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Καλώς ήρθες Κροατία! 

 

Η 1η Ιουλίου 2013, οπότε και η Λιθουανία θα αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου 

για το δεύτερο μισό του έτους, αποτελεί μία ιστορική ημέρα για την Κροατία και για την 

Eυρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων συλλήβδην. Η Κροατία γίνεται το 28ο 

μέλος της Ε.Ε. και το δεύτερο κράτος της περιοχής -μετά τη Σλοβενία- που γίνεται μέρος 

του Eυρωπαϊκού οικοδομήματος. Η Κροατία υφίσταται ως ανεξάρτητο κράτος για 22 

μόλις χρόνια, μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της τον Ιούνιο του 1991, ενώ 

απέκτησε πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα ως κράτος τον Αύγουστο του 1995, οπότε και 

έληξαν οι κοινές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και των Κροατικών δυνάμεων κατά του 

Σερβικού στρατού και των παραστρατιωτικών οργανώσεων. 

Η Κροατία αποτελεί  συγκριτικά μικρή σε μέγεθος οικονομία, η οποία βασίζεται 

κυρίως στον τριτογενή τομέα (70% του ΑΕΠ), ενώ το κατά κεφαλήν εισόδημα 

αντιστοιχεί στο 64% του μ.ο. της Ε.Ε.(27).  Οι πιο δυναμικοί τομείς της οικονομίας 

θεωρούνται ο τουρισμός και η βιομηχανία (ναυπηγική και χημική), αφού συνεισφέρουν 

από κοινού στο ¼ του ΑΕΠ και στο 1/3 των εξαγωγών. Τα σημαντικότερα προβλήματα 

που αντιμετωπίζει η Κροατική οικονομία -ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης- είναι 

η πολύ υψηλή ανεργία (19%), το υψηλό ποσοστό εισοδηματικών και περιφερειακών 

ανισοτήτων και το ολοένα αυξανόμενο δημόσιο χρέος  (66% το 2011).   

Η είσοδος της Κροατίας στην Ε.Ε. δημιουργεί μία σειρά από αλλαγές και 

μεταβολές στο πολιτικό, οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

οικοδομήματος. Στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, με την ένταξη θα προστεθούν οι 

περιφέρειες της Αδριατικής Κροατίας (62,1% μ.ο. Ευρωπαϊκού ΑΕΠ) και της 

Ηπειρωτικής Κροατίας (64.1%). Η άμεση ενίσχυση που προβλέπεται από τα Ταμεία 

Συνοχής αφορά 13 δις Ευρώ, τα οποία θα δαπανηθούν πρωτίστως για τη βελτίωση των 

υποδομών συγκοινωνίας (σιδηροδρομικό δίκτυο, λιμάνια, διεθνείς οδικές αρτηρίες). Δύο 

επιπλέον τομείς που αναμένεται να τύχουν κοινοτικής ενίσχυσης είναι ο αγροτικός 

τομέας και ο τομέας της περιβαλλοντικής διαχείρισης απορριμμάτων.   
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Με την πραγματοποίηση της πλήρους ένταξης της χώρας, θα προστεθούν στο 

Ευρωπαικό Κοινοβούλιο 12 ευρωβουλευτές, όπου ήδη συμμετέχουν ως παρατηρητές –

χωρίς ακόμη να διεθέτουν δικαίωμα ψήφου.1 Παρά τις προβληματικές που 

παρουσιάστηκαν κατά την πορεία των διαπραγματεύσεων αλλά και τα εκκρεμή 

ζητήματα που απομένει να διευθετηθούν, η ένταξη αποτελεί μία αδιαμφσιβήτητα θετική 

εξέλιξη για την Ε.Ε., ένα ακόμη βήμα στη διαδικασία σταδιακής ένταξης όλων των 

κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στο Ευρωπαϊκό μόρφωμα.2 Πρόκειται για μία 

στρατηγική φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει τις καταστρεπτικές συνέπειες του πολέμου και 

των εθνικιστικών ανταγωνισμών στην περιοχή, παράλληλα με την ένταξη της τελευταίας 

εδαφικής περιφέρειας της Ευρωπαικής ηπείρου στην Ε.Ε.  

Με βάση και την τελευταία έκθεση προόδου της Επιτροπής (26-03-2013) σχετικά 

με την ενταξιακή ετοιμότητα της Κροατίας, όλα δείχνουν ότι η χώρα βρίσκεται σε θετική 

τροχιά εφόσον, όπως συμπεραίνει η έκθεση, ανταποκρίθηκε στις δέκα πρωτεύουσες 

δεσμεύσεις της, όπως αυτές είχαν καθοριστεί από την προηγούμενη έκθεση (Οκτώβριος 

2012). Στα σημεία που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης συγκαταλέγεται η καταπολέμηση 

της διαφθοράς, η οποία δυστυχώς αποτελεί ένα χρόνια πρόβλημα, όχι μόνο για την 

Κροατία αλλά και για την περιοχή των Βαλκανίων γενικότερα. Πράγματι, είναι γνωστό 

ότι η Κροατία αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό στον διαβόητο άξονα λαθραίας μεταφοράς 

όπλων, ναρκωτικών, ανθρώπων -και όχι μόνο- ο οποίος συνδέει το απομακρυσμένο 

Πακιστάν και το Αφγανιστάν με την Ευρώπη, μέσω του Ιράν. 3 Το εν λόγω πρόβλημα 

αποτέλεσε, μάλιστα, θέμα έντονης συζήτησης στο Βρετανικό κοινοβούλιο, όπου τέθηκε 

το ζήτημα του αποτελεσματικού ελέγχου των διαρκώς επεκτεινόμενων Ευρωπαϊκών 

συνόρων, υπό το φως της συνεπακόλουθης αύξησης των λαθρομεταναστών. Άλλωστε, η 

ίδια η Βρετανία έχει διατηρήσει το δικαίωμα άρσης της συμμετοχής μιας χώρας στην 

Ένωση, στην περίπτωση καταπάτησης των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.     

