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PAŃSTWA STAREJ UNII EUROPEJSKIEJ 
ORAZ ISLANDIA, NORWEGIA I SZWAJCARIA

(A n d r z e j  N o w o s a d )

Koncepcja integracji europejskiej została zaprezentowana w 1946 r. przez pre
miera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla (1874-1965) w przemówieniu 
wygłoszonym w Zurychu. Mówił on o konieczności stworzenia „Stanów Zjed
noczonych Europy” (Ga z i ń s k i  1998: 16). Początek dały im: Unia Gospodarcza 
Beneluksu (Belgii, Holandii i Luksemburga), która w latach 1948-1958 była 
ściśle ukierunkowana na osiągnięcie unii gospodarczej (Dy n i a  2006: 21); Orga
nizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej utworzona w 1948 r. w Paryżu 
przez 16 państw zachodnioeuropejskich w celu administrowania pomocą na rzecz 
odbudowy Europy po II wojnie światowej oraz Unia Zachodnioeuropejska zało
żona w 1948 r. przez Belgię, Holandię, Francję, Luksemburg i Wielką Brytanię, 
mająca ułatwić współpracę ekonomiczno-społeczną.

W 1951 r. w celu wspólnego gospodarowania powstała Europejska Wspólnota 
Węgla i Stali, którą założyły w Paryżu: Belgia, Holandia, Francja, Luksemburg, 
RFN oraz Włochy, i która stanowiła pierwszy etap szerokiej współpracy z Niem
cami Zachodnimi w powojennej Europie, a dwa traktaty rzymskie podpisane 
w 1957 r. w Rzymie ustanowiły Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Traktaty weszły w życie 
1 stycznia 1958 r. Trzy Wspólnoty Europejskie już od 1958 r. miały wspólne 
niektóre organy (Zgromadzenie Parlamentarne i Trybunał Sprawiedliwości), 
a pełne ich połączenie instytucjonalne nastąpiło w 1967 r. na mocy traktatu 
ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich (traktat 
fuzyjny). Traktat o Unii Europejskiej powstał w Maastricht w 1991 r. i wszedł 
w życie w 1993 r. Z powyższego wynika, że Unia Europejska nie jest nową 
organizacją międzynarodową, lecz jedynie nowym etapem współpracy między 
państwami członkowskimi. Artykuł B traktatu o UE określa, że ma ona na celu: 
stworzenie obszaru pozbawionego wewnętrznych granic, wzmacnianie spójności 
ekonomicznej i społecznej oraz ustanowienie unii ekonomicznej i monetarnej, 
docelowo ze wspólną walutą; potwierdzenie swojej tożsamości w skali między
narodowej poprzez realizację wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 
obejmującej także kształtowanie wspólnej polityki obronnej, mogącej dopro
wadzić do wspólnej obrony; wzmacnianie ochrony praw i interesów obywateli
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państw członkowskich poprzez wprowadzenie obywatelstwa Unii; rozwijanie 
bliskiej współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych; 
pełne zachowanie i rozbudowywanie tego, co stanowi dorobek Wspólnoty (acquis 
communautaire) (art. B traktatu o UE). Unia Europejska stanowi wynik procesu 
dobrowolnej integracji gospodarczej i politycznej państw europejskich (Hix 2010: 
27). Zapoczątkowało ją  6 państw w latach 50. XX w. (Belgia, Holandia, Francja, 
Luksemburg, RFN i Włochy), w latach 90. XX w. rozrosła się do 15 (dołączyły: 
Austria, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Portugalia, Szwecja, Wiel
ka Brytania), kolejnych 10 przyłączyło się w 2004 r., a następne dwa w 2007 r. 
(Bułgaria i Rumunia) i w 2013 r. -  jedno (Chorwacja). Zgodnie z art. F traktatu 
z Maastricht Unia opiera się na zasadach wolności, demokracji, poszanowania 
praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawa, które są wspólne 
dla wszystkich państw członkowskich (Dy n i a  2006: 49). Państwa starej UE to 
skonsolidowane demokracje z gospodarką rynkową.

Wolności polityczne 

Wolność gospodarcza

W ykres 2.1. Wolności polityczne i gospodarcze państw grupy UE15+3 (2013)
Źródło: o pracow anie  w łasn e na podstaw ie danych Econom ist In telligence Unit, D em o cracy  Index

I  Austria

Republika Austrii (Republik Österreich) powstała w 1920 r. w wyniku rozpadu 
imperium austro-węgierskiego (1918 r.) i tzw. Republiki Niemieckiej Austrii 
(RepublikDeutschösterreich), obejmującej tereny obecnej Austrii oraz częściowo 
Włoch, Czech, Słowenii i dzisiejszej Polski, a istniejącej w latach 1918-1919. 
Austria należy do UE. Od 1 stycznia 1995 r. jest członkiem strefy Schengen, 
a 1 stycznia 1999 r. weszła do strefy euro.
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Losy historyczne Austrii związane są z panowaniem dynastii Babenbergów oraz 
Habsburgów. Księstwo Austriackie (Herzogtum Österreich) powstało w 1156 r. 
jako jedno z państw tworzących Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego 
(Sacrum Imperium Romanum, Heiliges Römisches Reich). Terytoria wchodzące 
w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego były połączone wyłącznie osobą panu
jącego, przy czym Austria nie została z niego wyodrębniona aż do przyjęcia przez 
cesarzy Niemiec tytułu cesarza Austrii w 1804 r. I Republika Austriacka (Republik 
Österreich, 1919-1934) powstała w wyniku ratyfikacji przez austriacki parlament 
traktatu z Saint Germain, który wymusił zmianę dotychczasowej nazwy (Republika 
Niemieckiej Austrii) oraz zabronił podejmowania prób zjednoczenia z Niemcami. 
Schyłek I Republiki zapowiadało w 1932 r. przejęcie władzy przez kanclerza Engel
berta Dollfußa (1892-1934), który rok później rozwiązał parlament, zakazał dzia
łalności partii politycznych i rządził za pomocą dekretów, na podobieństwo Benito 
Mussoliniego (1883-1945) we Włoszech. Dollfuß bronił w ten sposób Austrii przed 
ekspansją III Rzeszy. W 1934 r. nazwa została zmieniona na Federalne Państwo 
Austriackie (Bundesstaat Österreich). Było to państwo o ustroju autorytarnym, 
odmiennym od niemieckiego, politycznie zbliżonym do faszystowskich Włoch 
Mussoliniego. W 1938 r. wojska niemieckie wkroczyły do Austrii, a 12 marca te
goż roku III Rzesza proklamowała inkorporację (Anschluss) Austrii. Mussolini się 
temu nie sprzeciwił, mimo że wcześniej deklarował gotowość obrony suwerenności 
Austrii. W latach 1938-1945 znajdowała się ona pod okupacją III Rzeszy i uczest
niczyła w II wojnie światowej po stronie państw osi. Po upadku Hitlera powstała 
II Republika Austriacka (Republik Österreich, 1945-obecnie), która konstytucyjnie 
przyjęła rozwiązania I Republiki (We r e s z y c k i  1986; Ko z e ń s k i  1970). Federalna 
ustawa konstytucyjna Republiki Austrii (1920, 1945) stanowi, że jest to państwo 
federalne, złożone z 9 samodzielnych krajów: Berbenlandii, Dolnej Styrii, Gór
nej Styrii, Karyntii, Salzburga, Styrii, Tyrolu, Voralbergu i Wiednia, który będąc 
stolicą kraju, zgodnie z jego konstytucją, jest jednocześnie gminą samorządową 
(art. 1-2). Tworzą one jednolity obszar walutowy, gospodarczy i celny (art. 4); 
posiadają jednolite obywatelstwo (art. 6). Podstawowe zasady ustrojowe Austrii 
to: demokracja, republikańskość, federalizm, państwo prawne i trójpodział władz 
(Sz y m a ń s k i  2013: 76).

Głową państwa jest Prezydent Federalny (Bundespräsident), wybierany przez 
Naród w wyborach równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym i osobistym. 
Kadencja Prezydenta Federalnego trwa 6 lat (art. 60).

Ustawodawstwo federacji sprawuje Rada Narodowa (Nationalrat) -  izba niż
sza, wspólnie z Radą Federalną (Bundesrat) -  izbą wyższą (art. 24). Rada Naro
dowa wybierana jest w wyborach równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym 
i osobistym, a jej kadencja trwa 5 lat (art. 26). W Radzie Federalnej natomiast 
kraje reprezentowane są proporcjonalnie do liczby swoich obywateli, przy czym 
kraj o największej liczbie obywateli wysyła 12, a każdy inny tylu członków, ilu 
wynika ze stosunku liczby jego obywateli do liczby obywateli największego pod 
względem liczby ludności kraju, nie mniej jednak niż trzech. Liczba członków
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Rady Federalnej -  wysyłanych przez parlamenty krajowe na okres trwania ich 
kadencji według zasady proporcjonalności, z zastrzeżeniem, że przynajmniej 
jeden mandat powinien przypaść partii, która posiada drugą co do liczby głosów 
reprezentację w parlamencie krajowym -  ustalana jest przez Prezydenta Fede
ralnego po każdym spisie powszechnym (art. 340; w 2015 r. -  62 członków).

W przewodniczeniu Radzie Federalnej kraje zmieniają się co pół roku w kolej
ności alfabetycznej (art. 36). Rząd Federalny (Bundes-Verfassungsgesetz) pracuje 
pod przewodnictwem Kanclerza Federalnego (Bundeskanzler), wicekanclerza 
i ministrów, jednakże nigdzie w konstytucji nie ma mowy, że rząd sprawuje 
władzę wykonawczą czy administrację federalną. W tym miejscu wymienia się 
tylko kanclerza, wicekanclerza, ministrów, sekretarzy stanu, członków rządów 
krajowych (art. 69-78), niemniej jednak Rząd Federalny jest tym organem władzy, 
który ponosi najwyższą odpowiedzialność polityczną za właściwy rozwój państwa 
(Zi e l i ń s k i  2005: t. 1, s. 30-31). Kanclerz zostaje złożony z urzędu, jeżeli Rada 
Narodowa w wyraźnej uchwale odmówi mu zaufania (art. 74).

Struktura samorządowa Austrii opiera się na gminach (art. 115-120). Każdy 
kraj dzieli się na gminy rozumiane jako korporacje terytorialne z prawem do 
samorządu i zarazem okręgi administracyjne (art. 116). Gminy są samodzielnym 
podmiotem gospodarczym, mają prawo, w granicach ogólnych ustaw federalnych 
i krajowych, posiadać, nabywać i rozporządzać majątkiem wszelkiego rodzaju, 
prowadzić przedsiębiorstwa gospodarcze, a także w ramach porządku finansowe
go samodzielnie kierować swoim budżetem i pobierać podatki (art. 116). Ustrój 
polityczny gmin odpowiada systemowi parlamentarnemu.

Austria jest państwem socjalnym o gospodarce wolnorynkowej. Od 2000 r., 
poza rokiem 2009, ma stały wzrost PKB. Najwyższy wzrost wskaźnika odnoto
wano w latach 2004-2007. Po załamaniu się PKB o 3,8% w 2009 r. gospodarka 
w dwóch kolejnych latach odrobiła straty. W latach 2012-2014 PKB wyhamował 
poniżej 1% (Eurostat 2014). W 2013 r. PKB kraju wynosił 308,153 mld USD, 
co dawało 65,390 tys. USD per capita i plasowało Austrię na 9. pozycji wśród 
najbogatszych państw świata, za Luksemburgiem (BŚ 2014).

Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) dla Austrii wynosi 0,881, co daje jej 
21. miejsce na świecie pod względem rozwoju społecznego (HDI 2013). Spadek 
zatrudnienia nastąpił w latach 2002 oraz 2009. Gospodarka nadrobiła spadki 
w latach następnych. Najwyższy przyrost zatrudnionych odnotowano w latach 
2006, 2007, 2008 oraz 2011. Wahał się on w granicach 1,7%-2%. Austria pod 
względem wysokości wynagrodzeń w UE zajmuje wysoką -  9. pozycję w UE.

Do najważniejszych sektorów austriackiej gospodarki w 2015 r. należały han
del hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi 
gastronomiczne (22,3%), przemysł (21,8%) oraz administracja publiczna, obrona, 
edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna (17,7%). Główne rynki eksporto
we dla austriackiej gospodarki to Niemcy, Włochy i USA, a importowe -  Niemcy, 
Włochy i Szwajcaria. Łączne wydatki UE w Austrii wynoszą 1,856 mld EUR, 
a jako łączne wydatki UE w % austriackiego dochodu narodowego brutto (DNB)
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-  0,60%. Łączny wkład Austrii do budżetu UE to 2,765 mld EUR, a wkład Austrii 
do budżetu UE jako % austriackiego DNB -  0,89% (Eurostat 2014). W 2011 r. co 
drugi Austriak (44%) był przekonany o korzyściach z członkostwa kraju w UE 
i był to wzrost o 10% w stosunku do 2000 r. (34%). Liczba sceptyków spadła 
w badanym okresie o 2% -  z 48% w 2000 r. do 46% w 2011 r. Liczba osób nie- 
posiadających zdania na ten temat zmalała z 18% w 2000 r. do 10% w 2011 r. 
(Eurobarometr 2014).

Austria liczy 8,469 mln ludności (2013 r.). Wyróżnia się 6 grup mniejszoś
ciowych. Są to: Węgrzy (0,27% społeczeństwa), Chorwaci (0,74%) zamiesz
kujący Burgenland i Wiedeń, Słoweńcy (0,37%) żyjący w południowej Karyn- 
tii i południowej Styrii, Czesi i Słowacy (0,21%) mieszkający w Dolnej Austrii 
i Wiedniu oraz Romowie z Burgenlandu. Austriacy stanowią 83,06% populacji, 
Niemcy -  6,66%, Turcy -  1,85%, Boszniacy -  1,76%. Językiem urzędowym 
jest niemiecki. Regionalnie jako drugi język urzędowy wskazuje się słoweński, 
serbski i chorwacki oraz węgierski. Większość społeczeństwa deklaruje wyznanie 
rzymskokatolickie (73,6%). Protestanci stanowią 4,7% społeczeństwa, a muzuł
manie i prawosławni -  odpowiednio 4,2% i 2,2% (AKDF 2014). Austriacy są re
ligijni i praktykujący. 44% społeczeństwa deklaruje wiarę w istnienie Boga, 38% 
wierzy, że istnieje jakaś siła wyższa, a 12% nie wierzy w istnienie Boga, ducha 
czy innej „mocy”, 6% odmawia odpowiedzi (Eurobarometer 2010).

I  Belgia

Królestwo Belgii (Royaume Belgique, Koninkrijk Belgie, Königreich Belgien) po
wstało w 1830 r. w wyniku proklamacji niepodległości przez prowincje belgijskie 
w Zjednoczonym Królestwie Niderlandów (Verenigd Koninkrijk der Nederlan- 
den, Royaume-Uni des Pays-Ba). Belgia jest członkiem UE od 25 marca 1957 r. 
(Wspólnota Węgla i Stali), członkiem strefy Schengen od 14 czerwca 1985 r. 
i strefy euro od 1 stycznia 1999 r.

Pierwotnie obszar dzisiejszej Belgii zamieszkiwali Celtowie oraz celtycko- 
-germański lud Belgów. W XV w. Belgia była częścią Burgundii, a w 1477 r. 
została przejęta przez Austrię cesarza Maksymiliana I. W latach 1556-1714 na
leżała do Hiszpanii, a następnie znowu do Austrii (1714-1794), potem do Francji 
(1794-1814), a w latach 1814-1830 połączyła się z Holandią w ramach Króle
stwa Niderlandów (Ła p t o s  1995). Belgijska konstytucja, uchwalona w 1831 r., 
jest jedną z najstarszych w Europie i na świecie. Ma ona szeroko zakrojony 
katalog wolnościowy praw człowieka i obywatela. Konstytucja ustala dla Belgii 
monarchiczny system rządów oraz dwuizbowy parlament. Podstawowymi zasa
dami ustrojowymi Belgii są: demokracja, republikańskość, federalizm, państwo 
prawne, trójpodział władz. Głową państwa jest Monarcha, który ma prawo do
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udzielania rad. Ze względu na sfragmentyzowany system partyjny król Filip I 
Koburg często z tego prawa korzysta (Dy d a k , Sa c z u k  2013: 130).

Reformy terytorialne (1970-1993) przekształciły Belgię w państwo federalne 
na trzech poziomach złożoności: 1) instytucji federalnych, wspólnot językowych 
i regionów; 2) prowincji i 3) gmin (M i k o ł a j c z y k  2010: 91-120). W Belgii 
separatystyczne dyskusje trwają między Walonami i Flamandami. W 1993 r. 
przeprowadzono federalizację kraju, która nadała szeroką autonomię Walonom 
i Flamandom oraz wyróżniła Region Stołeczny Brukseli. Dziś okazuje się, że nie 
było to wystarczające, a spory dotyczą Regionu Stołecznego Brukseli. Monarcha 
Belgii jest dziedziczny w bezpośredniej linii zstępnej, naturalnej i prawowitej Jego 
Królewskiej Mości Leopolda, Jerzego, Krystiana, Fryderyka Sasko-Koburskiego 
w porządku pierworództwa (art. 85). Belgowie są równi wobec prawa i nie do
puszcza się żadnego rozróżnienia stanowego (art. 10).

Ciałem ustawodawczym i organem zwierzchnim w systemie jest dwuizbowy 
Parlament Federalny (Federaal Parlement van Belgie, Parlement fid ira l belge), 
gdzie izbą niższą jest Izba Reprezentantów (Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
la Chambre des Reprisentants), w skład której wchodzi 150 członków wyłania
nych w wyborach bezpośrednich, z zastosowaniem ordynacji proporcjonalnej na 
4-letnią kadencję, a izbą wyższą -  Senat (Senaat, Sinat) złożony z 71 członków 
powoływanych na 4-letnią kadencję. Dodatkowo trzy osoby mają prawo zasiada
nia w nim z urzędu. Senatorowie wyłaniani są trzema metodami: poprzez wybory 
bezpośrednie (40 senatorów), wybory pośrednie oraz drogą kooptacji. Wyborcy 
podzieleni są na dwa kolegia -  niderlandzkojęzyczne (flamandzkie) i francusko
języczne (walońskie). Od referendum 1950 r. w Senacie zasiadają również dzieci 
panującego monarchy (po ukończeniu 18 lat, choć pełne prawo głosu otrzymują 
w wieku 21 lat). Członkowie obydwu izb reprezentują Naród, a nie tylko tych, 
którzy ich wybrali (art. 42). Historycznie obie izby mają równorzędne upraw
nienia, jednakże w wyniku federalizacji kraju (1993 r.) na czoło wysuwa się Izba 
Reprezentantów, a Senatowi przypisuje się rolę izby refleksji i spotkań wspólnot 
językowych (Dy d a k , Sa c z u k  2013: 135).

W Belgii z reguły powoływane są rządy koalicyjne, co związane jest z wy
sokim stopniem fragmentaryzacji systemu partyjnego. Na czele rządu (regering, 
Gouvernement fid ira l)  stoi Premier (Premier van Belgie, Premier ministre de 
Belgique) i ma on inicjatywę ustawodawczą. Rozróżnia się: Radę Ministrów 
(Ministerraad), czyli zebranie ministrów pod przewodnictwem Premiera; Radę 
Gabinetową, w której obradują ministrowie i sekretarze stanu, oraz Radę Korony, 
która zbiera się pod przewodnictwem króla i składa się z Premiera, ministrów, 
sekretarzy stanu i ministrów stanu. Zgodnie z art. 99 konstytucji rząd składa się 
z maksimum 15 członków, łącznie z Premierem, pochodzących w równych pro
porcjach z obu wspólnot językowych (z wyjątkiem Premiera).

