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PAŃSTWA BAŁKAŃSKIE 
ASPIRUJĄCE DO UE

(An d r z e j  No w o s a d )

Bałkany od wieków są postrzegane jako region mało stabilny. W  1996 r., po po
rozumieniu pokojowym w Dayton (1995 r.) kończącym krwawą wojnę w Bośni 
i Hercegowinie, UE nawiązała relacje z państwami bałkańskimi w ramach tzw. 
podejścia regionalnego. Jego głównym celem jest poszanowanie mniejszości 
narodowych i utrzymanie demokracji oraz rządów prawa (Sz e l ą g  2008: 28).

Państwa bałkańskie niebędące członkami UE charakteryzują się niskimi 
wskaźnikami wolności politycznych i gospodarczych w porównaniu do państw 
członkowskich UE, a sytuacja polityczna i społeczna oraz etniczna w wielu z nich 
jest wciąż mocno napięta. Trzy z analizowanych tu krajów -  Bośnia i Hercego
wina, Macedonia i Serbia -  doświadczyły wojny domowej. Wolności polityczne 
i gospodarcze są w nich zróżnicowane.

Wolności polityczne 

Wolność gospodarcza
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W y kres  4 .1 . Wolności polityczne i gospodarcze państw B6
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego i Freedom House

Wszystkie opisane tu kraje bałkańskie, poza Turcją, transformują z systemu 
socjalistycznego. Większość z nich powstała w wyniku rozpadu Jugosławii (poza 
Albanią i Turcją). Mapa wolności politycznych i gospodarczych w państwach 
pokomunistycznych wskazuje, że najwyższy poziom demokracji osiągają państwa
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starające się przystąpić do UE. Co prawda wszystkie z opisanych tu krajów 
zabiegają o członkostwo w Unii, ale realne zmiany prodemokratyczne można 
zaobserwować jedynie w Czarnogórze i Serbii.

■ Albania

Republika Albanii (Republika e Shqipërise) powstała w 1991 r. w wyniku upad
ku systemu komunistycznego w Europie. Albania jest oficjalnym kandydatem 
do UE. Wniosek o przyjęcie złożyła 28 kwietnia 2009 r., a 24 czerwca 2014 r. 
został on zatwierdzony. Strefa wolnego handlu podpisana w 2006 r. nie weszła 
jeszcze w życie.

Albańczycy wywodzą swoje pochodzenie od ludów iliryjskich, które zamiesz
kiwały tereny dzisiejszej Albanii przed podbojem rzymskim. Albania w 75% to 
kraj górzysty, a naród albański dzieli się na dwie duże grupy etniczne: Gegów, 
zamieszkujących Albanię Północną, oraz Tosków żyjących w Albanii Południo
wej. Od XIV w. tereny dzisiejszej Albanii znajdowały się w imperium osmańskim. 
Do końca XIX w. zaliczała się ona do krajów feudalnych. Do wybuchu II wojny 
światowej była kolejno księstwem, republiką i królestwem. W  1912 r. Bułgaria, 
Serbia, Grecja i Czarnogóra zawarły sojusz wojskowy, zwany bałkańskim (Liga 
Bałkańska), skierowany formalnie przeciwko Turcji osmańskiej, ale też wymie
rzony przeciwko dążeniom niepodległościowym Albańczyków i Macedończy
ków. W  okresie I wojny światowej Albania oficjalnie zachowała neutralność, 
aczkolwiek na jej terytoriach stacjonowały cudzoziemskie wojska. Na monarchę 
albańskiego wybrano niemieckiego arystokratę i oficera armii niemieckiej Wil
helma zu Wieda, który przybył do Albanii w 1914 r., przyjmując tytuł księcia, 
lecz po kilku miesiącach opuścił kraj ze względu na duży opór społeczny. Tajne 
porozumienie Włoch z ententą (1915 r.) dało Włochom przewagę w regionie, co 
z kolei było niechętnie widziane przez Brytyjczyków i Francuzów. W  rezultacie 
w czasie I wojny światowej kraj okupowały: Włochy, Grecja, Francja, Serbia 
i Austro-Węgry. Po upadku Austro-Węgier (1918 r.) Wielka Brytania, Francja, 
Włochy i Japonia uznały pełną suwerenność Albanii i nienaruszalność jej granic 
z 1913 r., zobowiązując jednocześnie Włochy do ochrony integralności państwa. 
Stacjonowanie wojsk włoskich wywołało z kolei wrzenie społeczne. W  1920 r. 
Kongres Ogólnoalbański wprowadził prowizorium ustrojowe w celu obrony 
integralności kraju i rozpoczął wojnę z W łochami (Cz e k a l s k i  1996: 5-15). 
O wycofaniu wojsk Włochy zdecydowały po wybuchu epidemii malarii w sze
regach stacjonującej w Albanii armii (Cz e k a l s k i  2003: 54-70).

W  1925 r. Parlament przyjął republikańskie formy rządów i nową nazwę 
kraju: Republika Albanii (Republika Shqiptare, 1925-1928). Ustrój zmienił się 
na monarchię parlamentarną w 1928 r. na mocy Konstytucji Królestwa Albanii
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(Mbretëria Shqiptare, 1928-1939) opracowanej na wzór rozwiązań ustrojowych 
Włoch i Belgii. Jedynym władcą został albański polityk Ahmed ben Zogu (Zogu I, 
1895-1961), pochodzący z wpływowego rodu albańskiego. Suwerenność mo
narchii naruszył wybuch II wojny światowej i Albania ponownie znalazła się 
pod okupacją Włoch. Albańczycy opowiedzieli się po stronie aliantów i ponieśli 
ogromne straty w ludności oraz majątku w walkach z Włochami i Niemcami.

W  1941 r., jeszcze w czasie okupacji włoskiej, Komunistyczna Partia Albanii 
(Partia Komunistę Shqiptar) pod przywództwem Envera Hodży (Enver Hoxha, 
1908-1985) zaczęła organizować Rady Wyzwolenia Narodowego zrzeszające 
wszystkie patriotyczne i demokratyczne elementy społeczeństwa. W  1944 r. 
doszło do przewrotu komunistycznego i w 1946 r. została proklamowana A l
bańska Republika Ludowa, na której czele stanął Hodża stosujący stalinowskie 
metody sprawowania władzy. W  1946 r. powstała socjalistyczna konstytucja, 
w której formalnie nie wskazywano charakteru państwa o ustroju komunistycz
nym -  gwarantowano wolności obywatelskie, prawo do prywatnej własności 
i przedsiębiorczości. Kolektywizacja wprowadzona ustawami rolnymi w 1946 r. 
spowodowała, że do 1960 r. sektor socjalistyczny w rolnictwie obejmował 86% 
gruntów, znacjonalizowano także przemysł, zamknięto rzymskokatolickie koś
cioły i muzułmańskie meczety. W  1948 r. partię komunistyczną przemianowano 
na Albańską Partię Pracy (Partia e Punës së Shqipërisë). Jako pierwszy sekretarz 
APP Hodża rządził Albanią aż do swej śmierci w 1985 r., izolując kraj i wpro
wadzając system autarkii (Ja n k o w s k i  2012: 51). W  1948 r. zerwał stosunki 
z Jugosławią, a w 1954 r. -  po śmierci Józefa Stalina -  z ZSRR. Przyjął jako 
doktrynę maoizm, upatrując sojusznika w Chinach Mao Tse-tunga (1893-1976). 
Na początku lat 60. XX w. Albania wystąpiła z Rady Wzajemnej Pomocy Gospo
darczej (1962 r.) i Układu Warszawskiego (1968 r.), a kraje bloku wschodniego 
potępiła jako rewizjonistyczne. W  latach 1964-1969 Hodża wprowadził opartą 
na maoizmie tzw. rewolucję kulturalną. W  1967 r. w trybie administracyjnym 
zamknięto wszystkie miejsca kultu religijnego i ogłoszono Albanię pierwszym 
na świecie państwem ateistycznym. Od 1968 r. utrzymywała ona stosunki tylko 
z Chinami i była jedynym państwem europejskim, które nie podpisało w 1975 r. 
Aktu Końcowego KBWE w Helsinkach.

