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Hrvaška se razprostira po površini 56538 kvadratnih 
kilometrov, pripada pa ji 31 900 kvadratnih kilometrov. 
Obalna linija skupaj z otoki je dolga 5740 kilometrov. Po 
najnovejsem štetju iz leta 1991 ima okrog 4,8 milijone 
prebivalcev. Od tega je več kot 78 odstotkov Hrvatov, največ 
(76,5 odstotkov) jih je rimskokatoliške vere. Govorijo hrvaški 
jezik, pišejo pa v latinici. 

Na severu dežele je način življenja srednjeevropski, na jugu 
pa sredozemski. 
Na severu Hrvaške vlada kontinentalno podnebje, v 
planinskih predelih gorsko, na Jadranu pa sredozemsko. 
Republika Hrvatska je ena od najmlajših evropskih držav, 
svojo ustavo je sprejela 22. decembra 1990, mednarodno pa 
je priznana od 15. januarja 1992. S priznanjem in sprejetjem 
Hrvatske v OZN 22. maja leta 1992 se je končala pomembna 
etapa v ustvarjanju novega državnega položaja dežele tako 
v evropskih kot v svetovnih odnosih. 
Po padcu komunističnega režima in prvih svobodnih volitvah 
spomladi leta 1990 je Hrvatska postala dežela parlamentarne 
demokracije, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic, 
pravni državi, nacionalni enakopravnosti, nedotakljivosti 
lastnine, zasebnem podjetništvu in svobodnem trgu, socialni 
pravičnosti in večstrankarskem sistemu. Zakonodaja je 
usklajena s sodobno evropsko zakonodajo. 
Kot dežela velikih naravnih bogastev Hrvatska svojo 
gospodarsko prihodnost gradi na storitvenih dejavnostih in 
visoki tehnologiji. Na prvo mesto je postavila predvsem 
turizem, pomorstvo in ladjedelništvo. 
Glavno mesto Hrvatske je Zagreb z okrog milijon prebivalci, 
ki je obenem tudi gospodarsko, kulturno, univerzitetno in 
trgovsko središče države. Univerzitetna mesta so tudi Split, 
Zadar, Osijek in Reka. 
Denama enota je kuna (KN). 
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