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HISTORYCZNO-POLITYCZNE 
UWARUNKOWANIA PRZYSTĄPIENIA 
IRLANDII, GRECJI, HISZPANII 
I PORTUGALII
DO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Wprowadzenie

Irlandia, Grecja, Hiszpania i Portugalia to kraje, które przystępowały do 
struktur jednoczącej się Europy w kolejnych etapach je j rozszerzania. W ich 
akcesji głównym czynnikiem wspólnym, obok słabej sytuacji gospodarczej, była 
skomplikowana sytuacja polityczna. Grecja, Hiszpania i Portugalia doświadczy
ły rządów reżimów niedemokratycznych, a Irlandia przez długi okres znajdowa
ła się pod bardzo silnymi wpływami Wielkiej Brytanii, w tym zarówno ekono
micznymi, jak  i politycznymi. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie 
sytuacji politycznej w każdym z omawianych krajów w okresie poprzedzającym 
akces i mającym wpływ na sytuację polityczną państwa w momencie integracji, 
a także omówienie etapów negocjacji akcesyjnych. Przedstawienie zarówno tła 
politycznego, jak  i kolejnych etapów zbliżania się do członkostwa ma służyć 
ukazaniu podobieństw i różnic tak na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej, jak  
i kulturowej pomiędzy Irlandią, Grecją, Hiszpanią i Portugalią, krajami, które 
zmierzały do osiągnięcia tego samego celu -  uzyskania członkostwa w Unii 
Europejskiej. W analizie tej celem stało się podkreślenie różnic pomiędzy kra
jam i, których procesy integracyjne są często traktowane „wspólnie” w literaturze 
przedmiotu.
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1. Irlandia

Na kształt gospodarki irlandzkiej w X X  w. wpłynęło wiele czynników. 
Wśród nich do najważniejszych można zaliczyć wielowiekowe, ścisłe związki 
polityczne i gospodarcze z Wielką Brytanią oraz silne tendencje społeczne do 
zachowania z trudem zdobytej neutralności politycznej. Od XVII w. terytorium 
obecnej Irlandii stanowiło część Wielkiej Brytanii, gdyż w 1801 r. Irlandię przy
łączono do Wielkiej Brytanii na mocy Aktu Unii1. Ruch niepodległościowy roz
wijał się silnie i w pierwszych latach X X  w. na jego czoło wysunęła się organi
zacja Sinn Fein. Wzrastające napięcie doprowadziło 25 kwietnia 1916 r. do wy
buchu zbrojnego powstania w Dublinie. Zostało ono krwawo stłumione przez 
wojska brytyjskie po upływie tygodnia. Mimo że nie miało ono szerokiego za
sięgu, wywołało dalszy wzrost nastrojów niepodległościowych. Ich wyrazem 
były m.in. wyniki wyborów powszechnych w 1918 r. (na 106 mandatów prze
znaczonych dla Irlandczyków w brytyjskiej Izbie Gmin 73 uzyskali kandydaci 
popierani przez Sinn Fein). Ukonstytuowali oni utworzenie niezależnej organi
zacji pod nazwą Zgromadzenie Narodowe (Dail Eireann) i 21 stycznia 1919 r. 
proklamowali utworzenie Republiki Irlandzkiej. Walki partyzanckie z Brytyjczy
kami trwały do maja 1921 r., potęgując niechęć opinii publicznej. Rozejm zawarty 
z inicjatywy rządu brytyjskiego w lipcu 1921 r. doprowadził do dalszych rokowań. 
W ich wyniku 6 grudnia 1921 r. podpisano układ o utworzeniu Wolnego Państwa 
Irlandzkiego (Saorstat Eireann) jako członka Brytyjskiej Wspólnoty Narodów ma
jącego status dominium. Układ ten nie obejmował 6 hrabstw położonych 
w północno-wschodniej części kraju, które opowiadały się za odłączeniem od Wol
nego Państwa Irlandzkiego i jako Irlandia Północna weszły w 1922 r. w skład Zjed
noczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Układ sankcjonujący powstanie Wolnego 
Państwa Irlandzkiego wszedł w życie 6 grudnia 1922 r. i spowodował rozłam 
w Sinn Fein. Rozpoczęła się wojna domowa pomiędzy zwolennikami i przeciwni
kami układu. Na znak protestu przeciwko utrzymaniu zależności od Wielkiej Bry
tanii urzędujący prezydent Edmund de Valerao ogłosił swoją rezygnację. Na czele 
rządu nowego państwa stawali kolejno A. Griffith i M. Collins, a po ich śmierci W. 
Cosgrave. Zastosował on surowe represje wobec przeciwników układu i zdołał 
opanować sytuację w kraju, mimo kontynuowania terrorystycznej działalności 
przez IRA. W kolejnych latach wzrastało powoli znaczenie opozycyjnego stronnic-

1 K ró l W ie lk ie j B ry la n ii Jerzy III. narzucając Irland ii unię, z likw id ow a ł parlament ir landzk i w  D ub lin ie , 
a ir landzk im  protestantom przyznał reprezentację w parlam encie b ryty jsk im  G. M ię le k : P rzyk ład udanej 
integracji ..Eurob iu lctyn Integracja’ ' 1998. grudzień, s. 25. Zob. także: T .A . Jackson: W a lka  Irland ii o w o l
ność. PW E , W arszawa 1955.
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twa Fianna Fail na czele z E. de Valerą. W 1932 r. stanął on na czele nowego rządu, 
domagając się pełnej niezależności i zjednoczenia kraju oraz umiarkowanych re
form społecznych i gospodarczych. Jego rząd zainicjował etap izolacjonizmu 
w polityce. Irlandia miała stać się w pełni samowystarczalnym państwem. Zdecy
dowano się na podniesienie taryf celnych, w następstwie czego doszło w latach 
1932-1938 do wojny celnej pomiędzy Irlandią a Wielką Brytanią2. Wzajemny kry
zys dodatkowo pogłębiła uchwalona w 1934 r. ustawa ograniczająca możliwość 
posiadania przez obcokrajowców udziałów w przedsiębiorstwach przemysłowych 
na terenie Irlandii. Dzięki dalszej stopniowej realizacji polityki uniezależnienia od 
Wielkiej Brytanii (uchwalono m.in. ustawę o zniesieniu przysięgi deputowanych na 
wierność królowi oraz dokonano likwidacji urzędu generalnego gubernatora) opra
cowano nową konstytucję, która weszła w życie w lipcu 1937 r. Na je j mocy Irlan
dia stała się suwerenną republiką pod nazwą Eire, pozostającą w składzie Brytyj
skiej Wspólnoty Narodów. Na arenie międzynarodowej głównym symbolem nieza
leżności stało się ogłoszenie neutralności militarnej (Irlandia nie brała udziału w II 
wojnie światowej i nie wyraziła zgody na wykorzystanie przez flotę brytyjską 
swych portów). W 1948 r. na czele koalicyjnego rządu stanął J. Costello, przywód
ca partii Fine Gael (powstałej z prawicowego odłamu Sinn Fein). Za jego kadencji 
w 1949 r. uchwalono ustawę o utworzeniu Republiki Irlandzkiej i je j wystąpieniu 
ze Wspólnoty Narodów. W 1949 r. Irlandia odmówiła przystąpienia do NATO3.

Kryzys finansowy oraz deficyt w bilansie płatniczym wynikający z ni
skiego eksportu spowodowały w 1950 r. ponowną reorientację polityki gospo
darczej4. Uznano, że dalsza polityka izolacjonizmu jest niewskazana, a jedynym 
sposobem na rozwój gospodarki irlandzkiej jest otwarcie na świat. Wyrazem 
nowej polityki stała się działalność powstałego w 1956 r. komitetu rządowego 
(The Capital Investment Advisoty Committee), który w napływie zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich upatrywał możliwość poprawy sytuacji gospodarczej 
oraz powstanie i rozwój wyspecjalizowanych agencji rządowych, takich jak: 
Industrial Development Agency, An Foras Tionscal, Coras Trachlata oraz Bord 
Failte. Najważniejszym jednak impulsem do dalszego rozwoju Irlandii stało się 
wprowadzenie w 1956 r. tzw. The Export Profits Tax R elief Scheme. W tym

! W ojna handlowa pom iędzy W ie lk ą  B ry tan ią  i Irland ią była spowodowana dwoma czynn ikam i. Po p ierwsze 
Irlandczycy  pragnęli un ieza leżn ić się gospodarczo od silnego sąsiada, po drugie Irland ia zaprzestała w ypłaty 
rent odszkodow aw czych  by łym  b ryty jsk im  w łaśc ic ie lom  ziem skim .

5 Irland ia n ie zdecydowała się na cz łonkostw o w N A T O . n ie chcąc w iązać się po lity czn ie  z  W ie lk ą  Brytan ią. 
Obaw iano się rów n ież obciążeń finansow ych zw iązanych z. członkostw em  oraz utracenia neutra lnośc i w sku 
tek harm on izacji po lityk  zagran icznych  w obrębie lego ugrupowania D  Arter: The P o lit ic s  o f  European In
tegration in the Twentieth Century. B ook fie ld . London 1998. s. 168 

J .1. O T  Iagan. K . M cS lay : The Evo lu tion  o f  M anu fac tu ring  Industry in Ireland. Confederation  o f  Irish Industry. 
D ub lin  (981.
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samym roku Irlandia została członkiem NATO, a rok później przystąpiła do 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego.

W 1958 r. doszło do opublikowania Białej Księgi dotyczącej dalszego 
rozwoju gospodarczego, a następnie na je j podstawie powstał Pierwszy Program 
Ekspansji Gospodarczej (First Programme for Economic Expansion) obejmują
cy lata I959-19643. Kolejnym posunięciem przyspieszającym liberalizację kon
taktów z zagranicą było przystąpienie w I960  r. do GATT. W 1965 r. Irlandia 
podpisała z Wielką Brytanią dwustronne porozumienie handlowe {Anglo-Irish 
Free Trade Agreement) co do utworzenia pomiędzy obydwoma krajami strefy 
wolnocłowej. Skutki tego porozumienia ocenia się w literaturze ekonomicznej 
negatywnie, ponieważ w sferze gospodarczej nie spowodowało ono wzrostu 
wymiany handlowej, natomiast w znacznym stopniu uzależniło gospodarkę ir
landzką od gospodarki brytyjskiej. Kolejnym przejawem mocarstwowej polityki 
Wielkiej Brytanii wobec Irlandii było odrzucenie w 1959 r. propozycji uczestnic
twa Irlandii w EFTA6. Dalsze działania polityczne Irlandii na arenie międzyna
rodowej zostały podporządkowane chęci uzyskania członkostwa w EWG.