W  1976 r. Albania przyjęła nową konstytucję i zm ieniła nazwę kraju na 
Ludową Socjalistyczną Republikę Albanii (Republika Populare Socialiste 
e Shqiperise). W  1978 r., gdy w Chinach przewagę zdobyli zwolennicy odejścia 
od „rewolucji kulturalnej” Mao Tse-tunga, Albania oskarżyła ChRL o „tolerowa
nie rewizjonizmu sowieckiego i jugosłowiańskiego” i zerwała z nią współpracę. 
Od tego czasu kraj był całkowicie odizolowany od świata (Cz e k a l s k i  2003: 
126-158, 181-197).

Po śmierci Hodży (1985 r.) przywództwo APP objął sprawujący od listopada 
1982 r. funkcję prezydenta Ramiz Alia (1925-2011). Doprowadził on do libera
lizacji życia społecznego, zniósł restrykcje religijne, umożliwił podróże zagra
niczne, a w 1990 r. zalegalizował partie polityczne. Dochód per capita w Albanii
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w 1985 r. wynosił 200 USD, a więc kraj należał do najuboższych na świecie. 
Proces przemian ustrojowych zachodził na tle licznych strajków i demonstracji. 
Życie po komunizmie charakteryzował brak jakiejkolwiek zorganizowanej opozy
cji wywodzącej się spoza partii komunistycznej. W pierwszych demokratycznych 
wyborach w marcu 1991 r. zwyciężyła APP.

Przemiany polityczne i wolnościowe od śmierci Hodży w 1985 r. do 2005 r., 
kiedy to komuniści stracili władzę, następowały bardzo powoli. Dziś najmniej 
przygotowane jest do nich słabo wykształcone i konserwatywne społeczeństwo. 
Szczególne znaczenie dla Albanii mają krwawe wydarzenia „przeklętego roku 
1997” (Viti i mallkuar 1997). Wówczas kraj pogrążył się w kryzysie politycznym 
i gospodarczym, zawaliły się piramidy finansowe i wybuchła wojna cywilna. 
Rozwścieczony tłum i bandy uzbrojonych ludzi przejęły kontrolę nad krajem, 
a ludność masowo uciekała do Jugosławii, Grecji, Włoch i Macedonii. Tysiące 
osób zginęło na przeładowanych tratwach, łodziach i kutrach rybackich. Do 
samych Włoch uciekło wówczas ponad 16 tys. Albańczyków. W  „przeklętym 
roku 1997” w Albanii życie straciło, jak  podaje się oficjalnie, „kilka tysięcy” 
ludzi. Do dziś nie wiadomo, ile było tych tysięcy. W  1998 r. w powszechnym 
referendum przyjęto nową konstytucję, określając system polityczny Albanii jako 
wielopartyjną demokrację parlamentarną. Do 2005 r. miała ona jednak charakter 
fasadowy, co oznacza, że ustalenia konstytucyjne i legislacyjne w dużej części nie 
zgadzały się z realnie istniejącymi stosunkami oraz zależnościami politycznymi 
i prawnymi. Można stwierdzić, że dopiero po przyjęciu nowelizacji konstytucji 
w 2010 r. w Albanii zaczęło się rozwijać demokratyczne państwo prawa.

Dziś Albania to wielopartyjna demokracja parlamentarna. Głową państwa 
jest Prezydent (Presidenti i Republikës së Shqipërisë), który reprezentuje jed 
ność Narodu (art. 86) i jest wybierany przez Parlament na 5 lat. Uprawnienia 
prezydenta są skromne. Może on realizować tylko kompetencje przyznawane 
mu przez konstytucję (Ja n k o w s k i  2012: 77-81). Parlament Albanii -  Zgroma
dzenie (Kuvendi i Shqipërisë, Kuvendi Popullor) -  ma jedną izbę. Zasiada w nim 
140 posłów wybieranych na 4 lata. Deputowani są reprezentantami Narodu nie- 
związanymi mandatem imperatywnym. Rząd składa się z Prezesa Rady Ministrów 
oraz ministrów. Przysługują mu wszystkie kompetencje poza tymi, które zostały 
w konstytucji zastrzeżone dla innych organów podstawowych lub organów sa
morządowych (art. 95).

Szok po komunistycznych rządach, sprawowanych przecież do 2005 r., jest duży. 
Budżet państwa wykazuje olbrzymie zapotrzebowanie na inwestycje, popyt kon
sumpcyjny zgłaszają głównie rodziny emigrantów. 25% społeczeństwa wciąż żyje 
poniżej progu ubóstwa, a kolejne 20% niewiele powyżej tego progu. Skala zadłuże
nia państwa rośnie. W 2012 r. zadłużenie Albanii przekraczało 60% PKB, a w 2014 r. 
-  71,6 %. Nieporównywalnie wolniej rośnie PKB kraju. W  latach 2000-2012 
gospodarka albańska rozwijała się w średnim tempie 5,8% PKB. W  2009 r. 
wzrost PKB osłabł, ale nie okazał się ujemny w stosunku do roku poprzed
niego. W  2013 r. PKB Albanii wynosił 12,85 mld USD, co per capita dawało
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4,710 tys. USD i sytuowało kraj na 125. miejscu na świecie, podobnie jak Bośnię 
i Hercegowinę (BŚ 2014). Ze względu na funkcjonowanie systemu gospodarczo- 
finansowego Albanii na peryferiach gospodarki światowej kryzys globalny nie wy
warł istotnego wpływu na gospodarkę kraju. Spowodował jednak spadek wymiany 
handlowej, szczególnie z krajami UE. Inflacja utrzymywała się na poziomie 2%. 
Przemysł Albanii nie jest rozwinięty. Zakłady przemysłu paliwowo-energetycznego 
(w tym sprywatyzowana rafineria w Balsh), metalurgicznego (huta Kurum w El- 
basan), chemicznego, papierniczego, włókienniczego, materiałów budowlanych, 
spożywczego (winiarski, tytoniowy, przetwórstwo owoców i warzyw) wymagają 
odbudowy i modernizacji (informatorekonomiczny.msz.gov.pl).

Po otrzymaniu statusu kraju kandydującego do UE Albania została okrzyknięta 
przez europejską prasę jako kandydat na najbiedniejszego członka UE. Przypomi
na się, że spośród obecnych 28 państw Unii mniejsza jest tylko gospodarka Malty, 
której populacja wynosi zaledwie 400 tys. osób, podczas gdy w Albanii żyje 
ok. 2,8 mln ludzi. Indeks percepcji korupcji CPI dla Albanii w 2013 r. wynosił 116 
i był najwyższy na Bałkanach oraz należał do najwyższych na świecie (TI 2013).

Przyjmuje się, że populacja Albanii w 2013 r. liczyła ok. 3,020 mln lud
ności (BŚ 2014), ale od 1989 r. nie przeprowadzano spisu powszechnego. 
W  1998 r., po „przeklętym roku 1997” , populacja zmniejszyła się o blisko 
250 tys. ludzi ze względu na masową emigrację w wyniku wojny cywilnej. Ten
dencja do opuszczania kraju jest wysoka do dziś. Przyjmuje się, że w strukturze 
społecznej Albańczycy stanowią 79,9% populacji, Rumuni -  9,5%, Grecy -  3,2%, 
a Romowie -  2,7%. Dominującymi religiami są islam (62,4%), chrześcijańska 
ortodoksja (17%) i katolicyzm (13,1%). Brak wyznania zgłasza 7% obywateli. 
Wskaźnik rozwoju społecznego (0,716) plasuje Albanię na 95. miejscu na świecie, 
porównywalnie do Algierii i Kolumbii (HDI 2013). Jednostką monetarną jest 
niewymienialny lek (ALL).

