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Zbigniew Mazur
"Nowy" patriotyzm niemiecki

W artykule scharakteryzowano dyskusj  w Republice Federalnej Niemiec na temat kszta tu tzw.
nowego patriotyzmu niemieckiego. Ta synkretyczna i wci  niedookre lona koncepcja, zyskuj ca
na popularno ci w ci gu ostatnich lat, stanowi kolejn  prób  zdefiniowania to samo ci
niemieckiej - po skrajnie nacjonalistycznej, potem "europejskiej" i wreszcie uj tej w formule
"patriotyzmu konstytucyjnego". Jej pojawienie si  nale y wi za  z projektem przekszta cenia
Niemiec w pa stwo i naród "normalne".

Józef K. Pietrzak
Kryzys pracy. Pogl dy socjologów niemieckich

Prezentowany artyku  obejmuje zagadnienia rozumienia kryzysu pracy w ród wybranych
socjologów niemieckich. Skala problemów zwi zanych z poj ciem pracy jako warto ci, wokó
której koncentruje si  dzia alno  cz owieka, wp ywa na uk ad artyku u. Rozdzia  pierwszy
dotyczy analizy pracy w uj ciu klasyków socjologii (M. Weber, K. Mannheim), rozdzia  drugi
obejmuje pogl dy autorów wspó czesnych. Natomiast rozdzia  trzeci sygnalizuje pewne nowe
trendy istniej ce w podej ciu do zagadnie , a wyst puj ce w zjednoczonej Republice Federalnej
Niemiec.

Tomasz Budnikowski
Niemiecki rynek pracy. Symptomy poprawy

Po paru latach bardzo mizernego wzrostu gospodarczego - znaczonego nawet warto ciami
ujemnymi - od ko ca 2005 r. gospodarka zaczyna znów nabiera  wigoru. Nast puje poprawa
sytuacji finansów publicznych, jak i powolna sanacja rynku pracy. Zmiany na tym ostatnim s
utrudnione zwa ywszy na pewne specyficzne rozwi zania przyj te w tym kraju, takie jak:
szczególnie wysoki udzia  kosztów towarzysz cych p acom, ograniczona elastyczno  rynku pracy
czy relatywnie dobre zabezpieczenie finansowe bezrobotnych. Efektem systematycznie
wprowadzanych reform zapocz tkowanych przez Komisj  Hartza ju  w 2002 r. s  powolne acz
pozytywne zmiany najwa niejszych wska ników pokazuj cych wykorzystanie potencja u si y
roboczej. Pocz wszy od 2005 r. mamy do czynienia ze spadkiem wielko ci bezrobocia, przy czym,
szczególnie wa ne jest to, e proces ten przebiega szybciej w nowych krajach federacji. Na
znacz ce podkre lenie zas uguje fakt ograniczenia liczby osób d ugotrwale pozbawionych pracy.
Zbyt du a jest jednak nadal liczba osób zadowalaj cych si  otrzymywanym wiadczeniem
finansowym i niewykazuj cych gotowo ci do podj cia pracy zarobkowej.

odzimierz Bialik
Wyprzeda  buntu. Literatura trywialna w Republice Federalnej Niemiec



Praca z zakresu krytyki ideologii jest po wi cona tzw. literaturze trywialnej (masowej,
popularnej, brukowej) w RFN przed zjednoczeniem Niemiec. Najwa niejszym jej celem jest
obna enie mniej lub bardziej ukrytych struktur indoktrynacyjnych, które (nawet) pod pozorem
"buntu" przedstawiaj wiat jako dobry i niezmienialny. Ten rozd wi k mi dzy powierzchownym,
deklarowanym protestem przeciw niektórym negatywnym zjawiskom spo ecznym (stereotypy
narodowe, pa stwo autorytarne, rasizm itd.) a rzeczywistym, cho  "podskórnym" utrwalaniem
tych schematów my lowych i uprzedze  masowego czytelnika jest g ówn  tez  pracy. To
nieprzekraczanie "horyzontu oczekiwa ", a zatem uwzgl dnianie potrzeb czytelniczych,
poprzedzone zosta o procesem kszta towania tych potrzeb. Analiza tego typu manipulacji pozwala
postawi  tez , e czytelnik ten zosta  przez autorów literatury masowej uprzednio ukszta towany,
eby nie rzec "wyprodukowany". To nie on kupuje t  literatur , lecz, w paradoksalny sposób, ona

kupuje jego. Zachodnioniemiecka literatura trywialna by a zatem instrumentem "pedagogiki
spo ecznej". Manipulowany czytelnik by  (jest) sprzedawany tej literaturze, a nie ona jemu, by
zatem "sprzedawany" pewnej opcji ówczesnego systemu spo eczno-politycznego.

