
�

Spis treści 

Wykaz skrótów ..............................................................................................  13

Wstęp  .......................................................................................................  15

Rozdział I
Geneza i Wyznaczniki polityki rządu Wielkiej  
koalicji cdu/cSu/Spd .........................................................................  19
1.1. Geneza i program rządu Wielkiej koalicji cdu/cSu/Spd ...........  19
1.2. nowe wyznaczniki wewnętrzne polityki zagranicznej niemiec  

w latach 2005–2009 ...............................................................................  24
1.3. Wyznaczniki zewnętrzne .......................................................................  44

Rozdział iI
ramy inStytucjonalne, założenia oraz ogólny 
bilanS polityki zagranicznej rządu  
Wielkiej koalicji cdu/cSu/Spd 2005–2009 .................................  48
2.1. ramy instytucjonalne polityki zagranicznej .......................................  48
2.2. mechanizm decyzyjny oraz założenia polityki zagranicznej  

rządu cdu/cSu/Spd ...........................................................................  56
2.3. ogólny bilans polityki zagranicznej i bezpieczeństwa rządu  

cdu/cSu/Spd ......................................................................................  �5
2.3.1. działania na rzecz wsparcia onz ............................................  �8
 2.3.1.1. działalność niemiec w onz .......................................  80
 2.3.1.2. obecność onz w niemczech .....................................  80
2.3.2. pozycja niemiec w gospodarce światowej ...............................  82
2.3.3. rola w rozwiązywaniu wybranych problemów globalnych ....  88
 2.3.3.1. ochrona środowiska naturalnego i klimatu oraz  

 polityka energetyczna  ..................................................  88



8

 2.3.3.2. międzynarodowa ochrona praw człowieka i pomoc  
 humanitarna  ..................................................................  103

 2.3.3.3. zwalczanie terroryzmu międzynarodowego  
 i zorganizowanej przestępczości ..................................  104

 2.3.3.4. działania na rzecz rozbrojenia i kontroli zbrojeń  
 oraz eksportu broni .......................................................  105

2.4. niemcy w strukturach euroatlantyckich .............................................  107
2.4.1. unia europejska .........................................................................  107
2.4.2. naTO i stosunki transatlantyckie .............................................  110

2.5. znaczenie rosji i obszaru postradzieckiego (Wnp) ........................  115
2.6. Wyzwania i priorytety w polityce wobec krajów rozwijających się ...  122

2.6.1. rola i funkcje polityki rozwojowej ...........................................  122
2.6.2. Strategia i priorytety regionalne ...............................................  125

Rozdział iiI
globalizacja i bezpieczeńStWo międzynarodoWe  
jako WyzWania dla polityki zagranicznej rządu  
cdu/cSu/Fdp .............................................................................................  12�
3.1. Geneza i ogólny program rządu chadecko-liberalnego w polityce 

zagranicznej i bezpieczeństwa ..............................................................  12�
3.2. niemcy wobec wyzwań światowego kryzysu finansowego ...............  136

3.2.1. dążenie do ożywienia handlu zagranicznego ..........................  142
3.2.2. próby wdrożenia uzgodnień g-20 .............................................  144

3.3. rola niemiec w rozwiązywaniu wybranych problemów globalnych .  149
3.3.1. poszukiwanie nowych partnerów i form współpracy  

polityczno-gospodarczej w regionach pozaeuropejskich ........  149
3.3.2. problemy reformy polityki rozwojowej ....................................  165
3.3.3. problemy klimatyczno-energetyczne .........................................  168

3.4. nowe wyzwania polityki bezpieczeństwa międzynarodowego .........  1�2

Rozdział iV
rząd cdu/cSu/Fdp Wobec WyzWań reFormy,  

FunkcjonoWania i roli międzynarodoWej  
unii europejSkiej ........................................................................  18�

4.1. implikacje wdrażania traktatu lizbońskiego dla polityki  
europejskiej niemiec .............................................................................  18�

4.2. Stanowisko wobec nowej strategii „europa 2020” oraz  
współpracy z Francją .............................................................................  192