Щ Bośnia i Hercegowina

Bośnia i Hercegowina (Bosna i Hercegovina, Босна и Херцеговина, BiH) to jed
no z państw sukcesyjnych Jugosławii. Powstała w 1992 r. BiH jest potencjalnym 
kandydatem do UE. Negocjacje o stowarzyszeniu z Unią rozpoczęła w 2003 r., 
a w 2008 r. podpisała układ o stowarzyszeniu. Nie ma jeszcze statusu oficjalnego 
kandydata do UE. Nie należy do strefy wolnego handlu. W  2013 r. UE zawiesiła 
54% wsparcia finansowego przekazywanego BiH (ze 108 do 47 mln EUR w 2013 r.) 
na przygotowanie kraju do ewentualnego członkostwa. Powodem wstrzymania 
części pomocy okazał się brak porozumienia przywódców BiH w sprawie zmian 
w konstytucji. BiH zarzuca się przede wszystkim dyskryminację mniejszości 
narodowych, etnicznych i religijnych (PAP 11.10.2013).
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W starożytności obszar Bośni zamieszkiwały plemiona Ilirów, Traków i Celtów. 
W połowie I w. n.e., po podbiciu Ilirii przez Rzymian, obszar Bośni wszedł w skład 
rzymskiej prowincji Dalmacji. W VII w. n.e. został zasiedlony przez Słowian. W X w. 
Bośnia stała się samodzielną jednostką polityczną rządzoną przez banów. W  XI w. 
podlegała najpierw Bizancjum, następnie Serbii, od XII w. utrwalały się w niej 
wpływy Węgier. W  XV w., po podboju Bośni (1463 r.) i Hercegowiny (1482 r.), 
przez 400 lat oba kraje wchodziły w skład Turcji osmańskiej. 5 października 1908 r. 
Austro-Węgry dokonały aneksji Bośni i Hercegowiny, a zamach na księcia Ferdy
nanda w Sarajewie stał się przyczynkiem do I wojny światowej. Po wojnie Bośnia 
i Hercegowina weszły w skład Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców (SHS), 
a następnie Jugosławii, z którą łączyły losy aż do jej rozpadu w 1991 r. Od 1941 do 
1945 r. BiH znajdowała się w granicach Niepodległego Państwa Chorwackiego (Ne- 
zavisna Drzava Hrvatska) pod rządami ultrafaszysty Ante Pavelicia (1941-1945).

Ogłoszenie niepodległości w 1992 r. doprowadziło do krwawej wojny do
mowej między bośniackimi Serbami, Chorwatami i Muzułmanami o podział 
Bośni i Hercegowiny. Serbowie opanowali 2/3 terytorium kraju. Wojnę zakoń
czyło porozumienie pokojowe w Dayton (1995 r.). Przy zachowaniu jedności 
państwowej BiH utworzono Federację Bośni i Hercegowiny (Federacija Bosne 
i Hercegovine, Федерација Босне и Херцеговине) położoną na południowym 
zachodzie (chorwacko-muzułmańską) i Republikę Serbską (Republika Srpska) na 
północnym wschodzie. Do 2004 r. w BiH stacjonowały jednostki NATO, które 
dziś są zastąpione przez siły stabilizacyjne EUFOR (European Union Force in 
Bosnia and Herzegovina). Najbardziej symbolicznym wymiarem tej wojny było 
Sarajewo, stolica kraju oblężona przez bośniackich Serbów od 1992 r. przez 
3,5 roku. Przyjmuje się, że tylko w ciągu pierwszych 10 miesięcy oblężenia na 
Sarajewo spadło 800 tys. pocisków, czyli ponad 2,5 tys. dziennie. Liczba ofiar 
wojny domowej w BiH szacowana jest w granicach od 97 do 110 tys. lub od 
200 do 250 tys. osób, w zależności od źródła. Ocenia się, że 65% ofiar wojny 
to Boszniacy, 25% -  Serbowie, 8% -  Chorwaci, a 2% -  pozostałe narodowości.

System polityczny Bośni i Hercegowiny jest oparty na konstytucji z 1995 r. 
(Ustav Federacije Bosne i Hercegovine) i należy do najbardziej skomplikowa
nych spośród istniejących we współczesnym świecie. Państwo federalne Boś
nia i Hercegowina składa się z dwóch jednostek administracyjnych: Federacji 
Bośni i Hercegowiny (51% terytorium państwa) oraz Republiki Serbskiej (art. 3), 
a na wspólnym terenie obydwu tych części leży Dystrykt Brcko pozostający pod 
kontrolą międzynarodową. To system stworzony pod dyktando międzynarodowe, 
przy zawieraniu porozumienia pokojowego w Dayton, więc trochę przypomina 
mapę militarnych zmian, a sam tekst obowiązującej dziś konstytucji jest aneksem 
nr 4 do ugody pokojowej z Dayton (Os ó b k a  2011: 13). Funkcję głowy państwa 
pełni kolegialnie trzyosobowe Prezydium Republiki (Predsjednistvo), złożone 
z przedstawicieli trzech głównych grup etnicznych: boszniackiej, chorwackiej 
i serbskiej, wybierane na 4-letnią kadencję. N a jego czele stoi przewodniczący 
zmieniający się rotacyjnie co 8 miesięcy (art. V pkt 1 lit. b).
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Władza ustawodawcza należy do Skupsztiny Parlamentarnej -  dwuizbowe
go Parlamentu (Parlamentarna skupstina Bosne i Hercegovine) będącego naj
wyższym organem w państwie. Na Skupsztinę składa się Izba Reprezentantów 
(Predstavnicki dom), w której zasiada 42 posłów -  2/3 wybieranych na 4 lata na 
terenie Federacji Bośni i Hercegowiny, a 1/3 w Republice Serbskiej podczas po
wszechnego głosowania. Członkowie 15-osobowej Izby Narodów (Dom naroda) 
mianowani są zaś przez parlamenty poszczególnych federacji w takich samych 
proporcjach: 10 przedstawicieli (5 Boszniaków i 5 Chorwatów) wybiera Izba 
Narodów Federacji Bośni i Hercegowiny, a pozostałych 5 -  Serbowie (art. IV 
pkt. 1-2). Władzę wykonawczą reprezentuje 10-osobowa Rada Ministrów (Vijeća 
ministara) z Premierem (Predsjedavajući Vijeća ministara) na czele, nominowa
nym przez Prezydium i zatwierdzanym przez Izbę Reprezentantów. Nie więcej niż 
6 ministrów może być powołanych z terytorium Federacji, a dwaj wicepremierzy 
muszą reprezentować inne grupy etniczne niż Premier. Prezydenta federacji (Pred- 
sjednik), wraz z dwoma wiceprezydentami będącymi przedstawicielami dwóch 
pozostałych grup etnicznych, wybiera większością głosów Parlament Federacji 
(Parlament Federacije Bosne i Hercegovine) złożony z obu izb Parlamentu 
-  Izby Reprezentantów i Izby Narodów. Władza wykonawcza w Federacji należy 
do Rządu (Vlada) z Premierem i 16 ministrami (8 Boszniaków, 5 Chorwatów 
i 3 Serbów), którego nominuje federacyjny Prezydent i zatwierdza Izba Repre
zentantów (Ol c h o w s k i  2012: 103-115). Etnicznie zdeterminowany skład Izby 
Narodów jako izby wyższej Skupsztiny Parlamentarnej (Parlamentarna skupsti
na) powoduje, że zapisy konstytucyjne niekorzystnie oddziałują na szybkość 
procesu decyzyjnego (możliwość blokowania) i dyskryminują członków innych 
grup narodowościowych (Os ó b k a  2012: 40-46).

Organem nadzorującym jest Biuro Wysokiego Przedstawiciela ONZ w Bośni 
i Hercegowinie, które reprezentuje społeczność międzynarodową i ONZ. Wysoki 
Przedstawiciel ONZ może korzystać z tzw. uprawnień bońskich, które w 1997 r. 
dopisano do porozumień pokojowych z Dayton z 1995 r., pozwalających mu 
na odwoływanie ze stanowisk polityków z obydwu części federacji, jeśli ich 
postawa mogłaby utrudniać wdrażanie w kraju procesu pokojowego. Mandat 
Wysokiego Przedstawiciela ONZ ma czas nieokreślony. Wysoki Przedstawiciel 
jest najwyższym urzędem interpretującym ewentualne niejasności lub kwestie 
sporne porozumienia pokojowego. Jego interpretację w tej materii uznaje się 
za ostateczną. Wysokiego Przedstawiciela nominuje Komitet Obradujący Rady 
Implementacji Pokoju. Wybór ten zatwierdza następnie Rada Bezpieczeństwa 
ONZ (Aneks 10 art. V). Struktura samorządowa jest skomplikowana i zmienna 
w czasie w każdym podmiocie Federacji.