W połowie 1961 r. rząd irlandzki, równolegle do aplikacji Wielkiej Bryta
nii, złożył oficjalny wniosek o przyjęcie do EWG. Koordynacja działań Irlandii z 
działaniami Wielkiej Brytanii była bardzo istotna. Nie chciano bowiem dopuścić 
do powstawania nowych barier ekonomicznych pomiędzy tymi krajami w okre
sie przejściowym, a następnie w okresie członkostwa. Obawiano się również, że 
gospodarka irlandzka, dotychczas silnie uzależniona od brytyjskiej, nie poradzi 
sobie sama. Natomiast możliwe członkostwo w EWG dawało Irlandii szansę na 
gospodarcze uniezależnienie się od potężnego sąsiada wskutek rozszerzenia 
rynków zbytu (głównie dla towarów rolnych) oraz dzięki modernizacji rolnic
twa. Spotkania Rady Ministrów EW G we wrześniu i październiku 1961 r. ukaza
ły bardzo ostrożny stosunek tego ugrupowania do irlandzkiego wniosku. Obawy 
budziła adaptacja przemysłu irlandzkiego do wymagań unii celnej oraz pogo
dzenie irlandzkiej neutralności z politycznymi ambicjami państw członkow
skich . Dyplomacja irlandzka z dużym trudem przekonała EWG o rozpoczęciu 
negocjacji. Niestety, 14 stycznia 1963 r. zostały one przerwane w wyniku odrzu
cenia (w formie jednostronnej deklaracji) przez Prezydenta Republiki Francu
skiej kandydatury brytyjskiej (mimo przychylnego stosunku do tej kwestii pozo-

■' Jego ce lem  stało się przyc iągn ięc ie  inw estorów  zag ran icznych  do ir landzk iego przem ysłu za pom ocą dalszej 
redukc ji stawek ce lnych oraz tw orzen ia  w sze lk iego  typu bodźców  finansow ych oraz prawnych. N a  przykład 
u chy lony  został zakaz posiadan ia p rzez obcokra jow ców  udz ia łów  w  przedsiębiorstwach.

6 D. Arter: Op. c ii. , s. 169
7 Ch . Preston: Enlargem ent and Integration in the European Un ion . London 1997. s. 37-41; Z . W ysokińska, 

J. W itkow ska: Integracja europejska. Ro zw ó j rynków . W ydaw n ictw o  N aukow e P W N , W arszaw a-Łódź 2000, 
s. 258.
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stałych członków organizacji)8. Francuskie weto wobec Wielkiej Brytanii auto
matycznie spowodowało zawieszenie rozmów również z Irlandią9. Osamotniona 
Irlandia nie miała bowiem szans na samodzielne, niezależne od starań Wielkiej 
Brytanii ubieganie się o członkostwo10. W zaistniałej sytuacji polityka irlandzka 
skoncentrowała się na poprawie stosunków handlowych z Wielką "Brytanią, cze
go skutkiem było liberalne porozumienie handlowe z 1965 r. (Anglo-Irish Trade 
Agreement). Jednak odrzucenie możliwości członkostwa w WE nie zahamowało 
chęci do uczestnictwa w ponadnarodowym ugrupowaniu gospodarczym. W tym 
okresie był również szeroko rozważany projekt uczestnictwa Irlandii w EFTA.

11 maja 1967 r. irlandzki wniosek o członkostwo w WE został ponownie 
oficjalnie przedstawiony (jednocześnie Wielka Brytania złożyła wniosek o ak
ces). We wrześniu 1967 r. zostało opublikowane stanowisko w kwestii uczestnic
twa Irlandii w WE. Nie przedstawiono w nim żadnych barier uniemożliwiają
cych Irlandii przystąpienie do tego ugrupowania. Do negocjacji jednak nie do
szło, gdyż rząd francuski powtórnie zgłosił swój sprzeciw ". Dopiero klęska 
Charlesa de Gaulle’a w 1969 r. i odmienne stanowisko jego  następcy Geogres’a 
Pompidou w kwestii rozszerzenia zmieniły stosunek Francji do irlandzkiego 
wniosku. Dzięki temu podczas spotkania na szczycie w Hadze w listopadzie 
1969 r. państwa członkowskie podjęły decyzję o rozpoczęciu negocjacji ze 
wszystkimi kandydującymi krajami (tj. z Wielką Brytanią, Irlandią, Danią 
i Norwegią). W kwietniu 1970 r. została opublikowana Biała Księga dotycząca 
dalszego rozszerzenia EW G 12. Podczas negocjacji Irlandia domagała się okresu 
przejściowego, utrzymania statusu strefy wolnego handlu z Wielką Brytanią, 
zawarcia porozumienia dotyczącego wspólnej polityki rybołówstwa i utrzymania

“ C li. de G au lle  tw ie rdz ił, że W ie lka  B rytan ia  nie była gotow a do członkostw a w  E W G  i wobec tego pow inna 
rozw ażyć m ożliw ość zaw iązan ia  z  n ią  stowarzyszen ia. W  uzasadnieniu weta C li.  de G au lle  podkreśla ł in 
ność i w ysp ia rsk i charakter W ie lk ie j B ry tan ii, uw ypuk la jąc jednocześn ie  je j w ię z i ze Stanam i Z jednoczo 
nym i. M ó w ił o f ilo zo fii, nauce i sztuce łączącej N iem có w  i Francuzów , sugerując w  ten sposób istn ien ie 
sprzeczności m iędzy kontynentalną Eu ropą a W ie lk ą  B rytan ią . Natom iast o fic ja ln ym  pow odem  przerw an ia  
negocjacji, który został przedstaw iony W ie lk ie j B ry tan ii, by ła n iem ożność uzgodn ien ia  przez kraje W E  
w spó lnych  procedur. V .M . Rey es: Regu ły  gry, c z y li o negocjacjach akcesyjnych i łączen iu  się Europy. W y 
daw n ictw o Naukow e Scholar, Warszawa 2000. s. 47-50. 

v F rancuskie  weto m iało zapew nić Francji g łów ną pozycję  w  ugrupowaniu, m ia ło  spow odow ać e lim inację  
w pływ ów  Stanów Z jednoczonych oraz w yn ika ło  z  chęci zachow ania kontynentalnej tożsam ości Europy 
opartej na wartościach i instytucjach, których praźród lem  była W ie lk a  R ew o lu c ja  Francuska. Zob. szerzej: 
Zagran iczna po lityka  gospodarcza Po lsk i w teorii i praktyce dostosowań do U n ii Europejsk ie j. Praca zb io 
rowa pod red L. C iam ag i. SGFI, Warszawa 1997. s. 14-16.

111 Z. W ysokińska. J. W itkowska: Op. c ii., s. 258.
"  K o le jne  weto C li.  de G au lle  uzasadniał potrzebam i p o lity czn ym i i ekonom icznym i. W edług n iego kon ie cz

na była rady ka lna transformacja po lityczna, która dop iero um oż liw i W ie lk ie j B ry tan ii do łączen ie  do kon ty 
nentalnej Europy. Prezydent Francji przedstaw ił rów n ież w ie le  argumentów ekonom icznych  p rzec iw nych  
rozszerzeniu. V .M . Reyes: Op. cit., s. 48.

'■ U kaza ła  ona kon ieczność przeprowadzen ia konstytucyjnych  poprawek w celu u jedno licen ia  prawa W E . 
Natom iast problem  autonom ii ir landzk ie j p o lity k i zag ran icznej został w B ia łe j K s iędze  potraktow any lekko, 
gdyż na obecnym  etapie rozw oju W E  nie obaw ia ła  się neutra lności Irland ii Ch. Preston: Op. cit.
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specyficznych regulacji dotyczących wwozu na teren Irlandii roślin i zwierząt. 
Uważa się, że ani rząd, ani elity polityczne nie byli dobrze przygotowani do 
negocjacji. Decyzję, by rozpocząć rozmowy na temat członkostwa, podjęła wą
ska grupa ludzi, głównie urzędników z ministerstwa finansów i ówczesny pre
mier L. Lemess. W wyniku długotrwałych rozmów' Irlandia zaakceptowała 5- 
-letni jednolity okres przejściowy i zgodziła się na zniesienie preferencji w han
dlu z Wielką Brytanią do momentu powstania możliwych nowych barier. Pro
blem rybołówstwa nadal pozostał nierozwiązany, lecz nie zajmowano się nim aż 
do końca 1971 r.13. Plan Wernera przedstawiony w październiku 1970 r., mówią
cy o utworzeniu europejskiej unii monetarnej do 1980 r., wywołał w Irlandii 
duże niepokoje głównie o kwestie regionalne i strukturalne. Ostatecznie WE 
wyraziła zgodę na aneks do protokołu członkowskiego akceptujący potrzeby 
rozwojowe rolnictwa irlandzkiego. N egocjacje zakończyły się w styczniu 1972 r. 
Debata w parlamencie irlandzkim trwała trzy dni, od 21 do 23 marca 1972 r. 
Wniosek „przeszedł” w stosunku 89 głosów za do 16 przeciw1“1. 10 maja zostało 
przeprowadzone referendum, w którym 83,1%  Irlandczyków opowiedziało się 
za przystąpieniem do WE. 1 stycznia 1973 r. Irlandia wraz z Wielką Brytanią 
i Danią stała się oficjalnie członkiem tego ugrupowania.

2. Grecja

„Historia polityczna Grecji je s t pod wieloma względami inna niż pozosta
łych krajów EWG. Dziedzictwo kulturowe, mieszanka klasycznego greckiego 
nacjonalizmu z bizantyjską religijnością, sytuacja geopolityczna, dziedzictwo 
otomańskie, a nade wszystko wewnętrzne warunki socjoekonomiczne i ingeren
cje  zewnętrzne, wszystko to złożyło się na ukształtowanie wyróżniającej się 
politycznej tożsamości”15. Tak więc głównym czynnikiem mającym wpływ na 
stosunki Grecji z zagranicą było je j położenie geograficzne. Ten mały kraj leżą
cy w strategicznie ważnym rejonie, na granicy nie tylko 3 kontynentów, ale róż
nych kultur i religii, zawsze pozostawał pod silnym wpływem mocarstw świa-

11 Irland ia  chcia ła utrzym ać 12-m ilow ą strefę przybrzeżną. O statecznie w  w yn iku  porozum ien ia  zgodzono się
na u trzym anie przez Irland ię na n iektó rych  odc inkach  w ybrzeża  12-m ilowej strefy, natom iast na pozosta
łych  odc inkach  Irland ia musiała podporządkow ać się 6 -m ilow em u pasow i wód przybrzeżnych .

u C z łonkostw u  Irland ii w  W E  sp rzec iw ia ła  się partia S inn  Fein. O baw iano się utraty suw erenności Irland ii,
w zrostu  cen oraz przeobrażeń struktura lnych  w  ir la n d zk im  ro ln ictw  ie, które m ia ły  p rzy czyn ić  s ię do w zro 
stu bezrobocia. Sądzono, że ch ron iony w y so k im i c łam i przem ysł ir land zk i n ic  będzie w  stanie sprostać 
konkurencji europejskiej. D. Arter: Op. cit.. s. 171.