4.3. Wybrane aspekty roli niemiec w funkcjonowaniu oraz  
kształtowaniu przyszłości ue ...............................................................  198
4.3.1. implikacje stanowiska niemiec dla dalszego  

funkcjonowania ue ....................................................................  198



9

4.3.2. niemcy wobec zwiększenia własnej pozycji oraz roli  
międzynarodowej ue .................................................................  207

4.4. rola i znaczenie współpracy z rosją w kontekście europejskim ...  216
4.4.1. charakter partnerstwa politycznego .........................................  216
4.4.2. znaczenie współpracy gospodarczej .........................................  221
4.4.3. gazociąg północny ......................................................................  225

4.5.  przesłanki i wyzwania partnerstwa polsko-niemieckiego w ue .....  22�
4.5.1. europejskie priorytety współpracy polsko-niemieckiej ..........  22�
4.5.2. główne przesłanki kontrowersji niemiecko-polskich  

w pierwszej dekadzie XXi w.  ..................................................  228
4.5.3. poszukiwanie nowej formuły współpracy polsko-niemieckiej  235
4.5.4. Wyzwania współpracy polsko-niemieckiej w ue ....................  23�
 4.5.4.1. bezpieczeństwo energetyczne ......................................  23�
 4.5.4.2. trójkąt Weimarski  ........................................................  244
 4.5.4.3. perspektywy partnerstwa polsko-niemieckiego  

 w ue ...............................................................................  246

Epilog. niemcy 2010 – nowe wyzwania w polityce wewnętrznej  
i zagranicznej..........................................................................................  251

Streszczenie w języku niemieckim ..............................................................  262

bibliografia cytowana ...................................................................................  266

załączniki .......................................................................................................  282
i. powierzchnia i ludność ...............................................................  284
ii. Wybory i polityka ........................................................................  293
iii. bundeswehra ................................................................................  298
iV. gospodarka i społeczeństwo .....................................................  299
V.  Finanse i budżet ..........................................................................  301
Vi.  Handel i inwestycje .....................................................................  303
Vii.  energia i klimat ...........................................................................  304
Viii.  pomoc rozwojowa ........................................................................  308
iX. niemcy w ue ..............................................................................  310
X. polska–niemcy .............................................................................  313

indeks .............................................................................................................  315



10

inhaltsverzeichnis 

abkürzungen .................................................................................................  13

einleitung .......................................................................................................  15

Kapitel i
die entSteHung und beStimmungSFaktoren  
der regierung der groSSen koalition Von  
cdu/cSu/Spd 2005 ....................................................................................  19
1.1. entstehung und das programm der regierung der grossen  

koalition cdu/cSu/Spd ....................................................................  19
1.2. neue inneren bestimmungsfaktoren der außenpolitik  

deutschlands in den jahren 2005-2009 ..............................................  24
1.3. aüsseren bestimmungsfaktoren ..........................................................  44

Kapitel ii
inStitutionelle raHmen, programm und allgemeine 
bilanz  der auSSenpolitik der regierung  
der groSSen koalition cdu/cSu/Spd 2005–2009 ......................  48
2.1. institutionale rahmen der außenpolitik ...........................................  48
2.2. der entscheidungsmechanismus und das programm  

der cdu/cSu/Spd-bundesregierung ................................................  56
2.3. allgemeine bilanz der aussen-und Sicherheitspolitik  

der cdu/cSu/Spd-bundesregierung ................................................  �5
2.3.1. Handeln für die uno-unterstützung ........................................  �8
 2.3.1.1. das Wirken deutschlands in den Vereinten  

 nationen .........................................................................  80
 2.3.1.2. die anwesenheit der Vereinten nationen in  

 deutschland ...................................................................  80
2.3.2. die Stellung deutschlands in der Weltwirtschaft ..................  82



11

2.3.3. rolle bei der lösung ausgewählter globalen Fragen ............  88
 2.3.3.1. umwelt- und klimaschutz, sowie energiepolitik .....  88
 2.3.3.2. internationaler Schutz der menschenrechte und  

 humanitäre Hilfe ...........................................................  103
 2.3.3.3. bekämpfung des internationalen terrorismus und  

 des organisierten Verbrechens ....................................  104
 2.3.3.4. das engagement für die abrüstung und  

 rüstungskontrolle..........................................................  105
2.4. deutschland in der euroatlantischen Strudkturen ............................  107