BiH to jedno z najbiedniejszych państw europejskich. PKB w 2013 r. wyno
sił 18,867 mld USD, co per capita dawało 4,780 tys. USD i sytuowało kraj na 
124. miejscu na świecie, przed Albanią, a po Macedonii (BŚ 2014). Usystematy
zowane i dostępne dane statystyczne dla BiH dotyczą okresu od 2008 r. Wynika 
z nich, że PKB BiH załamał się w 2008 r. o 2,9%, po czym w następnych latach
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rósł w granicach do 1% (BiH STAT 2014). Z danych Banku Światowego wynika, 
że w latach 2000-2008 średni wzrost PKB wynosił 4,86% (BŚ 2014). Inflacja 
była niska i w latach 2008-2012 nie przekraczała 3,7%. Saldo obrotów bieżących 
okazało się ujemne w każdym z analizowanych okresów, a najwyższe wynosiło 
-9.085.242 BAM (eksport pokrywał 42,98% importu) dla 2008 r. i -6.257.887 
BAM w 2013 r., kiedy eksport pokrywał 57,9% importu. Średnie wynagrodzenie 
wynosiło 386 EUR. Główne kraje eksportu i importu dla BiH to Niemcy, Chor
wacja, Włochy, Serbia (BiH STAT 2014). W  2013 r. o 6,4% zwiększyła się pro
dukcja przemysłowa, co stanowiło najwyższą stopę wzrostu od 2005 r. Oficjalnie 
bezrobocie w BiH było wysokie i utrzymywało się na poziomie 44,5% w 2013 r., 
choć liczone realnie wynosiło 27,5% (CB BIH 2014). Przyjmuje się, że szara 
strefa gospodarki to ok. 42% PKB. Indeks percepcji korupcji CPI w 2013 r. 
wynosił 72 i należał do najwyższych w Europie.

Populacja BiH w 2013 r. liczyła 3,791 mln ludności (BŚ 2014), z czego Bosz- 
niacy stanowili 48%, Serbowie -  33%, Chorwaci -  15%. Islam wyznawało 49,8% 
społeczeństwa. Chrześcijanie to 49,6% ogółu, z czego: prawosławni -  72,5%, ka
tolicy -  25,3%, inni -  2,2%. Wskaźnik rozwoju społecznego (0,731) plasował BiH 
na 86. miejscu na świecie, porównywalnie do Macedonii i Armenii (HDI 2013).

Jednostką monetarną jest marka transferowa BiH (BAM) wymienialna we
wnętrznie w kursie sztywnym ustalonym w systemie kasy emisyjnej (currency 
board). Kurs 1 BAM = 0,51 EUR.

Щ Czarnogóra

Republika Czarnogóry (Црна Гора, Crna Gora) uzyskała niepodległość od 
Związkowej Republiki Jugosławii (unii państwowej Serbii i Czarnogóry) w 2006 r. 
w wyniku referendum niepodległościowego. Czarnogóra od 2012 r. jest oficjal
nym kandydatem do UE. Formalny wniosek złożyła w 2008 r.

Czarnogórcy wywodzą się z tej samej grupy plemiennej co Serbowie i od 
IX w. n.e. dzielą z nimi wspólne losy historyczne. Państwowość uzyskali w 2006 r. 
Różnica w statusie Serbii i Czarnogóry ujawniła się pod jarzmem Osmanów. 
Serbia znalazła się pod ich panowaniem w 1389 r., po bitwie na Kosowym Polu 
(Kosovska bitka), a ziemie obecnej Czarnogóry -  dopiero w 1409 r. Czarnogórcy 
też szybciej od Serbów odzyskali niepodległość (Czarnogórcy -  w 1781 r.; Serbo
wie -  w 1856 r.). Przyczyną długiego podboju i szybkiego odzyskania wolności 
okazały się wysokie góry okalające Czarnogórę, niesprzyjające tureckiej armii. Od 
XV do XVIII w. Czarnogóra stanowiła domenę sułtana i zachowała pewną autono
mię, podczas gdy Serbia w tym czasie nie miała żadnych znamion państwowości. 
Należy jednak podkreślić, że w omawianym okresie naród Czarnogórców składał 
się z luźno powiązanych z sobą, często wrogich i zwalczających się klanów.
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Rządził nimi książę i liczni przywódcy -  kneziowie, starostowie i wojewodowie, 
zwoływani na wspólny wiec, czyli Skupsztinę. W  ustroju Czarnogóry najsilniej 
utrzymują się przeżytki patriarchalne (W o j n i c k i  2005: 6). Ziemia stanowiła 
wspólną własność rodu, uprawiali ją  wszyscy jego członkowie, a islamizacja obję
ła tylko społeczeństwo zamieszkałe w niższych partiach gór. W  pozostałej części 
kraju dominowała tradycyjna Cerkiew prawosławna. Niepodległość od Turków 
osmańskich Czarnogórcy uzyskali w 1796 r. w wyniku walki z osmańskim oku
pantem pod wsią Kruse, gdzie rozgromili armię izzeta Mehmeda Paszy, Wielkiego 
Wezyra imperium osmańskiego. W  I połowie XIX w. Czarnogóra umocniła swą 
niezależność, ale też coraz bardziej jednoczyła się z walczącymi o nią Serbami. 
Nadmorska część kraju -  tzw. Albania Wenecka (Albania Veneta) -  w 1797 r. 
uwolniła się od Republiki Weneckiej (Serenissima Repubblica di Venezia) i stała 
się dominium Napoleona Bonaparte. Następnie -  na mocy pokoju w Campo 
Formio z tegoż roku -  przynależała do Austro-Węgier. Po krwawych walkach uzy
skała niepodległość w 1842 r. Swoją drugą państwowość Czarnogórcy stworzyli 
w 1855 r., gdy Skupsztina ogłosiła ogólny zbiór praw (Opsti zemaljski zakonnik), 
określający zasady ustroju państwowego. Dziś w literaturze przedmiotu podkreśla 
się odrębność kulturową i narodową Czarnogórców od Serbów, ale w okresie 
opisywanym wyżej wykazywano raczej wspólnotę ich kultur. Niemniej jednak 
dopiero w 1905 r. czarnogórski książę Mikołaj (1860-1921) oktrojował konsty
tucję wzorowaną na ustawie zasadniczej Serbii z 1889 r. (W o j n i c k i  2005: 7). 
Po powstaniu w 1917 r. wspólnego państwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców 
Czarnogórcy zdetronizowali dynastię Petroviciów i proklamowali zjednoczenie 
z Serbią w ramach jednego państwa, pod rządami serbskiej dynastii Karadjordje- 
viczów. Od tego czasu aż do 2006 r. Czarnogóra dzieliła losy z Serbią w ramach 
Królestwa SHS (1918-1929), Jugosławii (1929-1949), Federacyjnej Republiki 
Jugosławii (1949-1992), a następnie współtworzyła tylko z Serbią Związkową 
Republikę Jugosławii (1992-2003). Rok 2003 przyniósł kolejne zmiany -  dotych
czasową formację polityczną przekształcono w jeszcze luźniejszy związek Serbii 
i Czarnogóry, z możliwością przeprowadzenia po 3 latach referendum w sprawie 
niepodległości. Ustrój związku jest wzorowany na szwajcarskiej konfederacji 
z elementami federacyjnymi, ale pomimo wsparcia UE w jego tworzeniu okazuje 
się on nieskuteczny.

Ustrój polityczny Czarnogóry reguluje konstytucja z 2007 r. Czarnogóra to 
państwo demokratyczne o systemie republikańskim, socjalnym, proekologicznym 
(art. 1), o jednolitym i niepodzielnym terytorium (art. 2), w którym wszelka dys
kryminacja, bez względu na podłoże, jest zakazana (art. 8), z szeroko zakrojonymi 
prawami wolnościowymi i obywatelskimi (art. 10-81).