15 P.C. lo ak im id is: E C  and the G reek P o lit ica l System: A n  O verv iew . W: Greece and E C  M em bersh ip  E va lu 
ated. Praca zb iorow a pod red. P C  lo ak im id isa  i P. Kazakosa. London 1994. Cyt. za: A  S. B idw e ll: U n ia  E u 
ropejska a państwa członkow sk ie . W spółp raca na co  dzień. W ydaw n ictw o Uniw ersytetu W rocław skiego, 
W roclaw  1999. s. 36.
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towych. W X X  w. wewnętrzną sytuację Grecji można opisać na podstawie 
dwóch charakterystycznych dla tego kraju czynników16. Pierwszym była podat
ność greckiego życia politycznego na ingerencję sił zewnętrznych, a drugim 
specyficzne ukształtowanie greckich struktur społecznych i politycznych. Te 
dwa czynniki były często wykorzystywane przez mocarstwa światowe chcące 
zapewnić i umocnić swoje wpływy w tym rejonie Morza Śródziemnego. We
wnętrzny postęp ekonomiczny tego niewielkiego państwa mającego małe zasoby 
naturalne zależał w znacznym stopniu od zagranicznych pożyczek i obcych in
westycji, a równowaga deficytu budżetowego była osiągana dzięki wpływom 
z turystyki, transferom pieniężnym robotników greckich zatrudnionych poza 
granicami kraju oraz wpływom z opłat frachtowych. Do 1947 r. system politycz
ny Grecji był bardzo niestabilny. W 1947 r. w wyniku wojny domowej Wielka 
Brytania wycofała z tego kraju swe 8-tysięczne siły zbrojne, utrzymując jednak 
swoje wpływy polityczne do czasu detronizacji króla G recji17. Następnie pomoc 
gospodarcza USA (m.in. uczestnictwo Grecji w planie M arshalfa oraz objęcie 
je j „doktryną Trumana”)18, a także pomoc wojskowa wzmocniły wpływ Stanów 
Zjednoczonych na wewnętrzne sprawy G recji19. W ich wyniku w 1952 r. pań
stwo to stało się członkiem NATO. Jednakże korzystne dla Turcji stanowisko 
NATO i USA podczas konfliktu cypryjskiego, obarczanie Stanów Zjednoczo
nych odpowiedzialnością za rządy „czarnych pułkowników” i uznanie przez 
ludność grecką obecności wojsk amerykańskich za „okupację”, spowodowało, 
że 4 sierpnia 1974 r. Grecja podjęła decyzję o wystąpieniu z szeregów NATO, 
a rząd Konstandinos Karamanlisa rozpoczął rokowania z USA w sprawie przy
szłości amerykańskich baz wojskowych na je j terytorium. W wyniku wzajemnej 
ugody zawartej 28 lipca 1977 r. oba kraje podpisały porozumienie, na mocy 
którego wojskowe bazy amerykańskie mogły w Grecji pozostać, lecz ich liczba 
miała zostać zredukowana do czterech. Ogólnospołeczna dyskusja, czy kraj mo
że się skutecznie przeciwstawiać Turcji, będąc w NATO czy poza nim, spowo
dowała, iż rząd PASOK zdecydował się na dalsze uczestnictwo Grecji w pakcie

G  Bernatowicz: Droga G recji. H iszpan ii i Portugalii do wspólnej Europy. PISM . Warszawa 1991, s. 36 i nast.
17 Ó w czesny kró l G re c ji w yw odz ił s ię z  rod z in y  W ittesbachów , która n ie m ia ła  żadnych greck ich  korzeni. 

M onarch ia  z  n ie rodow itym  w ładcą pozw ala ła  W ie lk ie j B ry tan ii ingerować w  sprawy wewnętrzne G re c ji 
oraz kształtować polity kę zagran iczną tego kraju  w  za le żnośc i od celów' p o lity k i bry ty jsk ie j.

18 Prezydent U S A  Harry Trum an tw ie rdził, iż. utrzym anie m łodej dem okracji g reck iej wym aga pomocy. U pa 
dek dem okracji oznacza łby bow iem  ro zc iągn ięc ie  żelaznej kurtyny w poprzek w schodn ie j częśc i M o rza  
Śródziem nego. Cyt. za: G. M ię tck: G rec ja  w  U E , czy li początek i kon iec trzeciej drogi. ..Eurob iu le tyn Inte
g ra c ja ' 1998, nr 2.

'* Pom oc ze strony U S A  w postaci pożyczek, inw estycji zag ran icznych  oraz wsparc ie po lityczne  w yn ika ły  
z  chęci zachowania przez A m erykę  kon tro li nad jedynym  krajem  na wschód od A u strii, wolny m od s iln ych  
wpły w ów  socjalistów. European U n ion  E conom ics  A  Com paris ion  Siudy. Praca zb io row a  pod redakcją 
F. Somersa. A dd ison -Wensley. Longm an. New Y o rk  1998, s. 215.
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północnoatlantyckim. Było to jednak uczestnictwo „nieaktywne”, a Grecja za
chowała prawo do podejmowania samodzielnych, często także niezgodnych ze 
stanowiskiem NATO decyzji20.

Grecja od lat 50. dążyła do europeizacji przez nawiązywanie kontaktów 
z organizacjami międzynarodowymi o charakterze globalnym lub regionalnym 
oraz przez przyswajanie zachodnioeuropejskich wzorców cywilizacyjnych oraz 
instytucjonalnych rozwiązań politycznych21. Mimo to do czasu dyktatury polityka 
wewnętrzna prowadzona przez kolejne rządy była postrzegana jako jeden z powo
dów zacofania gospodarczego. Od czasu odzyskania przez Grecję niepodległości 
w 1821 r. nadrzędnym elementem w systemie społeczno-politycznym było pań
stwo, którego aparat rozrastał się ponad możliwości zubożałego, rolniczego spo
łeczeństwa. Mimo istnienia systemu parlamentarnego, władzę rzeczywistą dzier
żył dwór królewski i sprzyjająca mu armia. System partyjny nie był w Grecji 
silny, a partie polityczne nie były ściśle związane z wyznawanymi ideologiami, 
lecz raczej z osobowością i charyzmą własnych przywódców22. „Łatwość kiero
wania życiem politycznym Grecji z zewnątrz, silna pozycja armii, przy jedno
czesnych ograniczonych wpływach innych sił politycznych i społecznych uła
twiły w 1967 roku sprawne przejęcie władzy przez juntę wojskową”23. Uważa 
się, że bezpośrednią przyczyną powstania dyktatury była obawa przed zwycię
stwem w wyborach parlamentarnych liberalnych sił centrowych, zwolenników 
umiarkowanych reform na czele z Jeorjosem Papandreu. Przyczynę pośrednią 
stanowiła obawa armii przed utratą dominującej pozycji w państwie oraz przed
wyborcze obietnice J. Papandreu dotyczące usunięcia z Grecji amerykańskich 
baz wojskowych. Odzew na powstanie dyktatury ze strony społeczeństwa był 
nikły, do czego przyczyniły się głównie początkowe sukcesy gospodarcze rzą
dzącej junty. Jednak wraz ze wzrostem problemów gospodarczych społeczeń
stwo greckie, w tym głównie studenci, wyszło na ulice. W wyniku wewnętrzne
go przewrotu w łonie samej junty nasiliły się represje, aresztowania i deportacje 
wielu znanych polityków. Bezpośrednio do upadku dyktatury przyczynił się 
pucz przeciwko osobie prezydenta na Cyprze inspirowany przez rząd wojsko
wych oraz wywołana nim turecka interwencja wojskowa.

Narastająca fala niezadowolenia (głównie w armii) spowodowała, że 23 
lipca 1974 r. prezydent Fedon Gizkis powziął postanowienie przekazania przez

211 Rząd g reck i oponował np. przec iw ko  sankcjom  wobec Po lsk i, odm ów ił potępienia Z S R R  za zestrzelenie 
koreańskiego samolotu, protestował p rzec iw ko  um ieszczen iu  w Eu rop ie  now ych am erykańsk ich  rakiet śred
n iego zasięgu.

21 J. M isa la : D roga G re c ji, H iszp an ii i Po rtuga lii do W spó lne j Europy. P IS M , W arszawa 1991, s. 17.
22 Spraw ia ło  to, iż  greck ie  partie po lityczne  by ły  słabo przygotow ane do obrony interesów grup społecznych 

czy  określonego porządku po litycznego. S. B rodzk i: Au tok ra c i, technokraci, dem okraci. W arszawa 1979.
21 G. Bernatow icz: D roga G re c ji . . op cit.. s. 37.
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armię władzy cywilom. Pierwszy rząd utworzył powracający z wygnania wcze
śniejszy premier Grecji Konstandinos Karamanlis24. Nowo powstały gabinet 
usankcjonował Grecję jako republikę, a król został zmuszony do opuszczenia 
kraju. W grudniu 1974 r. w ogólnonarodowym referendum 70%  Greków opo
wiedziało się za zniesieniem monarchii. Zminimalizowany został wpływ armii 
oraz zalegalizowana została Komunistyczna Partia Grecji. Uważa się, iż na dal
szy kształt struktury politycznej w tym kraju miały wpływ trzy polityczne posu
nięcia rządu K. Karamanlisa:
-  Uchwalenie nowej konstytucji. Likwidacja monarchii i kompromitacja armii 

spowodowały przesunięcie realnego ośrodka decyzyjnego na parlament i rząd25.
-  Ogłoszenie wyborów parlamentarnych. Miały one miejsce 17 grudnia 1974 r., 

Nowa Demokracja zdobyła w nich 54% głosów i 220 mandatów.
-  Uchwalenie ordynacji wyborczej gwarantującej stabilną większość parlamen

tarną.
Jeszcze przed uchwaleniem konstytucji, w styczniu 1975 r. parlament 

ogłosił ustawę o odpowiedzialności junty wojskowej za zamach stanu i stosowa
ny przez nią terror. Przeprowadzone na mocy ustawy procesy sądowe zakończy
ły się wydaniem wielu wyroków śmierci (w kolejnych latach zostały one zamie
nione na dożywotnie więzienie).

Od 1974 r. w Grecji rozpoczął się proces tworzenia nowoczesnych struktur 
partyjnych, wzorowany na strukturach państw Europy Zachodniej. Zwiększył się 
również udział społeczeństwa w życiu politycznym. W 1977 r. miały miejsce ko
lejne wybory parlamentarne. Premier K. Karamanlis argumentował ich przyspie
szenie potrzebą posiadania mandatu politycznego niezbędnego do podjęcia głów
nych decyzji w sprawie konfliktu z Turcją, rozwiązania kryzysu maltańskiego oraz 
w sprawie przystąpienia Grecji do WE. Partia premiera, mimo iż otrzymała 42%  
głosów, dzięki istniejącej ordynacji uzyskała większość parlamentarną. Na arenie 
politycznej dużą rolę zaczął odgrywać Panhellenistyczny Ruch Socjalistyczny, 
który -  zajmując drugie miejsce w wyborach -  uzyskał 93 mandaty26. Wraz z doj
ściem PASOK do władzy w 1981 r. „[...] zakończył się proces powrotu Grecji do 
Europy, do je j systemu wartości, z którym się identyfikowała, nie znajdując się 
w jego centrum, proces przywracania demokracji i dostosowywania instytucji
1 staiktur politycznych Grecji do wzorów zachodnioeuropejskich”27.

2J K . Karam an lis  po raz p ierw szy został prem ierem  w  1956 r. i z  m ałym i przerwam i piastował ten urząd do 
1963 r.

25 Natom iast podzia ł w ładzy m iędzy prezydentem  a prem ierem  nie został śc iś le  ok reś lony i w ładzę na ogó l 
sprawowała osoba o s iln ie jsze j osobow ości lub o m ocn ie jszym  zap leczu  po litycznym . Konstytucja  weszła 
w  życ ie  11 czerwca 1975 r.

2(1 F. G o lem bski: G łów ne  k ie runk i p o lity k i zagran icznej G re c ji. ..Sprawy M iędzyna rodow e” 1979, nr 3.
2 G. Bernatow icz: D roga G re c j i.... op c ii., s. 40.
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Lata 1974-77 uważa się za okres ultraradykalizmu w gospodarce i polity
ce. Nastąpiła nacjonalizacja głównych gałęzi przemysłu, zostały wprowadzone 
ubezpieczenia społeczne, a system szkolnictwa i opieki zdrowotnej został uspo
łeczniony. W polityce zagranicznej PASOK odrzuciła członkostwo w NATO 
i WE, traktując je  jako ograniczenie niezależności kraju. Kolejne lata przyniosły 
ju ż  znaczne osłabienie radykalizmu, a w latach 1977-1981 już nie negowano 
konieczności przystąpienia Grecji do Wspólnot Europejskich. Mimo deklarowa
nej przez PASOK niechęci do przystąpienia do WE, po przejęciu władzy przez tę 
partię polityka zagraniczna uległa swoistemu przekształceniu. Uważa się, że 
została ona „[...] skalkulowana w sposób ostrożny i wyważony tak, aby mogła 
rozwiązywać wszystkie dawne greckie zastrzeżenia wobec NATO i zachodnio
europejskich sojuszników i jednocześnie chronić kraj przed zagrożeniem wyni
kającym z licznych konfliktów z Turcją”28. Nacjonalizm był stopniowo zastępo
wany przez realizm, w następstwie czego 1 stycznia 1981 r. Grecja stała się peł
noprawnym członkiem „Wspólnej Europy”.