2.4.1. europäische union .....................................................................  107
2.4.2. nato und die transatlantischen beziehungen ......................  110

2.5. bedeutung russlands und des postsowjetischen raumes (guS) ..  115
2.6. proritäten in der entwicklungspolitik ................................................  122

2.6.1. rolle und Funktionen der entwicklunspolitik ........................  122
2.6.2. Strategie und regionale prioritäten ..........................................  125

Kapitel iii
globaliSierung und internationale SicHerHeit  
alS HerauSForderungen Für auSSenpolitik  
der cdu/cSu/Spd- bundeSregierung .....................................  12�
3.1. entstehung und allgemeines programm der christlich-liberalen  

regierung in der außen- und Sicherheitspolitik ..............................  12�
3.2. deutschlands einstellung zur Weltwirtschaftskrise und Streben  

nach der belebung des außenhandels ...............................................  136
3.2.1. das Streben nach der belebung des aussenhandels .............  142
3.2.2. die bemühungen um die imolementierung der g-20 –  

beschlüsse.....................................................................................  144
3.3. rolle deutschlands bei der lösung ausgewählter globaler  

probleme .................................................................................................  149
3.3.1. das Streben nach neuen partnern und Formen der  

politisch-wirtschaftlichen zusammenarbeit in dem  
außereuropäischen regionen ....................................................  149

3.3.2. probleme der reformen der entwicklungspolitik ..................  165
3.3.3. klima-energetische probleme ....................................................  168

3.4. neue Herausforderung der Sicherheitspolitik ..................................  1�2
 
Kapitel iV 
die Haltung deutScHlandS zur HerauSForderung  
reForm, Funktionierung und der internationalen 
rolle der europaeiScHen union ...............................................  18�
4.1. implikationen der einführung des lisaboner Vertrages für  

die europapolitik deutschlands ..........................................................  18�



12

4.2. einstellung zur neuen Strategie „europa 2020“ und  
zusammenarbeit mit Frankreich .........................................................  192

4.3. einge aspekte rolle deutschlands beim Funktionieren  
und gestaltung der eu-zukunft ........................................................  198
4.3.1. implikationen der Haltung deutschlands für die weitere  

Funktionierung der eu ..............................................................  198
4.3.2. deutschlands Handlung zur Stärkung eigener Stellung und 

internationaler rolle der eu ....................................................  207
4.4. rolle und bedeutung der zusammenarbeit mit russland  

im europäischen kontext .....................................................................  216
4.4.1. natur der politischen partnerschaft .........................................  216
4.4.2. bedeutung der wirtschaftlichen zusammenarbeit ..................  221
4.4.3. die ostseepipeline ......................................................................  225

4.5. Voraussetzungen und Herausforderungen der deutsch-polnischen 
partnerschaft in der eu .......................................................................  22�
4.5.1. europäische prioritäten der deutsch-polnischen  

zusammenarbeit ..........................................................................  22�
4.5.2. Hauptproblem der deutsch-polnischen kontroversen im  

ersten jahrzehnt des XXi jahrhunderts ..................................  228
4.5.3. der Suche nach neuen Formeln der deutsch-polnischen  

zusammenarbeit ..........................................................................  235
4.5.4. Herausforderungen der deutsch-polnischen  

zusammenarbeit in der eu ......................................................  23�
 4.5.4.1. energiesicherheit ...........................................................  23�
 4.5.4.2. Weimarer dreieck .........................................................  244
 4.5.4.4. perspektiven der deutsch-polnischen partnerschaft  

 in der eu .......................................................................  246

Epiloge: deutschland 2010-neue Herausforderungen in der innen-  
und außenpolitik ...................................................................................  251

zusammenfassung in deutsch ....................................................................  262

zitierte bibliographie ...................................................................................  266

anhang: tabellen, Schemata .......................................................................  282

Personenregister ............................................................................................  315