Jadwiga Kiwerska
USA w polityce Niemiec

Stosunki niemiecko-ameryka skie przesz y w ostatnich kilkunastu latach wyra n  ewolucj .
Wynika o to m.in. z nowych uwarunkowa  polityki zagranicznej zjednoczonych Niemiec oraz
zmieniaj cej si  pozycji USA na arenie mi dzynarodowej. Wprawdzie w okresie rz dów koalicji
CDU/CSU-FDP utrzymywa a si  dobra atmosfera we wzajemnych relacjach, a USA stanowi y
jeden z najwa niejszych punktów odniesienia dla polityki Bonn. Jednak ju  wówczas nie
unikni to pewnych kontrowersji, co nie zmieni o roli Ameryki w polityce RFN. Doj cie do

adzy koalicji SPD/Zieloni w 1998 r. pocz tkowo nie zwiastowa a odej cia od bezkolizyjnych
relacji z USA. Sytuacja zmieni a si  pod wp ywem wydarze  b d cych skutkiem 11 wrze nia, w
tym po og oszeniu "doktryny Busha" i interwencji w Iraku. W kluczowym momencie relacje
niemiecko-ameryka skie znalaz y si  w stadium "zatrucia". Wyj cie z tego stanu nast pi o
dopiero po zmianie niemieckiej konfiguracji politycznej w 2005 r. Nast pi  powrót do dobrej
atmosfery we wzajemnych stosunkach, ale na zmienionych warunkach, w których Berlin dzia a
jako bardzo wa ny i cenny dla Waszyngtonu partner.

Adam Krzymowski
Ameryka ska wizja roli Sojuszu Pó nocnoatlantyckiego po upadku systemu blokowego

Autor w swoim artykule przedstawia Stany Zjednoczone Ameryki, jej wizj  i instrumenty
oddzia ywuj ce na rol  Sojuszu Pó nocnoatlantyckiego w latach 1989-2000. Omawiaj c procesy
zachodz ce w stosunkach transatlantyckich na pocz tku lat 90., autor podkre la, i  nowa
sytuacja w Europie po upadku systemu blokowego mia a wp yw na now  rol  Sojuszu
Pó nocnoatlantyckiego. Stany Zjednoczone g osz ce has o Europy nie podzielonej i wolnej
wi za y kraje Europy rodkowej z interesami USA. Natomiast w proces integracji europejskiej,
który wchodzi  w nowy etap, Stany Zjednoczone stara y si  w czy  w celu budowy nowej
rzeczywisto ci, zgodnie ze swoimi strategicznymi interesami, utrzymuj c " wiatow  rol " swych si
zbrojnych. Autor ponadto wskazuje, e jednocze nie USA przesz o do realizacji wizji Sojuszu,
który nie koncentruje si  wy cznie na Europie jako takiej, nie ogranicza do jej terenu swoich
zainteresowa  ani dzia a  w celu stania na stra y swych interesów w skali globalnej. Autor
artyku u podkre la tak e, i  USA potrzebuj  europejskich sojuszników. Z pewno ci  potrzebuj
Europy do realizacji globalnej misji Sojuszu wychodz cego poza obron  jedynie terytorium
cz onków organizacji. Ponadto, spo eczno  mi dzynarodowa po pewnym optymizmie z pocz tku



lat 90., dotycz cej bezpiecze stwa, dostrzeg a powa ne wyzwania oraz zagro enia, na które trzeba
odpowiedzie  poprzez instrumenty o charakterze globalnym.