Belgia jako państwo federalne skomponowana jest z pięciu wyodrębnionych 
organizacyjnie struktur, tworzących jednocześnie pięć różnych, lecz komple
mentarnych poziomów organów decyzyjnych, obejmujących państwo centralne,
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wspólnoty, regiony, prowincje i gminy. Wyróżnia się trzy wspólnoty, trzy regiony 
oraz cztery regiony językowe. Dwa z trzech regionów dzielą się na prowincje, po 
pięć w każdym. Trzeci region to stolica -  Bruksela. Najniższym stopniem podzia
łu są gminy, których jest 589. W strukturze samorządowej Belgii wyróżnia się 
parlamenty wspólnot językowych: Radę Wspólnoty Francuskiej, Radę Wspólnoty 
Flamandzkiej, zwaną Radą Flamandzką, Radę Wspólnoty Niemieckojęzycznej 
oraz Radę Regionu Stołecznego Brukseli. Rady składają się z członków wybie
ranych na 5-letnią kadencję. Rada Flamandzka składa się ze 118 członków wy
bieranych bezpośrednio z regionu flamandzkiego oraz 6 członków wybieranych 
z grupy niderlandzkojęzycznej, należącej do Rady Stołecznej -  Brukseli. Rząd 
flamandzki liczy maksymalnie 11 członków. Rada Regionu Walońskiego składa 
się z 75 wybieranych bezpośrednio członków, a rząd waloński -  maksymalnie 
z 7 członków. Rada Regionu Stołecznego -  Bruksela liczy 75 członków wybie
ranych bezpośrednio, reprezentujących grupę niderlandzkojęzyczną i francu
skojęzyczną. W skład Rady Wspólnoty Francuskiej wchodzi 75 członków wy
bieranych z Rady Regionu Walońskiego oraz 19 członków wybieranych z grupy 
francuskojęzycznej Rady Stołecznej -  Brukseli. Rząd Wspólnoty Francuskiej 
liczy maksymalnie 4 członków. 25 bezpośrednio wybieranych członków zasiada 
w Radzie Wspólnoty niemieckojęzycznej, a jej rząd liczy 3 członków. Mandatu 
członka rady nie można łączyć z członkostwem w Izbie Reprezentantów ani 
z mandatem senatora (art. 115-120). Każda wspólnota posiada własny rząd, 
a członkowie rządu każdej wspólnoty lub regionu są wybierani przez ich rady 
(art. 122). Podstawową jednostką terytorialną Belgii jest gmina, a rada gminy 
to jeden z trzech organów administrujących gminą -  obok kolegium burmistrza 
i ławników oraz burmistrza. Rada stanowi zgromadzenie obradujące, pochodzące 
z wyborów i reprezentujące gminę. Każdy radny ma obowiązek reprezento
wać i chronić interesy mieszkańców gminy, a nie tylko tych, którzy go wybrali. 
W prowincjach najważniejszym organem są rady prowincji (art. 162-166).

Belgia to państwo socjalne o gospodarce wolnorynkowej. Gospodarka Belgii 
rozwija się i nie straciła na kryzysie finansowym w 2008 r., a zatrudnienie w tym 
roku spadło jedynie o 0,2%. Deficyt budżetowy w Belgii ujawnił się jednak 
w 2009 r. W latach wcześniejszych budżet Belgii był ustabilizowany, a w latach 
2006-2007 odnotowano nawet nadwyżkę budżetową. W latach 2010-2014 Belgia 
utrzymywała znaczący deficyt (18 452 mln EUR w 2012 r.), walcząc o wzrost 
gospodarczy oraz miejsca pracy. Rocznie Belgia wypracowuje ok. 364,360 mld 
USD, co przy 46,290 tys. USD per capita sytuuje ją na 27. miejscu na świecie, tuż 
po Japonii (BŚ 2014). W UE pod względem PKB Belgia zajmuje 9. miejsce. Do 
najważniejszych sektorów belgijskiej gospodarki należą: administracja publiczna, 
obrona narodowa, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna (22,8%), han
del hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi 
gastronomiczne (19,9%) oraz przemysł (15,9%). Główne rynki eksportowe to 
Niemcy, Francja i Holandia, a importowe -  Holandia, Niemcy i Francja. Od 
2006 r. eksport Belgii pnie się w górę. Małym wyjątkiem był 2009 r., ale trend
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wzrostowy już w 2010 r. szybko odzyskiwał swój kierunek i się umacniał. Łącz
ne wydatki UE w Belgii to 6,969 mld EUR, czyli 1,83% belgijskiego dochodu 
narodowego brutto (DNB). Łączny wkład Belgii do budżetu UE to 3,643 mld 
EUR, co liczone do budżetu UE jako % belgijskiego DNB daje 0,96% (Eurostat 
2014). Belgowie są zadowoleni z członkostwa w UE, co wyraziło 68% społe
czeństwa w 2011 r. i był to wzrost o 8% w stosunku do 2000 r. (60%). Liczba 
osób przekonanych, że kraj nie odnosi korzyści z członkostwa w UE w 2011 r. 
spadła w Belgii o 5% -  z 29% do 24%, zaś liczba osób nieposiadających zdania 
na ten temat o 12% -  z 15% w 2000 r. do 3% w 2011 r. (Eurobarometr 2014).

Populacja Belgii (2013 r.) liczy 11,105 mln ludności (BŚ 2014), z czego 
58% to Flamandowie, 31% -  Walonowie, a 11% -  Niemcy, różniący się mię
dzy sobą pod względem językowym, kulturowym i obyczajowym. W językach 
urzędowych: niderlandzkim, francuskim i niemieckim, mówi odpowiednio 60%, 
40% i mniej niż 0,7% społeczeństwa. Dominującą religią jest katolicyzm (62%), 
bezwyznaniowość deklaruje 29%, a pozostali -  protestantyzm i islam (5%). Bel
gowie nie są praktykujący; 37% społeczeństwa deklaruje, że wierzy w Boga, 31% 
wierzy, że istnieje jakaś siła wyższa, a 27% nie wierzy w istnienie Boga, ducha 
czy innej „mocy”, 5% odmawia odpowiedzi (Eurobarometer 2010). Wskaźnik 
rozwoju społecznego (0,881) sytuuje Belgię na 21. miejscu na świecie, na równi 
z Austrią (HDI 2013).

■ Dania

Królestwo Danii (Kongeriget Danmark) powstało na początku X w. za panowania 
króla Gorna Starego, a jej obecny system polityczny ukształtował się w 1848 r., 
gdy pod wpływem wydarzeń Wiosny Ludów król Fryderyk VII wyraził zgodę 
na utworzenie ogólnopaństwowego przedstawicielstwa politycznego (Cz a p l i ń s k i  

1982)1. Dania należy do Unii Europejskiej (EWG) od 1973 r., a od 1996 r. -  do 
strefy Schengen. Nie należy do strefy euro.

Dania to najstarsza monarchia w Europie. Od 1660 r. jest monarchią absolutną, 
natomiast od momentu uchwalenia konstytucji 5 czerwca 1849 r. stała się dziedzicz
ną monarchią konstytucyjną z systemem parlamentarno-gabinetowym. Obowiązu
jąca do dziś konstytucja została uchwalona w 1953 r. Władza królewska podlega 
dziedziczeniu przez mężczyzn i kobiety, stosownie do postanowień Aktu o sukcesji 
tronu z 27 marca 1953 r. (art. 1), stwierdzającego, że tron dziedziczą zstępni Króla 
Chrystiana X i Królowej Aleksandry (Akt o sukcesji tronu: art. 1). Obecnie królową 
Danii jest Małgorzata II (Margrethe), panująca od 15 stycznia 1972 r. Objęcie tronu

1 Przyjmuje się, że tradycje skonsolidowanej państwowości Dania posiada od VIII w. (Gr z y b o w s k i

1989: 5).
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uwarunkowane jest w Danii złożeniem pisemnego przyrzeczenia o dochowaniu 
wierności przepisom konstytucji (Fe h l e r  2013: 324). W odniesieniu do innych 
obywateli wszelkie ustawowe przywileje związane ze szlachectwem, tytułami 
lub przynależnością stanową zostały w Danii zniesione (art. 83). Kompetencje 
Monarchy są szerokie -  do niego należy władza ustawodawcza (wraz z Parlamen
tem) oraz wykonawcza (art. 3). Królestwo Danii obejmuje 450 wysp i wysepek, 
z czego 81 jest zamieszkałych, w tym Grenlandia (autonomiczne terytorium zależne 
Danii) i Wyspy Owcze (archipelag wysp wulkanicznych na Morzu Norweskim, 
które posiadają bardzo dużą autonomię i są wyłączone z UE). Parlament duń
ski -  Zgromadzenie Ludowe (Folketing) -  jest unikameralny i liczy nie więcej niż 
179 członków, spośród których dwóch wybiera się na Wyspach Owczych, a dwóch 
na Grenlandii (art. 28). Deputowani do Folketingu są wybierani w powszechnym, 
bezpośrednim i tajnym głosowaniu na 4 lata (art. 31). Rząd powołuje Monarcha 
i stoi na jego czele. Wybór ministrów jest zdeterminowany układem sił w parlamen
cie, ale władca sam określa strukturę rządu, zakres działania i odpowiedzialności 
ministrów. Dania to państwo unitarne, o dużym stopniu zdecentralizowania władzy 
(Gr z y b o w s k i  1993; 1996). Po reformie z 2007 r. została podzielona na 5 regionów 
i 98 gmin. Podstawową jednostką samorządową jest gmina.

PKB Danii w 2013 r. wynosił 181,277 mld USD, co per capita dawało
61,680 tys. USD i sytuowało kraj na 12. miejscu na świecie (BŚ 2014). Dania 
ma 11. pozycję wśród gospodarek krajów Unii Europejskiej. W latach 2003-2013 
Dania trzy razy odnotowała spadek PKB -  w 2009 r. o 5,7% oraz dwa dużo 
mniejsze: w 2008 r. o 0,8% oraz w 2012 r. o 0,6%. Pozostałe lata to wzrost PKB 
pomiędzy 0,4% a 3,4% (Eurostat 2014). Dania ma stabilny poziom inflacji. Można 
powiedzieć, że wzrost cen nie był nigdy zagrożeniem dla gospodarki w prezen
towanym okresie. Inflacja w Danii nie przekracza poziomu 4%. Zatrudnienie 
ma charakter bardziej zmienny. Wyraźną zależność, wręcz sinusoidalną, można 
dostrzec w stosunku do wzrostów i spadków PKB Danii w latach 2003-2013. 
Niemniej jednak od 2009 r. wskaźnik zatrudnienia w Danii ulega pogorszeniu 
(Eurostat 2014). Dania to kraj, który stosuje dyscyplinę finansową. Do najważ
niejszych sektorów duńskiej gospodarki w 2012 r. należą: administracja publiczna, 
obrona, edukacja, ochrona zdrowia i opieka społeczna (23,9%), handel hurtowy 
i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastrono
miczne (19,4%) oraz przemysł (17%). Główne rynki eksportowe to Niemcy, 
Szwecja i Wielka Brytania, a importowe -  Niemcy, Szwecja i Holandia (Eurostat 
2014). Łączne wydatki UE w Danii wynoszą 1,441 mld EUR (2012 r.), co jako 
% duńskiego dochodu narodowego brutto (DNB) stanowi 0,57%. Łączny wkład 
Danii do budżetu UE to 2,391 mld EUR, czyli 0,95% duńskiego DNB (Eurostat 
2014). Duńczycy to euroentuzjaści i 70% społeczeństwa jest przekonane, że kraj 
odnosi korzyści z członkostwa w UE, co daje 5% wzrost w stosunku do 2000 r. 
(65%). Liczba niezadowolonych nie zmieniła się znacznie w badanym okresie 
(22% w 2000 r. i 23% w 2011 r.), spada jednak o 6% odsetek nieposiadających 
zdania na ten temat -  z 13% w 2000 r. do 7% w 2011 r. (Eurobarometr 2014).
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Dania liczy 5,612 mln ludności i należy do państw jednolitych narodowościo
wo oraz religijnie. Duńczycy stanowią 90,11% ludności, Turcy -  1,63%, Eskimosi 
-  1,5%. Dominująca religia to protestantyzm, a Kościołem państwowym Danii 
jest wspierany przez państwo Ewangelicki Kościół Luterański (art. 4). Społe
czeństwo Danii okazuje się jednym z najbardziej zsekularyzowanych na świe
cie, co oznacza, że przynależność do Kościoła traktuje się w tym kraju bardziej 
w kategoriach tożsamości narodowej niż wyznania wiary. Liczebność laikatu jest 
niewielka (0,3%), a regularne praktyki religijne odbywa ok. 5% społeczeństwa 
(Fe h l e r  2013: 319). Deklarację wiary w Boga składa 28% społeczeństwa, a de
klarację braku wiary w Boga -  24% (Eurobarometr 2012). Wskaźnik rozwoju 
społecznego (0,900) sytuuje Danię na 10. miejscu na świecie, na równi z Sin
gapurem (HDI 2013). Jednostką monetarną jest korona duńska (DKK) o kursie 
1 DKK = 0,13 EUR.

■ Finlandia

Republika Finlandii (Suomen tasavalta; Republiken Finland) swe początki bierze 
w 1245 r., gdy w ramach Królestwa Szwecji wyłoniło się Księstwo Finlandii. 
Finlandia jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 r. W 1996 r. została człon
kiem strefy Schengen, a w 1999 r. weszła do strefy euro i wprowadziła tę walutę.

Od XII w. -  przez kolejne siedem wieków -  do 1808 r. obszar Finlandii był 
integralną częścią Królestwa Szwecji, a w czasie wojen napoleońskich poddał się 
okupacji wojsk rosyjskich. W 1908 r. wyłoniła się w ramach carskiej Rosji jako 
Wielkie Księstwo Finlandii, a niepodległość ogłosiła w 1917 r. (uznana przez 
Rosję w 1918 r.) (Ci e ś l a k  1983). W skład Finlandii wchodzą Wyspy Alandzkie. 
Obowiązująca dziś konstytucja powstała w 1999 r. i stanowi, że Finlandia jest 
suwerenną republiką (art. 1) o władzy zwierzchniej należącej do Narodu repre
zentowanego przez Parlament. Wykonywanie władzy publicznej opiera się na 
prawie (art. 2). Ustawy konstytucyjne Finlandii -  Akt o formie rządu (1919 r.), Akt 
o Trybunale Stanu (1922 r.) oraz Akt o Parlamencie -  współtworzą konstytucję 
kraju sensu largo (Os i ń s k i  2003) i ustanawiają w kraju demokrację parlamen
tarną. Finlandia to państwo z silną pozycją Prezydenta (Wo d n i c k i , Cz u b  2013: 
412-422). Prezydent Republiki (Suomen Tasavallan Presidentti) jest wyłaniany 
w wyborach bezpośrednich na okres sześciu lat i może nim być rodowity obywa
tel finlandzki (art. 54). Silna pozycja Prezydenta w latach 1919-1983 plasowała 
wówczas Finlandię jako kraj semiprezydencki, ale po reformach ustrojowych 
pozycja Prezydenta osłabła na wskutek wprowadzenia ustroju parlamentarno
-gabinetowego. Nie może on, jak wcześniej, odgrywać głównej roli w powo
ływaniu Premiera i ministrów, nie ma inicjatywy ustawodawczej, nie może też 
łatwo rozwiązać Parlamentu, ale jego rola, szczególnie w Radzie Państwa, nie
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ogranicza się tylko do funkcji reprezentacyjnych (Grzybowski 2012). Prezy
dent Republiki podejmuje decyzje w Radzie Państwa na podstawie projektu 
decyzji przedłożonej przez Radę Państwa, a jeżeli nie podejmie decyzji zgodnie 
z jej projektem, sprawa zostaje zwrócona Radzie do ponownego przygotowania 
(art. 58). Prezydent przedkłada też Parlamentowi i wycofuje rządowe projekty 
ustaw. Parlament fiński jest unikameralny, co oznacza, że składa się z jednej izby 
(Eduskunta), w której skład wchodzi 200 posłów wybieranych na 4 lata. Głów
ne kompetencje Eduskunty to pełnienie funkcji ustawodawczych, kontrolnych 
i kreacyjnych (art. 3). Parlament zbiera się corocznie na sesję w czasie, który 
sam określi. Prezydent ogłasza otwarcie sesji Parlamentu (art. 33). Władza wy
konawcza realizowana jest przez Prezydenta Republiki i Radę Państwa (Suomen 
hallinto) złożoną z Premiera (Pääministeri) i ministrów, którzy powinni mieć 
zaufanie Parlamentu. Rada Państwa wciela w życie decyzje Prezydenta (art. 65). 
Działalnością Rady Państwa kieruje Premier, który nadzoruje przygotowanie 
i rozpatrywanie spraw należących do kompetencji Rady Państwa oraz przewodni
czy jej posiedzeniom plenarnym. Rada Państwa składa się z ministerstw, a każde 
ministerstwo we właściwym dla niego zakresie odpowiada za przygotowanie 
spraw do rozpatrzenia przez Radę Państwa i za właściwe funkcjonowanie ad
ministracji (art. 68). System partyjny okazuje się stabilny i od 100 lat właściwie 
pozostaje niezmienny, a podziały partyjne dotyczą głównie kwestii językowych 
i narodowościowych.

Współcześnie Finlandia podzielona jest na 6 prowincji utworzonych w 1997 r., 
po reorganizacji wcześniejszych 12 prowincji. Pod względem samorządowym 
najmniejszą jednostką jest gmina, której administracja opiera się na samorządzie 
jej mieszkańców (art. 121). W Finlandii istnieje 342 gmin (2012 r.). Średnio 
mają one po 15,7 tys. mieszkańców. Samorząd posiadają także Wyspy Alandz- 
kie, zgodnie z Ustawą o autonomii Wysp Alandzkich (art. 120). Gminy mogą 
nakładać podatki gminne (art. 121); 14% środków finansowych gminy stanowią 
dotacje państwowe, 26% pochodzi ze świadczenia usług, a 52% -  z podatków. 
Większość funkcji gminy wynika z realizacji skandynawskiego modelu państwa 
dobrobytu, 80-90% budżetu pochłaniają zadania obligatoryjne (Oulasvirta 1994; 
Żukowski 2008).

Finlandia jest państwem socjalnym, o rozwiniętej gospodarce wolnorynkowej. 
Pod względem wielkości PKB Finlandia zajmuje 12. miejsce w Unii Europejskiej. 
PKB Finlandii w latach 2003-2013 wzrósł w początkowym okresie od poziomu 
2% (2003 r.) do 5,3% (2007 r.), ale 2008 r. przyniósł stagnację, zaś 2009 r. -  spa
dek o 8,5%. Gospodarka Finlandii i jej PKB w bardzo dużym stopniu opierają 
się na kondycji firmy NOKIA. Wzrost cen w Finlandii kształtuje się poniżej 
poziomu 3,3%. Najlepszy okres, w którym zatrudnienie cyklicznie się podno
siło, to lata 2001-2008. Gospodarka stworzyła wówczas nowe miejsca pracy, 
a kryzys światowy w 2009 r. miał niewielki wpływ na skalę bezrobocia. W dobie 
kryzysu światowego zatrudnienie w Finlandii spadło o 2,6%, przy czym w 2010 r. 
powróciło do stanu sprzed kryzysu.
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Ogólnie bezrobocie utrzymuje się na poziomie nieprzekraczającym 20%. 
PKB w 2013 r. wynosił 168,636 mld USD, co per capita dawało 48,820 tys. 
USD i sytuowało kraj na 23. miejscu na świecie, między Austrią i Niemcami 
(BŚ 2014). Do najważniejszych sektorów fińskiej gospodarki w 2013 r. nale
żały: administracja publiczna, obrona narodowa, edukacja, ochrona zdrowia 
i działalność w zakresie opieki społecznej (21,9%), przemysł (19,1%), handel 
hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi 
gastronomiczne (17,5%). Główne rynki eksportowe to Szwecja, Rosja i Niemcy, 
a importowe -  Rosja, Niemcy i Szwecja (Eurostat 2014). Łączne wydatki UE 
w Finlandii w 2012 r. wynosiły 1,324 mld EUR, co wyrażone jako % fińskiego 
dochodu narodowego brutto (DNB) daje 0,68%, a łączny wkład Finlandii do 
budżetu UE wynosi 1,862 mld EUR, co jako % fińskiego DNB daje 0,96% (Eu
rostat 2014). Liczba osób przeświadczonych o korzyściach płynących dla kraju 
z członkostwa w UE w 2011 r. wynosiła 61%. W porównaniu do 2000 r. daje to 
wzrost o 19% (42% w 2000 r.). Adekwatnie w badanym okresie zmalała liczba 
osób przekonanych o braku takich korzyści (44% w 2000 r. versus 33% w 2011 r.). 
O 8% spadła liczba nieposiadających zdania na ten temat -  z 14% w 2000 r. do 
6% w 2011 r. (Eurobarometr 2014).