Prezydenta Czarnogóry (Predsjednik Crne Gore) wybiera się w wyborach bez
pośrednich na 5 lat (art. 195-197). Ma on skromne prerogatywy władzy. Ciałem 
ustawodawczym jest jednoizbowy Parlament (Skupstina) złożony z 81 posłów 
(poslanik) wybieranych w sposób bezpośredni na kadencję 4-letnią (art. 83-84). 
Parlament odgrywa rolę dominującą w tworzeniu Rządu (Vlada), który składa się
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z Premiera (Predsjednik Vlade), jednego lub kilku zastępców oraz ministrów. Rząd 
posiada szerokie kompetencje, typowe dla systemu gabinetowo-parlamentarnego 
(art. 101-112). W  systemie partyjnym dominuje dawna partia komunistyczna, 
przemianowana na Demokratyczną Partię Socjalistów Czarnogóry (Demokratska 
Partija Socialista Crna Gore), która sprawuje władzę od powstania niepodle
głego państwa (Bic h t a , W ic h m a n o w s k i  2012: 201-210). Jednostką podstawową 
samorządu terytorialnego jest gmina (opstina) posiadająca osobowość prawną, ale 
mogą być formułowane również inne jednostki samorządowe (art. 114). Podział 
administracyjny obejmuje 21 gmin.

W  konstytucji zakreślono szeroki pakiet wolnościowy oraz wyszczególniono 
zakaz wszelkich możliwych przejawów dyskryminacji, ponieważ w Czarnogórze 
społeczeństwo jest patriarchalne i występuje w nim jawna dyskryminacja pod 
względem płci i przynależności etnicznej, ale także dyskryminacja niektórych 
regionów kraju. Najbardziej w skali państwa widać to w regionie północnym, 
gdzie jest najmniej inwestycji i programów wyrównawczych. Tam też obserwuje 
się największą dyskryminację kobiet w miejscu pracy i ludności niesłowiańskiego 
pochodzenia. Na północy kraju notuje się również najwyższy spadek urodzeń 
i największy wskaźnik migracji (Bo z o v i c , B u r a s k o v i c  2013: 593-609). Czar
nogóra to jedno z bardziej atrakcyjnych turystycznie państw na Bałkanach, ale 
sektor turystyczny jeszcze się tam nie rozwinął.

Ustrój gospodarczy Czarnogóry w konstytucji tego kraju określa się jako 
„oparty na wolności gospodarczej i swobodnej konkurencji” (art. 139). Pod wzglę
dem systemowym można go nazwać gospodarką hybrydową, transformującą. 
Czarnogóra jest krajem przemysłowo-rolniczym i należy do słabo rozwiniętych 
gospodarczo obszarów dawnej Jugosławii.

PKB Czarnogóry w latach 2000-2008 rósł średnio o 5%, ale wzrost załamał 
się w 2009 r. do -5,65%  oraz w 2012 r. o -2,55%. PKB Czarnogóry w 2013 r. 
wynosił 4,337 mld USD1, co per capita dawało 7,250 tys. USD i sytuowało kraj 
na 100. miejscu na świecie, po Bułgarii i Azerbejdżanie (BŚ 2014). Zdominowana 
przez komunistów gospodarka transformuje bardzo powoli. O tragicznej wręcz 
sytuacji kraju świadczył poziom inflacji, który w 1992 r. wyniósł 9237%. Dopiero 
w 2013 r. rząd Czarnogóry przyjął plan prywatyzacji ponad 20 przedsiębiorstw 
państwowych, takich jak: terminale i stacje przeładunkowe dla kontenerów, zakła
dy przemysłu tytoniowego, Linie Lotnicze Montenegro, Cargo, firmy turystyczne 
(Ulcinjska rivijera, Ulcinj & Budvanska rivijera, Buva & Big Beach, Ulcinj), 
Electrodes Plant Piva w Pluzine, Instytut Medyczny Simo Milosević w Igalo, ga
zety codzienne (Pobjeda) oraz wydobycie boksytu (Ziv k o v i c  2013). Problemem 
gospodarki czarnogórskiej jest wysoka korupcja (Pu p o v i c  2011: 129-141). Indeks 
percepcji korupcji dla Czarnogóry wynosi 67/177, porównywalnie do Macedonii 
(TI 2013). Rośnie inflacja (w 2001 r. -  2,8%, w 2012 r. -  5,1%). Kraj znajduje 
się w recesji (MF CG 2015). Od 2009 r. szybko zwiększa się dług publiczny

1 International Monetary Fund: World Economic Outlook Database (dostęp: 15.01.2015).
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(2011 r. -  32,5% PKB, 2012 r. -  51,2% PKB, 2013 r. -  57,5% PKB). Niebotycz
nie skoczył on w 2015 r., gdy wzrósł kurs franka szwajcarskiego, ponieważ dług 
Czarnogóry tylko wobec Credit Suiss we frankach w połowie 2014 r. wynosił 
242 mln EUR (Crna Gora najvise duguje Credit Suiss-u, „Bankar” 2.06.2014). 
Sektor finansowy utrzymuje płynność finansową, niemniej jednak ujemna aktyw
ność kredytowa spowalnia gospodarkę. Podział pracy według sektorów przed
stawia się następująco: rolnictwo -  2% zatrudnionych, przemysł -  30%, usługi 
-  68% (dane z 2014 r.). Czarnogóra eksportuje głównie do Włoch (29,5%), Grecji 
(22,65%), Słowenii (11,8%), a importuje z Włoch (17,5%), Słowenii (14,6%), 
Niemiec (10,5%) (MONSTAT 2014).

Populacja Czarnogóry według spisu powszechnego z 2009 r. liczy 620 tys. 
ludności (BŚ 2014), z czego Czarnogórcy stanowią 45%, Serbowie -  28,7%, 
Boszniacy -  8,6%, Albańczycy -  4,9%, Muzułmanie -  3,3%. Dominującą religią 
jest prawosławie (72,07%) i islam sunnicki (19,11%) (MONSTAT 2014, ostatnie 
dane z 2009 r.). 63% społeczeństwa za swój pierwszy język uważa serbski, a tylko 
22% posługuje się na co dzień czarnogórskim (niemal identycznym z serbskim), 
który jest językiem urzędowym w kraju. 61% obywateli mieszka w miastach, 
a 7%, głównie na wsi i żyje poniżej progu bóstwa. Czarnogóra ma najniższą 
stopę bezrobocia w regionie. W 2014 r. wynosiła ona 14,64% (MONSTAT 2014). 
Wskaźnik rozwoju społecznego (0,789) plasuje Czarnogórę na 51. miejscu na 
świecie, porównywalnie do Białorusi (HDI 2013). Jednostką monetarną jest euro, 
choć Czarnogóra nie należy do UE ani strefy euro.

■ Serbia

Republika Serbii (Република Србија, Republika Srbija) powstała 5 czerwca 
2006 r. po rozpadzie Związkowej Republiki Jugosławii (unii państwowej Serbii 
i Czarnogóry), nazywanej często Nową Jugosławią, od której na mocy referen
dum odseparowała się Czarnogóra. W  Serbii leży również Republika Kosowa, 
a jej status do dziś pozostaje niejasny. UE pozostawiła państwom członkowskim 
do samodzielnego uznania kwestię niepodległości Kosowa. Od 1999 r. znajduje 
się ono pod międzynarodową administracją pod auspicjami ONZ. Serbia wraz 
z Kosowem, które w świetle konstytucji serbskiej stanowi integralną część Serbii 
(Preambuła, art. 114, 182), jest oficjalną kandydatką do UE, a negocjacje człon
kowskie trwają od 21 stycznia 2014 r.