15

Wstęp

W 2010 r. mija 20 lat od chwili pokojowego zjednoczenia niemiec jako 
następstwa przezwyciężenia konfliktu Wschód–zachód oraz przystąpienia 
nrd do rFn. W ciągu tych dwóch dekad, zjednoczone niemcy dokonały 
znacznych przeobrażeń wewnętrznych oraz poszukiwały intensywnie nowej 
roli międzynarodowej. procesy powyższe uległy wyraźnemu przyspieszeniu 
pod koniec pierwszej dekady XXi wieku, kiedy to niemcy w dobie postę-
pującej globalizacji stanęły wobec szeregu nowych wyzwań i zagrożeń w sto-
sunkach międzynarodowych. 

celem monografii jest przedstawienie nowych tendencji w polityce zagra-
nicznej niemiec w kontekście nowych wyzwań i zagrożeń globalizacji, bezpie-
czeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej pod koniec pierwszej 
dekady XXi wieku. monografia posiada zatem wymiar współczesny i pro-
gnostyczny. koncentruje się głównie na polityce rządu federalnego, który 
zgodnie z ustawą zasadniczą i praktyką dawnej rFn od 1949 r. odgrywa 
kluczową rolę w kształtowaniu i realizacji polityki wewnętrznej i zagranicznej. 
jej cezura czasowa obejmuje lata 2005–2010. praca podejmuje zatem zarówno 
uwarunkowania i bilans polityki zagranicznej i bezpieczeństwa rządu Wielkiej 
koalicji cdu/cSu/Spd w latach 2005–2009 do wyborów do bundestagu 
z 27 września 2009 r., jak też utworzonego w wyniku powyższych wyborów 
nowego rządu chadecko-liberalnego cdu/cSu/Fdp. cezurą końcową mono-
grafii jest kwiecień 2010 r. Stawia to autora przed wieloma trudnościami, 
związanymi głównie z brakiem niezbędnego dystansu do procesów i wielu 
wydarzeń bieżących, które nie zawsze mogą być przedmiotem obiektywnej 
oceny, gdyż nie zostały całkowicie zakończone i podlegają dalszej ewolucji. 
Stąd też w epilogu ograniczono się wyłącznie do tezowego zasygnalizowa-
nia ogólnych przesłanek oraz tendencji rozwojowych w polityce zagranicznej 
i bezpieczeństwa niemiec w drugiej dekadzie XXi w.

przyjęte założenia merytoryczne i ramy czasowe przesądzały przyjęcie 
odpowiedniej konstrukcji monografii, której problematyka w oparciu o kry-
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teria chronologiczne i problemowe znalazła odzwierciedlenie w czterech 
rozbudowanych rozdziałach:
• geneza i polityka rządu Wielkiej koalicji cdu/cSu/Spd (i),
• ramy instytucjonalne oraz ogólny bilans polityki zagranicznej rządu Wiel-

kiej koalicji cdu/cSu/Spd (ii),
• globalizacja i bezpieczeństwo międzynarodowe jako wyzwanie dla polityki 

zagranicznej rządu cdu/cSu/Fdp (iii),
• rząd cdu/cSu/Fdp wobec wyzwań reformy, funkcjonowania i roli mię-

dzynarodowej unii europejskiej (iV),
• epilog: niemcy 2010: nowe wyzwania dla polityki wewnętrznej i zagra-

nicznej. 
ze względu na fakt, iż polityka zagraniczna i bezpieczeństwa niemiec 

w latach 2005–2010 charakteryzowała się zarówno wyraźną tendencją do kon-
tynuacji, jak też zmian i modyfikacji, konieczne było,w rozdziałach iii i iV, 
przy analizie polityki rządu cdu/cSu/Fdp 2009/2010 sięgnięcie do niektórych 
antycendencji z lat 2005–2009. dotyczy to zwłaszcza, w rozdziale iV, proble-
matyki relacji polsko-niemieckich w kontekście europejskim, która celowo 
nie została szerzej potraktowana w rozdziałach i–iii. epilog koncentruje się 
z kolei na sprawach bieżących i prognostycznych, próbując syntetycznie ocenić 
znaczenie nowych wyzwań wewnętrznych i międzynarodowych dla polityki 
rządu cdu/cSu/Fdp na początku drugiej dekady XXi w. 