Populacja Finlandii liczy 5,439 mln ludzi, z czego 90,67% to Finowie, a 5,43% 
Szwedzi. Dominujący jest Kościół Ewangelicko-Luterański. Przynależność do 
niego deklaruje 76,4% społeczeństwa. Do Fińskiego Kościoła Prawosławnego 
należy 1,1% obywateli. Bezwyznaniowcy to 21% społeczeństwa (BŚ 2014). 
Finowie są konserwatywni i silnie uspołecznieni (Wo d n i c k i , Cz u b  2013: 410). 
Wskaźnik rozwoju społecznego (0,879) plasuje Finlandię na 24. miejscu na 
świecie, porównywalnie do Luksemburga (HDI 2013).

I  Francja

Republika Francuska (Rśpubliąue franęaise) powstała dzięki rewolucji francu
skiej (La Rśvolution franęaise, 1789-1799), która dała początek francuskiemu 
parlamentaryzmowi i społeczeństwu obywatelskiemu. Francja należy do UE od 
1957 r., do strefy Schengen -  od 1985 r., a do strefy euro -  od 1999 r.

Granice współczesnej Francji pokrywają się mniej więcej z granicami staro
żytnej Galii zamieszkiwanej przez celtyckich Galów podbitych przez Rzymian 
w I w. p.n.e. Frankowie należący do ludów germańskich zajęli Galię w IV w. n.e. 
Jako samodzielne państwo Francja istniała od 843 r., a monarchią była do 1792 r. 
Rewolucja francuska doprowadziła do stworzenia I Republiki Francuskiej (Rćpub- 
liąue franęaise): w 1799 r. władzę w Republice przejął Napoleon Bonaparte 
(1769-1821), który w 1804 r. ogłosił się cesarzem i proklamował cesarstwo. 
Upadek Napoleona w 1815 r. przywrócił monarchię, która znikła w 1848 r., gdy 
proklamowano II Republikę (Deuxieme Ripubliąue, 1848-1852). Byt II Republiki
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został przerwany, gdy Ludwik Napoleon (Napoleon III, 1808-1873), syn Ludwika
-  brata Napoleona Bonaparte, ogłosił się cesarzem. Został on obalony w wyniku 
wojny francusko-pruskiej w 1870 r., a kraj zmienił się w III Republikę (Troisieme 
Ripubliąue), która istniała 70 lat, aż do ustanowienia marionetkowego państwa 
proniemieckiego pod hitlerowską okupacją -  Francji Vichy (France de Vichy). 
Po II wojnie światowej Francuzi powrócili do idei III Republiki, którą nazywali 
IV Republiką (Quatrieme Ripubliąue) -  bytu parlamentarnego o szerokim spek
trum zasiadających w nim partii politycznych, wiecznie z sobą skłóconych. 
Rozdrobnienie parlamentarne po II wojnie światowej i wojna algierska (1954
1962) stały się powodem opracowania przez Charles’a de Gaulle’a (1890-1970) 
sztywnej konstytucji (1956 r.), nadającej szerokie uprawnienia prezydentowi 
(semiprezydencjalizm) (Ba s z k i e w i c z  1999). Powstała wówczas -  istniejąca 
do dziś -  V Republika (Cinąuieme Ripubliąue). W świetle konstytucji z 1958 r. 
Francja jest republiką niepodzielną, laicką, demokratyczną i socjalną. Zapewnia 
ona równość wobec prawa wszystkim obywatelom, bez względu na pochodzenie, 
rasę lub religię. Respektuje wszystkie przekonania. Jej organizacja jest zdecentra
lizowana (art. 1). Francja to zatem państwo laickie, unitarne, zdecentralizowane, 
obejmujące część kontynentalną oraz departamenty i terytoria zamorskie. Dewiza 
Republiki brzmi: „Wolność, Równość, Braterstwo” (Liberti-Egaliti-Fraterniti) 
(Sz y m a n e k  2013).

Konstytucja Francji tworzy dwuczłonową egzekutywę, obejmującą Prezy
denta (Le prisident) i Rząd (Le gouvernement), na czele którego stoi Premier 
(Le Premier ministre), oraz dwuizbowy Parlament składający się z izby niższej
-  Zgromadzenia Narodowego (Assemblie nationale) -  i izby wyższej -  Senatu 
(Senat). Na wspólnym posiedzeniu tworzą one Kongres Parlamentu Francuskie
go (Congres du Parlement franęais). Nad współdziałaniem władzy wykonaw
czej i ustawodawczej czuwa Prezydent. Jemu przypada też szczególna funkcja 
ustrojowa, pozwalająca na zajmowanie stanowiska oraz podejmowanie decyzji 
w każdej sprawie. Rządy mają charakter demokratyczny (art. 5-19). System 
partyjny Francji to klasyczny model wielopartyjny, od 1997 r. z tendencją do 
tworzenia bloków wyborczych na podstawie wspólnej platformy programowej 
(To m a s z e w s k i  2013: 454-483; Go d l e w s k i  2013: 114-156).

Ustrój terytorialny Francji od 1982 r. opiera się na zasadzie dualizmu, co 
oznacza, że administrowanie jest powierzone wspólnotom terytorialnym oraz 
zdecentralizowanym służbom państwowym. Nie całe terytorium Francji należy 
do Unii Europejskiej. Do UE należą: Reunion -  wyspa na Oceanie Indyjskim, 
Martynika w północno-wschodniej części Ameryki Południowej, Gujana Fran
cuska w Ameryce Środkowej, Gwadelupa na Oceanie Indyjskim oraz Majotta, 
Saint-Martin i Saint-Barthelemy w Małych Antylach. Do UE nie należą: Nowa 
Kaledonia w Melanezji, w zachodniej części Oceanu Spokojnego, 5 archipelagów 
i ponad 150 wysp Polinezji Francuskiej na Oceanie Spokojnym, wyspy wulka
niczne Wallis i Futuna oraz Alofi (Wyspy Hoorn) oraz około 20 innych w Oceanii, 
Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne znajdujące się w południowej
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części Oceanu Indyjskiego, archipelag Saint-Pierre i Miquelon położony na Oce
anie Atlantyckim oraz Wyspa Clippertona na Oceanie Spokojnym w Ameryce 
Północnej. Na całym obszarze Francji obowiązuje euro, poza: Nową Kaledonią, 
Polinezją Francuską i Terytorium Wysp Wallis i Futuna, gdzie środkiem płatni
czym jest frank CFP, którego kurs wobec euro jest stały i wynosi 0,00838 EUR 
za 1 franka CPF (INED 2014).

Pod względem wielkości PKB gospodarka Francji zajmuje drugą pozycję 
w Unii Europejskiej. PKB Francji w 2013 r. wynosił 1963,210 mld USD, co 
per capita dawało 43,460 tys. USD i sytuowało kraj na 30. miejscu na świecie, 
pomiędzy Belgią a Irlandią (BŚ 2014). W latach 2000-2007 gospodarka Francji 
rozwijała się na poziomie od 0,9% do 2,5%, w 2009 r. spadła do -0,1%, a w 2008 
do -3,1%, po czym w 2010 r. nadrobiła straty (+1,7%). W 2011 r. PKB Francji 
spadł do 0% i zaczął się odbijać dopiero w 2014 r. (1,2%). Od czasu światowego 
kryzysu gospodarka Francji ma zatem tendencję sinusoidalnego rozwoju, któremu 
towarzyszą równie sinusoidalne spadki i wzrosty zatrudnienia od +1,5% (2001, 
2007) po -1,3% w 2009 r. Inflacja w latach 2000-2014 nie przekraczała 3,2%. 
Zatrudnienie we Francji wskazuje niewielkie wahania procentowe. W prezentowa
nym okresie Francja miała poziom bezrobocia w przedziale od 7,8% (2008 r.) do 
10,2% (2012 r.). Gospodarka Francji najniższe bezrobocie odnotowała w 2008 r. 
(Eurostat 2014).

Do najważniejszych sektorów francuskiej gospodarki w 2012 r. nale
żały: administracja publiczna, obrona, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna (22,6%), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane 
z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (18,3%) oraz sektor nierucho
mości (13,2%). Główne rynki eksportowe i importowe dla francuskiej gospo
darki to Niemcy, Belgia i Włochy. Łączne wydatki UE we Francji w 2012 r. 
to 12,89 mld EUR, a jako % francuskiego dochodu narodowego brutto (DNB)
-  0,62%. Łączny wkład Francji do budżetu UE wynosi 19,797 mld EUR (Eu
rostat 2014). W 2011 r. co drugi Francuz wyrażał przekonanie o korzyściach 
z członkostwa kraju w UE (52%) i w odniesieniu do 2000 r. był to wzrost o 3%. 
Wzrósł jednak również o 9% odsetek przekonanych, że kraj nie odnosi korzyści 
z członkostwa w UE (38% w 2011 r. versus 29% w 2000 r.). Liczba niepo
siadających zdania na ten temat zmalała z 22% w 2000 r. do 10% w 2011 r. 
(Eurobarometr 2014).

Populacja Francji liczy 65,741 mln ludzi, z czego we Francji kontynentalnej 
(leżącej w Europie) -  63,702 mln, a w departamentach i terytoriach zamorskich
-  2,039 mln (INED 2014). Francja to państwo laickie, z radykalnym rozdziałem 
Kościoła od państwa, jednak w konstytucji zagwarantowana jest wolność wyzna
nia (art. 1). Brak wiary w istotę wyższą we Francji deklaruje 47% społeczeństwa. 
Islam wyznaje 7,5% osób, a reszta -  liczne religie tradycyjne i nietradycyjne, 
o różnych formach i intensywności praktyk religijnych (Eurobarometr 2012). 
Wskaźnik rozwoju społecznego (0,884) sytuuje Francję na 20. miejscu na świecie, 
porównywalnie do Izraela i Austrii (HDI 2013).
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I  Grecja

Republika Grecka (Ελληνική Δημοκρατία) powstała w 1822 r., ogłaszając niepod
ległość spod panowania Turków osmańskich, sprawujących władztwo nad cesar
stwem bizantyńskim od 1453 r., czyli od zdobycia Konstantynopola (dziś Istam
buł). Poza częścią kontynentalną w skład Grecji wchodzi ok. 1400 wysp, w tym 
227 zamieszkanych. Grecja należy do UE od 1981 r. Od 1992 r. jest w strefie 
Schengen, a od 2001 r. -  w strefie euro. W 2015 r. Grecja odmawiała współpracy 
z tzw. trojką (τρόικα), do której zalicza się Komisję Europejską, Europejski Bank 
Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy -  głównych kredytodawców 
kraju po kryzysie finansowym w 2008 r. -  i zapowiadała wyjście ze strefy euro. 
Grecja jest drugim po Węgrzech państwem, w którym partia antysystemowa 
przejmuje w badanym okresie władzę w kraju i obiera za cel kruszenie ustroju 
demokratycznego państwa, przy czym na Węgrzech jest to partia skrajnie prawi
cowa, a w Grecji -  skrajnie lewicowa.

Początki cywilizacji greckiej sięgają ok. 1100 w. p.n.e. Tworzyło ją  wówczas 
ok. 300 państewek skupionych wokół głównych miast (polis, πόλις). Z greckich 
polis wywodzi się ustrój zwany demokracją (δημοκρατία), szczegółowo opisany 
w dziełach Arystotelesa (Polityka, Ustrój polityczny Aten) i Platona (Państwo, 
Prawa). W 1832 r. Anglia, Francja i Rosja zawarły z królem bawarskim Ludwi
kiem I Wittelsbachem układ polityczny, na mocy którego jego syn Otton stał się 
królem Grecji, a Francja, Anglia i Rosja były gwarantami niepodległości kraju. 
Dyktatura absolutna Ottona, jak też konflikty wewnętrzne w okresie przedwo
jennym, wojna domowa (Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1945; 1946-1949) 
i dyktatura czarnych pułkowników (Δικτατορία των Συνταγματαρχών, 1967
1974) opóźniły rozwój kraju. Zniszczenia w wyniku walk w wojnie domo
wej okazały się o wiele większe niż w czasie II wojny światowej, a straty nią 
powodowane szacuje się na ponad 16 mld USD, czyli tyle samo, ile wyno
siła amerykańska pomoc dla powojennej Europy, znana jako plan Marshalla 
(European Recovery Program) (Je l o v i c h  2005: 430). Przyjmuje się, że gdyby nie 
amerykańska pomoc finansowa (ok. 4 mld USD), Grecja nie podniosłaby się ze 
zniszczeń powojennych. Grecka scena polityczna unormowała się w 1952 r., po 
przyjęciu nowej konstytucji i ogłoszeniu amnestii. O ile w 1951 r. średni dochód 
na osobę w Grecji wynosił 112 USD, o tyle już w 1956 r. wzrósł on do 260 USD, 
a w 1964 r. -  do 500 USD (Je l o v i c h  2005: 430).

W 1973 r. Grecja zniosła monarchię i wprowadziła rządy republikańskie 
oraz demokrację parlamentarną, co zostało sztywno ustanowione w konstytucji 
z 1975 r. Głową państwa jest Prezydent (Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας), 
którego uprawnienia znacznie ograniczono w 1986 r. Rządem kieruje Premier 
(Πρωθυπουργός), a jednoizbowy Parlament -  Izba Deputowanych (Βουλή των 
Ελλήνων) -  pełni funkcję ciała ustawodawczego (Lo r e n c k a  2011: 202-209). 
Zgodnie z konstytucją Grecja ma ustrój republiki parlamentarnej (art. 1),
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a najważniejszym obowiązkiem Republiki jest szacunek dla istoty ludzkiej 
i ochrona jej wartości (art. 2). Prezydent Republiki to arbiter w funkcjonowaniu 
instytucji Republiki. Wybiera go Izba Deputowanych na 5-letnią kadencję w gło
sowaniu jawnym i imiennym (art. 30-32). Uprawnienia Prezydenta są wątłe, 
bowiem w konstytucji zastrzeżono, że żaden akt Prezydenta Republiki nie może 
obowiązywać i nie może być wykonywany bez kontrasygnaty właściwego mi
nistra (art. 35). Parlament jest wybierany w wyborach powszechnych na 4-letnią 
kadencję; liczbę deputowanych określa ustawa, ale nie może być ona niższa 
niż 200 ani wyższa niż 300 (art. 51). Korzystanie z prawa głosowania w Grecji 
stanowi obowiązek (art. 51). Grecja to państwo z wielopartyjnym systemem 
politycznym. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat na scenie politycznej dominowały 
dwa najsilniejsze ugrupowania polityczne: prawicowa i konserwatywna Nowa 
Demokracja (Νέα Δημοκρατία) oraz centrolewicowy Panhelleński Ruch Socja
listyczny (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, PASOK), utworzone w 1974 r. 
Trzecią siłą polityczną w kraju w tym okresie była Komunistyczna Partia Grecji 
(Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ΚΚΕ) założona w 1924 r. Przedterminowe 
wybory parlamentarne przeprowadzone w 2015 r., ze względu na niemożność 
wyboru Prezydenta przez Parlament w trzech głosowaniach w grudniu 2014 r., 
zmieniły układ partii w systemie. Koalicja Radykalnej Lewicy (Συνασπισμός 
Ριζοσπαστικής Αριστεράς, SYRIZA), powstała z połączenia eurokomunistycz- 
nych, trockistowskich i alterglobalistycznych ugrupowań politycznych, zdobyła 
36,3% głosów i 149 mandatów w 300-osobowym Parlamencie, a prawicowo- 
-konserwatywna Nowa Demokracja -  29,66% i 129 mandatów. Trzecią siłą w Par
lamencie jest zaś skrajnie prawicowa partia i organizacja neonazistowska Ludowy 
Związek Złoty Świt (Χρυσή Αυγή), która zdobyła 6,92% głosów i 8 mandatów. 
Dwie z trzech partii w Parlamencie są skrajne i antysystemowe (SYRIZA i Złoty 
Świt), co zaczyna przypominać polaryzację z lat 40-50. XX w. i jest to dla kraju 
tendencja niebezpieczna.

Gospodarka grecka opiera się na wolnej konkurencji, z silnym (etatystycznym) 
oddziaływaniem państwa. PKB liczony według parytetu siły nabywczej (PPP) 
w Grecji w 2013 r. wynosił 225,453 mld USD, czyli 22,690 USD per capita. Od 
2007 r. do 2010 r. dług publiczny Grecji wzrósł ze 105,4 do 142,8% PKB, a już 
na początku 2013 r. wynosił 170% PKB (BŚ 2014). W UE to właśnie ten kraj 
ma największe problemy z obsługą zadłużenia. W wyniku kryzysu finansowego 
i gospodarczego, który ciągnie się już ponad 7 lat, Grecja pod względem PKB 
per capita sytuuje się w grupie państw poniżej średniej UE (75%, przy EU 28 
= 100%), spadając do tej samej pozycji co pojugosłowiańska Chorwacja. Go
spodarka grecka osiągała bardzo wysokie wyniki w latach 2003-2007, notując 
wówczas wzrost na poziomie 2,3%-5,9% PKB. W wyniku światowego kryzysu 
finansowego w 2008 r. doszło jednak do krachu finansowego i spadku PKB 
z 3,7% do -0,2%. W kolejnych latach kryzys pogłębiał się: w 2009 r. gospodarka 
odnotowała spadek o 3,1%; w 2010 r. -  o 4,9%; w 2011 r. -  o 7,1%, a w latach 
2012-2013 odpowiednio o 6,4% i 4,4% (Eurostat 2014).
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Grecja ma dziś trudną sytuację finansową, co powoduje również trudno
ści w samej UE, bowiem pod względem generowania PKB Grecja zajmuje 
13. miejsce w Unii. Mimo kryzysu wzrost cen w tym kraju jest stabilny, a inflacja 
nie przekroczyła 5% w żadnym z prezentowanych lat. W odniesieniu do zatrud
nienia gospodarka grecka radziła sobie stosunkowo dobrze w latach 2002-2008, 
ale rok 2009 spowodował duże korekty. W 2009 r. zatrudnienie spadło o 0,6%, 
a w latach 2010-2012 odpowiednio o 2,6%, 5,6% i 8,5%. W 2010 r. bezrobo
cie wzrosło do poziomu 12,6%, a w latach 2011-2013 wynosiło odpowiednio: 
17,7%, 24,3%, 27,5% (ELSTAT 2014). Wzrost bezrobocia i pauperyzacja spo
łeczeństwa oraz erozja finansowa i polityczna państwa to przyczyny licznych 
manifestacji ulicznych, często o agresywnym charakterze. Łączne wydatki UE 
w Grecji w 2012 r. wynosiły 6,353 mld EUR, co jako procent greckiego docho
du narodowego brutto (DNB) dawało 3,26%. Łączny wkład Grecji do budżetu 
UE to 1,681 mld EUR, co jako % greckiego DNB dawało 0,86 % (Eurostat 
2014). W 2011 r., w porównaniu do 2000 r., liczba osób przekonanych o korzyści 
z członkostwa kraju w UE drastycznie spadła z 75% do 47%, co oznacza, że co 
trzecia osoba (28%) zmieniła swoje zdanie z pozytywnego na negatywne i tym 
samym liczba osób przekonanych, że kraj nie odnosi korzyści z członkostwa 
w UE, wzrosła w 2011 r. w porównaniu do 2000 r. z 12% do 50%, a zatem co 
drugi Grek nie jest zadowolony z członkostwa kraju w UE. W badanym okresie 
spadł też odsetek osób nieposiadających zdania na ten temat -  z 12% w 2000 r. 
do 7% w 2011 r. (Eurobarometr 2014).