Pierwsze serbskie królestwo powstało w IX w. na terenie obecnej Czarnogóry. 
Po przegranej bitwie na Kosowym Polu (Косовска битка) w 1389 r. Serbowie 
zostali zmuszeni do płacenia trybutu Wielkiej Porcie, a w 1459 r. ostatecznie 
dostali się na cztery wieki pod jarzmo Osmanów. Księstwo serbskie odrodzi
ło się w 1830 r. wskutek antytureckich powstań Serbów (1804-1813; 1815),
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a niepodległość odzyskało w 1869 r. Źródeł parlamentaryzmu serbskiego można 
upatrywać w XVI w., w czasach króla Stefana Dusana, koronowanego w 1346 r. 
na cara Serbów i Greków, który w Skopje (dziś Macedonia) „zebrał na sobo
rze świeckich i duchownych możnowładców i ogłosił zbiór praw” (Душанов 
законик) (Wo j n i c k i  2005: 8-9). Serbia jest sukcesorką Związkowej Republiki Ju
gosławii (1992-2003) powstałej po rozpadzie Federacyjnej Republiki Jugosławii 
(1949-1992). W  okresie socjalistycznym Serbia -  obok Słowenii i Chorwa
cji -  była najbardziej rozwiniętą gospodarczo republiką SFRJ. Wojny w Chorwacji 
oraz w Bośni i Hercegowinie (lata 1990-1995), w jakie nieformalnie angażowała 
się militarnie Serbia pod przewodnictwem Slobodana M ilosevicia (w latach 
1989-1997 -  prezydent Serbii; 1997-2000 -  prezydent federacji Jugosławii), 
oraz embargo ONZ nałożone na Nową Jugosławię spowodowały głęboki kryzys 
gospodarczy. W  okresie rządów Milosevicia Serbia doświadczyła autorytaryzmu 
połączonego z neototalitaryzmem. Jeden z najtrudniejszych okresów dla Serbii 
to lata 1992-1995. Wówczas pieniądze publiczne szły w większości na finanso
wanie wojen. Drugi ciężki okres przypadł na lata 1996-1998. W  wyborach do 
samorządów lokalnych, przeprowadzonych 17 listopada 1996 r., w 14 najwięk
szych miastach Serbii zwycięstwo odniosła, opozycyjna w stosunku do rządzącej 
Partii Socjalistycznej, koalicja Razem (Заједно). Tego zwycięstwa nie chcieli 
uznać socjaliści Milosevicia i sfałszowali wybory, co w konsekwencji wywołało 
liczne zamieszki w całym kraju. Trzecie i zarazem najcięższe doświadczenie dla 
Serbii, jej społeczeństwa i gospodarki to okres między 24 marca i 20 czerwca 
1999 r., gdy w operacji Allied Force (przeprowadzonej przez siły NATO), mają
cej na celu zakończenie czystek etnicznych w Kosowie, zbombardowano wiele 
serbskich miast, zniszczono strukturę przemysłową i militarną kraju. Częstotli
wość lotów bojowych wynosiła od 200 do 1000 dziennie. Skutki nalotów Serbia 
odczuwa do dziś.

Obecnie Republika Serbii jest demokracją parlamentarną. Ustrój politycz
ny Serbii reguluje konstytucja z 2006 r. W  jej świetle Serbia to państwo Ser
bów i wszystkich narodów, które w nim żyją (art. 1), demokratyczne państwo 
prawa (art. 4) o szeroko zakreślonych prawach wolnościowych i obywatel
skich (art. 18-81). Głową państwa je s t Prezydent (Председник Републике) 
wybierany w w yborach powszechnych na 5 lat (art. 113, 116). Posiada on 
silną pozycję w systemie (Po d o l a k  2012: 351-373); ma pełną kontrolę nad 
armią, mianuje administratorów Wojwodiny i Kosowa. Parlament Republiki 
Serbii -  Zgromadzenie Narodowe (Народна скупштина) -  jest unikameralny, 
złożony z 250 deputowanych (народних посланика) wyłanianych w w ybo
rach powszechnych na 4 lata (art. 98-101). Rządem (Vlada) kieruje Premier 
(Председник Владе) wybierany przez Parlament i przedstawiany Prezyden
towi. Prezydent może kandydata zaakceptować lub odrzucić. M inistrowie 
są wybierani przez Premiera i akceptowani przez Parlament (art. 124-130). 
Szczególny okres rządów i praw zakreślono w konstytucji na wypadek w oj
ny i stanu wojennego (art. 201 i nast.), co jes t związane z opisanymi wyżej
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wydarzeniami i powoduje, że konstytucja sprawia wrażenie, jakby była pisana 
na czas zawieszenia broni między wojnami. Pod względem administracyjnym 
Serbia jes t podzielona na 29 okręgów, z których 5 znajduje się w Kosowie, 
poza centralną administracją rządową, oraz 174 gminy będące jednostkami sa
morządowymi. Belgrad i Nis mają status miast wydzielonych. Ponadto w skład 
RS wchodzą dwie prowincje autonomiczne: Wojwodina oraz Kosowo i Meto- 
chia, ponieważ Serbia nie uznaje niepodległości Kosowa ogłoszonej w 2008 r. 
Statut Autonom icznej Prowincji W ojwodiny ogłoszono dopiero w 2009 r. 
(W o j n i c k i  2013).

Serbia pod względem gospodarczym to kraj bardzo trudno transformujący 
w kierunku gospodarki rynkowej. Ustawy prywatyzacyjne wprowadza się nie
chętnie, bowiem wojenno-finansowa oligarchia, która dominuje w parlamencie 
i rządzie, stopuje demokratyczne i gospodarcze przemiany w kraju. Wielu zbrod
niarzy wojennych i przestępców gospodarczych w Serbii kryje się przed mię
dzynarodowym trybunałem za immunitetem poselskim. Formalnie gospodarka 
Serbii opiera się na zasadach rynkowych, swobodzie prowadzenia działalności 
gospodarczej, niezależności i samodzielności podmiotów gospodarczych oraz 
na równoprawności wszystkich form własności. De facto  jednak powszechna 
korupcja nie sprzyja działalności gospodarczej. Sytuacja gospodarcza Serbii 
w 2015 r. jest nadal katastrofalna. Władzom udaje się co prawda uniknąć groźby 
niewypłacalności, przed widmem czego stoją od 2011 r., ale dzieje się to kosztem 
dalszego zadłużania, spadku poziomu oszczędności i niekontrolowanego wzrostu 
inflacji (w 2013 r. -  11,4% zamiast planowanych 4 ±1,5%). Głównym problemem 
serbskiej gospodarki jest narastanie deficytu finansów publicznych. Podstawowa 
przyczyna poważnej zapaści w tej dziedzinie leży po stronie czynników we
wnętrznych. Zarówno poprzednia, jak i obecna ekipa rządząca powielają ten sam 
scenariusz gospodarczy, podporządkowany realizacji nadrzędnego celu utrzy
mania spokoju społecznego oraz maksymalnego odwlekania bolesnych reform 
(informatorekonomiczny.msz.gov.pl).

Serbia jest krajem przemysłowo-rolniczym (RZS 2014). W latach 2000-2008 
PKB rósł średnio o 4,5%, z wyjątkiem 2003 r., gdy wzrost wynosił 9,33%. Za
łamanie gospodarki nastąpiło w 2009 r. (-3,5%) i pogłębiło się w latach 2012
2014 (-1,5%) (RZS 2014). PKB Serbii w 2013 r. wynosił 42,521 mld USD, co 
per capita dawało 6,050 tys. USD i sytuowało kraj na 111. miejscu na świecie, 
po Kubie i Peru (BŚ 2014). Głównymi sektorami gospodarki, pomimo zmian 
w strukturze PKB, nadal pozostają: rolnictwo (udział 11,2% PKB w 2012 r.), 
przemysł przetwórczy (17,2%), usługi związane z nieruchomościami (13,7%), 
pozostałe usługi (17,2%). Nadal ok. 40% wartości PKB powstaje w sferze pro
dukcyjnej (RZS 2014).

Populacja Serbii w 2013 r. (bez Kosowa) liczyła 7,222 mln ludności (BŚ 
2014), z czego Serbowie stanowili 82%, Węgrzy -  4%, Boszniacy -  2%, Romo
wie -  1%. Węgrzy mieszkają w Wojwodinie. Dominującą religią jest prawosławie 
(84,6%). Katolicyzm wyznaje 5% obywateli, a islam -  3,1%.
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Wskaźnik rozwoju społecznego (0,745) plasuje Serbię na 77. miejscu na świe
cie, porównywalnie do Azerbejdżanu, Brazylii i Gruzji (HDI 2013). Jednostką 
monetarną jest dinar serbski (RSD) i nie jest on wymienialny. Indeks percepcji 
korupcji CPI dla Serbii w 2013 r. wynosił 72, podobnie jak dla BiH (TI 2013).

■ Macedonia

Republika M acedonii (Република М акедонија, Republika e M aqedonisë), 
czyli była Jugosłowiańska Republika Macedonii (Поранешна Југословенска 
РепубликаМакедонија, FYROM) -  jak brzmi oficjalna nazwa tego państwa -  jest 
republiką parlamentarną. 8 września 1991 r. ogłosiła niepodległość od Jugosławii. 
Macedonia od 2005 r. ma status kraju kandydującego do UE, jednakże rozmowy 
są zawieszone ze względu na spór z Grecją o nazwę kraju.

