysł	spożywczy,	metalowy	i	stocznio-
wy,	ważnymi	gałęziami	 są	 też	zaopatrzenie	w	energię,	
górnictwo,	wydobycie	ropy	naftowej	i	gazu.	Znaczącym	
źródłem	przychodów	jest	turystyka.

Bilans	 handlowy	 Chorwacji	 jest	 ciągle	 ujemny.	 Po	
rekordowym	deficycie	w	2008	 r.,	wynoszącym	10,057	
mld	 euro,	 sytuacja	 z	 roku	 na	 rok	 systematycznie	 się	
poprawia	(w	2011	r.	było	to	5,931	mld	euro)16.

Polska	nie	 jest	 szczególnie	ważnym	partnerem	han-
dlowym	Chorwacji.	Zajmuje	8-9	pozycję	wśród	krajów	
UE	 (głównymi	 partnerami	 są	 Włochy	 i	 Austria)	 pod	
względem	 obrotów,	 notując	 stale	 dodatnie	 saldo	
w	wymianie	handlowej.	Kryzys	najbardziej	dotknął	han-
del	zagraniczny	Chorwacji	w	2009	r.,	co	przełożyło	się	
na	prawie	29%	spadek	wymiany,	jednak	już	kolejny	rok	
przyniósł	pewne,	acz	nieznaczne	 (wzrost	o	1,6%)	oży-
wienie	 (podobną	 tendencję	można	było	zaobserwować	
w	handlu	z	innymi	krajami	Unii).	Ten	trend	utrzymał	się	

w	kolejnym	2011	r.	Choć	gospodarka	chorwacka	została	
poważnie	dotknięta	kryzysem,	to	jednak	ogólne	kierunki	
wymiany	 nie	 zostały	 naruszone,	 a	 stosunki	 handlowe	
utrzymane,	 zaś	 rozmiary	 wymiany	 odbudowywane	
w	miarę	możliwości.

Główne	 towary	 w	 polskim	 eksporcie	 to:	 wyroby	
papierowe,	 kauczukowe,	 pojazdy	 mechaniczne,	 żyw-
ność	i	wyroby	meblarskie,	zaś	w	imporcie	leki,	wyroby	
meblarskie,	folia	aluminiowa,	odzież	i	wyroby	cukierni-
cze17.	Eksperci	z	PARP	oceniają,	że	możliwy	jest	wzrost	
wymiany	między	obydwoma	krajami,	choć	nie	będą	jej	
sprzyjać	 kolejne	 dostosowania	 do	 norm	 unijnych	
w	Chorwacji,	gdyż	oznaczają	one	zwiększenie	kosztów	
produkcji,	a	co	za	tym	idzie	–	wzrost	cen	(choć	podobny	
problem	 dotyczy	 wszystkich	 partnerów	 tego	 kraju).	
Z	uwagi	na	brak	danych	trudno	jest	obecnie	ocenić,	jak	
perspektywa	członkostwa	Chorwacji	w	Unii	wpłynęła	na	
wymianę	 polsko-chorwacką	 w	 2012	 r.,	 istnieje	 jednak	
możliwość,	że	w	wyniku	ograniczenia	pomocy	państwa	
dla	 chorwackich	 przedsiębiorstw	 konkurencyjność	 pol-
skiego	 eksportu	wzrośnie.	 Znaczny	wzrost	 całkowitych	

napłynął	 kapitał	 zagraniczny,	 głównie	 do	 branż:	 tury-
stycznej	 i	 petrochemicznej,	 przeprowadzono	 też	 nie-
zbędne	 reformy,	 co	pozwoliło	ustabilizować	gospodar-
kę,	 utrzymywać	 inflację	 na	 niskim	 poziomie	 i	 zmniej-
szyć	deficyt.	 Ta	 korzystna	 sytuacja	utrzymywała	 się	do	
2008	 r.,	 pierwszego	 roku	kryzysu,	 gdy	 inflacja	wzrosła	
z	2,9%	do	6,1%,	spadając	jednak	w	kolejnych	latach	do	
2,4%,	1,1%	i	2,3%	w	2011	r.	Niestety,	spadek	inflacji	nie	
przełożył	się	na	stabilizację	gospodarki	–	malał	również	
PKB.	Najwyższy	 od	 lat	 poziom,	wynoszący	w	 2008	 r.	
47,543	mld	euro,	obniżył	się	w	kolejnym	roku	do	44,781	
mld	euro	(co	oznaczało	gwałtowne	załamanie	i	poważ-