Grecja jest państwem unitarnym i zamieszkuje ją 11,079 mln ludzi (BŚ 2014), 
ale jako Greków określa się 98% stałych mieszkańców kraju bez względu na ich 
pochodzenie etniczne, czyli wszystkich, z wyjątkiem imigrantów ekonomicznych. 
Grecja nie uznaje mniejszości etnicznych ani narodowych. W latach 80. XX w. 
przeprowadzono decentralizację władzy, co skutkuje przekazaniem większych 
kompetencji samorządom lokalnym. W nowelizacji konstytucji określono, że 
administracja państwowa jest zorganizowana zgodnie z zasadami decentralizacji 
(art. 101). Religia państwowa to prawosławie Kościoła chrześcijańskiego obrząd
ku wschodnioprawosławnego. Społeczeństwo greckie jest w 87,1% wyznania 
prawosławnego, brak religii deklaruje 6,1%, a islam -  5,3% (BŚ 2014). Jest to 
społeczeństwo wierzące i praktykujące. Na terytorium Grecji znajduje się mnisza 
Autonomiczna Republika Góry Athos (Άγιο Όρος), która pełni funkcje parlamen
tarne narodów wyznających chrześcijaństwo ortodoksyjne. W świetle konstytucji 
Półwysep Athos, który poczynając od Megali Vigla, stanowi terytorium Góry 
Athos, zgodnie ze swym starożytnym uprzywilejowanym statusem, jest autono
miczną częścią państwa greckiego, zachowującą swoją suwerenność. W aspekcie 
duchowym Góra Athos podlega bezpośredniej jurysdykcji Patriarchatu Ekume
nicznego. Wszyscy ci, którzy żyją tam jako zakonnicy, otrzymują obywatelstwo 
greckie od momentu nowicjatu, bez konieczności dopełniania dodatkowych 
formalności. Góra Athos jest zarządzana, zgodnie ze swoim ustrojem, przez 
20 świętych klasztorów, na które podzielono Półwysep Athos, a jego terytorium
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jest niezbywalne (art. 105). Wskaźnik rozwoju społecznego (0,853) plasuje Gre
cję na 29. miejscu na świecie, porównywalnie do Czech (HDI 2013). Obecnie 
jednostką monetarną jest euro, ale mówi się o powrocie do starej drachmy.

I  Hiszpania

Królestwo Hiszpanii (Reino de Espana, Espainiako Erresuma) jako forma nowo
żytnego państwa hiszpańskiego powstało w 1469 r. w wyniku unii personalnej 
aragońskiego księcia Ferdynanda z dziedziczką Aragonii Izabelą. Hiszpania 
przystąpiła do Unii Europejskiej w 1986 r. W 1991 r. wstąpiła do strefy Schengen, 
a w 1999 r. wymieniła walutę na euro, stając się członkiem strefy euro.

Około 1825 r. hiszpańskie imperium kolonialne przestało istnieć. Po okresie 
władztwa napoleońskiego (1808-1814) restytuowano monarchię absolutną, zaś 
ustawy zasadnicze z 1823 r. i 1845 r. wprowadziły dwupodział władzy suwe- 
rena, za którego uważa się króla i Parlament. W 1931 r. przyjęto „na wskroś 
demokratyczną” ustawę zasadniczą, co zaowocowało tarciami politycznych elit 
i wybuchem wojny domowej (1936-1939) pomiędzy republikańskim rządem 
(republikanie, socjaliści, komuniści) a zwolennikami generała Francisco Franco 
(m.in. konserwatyści i monarchiści) i w jej rezultacie ustanowieniem dyktatury 
generała, która trwała blisko 40 lat (1936-1975). Dwa dni po śmierci Franco, 
22 listopada 1975 r., zaczęto w Hiszpanii przechodzić do demokracji (la transición 
espanola). Koronowano Jana Karola i zainicjowano budowę pluralistycznego, 
nowoczesnego społeczeństwa (Ba r t o n  2011: 280-302). Konstytucja z 1978 r. 
określa zasady ustrojowe monarchii jako państwa prawa, gdzie suwerenem 
jest naród żyjący w wolności, równości, legalności, jawności form i bezpie
czeństwa prawnego (Ma ł e c k i , Po w a ł k a  2013: 559). Hiszpania konstytuuje 
się w postaci społecznego i demokratycznego państwa prawnego, chroniące
go jako najwyższe wartości swego porządku prawnego wolność, sprawiedli
wość, równość i pluralizm polityczny. Suwerenność narodowa spoczywa w lu
dzie hiszpańskim, z którego wypływają władze państwa, a forma polityczna 
Hiszpanii to monarchia parlamentarna (art. 1). Na jej czele stoi Monarcha, 
a koronę dziedziczą sukcesorzy Juana Carlosa I de Burbón (Konstytucja 1978: 
art. 5, 7). Król jest Szefem Państwa, symbolem jego jedności i trwałości, spra
wuje arbitraż i moderuje normalne funkcjonowanie instytucji (art. 56). Mo
narcha desygnuje Premiera, który kieruje rządem (art. 97), a jego wybór jest 
zdeterminowany składem Parlamentu. Parlament -  Kortezy Generalne (Las 
Cortes Generales) -  składa się dwóch izb: z izby niższej -  Kongresu Depu
towanych (Congreso de los Diputados) oraz izby wyższej -  Senatu (Senado). 
Kongres Deputowanych tworzy 350 członków wybieranych na 4-letnią kadencję 
na podstawie ordynacji proporcjonalnej, a Senat -  259 senatorów wybieranych
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lub nominowanych w tym samym czasie, co Kongres Deputowanych, na 
tę samą 4-letnią kadencję.

Hiszpania to państwo unitarne, zdecentralizowane. Administracja lokalna 
posiada osobowość prawną i status samorządowy. Państwo jest zorganizowane 
terytorialnie w municypia, prowincje i wspólnoty autonomiczne. Wszystkie te 
jednostki posiadają autonomię i zarządzają swoimi sprawami (art. 137). Podsta
wową jednostką administracyjną jest gmina (municypium). Organem wspólnot 
autonomicznych są zgromadzenia, a ich zakres zadań określają jednostkowe 
statuty wspólnot. Organami wykonawczymi wspólnot autonomicznych są rady 
rządowe (Ma ł e c k i , Po w a ł k a  2013: 572). System partyjny Hiszpanii określa się 
mianem niedoskonałej dwupartyjności, co polega na tym, że w systemie dominują 
dwie partie -  lewicowa i prawicowa, ale żadna z nich nie jest w stanie stworzyć 
większościowego rządu (An t o s z e w s k i , He r b u t  2001: 186).

PKB Hiszpanii w 2013 r. wynosił 1 205,033 mld USD, co per capita da
wało 29,920 tys. USD i sytuowało kraj na 41. miejscu na świecie, pomiędzy 
Izraelem a Arabią Saudyjską (BŚ 2014). Jest to piąty wynik w Unii Europej
skiej. Gospodarka Hiszpanii opiera się na wolnym rynku, ale też, jak zapisano 
w konstytucji, w gospodarce uznaje się inicjatywę publiczną i w drodze ustawy 
można zastrzec dla sektora publicznego zasoby lub usługi o charakterze podsta
wowym, szczególnie w wypadku monopolu, jak również postanawiać o inter
wencji w działalności przedsiębiorstw, jeśli tego wymaga interes powszechny 
(art. 128). Władze publiczne troszczą się o unowocześnienie i rozwój wszyst
kich sektorów gospodarczych, a w szczególności rolnictwa, hodowli, rybołów
stwa i rzemiosła, w celu wyrównania poziomu życia wszystkich Hiszpanów 
(art. 130).

Do 2008 r. Hiszpanię często stawiano jako wzór rozwoju gospodarczego z wy
sokim tempem wzrostu PKB (ok. 3,1% rocznie). Siłą napędową PKB Hiszpanii 
było wówczas budownictwo wspierane kredytami bankowymi, co spowodowa
ło w wyniku światowego kryzysu finansowego 2009 r. załamanie się obu tych 
sektorów i spadek PKB o 3,7%. W kolejnych latach (2009-2014) gospodarka 
kraju się nie odbiła, a jej wzrost/spadek wahał się w granicach błędu statystycz
nego. Wzrost cen w Hiszpanii w badanym okresie był stabilny, a inflacja nie 
przekraczała 4,1%. Gospodarka Hiszpanii generowała duże wzrosty i tworzyła 
nowe miejsca pracy w latach 2001-2007, ale od 2008 r. odnotowywano zja
wisko odwrotne. W kryzysowym 2008 r. zatrudnienie spadło o 0,1%, ale już 
w 2009 r. -  o 6,5%, a w kolejnych latach do 2012 r. odpowiednio o 2,5%, 1,5%, 
4,2%. W 2014 r. stopa zatrudnienia minimalnie wzrosła o 1%. Najniższe bez
robocie w okresie badanym w Hiszpanii wynosiło 8,3% (2007 r.), ale w latach 
kolejnych (2008-2013) rosło odpowiednio do 11,3%, 18%, 20,1%, 21,7%, 25%, 
26,8% (Eurostat 2014). W 2008 r. Hiszpania również miała problemy finansowe. 
W 2009 r. deficyt budżetowy sięgał 1 1747 mln EUR, malejąc w latach następnych 
(2010-2011) odpowiednio do 10 143 i 10 040 mln EUR, ale już w 2012 r. znowu 
wzrósł do stanu z 2009 r. (11164 mln EUR) (Euro-dane 2014).
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Do najważniejszych sektorów hiszpańskiej gospodarki w 2012 r. należały: 
handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem 
i usługi gastronomiczne (25,3%), administracja publiczna, obrona, edukacja, 
opieka zdrowotna i pomoc społeczna (18,1%) oraz przemysł (17,4%). Główne 
rynki eksportowe i importowe dla hiszpańskiej gospodarki to: Francja, Niem
cy i Włochy (europa.eu). Łączne wydatki UE w Hiszpanii w 2012 r. wynosiły 
14,257 mld EUR, co jako % hiszpańskiego dochodu narodowego brutto (DNB) 
stanowiło 1,37%. Łączny wkład Hiszpanii do budżetu UE to 9,662 mld EUR, 
a liczony jako % hiszpańskiego DNB -  0,93 % (Eurostat 2014). Odsetek osób 
przekonanych o korzyściach płynących dla kraju z członkostwa w UE w 2011 r. 
(59%) spadł o 7% w porównaniu do 2000 r. (66%). Adekwatnie wzrosła liczba 
osób przeświadczonych o braku korzyści: z 16% w 2000 r. do 30% w 2011 r. 
Liczba obywateli niemających zdania na ten temat spadła z 18% w 2000 r. do 
11% w 2011 r. (Eurobarometr 2014). Można stwierdzić, że od 2009 r. Hiszpania 
znajduje się w kryzysie finansowym i nie równoważy gospodarki mimo przyję
tego w maju 2010 r. Planu Konsolidacji Finansów Publicznych, który zakładał 
obniżenie deficytu budżetowego z 11,2% do 6% poprzez m.in.: obniżenie płac 
w sferze budżetowej o 5%, obniżenie płac członków rządów o 15%, zawieszenie 
rewaloryzacji rent i emerytur, zniesienie becikowego i zminimalizowanie pomocy 
rozwojowej dla regionów (Ma ł e c k i , Po w a ł k a  2013: 586-587).

Populacja Hiszpanii liczy 46,464 mln ludzi, z czego 41,420 tys. to obywatele 
Hiszpanii, a 5,730 mln -  obcokrajowcy (12,2% wszystkich mieszkańców) (stan na 
2014 r.). Obszary najgęściej zaludnione znajdują się na wybrzeżu i wokół Obszaru 
Metropolitarnego Madrytu, podczas gdy reszta interioru pozostaje słabo zaludnio
na. Dominującą religią jest katolicyzm, a przynależność do Kościoła katolickiego 
deklaruje 76% społeczeństwa, przy czym 59% Hiszpanów przyznaje, że religia nie 
odgrywa ważnej roli w ich życiu. 26,1% deklaruje ateizm, agnostycyzm lub bezwy
znaniowość (Eurobarometr 2012). Status urzędowego ma język kastylijski (potocz
nie zwany hiszpańskim), a regionalnie też: kataloński, baskijski i galisyjski. Zgodnie 
z zapisem w konstytucji Hiszpanii każdy obywatel tego kraju ma obowiązek znać 
język kastylijski. Wskaźnik rozwoju społecznego (0,869) sytuuje Hiszpanię na 
27. miejscu na świecie, porównywalnie do Włoch i Czech (HDI 2013).

W Hiszpanii istnieją silne ruchy separatystyczne. Tendencje do odrywania 
się regionów od Hiszpanii rosną wraz ze spadkiem zamożności jej obywateli. 
10 listopada 2014 r. Katalonia (Catalunya) zdecydowanie opowiedziała się w re
ferendum za opuszczeniem Hiszpanii, ale hiszpański rząd uznał je za niemające 
mocy prawnej (PAP 10.11.2014). Katalończycy uzyskali autonomię polityczną 
i kulturalną po 1978 r. Tendencje separatystyczne od lat 60. XX w. wykazuje też 
Kraj Basków (Euskal Herria), jeden z najbardziej uprzemysłowionych i rozwi
niętych gospodarczo regionów Hiszpanii, który leży na pograniczu Hiszpanii 
i Francji i od lat tworzy wspólnotę ponad granicami państw. Zbrojne ramię Ba
sków -  Baskonia i Wolność (Euskadi Ta Askatasuna, ETA) -  zaprzestało działań 
zbrojnych i akcji terrorystycznych o niepodległość w 2005 r.
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■ Holandia

Królestwo Niderlandów (Koninkrijk der Nederlanden) powstało w 1814 r. po 
klęsce Napoleona pod Lipskiem (1813 r.), co przyniosło też wyzwolenie Nider
landom. Holandia jest członkiem Unii Europejskiej od 1952 r. W 1985 r. stała się 
członkiem strefy Schengen, a w 1999 r. -  strefy euro.

W 1477 r. Holandia, a wraz z nią terytoria obecnej Belgii i Luksemburga, prze
szła pod panowanie Habsburgów (od 1556 r. -  ich linii hiszpańskiej). W 1579 r. 
na mocy unii utrechckiej, po powstaniu antyhiszpańskim, doszło do rozbicia kraju 
na dwie części, z których powstały później dwa państwa -  Belgia i Holandia. Ta 
ostatnia powstała na obszarze Niderlandów protestanckich (północnych). Holan
dia odebrała Hiszpanii liczne kolonie w Indiach, Afryce i Ameryce, a Holenderska 
Kompania Wschodnioindyjska (Vereenigde Oostindische Compagnie, 1602-1798) 
i Holenderska Kompania Zachodnioindyjska (West-Indische Compagnie, 1621
1794) w 1602 r. otrzymały monopol na kolonizację Azji, założyły nowe kolonie 
w Ameryce Północnej i Południowej, w tym Nowe Niderlandy (wraz z miastem 
Nowy Amsterdam -  późniejszy Nowy Jork) czy Nową Holandię (Australia) itd. 
Kompanie holenderskie to pierwsze na świecie koncerny międzynarodowe oraz 
pierwsze na świecie kompanie wypuszczające akcje w celu finansowania swojej 
działalności, które powstawały jako instytucje państwowe z misją publiczną na 
podstawie uchwały Stanów Generalnych Republiki Zjednoczonych Prowincji 
(dawna nazwa Holandii) (Ba l i c k i , Bo g u c k a  1989).

Konstytucja Królestwa Holandii z 1814 r. określała Niderlandy jako monarchię 
absolutną i przekazała władzę suwerenną Wilhelmowi z dynastii Oranje-Nassau 
(art. 24) oraz jego męskim i żeńskim potomkom. Dziś w stosunkach zewnętrznych 
rola głowy państwa jest symboliczna i ogranicza się do funkcji reprezentacyj
nych. W stosunkach wewnętrznych Monarcha jest członkiem rządu o pozycji 
równej innym ministrom oraz przewodniczy Radzie Senatu, ale uczestniczy 
w obradach okazjonalnie. Monarcha stanowi głównie wyraz jedności państwa 
(Ba l i c k i , Bo g u c k a  1989). Parlament, czyli Stany Generalne (Staten-Generaal), 
jest bikameralny i składa się z izby niższej -  Drugiej Izby (Tweede Kamer), której 
członkowie wybierani są w głosowaniu powszechnym, oraz z wyższej Pierwszej 
Izby (Eerste Kamer) wybieranej pośrednio. Kadencja obu izb trwa 4 lata (art. 52). 
Na wspólnym posiedzeniu izby są traktowane jako jedna (art. 51). Pierwsze Stany 
Generalne zwołano 9 stycznia 1464 r. w Brugii. Proces legislacyjny rozpoczyna 
się w Drugiej Izbie. Rząd (kabinet) składa się z króla i ministrów (art. 42). Radę 
Ministrów tworzą ministrowie, a przewodniczy im Premier, który w świetle 
konstytucji nie ma nadrzędnej pozycji wobec pozostałych ministrów. Proces 
tworzenia rządu holenderskiego jest skomplikowany i długotrwały. Holandia to 
państwo unitarne, zdecentralizowane, o strukturze poziomej. Organem wykonaw
czym w prowincjach są stany deputowanych, a w gminie -  kolegium burmistrza 
i ławników (art. 123-136). System partyjny opiera się na tzw. filarowości, czyli
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przynależności religijnej, która odgrywa coraz mniejszą rolę w systemie. Jest to 
system wielopartyjny, od 1994 r., a szczególnie po 2002 r. -  chwiejny i przyno
szący kres dominacji dotychczasowych partii na rzecz partii antysystemowych 
i populistycznych (Po b o ż y  2013: 126-138).

System gospodarczy Holandii opiera się na wolnym rynku. PKB Holandii 
w 2013 r. wynosił 605,962 mld USD, co per capita dawało 51,060 tys. USD 
i sytuowało kraj na 21. miejscu na świecie, pomiędzy Kanadą i Austrią (BŚ 
2014). Do najważniejszych sektorów holenderskiej gospodarki w 2012 r. na
leżały: administracja publiczna, obrona, edukacja, ochrona zdrowia i opieka 
społeczna (22,7%), przemysł (19,4%), handel hurtowy i detaliczny, transport, 
usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (18,6%). Główne 
rynki eksportowe dla holenderskiej gospodarki to Niemcy, Belgia i Francja, 
a importowe -  Niemcy, Chiny i Belgia. Łączne wydatki UE w Holandii w 2012 r. 
wynosiły 2,124 mld EUR, a liczone jako % holenderskiego dochodu narodowe
go brutto (DNB) stanowiły 0,35%. Łączny wkład Holandii do budżetu UE to 
4,173 mld EUR, co jako % holenderskiego DNB dawało 0,69% (Eurostat 2014). 
W 2011 r. 67% Holendrów przyznało, że kraj odnosi korzyści z członkostwa w UE 
(wzrost o 2% w stosunku do 2000 r.), a 26% uznawało, że takich korzyści brak 
(spadek o 6%). W stosunku do 2000 r. w Holandii spadła w 2011 r. liczba osób 
nieposiadających zdania na ten temat -  z 15% do 7% (Eurobarometr 2014).

Populacja Królestwa Niderlandów liczy 16,8 mln ludzi, z czego 80% stano
wią Niderlandczycy. Najwięcej jest katolików (29%), dalej plasują się osoby 
niewierzące (27%), protestanci (19%) i muzułmanie (5%) (CBS 2014). Wskaźnik 
rozwoju społecznego (0,915) sytuuje Królestwo Niderlandów na 4. miejscu na 
świecie, porównywalnie do Szwajcarii i USA (HDI 2013).

■ Irlandia

Irlandia powstała w 1937 r. i zajmuje większość terytorium wyspy na Oceanie 
Atlantyckim o tej samej nazwie. Irlandia przystąpiła do UE w 1973 r., a w 1993 r. 
została członkiem strefy euro. Do strefy Schengen nie należy.