Macedonia to nowe państwo w Europie, które jednak odwołuje się w konsty
tucji do Republiki Kruszewskiej (Крушевска република, 1903), historycznych 
uchwał Antyfaszystowskiej Rady Wyzwolenia Narodowego Macedonii oraz 
konstytucyjno-prawnej ciągłości państwa macedońskiego jako suwerennej re
publiki w Federacyjnej Jugosławii (Preambuła), a nade wszystko rości sobie pre
tensje do spuścizny historycznej, kulturowej i po części terytorialnej Aleksandra 
Macedońskiego (M e ^ ^ p o ę  ó Meyaę, 356 p.n.e.-323 p.n.e.) (St a w o w y -Ka w k a  

2000: 29-32), co budzi żywy sprzeciw Grecji (Ja c k o w i c z  1999: 8-10). Oddzie
lenie się Macedonii od Jugosławii odbywało się bez większych dramatów, choć 
nie całkiem bezkonfliktowo. Siłą napędową tych konfliktów była Wyzwoleńcza 
Armia Kosowa (Ushtria Çlirimtare e Kosovës, UÇK). Największy kryzys wy
wołany przez UÇK w Macedonii nastąpił w latach 1999-2000, a otwarta wojna 
na tle etnicznym toczyła się w styczniu i lutym 2001 r., kiedy to UÇK podeszło 
pod samo Skopje, zajmując obrzeża stolicy. Pod groźbą użycia sił NATO strony 
konfliktu podpisały 13 sierpnia 2001 r. porozumienie o zawieszeniu broni (Po d - 
h o r o d e c k i  2000: 203).

Ustrój polityczny Macedonii określa konstytucja z 1991 r., zgodnie z którą 
jest to państwo suwerenne, niepodległe, demokratyczne i socjalne (art. 1). Pod 
względem formy sprawowanej władzy ustrój ten można określić jako gabine
towo-parlamentarny, świeckiego charakteru, z silną pozycją rządu (Владата 
на Република Македонија), na którego czele stoi Premier (Претседателот на 
Република Македонија) (art. 88-97) (Ja c k o w i c z  1999: 11). Rola głowy pań
stwa, czyli Prezydenta (Претседателот на Република Македонија) wybiera
nego w wyborach powszechnych i bezpośrednich w głosowaniu tajnym na 5 lat 
(art. 80), jest głównie ceremonialna. Rzeczywiste uprawnienia pozostają w gestii 
szefa rządu. Ciałem ustawodawczym jest Zgromadzenie Republiki Macedonii 
(Собранието). Demokracja Macedonii ma w dużym stopniu charakter fasadowy,
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tzn. ustalenia konstytucyjne nie zawsze zgadzają się z realnie istniejącymi sto
sunkami i zależnościami politycznymi (B i c h t a  2012: 308-315).

System gospodarczy można określić jako transformujący z socjalistycznego na 
wolnorynkowy. Zmiany w Macedonii zachodzą bardzo powoli w porównaniu do 
innych państw regionu, a sytuacja gospodarcza jest trudna i sprawowanie w pań
stwie jakichkolwiek funkcji publicznych okazuje się niełatwe (Bu j w i d -Ku r e k  

2008: 121). PKB Macedonii w 2013 r. wynosił 10,24 mld USD, co per capita da
wało 4,870 tys. USD i sytuowało kraj na 123. miejscu na świecie, ale przed Bośnią 
i Hercegowiną oraz przed Albanią (BŚ 2014). Macedonia odnotowała 2,7% wzrost 
gospodarczy z 2012 na 2013 r. Statystyki BŚ i Głównego Urzędu Statystycznego 
Macedonii (Државен завод за статистика) znacznie się różnią w danych. 
Według BŚ w Macedonii w latach 2000-2008 doszło do wzrostu PKB średnio
0 9,4%, podczas gdy według MAKSTAT (2014) -  o 6,8%. Według BŚ spadek 
nastąpił w 2009 r. o 0,1% i w 2012 r. o 0,4%, a według MAKSTAT -  w 2009 r. 
nastąpił wzrost PKB o 4,5%, a w 2012 r. -  o 2,67%. Ponieważ dane MAKSTAT 
dotyczące innych spraw również znacznie się różnią od danych z uznanych or
ganizacji międzynarodowych, przy ich przyjmowaniu należy zachować dalece 
idącą ostrożność. Macedonia ma największy poziom szarej strefy w gospodarce
1 szacuje się, że stanowi ona od 40 do 50% PKB kraju (Ne n o v s k i  2014: 8-10). 
Wskaźniki gospodarcze i handlu zagranicznego oraz inflacji są również szacun
kowe. Korupcja i kryminalizacja władzy dotykają zarówno urzędników służb 
celnych, jak i policji, a także polityków niskiego i wysokiego szczebla. Indeks 
percepcji korupcji CPI dla Macedonii w 2013 r. wynosił 69/177, podobnie jak dla 
Czarnogóry (TI 2013). Według MFW Macedonia jest niechlubnym rekordzistą 
w klasie najgorszych gospodarek państw demokratycznych na świecie. Stopa 
bezrobocia według MFW w 2014 r. wynosiła 32% (według MAKSTAT -  28,7%). 
Władze oficjalnie przyznają, że 10% społeczeństwa pracuje na czarno („Gazeta 
Wyborcza” 26.12.2013). Jednostką monetarną jest denar macedoński (MKD) 
i nie jest on wymienialny.

Populacja Macedonii w 2013 r. liczyła 2,064 mln ludności, z czego Mace
dończycy stanowili 64,2% społeczeństwa, Albańczycy -  25,2%, Turcy -  3,9%, 
Romowie -  2,7%, Serbowie -  1,8% (BŚ 2014). Językami urzędowymi są: ma
cedoński, którym posługuje się 66% społeczeństwa, albański -  urzędowy na 
obszarach zamieszkanych przez minimum 20% Albańczyków (25%), turecki 
-  3%, serbski -  3%, przy czym wszystkie cztery języki są urzędowe w niektórych 
rejonach kraju.

W  oficjalnych statystykach Macedonii nie uznaje się mniejszości bułgarskiej 
i greckiej, co staje się poważnym problemem, zwłaszcza po tym, gdy Bułgaria 
weszła do UE i blisko 15% Macedończyków zadeklarowało narodowość bułgarską, 
z czego ponad 4% posiada już bułgarski paszport. Tylko w 2004 r. 13 tys. obywateli 
Macedonii zrezygnowało z obywatelstwa macedońskiego, odmawiając przyjęcia 
macedońskich dowodów osobistych (paszportów). Innym problemem narodowoś
ciowym w Macedonii są Grecy. Od 2007 do 2013 r. ok. 80 tys. Macedończyków
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zwróciło się do Grecji o przyznanie im -  lub przywrócenie -  greckiego obywatel
stwa (Me l e t o p o u l o s  2008; N o w o s a d  2013: 300-302). Dominującą religią w Ma
cedonii jest prawosławie (61,6%), a drugą -  islam (34,2%). Wskaźnik rozwoju 
społecznego (0,732) plasuje FYROM na 84. miejscu na świecie, porównywalnie 
do Ukrainy oraz Bośni i Hercegowiny (HDI 2013).

Щ Turcja

Republika Turcji (Turkiye Cumhuriyeti) powstała w 1923 r. jako sukcesorka 
imperium osmańskiego, po zniesieniu sułtanatu i kalifatu oraz proklamowaniu 
republiki (Ad a m c z y k  2013: 83-98). Oficjalną aplikację do UE Turcja złożyła 
w 1987 r., jednak status członka stowarzyszonego ma od 1963 r. Jest to najdłu
żej trwający okres oczekiwania na członkostwo w UE w całej historii integracji 
europejskiej2.

Turcja położona jest na dwóch kontynentach: azjatyckim (97% powierzchni) 
i europejskim (3% powierzchni). Europejska część Turcji znajduje się na Pół
wyspie Bałkańskim. W  1918 r. Turcja zmieniła system polityczny z autokracji 
religijnej (sułtańskich rządów) na republikę. W  1923 r. przyjęła europejskie 
zwyczaje parlamentarne3, ustawy prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, 
jak też ogólny styl życia a la française (Roux 2003).