ne	problemy	dla	gospodarki).	W	2011	r.	PKB	nieznacz-
nie	 wzrósł	 do	 poziomu	 44,922	 mld	 euro	 (podobny	
poziom	utrzymał	się	w	2012	r.).	Stopa	bezrobocia	spada-
ła	 aż	 do	 2009	 r.,	 osiągając	 najniższy	 poziom	 14,9%,	
później	 jednak	 wzrosła	 aż	 do	 poziomu	 21,1%	 pod	
koniec	grudnia	2012	r.	Oznacza	to	duże	obciążenie	dla	
tak	niewielkiego	kraju,	tym	bardziej,	że	wzrasta	też	dług	
publiczny	w	relacji	do	PKB,	od	najniższego	osiągniętego	
w	 2008	 r.	 poziomu	 28,9%	 (który	 trudno	 zaliczyć	 do	
szczególnie	niskich),	aż	do	51,3%	w	2012	r.;	co	gorsze,	
obserwuje	się	dalszą	wyraźną	tendencję	wzrostową.	

Tabela 3

Podstawowe dane o gospodarce Chorwacji, rok 2012

Powierzchnia	kraju 56,6	tys.	km	kw.

Liczba	mieszkańców 4,4	mln

Podział	administracyjny 21 żupaniji

Największe	miasta Zagrzeb,	Split,	Rijeka,	Osijek

Odsetek	mieszkańców	miast 64%

PKB 44,9	mld	EUR	

Tempo	wzrostu	PKB -0,4%a

Dług	publiczny	w	stosunku	do	PKB 51,3%	

Stopa inflacji 3,4%

Stopa	bezrobocia 21,1%	

a szacunki na 2013 r. według http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/cpaceq/documents/cceq_2013_q1_en.pdf

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://zagrzeb.trade.gov.pl, Republika Chorwacji. �rzewodnik rynkowy dla przedsi�bior- Republika Chorwacji. �rzewodnik rynkowy dla przedsi�bior-
ców, �AR�, Warszawa 2006, s. 5-52 i Encyklopedia, �WN, http://encyklopedia.pwn.pl [7.8.2013], European Commission, 
Comprehensive monitoring report on Croatia’s state of preparedness for EU membership, Brussels, 10.10.2012, s. 50-53 oraz dane 
Eurostatu.
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obrotów	towarowych	jest	jednak	mało	prawdopodobny,	
gdyż	 Chorwacja	 nie	 jest	 szczególnie	 silnym	 partnerem	
gospodarczym.

Sytuacja Chorwacji jako nowego członka Unii 
Europejskiej - próba oceny

Choć	Komisja	 Europejska	wydała	pozytywną	opinię	
w	 sprawie	 członkostwa	 Chorwacji	 w	 strukturach	 unij-
nych,	 to	 nie	 wszystkie	 trudności	 zostały	 rozwiązane.	
O	 niektórych	 już	 wspomniano.	 Wciąż	 jeszcze	 nie	 do	
końca	 została	 rozstrzygnięta	 sprawa	 pomocy	 państwa	
dla	 przedsiębiorstw,	 nie	 zakończono	 również	 reform	
strukturalnych	 (zwłaszcza	 systemu	 emerytalnego)	 oraz	
nie	ograniczono	biurokracji	i	korupcji.	Niemiecki	dzien-
nik	„Süddeutsche	Zeitung”	ostrzegał,	iż	kraj	ten	stanie	się	
dla	Unii	„drugą	Grecją”18,	 równie	nieprzygotowaną	do	
członkostwa	jak	ta	pierwsza,	co	może	wywołać	w	przy-
szłości	podobne	problemy	do	tych,	z	jakimi	dziś	boryka	
się	ugrupowanie.	Kolejnym	problemem	jest	przewidywa-
ne	pogłębienie	deficytu	budżetowego,	związane	z	obniż-
ką	 stawki	 podatku	 VAT	 na	 usługi,	 mimo	 iż	 od	 marca	
2012	r.	podatek	ten	wzrósł	dla	wielu	dziedzin	do	pozio-
mu	25%19.	Tak	duże	zmiany	podatku	wiążą	się	ze	zmniej-
szeniem	 konsumpcji	 krajowej	 pod	 wpływem	 wzrostu	
cen,	którego	może	nie	zrównoważyć	spodziewany	więk-
szy	napływ	turystów	i	wpływy	z	tej	dziedziny	gospodar-
ki.	 Obniżono	 wprawdzie	 podatek	 na	 żywność,	 lecz	
prawdopodobnie	niewiele	to	zmieni,	jeśli	chodzi	o	popra-
wę	 sytuacji	 w	 gospodarce,	 gdyż	 każdy	 konsument	 ma	
ograniczone	 możliwości	 spożywcze	 i	 nawet	 obniżka	
ceny	 nie	 wpłynie	 radykalnie	 na	 ich	 powiększenie.	
Ponadto	tradycyjnie	znaczącym	źródłem	dochodów	były	
transfery	emigrantów,	tymczasem	aż	12	krajów	unijnych	
zdecydowało	się	na	ograniczenie	dostępu	pracowników	
chorwackich	do	swoich	rynków	pracy20.