Suwerenna monarchia narodowa Irlandczyków powstała w 1000 r., za pano
wania króla Briana Boru, ale od 1169 r. znajdowała się ona przez prawie 750 lat 
pod panowaniem Anglików (Pł a c h e c k i  2010: 31). Powstanie wielkanocne (Eiri 
Amach na Casca, 1916), irlandzka walka o niepodległość (Cogadh na Saoirse, 
1919-1921) i irlandzka wojna domowa (Cogadh Cathartha na hEireann, 1922
1923) spowodowały rozbicie wyspy na dwie części -  separatystyczne Wolne 
Państwo Irlandzkie (katolickie) i Irlandię Północną (protestancką), która pozostaje 
pod władztwem Anglii. Walki partyzanckie i akty terrorystyczne, dokonywa
ne przez Irlandzką Armię Republikańską (IRA), militarne skrzydło radykalnej
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partii Sinn Fein, kontynuowane były do 1937 r., kiedy to Irlandia (Eire) ogłosiła 
konstytucję regionu pod brytyjską koroną. Irlandia stała się republiką w 1949 r. 
i w tymże roku wystąpiła ze Wspólnoty Narodów. W 1955 r. została przyjęta do 
ONZ, a w 1973 r. -  do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Ma r y l  2013: 600). 
Działania zaczepne i akcje zbrojne o Irlandię Północną trwały do 1998 r., kiedy to 
podpisano porozumienie wielkopiątkowe (Good Friday Agreement), wyciszające 
konflikt między IRA, czyli republikanami dążącymi do połączenia całej Irlandii, 
a unionistami, czyli zwolennikami jedności z Anglią. W 2005 r. IRA ogłosiła 
całkowite rozbrojenie, jednak w 2014 r. irlandzka partia Sinn Fein żądała po raz 
kolejny referendum w sprawie zniesienia podziału Irlandii i wyłączenia Irlandii 
Południowej od Anglii (PAP 26.12.2014).

Irlandia jest państwem suwerennym, niepodległym i demokratycznym (art. 5), 
a wszelka władza państwowa, ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza po
chodzi, w imię Boga, od narodu (art. 6). Tradycje katolickie w Irlandii sięgają 
V w. n.e., do czego nawiązuje konstytucja kraju w Preambule odwołującej się 
do Trójcy Przenajświętszej, od której pochodzi wszelka władza, i do Narodu 
irlandzkiego, potwierdzającego swe obowiązki wobec Chrystusa. Irlandia jest 
demokracją parlamentarną i każda osoba urodzona na wyspie Irlandia, łącznie 
z jej wyspami i morzami, ma uprawnienie i przyrodzone prawo być częścią 
Narodu irlandzkiego (art. 2). Głową państwa jest Prezydent (Uachtaran na hEi- 
reann), który pełni funkcje zawężone do reprezentacyjnych i ceremonialnych 
i stanowi trzeci człon Parlamentu, podobnie jak Monarcha w Wielkiej Brytanii. 
Premier stojący na czele rządu, złożonego z nie mniej niż 7 i nie więcej niż 
15 członków, pełni właściwe funkcje wykonawcze. Parlament, Zgromadzenie Ir
landii Północnej (Tionól Thuaisceart Eireann), jest dwuizbowy i składa się z izby 
pierwszej (Däil) i Senatu (Seanad). Izby nie są równorzędne, a prymat wiedzie 
Däil wybierany w sposób bezpośredni w wyborach powszechnych w systemie 
proporcjonalnym z zastosowaniem pojedynczego głosu przechodniego (art. 16). 
Ta sama Däil Eireann nie może obradować przez okres dłuższy niż 7 lat, licząc 
od daty jej pierwszego posiedzenia (art. 16 pkt 5), i pełni ona funkcję kontrolną 
nad rządem. Seanad Eireann składa się z 60 członków, przy czym 11 z nich jest 
mianowanych, a 49 wybieranych (art. 18). Uprawnienia Seanadu mają charakter 
wtórny i uzupełniający (Ma r y l  2013: 609-610). Irlandia to kraj unitarny, pań
stwo uznaje rolę samorządu lokalnego (art. 28A), ale samorządy lokalne mają 
ograniczone kompetencje (Gr o s s e  2000: 91).

Gospodarka Irlandii opiera się na wolnym rynku, a pod względem wielkości 
PKB jest to 15. gospodarka UE. PKB w 2013 r. wynosił 217,9 mld USD, co per 
capita dawało 43,11 tys. USD i plasowało kraj na 31. miejscu na świecie, po
między Francją i Belgią (BŚ 2014). W latach 2003-2007 gospodarka wzrastała 
pomiędzy 3,9% a 5,4%, ale kryzys w 2008 r. na trzy lata obniżył jej kondycję 
(spadek PKB o 5,5%), po czym odbiła się ona i nadal rosła od 2011 r. Wzrost 
cen był stabilny, a inflacja nie przekraczała w badanym okresie 5%. Zatrudnienie 
w Irlandii rosło w latach 2001-2007 (rocznie średnio o 4%), ale w 2008 r. spadło
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0 0,6%, a w 2009 r. doszło do spadku rzędu 7,8%. W kolejnych latach poziom 
zatrudnienia obniżał się mniej w stosunku do roku ubiegłego: w 2010 r. -  o 4,1%, 
w 2011 r. -  o 1,8%, a w 2012 r. -  o 0,6%. Niemniej jednak bezrobocie od 2008 r. 
tylko się pogłębiało, osiągając w 2011 r. i 2012 r. 14,7%. Od 2008 r. rząd Irlandii 
zmaga się ze skutkami kryzysu i corocznie musi zaciągać kredyt na pokrycie 
wydatków. Największą wartość deficyt osiągnął w 2010 r., gdy do zrównoważe
nia budżetu brakowało 48 275 mln EUR (Euro-dane 2014). Do najważniejszych 
sektorów irlandzkiej gospodarki w 2012 r. należały: przemysł (26,3%), admini
stracja publiczna, obrona, edukacja, ochrona zdrowia i opieka społeczna (17,8%) 
oraz handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem
1 usługi gastronomiczne (16%). Główne rynki eksportowe dla irlandzkiej gospo
darki to USA, Wielka Brytania i Belgia, a importowe -  Wielka Brytania, USA 
i Niemcy (Eurostat 2014). Łączne wydatki UE w Irlandii w 2012 r. wynosiły 
2,013 mld EUR, co liczone jako % irlandzkiego dochodu narodowego brutto 
(DNB) dawało 1,5%. Łączny wkład Irlandii do budżetu UE wynosił 1,236 mld 
EUR, co jako % irlandzkiego DNB dawało 0,92% (Eurostat 2014). Irlandczycy 
są euroentuzjastami i aż 78% społeczeństwa twierdziło w 2011 r., że kraj odnosi 
korzyści z członkostwa w UE, czyli mniej o 7% w porównaniu do 2000 r., gdy 
odsetek ten wynosił 85% (Eurobarometr 2014).

Populacja Irlandii liczy 4,602 mln ludzi. 88% obywateli deklaruje się jako ka
tolicy (CSOI 2014), z czego 70% twierdzi, że wierzy w Boga, a 20% -  że wierzy 
w istnienie jakiejś siły wyższej. Niewierzący stanowią 7% społeczeństwa (Euro
barometr 2012). Największą mniejszością w Irlandii są Polacy, którzy przybyli 
na wyspę po przystąpieniu Polski do UE w 2004 r. Według spisu powszechnego 
z 2011 r. na wyspach mieszka 122,585 tys. Polaków, a język polski jest drugim, 
po angielskim, najczęściej używanym językiem. Rodzimy język irlandzki, którym 
na co dzień posługuje się 82 600 osób (1,8% ludności), znajduje się na trzecim 
miejscu. Wskaźnik rozwoju społecznego (0,899) plasuje Irlandię na 11. miejscu 
na świecie, porównywalnie do Danii i Szwecji (HDI 2013).

■ Islandia

Republika Islandii (Lydveldid Island) powstała w 1944 r. Relacje pomiędzy 
Islandią a UE opierają na współpracy w Europejskim Obszarze Gospodarczym 
(EOG), który pozwala krajowi na dostęp do wspólnego rynku UE. Islandia jest 
członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), razem z Nor
wegią, Szwajcarią i Liechtensteinem.

Islandia należy do najpóźniej i najsłabiej zasiedlonych obszarów Europy 
(od 874 r.), ponieważ leży w subarktycznej części Oceanu Atlantyckiego. Od 
X do XIII w. była niezależna, po czym popadła w zależność od Norwegii i Danii.
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Autonomię uzyskała w 1874 r., a w 1918 r. ogłosiła niepodległość, z królem duń
skim jako tytularną głową państwa. Islandia jest republiką od 1944 r. (Ka r l s s o n  

2000). Konstytucja z 1944 r. ustanawia, że Islandia jest republiką z parlamentar
ną formą rządów (art. 1). Władzę ustawodawczą sprawują wspólnie Parlament 
(Alpingi) i Prezydent (art. 2), a władzę wykonawczą -  Prezydent i Rząd. Islandia 
to republika unitarna, z parlamentarną formą rządu i szczególną rolą ustrojową 
Prezydenta (semiprezydencjalizm), którego uznaje się za głowę państwa. Repre
zentuje on kraj zarówno w stosunkach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Ma 
prawo zawierania umów i traktatów międzynarodowych z innymi państwami, 
choć niektóre wymagają uprzedniej zgody Alpingi (Konstytucja 1944: art. 21). 
W praktyce ustrojowej w odniesieniu do władzy wykonawczej Islandii występują 
obok siebie pojęcie „rząd”, rozumiany jako posiedzenie ministrów (raóherra), 
odbywające się pod przewodnictwem Premiera, oraz Rada Państwa (rikisräö), 
oznaczające posiedzenie ministrów wraz z Premierem, lecz przebiegające pod 
przewodnictwem Prezydenta (Kr i s t i n s s o n  1999: 90-100). System partyjny jest 
stabilny, oparty na elementach rywalizacji, ale też konsensusu i współpracy, 
przypominający koterie koleżeńskie (Jó n s s o n  2014: 510-520).

Prezydenta (Forseti) wybiera się w wyborach powszechnych, bezpośrednich 
co 4 lata, ale w przypadku braku innych kandydatur poza urzędującym prezy
dentem wybory nie odbywają się, zgodnie z zapisem w konstytucji, że jeżeli jest 
tylko jeden kandydat, zostaje on prawnie wybrany bez głosowania (art. 5). Liczba 
kadencji Prezydenta nie została ograniczona. Konstytucja islandzka gwarantuje 
największe uprawnienia Prezydentowi, który sprawuje swoją władzę poprzez 
ministrów (art. 13). Prezydent Republiki i ministrowie tworzą Radę Państwa 
(Rikisräö), której przewodniczy Prezydent (art. 16). Władzę wykonawczą spra
wuje Premier (Forsxtisräöherra) stojący na czele rządu, który ponosi odpo
wiedzialność przed jednoizbowym parlamentem (Alpingi), liczącym od 1991 r. 
63 członków i wybieranym na 4 lata w wyborach bezpośrednich, opartych na 
zasadzie proporcjonalności (art. 31). Alpingi jest nietykalny. Nikt nie może za
kłócać jego spokoju ani naruszyć jego wolności (art. 36).

PKB Islandii w 2013 r. wynosił 11,205 mld USD, co per capita dawało 
46,400 tys. USD i sytuowało kraj na 25. miejscu na świecie, pomiędzy Niemcami 
i Japonią (BŚ 2014). Gospodarka Islandii opiera się tradycyjnie na rybołówstwie, 
które nadal stanowi prawie połowę udziałów w islandzkim wywozie towarów, 
ale w ostatnich latach dołączyły do niego: produkcja aluminium i turystyka. 
W latach 90. XX w. w Islandii rozpoczął się proces deregulacji, liberalizacji 
i dywersyfikacji gospodarki, co tworzyło dobry grunt do powstania dużego sek
tora finansowego, którego ryzykowne transakcje stały się przyczyną krajowego 
kryzysu w 2008 r. Sytuacja finansowa kraju znacznie się pogorszyła w 2009 r., co 
spowodowało załamanie finansowe banków, zwłaszcza banku IceSave. W 2010 r. 
rząd Islandii zobowiązał się pokryć długi banków, zaciągając pożyczkę zbiorczą 
udzieloną przez Wielką Brytanię (2,35 mld GBP) i Holandię (1,3 mld EUR), co 
w sumie daje ok. 3,8 mld EUR długu. Islandia ma rozpocząć spłatę pożyczek
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5 czerwca 2016 r. i zakończyć po wpłaceniu 32 równych rat do 5 czerwca 2024 r. 
Wypłaty za ryzykowne depozyty dotyczą ok. 300 tys. Brytyjczyków i 125 tys. 
Holendrów (Os i ń s k i  2011: 37). Ze względu na kłopoty islandzkiej waluty rząd 
ma zbadać możliwość przyjęcia euro bez przystępowania do UE. Główni part
nerzy handlowi Islandii to w eksporcie: Holandia (34%), Niemcy (14%), Wiel
ka Brytania (10,1%), a w imporcie: Norwegia (9,1%), Holandia (8,5%), USA 
(7,9%) i Niemcy (7,9%). Dla Islandii tylko raz (w 2012 r.) przeprowadzono 
badania ankietowe na temat korzyści z członkostwa w UE, gdy przewidywano, 
że kraj dołączy do UE w 2015 r. 33% ankietowanych stwierdziło, że kraj odniesie 
korzyści, 57% -  że nie odniesie korzyści, a 10% nie miało zdania na ten temat 
(Eurobarometr 2014). W 2015 r. premier Islandii stwierdził, że przestaje się starać 
o członkostwo w UE (PAP 12.01.2015).

Populacja Islandii liczy 324 tys. ludzi, z czego 84,8% to Islandczycy, a 2,8% 
-  Polacy. Kulturowo Islandczycy należą do Skandynawów -  posługują się ję 
zykiem islandzkim, jednym z języków skandynawskich. Kościół Ewangelicko
-Augsburski w Islandii (luterański) jest Kościołem państwowym i jako taki cieszy 
się wsparciem i ochroną państwa (art. 62); luteranizm wyznaje 75,1% społe
czeństwa, protestanci to 3,3% populacji, a katolicy -  1,7% (SI 2014). Wskaźnik 
rozwoju społecznego (0,895) plasuje Islandię na 13. miejscu na świecie, porów
nywalnie do Szwecji i Wielkiej Brytanii (HDI 2013). Jednostką monetarną jest 
korona islandzka przy kursie 1 ISK = 0,0065 EUR.

I  N iem cy

Republika Federalna Niemiec (Bundesrepublik Deutschland) powstała w 1990 r. 
po upadku muru berlińskiego (BerlinerMauer), oddzielającego Berlin Wschodni 
od Zachodniego, i wchłonięciu Niemieckiej Republiki Demokratycznej, będącej 
w latach 1945-1990 pod okupacją sowiecką. Od 1952 r. Niemcy należą do Unii 
Europejskiej, od 1985 r. -  do strefy Schengen, a od 1999 r. -  do strefy euro.

Początki państwowości niemieckiej datuje się na przełom VI i VII w. n.e., 
a jej znaczenie wzrosło po koronacji Ottona I na cesarza Świętego Cesarstwa 
Rzymskiego w 962 r. (Ko r t a , Cz a p l i ń s k i , Ga l o s  1990). Ekspansywna polityka 
Niemiec w XX w. doprowadziła do dwóch wojen o zasięgu światowym, a w wy
niku klęski w II wojnie światowej (1939-1945) terytorium III Rzeszy Niemieckiej 
zostało podzielone na cztery strefy okupacyjne, z czego na bazie trzech stref: ame
rykańskiej, brytyjskiej i francuskiej w 1949 r. powstało państwo zachodnionie- 
mieckie -  Republika Federalna Niemiec (Bundesrepublik Deutschland) ze stolicą 
w Bonn, a w strefie radzieckiej -  państwo wschodnioniemieckie, czyli Niemiecka 
Republika Demokratyczna (Deutsche Demokratische Republik, 1949-1990) 
ze stolicą w Berlinie Wschodnim. RFN składa się z 11 krajów związkowych
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(landów). Obowiązująca dziś ustawa zasadnicza Niemiec powstała w 1949 r. 
na terytorium zachodnim, a po zjednoczeniu Niemiec w 1990 r. objęła również 
terytoria byłego NRD. Liczba landów zwiększyła się tym samym z 11 do 16. 
Współcześnie, na mocy Układu Zjednoczeniowego z 31 sierpnia 1990 r., Repub
lika Federalna Niemiec jest demokratycznym i socjalnym państwem federalnym 
(art. 20). W konstytucji uznaje się zasadę socjalnego państwa prawa (państwo 
dobrobytu) (art. 28 ust. 1) oraz zasadę przedstawicielstwa pochodzącego z po
wszechnych, wolnych, bezpośrednich, równych i tajnych wyborów (Zie l i ń s k i  

1999: 28). Głową państwa jest Prezydent Federalny (Der Präsident der Bundesre
publik Deutschland), wybierany w wyborach pośrednich przez Zgromadzenie 
Federalne (Bundesversammlung), bez przeprowadzania debaty, na 5 lat (art. 54). 
Prezydent posiada mocno ograniczone kompetencje, reprezentuje on kraj w sto
sunkach międzynarodowych, w jego imieniu zawiera umowy z innymi państwami, 
akredytuje i przyjmuje przedstawicieli dyplomatycznych (art. 59). Prezydent 
Federalny nie może być członkiem rządu ani członkiem organu ustawodawczego 
Federacji lub kraju związkowego (art. 55). Parlament Związkowy to Bundes
tag wybierany w wyborach powszechnych, bezpośrednich, wolnych, równych 
i w tajnym głosowaniu (art. 38). W literaturze przedmiotu często przyjmuje się, 
że drugą, wyższą izbą jest Rada Związkowa (Bundesrat), która de facto stanowi 
opiniodawcze kolegium, ciało administracyjne krajów związkowych (Bi e n i a d a  

2013: 176-179). Ustawa zasadnicza stanowi, że za pośrednictwem Bundesratu 
kraje związkowe współdziałają w ustawodawstwie i administracji Federacji 
oraz w sprawach UE (art. 50). Rządem Federalnym (Bundesregierung) kieruje 
Kanclerz (Kanzler), stosując trzy nadrzędne zasady: odpowiedzialności za rządy, 
kolegialności w podejmowaniu decyzji i resortowości, czyli szerokiej autonomii 
ministerstw. Kanclerza Federalnego wybiera -  na wniosek Prezydenta Fede
ralnego -  Bundestag, bez przeprowadzania debaty (art. 63). Niemiecki system 
sprawowania władzy jest określany mianem rządów kanclerskich. Odpowiedzial
ność rządu federalnego przed Parlamentem ogranicza się do odpowiedzialności 
samego Kanclerza. Kraje związkowe posiadają własną konstytucję i władzę 
ustawodawczą (art. 70) oraz przedstawicielstwo w Bundesracie (art. 51). Deputo
wani w Bundesracie, zwykle ministrowie rządów krajowych (landów), posiadają 
immunitet swego landu (nie federalny) i są związani mandatem imperatywnym, co 
znaczy, że mają obowiązek głosować w Bundesracie zgodnie z decyzjami swoich 
lokalnych rządów i parlamentów (landtagów). Ustrój administracji terenowej 
jest w landach dualistyczny i opiera się na administracji landu oraz samorządu 
terytorialnego. Jednostkami podziału terytorialnego są gminy (Gemeinde) będące 
samorządowymi korporacjami, posiadającymi osobowość prawną (Mia s k o w s k a - 
-Da s z k i e w i c z , Ko w a l i k  2010: 129-140). Podlegają one nadzorowi wyłącznie 
prawnemu i finansowemu. System partyjny RFN tradycyjnie nazywa się dwu- 
i półpartyjnym, co oznacza, że partia zwycięska musi się posiłkować w tworzeniu 
rządu mniejszym koalicjantem, któremu tradycyjnie oddaje resort MSZ. System 
ten obecnie się zmienia.
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Gospodarka Niemiec jest hybrydowa. Na terenach byłego NRD kraj przecho
dzi transformację z systemu komunistycznego i gospodarki nakazowo-rozdziel
czej, a na terenach państwa zachodnioniemieckiego obowiązuje model gospodarki 
wolnorynkowej, w całym kraju zaś istnieje silne oddziaływanie krajów związko
wych i państwa jako federacji. Federacja i kraje związkowe oddzielnie regulują 
wydatki, które wynikają z wykonywania ich zadań. Jeżeli jednak kraje związkowe 
działają na zlecenie Federacji, wydatki ponosi Federacja (art. 104a pkt 1-2). 
Federacja i kraje związkowe -  zgodnie z wewnątrzpaństwowym podziałem 
kompetencji i obowiązków -  biorą na siebie obciążenia wynikające z naruszenia 
ponadnarodowych lub międzynarodowych zobowiązań Niemiec. W przypadkach 
korekt finansowych UE, obejmujących kilka krajów związkowych, Federacja 
i kraje związkowe pokrywają wydatki w stosunku 15 do 85. Wszystkie kraje 
związkowe łącznie ponoszą solidarnie 35% całkowitego obciążenia odpowiednio 
do ogólnego klucza: 50% całkowitego obciążenia ponoszą kraje związkowe, które 
te obciążenia spowodowały, w stosunku do wysokości otrzymanych środków 
(art. 104a pkt 5-6). Federacja ponadto bierze na siebie wydatki z tytułu kosztów 
okupacji oraz inne wewnętrzne i zewnętrzne obciążenia spowodowane przez 
wojnę (art. 120).