W monografii zastosowano wiele metod właściwych naukom społecznym 
– analizy zawartości, elementy metody systemowej i czynnikowej oraz ele-
menty innych metod i technik badawczych. Szczególne znacznie miała bieżąca 
obserwacja autora, polegająca na analizie wszelkich dostępnych materiałów 
prasowych – głównie w trybie online, radiu i telewizji niemieckiej (ard, 
zdF oraz na kanale dokumentacyjnym –phoenix). Wzbogaciły one znacznie 
prowadzone przez autora liczne dyskusje i konsultacje na temat polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa niemiec z autorami, ekspertami oraz dyplo-
matami i politykami niemieckimi. 

praca została oparta na rozległej bazie źródłowej i literaturze przedmio-
tu, które zostały wyszczególnione w ujęciu alfabetycznym na końcu mono-
grafii w bibliografii cytowanej. Wśród materiałów źródłowych to niezwykle 
cenne okazały się zbiory archiwum prasowego przy zarządzie głównym 
Spd w berlinie. zawierają one nie tylko wycinki prasowe w skali ogól-
noniemieckiej i międzynarodowej, ale także wiele niepublikowanych lub 
mało znanych materiałów i dokumentów rządowych, parlamentarnych, grup 
nacisku, organizacji i instytucji międzynarodowych itp. duże znaczenie miał 
również bieżący dostęp do materiałów internetowych wszystkich czołowych 
instytucji i ministerstw rządu federalnego w berlinie, zwłaszcza zaś urzędu 
kanclerskiego (www.budesregierung.de), ministerstwa Spraw zagranicznych 
– urzędu Spraw zagranicznych (aa) (www.auswaertiges-amt.de), resortów 
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gospodarki i technologii (www.bmwi.de), współpracy gospodarczej i roz-
wojowej (www.bmz.de), jak też wielu pozostałych resortów i instytucji na 
szczeblu federalnym i krajowym. niezwykle pomocne okazały się wymie-
nione już wyżej bieżące wiadomości i informacje, powszechnie dostępne na 
portalach internetowych telewizji i dzienników ogólnoniemieckich, jak też 
wielu instytucji międzynarodowych, zwłaszcza zaś ue i nato. 

W literaturze niemieckiej i międzynarodowej brak dotychczas pogłębionej 
analizy polityki zagranicznej niemiec w latach 2005–2009. najpełniej pro-
blematykę powyższą podejmuje praca zespołowa – Handbuch zur deutschen 
aussenpolitik [zob. S. Schmidt/g. Hellmann/r. Wolff, Hrsg., 2007]. jest to 
podręcznik zawierający szeroko opracowane hasła odnośnie poszczególnych 
zakresów oraz kręgów polityki zagranicznej i bezpieczeństwa niemiec w ujęciu 
problemowym. pod względem chronologicznym zawarta w nim analiza obej-
muje jednak tylko okres do lat 2005/2006. Funkcjonowanie Wielkiej koali-
cji w latach 2005–2009 najszerzej podejmuje analiza e. lohse/m. Wehner 
(2009) i m. maching und j. raschke Hg. (2009). próbę całościowej oceny 
jej polityki zagranicznej w szerokim kontekście międzynarodowym doko-
nał jeden z czołowych polityków Spd – g. erler (2009). Wiele ciekawych 
analiz i ocen cząstkowych znajdzie czytelnik zarówno w takich periodykach 
specjalistycznych, jak: „internationale politik” (berlin), „Welttrends” (podst-
dam), „integration” (berlin), „aus politik und zeitgeschichte” (berlin), jak 
też w czasopismach o charakterze społeczno-politycznym – „die politische 
meinung” (Sankt augustin), „neue gesellschaft/Frankfurter Hefte” (bonn), 
„internationale politik und gesellschaft” (bonn) oraz w wielu innych. bardzo 
wiele cennych analiz zawierają również strony i portale internetowe – podpo-
rządkowanej urzędowi kanclerskiemu Fundacji nauka i polityka w berlinie 
(www.swp.berlin.de), niemieckiego towarzystwa polityki zagranicznej (www.
dgap.de), centrum politycznych badań Stosowanych monachium (www.cap.
de) oraz szeregu innych instytutów naukowo-badawczych oraz ośrodków 
akademickich. Warto też wśród wielu biografii czołowych polityków niemiec-
kich wyróżnić ciekawą analizę porównawczą trzech kanclerzy – H. kohla, 
g. Schroedera i a. merkel – dokonaną przez – g. langgutha (2009). 