Udział Grecji w Unii Europejskiej na pełnych prawach członkowskich byl 
poprzedzony prawie dwudziestoletnią współpracą wynikającą z układu o stowarzy
szeniu podpisanego w lipcu 1961 r. w Brukseli. Głównym jego celem było stwo
rzenie unii celnej, na której realizację przewidziano okres 22 lat, czyli do 1984 r. 
W sferze politycznej spodziewano się, że umowa ustabilizuje pozycję Grecji 
w systemie zachodnioeuropejskim. Sąsiedztwo Turcji, Albanii, Jugosławii i Bułga
rii, krajów o różnej religii i innych systemach politycznych, wywoływało w Grecji 
silne poczucie niepewności i izolacji. Również EW Q a szczególnie Wielka Bryta
nia zaangażowana politycznie i militarnie na Cyprze, liczyła na związanie ze sobą 
ważnego strategicznie, a niestabilnego wewnętrznie kraju29. Pod koniec lat 50. rząd 
grecki z Konstandinosem Karamanlisem zdecydował się na wystąpienie do jedno
czącej się Europy Zachodniej z wnioskiem o zawarcie układu o stowarzyszeniu. 
Rozmowy trwały 2 lata i zakończyły się podpisaniem 3 lipca 1961 r. układu stowa
rzyszeniowego, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1962 r. Został on oparty 
na artykule 237 Traktatu Rzymskiego, a jego celem miało być doprowadzenie do 
unii celnej i pełnej integracji z EWG w przyszłości. Był to najbardziej komplekso
wy akt prawny zawarty do tej pory przez EWG z jakimkolwiek krajem trzecim. 
Obok unii celnej i eliminacji ograniczeń ilościowych przewidywał on harmonizację 
polityki rolnej i ekonomicznej, pomoc finansową z budżetu EWG (w celu przyspie
szenia rozwoju i adaptacji gospodarki do warunków istniejących wewnątrz ugru
powania)30 oraz utworzenie wspólnych instytucji. Ponadto układ zakładał wprowa

J“ Ibid., s. 45.
29 F. G o lem bsk i: P o lityka  bałkańska G rec ji. „Sp raw y M iędzyna rodow e" 1982, nr 6.

P. W ażniew ski: G recja . H iszpan ia  i Portuga lia  na drodze do U E  -  w n io sk i z  dośw iadczeń. „H ande l Zag ra 
n ic zn y "  1994, nr 10-11.
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dzenie w życie w ciągu 12 lat możliwości swobodnego przepływu ludzi między 
Grecją a krajami EWG oraz unifikację systemów podatkowych i ustawodawstwa 
gospodarczego. W celu dostosowania gospodarki greckiej do poziomu krajów 
członkowskich Grecja otrzymała kredyt w wysokości 125 min dolarów. Cła na 
importowane z Grecji artykuły zostały natychmiast obniżone do poziomu obowią
zującego wewnątrz EW Q a na artykuły przemysłowe stopniowo znoszone do po
łowy 1968 r.31. Natomiast na znoszenie ceł na import z krajów EWG do Grecji 
przewidziano okres 22 lat32. Również na mocy tej umowy utworzono ramy instytu
cjonalne ułatwiające realizację je j postanowień. Do tego celu powołano Radę Sto
warzyszenia, Komitet Parlamentarny oraz Trybunał Arbitrażowy.

Reakcją WE na przewrót wojskowy w Grecji było zawieszenie układu 
o stowarzyszeniu, w szczególności w zakresie podejmowania wspólnych przed
sięwzięć zmierzających do harmonizacji polityki gospodarczej i społecznej. 
Zaprzestano również udzielania pomocy finansowej. W mocy utrzymano nato
miast decyzje dotyczące redukcji stawek celnych. Większość krajów europej
skich była przeciwna całkowitemu zerwaniu stosunków gospodarczych pomię
dzy WE a Grecją. Obawiano się reorientacji greckiej polityki zagranicznej i po
nownego wzmocnienia wpływów amerykańskich w tym kraju. Zaniepokojenie 
krajów WE wzbudzało głównie preferowanie przez Grecję rozwoju bilateralnych 
stosunków wojskowych ze Stanami Zjednoczonymi, które udzielały Grecji w tym 
okresie nieograniczonego poparcia politycznego, pomocy wojskowej, a także go
spodarczej. W następstwie tej sytuacji w 1973 r. wszedł w życie dodatkowy proto
kół greckiego układu o stowarzyszeniu, dotyczący poszerzenia układu o aspekty 
polityczne i strategiczne. Protokół ten miał stanowić rodzaj przeciwwagi dla rosną
cych wpływów politycznych i militarnych USA.

W 1974 r. została obalona dyktatura wojskowa i stopniowo był przywra
cany system demokratyczny. Premier K. Karamanlis bezpośrednio po objęciu 
władzy stwierdził, że w dziedzinie polityki zagranicznej głównym celem jego 
rządu będzie „[...] wprowadzenie Grecji do Europy”33 przez uzyskanie pełno
prawnego członkostwa w WE. Pierwsze posunięcia jego rządu zmierzały do 
reaktywowania pełnej realizacji układu o stowarzyszeniu. Jednocześnie podjęto 
działania zmierzające do skrócenia okresu stowarzyszenia i przyjęcia Grecji do 
W E już w 1980 r. 12 czerwca 1975 r. rząd grecki wysunął formalny wniosek

.1. Fcls: Trade E ITects o f  o Greece 's A ccess ion  to the European Com m un ity. „Journa l o f  W orld Trade ' 1988.
2 D o  1968 r. zostały zn iesione ca łkow ic ie  c la  na towary dostarczane przez. G recję, p rzy czym  G recja  zastoso

wała zasadę w zajem ności ty lko  do 66% ogólnej ilo śc i arty ku łów  przem ysłow ych  pochodzących  z  obszaru 
W E . D o sz ło  w ięc do jednostronnego o tw arc ia  ry nku W E  dla greck ich  towarów  przem ysłow ych , i to w łaśnie 
w  m om encie, gdy G recja  znalazła się pod rządam i junty w ojskowej. J. Pesniazoglou: G reece 's  Proposed 
A ccess ion  to the E E C . „The W orld Today ' 1976. N o  4. s. 146.

■’ B . Koh ler: P o lit ica l Forces in Spain, G reece and Portugal. London 1982.
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o skrócenie okresu stowarzyszenia i przyjęcie Grecji do WE w charakterze peł
noprawnego członka. Wśród powodów podanych jako uzasadnienie tej decyzji 
podkreślano chęć zabezpieczenia i konsolidacji demokracji przez wpisanie kraju 
do procesu obejmującego całą Europę. 24 czerwca 1975 r. Rada Ministrów przy
ję ła  zgłoszenie i poprosiła Komisję o wydanie Opini (Avis) na temat greckiego 
wniosku. Przedstawiona Radzie 29 stycznia 1976 r. Opinia zaskoczyła Greków. 
Podkreślała ona wagę potencjalnych trudności ekonomicznych oraz sugerowała 
wprowadzenie okresu przedakcesyjnego dającego Grecji czas na dokonanie nie
zbędnych zmian strukturalnych. Oprócz czynników ekonomicznych ważne oka
zały się także: problemy grecko-tureckie, rozważania dotyczące dalszego rozsze
rzenia W E o Hiszpanię i Portugalię oraz funkcjonowanie instytucji wewnątrz 
ugrupowania. Bardzo emocjonalna reakcja Greków wywołała zaskoczenie i 
doprowadziła do kryzysu na szczeblu Rada -  Komisja, którą politycy greccy 
wykorzystali, rozpoczynając szeroką ofensywę dyplomatyczną. W je j następstwie 2 
lutego 1976 r. Wspólnoty ogłosiły komunikat zgodny z wolą Grecji. Rada, przyj
mując wniosek, odrzuciła możliwość stworzenia okresu przedakcesyjnego oraz 
zleciła przygotowanie mandatu negocjacyjnego, tak by móc rozpocząć negocjacje 
jak  najwcześniej’4. Grecja ze swej strony zobowiązała się do nieblokowania sto
sunków WE z Turcją. Rokowania zostały szybko i pomyślnie zakończone 
w grudniu 1978 r. Nie obyło się jednak bez sporów. Jedną z pierwszych rozbieżno
ści, która pojawiła się podczas negocjacji, był termin ich zakończenia. Grecy chcie
li dokonać tego w 1977 r., natomiast W E w 1982 r. Strategię negocjacyjną Greków 
determinowała chęć uniknięcia wiązania i uzależnienia swoich rozmów od planów 
członkowskich Hiszpanii i Portugalii. W związku z tymi obawami podczas pertrak
tacji greccy negocjatorzy zajęli uległe stanowisko. Starali się „[...] oddalić proble
my już na poziomie technicznym, uznając, że są w stanie przyjąć całe acquis i do
konać transformacji bez większych problemów”35. W październiku 1976 r. rozpo
czął się przegląd zgodności prawodawstwa greckiego z acquis (tzw. screening)*6. 
Po jeg o  zakończeniu Komisja przedstawiła szczegółowo zawartość i konse
kwencje jego przyjęcia w każdym sektorze, określając zarówno możliwość usta
nowienia okresów dostosowawczych, jak  i ich możliwe warunki oraz okres

<J Po stron ie greck iej za przebieg negocjacji by l o dpow ied z ia ln y  m in iste r koordynacji Panayotis Papaiigouras. 
Postanow iono, że spotkan ia  na poz iom ie  m in istrów  będą s ię odbyw ać raz na kwartał, a na poz iom ie  zastęp
ców  raz w  m ies iącu  w  B rukse li oraz Luksem burgu. V .M . Reyes: Op. cit., s. 71.

15 Ibid., s. 71.
M Acquis communautaire to zb ió r obow iązu jących  aktów  praw nych  okreś la jących  prawa i obo w ią zk i cz łon 

ków  W spólnot, /tc^i/fs jako porządek praw ny m usi być przestrzegane przez w szystk ie  strony. D op ilnow an ie  
tego na leży  do podstaw ow ych zadań K o m is j i Europejsk ie j. Acquis ma na ce lu u jedno licen ie  zasad funkcjo 
now an ia  i nasilen ie  d z ia ła lnośc i w szystk ich  podm iotów ' praw nych wew nątrz ugrupowania w  zakres ie  spraw, 
p rzy  których  w spó lne dz ia łan ia  będą bardziej skuteczne n iż  oddzie lne  przedsięw zięc ia.
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obowiązywania. Pierwsze negocjacje dotyczyły unii celnej, przepływu kapitału 
oraz stosunków handlowych z zagranicą. Ponieważ W E uzależniały dokonanie 
postępów w jednych sprawach od dokonań w innych, Grecy podejrzewali ją  
o celowe opóźnianie i przedłużanie negocjacji. Powstało bowiem „błędne koło”, 
w którym Rada jako warunek wstępny prowadzenia rzeczowych negocjacji sta
wiała pełne opracowanie techniczne rozdziałów, a Komisja uważała, że dalsze 
opracowywanie rozdziałów zależy od postępów w negocjacjach37. W związku 
z tym, że dwa lata po rozpoczęciu negocjacji W E nie określiły jeszcze swojego 
stanowiska w sprawie długości okresów przejściowych, Grecy przyjęli jedno
stronne założenie o 5-letnim okresie przejściowym i z taką perspektywą starali 
się przedstawiać swoje poglądy. W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na 
to, że negatywną cechą negocjacji było, ze względu na dążenie do szybkiego ich 
zakończenia, bardzo powierzchowne zbadanie rzeczywistego wpływu uzyskania 
członkostwa na gospodarkę Grecji. Poglądy strony greckiej na sprawy „wrażli
we” były bardzo lakoniczne i z reguły sprowadzały się do stwierdzenia istnienia 
problemu i żądania okresu przejściowego38. Uważa się, że negocjatorzy greccy 
zdołali przezwyciężyć trudności, gdyż udało im się znaleźć poparcie polityczne 
dla szybkiego zakończenia negocjacji wbrew logice ekonomicznej.