PKB Niemiec w 2013 r. wynosił 2 863,660 mld USD i plasował je jako pierw
szą gospodarkę w UE. PKB per capita dawał 47,270 tys. USD i sytuował kraj na 
24. miejscu na świecie, pomiędzy Finlandią i Islandią (BŚ 2014). Gospodarka 
niemiecka miała chwilę słabości jedynie w 2009 r., gdy PKB spadł o 5,1%, oraz 
w 2003 r., gdy PKB spadł o 0,3%. Najwyższy wzrost PKB wystąpił w 2010 r. 
(4,2%), zaraz po światowym krachu, co stanowi ewenement w skali Europy. 
Wzrost cen w Niemczech jest stabilny i pod pełną kontrolą. Najwyższy poziom 
inflacji odnotowano w 2008 r. (z 2,3% w 2007 r. do 2,8% w 2008 r.). Zatrudnienie 
było stabilne, a odchylenia mieściły się w granicach błędu statystycznego (od 
-0,1% do 0,1%), przy czym w latach 2007 oraz 2011 nastąpił wzrost, odpowied
nio o 1,7% i 1,4%. Bezrobocie w Niemczech wykazuje trend spadkowy od 2005 r., 
gdy osiągnęło szczyt (11,3%), i spada rokrocznie średnio o 1,2%. W 2012 r. utrzy
mywało się na poziomie 5,5% (Eurostat 2014). Niemcy mają wyrównany budżet, 
a deficyt traktowany jest w państwie jako element stymulacji gospodarki do 
wzrostu. Największy deficyt pojawił się w 2010 r. i wynosił 10 344 mln EUR. Od 
2008 r. eksport Niemiec stale rośnie i w 2014 r. wynosił 1 447 744 mln EUR (Euro
-dane 2014). Do najważniejszych sektorów niemieckiej gospodarki w 2012 r. 
należały: przemysł (25,8%), administracja publiczna, obrona narodowa, eduka
cja, ochrona zdrowia i działalność w zakresie opieki społecznej (18,4%), handel 
hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi 
gastronomiczne (14,6%). Główne rynki eksportowe dla niemieckiej gospodarki 
to Francja, USA i Wielka Brytania, a importowe -  Holandia, Francja i Chiny. 
Łączne wydatki UE w Niemczech wynoszą 12,245 mld EUR, a liczone jako % 
niemieckiego dochodu narodowego brutto (DNB) -  0,45%. Łączny wkład Nie
miec do budżetu UE wynosi 22,820 mld EUR, co jako % niemieckiego DNB daje
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0,85% (Eurostat 2014). W 2012 r. 42% Niemców uważało, że członkostwo w UE 
nie daje korzyści i opinia taka utrzymywała się od 2000 r. O 11% jednak wzro
sła w okresie badanym liczba osób twierdzących, że Niemcy odnoszą korzyści 
z przynależności do UE, z 37% w 2000 r. do 48% w 2012 r. W porównaniu do 
2000 r., w 2012 r. liczba osób nieposiadających zdania na ten temat spadła o 11% 
(z 21% w 2000 r. do 10% w 2012 r.) (Eurobarometr 2014).

Populacja Niemiec liczy 82,104 mln ludności (BŚ 2014), z czego 91% sta
nowią Niemcy, 2,55% Turcy. W Niemczech nie ma Kościoła państwowego i za
pewnia się swobodne wykonywanie praktyk religijnych (art. 4). Protestanci 
zamieszkują głównie północne rejony Niemiec i stanowią ok. 34% społeczeństwa, 
katolicy są na południu i stanowią 33% społeczeństwa. Wiarę w Boga deklaruje 
44% społeczeństwa, 25% -  w istotę wyższą lub jakiegoś ducha, a brak wiary 
zgłasza 27% społeczeństwa (Eurobarometr 2014). Wskaźnik rozwoju społecz
nego (0,911) plasuje Niemcy na 6. miejscu na świecie, porównywalnie do USA 
i Nowej Zelandii (HDI 2013).

I  Norwegia

Królestwo Norwegii (Kongeriket Norge, Kongeriket Noreg) to monarchia kon
stytucyjna, której terytorium obejmuje zachodnią część Półwyspu Skandynaw
skiego. Norwegia nie jest członkiem UE, ale należy do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i strefy Schengen (bez Spitsbergenu i Wyspy Niedźwiedziej). 
Norwegowie dwukrotnie -  w referendum w 1972 r. i w 1994 r. -  sprzeciwili się 
przystąpieniu do UE (Ha n s e n  2000).

Pierwszym władcą próbującym zjednoczyć Norwegów był Harald Piękno- 
włosy (Harald I Härfagre, 855-933) z dynastii Ynglingów. W skład jego państwa 
wchodziła większa część ziem norweskich. Do 1035 r. władzę na terenach Norwe
gii sprawowali Duńczycy. W 1260 r. została wprowadzona zasada dziedziczności 
tronu i niepodzielności terytorialnej. W 1319 r. Norwegia zawarła ze Szwecją unię 
personalną, która trwała do 1363 r. W 1380 r. doszło z kolei do unii personalnej 
z Danią. W 1397 r. królowa Małgorzata I zawiązała unię 3 królestw skandynaw
skich, zwaną unią kalmarską. W jej skład weszły: Szwecja, Dania i Norwegia. 
W 1523 r. unię opuściła Szwecja. W 1536 r. Norwegia stała się prowincją duń
ską. Po wojnach napoleońskich oraz wojnie z Wielką Brytanią (1807-1814) 
Norwegię, na mocy traktatu kilońskiego, otrzymała Szwecja. Norwegowie nie 
godzili się na warunki pokoju i 17 maja 1814 r. ogłosili niezależność, kończąc 
swój związek z Danią, ale zostali zmuszeni do unii personalnej ze Szwecją. 
W 1905 r. rozwiązano unię personalną ze Szwecją, a królem Norwegii został ksią
żę duński Karol, który przybrał imię Häkona VII. Dziś Norwegia to dziedziczna 
monarchia konstytucyjna o demokratycznym i parlamentarnym systemie rządów.
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Ustrój polityczny reguluje konstytucja (Grundloven) z 1814 r., nowelizowana 
m.in. w 1884 r. oraz 1905 r. To najstarsza konstytucja obowiązująca w Europie. 
W jej świetle Norwegia stanowi wolne, niepodległe, niepodzielne i niezbywalne 
Królestwo. Jego formą rządu jest ograniczona i dziedziczna monarchia (art. 1). 
Głową państwa jest Monarcha (Konge, obecnie Harald V), który posiada szerokie 
kompetencje, ale z nich nie korzysta, w myśl zasady rex regnat et non gubernat 
(monarcha panuje, ale nie rządzi). Pozycja ustrojowa Monarchy nie stanowi zatem 
samodzielnego ośrodka władzy politycznej, zwłaszcza w sprawach bieżącego za
rządzania państwem. Władzę wykonawczą sprawuje Premier (Statsminister), któ
ry odpowiada przed Parlamentem (Stortingiem). Parlament jest najwyższym orga
nem politycznym w Norwegii od wprowadzenia parlamentaryzmu w 1884 r. Lud 
sprawuje władzę ustawodawczą poprzez Storting, czyli zmodyfikowany parlament 
jednoizbowy, składający się z dwóch części: Lagtingu i Odelstingu (art. 49). 
Regulacja konstytucyjna dotycząca wyborów parlamentarnych została 
szczegółowo opisana. Liczba deputowanych wybieranych do Stortingu wy
nosi 165, a ich kadencja trwa 4 lata. Instytucja przedterminowego rozwiąza
nia Stortingu nie jest dopuszczona. Storting wybiera spośród swoich człon
ków 1/4, która tworzy Lagting; pozostałe 3/4 stanowią Odelsting (art. 73). 
Każda część Parlamentu (ting) obraduje osobno (Os i ń s k i  1993; 1994; Ed w a r d - 
s e n , Ha g t v e d t  1994).

Gospodarka Norwegii opiera się na wolnym rynku i pozostaje w ścisłym 
związku z gospodarkami państw UE, pomimo nieprzystąpienia Norwegii do 
Unii. Ponad 90% produktów sprowadzanych do kraju pochodzi ze Wspólno
ty. PKB Norwegii w 2013 r. wynosił 239,969 mld USD, co per capita dawało 
102,610 tys. USD i sytuowało kraj na 4. miejscu na świecie, pomiędzy Lichten- 
steinem a Szwajcarią (BŚ 2014). Norwegia posiada bogate złoża ropy naftowej 
oraz gazu ziemnego, a wydobycie tych surowców na Norweskim Szelfie Konty
nentalnym odgrywa dominującą rolę w norweskiej gospodarce od lat 70. XX w.
-  dziś daje 27,22% PKB i stanowi 47,9% eksportu. Drugi sektor to rybołówstwo 
oraz pozyskiwanie i przetwarzanie drewna (Je l i ń s k i  2008). W strukturze PKB 
rolnictwo zajmuje 2,9%, przemysł -  21,1%, a usługi -  76% (informatorekono- 
miczny.msz.gov.pl). Stopa bezrobocia w Norwegii w okresie badanym stabilnie 
utrzymuje się średnio na poziomie 3,5% i w 2000 r. wynosiła 3,4%, a w 2014 r.
-  3,2%. Kryzys światowy w 2008 r. nie wypłynął na bezrobocie w Norwegii. 
Inflacja utrzymywała się w badanym okresie na średnim poziomie 2,4% (Trading 
Economics 2014).

Norwegia jest najsłabiej, po Islandii, zaludnionym krajem europejskim. Po
pulacja Norwegii liczy 5,080 mln ludności (BŚ 2014), z czego Norwegowie to 
96,6%, Duńczycy -  0,4%, Szwedzi -  0,3%, pozostali -  2,7% (głównie Finowie, 
Lapończycy). Pod względem wyznaniowym dominują luteranie (89%). Bezwy
znaniowcy stanowią 10%, katolicy -  1%. Wskaźnik rozwoju społecznego (0,944) 
plasuje Norwegię na 1. miejscu na świecie (HDI 2013). Jednostką monetarną jest 
korona norweska (NOK), przy kursie 1 EUR = 9,06 NOK.
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I  Portugalia

Republika Portugalska (Repńblica Portuguesa) powstała w 1976 r. Kraj przystąpił 
do UE w 1986 r., do strefy Schengen należy od 1991 r., a do strefy euro -  od 
1999 r.

Portugalia jest najdalej wysuniętym na zachód państwem Europy i zajmuje 
wyspy Madera i Azory. Początki jej państwowości datuje się na XII w. W XV- 
XVI w. było to największe imperium kolonialne od czasów imperium rzymskiego 
(Ma r q u e s  1997). Pierwsza konstytucja, uchwalona w 1822 r., wprowadziła su
werenność narodu, trójpodział władz, wolność obywateli i wolne, bezpośrednie 
wybory parlamentarne. Następna ustawa zasadnicza (1826 r.), oktrojowana przez 
monarchę, znacznie ograniczyła jednak te prawa, wprowadziła dwuizbowy par
lament (Wi t u c h  2000). Obecnie obowiązująca ustawa konstytucyjna (1976 r.), 
uchwalona -  jak zaznacza się w preambule -  po „wyzwoleniu Portugalii spod 
dyktatury, ucisku i kolonializmu”, powstała po okresie dyktatorskich rządów 
Antónia de Oliveira Salazara (1932-1968) i rewolucji goździków (Revolugao dos 
Cravos, 1974). Określa ona, że „Portugalia to suwerenna Republika, oparta na 
godności osoby ludzkiej i na woli ludu, zaangażowana w budowę społeczeństwa 
wolnego, sprawiedliwego i solidarnego” (art. 1). Dziś Portugalia to demokratycz
ne państwo prawa, oparte na suwerenności ludu, demokratycznym pluralizmie 
wypowiedzi i demokratycznej organizacji politycznej (art. 2). Wszystkim oby
watelom przysługuje taka sama godność społeczna i wszyscy obywatele są równi 
wobec prawa (art. 13). Władza polityczna należy do ludu (art. 108). Organami 
suwerenności są Prezydent Republiki, Zgromadzenie Republiki, Rząd i sądy. Gło
wą państwa jest Prezydent (Presidente), którego kompetencje równoważą kompe
tencje Parlamentu (system dualny). Prezydenta Republiki wybiera się w wyborach 
powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym (art. 121 pkt 1) na kadencję 
5 lat (art. 128). Politycznym organem doradczym Prezydenta Republiki jest Rada 
Państwa (Conselho de Estado), której przewodniczy Prezydent i w skład której 
wchodzą: Przewodniczący Zgromadzenia Republiki, Premier, Przewodniczący 
Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznik Sprawiedliwości, przewodniczący rzą
dów regionalnych, byli prezydenci Republiki, pięciu obywateli wyznaczonych 
przez Prezydenta Republiki na okres trwania jego kadencji i pięciu obywateli 
wybranych przez Zgromadzenie Republiki, zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
na okres kadencji Parlamentu (art. 142). Parlament -  Zgromadzenie Republiki 
(Assembleia da Repńblica) -  jest jednoizbowy i reprezentuje wszystkich oby
wateli portugalskich (art. 147). Liczy co najmniej 180 i nie więcej niż 230 de
putowanych (art. 148), wybieranych na 4-letnią kadencję (art. 171) w okręgach 
wielomandatowych lub jednomandatowych (art. 149), reprezentujących cały 
kraj, a nie własne okręgi wyborcze (art. 152). Rząd (Rada Ministrów, Governo) 
składa się z Premiera (Primeiro-ministro) oraz ministrów i posiada kompetencje 
polityczne, ustawodawcze i administracyjne. Od 1977 r. do początku lat 90. XX w.
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tylko cztery partie zasiadały w parlamencie, a dziś scenę polityczną dzielą mię
dzy sobą dwie dominujące partie: socjalistyczna i socjaldemokratyczna (system 
dwupartyjny) (Ko z i e ł , Zi ę t e k  2013: 284).

Portugalia jest państwem unitarnym, złożonym z 18 dystryktów (distritos) 
oraz 2 regionów autonomicznych (egioes autónomas) -  Madery i Azorów. Obecny 
podział administracyjny Portugalii pochodzi z XIX w. Podstawową jednost
ką terytorialną jest gmina (parafia, concelho), która jawi się jako najbardziej 
trwały element podziału administracyjnego Portugalii od jej początków sięgają
cych XII w. Gmina posiada budżet i majątek, prowadzi rejestry stanu cywilnego 
i chroni dziedzictwo. Każda portugalska gmina dzieli się na sołectwa (freguesias) 
administrowane przez Zgromadzenie Sołectwa.

Gospodarka Portugalii opiera się na wolnym rynku i pod względem wielkości 
PKB zajmuje 14. miejsce w UE. PKB Portugalii w 2013 r. wynosił 218,367 mld 
USD, co per capita dawało 21,260 tys. USD i sytuowało kraj na 56. miejscu na 
świecie, pomiędzy Maltą a Grecją (BŚ 2014). Wzrosty i spadki PKB w Portugalii 
są sinusoidalne w granicach 2,4% (2007 r.) i -3,2% (2012 r.). Wzrost cen w Portu
galii jest stabilny. Inflacja najwyższy poziom osiągnęła w 2001 r. -  4,4%, a w latach 
następnych wahała się między 1,4% a 3,7%. W badanym okresie zaobserwowano 
duże spadki zatrudnienia. Do największego doszło w 2012 r. (4,2%). Od 2000 r. 
stale rośnie bezrobocie -  od 7,1% w 2000 r. do 15,9% w 2012 r. W badanym okresie 
zwiększył się również deficyt budżetowy -  z 6400 mln EUR w 2000 r. do 10 596 tys. 
EUR w 2012 r., a największy zanotowano w latach 2009-2010 (17 114 mln EUR) 
(Eurostat 2014). Do najważniejszych sektorów portugalskiej gospodarki w 2012 r. 
należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem 
i usługi gastronomiczne (25%), administracja publiczna, obrona, edukacja, opieka 
zdrowotna i pomoc społeczna (19,5%) oraz przemysł (18,7%). Główne rynki eks
portowe i importowe dla portugalskiej gospodarki to: Hiszpania, Francja i Niemcy 
(europa-eu 2014). Eksport rośnie z roku na rok od 2009 r. i w 2014 r. osiągnął wiel
kość 71 186 mln EUR (Euro-dane 2014). Łączne wydatki UE w Portugalii w 2012 r. 
to 6,789 mld EUR, a jako % portugalskiego dochodu narodowego brutto (DNB) 
-  4,21 %. Łączny wkład Portugalii do budżetu UE wynosił 1,646 mld EUR, co jako 
% portugalskiego DNB dawało 1,02% (Eurostat 2014). Połowa Portugalczyków 
w 2011 r. była przekonana, że członkostwo kraju w UE przynosi korzyści (51%). 
Oznacza to spadek o 20% w stosunku do 2000 r. (71%). Odsetek osób uważających, 
że członkostwo w UE nie przynosi korzyści, wynosił 37% i był to 26% wzrost 
w odniesieniu do 2000 r. (11%). W 2011 r. 12% osób nie miało zdania na ten temat, 
odnotowano więc 6% spadek w stosunku do 2000 r. (18%) (Eurobarometr 2014).

Populacja Portugalii liczy 10,482 mln ludności (BŚ 2014), z czego 95% sta
nowią Portugalczycy. Dominującą religią jest katolicyzm. Według Narodowego 
Spisu Powszechnego z 2011 r. 81% ludności to katolicy, ale tylko ok. 19% bierze 
udział w mszy, zaś 6,8% deklaruje ateizm. Wskaźnik rozwoju społecznego (0,822) 
sytuuje Portugalię na 41. miejscu na świecie, porównywalnie do Węgier (HDI 
2013). Jednostką monetarną jest euro.
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W kwietniu 2007 r. brytyjski tygodnik „The Economist” określił Portugalię 
jako „nowego chorego człowieka Europy” (A new sick man o f Europe). Głównymi 
problemami państwa są: słaby wzrost gospodarczy, duże bezrobocie i rosnący 
deficyt budżetowy oraz dług publiczny. Długi rządowe, firm publicznych oraz 
prywatnych, a także gospodarstw domowych wynoszą łącznie 727,7 mld EUR, 
co odpowiada 444% portugalskiego PKB (PAP 7.10.2013). Portugalia szacu
je potrzebę międzynarodowej pomocy finansowej na minimum 90 mld EUR, 
tymczasem zdecydowana większość obywateli chce wstrzymania realizacji do
tychczasowego programu naprawczego, będącego rezultatem porozumienia 
z eurolandem i Międzynarodowym Funduszem Walutowym z 2011 r. („Forbes” 
20.05.2013).