Bogdan Koszel
Polska i Niemcy a europejskie aspiracje Ukrainy

Kieruj c si  przes ankami historycznymi i geopolitycznymi po 1991 r. Polska wspar a trudny
proces ukrai skiej transformacji. D a do odseparowania Ukrainy od cis ego wspó dzia ania z
Rosj  i zbli enia tego pa stwa do Unii Europejskiej. W latach 90. Polska uchodzi a za g ównego
lobbyst  Ukrainy w Europie Zachodniej, w tym równie  w Niemczech. W hierarchii celów
niemieckiej polityki zagranicznej Ukraina od czasu uzyskania niepodleg o ci zajmowa a
drugorz dne miejsce. Przez lata 90. i w pocz tkach nowego stulecia zainteresowanie w RFN
Ukrain  i jej problemami by o niewielkie, dla gospodarki niemieckiej rynek ukrai ski nie
przedstawia  te  zbyt wielkiej warto ci. Niemcy kieruj c si  w swojej polityce wschodniej
maksym  Russia first w gestach i zaanga owaniu wobec Kijowa starali si  nie czyni  niczego, co
mog oby by  odczytane w Moskwie jako nieprzyjazny akt. Po "pomara czowej rewolucji"
utworzony jesieni  2005 r. pod kierownictwem A. Merkel koalicyjny gabinet CDU/CSU-SPD z
wi kszym dystansem podchodzi  do wcze niejszej strategii G. Schr dera ? preferencji dla
stosunków z Rosj  i pewnej dyskryminacji Kijowa. Ze wzgl du na autorytarne zap dy
administracji kremlowskiej i t amszenie wolno ci s owa w Rosji, Niemcy z wi ksz
wstrzemi liwo ci  mówili o "strategicznym partnerstwie" z Moskw . Niejako automatycznie
poprawia o to stan ich relacji z Ukrain . Obiecywano Ukrainie szczególny status w ramach
unijnej Europejskiej Polityki S siedztwa, ale pomimo zabiegów i wsparcia Polski Niemcy nie
okre li y perspektywy przyst pienia tego pa stwa do Unii Europejskiej.

Henning Klodt
Skutki rozszerze  Unii Europejskiej dla niemieckiego handlu zagranicznego

W powy szym artykule autor koncentruje si  na analizie stosunków handlowych Niemiec z
krajami, które przyst pi y w 2004 r. do Unii. Najpierw bada, czy rozszerzenie UE doprowadzi o
faktycznie do skokowej intensyfikacji powi za  handlowych, przyjmuj c za punkt odniesienia
wcze niejsze rozszerzenia ugrupowania. Nast pnie analizuje rodzaje stosunków handlowych,
wychodz c od hipotezy, e handel mi dzyga ziowy wymaga du o silniejszych dostosowa
strukturalnych ni  handel wewn trzga ziowy. Dla oceny zakresu tego ostatniego handlu rozwija
now  koncepcj  pomiaru, wyprowadzon  bezpo rednio z koncepcji kosztów komparatywnych.
Autor dochodzi do wniosku, e rozszerzenie na Wschód nie wywar o istotniejszego wp ywu na
handel zagraniczny Niemiec. Uk ady europejskie zawarte we wczesnych latach 90. mi dzy UE a
kandydatami do akcesji z Europy rodkowej i Wschodniej, tak znacznie ju  zredukowa y bariery
handlowe, e efekty handlowe rozszerzenia na Wschód mog y wyst pi  ju  przed oficjaln
akcesj .

Ilona Romiszewska
Niemcy - Chiny. Pomi dzy rachunkiem ekonomicznym, kultur  a polityk

W artykule przedstawiono ocen  niemiecko-chi skich stosunków gospodarczych na tle rozwoju
wspó pracy gospodarczej Chin ze wiatem. Uzna  nale y, i  stosunki bilateralne pozostaj
zdeterminowane nie tylko potrzebami gospodarczego rozwoju, ale przynajmniej po stronie
chi skiej kreowane s  przez polityk  i kultur . Analiza obejmuje wy cznie Chiny
kontynentalne. Weryfikacji poddano tez , i  mimo niezwykle dynamicznego rozwoju wspó pracy



gospodarczej nale y j  nadal traktowa  w kategorii nadrabiania przez Niemcy zaleg o ci
powsta ych w stosunku do innych, zw aszcza azjatyckich partnerów Chin. Stwierdzenie to
pozostaje zasadne, mimo i  RFN jest ich najwi kszym partnerem handlowym spo ród pa stw
cz onkowskich Unii Europejskiej i st d te  nap ywa najwi cej inwestycji bezpo rednich.
Równie  dla Niemiec ChRL pozostaje najwi kszym partnerem handlowym regionu Azji i
Pacyfiku. Nale y jednocze nie zauwa y  szybkie tempo wzrostu konkurencyjno ci Chin na rynku
niemieckim, które sta y si  znacz cym eksporterem wielu towarów. Za najwa niejsz  zmian  w
relacjach wzajemnych uzna  nale y zaanga owanie na niemieckim rynku papierów
warto ciowych. To pozwala osi gn  temu krajowi dodatnie saldo wymiany kapita owej.
Rozwojem bilateralnych stosunków gospodarczych w przysz o ci zainteresowane s  obie strony, a
na ich przebieg b dzie mia  wp yw sposób dalszej realizacji przez Chiny polityki gospodarczej.

