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У време летњих годишњих одмора 2012. године хрватска влада је објавила да ће
продати највеће осигуравајуће друштво "Кроација осигурање" и једину преосталу банку у
државном власништву "Хрватску поштанску банку". [1]  Такође, у септембру 2012.
постало је јасно да хрватска влада намерава да прода и Луку Ријека и део хрватских
железница (као и да уступи концесију на већ изграђене аутопутеве). Нешто раније, у
марту 2012. године, објављено је да је најстарије бродоградилиште на источном Јадрану
''Краљевици'', основано још 1729. године, одлуком Владе Хрватске отишло у стечај (у
овом бродоградилишту је само од 1946. до 2006. године изграђено преко 200 бродова).
[2]

  

Дакле, мање од годину дана пре планираног ступања у ЕУ (1. јул 2013), или једанаест
година након потписивања Споразума о стабилизацији и придруживању, Хрватска се
суочава са озбиљним економским проблемима који су је натерали да продаје (или да
затвара) предузећа и финансијске организације у државном власништву.

  

Или, на крају такозваног европског пута Хрватске, који је фактички започет још 1999.
године када је Европска комисија предложила стварање Процеса за стабилизацију и
придруживање земаља југоисточне Европе (и након што је исте године усалаглашен
Пакт стабилности који важи за исти регион), Хрватска се суочила са озбиљним
економским проблемима.
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  Тачније, Хрватска је већ 2001. године потписала ССП са ЕУ (следеће године је на снагуступио Привремени трговински споразум). Године 2003. Хрватска је уручила Бриселуодговоре на Упитник ЕК. Године 2004. године добила је статус кандидата за чланство уЕУ као и датум за почетак преговора о чланству. [3]  (Или, може се тврдити да јеХрватска већ пре 8 година добила оно што је Србији данас најважнији државни иполитички циљ).  Такође, године 2005. Хрватска је отпочела преговоре са ЕУ у вези са 35 правнихобласти. Истовремено, започет је процес аналитичког усклађивања хрватских закона саправом ЕУ (или screеning, који је завршен 2006. године). Коначно, приступни преговориизмеђу ЕУ и Хрватске су завршени 2011. године (последње области о којима су вођенипреговори су биле 8, 23, 33 и 35, или тржишна конкуренција , буџетска питања,правосуђе и такозвана остала питања).  На крају, године 2011. Хрватска је потписала Уговор о приступању са ЕУ. Дакле, у рокуод око 10 година Хрватска је прешла читав такозвани ЕУ пут. Од приступања Пакту застабилност, преко потписивања ССП-а, до закључивања Уговора о приступању са ЕУ.Међутим, такав напредак у ЕУ интеграцијама није пратио и сличан процес у економији.Напротив, бројни економски (али и други) показатељи показују да се у том периодудесило управо супротно.  На пример,следећа табела показује раст сиромаштва у Хрватској након приступањаПроцесу стабилизације и придуживања ЕУ 1999. године.  Раст сиромаштва/ популација испод границе сиромаштва у Хрватској пре и послеприступања Процесу стабилизације и придуживања ЕУ;  [4]                                Година              У процентима                                  1999.              4 %                                  2009.              18%                    Дакле, сиромаштво у Хрватској се није смањивало (у деценији у којој је Хрватсказабележила формалан напредак у европским интеграцијама). Напротив, што је Хрватскабила ближе ЕУ, то је све већи број становника живео испод границе сиромаштва.  Такође, такозвани европски пут је Хрватској донео и раст спољног дуга. Посебно је тобило очигледно након потписивања ССП-а и примене Прелазног трговинског споразума.Тачније, од 2001. године када је Хрватска потписала ССП са ЕУ (ЕЗ) спољни дуг оведржаве је порастао за неколико пута  наставио је да расте и након добијања статусакандидата за чланство у ЕУ 2004. године.  Раст спољног дуга Хрватске у периоду од потписивања ССП до закључивања Уговора оприступању са ЕУ;                                Година              У милијардама долара                                  2001.              11                                  2011.              66                    Такође, укидање (и смањивање) царина у трговини са ЕУ након потписивања ССП-а ипримене Прелазног трговинског споразума довело је до великог растаспољнотрговинског дефицита у Хрватској.  Раст спољнотрговинског дефицита Хрватске у америчким доларима од потписивањаССП-а до закључивања Уговора о приступању са ЕУ;                                Година              У милијардама долара                                  2001.              3,9                                  2011.              8,2                    Слично томе, у претходно анализираном периоду је порастао и буџетски дефицитХрватске. Или, са 400 милиона долара у 2001. години, на 3,7 милијарди долара у 2011.години. Дакле, након потписивања ССП-а и добијања статуса кандидата за ЕУ (ипримене Прелазног трговинског споразума) хрватски буџетски дефицит се повећао занеколико пута. Следећа табела то показује.  Раст буџетског дефицита Хрватске у америчким доларима од потписивања ССП-а дозакључивања Уговора о приступању са ЕУ;                                Година              У доларима                                  2001.              400 милиона                                  2011.              3,7 милијарди                    Такође, 2012. године је у хрватским медијима изнета процена аналитичара Хрватскенародне банке да ће након уласка у ЕУ доћи до пада царинских прихода од око 70 до100 милиона евра . Истовремено, за око 100 милиона евра ће бити мањи приходи одхрватског извоза у земље ЦЕФТА. Аналитичари ХНБ процењују и да ће порасти увозпољопривредних производа у Хрватску у вредности од око 300 милиона евра у 2013.години (и да ће тај раст бити настављен и у 2014. години) .  Такође, пре очекиваног ступања у ЕУ Хрватска се суочава са још једним великимпроблемом. Европска комисија тражи распродају (или укидање) хрватскихбродоградилишта пре 1. јула 2013. Ту чињеницу је потврдила и хрватски министарнадлежна за европске интеграције Весна Пусић. Она је приликом своје посете Аустрији2012. године признала: "Хрватска планира у идућих неколико мјесеци ријешити проблемдржавних бродградилишта како би ријешила једну од главних препрека с којим сесуочава уочи приступања ЕУ''. [5]  Тачније, испуњавање (очекивано) захтева ЕК ће довести до скоро потпуне пропастихрватских бродоградилишта. Поред већ поменутог ''Краљевици'' које је отишло у стечајнакон скоро 300 година рада, Влада Хрватске је 2012. године одлучила да прода и''Бродосплит'' (продаја се врши под надзором ЕК, иначе ради се о највећем хрватскомбродоградилишту), ''Бродотрогир'' , ријечки '' 3. мај ''(2.500 запослених), чак и пулски''Уљаник'' који је једини релативно добро пословао од хрватских бродоградилишта. Окаквом се великом (економско /социјалном) удару на хрватску привреду ради показујечињеница да је 2010. године у хрватским бродоградилиштима (и повезанимпредузећима) радило око 50.000 запослених. [6]  