I  Szwajcaria

Konfederacja Szwajcarska (Confoederatio Helvetica, Schweizerische Eidge
nossenschaft) powstała w 1848 r. Szwajcaria odrzuca możliwość członkostwa 
w Unii Europejskiej oraz w Europejskim Obszarze Gospodarczym. W 1999 r. 
zobowiązała się jednak do minimalnego wprowadzania postanowień acquis com- 
munautaire, czyli dorobku prawnego Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. 
Dotyczą one: swobody przemieszczania się, transportu lotniczego i lądowego, 
współpracy naukowo-technicznej, zamówień publicznych, handlu produktami 
rolnymi oraz wzajemnego uznawania standardów i ocen zgodności. W 2001 r. 
Szwajcarzy w referendum ponownie odrzucili możliwość członkostwa w UE.

Podstaw obecnej państwowości Szwajcarii upatruje się w sojuszu trzech kan
tonów: Uri, Schwytz i Unterwalden (1291 r.), w celu obrony przed Habsburga
mi (Cz e s z e j k o -So c h a c k i  2000: 5). Podstawami tworzenia ustroju Szwajcarii 
w XIX w. -  po wojnach napoleońskich i kongresie wiedeńskim oraz wojnie do
mowej (Sonderbundskrieg, 1847) -  były: wielokulturowość, wieloetniczność, 
niereligijność i wielojęzyczność państwa. Szwajcaria jest państwem federacyjnym 
o szeroko stosowanych formach demokracji bezpośredniej. Od kongresu wiedeń
skiego (1815 r.) pozostaje neutralna. Najbardziej charakterystyczna dla ustroju 
szwajcarskiego jest demokracja bezpośrednia. Referendum przeprowadzono tam po 
raz pierwszy w 1848 r. i do dziś stanowi powszechną formę wyrazu woli obywateli. 
System polityczny to rządy zgromadzenia (Tagsatzung) funkcjonujące od 1848 r., 
gdy po raz pierwszy spotkali się równoprawni przedstawiciele równoprawnych kan
tonów i w podejmowaniu decyzji kierowali się zasadą kompromisu aż do jednogłoś- 
ności. W preambule konstytucji ustanawia się, że Szwajcarzy zdecydowani są żyć 
w jedności, we wzajemnej życzliwości i poszanowaniu ich różnorodności, a wolny 
jest tylko ten, kto korzysta ze swej wolności, i że siłę narodu mierzy się dobrem 
słabych (Preambuła). Konfederacja Szwajcarska chroni wolność i prawa narodu
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oraz strzeże niezawisłości i bezpieczeństwa kraju, wspiera ogólny dobrobyt, trwały 
rozwój, wewnętrzną spoistość oraz kulturalną różnorodność kraju, troszczy się 
o jak największą równość szans obywatelek i obywateli oraz angażuje się na rzecz 
trwałego zachowania naturalnych warunków życia oraz pokojowego i sprawied
liwego międzynarodowego porządku (art. 2). Najwyższą władzę w państwie wy
konuje dwuizbowe parlamentarne Zgromadzenie Federalne (Bundesversammlung, 
Assemblie fidirale), złożone z 200-osobowej Rady Narodu (Nationalrat, Conseil 
National), wybieranej w wyborach powszechnych na 4 lata, i Rady Kantonów 
(Ständerat, Conseil des Etats), do której członkowie są wybierani z 26 kantonów. 
20 kantonów desygnuje do Rady po 2 kandydatów, natomiast 6 dawnych półkan- 
tonów, a dziś kantonów (Bazylea-Miasto, Bazylea-Okręg, Obwalden, Nidwalden, 
Appenzell Ausserrhoden oraz Appenzell Innerrhoden) -  po 1 delegacie. Wybory 
do Rady Kantonów odbywają się razem z wyborami do Rady Narodu. W Radzie 
Narodu 46 miejsc przypada każdemu kantonowi proporcjonalnie do populacji 
(art. 150). Skład Rady Kantonów formułuje prawo kantonalne (Ba n a s z a k  2000: 
21-22). Rząd w Szwajcarii tworzy Rada Federalna, która jest najwyższą władzą 
rządzącą i wykonawczą Federacji i składa się z 7 ministrów (art. 174). W porówna
niu z innymi demokratycznymi państwami Rada Federalna odgrywa bardziej rolę 
koordynatora aniżeli klasycznego rządu. Przy ustalaniu składu Rady Federalnej 
bierze się pod uwagę reprezentacje francuskiej i włoskiej mniejszości narodowej 
w celu utrzymania równowagi językowej oraz uwzględnia się przedstawicielstwo 
wszystkich dużych partii politycznych. Rada Federalna -  jako najwyższa władza 
wykonawcza -  przestrzega zachowania równorzędności stanowisk ministrów. 
Organ ten nie posiada stanowiska premiera, natomiast występuje zasada kolegial
ności w podejmowanych decyzjach. Rada Federalna -  jako rząd -  ma specyficzną 
pozycję, ponieważ nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed parlamentem, 
co ma swe uzasadnienie w systemie kooperacji partii politycznych reprezentowa
nych w rządzie i dążeniu za wszelką cenę do konsensusu. Prezydent Szwajcarii jest 
jednym z członków Rady Federalnej, wybieranym co roku przez Zgromadzenie 
Federalne Konfederacji Szwajcarskiej. Prezydent Federacji przewodniczy Radzie 
Federalnej (art. 176), która decyduje kolegialnie (art. 177). Instytucja Prezydenta 
nie ma większego znaczenia politycznego. Minister piastujący ten urząd nie prze
staje być szefem swego departamentu (Ma t y ja  2009). Szwajcaria jest państwem 
federalnym, podzielonym na kantony posiadające charakter organizmów państwo
wych. Każdy kanton ma własną konstytucję (art. 51), która wymaga zatwierdzenia 
przez naród kantonu i gwarancji federalnej. Podstawową formą administracyjną 
w kantonach są gminy polityczne (administracyjna) i specjalne, jak: kościelna 
(Kirchgemeinde), szkolne (Schulgemeinde), ubogich (Armengemeinde) oraz gmina 
obywatelska (Bürgergemeinde) zajmująca się przyznawaniem obywatelstwa gminy 
jej mieszkańcom i ich potomkom (Cz e s z e j k o -So c h a c k i  2000: 23). Gminy szwaj
carskie, jako pierwsi członkowie Konfederacji Szwajcarskiej, istniały jeszcze przed 
jej powstaniem i zachowały swoje prawa do dziś. Ta forma podziału opiera się na 
naturalnej wspólnocie mieszkańców (My ś l a k  2014: 109).
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Szwajcaria posiada dobrze funkcjonującą, stabilną, nowoczesną gospodarkę 
rynkową o dochodzie narodowym brutto ok. 20% wyższym niż w najbogatszych 
krajach UE. PKB Szwajcarii w 2013 r. wynosił 320,383 mld USD, co per capita 
dawało 90,760 tys. USD i sytuowało kraj na 5. miejscu na świecie po Norwe
gii, przed Katarem (BŚ 2014). Największą część dochodu narodowego brutto 
wytwarza sektor usług -  66%, następnie przemysł -  31%. Deficyt budżetowy 
sięga zaledwie 1% PKB, a dług publiczny -  47,2% PKB (2012 r.). Szwajcaria 
to państwo socjalne, a wydatki socjalne państwa stanowią 27,3% PKB (2013 r.). 
Według danych z 2013 r. głównymi partnerami handlowymi są: Niemcy (33,3%
-  import, 19,7% -  eksport), Włochy (11% -  import, 8,7% -  eksport), Francja 
(9,4% -  import, 8,6% -  eksport) i USA (5,8% -  import, 9,6% -  eksport). Naj
ważniejsze gałęzie przemysłu wiążą się z produkcją maszyn, chemii, zegarków, 
tekstyliów, wyrobów precyzyjnych (www.szwajcaria.net).

Populacja Szwajcarii liczy 8,018 mln ludności (BŚ 2014). Obowiązują tam 
cztery języki urzędowe: niemiecki, francuski, włoski oraz romansz (retoromań- 
ski). Według spisu powszechnego ludności z 2000 r. struktura ludności ze względu 
na język ojczysty przedstawia się następująco: niemiecki -  72,8%, francuski
-  13%, włoski -  6,5%, serbsko-chorwacki -  1,4%, albański -  1,3%, portugal
ski -  1,2%, hiszpański -  1,1%, angielski -  1%, romansz -  0,5%, inne -  0,7% 
(58 431). Dominującą religią w Szwajcarii jest chrześcijaństwo, z podziałem na: 
katolicyzm (38,2% całej populacji w 2012 r.) i protestantyzm (26,9%; najwięcej 
jest kalwinistów). Islam wyznaje 4,9% osób.

Wskaźnik rozwoju społecznego (0,917) plasuje Szwajcarię na 3. miejscu na 
świecie, po Norwegii i Australii (HDI 2013). Jednostką monetarną jest frank 
szwajcarski (CHF), którego kurs wobec euro na początku 2015 r. wynosił 1 CHF 
= 0,83 EUR, ale w połowie stycznia 2015 r. Bank Szwajcarii uznał, że nie może 
obronić niskiego kursu franka. Spowodowało to, że w połowie stycznia 2015 r. 
kurs franka wzrósł o 20% w stosunku do innych walut (PAP 16.01.2015). Wzrost 
kursu franka negatywnie oddziałuje na produkcję krajową, zmniejszając konku
rencyjność szwajcarskich produktów na rynku międzynarodowym.

I  Szwecja

Królestwo Szwecji (Konungariket Sverige) powstało w 1905 r. na skutek zerwa
nia unii szwedzko-norweskiej. Od 1995 r. Szwecja jest członkiem UE, w 1996 r. 
przystąpiła do strefy Schengen. Nie należy do strefy euro.

Szwedzi datują początek swojej państwowości na przełom VI i VII w. n.e. 
Konsolidacja państwa nastąpiła w latach 800-1050, w czasie wypraw wikingów. 
Jednoczenie się państwa datuje się na 1164 r. Szwecja jest państwem neutral
nym -  ze względu na mocno wydłużoną procedurę legislacyjną udało się jej

http://www.szwajcaria.net
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np. uniknąć zaangażowania w I i II wojnie światowej. Uchwalony w 1719 r. Akt 
o formie rządu wprowadza monarchię konstytucyjną z podziałem władzy między 
Króla, Parlament (Riksdag) i Radę Państwa (rząd), ale uprawnienia monarchy 
ograniczono do minimum, zobowiązano do przestrzegania prawa, a prawo kon
troli Króla i jego rodziny przyznano Parlamentowi (Gr z y b o w s k i  1989: 12-13). 
Dziś system ustrojowy Szwecji opiera się na czterech aktach fundamentalnych: 
Akcie o formie rządu (Regeringsform, 1974 r.), Akcie o sukcesji tronu (ars suc- 
cessionsordning, 1819 r.), Akcie o wolności druku (Tryckfrihetsförordningen, 
1949 r., oparty na Tryckfrihetsförordningen z 1766 r.) oraz na Akcie o wolności 
wypowiedzi (Ytrrandefrihetsgrundlag, 1991 r., oparty na Ytrrandefrihetsgrun- 
dlag z 1469 r.). Regulamin działania Parlamentu -  Akt o Riksdagu (Rikstagord- 
ning, 1974 r.) -  ma mniejszą wagę i zajmuje pozycję między prawami fundamen
talnymi a ustawami zwykłymi (l a g ) (Wo d n i c k i , Mi z e r s k a -Wr o t k o w s k a  2013: 
472-473). Szwecja jest demokratyczną dziedziczną monarchią parlamentarną. 
W świetle Aktu o sukcesji tronu prawo do tronu Szwecji przysługuje dziedzicom 
płci męskiej i żeńskiej Króla Karola XVI Gustawa, następcom w prostej linii 
Następcy Tronu Johana Baptista Juliusa, później Króla Karola XIV Jana, którzy 
mają prawo do tronu szwedzkiego i kierowania Rządem Królestwa Szwecji 
(art. 1). Podstawy ustroju państwowego określa Akt o formie rządu. Stanowi on, 
że cała władza w Szwecji pochodzi od Narodu. Ustrój szwedzki opiera się na 
wolności kształtowania poglądów oraz na powszechnym i równym prawie głosu. 
Realizowany jest poprzez system przedstawicielski i parlamentarny oraz poprzez 
samorząd gmin (art. 1). Głową państwa jest Król lub Królowa, zasiadający 
zgodnie z Aktem o sukcesji na tronie Szwecji (art. 5). Obecnie jest to Karol XVI 
Gustaw, a jego następcą jest księżniczka Victoria. Monarcha w Szwecji posiada 
kompetencje wyłącznie ceremonialne i reprezentacyjne. Władzę wykonawczą 
sprawuje Rząd, złożony z Premiera i ministrów, którzy odpowiadają przed 
jednoizbowym Parlamentem (Riksdagiem) (art. 6). Parlament to w Szwecji 
najistotniejszy organ władzy państwowej, a procedura opracowywania ustaw 
zajmuje dużo czasu i odbywa się w komisjach. Za implementację i wykonanie 
postanowień Parlamentu odpowiada Rząd, który podlega bardzo rozbudowanym 
narzędziom kontrolnym ze strony Parlamentu. Decyzje polityczne są konsul
towane z profesjonalną służbą cywilną w departamentach administracyjnych. 
Szwedzką administrację publiczną uznaje się za jeden z czterech modelowych 
systemów biurokratycznych funkcjonujących w Europie, obok francuskiego, 
brytyjskiego i niemieckiego (Św i e t l i k o w s k i  2012: 76). W Kancelarii Rządu 
pracuje ponad 4600 urzędników, z czego tylko 200 jest z nadania politycznego 
(SSR). Sytuację prawną urzędników określa prawo pracy, konsekwentnie zastę
pujące w Szwecji prawo publiczne (Św i e t l i k o w s k i  2012: 89). Szwedzki system 
partyjny zalicza się do najbardziej stabilnych na świecie, choć w latach 90. XX w. 
stał się dynamiczny i sfragmentyzowany. Szybko reaguje on na zmiany potrzeb 
społecznych. Frekwencja wyborcza jest wysoka i zwykle ok. 85% uprawnionych 
do głosowania oddaje swój głos w wyborach (ERI 2015). Szwecja to państwo
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unitarne o silnej decentralizacji i dekoncentracji kompetencji na rzecz samo
rządów terytorialnych. Królestwo dzieli się na gminy i okręgi. Prawo podejmo
wania decyzji w gminach i okręgach przysługuje wybieralnym zgromadzeniom 
(Akt o formie rządów art. 7).

Gospodarka Szwecji znajduje się na 6. miejscu w UE. PKB Szwecji w 2013 r. 
wynosił 337,557 mld USD, co per capita dawało 61,760 tys. USD i sytuowało 
kraj na 11. miejscu na świecie, pomiędzy Australią a Danią (BŚ 2014). W latach 
2000-2007 gospodarka Szwecji rozwijała się w przedziale między 2,3% a 4,3%, 
ale w 2008 r. nastąpił spadek o 0,6%, zaś w 2009 r. -  o 5%. Szwedzka gospodarka, 
podobnie jak niemiecka, szybko odbiła się jednak w 2010 r., przynosząc wzrost 
PKB na poziomie 6,6%. W kolejnych latach wzrost PKB wyhamował: w 2011 r. 
wynosił 3,7%, w 2012 r. -  0,8%, w 2013 r. -  1,3% i w 2014 r. -  2,7%. Wzrost cen 
w Szwecji jest stabilny, a inflacja nie przekraczała 2%, z wyjątkiem 2008 r., kiedy 
sięgnęła 3,3%. Zatrudnienie w Szwecji ulega wahaniu. Spadek zatrudnienia noto
wano w latach 2003-2004, odpowiednio o 0,6% i 0,7%, a największy w 2009 r.
-  2,4%. Najwyższy wzrost zatrudnienia wystąpił w 2007 r. i 2011 r. -  o 2,3%. 
Bezrobocie wahało się w badanym okresie od 6,1% (2007 r.) do 8,6% (2010 r.). 
W całym okresie badanym Szwecja miała zrównoważony budżet, a w latach 
2001, 2004-2009, 2011 utrzymywała nadwyżki budżetowe; najwyższe w 2007 r.
-  12 195 mln EUR (Euro-dane 2014). Do najważniejszych sektorów szwedzkiej 
gospodarki w 2012 r. należały: administracja publiczna, obrona narodowa, edu
kacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna (23,9%), przemysł (19,9%), handel 
hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi 
gastronomiczne (17,6%). Główne rynki eksportowe dla szwedzkiej gospodarki 
to Norwegia, Niemcy i Wielka Brytania, a importowe -  Niemcy, Norwegia i Da
nia (Eurostat 2014). Eksport Szwecji rośnie z roku na rok od 2009 r. i w 2014 r. 
przyniósł 196 629 mln EUR (Eurostat 2014). Łączne wydatki UE w Szwecji 
w 2012 r. wyniosły 1,566 mld EUR, co jako % szwedzkiego dochodu narodowego 
brutto (DNB) dawało 0,37%. Łączny wkład Szwecji do budżetu UE w 2012 r. 
sięgnął 3,289 mld EUR, co jako % szwedzkiego DNB dawało 0,79% (europa.eu 
2014; Eurostat 2014). Szwedzi są podzieleni co do korzyści z członkostwa w UE. 
W 2011 r. 53% uznało, że kraj odnosi korzyści i był to wzrost o 27% w porów
naniu do 2000 r. (26%). Tym samym liczba eurosceptyków w badanym okresie 
spadła o 22% -  z 56% w 2000 r. do 34% w 2011 r. Spadła również o 6% liczba 
osób nieposiadających zdania na ten temat -  z 19% w 2000 r. do 13% w 2011 r. 
(Eurobarometr 2014).

Populacja Szwecji liczy 9,6 mln ludności (BŚ 2014). Daje się zauważyć wy
soki poziom wielokulturowości, 17% obywateli nie ma szwedzkich korzeni. Do
minującą religią jest luteranizm (75%), który w 1544 r. stał się religią państwową. 
W 2000 r. Szwecja przestała być państwem wyznaniowym. Wskaźnik rozwoju 
społecznego (0,898) sytuuje Szwecję na 11. miejscu na świecie, porównywalnie 
do Irlandii (HDI 2013). Jednostką monetarną jest korona szwedzka (SEK) przy 
kursie 1 EUR = 9,40 SEK.
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I  W ie lka  Brytan ia

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (United Kingdom 
o f Great Britain and Northern Ireland) powstało w 1922 r., a jego struktura tery
torialna jest złożona. Anglia z Walią są związane unią realną od XVI w., a unią 
personalną od XIII w. Związki ze Szkocją trwają od 1603 r. i na mocy Aktu unii ze 
Szkocją (1706 r.) powołano Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii. W 1801 r. 
do związku dołączono Irlandię i zmieniono nazwę państwa na Zjednoczone 
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii. Wybuch I wojny światowej zaktywizował 
irlandzkie ruchy niepodległościowe, powodowane niezadowoleniem ze sposobu 
sprawowania rządów i pauperyzacją społeczeństwa. W wyniku powstania wiel
kanocnego (1916 r.) od Zjednoczonego Królestwa oderwała się katolicka część 
Irlandii, co budziło sprzeciw mieszkańców północnej, protestanckiej części wy
spy, zwanej Ulsterem, którzy opowiadali się za zachowaniem związków z Wielką 
Brytanią. W konsekwencji doszło do wojny domowej. Rozejm zawarto w 1921 r. 
W ramach Królestwa powstała protestancka część Irlandii, która z Anglią (En
gland), Szkocją (Scotland, gael. Alba) i Walią (Wales, wal. Cymru) tworzy Zjed
noczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Wielka Brytania od końca XVI w. była największym imperium w historii 
świata. Utrata terytoriów zamorskich zaczęła się w XVII w. od odłączenia się 
13 kolonii w Ameryce Północnej (1776 r.), które w 1783 r. utworzyły Stany 
Zjednoczone Ameryki Północnej (USA). Procesy dekolonizacyjne nasiliły się po
II wojnie światowej, która mocno podważyła światową pozycję Wielkiej Brytanii. 
Kraj nie był w stanie ponosić wysokich kosztów politycznych i ekonomicznych 
utrzymania i kontroli kolonii oraz tłumić ruchów niepodległościowych w Azji 
i Afryce. W rezultacie Wielka Brytania przyznała niepodległość większości 
terytoriów wchodzących w skład imperium brytyjskiego. Proces skończył się 
wraz z przekazaniem Hongkongu Chinom w 1997 r. Na całym świecie pozo
stały jednak słabo zamieszkałe wyspy, które tworzą 14 brytyjskich terytoriów 
zamorskich (British Overseas Territories). Biorąc pod uwagę stopień autonomii, 
można je podzielić na cztery kategorie: 1) autonomiczne (Bermudy); 2) terytoria
0 szerokiej autonomii wewnętrznej (Anguilla, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, 
Gibraltar, Montserrat, Turks i Caicos); 3) regiony rządzone przez gubernatora 
mianowanego przez monarchę brytyjskiego przy pomocy Rady Wykonawczej
1 Rady Ustawodawczej (Falklandy, Kajmany, Pitcairn, Wyspa Świętej Heleny, 
Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha); 4) niezamieszkałe bądź stanowiące 
bazy militarne administrowane z Londynu przez dowódcę wojsk brytyjskich na 
Cyprze lub brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Akrotiri, Brytyjskie 
Terytorium Antarktyczne, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Dhekelia, 
Georgia Południowa i Sandwich Południowy).