W literaturze polskiej na szczególną uwagę zasługują najnowsze analizy 
cząstkowe uwarunkowań, założeń i określonych kierunków polityki zagra-
nicznej i bezpieczeństwa niemiec z lat 2005-2009 takich autorów, jak: b. ko-
szel (2007, 2008, 2009/22, 2009/57), k. malinowski (2009), W.m. góralski 
red. (2007), b. brocka-palacz (2008), jak też analizy wybranych problemów 
niemieckiej polityki zagranicznej i wewnętrznej polityki zagranicznej w okre-
sie po 2009 r. w ramach biuletynu niemieckiego, dostępnego na portalu 
internetowym centrum Stosunków międzynarodowych w Warszawie – zob. 
p. buras (2009/1) r. żurek (2009/2), S. płóciennik (2010/3), j. gotkow-
ska (2010/4) r. Woś (2010/5) oraz wycinkowych ekspertyz: k. malinowski/
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z. mazur/p. kubiak (2009/30), a.k. kwiatkowska, red. (2009) oraz r. Fro-
muszkiewicz (2009/48/54/59). Szereg dodatkowych bieżących informacji, 
publikacji i przyczynków na temat niemiec oraz ich polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa zawierają miedzy innymi portale internetowe – instytutu 
zachodniego w poznaniu oraz ośrodka Studiów Wschodnich, polskiego 
instytutu Spraw międzynarodowych oraz centrum Stosunków międzyna-
rodowych w Warszawie. 

W monografii autor wykorzystał zarówno własne doświadczenia w kom-
pleksowych badaniach nad polityką zagraniczną niemiec w latach 1990–2005 
[zob. e. cziomer, 2005], jak też wiele analiz i opracowań indywidualnych 
w odniesieniu do jej uwarunkowań oraz wybranych zakresów i problemów 
w latach 2005–2009 w licznych pracach zbiorowych [zob. e. cziomer, 2005/3, 
17:18; 2006/4, 11:26; 2006, 71:104; 2008/29:70; 2008/55:98; 2009, 249:270]. 
dodatkową wartość poznawczo-merytoryczną mają powstałe pod redakcją 
autora prace zbiorowe [zob. e. cziomer, red. 2008 i 2010] oraz redagowane 
przez niego roczniki „krakowskich Studiów międzynarodowych” o charak-
terze niemcoznawczym i europejskim [zob. e. cziomer, red. 2006/4(iii), 
2007/4(iV), 2008/4(V), 2009/4(Vi)]. 

W załącznikach na końcu monografii umieszczono tabele, schematy 
i materiały informacyjne na temat niemiec współczesnych w następujących 
grupach tematycznych: i – powierzchnia i ludność, ii – Wybory i polityka, 
iii – bundeswehra, iV – gospodarka i społeczeństwo, V – Finanse i budżet, 
Vi – Handel i inwestycje, Vii – energia i klimat, Viii – pomoc rozwojowa, 
iX – niemcy w ue, X – polska–niemcy. pracę uzupełniają i wzbogaca-
ją tabele oraz schematy umieszczone w tekście monografii, pozwalając na 
dotarcie do poszerzonych informacji.

 
* * *

przygotowanie i publikacja poniższej monografii nie byłoby możliwe bez 
pomocy i wparcia ze strony wielu osób oraz instytucji. autor wyraża w tym 
miejscu serdeczne podziękowania Fundacji Współpracy polsko-niemieckiej 
w Warszawie i krakowskiej akademii im. andrzeja Frycza modrzewskiego 
w krakowie za wsparcie finansowe publikacji, dr beacie molo za pomoc 
w opracowaniu tabel i schematów oraz domowi Wydawniczemu elipsa 
w Warszawie za sprawne i szybkie opracowanie redakcyjne oraz wydruko-
wanie monografii.

Erhard Cziomer
 