Όσον αφορά τα επιμέρους ζητήματα που προέκυψαν κατά τη διαπραγματευτική 

διαδικασία, φαίνεται ότι αρκετοί αναλυτές, επιχειρηματίες, πολιτικοί κ.ο.κ., Κροάτες και 

                                                 
1
 Οι οποίοι έως και τις ευρωεκλογές του 2014 θα αποτελούνται 5 βουλευτές το ιυ κόμματος των Σοσιαλ -

δημοκρατών, 3 βουελυτές του ΕΛΚ, 1 βουλευτής της ομάδας των Φιλελευθέρων καθώς και 3 

ανεξάρτητους ευρωβουλευτές)  
2
 Το πρώτο βήμα αυτής της διαδικασίας ήταν η ένταξη  

3
 http://euobserver.com/opinion/118760 
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μη, διατηρούν τις επιφυλάξεις τους σχετικά με τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της 

ένταξης. Οι οικονομολόγοι επισημαίνουν τις έντονες διαφορές στην ανάπτυξη των δύο 

περιφερειών της χώρας (Αδριατική και Ηπειρωτική), οι οποίες συνεπάγονται αντίστοιχη 

ανισομερή πρόσβαση στα Ευρωπαϊκά κονδύλια, αφού η χορήγησή τους θα εξαρτηθεί 

από την αρτιότητα των προτάσεων προς χρηματοδότηση που θα κατατεθούν – συνεπώς, 

οι λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες δεν θα έχουν την ίδια τεχνογνωσία και, εν γένει, 

την ευχέρεια κατάρτισης εξίσου ολοκληρωμένων σχεδίων.  

Από την άλλη, διάφοροι επιχειρηματίες εμφανίζονται αισιόδοξοι, τονίζοντας τις 

νέες ευκαιρίες για τον τουρισμό και άλλους τομείς, αλλά και την προοπτική νέων 

επενδύσεων. Μάλιστα, η Κροατική κυβέρνηση προέβη και σε μείωση του ΦΠΑ στις 

τουριστικές υπηρεσίες, από 25% σε 10%, γεγονός που μαρτυρά τις μεγάλες προσδοκίες 

τής κυβέρνησης από τον τουρισμό, ενώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι η περίπτωση της 

Κροατίας εμφανίζει αρκετά κοινά σημεία με την Ελληνική. Φυσικά, δεν μοιράζονται 

όλοι οι αναλυτές την ίδια αισιοδοξία, και υπογραμμίζουν ότι οι Κροατικές επιχειρήσεις 

στερούνται της απαραίτητης τεχνογνωσίας για τη διεξαγωγή συναλλαγών με τα πιο 

αναπτυγμένα κράτη της Ευρώπης, ενώ οι μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις ενδέχεται να 

βρεθούν εκτεθειμένες ενόψει της συμμετοχής τους σε μία από τις μεγαλύτερες και 

ανοιχτές αγορές παγκοσμίως . στην προσπάθειά τους να διεισδύσουν σε νέες αγορές, 

ενδέχεται να εκτοπιστούν και από τις ήδη υπάρχουσες, λόγω της μειωμένης 

ανταγωνιστικότητάς τους.  

Εκτός από τις δυσκολίες που συνάντησε η Κροατία στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών της κατά την περίοδο των διαπραγματεύσεων, τα διμερή ζητήματα με τη 

Σλοβενία αποτέλεσαν το μεγαλύτερο κώλυμα στην ενταξιακή διαδικασία. Μείζον 

ζήτημα υπήρξε η συνοριακή διαφορά των δύο χωρών στην Αδριατική ακτή (θέμα που 

έχει παραπεμφθεί σε διαιτησία με τη συναίνεση των δύο μερών), ενώ το τελευταίο 

ζήτημα προς επίλυση προτού το Σλοβενικό Κοινοβούλιο επικυρώσει τη συνθήκη 

προσχώρησης (στις 2 Απριλίου) ήταν η διαμάχη σχετικά με τη χρεωκοπία της τράπεζας 

Ljubljanska Banka (LB) και της μη αποζημίωσης των Κροατών καταθετών το 1991.  
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Σε κάθε περίπτωση, η ένταξη έχει ήδη δρομολογηθεί και δεν μπορούμε παρά να 

ελπίζουμε ότι η Κροατία θα καταφέρει να υπερκεράσει τις δυσλειτουργίες που 

παρουσιάστηκαν και σε άλλα κράτη της περιοχής. Πάντως, οι Κροάτες πολίτες  είναι 

ευνοϊκά διατεθειμένοι απέναντι στην Ε.Ε., όπως φάνηκε και στο σχετικό δημοψήφισμα 

που διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2012. Παρόλο που η προσέλευση ήταν μικρή (μόλις 

43.67%), φαινόμενο γνώριμο σε πολλά κράτη-μέλη, τα 2/3 όσων ψήφισαν ήταν 

σύμφωνοι με την ένταξη. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι οι αισιόδοξοι θα δικαιωθούν 

μακροπρόθεσμα και ότι οι απαισιόδοξοι θα «αλλαξοπιστήσουν»...  

 

 