Przewidywany	spadek	tempa	wzrostu	ma	znaczenie	
także	dla	międzynarodowej	oceny	sytuacji	gospodarczej	
w	 Chorwacji.	 Głęboka	 recesja,	 wysokie	 zadłużenie	
zagraniczne	kraju,	wynoszące	około	100%	PKB	i	wyso-
kie	bezrobocie	nie	dają	podstaw	do	optymizmu.	Nawet	
spodziewane	 wyższe	 dochody	 z	 turystyki	 nie	 będą	
mogły	znacząco	poprawić	sytuacji,	zwłaszcza	w	obliczu	
spadku	 napływu	 zagranicznych	 inwestycji21. Ponadto 
w	 lutym	 2013	 r.	 agencja	 ratingowa	Moody’s	 obniżyła	
rating	Chorwacji	do	tak	zwanego	„śmieciowego”	pozio-
mu,	 a	 perspektywę	 ze	 stabilnej	 do	negatywnej22.	Uza-
sadniła	 to	 tym,	 że	mimo	wejścia	 do	 struktur	 unijnych,	
warunki	w	Europie	i	inercja	chorwackiego	rządu	w	prze-
prowadzaniu	reform	prawdopodobnie	obniżą	oczekiwa-
ne	korzyści,	tym	bardziej,	że	wciąż	brakuje	oznak	oży-
wienia	gospodarczego	w	tym	kraju.	Ta	ocena	z	pewno-
ścią	ogranicza	zaufanie	inwestorów	i	wpływa	na	zmniej-
szenie	 inwestycji,	 a	 co	 za	 tym	 idzie,	 utrudnia	 wyjście	
z	 kryzysu,	 tym	 bardziej,	 że	 już	 wcześniej	 podobnie	
oceniły	Chorwację	inne	agencje.	

Czynnikiem,	który	może	pomóc	chorwackiej	gospo-
darce,	 są	 dotacje	 z	 funduszy	 europejskich.	 W	 drugim	
półroczu	 2013	 r.	 Chorwacja	 ma	 otrzymać	 449,4	 mln	
euro,	 głównie	 z	 funduszy	 strukturalnych	 i	 Funduszu	
Spójności23.	Fundusze	na	rozwój	rolnictwa	będą	dostęp-
ne od 2014 r.