Wielka Brytania nie posiada jednolicie spisanego tekstu ustawy zasadni
czej, a źródła prawa konstytucyjnego można podzielić na prawne, do których
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zalicza się prawo zwyczajowe (common law), prawo statutowe (statute law) 
i -  od 1973 r. -  prawo UE, oraz pozaprawne, oparte na konwenansach konstytu
cyjnych (constitutional conventions) i doktrynie konstytucyjnej (books o f  autho
rity) (Ba r n e t t  2011: 27-42). Do aktów określających status państwa należą: 
Wielka Karta Wolności z 1297 r. (Magna Carta), Ustawa o prawach z 1688 r. (Bill 
o f Rights), Ustawa o prawach człowieka z 1998 r. (Human Rights Act), Ustawa 
o postępowaniach prawnych z udziałem Korony z 1947 r. (Crown Proceedings 
Act). O monarsze mówi Ustawa o następstwie tronu z 1700 r. (Act o f  Settlement). 
O statucie Parlamentu świadczą: Ustawa o przedstawicielstwie narodowym 
(Representation o f  the People Act, 1981, 1983, 2000), Ustawa o okręgach wybor
czych do Parlamentu z 1986 r. (Parliamentary Constituencies Act), Ustawa o par
tiach politycznych, wyborach i referendach z 2000 r. (Political Parties, Elections 
and Referendums Act), Ustawa o wykluczeniu możliwości członkostwa w Izbie 
Gmin z 1975 r. (House o f  Commons Disqualification Act), Ustawa o Parlamencie 
z 1911 r. (Parliament Act), Ustawa o parostwach dożywotnich z 1958 r. (Life 
Peerage Act), Ustawa o parostwie z 1963 r. (Peerage Act), Ustawa o Izbie Lordów 
z 1999 r. (House o f Lords Act), Ustawa o aktach prawnych z 1946 r. (Statutory 
Instruments Act), Ustawa o Parlamentarnym Komisarzu z 1967 r. (Parliamentary 
CommisionerAct). Prace i tryb powoływania rządu reguluje Ustawa o ministrach 
Korony z 1975 r. (Ministers o f  the Crown Act). Kwestie związane z Brytyjską 
Wspólnotą Narodów z kolei reguluje statut westminsterski z 1931 r. (Statute o f  
Westminster).

Głową państwa jest Monarcha (od 1952 r. -  Elżbieta II z dynastii Windsorów)
0 kompetencjach ograniczonych do funkcji ceremonialno-reprezentacyjnej i ar
bitrażowej w myśl zasady rex regnat et non gubernat (monarcha panuje, ale nie 
rządzi). Elżbieta II, królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej, jest również głową 15 innych państw: Antigui i Barbudy, Australii, 
Bahamów, Barbadosu, Belize, Grenady, Kanady, Jamajki, Nowej Zelandii, Papui- 
-Nowej Gwinei, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyn, Tuvalu
1 Wysp Salomona, które razem z Wielką Brytanią mają status tzw. Commonwealth 
realm (co daje łącznie 16 suwerennych państw, które będąc członkiem Wspólnoty 
Narodów, uznają brytyjskiego monarchę za własnego władcę). Wielka Brytania 
to monarchia parlamentarna z rządem odpowiedzialnym przed Parlamentem. Par
lament jest trójczłonowy i zalicza się do niego: Monarchę (The King), Izbę Gmin 
(House o f  Commons) oraz Izbę Lordów (House o f  Lords). Wybory powszechne 
przeprowadza się do Izby Gmin, dla której -  co ciekawe -  przeznaczono maksy
malnie 437 miejsc, a obecnie liczy ona 650 deputowanych. Izba Gmin w systemie 
odgrywa rolę nadrzędną wobec Izby Lordów -  organu niewybieralnego, którego 
skład i struktura są uwarunkowane wielowiekową tradycją. Obecnie Izba Lordów 
składa się z 743 parów duchownych i świeckich, potocznie zwanych lordami. 
System brytyjski jest dwupartyjny, gabinetowo-parlamentarny. Organem wyko
nawczym jest Korona, którą fizycznie uosabia Monarcha wykonujący swą władzę 
przez sługi Korony; oznacza to, że rząd tworzy cały aparat administracji państwa
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finansowany z budżetu państwa (Bis k u p , Ka c z o r o w s k a , Pią t k o w s k i  2013: 615). 
Na czele rządu stoi Premier Jej Królewskiej Mości (Prime Minister o f  Queen 
Elizabeth II) kierujący gabinetem. W skład gabinetu mogą wchodzić zarówno 
członkowie Izby Gmin, jak i Izby Lordów. Liczy on kilkanaście osób. Premier to 
najważniejszy doradca i szef rządu, a jako lider większościowej partii formalnie 
jest też liderem w Izbie Gmin, a więc w najsilniejszym organie w systemie poli
tycznym Zjednoczonego Królestwa. Wielka Brytania to państwo unitarne, silnie 
scentralizowane, w którym Parlament Westminsterski zajmuje się większością 
spraw politycznych. Od 2000 r. można zauważyć proces dewolucji (devolution), 
czyli przyznawania krajom wchodzącym w skład Wielkiej Brytanii własnych par
lamentów i organów rządowych zajmujących się sprawami lokalnymi. Tendencje 
separatystyczne występują w Szkocji i Walii, a do zjednoczenia Zielonej Wyspy 
dąży Irlandia, co jakiś czas żądając przeprowadzenia na ten temat referendum 
w Irlandii Północnej. Referendum niepodległościowe w Szkocji z września 2014 r. 
wskazuje, że za odłączeniem się od Wielkiej Brytanii jest 44,7% głosujących, za 
pozostaniem -  55,3%, przy frekwencji 84,59% (PAP 19.09.2014).

Pod względem wielkości PKB Wielka Brytania zajmuje 3. miejsce w UE. PKB 
Wielkiej Brytanii w 2013 r. wynosił 2 103,275 mld USD, co per capita dawało
41,680 tys. USD i plasowało kraj na 32. miejscu na świecie, po Francji i Irlandii 
(BŚ 2014). W latach 2003-2007 notowano wzrost PKB na poziomie 2,6%-3,8%. 
Potem nastąpił spadek -  w 2008 r. i 2009 r. odpowiednio o 0,1% i 4%, po czym 
gospodarka notowała wzrost: w 2010 r. -  1,8%, w 2011 r. -  1%, w 2012 r.
-  0,3%, w 2013 r. -  0,9%, i wreszcie w 2014 r. -  1,9%. Inflacja w badanym okre
sie nie przekraczała 4,5% (2011 r.). Zatrudnienie utrzymywało trend wzrostowy 
w latach 2000-2008 (średnio o 1%), ale w 2009 r. spadło o 1,7%, a w 2010 r.
-  0,7%. W 2011 r. odbiło się i do 2014 r. utrzymywało lekką tendencję wzrostową 
(0,5%). Stopa bezrobocia w latach 2000-2008 nie przekraczała 5,6%, a w latach 
2009-2013 -  8%. Wielka Brytania ma deficyt budżetowy od 2002 r., największy 
był w 2009 r. -  18 053 mln EUR. Wydatki budżetowe w okresie 2000-2013 
wzrosły trzykrotnie, przy malejących dochodach. Od 2009 r. w Wielkiej Brytanii 
wzrósł eksport i w 2012 r. dawał on 609 057 mln EUR (Euro-dane 2014). Do 
najważniejszych sektorów brytyjskiej gospodarki w 2012 r. należały: administra
cja publiczna, obrona narodowa, edukacja, ochrona zdrowia i działalność w za
kresie opieki społecznej (19,4%), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi 
związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (18,2%) oraz przemysł 
(14,6%). Główne rynki eksportowe dla brytyjskiej gospodarki to Niemcy, USA 
i Holandia, a importowe -  Niemcy, Chiny i Holandia (europa.eu 2014). Razem 
wydatki UE w 2012 r. w Wielkiej Brytanii wyniosły 6,934 mld EUR, co jako % 
brytyjskiego dochodu narodowego brutto (DNB) dawało 0,36%. Łączny wkład 
Wielkiej Brytanii do budżetu UE wynosił w 2012 r. 13,461 mld EUR, co jako % 
brytyjskiego DNB dawało 0,71% (Eurostat 2014). Brytyjczycy są eurosceptyka
mi. W 2011 r. tylko 35% uznawało, że kraj odnosi korzyści z przynależności do 
UE i był to wzrost o 10% w porównaniu do 2000 r. (25%). Jednocześnie jednak
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0 10% wzrosła w badanym okresie liczba eurosceptyków -  z 44% w 2000 r. do 
54% w 2011 r. O 20% zaś spadła liczba osób nieposiadających zdania na ten 
temat -  z 31% w 2000 r. do 11% w 2011 r. (Eurobarometr 2014).

Populacja Wielkiej Brytanii w 2013 r. liczyła 64,087 mln ludności (BŚ 2014)
1 charakteryzowała się wysokim poziomem wielokulturowości. Dominującą reli
gią jest anglikanizm, który wywodzi się z tradycji protestanckiej, jednak w dużym 
stopniu zachowuje teologiczną więź z katolicyzmem. Kościół Anglii (Church 
o f England) to Kościół państwowy. Najwyższą władzę zwierzchnią z prawem 
mianowania biskupów ma Monarcha. Duże znaczenie ma też wolnomularstwo 
(Freemasonry) -  międzynarodowy ruch filozoficzny, mający na celu duchowe 
doskonalenie jednostki i braterstwo ludzi różnych religii, narodowości i poglą
dów. Wolnomularstwo uznaje wszystkie religie na równych prawach. Wskaźnik 
rozwoju społecznego (0,892) sytuuje Wielką Brytanię na 14. miejscu na świecie, 
porównywalnie do Islandii (HDI 2013). Jednostką monetarną jest funt szterling 
(pound sterling, £, GBP) przy kursie 1 EUR = 0,8 GBP.

I  W ło ch y

Republika Włoska (Repubblica Italiana) powstała w 1946 r. w wyniku referen
dum konstytucyjnego o zmianie formy państwa z monarchii w republikę. Włochy 
przystąpiły do UE w 1952 r., a do strefy Schengen w 1990 r. W 1999 r. przyjęły 
zaś walutę wspólnotową -  euro.

Historia starożytnej Italii to przede wszystkim dzieje założonego w 753 r. 
p.n.e. Rzymu, jednoczącego plemiona italskie i celtyckie. Włochy jako zjednoczo
ne państwo -  Zjednoczone Królestwo Włoch (Regno d ’Italia) -  istniały od 1861 r. 
do 1946 r., z epizodem państwa włoskiego pod rządami Benito Mussoliniego 
w latach 1943-1945. Przyjęcie republikańskiej konstytucji w 1946 r. doprowadzi
ło do demontażu instytucji reżimu faszystowskiego (1922-1943) oraz Królestwa 
Italii (Ma c h e l s k i  2010). Dzisiejsza konstytucja określa Włochy jako „republikę 
demokratyczną opartą na pracy” (art. 1 ust. 1). Republika przyznaje wszyst
kim obywatelom prawo do pracy i wspiera warunki zapewniające efektywność 
tego prawa (art. 4), ochrania pracę we wszystkich jej formach i zastosowaniach 
(art. 35). Zasady ustrojowe formułowano w 1946 r. jako sztywne, w drodze kom
promisu między komunistami a prawicowymi klerykałami. Sprawia to, że rozwój 
państwa jest dziś mocno zablokowany, a organy państwa niewydolne, bowiem 
w treści konstytucji nie ma sformułowanej wprost zasady podziału władzy, co 
regularnie powoduje konflikty między prezydentem, parlamentem i rządem oraz 
silnymi we Włoszech grupami nacisku związanymi ze związkami zawodowymi 
oraz Watykanem, klerem i laikatem. Prezydent Republiki (Presidente della Re- 
pubblica) jest wybierany na 7 lat, pośrednio przez Zgromadzenie składające się
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z obu izb Parlamentu i delegatów rad regionalnych (art. 83). Posiada on istotne 
kompetencje co do działań i rozwiązywania Parlamentu, jak też kontroli Rządu 
(art. 87-91), z czego często korzysta. Posiada on także uprawnienia z pogranicza 
władzy sądowniczej, jak np. prawo do rozwiązania Rady Sądowniczej, łagodzenia 
kar (art. 104). Parlament włoski jest dwuizbowy, symetryczny, i składa się z izby 
niższej -  Izby Deputowanych (Camera dei Deputati) -  oraz Senatu (Senato), wy
bieranych na 5 lat. Izba Deputowanych składa się z 630 członków wybieranych 
w głosowaniu powszechnym i bezpośrednim, z czego 12 deputowanych wybiera 
się w okręgu wyborczym obejmującym zagranicę (art. 56). Senat Republiki jest 
wybierany na podstawie regionalnej, z wyłączeniem miejsc przydzielonych do 
okręgu wyborczego obejmującego zagranicę, i liczy 315 senatorów, z czego 
6 z zagranicy (art. 57). Rząd Republiki składa się z Prezesa Rady Ministrów (Pre- 
sidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana) i z ministrów, którzy 
razem tworzą Radę Ministrów (Consiglio dei Ministri) (art. 92). Parlament to ciało 
ustawodawcze, ale rząd ma też prawo wydawać rozporządzenia z mocą ustawy 
(decreto legge), które następnie przedstawia izbom w celu przeprowadzenia 
konwersji w ustawę. Brak poparcia Parlamentu skutkuje konfliktem i interwencją 
Prezydenta, kończącą się najczęściej rozwiązaniem Parlamentu i rozpuszcze
niem rządu. Zasada działalności rządu (Rady Ministrów) została uchwalona 
dopiero w 1988 r. Członkowie rządu ponoszą odpowiedzialność cywilną za 
naruszenie praw obywatelskich i odpowiedzialność karną za przestępstwa po
pełniane w związku z zajmowanym stanowiskiem. Z jednej strony blokuje to 
podejmowanie decyzji, a z drugiej sprzyja korupcji. Włoski system należy do 
wielopartyjnych, a scena polityczna jest mocno rozdrobniona (Ma c h e l s k i  2010; 
Bo k s z c z a n i n  2013: 678-685; Lo r e n c k a  2011: 86-111). Włochy są jednak de
mokratyczną republiką parlamentarną z elementami demokracji bezpośredniej, 
która wyrosła ze względu na ponad pięćdziesięcioletnią blokadę demokracji 
państwa (democrazia bloccata), przejawiającą się w paraliżu ustrojowym Parla
mentu, Rządu i Prezydenta.

Włochy są republiką unitarną o szerokiej autonomii jednostek terytorialnych, 
zdecentralizowanych administracyjnie. W konstytucji istnieje zapis, że Republika 
składa się z gmin, prowincji, miast metropolitalnych, z regionów i z państwa 
(art. 114). Jest to oznaka równopodmiotowości wzmocnionej art. 115 konstytucji, 
że gminy, prowincje, miasta metropolitalne i regiony stanowią jednostki autono
miczne z własnymi statutami, władzami i kompetencjami. Jednostką najmniejszą 
jest gmina. Włochy w 1951 r. utraciły Libię, a separatyzm włoski obejmuje dziś 
zarówno Sycylię, Sardynię, Południowe Włochy, Środkowe Włochy, jak też 
Włochy Północne (Padania), gdzie ma bardzo szerokie poparcie społeczne2.

Gospodarka włoska zajmuje 4. miejsce w Unii Europejskiej. PKB w 2013 r. 
wynosił 1575,311 mld USD, co per capita dawało 35,860 tys. USD i sytuowało

15 września 1996 r. Liga Północna proklamowała powstanie Federalnej Republiki Padanii, która 
jednak nie została uznana oficjalnie przez żaden kraj.
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kraj na 39. miejscu na świecie, podobnie jak Izrael (BŚ 2014). W latach 2004
2007 PKB Włoch rósł w tempie pomiędzy 0,9 a 2,2%, ale w latach 2008-2009 
obniżył się odpowiednio o 1,2% i o 5,5%. Wzrost o 1,7% notował w 2010 r., po 
czym znów spadł w 2011 r. do 0,4%, a w 2012 r. -  o 2,4%, w 2013 r. -  o 1%, 
a w 2014 r. rośnie o 0,8%. Wzrost cen we Włoszech jest stabilny, a inflacja w la
tach podlegających analizie nie przekraczała 5%. Zatrudnienie nieprzerwanie 
wzrastało w okresie 2000-2008, po czym w 2009 r. spadło o 1,6%, nadrabiając 
straty w następnych latach. Najniższe bezrobocie odnotowano w 2007 r. (6,1%), 
po czym wzrosło do 10,7% w 2012 r. (Eurostat 2014).

Łączne wydatki UE we Włoszech wynoszą 10,957 mld EUR, co jako % wło
skiego dochodu narodowego brutto (DNB) dawało 0,7%. Łączny wkład Włoch do 
budżetu UE wynosił 14,98 mld EUR, co jako % włoskiego DNB dawało 0,96% 
(Euro-dane 2014). W badanym okresie spadł o 8% odsetek osób upatrujących 
korzyści dla kraju z członkostwa w UE -  z 51% w 2000 r. do 43% w 2011 r. 
Wzrosła zaś o 12% liczba eurosceptyków -  z 29% w 2000 r. do 41% w 2011 r., 
a odsetek nieposiadających zdania na ten temat spadł o 4% -  z 20% w 2000 r. do 
16% w 2011 r. (Eurobarometr 2014).

Populacja Włoch w 2013 r. liczyła 61,049 mln ludności (BŚ 2014). Charak
teryzuje się ona wysokim poziomem wielokulturowości. Prawie całą ludność 
rodzimą stanowią Włosi mówiący licznymi dialektami i odmianami języka wło
skiego, a do rodzimych mniejszości językowych zalicza się: sardyński, friul- 
ski, niemiecki, oksytański, romski, albański, franko-prowansalski, ladyński itd. 
Dominującą religią jest katolicyzm (97,9%), a 83,6% małżeństw zawarło ślub 
kościelny (Eurostat 2014), na co wpływa także obecność państwa kościelnego 
Watykan, które nierzadko ingeruje w sprawy państwowe i społeczne Republiki. 
Wskaźnik rozwoju społecznego (0,872) plasuje Włochy na 26. miejscu na świecie, 
porównywalnie do Słowenii i Hiszpanii (HDI 2013).
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