Formalny traktat został podpisany 28 maja 1979 r. w Atenach. Gwaranto
wał on Grecji pełnoprawne członkostwo w W E z dniem 1 stycznia 1981 r. Prze
widywał, iż Grecja będzie korzystać z 5-letniego okresu przejściowego, w któ
rym je j zobowiązania w stosunku do ugrupowania zostaną ograniczone w celu 
umożliwienia gospodarce greckiej dostosowania się do wymogów WE. Nie
mniej jednak dla niektórych produktów „wrażliwych” został wprowadzony 7- 
-letni okres przejściowy. Ten najdłuższy okres dotyczył m.in. swobody przepły
wu siły roboczej. Wiele kłopotów podczas negocjacji przysporzyło określenie 
wkładu Grecji do budżetu WE w okresie przejściowym. Początkowo Grecy pro
ponowali, by obliczyć globalną należność i skonstruować system 5-letniego 
stopniowego zwiększania kontrybucji oraz określić dodatkowe korzystne dla 
tego kraju rozwiązania na 6 i 7 rok. Ostatecznie uzgodniono, że wraz z przystą
pieniem Grecja będzie stosować ten sam system zasobów własnych, co pozosta
łe kraje Wspólnoty, z tym że należność z tytułu VAT będzie liczona na podstawie 
PKB aż do momentu wprowadzenia tego podatku39. Najbardziej „wrażliwy” 
rozdział negocjacji dla obydwu stron stanowiło rolnictwo. Różnica w postrzega

”  V .M . Reyes: Op. c ii., s. 72-74.
’* 1. Tsalicoglou: Negotiating for Entry. The Accession o f  Greece to the European Community. Dartmouth 1995. 
y> N a  wprowadzen ie podarku V A T  G rec ja  otrzym ała czas do 1984 r. Term inu tego jednak n ie dotrzym ano

Ostatecznie podatek len został w prow adzony w  1987 r. Szerzej na ten temat zob.: V .M . Reyes: Op. cit.. 
s. 74-76.
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niu tej kwestii dotyczyła tego, że zdaniem Greków ich żądania miały zaledwie 
minimalny wpływ na sytuację rolnictwa w WE. Natomiast dla tego ugrupowania 
problem rolnictwa wiązał się z konsekwencjami budżetowymi dla Wspólnej 
Polityki Rolnej, kryzysem nadprodukcji oraz zwiększoną konkurencją wśród pro
ducentów. W końcu ustalono, że greckie artykuły rolne będą miały swobodny do
stęp do rynków ugrupowania po upływie 5-7 letniego okresu przejściowego. Nie
które rozdziały wymagały jednak innych rozwiązań niż czasowe okresy przejścio
we. Na przykład w przypadku spraw instytucjonalnych Grecji przysługiwały takie 
same prawa, jak  każdemu innemu krajowi członkowskiemu, a udział Greków 
w życiu instytucjonalnym WE liczył się na tej samej zasadzie, co innych państw.

3. Hiszpania

Od 1895 r. Hiszpania rozwijała się w ścisłej izolacji od świata. Cechował 
ją  kapitalizm rodzimy wykorzystujący takie mechanizmy gospodarcze, jak : pro
tekcjonizm celny (mający na celu ożywienie produkcji lokalnej zapewniającej 
zbyt rodzimym producentom), nacjonalizm (blokował napływ zagranicznych 
inwestycji w celu ochrony własnego przemysłu) oraz interwencjonizm ekono
miczny (polegający na zastępowaniu działań rynkowych regulacjami admini
stracyjnymi). Działania władz były ukierunkowane na limitowanie importu 
i ograniczanie eksportu do produktów rolnych i niektórych surowców mineral
nych. Kapitalizm rodzimy przetrwał do początków lat 60.40.

W 1936 r. w Hiszpanii miała miejsce rewolta wojskowa przeciw rządom 
republiki, na której czele stanął popierany przez faszystowskie Niemcy i Włochy 
generał Francisco Franco. W następstwie przewrotu przejął on władzę dyktatorską, 
nosząc od 1936 r. tytuł „caudillo”, czyli przywódca wojskowy. Polityka okresu 
frankistowskiego z izolacji uczyniła cnotę, natomiast po II wojnie światowej, ze 
względu na społeczno-polityczny charakter systemu oraz bliskie powiązania z hi
tlerowską Rzeszą, izolacja Hiszpanii została wymuszona przez zagranicę. Już pod
czas pierwszego zjazdu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 12 
grudnia 1946 r. postanowiono potępić hiszpański reżim i zastosowano sankcje 
oznaczające izolację kraju na arenie międzynarodowej. Można więc powiedzieć, że 
oderwanie Hiszpanii od świata było z jednej strony spowodowane świadomą poli
tyką wewnętrzną, a z drugiej strony ostracyzmem Europy w stosunku do faszy
stowskiego reżimu. Hiszpania izolowana przez demokratyczne państwa ze względu 
na panującą w niej dyktaturę nie miała szans uczestniczenia w tworzących się 
w Europie instytucjach, gdyż „[...] izolowana i pogrążona w sanioizolacji będącej

J" G  M ię le k : H iszpańsk i cud nad W isłą? ..E iurobiu leiyn Integracja'' 1998, nr I
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reakcją na otaczający ją  ostracyzm, z zamkniętą autarkiczną gospodarką i zastra
szonym społeczeństwem nie przystawała do rodziny demokratycznie rządzonych 
państw”41. Lata 50. to czas bardzo powolnej liberalizacji stosunków z zagranicą. 
W 1950 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przegłosowało rezolucję pozwalającą kra
jom  członkowskim na wymianę ambasadorów oraz dopuszczającą Hiszpanię do 
grona krajów członkowskich (wydarzenie to miało to miejsce w 1955 r.). Do libera
lizacji stosunków Hiszpanii ze światem przyczyniło się także podpisanie w 1953 r. 
dwóch umów międzynarodowych: konkordatu oraz traktatu obronnego ze Stanami 
Zjednoczonymi. Również od 1957 r. polityka wewnętrzna ulegała zmianie. W 1959 
r. generał Franco wyraził zgodę na to, by grupa technokratów należących do Opus 
Dei przejęła władzę, co oznaczało wzrost wymiany międzynarodowej oraz napływ 
inwestycji zagranicznych. W 1957 r. rząd powołał ministerialną Komisję do Bada
nia Wspólnot Gospodarczych i Wspólnoty Atomowej, która miała ocenić wpływ 
funkcjonowania tych organizacji na Hiszpanię oraz możliwości integracji z nimi4'. 
W 1959 r. Hiszpania stała się również członkiem Organizacji Europejskiej Współ
pracy Gospodarczej (OEEC).

Lata 60. to dla Hiszpanii czas dalszej liberalizacji gospodarki i słabnięcia 
tendencji izolacyjnych i protekcjonistycznych. Liberalizację kontaktów z zagranicą 
wymusił napływ turystów, masowe wyjazdy robotników hiszpańskich do pracy 
w krajach EWG oraz nasilające się w Europie Zachodniej procesy integracyjne. 
Zarówno dla sił demokratycznych, jak  i zwolenników dyktatury stało się oczywi
ste, że „[...] wyczerpały się już możliwości modelu samowystarczalności gospodar
czej i Hiszpania musiała włączyć się w główny nurt gospodarki światowej stano
wiącej dla niej naturalne środowisko. W przeciwnym razie istniało ryzyko zastoju 
gospodarczego”43. W przyjętym w 1959 r. Planie Stabilizacyjnym rząd postanowił 
zliberalizować import (wcześniej do Hiszpanii sprowadzano oficjalnie tylko niektó
re surowce i paliwa), dokonać redukcji ceł, które notabene dalej pozostawały wy
sokie, ujednolicić kurs wymiany walut (za jednego USD płacono 60 peset)44. 
Zwiększono również pułap udziału kapitału zagranicznego w przedsiębiorstwach 
do 50%43. W efekcie tych zmian Hiszpania w latach 60. doświadczyła intensywne
go wzrostu gospodarczego trwającego do 1973 r. W literaturze ekonomicznej panu
je  przekonanie, że byłby on jeszcze wyższy, gdyby nie próby wzmocnienia prze
mysłów strategicznych arbitralnymi, nieopartynii na rachunku ekonomicznym

41 G. Bernatow icz: H iszpan ia  a proces integracji europejskiej. ..Studia Eu rope jsk ie" 1999. nr 2. s. 19.
4: V .M . Reyes: Op. c ii., s. 84.
*' J.P. de La ig les ia: D roga H iszp an ii do U n ii Europejsk ie j W: D rog i do Europy. Tow arzystw o „W ię ź " , W ar

szawa 2000. s. 76.
44 W  okresie w cześn ie jszym  kurs w a lu ty h iszpańsk ie j n ie kształtował s ię za pom ocą m echanizm u rynkowego, 

gdyż n ic  istn ia ła wym iana handlowa z  zagranicą. B y ł on kształtow any za pom ocą prem ii, obciążeń podat
kow ych  i tzw. operacji specjalnych.

45 G. M iętek: H iszpańsk i cud. .. op. cit.. s. 19
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decyzjami. W tym okresie towary krajowe charakteryzował wysoki protekcjonizm 
celny (średni poziom stawek celnych w przyjętej w 1960 r. taryfie celnej wynosił 
24% ). Za największy błąd gospodarczy tego okresu uważa się uzależnienie energo
chłonnych gałęzi przemysłu od zewnętrznych źródeł zaopatrzenia. Dlatego też 
kryzys paliwowy pogrąż)'! Hiszpanię w stagnacji trwającej od 1973 do 1983 r. 
Dyktatura generała Franco doprowadziła do izolacji Hiszpanii na arenie światowej 
i do „[...] systematycznego pozostawiania je j poza instytucjami, w których obrębie 
Europa zreorganizowała swoje powojenne życie,r16. W je j wyniku Hiszpania nie 
została włączona do planu Marshalla, nie stała się członkiem Rady Europy, nie 
została zaproszona również do uczestnictwa w EFTA.