Warto	też	wspomnieć,	że	od	2003	r.	do	chwili	wej-
ścia	 do	 Unii	 Chorwacja	 była	 członkiem	 Środkowo-
europejskiego	Porozumienia	o	Wolnym	Handlu	(Central 
European Free Trade Agreement	–	CEFTA),	w	skład	któ-
rego	obecnie	wchodzą	głównie	kraje	z	Chorwacją	sąsia-
dujące24.	Jej	eksport	w	ramach	tego	ugrupowania	stano-
wił	około	20%	całkowitej	sprzedaży	poza	granice	kraju,	
zaś	 import	 był	 znacznie	mniejszy,	 gdyż	wynosił	 około	
5-6%25.	Przeprowadzone	przez	Wiener Institut für Inter-
nationale Wirtschaftsvergleiche	 symulacje	dowodzą,	 że	
po	wejściu	w	struktury	unijne	i	związanej	z	tym	zmianie	
warunków	wymiany	nie	powinno	dojść	do	znaczących	
reorientacji	w	kierunkach	 i	wartości	eksportu	 i	 importu	
chorwackiego.	 Prognozowany	 jest	 wzrost	 eksportu	 do	
krajów	UE	o	2,2%,	zaś	do	krajów	CEFTA	eksport	miałby	
spaść	o	0,7%,	co	nie	powinno	mieć	negatywnych	skut-
ków	dla	gospodarki	chorwackiej26.

Pierwsze	 reakcje	 prasowe	 po	 akcesji	 były	 raczej	
powściągliwe	i	nie	dodawały	niczego	nowego	do	zastrze-
żeń	zgłaszanych	poprzednio.	Wspominano	o	zmęczeniu	
Chorwatów	 reformami,	 ich	 obawie	 o	 utratę	 znacznej	
części	 dochodów	 z	 turystyki	 na	 skutek	 wprowadzenia	
wiz	dla	Rosjan,	Ukraińców	i	Turków,	złej	sytuacji	gospo-
darczej	kraju	i	konieczności	jego	rozwoju,	w	czym	mają	
pomóc	środki	z	unijnych	funduszy.	W	latach	2014-2020	
ma	to	być	kwota	13-14	mld	euro27.

Trudno	jednoznacznie	ocenić,	jakie	będą	skutki	przy-
stąpienia	 Chorwacji	 do	 Unii	 Europejskiej.	 Jest	 to	 mała	
i	słaba	gospodarka,	której	akcesja	nie	wpływa	znacząco	
na	 Unię.	 Niewątpliwie	 w	 dłuższej	 perspektywie	 dla	
Chorwacji	 jest	 to	 decyzja	 korzystna	 –	 konieczne	 było	
przeprowadzenie	 szeregu	 reform,	 których	 wyniki	 będą	
widoczne	za	kilka	lat.	Państwo	otrzyma	wsparcie	unijne,	
które	 będzie	 zapewne	 skrupulatniej	 rozliczane	 niż	 to	
miało	 miejsce	 w	 Grecji,	 czarne	 przewidywania	 „Süd-Süd-
deutsche Zeitung”	nie	powinny	się	więc	spełnić.

                    
*	 Dr	 Ewa	 Szymanik,	 Uniwersytet	 Ekonomiczny	 w	 Krakowie,	

Katedra	Mikroekonomii,	e-mail:	szymanie@uek.krakow.pl

1 �odróże marzeń. Chorwacja,	Mediaprofit,	Warszawa	2007,	 
s.	16-45	i	R.	Abraham,	Chorwacja,	National	Geografic,	Warszawa	
2011,	s.	24-35.

2 http://www.euractiv.com/enlargment/eu-croatia-relations/
article-129605	[6.6.2013]

3	D.	 Jović,	Croatia and the European Union: a long delayed 
journey,	University	of	Stirling,	JSEB,	Vol.	8,	No.	1,	April	2006,	s.	1,	
�odróże marzeń. Chorwacja,	op.	cit.,	s.	44-45	i	R.	Abraham,	Chor-
wacja,	op.	cit.,	s.	35.



16 Unia	Europejska.pl	Nr	4	(221)	2013

STREFA WOLNEGO HANDLU UE-USA. 
INSTRUMENTY CHRONIĄCE RYNKI 
ROLNO-ŻYWNOŚCIOWE 

Janusz Rowiński*

W	zakończeniu	artykułu	„Strefa	wolnego	handlu	UE-
-USA.	Problematyka	gospodarki	żywnościowej”,	opubli-
kowanego	w	poprzednim	numerze	„Unii	Europejskiej.pl”1 
stwierdzono,	że	handel	artykułami	 rolno-żywnościowy-
mi	między	Unią	 Europejską	 a	 Stanami	 Zjednoczonymi	
Ameryki	w	ostatnich	kilkunastu	latach	miał	dla	obu	stron	
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