Micha  Bo ek
Strategia polityczna CDU/CSU przed wyborami prezydenta federalnego w 1959 roku

Dobiegaj ca ko ca w 1959 r. druga kadencja pierwszego prezydenta Republiki Federalnej
Niemiec Theodora Heussa naturaln  kolej  rzeczy na porz dku dziennym debaty politycznej
postawi a kwesti  znalezienia jego nast pcy. Jako pierwsi do dyskusji przyst pili politycy
CDU/CSU, którzy uwa ali powszechnie, e oprócz funkcji kanclerza tak e stanowisko
prezydenta powinno przypa  w udziale osobie przez nich rekomendowanej. Jako g ówny
argument podawali oni fakt bezprecedensowego sukcesu wyborczego, jaki w wyborach do
Bundestagu w 1957 r. zanotowali chadecy, zdobywaj c bezwzgl dn  liczb  mandatów w izbie.
Pocz tkowo kwestia ta nie wzbudza a wi kszych emocji. Niemniej z czasem uros a ona do rangi
kluczowego problemu politycznego. Pos u a bowiem czo owym politykom CDU/CSU do
przeprowadzenia rozgrywki o w adz  wewn trz formacji mi dzy Konradem Adenauerem i
Ludwigiem Erhardem. Powsta y na tym tle konflikt w du ym stopniu zagra  jedno ci ca ej
formacji politycznej. I cho  w ostateczno ci konflikt w onie CDU/CSU uda o si  za egna ,
wydarzenia te powa nie nadszarpn y autorytet polityczny K. Adenauera, staj c si  praktycznie
pocz tkiem ko ca jego politycznej kariery.

Agnieszka Bielawska
Ko cio y niemieckie wobec integracji Polski z Uni  Europejsk

W artykule omówione zosta o stanowisko ko cio ów niemieckich wobec integracji Polski z Uni
Europejsk  w latach 1990-2004 oraz rola adwokata Polski odgrywana przez Republik  Federaln
Niemiec w tym procesie. Autorka rozpocz a od naszkicowania postawy Ko cio a
rzymskokatolickiego i Ewangelickiego Ko cio a Niemiec wobec dyskusji o wschodnim
rozszerzeniu i podkre li a, e Ko cio y wspiera y wst pienie Polski w struktury Unii Europejskiej,
jak i pozosta ych pa stw kandydackich, od momentu z o enia w siedzibie Komisji Europejskiej w
Brukseli oficjalnego wniosku w sprawie rozpocz cia negocjowania umowy o stowarzyszeniu ze
Wspólnotami. Nast pnie w artykule szeroko omówiona zosta a postawa oraz liczne dokumenty
ko cio ów niemieckich odnosz ce si  do niektórych etapów zwi zanych z przyst pieniem Polski
do UE oraz ich reakcja na rozszerzenie, które nast pi o w maju 2004 r.

Wojciech Sz. Kowalski
Gie dy Niemiec w gospodarce wiatowej

Niemieckie gie dy papierów warto ciowych, tj. Deutsche Börse oraz gie dy regionalne s
instytucjonalnym przejawem tzw. alpejskiego lub/i nadre skiego modelu kapitalizmu. Pomimo



tego, e powsta y jako instytucje pa stwowe, nie tylko umiej tnie zaadoptowa y si  do
przeobra e  w gospodarce wiatowej, lecz tak e odgrywaj  w nich coraz wa niejsz  rol . Dotyczy
to w szczególno ci Deutsche Börse, tj. dawnej Frankfurt Stock Exchane, która w 2003 r
przeprowadzi a w asne IPO (Initional Public Offering). Pod koniec lat 90. instytucja ta, wraz ze
szwajcarsk  Swiss Options and Financial Futures Exchange utworzy a rynek EUREX. W efekcie
tego powsta a najwi ksza na wiecie gie da instrumentów pochodnych. Po dwukrotnie
niepomy lnych próbach po czenia z London Stock Exchange (w 2001 i 2005) Deutsche Börse
postawi a na rozwój organiczny oraz kooperacj  z ro nymi mniejszymi zagranicznymi gie dami
papierów warto ciowych. Szczególnie obiecuj ca mo e si  wydawa  kontynuowana w a nie
wspó praca z rynkami kapita owymi Chin i Indii.