Generał Franco zmarł w listopadzie 1975 r. i po jego śmierci nastąpił proces 
szybkiej demokratyzacji głównych instytucji państwowych oraz życia politycznego 
i polityki zagranicznej. Nastąpił okres transformacji politycznej i w ciągu dwóch lat 
społeczeństwo hiszpańskie uzyskało swobody, których dyktatura generała Franco 
odmawiała mu przez ponad 40 lat. W artykule 1 Prawa o Sukcesji z 1947 r. 
F. Franco proklamował Hiszpanię monarchią, w kolejnym artykule mianował się 
dożywotnio głową państwa i przyznał sobie prawo wyznaczenia osoby przyszłe
go monarchy47. W 1969 r. został nim, za zgodą dyktatora, Juan Carlos, wnuk 
ostatniego króla Hiszpanii Alfonsa XIII. O ficjalnie zasiadł on na tronie Hiszpanii 
22 listopada 1975 r., po śmierci F. Franco. Sprawował on władzę jako monarcha 
konstytucyjny i starał się uczynić z Hiszpanii nowoczesne i demokratyczne pań
stwo. Pierwszym premierem został A. Navarro, dawny premier frankistowski. 
W okresie największych napięć po śmierci dyktatora zapewnił on Hiszpanii sta
bilizację, a tym samym ułatwił późniejsze wprowadzanie reform gospodarczych. 
1 lipca 1976 r. nastąpiła w Hiszpanii pierwsza zmiana rządu. Na czele nowego 
gabinetu stanął Adolfo Suarez, przedstawiciel grupy tzw. frankistów oświeco
nych. Rząd postanowił współpracować z opozycją w przygotowaniu pierwszych 
demokratycznych wyborów parlamentarnych, które odbyły się w 1977 r. W lipcu 
1976 r. Juan Carlos ogłosił amnestię dla więźniów politycznych, Kortezy uchwa
liły zmianę kodeksu karnego dotyczącą możliwości tworzenia partii politycz
nych oraz zagwarantowano prawo działania związkom zawodowym. W związku 
z obawami premiera dotyczącymi niebezpieczeństwa interwencji armii, Adolfo 
Suarez podjął z przedstawicielami sił zbrojnych rozmowy, których wynikiem był 
brak sprzeciwu wojskowych wobec Prawa o Reformach Politycznych48. W ogól

“  J.P. de La ig les ia : Op. cit., s. 74-75
47 G. Bernatow icz: D roga G re c j i.... op. cit., s. 17.
411 Praw o to p rzew idyw a ło  suw erenność narodu ja k o  zasadę un iw ersa lną i p o lity czn y  p lu ra lizm , rozw iązyw ało  

dotychczasow e instytucje frank istow skie , tj. Kortezy. Ruch  Narodow y. Radę Narodową, o tw iera ło drogę 
dem okratycznym  w yborom  parlamentarnym . N ow e  K o rtezy  m ia ły  być dw u izbow e, zloZone z  Kongresu 
Deputow anych i Senatu. Ibid . s. 19.
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nonarodowym referendum Prawo o Reformach Politycznych poparło 77% społe
czeństwa. 15 czerwca 1977 r. odbyły się pierwsze demokratyczne wybory parla
mentarne, w których sukces odniosły siły centrowe, natomiast powstały w wyniku 
wyborów rząd miał charakter centroprawicowy. Konieczność uzdrowienia go
spodarki oraz rozwiązanie problemu autonomii regionów były głównymi celami 
powstałego rządu. By uzdrowić gospodarkę, konieczne były głębokie przemiany 
strukturalne, gdyż rosła liczba bezrobotnych i wzrastał deficyt budżetowy. W zaist
niałej sytuacji rząd zdecydował się na dewaluację pesety, zamrożenie płac i re
strykcyjną kontrolę podaży pieniądza. Należało również naprawić system bankowy 
i system świadczeń socjalnych. Do wprowadzenia takich reform była konieczna 
zgoda narodowa. W październiku 1977 r. pomiędzy rządem a przywódcami głów
nych partii politycznych doszło do podpisania Paktu z Moncloa, w którym w za
mian za współpracę w ratowaniu gospodarki rząd oferował program szerokich 
reform społecznych. Drugą sporną kwestią, z którą borykał się rząd, był problem 
uprawnień regionów, który został formalnie rozwiązany z dniem 31 października 
1978 r. w nowej konstytucji. Podkreślano w niej nienaruszalność państwa hisz
pańskiego, ale uznano również autonomię regionalną prowincjonalną i lokalną. 
Językiem oficjalnym miał pozostać język kastylijski, choć konstytucja dopusz
czała również użycie języków regionalnych. Kolejne wybory parlamentarne 
w 1979 r. ostatecznie zakończyły proces nadawania kształtu ustrojowego i insty
tucjonalnego Hiszpanii. Wydarzeniem kończącym okres wpływu armii był nie
udany pucz wojskowy, na którego czele w lutym 1981 r. stanął pułkownik Anto
nio Tejero (parlament został zaatakowany przez oddziały Guardia Civil). Akt ten 
nie zdobył poparcia u żadnej z sił politycznych ani też w społeczeństwie, a do 
jego ogólnonarodowego bojkotu przyczyniła się postawa króla, który zdecydo
wanie odciął się od rewolty, oświadczając, iż korona nie będzie tolerować rewol
ty zbuntowanej armii i jako głównodowodzący sił zbrojnych przywołał ją  do 
porządku. Porażka próby przewrotu wojskowego oznaczała, iż rozwijająca się 
demokracja hiszpańska może pozbyć się obciążenia psychologicznego związa
nego z wpływami armii. Również przystąpienie Hiszpanii do Paktu Północno
atlantyckiego umocniło te odczucia. 29 maja 1982 r. Hiszpania stała się oficjal
nie szesnastym członkiem NATO, kończąc tym samym okres kilkuletnich żabie-, . . . .  49
gow o przystąpienie do sojuszu .

4V H iszp an ia  pretendowała do N A T O  ju ż  w  m om encie jego  pow stawania, jednakże s iln y  sp rzec iw  państw 
skandynaw skich  i krajów  Bene luksu  wobec dyktatury frank istow sk ie j spowodował, że m im o s ilnego popar
c ia  U S A  doszło do odrzucen ia  w n iosku  o uczestn ictw o H is zp an ii w  N A T O . W  za istn ia łe j sytuacji Stany 
Z jednoczone podpisały z  H iszpan ią  w  1953 r. układ w ojskow y, który' na w ie le  lat osłab ił h iszpańsk ie  dąże
n ia do N A T O . Dop ie ro  po 1975 r. H iszpan ia  ponow iła  starania dotyczące uczestn ictwa w sojuszu, które za
koń czy ły  się w  1982 r. G. Bernatów icz-B ie ru t: Konsekw encje  przystąp ien ia  H iszp an ii do Paktu Pó łnocno
atlantyckiego. „Sp raw y M iędzyna rodow e" 1982, nr 8-9.
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Hiszpania rozpoczęła starania o przyjęcie do EW G na początku lat 60. 
Pełnoprawne członkostwo było wtedy niemożliwe ze względu na charakter hisz
pańskiego reżimu, a także z powodów gospodarczych. Jednakże w 1960 r. został 
powołany pierwszy ambasador hiszpański przy EWG, a 9 lutego 1962 r. przed
stawiciel Hiszpanii Casa de Miranda przekazał sekretarzowi generalnemu Rady 
Ministrów EWG hiszpański wniosek w sprawie rozpoczęcia rozmów na temat 
stowarzyszenia. Celem stowarzyszenia miała być dalsza integracja Hiszpanii 
z EWG zakończona uzyskaniem przez ten kraj członkostwa. Pierwszy list nie 
przyniósł odpowiedzi ze strony EWG. Kolejne pismo dotyczące tej samej spra
wy zostało wystosowane przez rząd hiszpański 14 lutego 1964 r. Rada Mini
strów W E przystąpiła do omawiania tego postulatu dopiero 25 marca tegoż roku, 
a rozmowy toczyły się jeszcze przez 6 kolejnych lat. W czerwcu 1967 r. Rada 
Ministrów WE zaakceptowała pełnomocnictwo do rokowań z Hiszpanią, a 20 
marca 1970 r. został podpisany pomiędzy WE a Hiszpanią układ preferencyjny. 
Został on oparty na art. 113 Traktatu Rzymskiego, którego głównym celem była 
likwidacja barier celnych w handlu pomiędzy zainteresowanymi stronami. Pod
pisany układ przewidywał 2 etapy przygotowań. Pierwszy, trwający 6 lat, miał 
doprowadzić do redukcji ceł50. Realizacja kolejnego etapu miała zostać poprze
dzona oceną stanu gospodarki hiszpańskiej. Układ preferencyjny wywarł pozy
tywne skutki na modernizację przemysłu hiszpańskiego, zwiększeniu uległ eks
port hiszpańskich artykułów przemysłowych oraz wzrosły inwestycje kapitałowe 
krajów WE w Hiszpanii. W związku z planowanym pierwszym rozszerzeniem 
ugrupowania w 1973 r. Hiszpania zażądała w 1972 r. rewizji postanowień układu 
preferencyjnego z 1970 r. Rokowania toczyły się długo, lecz nie przyniosły 
istotnych zmian w układzie preferencyjnym.

W 1975 r. stosunki polityczne i gospodarcze pomiędzy Hiszpanią a WE 
zostały zerwane w związku z wykonaniem przez rząd frankistowski wyroków 
śmierci na 5 nacjonalistach baskijskich. W wyniku tych wydarzeń większość 
ambasadorów krajów WE została odwołana z Hiszpanii. Dopiero śmierć genera
ła Franco (20 listopada 1975 r.) i restauracja monarchii w 1976 r. doprowadziły 
do ponownego nawiązania wzajemnych stosunków'. W styczniu 1976 r. kraje 
W E postanowiły odnowić zerwane wcześniej negocjacje. Pomysł członkostwa 
Hiszpanii w WE mial wielu przeciwników. Jednym z nich był Jacques Chirac, 
który w członkostwie Hiszpanii widział niebezpieczeństwo dla produkcji wa-

U m ow a zakładała, że W E  ze swej strony dokonanąją stopniowej redukcji stawek ce lnych na artykuły 
przem ysłow e (w  okresie 6 lal), natom iast w przypadku teksty liów  o raz produktów naftowych redukcja sta
w ek ce lnych  ntia la dotyczyć ty lko  częśc i wyrobów. R ó w n ie ż n iektóre p rodukty  rolne zostały objęte reduk
c ją  ta ry f oraz koncesjam i. H iszpan ia  m iała natom iast zm n ie jszać w sposób sierpniowy (do 1977 r ) opłaty za 
w ic ie  towarów w ym ien ionych  w trzech uzgodn ionych listach.
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rzyw i owoców w krajach EWG. Deklarował on przychylność rządu francuskie
go dla zbliżenia politycznego i przemysłowego, ale wykluczał przystąpienie tego 
kraju do wspólnego rynku rolnego.