Такође, ако хрватска влада не прода бродоградилишта или не испуни на други начин(стечај) захтев ЕУ, тада ће до 1. јула 2013. године сама бродоградилишта морати даврате 10 милијарди куна или око 1,3 милијарде евра (толико су према проценама ЕКнаводно добила из буџета од 2006. године). Наравно, то је апсурдан и нереалан захтевако се зна у каквом су стању хрватска бродоградилишта (управо због испуњавањазахтева ЕК).  Тачније, распродаја (гашење) хрватских бродоградилишта је основни услов за позитиванизвештај ЕК о спремности Хрватске за чланство у ЕУ. Од тог извештаја ЕК зависи иратификација Уговора о приступању Хрватске ЕУ.  Прецизније, Британија и Холандија неће ратификовати Уговор о приступању ХрватскеЕУ ако ова држава не испуни захтеве у вези са својим бродоградилиштима.  Или, европске земље попут Британије или Холандије које су водеће на континенту убродоградњи, фактички траже да Хрватска угаси своју бродоградњу пре уласка у ЕУ 1.јула 2013. године.  Више него јасно за сваког неутралног и непристрасног посматрача који прати ширењеЕУ на исток. Ради се о већ виђеном постепеном гашењу потенцијалне (и јефтиније)конкуренције. Или о деиндустријализацији која се спроводи (у оквиру такозванихпреговора о чланству) под надзором ЕК.      [1] http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/204074/Vlada-krece-u-prodaju-  Croatia-osiguranja.html  и ''Новости''7.9.2012.      [2] http://www.brodkr.hr      [3]  Види прецизну хронологију односа Хрватска –ЕУ од 1999. до 2011. на сајтуМинистраства вањских и еуропских послова ; www.mvep.hr      [4] https://www.cia.gov/library/publications      [5] http ://www.novilist.hr  изјава Пусићеве објављена 30 марта 2012.      [6]  Види више http://www.dw.de  Приватизација бродоградилишта на рубу пропасти   
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