Ustrój polityczny Turcji opiera się na Konstytucji Republiki Turcji z 1982 r., 
kształtowanej po okresie rządów wojskowych Komitetu Jedności Narodowej 
(Milli Birlik Ko- mitesi, 1960-1961; 1980-1982). Do dziś wprowadzono liczne 
poprawki. W świetle obowiązującej obecnie konstytucji państwo tureckie jest nie
podzielną, laicką, demokratyczną oraz socjalną republiką parlamentarną, z silnym 
kultem jednostki Mustafy Kemala Atattirka (1881-1938), który w 1923 r. stanął 
na czele kraju. Ideologia kemalizmu, zgodnie z preambułą konstytucji, stanowi 
podstawę systemu politycznego Turcji i jest to „sześć strzał” (Va l i  1971: 55; Pa r k  

2011: 34), czyli nacjonalizm, sekularyzm (jako antyteza islamizmu), republika- 
nizm, populizm, etatyzm i reformizm (M i s i ą g i e w i c z  2012: 427). Konstytucja 
Turcji z 1982 r. stanowi, że jest to państwo demokratyczne, świeckie i wyznające 
zasady rządów prawa (art. 2). Głową państwa jest Prezydent (Cumhurbaękani)

2 W 1963 r. Europejska Wspólnota Gospodarcza przyznała Turcji status członka stowarzyszonego 
(Associate M ember). N a szczycie w Luksemburgu w 1997 r. zablokowano drogę Turcji do UE, 
jednak  na szczycie Rady Europejskiej w  Helsinkach (1999 r.) uznano ten kraj za oficjalnego 
kandydata. W  2005 r. U E rozpoczęła z Turcją negocjacje członkowskie. W  2012 r. ta ostatnia 
zapoczątkowała prace nad nową konstytucją, aby zaspokoić oczekiwania UE przed ewentualnym 
przystąpieniem Turcji do Wspólnoty.

3 W  Turcji w  1934 r. wprowadzono bierne i czynne prawo wyborcze kobiet -  9 lat po Szwecji, 
2 lata po Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ale rok przed Hiszpanią, 14 lat przed Francją 
i 41 lat przed Szwajcarią.
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wybierany na 5 lat przez parlamentarzystów Wielkiego Zgromadzenia Narodo
wego, którzy ukończyli 40 lat i mają wyższe wykształcenie (art. 107). Władza 
ustawodawcza należy do jednoizbowego Wielkiego Zgromadzenia Narodowego 
Turcji (Ttirkiye BtiytikMilletMeclisi) złożonego z 550 posłów wybieranych w wy
borach powszechnych w systemie wielopartyjnym (od 1950 r.) na 5-letnią ka
dencję na podstawie odrębnej Ustawy o wyborach parlamentarnych (od 1983 r.). 
Władzę wykonawczą sprawuje Rząd (Ttirkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu) 
na czele z Premierem powoływanym przez Prezydenta, który powołuje również 
wicepremierów oraz -  na wniosek Premiera -  rząd (art. 109-113). Ciałem dorad
czym rządu jest utworzona na mocy konstytucji z 1961 r. Rada Bezpieczeństwa 
Narodowego (Milli Gtivenlik Kurulu) łącząca w procesie decyzyjnym polity
ków i wojskowych. Rada składa się z Prezesa Rady Ministrów, Szefa Sztabu 
Generalnego, zastępców Prezesa Rady Ministrów, Ministrów: Sprawiedliwości, 
Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych, Dowódców 
Sił Lądowych, Morskich i Powietrznych oraz Głównego Dowódcy Żandarme
rii, i działa pod przewodnictwem Prezydenta (art. 118). Rola Rady w systemie 
politycznym Turcji jest kwestią szczególnie wrażliwą w negocjacjach z UE, 
ustrój demokratyczny bowiem w rozumieniu europejskim wyklucza możliwość 
zbrojnego wystąpienia przeciwko legitymizowanej demokratycznie władzy. 
W  2008 r. w Turcji wprowadzono konstytucyjną zasadę równości wszystkich 
obywateli wobec prawa bez względu na rasę, język, kolor skóry, płeć, opcję po
lityczną i wyznawaną religię (M i s i ą g i e w i c z  2012: 423, 427). Turcja, na mocy 
ustawy o specjalnej administracji prowincjonalnej (1987 r.), jest podzielona na 
81 prowincji (iller). Każda prowincja dzieli się na podprowincje (ilçeler). Kwestie 
władz lokalnych również reguluje konstytucja (art. 126-127). System regionalny 
z jednej strony wymusza stwierdzenie, że jest to centralistyczna struktura admi
nistracji publicznej, a z drugiej -  że lokalne jednostki samorządowe realizują 
w pełni potrzeby i interesy polityczne społeczności lokalnych. System władzy 
samorządowej jest ściśle powiązany z zasadą jedności i niepodzielności państwa 
(art. 3), ale wszelkiego rodzaju głębszy regionalizm w Turcji traktuje się jak se
paratyzm (Sz y m a ń s k i  2006: 90). Separatyzm w Turcji wyraża licząca 12,6 mln 
ludzi mniejszość kurdyjska.

Turcja to jeden z sześciu całkowicie samowystarczalnych pod względem 
żywnościowym krajów świata. Armia turecka jest szóstą największą armią świata 
i drugą co do wielkości w NATO (po armii USA). Według danych Międzynaro
dowego Funduszu Walutowego turecka gospodarka znajduje się na 15. miejscu 
na świecie pod względem PKB mierzonego parytetem siły nabywczej (PPP). Po 
recesji w 2008 i 2009 r. (-4,8% ) w kolejnych dwóch latach, tj. 2010 i 2011 r., 
nastąpiło przyspieszenie rozwoju gospodarki tureckiej odpowiednio na pozio
mie 9,2% i 8,5%, co znacznie przekroczyło oczekiwania i gwarantowało Turcji 
pozycję najszybciej rozwijającej się gospodarki wśród członków OECD oraz 
2. miejsce po Chinach w rankingu światowym (informatorekonomiczny.msz. 
gov.pl). PKB Turcji w 2013 r. wynosił 820 mld USD, co p er  capita dawało
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10,970 tys. USD i sytuowało kraj na 83. miejscu na świecie, porównywalnie do 
Kazachstanu i Malezji (BŚ 2014). W  2013 r. deficyt na rachunku bieżącym wy
nosił 65 mld USD, czyli ok. 7% PKB. Inflacja kształtowała się na poziomie 7,5% 
(2013 r.). Dług publiczny w 2013 r. wynosił 36,3% PKB. Głównymi partnerami 
handlowymi Turcji są państwa UE. W  2014 r. bezrobocie kształtowało się na 
poziomie 9,8%. Jednostką monetarną jest lira turecka (TRY). 1 TRY jest równe 
0,372 EUR. Indeks percepcji korupcji CPI dla Turcji w 2013 r. wynosił 53/177, 
podobnie jak dla Gruzji (TI 2013).

Populacja Turcji w 2013 r. liczyła 74,855 mln ludności (BŚ 2014). Turków 
było 55 mln, Kurdów -  12,6 mln, Czerkiesów -  2,5 mln, Boszniaków -  2 mln, 
Albańczyków -  ok. 1,3 mln, Gruzinów -  ok. 1 mln, Arabów -  870 tys., Pomaków 
-  600 tys., Lazów -  60 tys., Ormian -  60 tys. Warto dodać, że Turcy nie liczą 
jako mniejszości Greków, Bułgarów, Ormian, Serbów, Albańczyków, czyli tych 
narodów, nad którymi sprawowano władztwo w imperium Osmanów. Dominu
jącą religią jest islam sunnicki (98%), przy czym należy zaznaczyć, że w Turcji, 
według spisu powszechnego, osoba, która nie poda przynależności religijnej do 
jednego z 6 uznanych wyznań, jest zaliczana do wyznawców islamu. Wskaźnik 
rozwoju społecznego (0,759) plasuje Turcję na 69. miejscu na świecie, porów
nywalnie do Kazachstanu i Meksyku (HDI 2013).
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