28 lipca 1977 r. Hiszpania wystąpiła do W E z prośbą o przyjęcie je j do 
ugrupowania jako pełnoprawnego członka. Rokowania w sprawie akcesji toczy
ły się przez 8 lat. W lutym 1978 r. powołano w Hiszpanii nowe ministerstwo 
mające zajmować się sprawami związanymi z uzyskaniem członkostwa -  Mini
sterstwo Stosunków ze Wspólnotami Europejskimi, na czele którego stanął Le
opold Calvo Sotelo (główny negocjator). 20 kwietnia 1978 r., po burzliwych 
dyskusjach pomiędzy krajami członkowskimi, Komisja przekazała Radzie trzy 
raporty zatytułowane „Przemyślenia nad ogólnym problemem rozszerzenia”, 
znane pod wspólną nazwą FRESCO 51. 19 grudnia 1978 r. Rada postanowiła 
rozpocząć negocjacje akcesyjne z Hiszpanią. Formalne rozpoczęcie negocjacji 
nastąpiło w Brukseli 5 lutego 1979 r., podczas pierwszego spotkania na pozio
mie ministerialnym. Hiszpania zakładała, że negocjacje powinny doprowadzić 
do rozszerzenia do 1983 r. Zgodnie z propozycją francuską ustalono, że negocja
cje rozpoczną się od wypracowania przez strony ogólnej wizji głównych roz
działów i wynikających z nich problemów. W okresie tym obie strony miały 
przedstawić w każdym rozdziale swoje warunki dotyczące przyjęcia przez Hisz
panię acquis oraz niezbędnych okresów przejściowych. Dopiero na tej podsta
wie miały być prowadzone właściwe negocjacje. Podczas negocjacji strona 
hiszpańska prezentowała „twarde” stanowisko, zwracając uwagę nawet na drob
ne problemy techniczne i sugerując przy ich rozwiązywaniu okresy przejściowe. 
Nie zgodziła się również na tzw. okresy otwarte, postulując wprowadzanie okre
sów przejściowych dokładnie ograniczonych w czasie oraz podkreślała chęć 
rozpoczęcia rozmów od najbardziej złożonych problemów, jakie stanowiły rolnic
two, polityka społeczna i unia celna. Na początku 1980 r. nastąpiło znaczne spo
wolnienie rozmów. Wpływ na nie miały' trzy wydarzenia. Pierwszym była dekla
racja prezydenta Francji Valery’ego Giscarda d’Estaing z 5 czerwca 1980 r., mó
wiąca o konieczności uporania się WE najpierw ze skutkami pierwszego rozsze
rzenia, a dopiero później omawiania pozostałych wniosków. Drugim stało się 
spotkanie Rady Europejskiej w Wenecji w czerwcu tego roku, gdzie opowiedzia
no się za przeprowadzeniem wewnętrznej zmiany strukturalnej. Trzecim była od
mowa Rady Ministrów przyjęcia terminu zakończenia negocjacji w 1983 r. Impas 
trwał do końca 1981 r„ mimo to strona hiszpańska nie zdecydowała się na prze
rwanie rozmów. Na wolny postęp rozmów znaczący wpływ miała strona francu-

?l Zaw iera ły  one analizę problemów dotyczących członkostw a H is zp a n ii w  W  Fi podzie loną  na 3 działy. 
W  dz ia le  I om aw iano sprawy ogó lne i tlo po lityczno-gospodarcze , w 2 -  okres przejśc iow y, a w 3 -  im p li
kacje instytucjonalne oraz skutk i ekonom iczne i sektorowe. V .M . Reyes: O p  c i t . s. 89
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ska obawiająca się o swoje rolnictwo. 13 lipca 1981 r. francuski minister odpo
wiedzialny za sprawy europejskie Andre Chandemagor, ogłosił, iż strona francu
ska wyklucza postęp w negocjacjach w sprawie rolnictwa do czasu osiągnięcia 
porozumienia przez państwa członkowskie w sprawie reformy CAP oraz uzależ
nia dalsze rozmowy od zgody Hiszpanii na wprowadzenie podatku VAT od mo
mentu uzyskania w zamian członkostwa. Strona hiszpańska, chcąc „ratować” 
dalsze rozmowy, zaproponowała globalne rozwiązanie pakietowe (Action glo
bal) sprowadzające się do warunkowego wprowadzenia VAT w zamian za roz
poczęcie negocjacji dotyczących rolnictwa. Impas negocjacyjny przerwało zaję
cie przez Radę Ministrów 14 września 1981 r. stanowiska dopuszczającego dal
sze rozmowy dotyczące unii celnej i rolnictwa w sektorach nieobjętych we
wnętrznym procesem reform. 19 listopada Parlament Europejski uchwalił rezo
lucję wzywającą Radę Europejską i Radę Ministrów do ustalenia najpóźniej na 1 
stycznia 1984 r. terminu uzyskania przez Hiszpanię i Portugalię członkostwa. 
Mimo to w 1981 i 1982 r. negocjacje przebiegały bardzo powoli. Dodatkowo 
opóźniała je  konieczność przeprowadzenia tzw. inwentaryzacji, czyli spisu pro
blemów. Została ona przedstawiona Radzie 3 grudnia 1982 r. podczas spotkania 
Komisji w Kopenhadze. Stwierdzono w niej, że wewnętrzne problemy Wspólno
ty są niezależne od procesu rozszerzeniowego. Zdaniem Komisji koszt członko
stwa Hiszpanii i Portugalii nie stanowił dla ugrupowania zbyt dużego obciążenia 
finansowego. Szacowano, iż koszt rozszerzenia wyniesie od 850 do 1400 milio
nów ECU, co stanowiło około 4% -6%  budżetu powiększonej W E52. Podczas 
spotkania Rady Europejskiej w Stuttgarcie 17-19 czerwca 1983 r., nieoficjalnie 
pojawiła się w dyskusjach nowa sugerowana data rozszerzenia -  1 stycznia 1986 r. 
Nieoficjalnym warunkiem uzyskania członkostwa było również uczestnictwo 
Hiszpanii w NATO. Hiszpania stała się pełnoprawnym członkiem tego paktu 
w maju 1982 r. Od 1983 r. rozmowy dotyczące członkostwa uległy przyspiesze
niu i zostały pomyślnie zakończone 12 czerwca 1985 r. W tym dniu w Madrycie 
obie strony podpisały traktat. Zgodnie z postanowieniami zawartego Traktatu 
Akcesyjnego Hiszpania stała się członkiem WE z dniem 1 stycznia 1986 r.

4. Portugalia

O Portugalii, niewielkim kraju położonym na zachodnim krańcu Europy, 
do połowy lat 70. można było powiedzieć, iż pomimo znakomitej kolonialnej 
przeszłości była krajem pod każdym względem zacofanym. W państwie tym 1/3 
obywateli stanowili analfabeci, rolnictwo zatrudniające znaczny odsetek ludno-

"  Ibid . s 102
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ści było rozdrobnione lub podporządkowane wielkim majątkom ziemskim, a w 
nieefektywnym przemyśle dominowały małe zakłady rodzinne z przestarzałym 
parkiem maszynowym. W latach 1928-1968 sytuacja polityczna i gospodarcza 
została zdominowana przez jednego człowieka -  Antonio de Oliviera Salazara. 
Okres jego dyktatury charakteryzował się nacjonalizmem, brakiem reform go
spodarczych (dyktator był zwolennikiem gospodarki feudalnej) oraz umiarko
wanym izolacjonizmem3’. Chociaż Portugalia pod rządami A. Salazara stała się 
czlonkiem-założycielem NATO, a w 1960 r. członkiem EFTA, to polityka zagra
niczna w tym okresie skupiała się na utrzymywaniu i umacnianiu więzi łączą
cych Portugalię z je j koloniami, a stosunki gospodarcze były utrzymywane 
głównie z krajami tzw. „strefy escudo”. Wycofanie się w 1968 r. A. Salazara 
z życia publicznego sprawiło, że rządzące siły polityczne straciły poparcie armii.

Proces kształtowania się nowego systemu władzy rozpoczął się w latach 
1974-1976 i z powodu autentycznej walki o władzę między lewicą a prawicą 
nazwano go „rewolucją portugalską”. 25 kwietnia 1974 r. żołnierze z organizacji 
Ruchu Sił Zbrojnych (Movimento das Forcas Armadas) bez użycia broni obalili 
dyktaturę. W wyniku rewolucji „czerwonych goździków” władzę objął Komitet 
Ocalenia Narodowego, na czele którego stanął generał Antonio de Spinola (mia
nowany prezydentem). Ogólna niechęć społeczeństwa do starego reżimu była 
wywołana z jednej strony przeciągającymi się wojnami kolonialnymi w Afryce, 
a z drugiej niezdolnością rządzącego obozu do poczynienia jakichkolwiek kro
ków w kierunku wydźwignięcia kraju z nędzy i zacofania. Czynniki ekonomiczne 
stały się więc główną przyczyną społecznego poparcia mas dla wojska. Natomiast 
gwałtowny sposób dokonania przewrotu wynikał również z tego, że w Portugalii 
„[...] nie powstały sprawnie funkcjonujące instytucje państwowe i silna burżuazja, 
gdyż ochrona portugalskiego imperium kolonialnego wymagała raczej umacniania 
bezproduktywnych warstw społecznych, jak  armia czy Kościół, a kraj ten nie 
przeżył cudu gospodarczego, nie wytworzył zasobnych warstw średnich, obywa
tele więc nie mieli czego bronić i komu być wdzięczni”54.

Zarówno ze względu na wewnętrzną niejednolitość ruchu, jak  i polityczne 
niedoświadczenie dalszy konsensus w sprawie przyszłego kształtu kraju był 
trudny do osiągnięcia. Wydarzenia zapoczątkowane przewrotem wojskowym 
można podzielić na trzy etapy.

Etap pierwszy (od 25 kwietnia 1974 r. do 28 września 1974 r.) cechował 
się szybkim tempem przemian politycznych i gospodarczych oraz względną

54 European Union..., op. cit., s 257.
54 T  Gallagher: Portuga l's  Second Decade o f  Dem ocracy „The  W orld  Today ’ ' 1986, N o  4. Cyt. za: G. Berna

tow icz: D roga G recji..., op. c i t . s. 26.
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jednością wszystkich głównych sił politycznych. Do głównych osiągnięć rządów 
tamtego okresu można zaliczyć rozwiązanie sprawy kolonialnej, przywrócenie 
swobód obywatelskich (dokonano amnestii politycznej i likwidacji tajnej policji 
politycznej PIDE/DGS) oraz rozpoczęcie budowy demokratycznego systemu 
władzy. Jednak wobec narastającej presji strajkujących robotników domagają
cych się podwyżek płac oraz obaw społeczeństwa przed dominacją lewicy, 
głównie komunistów, pierwszy prezydent demokratycznej Portugalii generał 
Antonio Spinola podał się do dymisji. W tym czasie nastąpiła również gwałtow
na dekolonizacja „nieeuropejskich” posiadłości. W ich wyniku do Portugalii 
napłynęła duża liczba uchodźców, w tym głównie z Mozambiku i Angoli.

Etap drugi trwał od września 1974 r. do listopada 1975 r. Ideologia tego 
okresu opierała się na założeniu, iż należy działać metodą faktów dokonanych. 
Jednym z pierwszych decyzji lewicowego rządu generała Vasco Goncalvesa 
było przygotowanie pakietu ustaw dotyczących nacjonalizacji głównych gałęzi 
przemysłu i przeprowadzenia reformy rolnej. Okres ten cechował się w Portuga
lii dużą popularnością komunistów w społeczeństwie. Posiadali oni również 
bardzo wielkie wpływy w rządzie, organach administracji terenowej oraz środ
kach masowego przekazu i w związkach zawodowych. Taka sytuacja budziła 
duże zaniepokojenie nie tylko wśród koalicyjnych partnerów, ale również za 
granicą. 25 kwietnia 1975 r. odbyły się wybory do Konstytuanty, w wyniku któ
rych nad Portugalią zawisło niebezpieczeństwo komunizmu. Kraje Europy Za
chodniej i Stany Zjednoczone zdecydował)' o wstrzymaniu pomocy dla komuni
stycznej Portugalii53. 25 grudnia 1975 r. miał miejsce kolejny pucz wojskowy 
dokonany przez byłego prezydenta A. Spinolę. Próba zamachu stanu nie powio
dła się, a A. Spinola musiał szukać schronienia za granicą.

Etap trzeci rozpoczął się 25 grudnia 1975 r. i trwał aż do demokratycz
nych wyborów, czyli do 16 lipca 1976 r. Wydarzenia z grudnia 1975 r. doprowa
dziły do odsunięcia armii od władzy i dojścia do głosu ugrupowań prawicowych. 
Nadrzędnym celem warstw rządzących stało się określenie przyszłego ustroju 
państwa. 25 kwietnia 1976 r. weszła w życie nowa konstytucja sankcjonująca 
ważniejsze przeobrażenia gospodarczo-społeczne, takie jak: nacjonalizacja 
głównych gałęzi przemysłu i banków oraz reforma rolna. Wybory prezydenckie 
i parlamentarne z 25 kwietnia 1976 r. zakończyły proces kształtowania się de
mokratycznych instytucji państwowych.

