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BENELUX

-tvoří jej 3 státy 
Belgie, Nizozemsko 

a Lucembursko

- již v roce 1948 
vytvořily celní unii

- v roce 1950 se 
celní unie mění na 

hospodářskou



  

Hlavní město: Brusel
Rozloha: 30.545 km2

Počet obyvatel: 10.355.844 
Oficiální jazyk: vlámština, 
valonština, nizozemština, 
francouzština a němčina
Státní zřízení: království
Hlavní náboženství: 
75 % římsko-katolické
Čas: SEČ 0
Měna: euro (EUR)
Sídlí zde: 
Evropská komise, Rada EU

Belgické království
= země třešňového a dalších 699 druhů piva, spousty 
úředníků, čokolády a dálnic osvětlených v plné délce



  

+ politika vyrovnaného rozpočtu = stabilita
- stárnutí obyvatelstva a drahá pracovní síla

- Vlámsko (Flandry) - lehký  x Valonsko - chemický a hutnictví
-  pro hospodářství má velký význam

- potravinářský průmysl - sladkosti, pivo
- diamantová burza v Antverpách
-  hutnictví – barevné kovy, těžební a stavební stroje
- chemický průmysl – znalostní ekonomika (farmacie, hnojiva, 
plasty) s významným exportem (do Německa, Francie a USA)
- automobilový průmysl – vláda má zájem na jeho udržení, i přes 
problémy s výrobnou VW vyplývající z vysoké ceny pracovní síly 
(částečné propouštění, prodloužení pracovní doby bez zvýšení 
mzdy) a vyrábí se zde např. Audi A3 

Ekonomika Belgie



  premiér
Elio DI RUPO (sociální demokrat)

    Belgie má od 21.6.2013 nového krále. Po 20 
letech vlády odstoupil dosavadní panovník 
Albert II. Na jeho místo nastoupil jeho syn, 
třiapadesátiletý princ Philippe. Jeho hlavní 
výzvou bude udržet pohromadě zemi oslabenou 
rozpory mezi Vlámy a frankofonními Valony.
    Devětasedmdesátiletý Albert II. se vzdal 
trůnu ze zdravotních důvodů. Královskou  
přísahu pak před poslanci složil jeho syn, 
třiapadesátiletý princ Philippe, jenž se stal 
sedmým králem od vzniku Belgie v roce 1830.
    Philippe tak učinil ve třech oficiálních jazycích 
Belgie - holandsky, francouzsky a německy. V 
nástupním projevu řekl, že si je vědom své 
odpovědnosti. Zdůraznil potřebu vyvažovat 
"jednotu a rozmanitost" a fakt, že rozmanitost 
Belgie je její silou. Současně zdůraznil klíčovou 
roli federálních částí země a přislíbil s nimi 
"konstruktivně pracovat". Připomněl také klíčový 
význam Evropské unie a "hrdost, že Belgie 
může hostit její instituce".



  

Hlavní město: Amsterdam
Rozloha: 41 527 km2

Počet obyvatel: 16 338 000
Oficiální jazyk: nizozemština
Státní zřízení: 
konstituční monarchie
Hlavní náboženství: římsko-
katolická církev (32 %)
NL reformovaná církev (14 %) bez 
vyznání (40 %)
Čas: SEČ 0
Měna: Euro (EUR)

Nizozemské království



  

Ekonomika Nizozemska
• závislost na exportu (2/3 tvoří průmyslové výrobky)
• reexport = 40 % vývozu (Rotterdam = největší světový přístav)
• tahouny ekonomiky jsou obří koncerny, ale 90 % firem má méně 

než 10 zaměstnanců 
• nejdůležitější odvětví jsou

– potravinářství (zemědělský průmysl) - koncerny Unilever a 
Ahold, pivovary Heineken, Amstel (spadá do skupiny Heineken), 
Grolsch 

– tabákový průmysl 
– chemický – Shell (petrochemie), DSM, AKZO Nobel
– elektrotechnický – Philips (vývoj technologií)



  

nizozemský premiér 
Mark RUTTE 

nizozemský král 
WILLEM-ALEXANDER 
od 30.4.2013 (po abdikaci své matky 
Beatrix)



  

Hlavní město: Lucemburk 
(Luxembourg)
Rozloha: 2 586 km2

Počet obyvatel: 462 690
Oficiální jazyk: administrativními jazyky 
jsou francouzština, němčina a 
lucemburština.
Státní zřízení: velkovévodství
Hlavní náboženství: katolické, malé 
komunity protestantské a židovské
Čas: SEČ 0
Měna: Euro (EUR)

Lucemburské velkovévodství



  

Lucembursko

• s výší příjmů 45 360 USD na 1 obyvatele bylo 
se Švýcarskem nejbohatší zemí světa

• za svůj blahobyt vděčí bankovnímu sektoru
• ze zemí EU má největší podíl cizinců ve 

složení obyvatelstva (30 %)
• je sídlem Evropského parlamentu a 

Evropského soudního dvora



  

lucemburský velkovévoda 
Henri

expremiér a současný 
předseda Evropské komise

 Jean-Claude 
Juncker

lucemburský premiér 

Xavier BETTEL


	Snímek 2
	Snímek 7
	Snímek 10