W czerwcu 1983 r. Mario Soares został zaprzysiężony na premiera koali
cyjnego rządu Socjalistycznej Partii Portugalskiej oraz Partii Socjaldemokra-

55 T. B lirneau: O ut o f  A fr ic a  and into Europe: Towards an A n a ly s is  o f  Portuguese Poreigh Po licy. ..Internatio
nal Journa l" 1977. N o  2.
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tycznej, co przywróciło stabilność na arenie politycznej. Dzięki przyjęciu przez 
nowy rząd oszczędnościowego programu gospodarczego w październiku 1983 r. 
Portugalia podpisała z Międzynarodowym Funduszem Walutowym umowę o re
strukturyzacji długu zagranicznego. Natomiast rok później doszło do podpisania 
porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W jego  wyniku kraj ten 
otrzymał 150 milionów ECU.

Pierwszy wniosek o członkostwo w EWG Portugalia złożyła 4 czerwca 
1962 r. Jednak brak demokratycznego systemu sprawowania władzy wykluczał 
możliwość ubiegania się o członkostwo. Niemniej jednak, dzięki naciskom ze 
strony Wielkiej Brytanii, podjęto rozmowy na temat współpracy. W 1971 r. rząd 
portugalski wystąpił z oficjalnym wnioskiem o rozpoczęcie rokowań w sprawie 
uzyskania przez Portugalię statusu członka stowarzyszonego. Kraje W E były 
niechętne prośbom Portugalii zarówno z powodów gospodarczych, jak  i poli
tycznych (antydemokratyczny charakter dyktatury i prowadzone przez Portuga
lię wojny kolonialne)56. Dodatkowo sytuację pogarszało to, iż Portugalia „[...] 
była eksporterem wielu artykułów, których zbyt na obszarze „dziewiątki” już 
wówczas przysparzał kłopotów”57. Ustosunkowując się do wniosku Portugalii, 
WE wyraziła jednak zgodę na zawarcie układu preferencyjnego. Został on pod
pisany 22 lipca 1972 r. i wszedł w życie 1 stycznia 1973 r. Poprzedziło go sy
gnowanie dwustronnych układów o utworzeniu strefy wolnego handlu między 
krajami EFTA a krajami członkowskimi WE, przewidujące m.in. całkowite znie
sienie ceł między tymi ugrupowaniami w ciągu 5 lat. W przypadku Portugalii 
okres redukcji stawek celnych na artykuły przemysłowe został przedłużony do 
1980 r., a w stosunku do niektórych artykułów nawet do 1985 r. WE wyraziły 
zgodę na udzielenie Portugalii specjalnych koncesji na artykuły rolne. Zezwolo
no również na utrzymanie zasad wolnego handlu w stosunkach Portugalii 
z Wielką Biytanią. Podobnie jak  w przypadku Grecji, o przystąpieniu do Wspól
not zdecydowały oprócz czynników gospodarczych również czynniki politycz
ne. Po obaleniu dyktatury w 1974 r. będąca u władzy do 1978 r. Partia Socjali
styczna za jeden z głównych celów postawiła sobie maksymalne zacieśnienie 
stosunków z jednoczącą się Europą. Jednakże kraje WE z niepokojem śledziły 
nagłe przemiany gospodarcze w Portugalii. Szczególne zaniepokojenie budziło 
gwałtowne rozszerzanie się sektora publicznego oraz masowa emigracja obywateli. 
Dodatkowym negatywnym czynnikiem był spadek wymiany handlowej z kolo
niami w wyniku uzyskania przez nie niepodległości oraz przyjęta w 1976 r. kon
stytucja podkreślająca konieczność budowy systemu socjalistycznego w Portu

5,1 W  1961 r. rozpoczęła się w ojna w A n go li, u  1962 r w G w ine i B issau, w 1964 r. w M ozam b iku .
17 G. Bernatow icz: D roga G re c j i op. c i i . s 73.
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galii. W E zaniepokojone wydarzeniami podjęty działania mające na celu wpły
nięcie na sytuację wewnętrzną tego kraju. Sir Christoper Soames, komisarz WE 
do spraw zagranicznych, odwiedził Lizbonę w dniach 12-13 lutego 1975 r. Rada 
Europejska podczas spotkania 26 maja 1975 r. w Dublinie zaapelowała o wzmoc
nienie powiązań pomiędzy WE a Portugalią. Wyrazem tego dążenia stało się roz
poczęcie rozmów na temat rozszerzenia. W czerwcu 1976 r. do władzy doszły 
w Portugalii sity centrolewicowe i członkostwo w WE stało się głównym celem 
polityki zagranicznej. Na spotkaniu Rady Europejskiej w Brukseli liderzy po
twierdzili, że W E „[...] jest gotowa do dyskusji o zacieśnianiu współpracy eko
nomicznej i finansowej z Portugalią”, zwrócili jednak uwagę na to, że „[...] 
zgodnie z je j historyczną i polityczną tradycją, W E mogą wspierać jedynie de
mokrację o naturze pluralistycznej”58. Rada Europejska po rozmowach z przed
stawicielami tymczasowego rządu Portugalii wyraziła zgodę na przyznanie Por
tugalii pomocy finansowej w wysokości 170 min USD, o którą bezskutecznie 
zabiegały rządy prokomunistyczne. Zapowiedziała również rozpoczęcie rozmów 
mających na celu zacieśnienie stosunków handlowych. W czerwcu 1976 r. kraje 
WE podjęty decyzję o zawarciu z Portugalią nowego układu preferencyjnego, na 
mocy którego z dniem I lipca 1976 r. zostały zniesione cła na artykuły przemy
słowe eksportowane przez Portugalię na teren W E, zwiększono kontyngenty na 
artykuły włókiennicze i odzieżowe importowane z Portugalii, a także WE prze
kazały 150 tys. ECU na sfinansowanie bieżących inwestycji w portugalskim 
przemyśle i rolnictwie. N egocjacje w imieniu rządu portugalskiego prowadził 
minister spraw zagranicznych Jose Medeiros Ferreira. W protokole uzgodniono 
również udzielenie Portugalii 5-letniej pomocy finansowej na sumę 200 milio
nów USD. Jednak mimo ogólnych stwierdzeń o ożywieniu współpracy, zabrakło 
posunięć w kierunku zwiększania dostępu do wspólnego rynku dla towarów 
portugalskich.

Jedynym dla Portugalii rozwiązaniem w celu dalszego zagwarantowania 
wsparcia i stabilności ekonomicznej oraz konsolidacji demokracji stało się peł
noprawne członkostwo w WE. Dlatego 28 marca 1977 r. premier Mario Soares 
złożył formalny wniosek o przyjęcie do tego ugrupowania. 19 maja 1978 r. Ko
misja opublikowała przychylną Portugalii opinię dotyczącą je j przyszłego 
członkostwa. W swoim uzasadnieniu Komisja pisała o konieczności wspierania 
nowej demokracji przez przyznanie je j, ja k  najszybciej, pełnego członkostwa. 
Najważniejszą kwestię podczas początkowych negocjacji stanowiła chęć roz
dzielenia przez Portugalię rozmów na temat członkostwa pomiędzy WE a Hisz
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panią i Portugalią. Portugalczycy liczyli na szybsze zakończenie rozmów dlate
go, że: po pierwsze, stanowisko WE było w stosunku do tego kraju znacznie 
bardziej elastyczne niż w stosunku do Hiszpanii, po drugie obawiano się prze
dłużających się rozmów z Hiszpanią, po trzecie gospodarka portugalska nie sta
nowiła dla rynku europejskiego większego zagrożenia. Mimo wielu wysiłków 
polityków portugalskich dążenie do jednorazowego rozszerzenia okazało się 
silniejsze od chęci szybszego zakończenia negocjacji z Portugalią i przez cały 
czas negocjacje hiszpańskie i portugalskie traktowano łącznie, nawet jeśli nie 
zostało to nigdy oficjalnie potwierdzone. Natomiast okres negocjacji z Portuga
lią traktowano właściwie ju ż jako okres przedakcesyjny. Między grudniem 1979 
r. a grudniem 1980 r. dokonano korekty umowy o wolnym handlu oraz podpisa
no umowę o finansowej pomocy przedakcesyjnej opiewającej na kwotę 275 
milionów USD. Program tej pomocy wszedł w życie 1 stycznia 1981 r.

Negocjacje akcesyjne zostały oficjalnie rozpoczęte 17 grudnia 1978 r. 
w Luksemburgu. Do 1980 r. trwał przegląd acquis. Do tematów „trudnych” na
leżały: przepływ kapitału, przepływ siły roboczej, unia celna oraz zniesienie 
ograniczeń w dostępie do rynku tekstyliów. Podczas negocjacji strona portugal
ska była skłonna do ustępstw. Do listopada 1982 r. uzgodniono wspólne stano
wisko m.in. w sprawie przepływu kapitału, polityki regionalnej, handlu teksty
liami, podatków i prawa do zakładania przedsiębiorstw. Uzgodniono także plan 
wprowadzania podatku VAT (był to istotny problem) oraz 7-letni okres przej
ściowy dotyczący działalności banków zagranicznych. Czynnikami opóźniają
cymi negocjacje były wewnętrzne spory WE oraz przedłużające się rozmowy 
z Hiszpanią. W marcu 1985 r., po pomyślnie zakończonych negocjacjach, WE 
opracowały warunki członkostwa Portugalii, a 12 listopada w klasztorze Jeroni- 
ma w Lizbonie miało miejsce podpisanie traktatu o członkostwie, który wszedł 
w życie 1 stycznia 1986 r.

Podsumowanie

Przedstawiona charakterystyka sytuacji politycznej, a także złożoność 
procesów negocjacyjnych ukazały, jak  bardzo (mimo pozornych podobieństw) 
różniła się sytuacja polityczna analizowanych krajów w okresie przedczłonkow- 
skim. Ujawniła się także mnogość tak problemów wewnętrznych, jak  i ze
wnętrznych, z którymi musiały się zmagać zarówno kraje kandydujące, jak  i całe 
ugrupowanie. Żadna z przedstawionych ścieżek integracji nie była łatwa i wy
magała wielu procesów dostosowawczych, a co za tym idzie -  poświęcenia ze 
strony nie tylko elit politycznych, ale również całych społeczeństw. Proces inte
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gracji tak wielu różnych krajów o tak różnorodnej wewnętrznej sytuacji poli
tycznej oraz wynikająca z tego mnogość problemów pokazują wagę i trudność 
procesów integracyjnych.

HISTORICAL AND POLITICAL CONDITIONS OF THE ACCESSION TO THE EURO

PEAN COMMUNITY BY IRELAND, GREECE, SPAIN AND PORTUGAL

Summary

T h is  a r t ic le  p re sen ts  the  p o l i t ic a l s itu a t io n  in  Ire la n d , G re e c e , S p a in  and  P o r tu g a l in  the pe 
r io d  p re ced ed  th e  in te g ra t io n  w ith  E u ro p e a n  C o m m u n it ie s  and  w h ic h  had  an  e n o rm o u s  in f lu e n c e  
o n  the n e g o t ia t io n  p ro ce sse s  and  in te rn a l ch a n g e s  in  the a n a ly s e d  co u n tr ie s  a n a liz e d . T h e  m a in  a im  
is  to  s h o w  the  d if fe r e n c e s  be tw e e n  th e  c o u n tr ie s  o fte n  trea ted  " j o in t ly "  in  the  e c o n o m ic  lite ra tu re  
d e s c r ib in g  th e ir  w a y  to  E C .




