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Zdaniem ekspertów, testem dla Niemiec i ich przywództwa w Unii Europejskiej 
stał się kryzys fi nansowy państw strefy euro. W interesie państwa niemieckiego 
było bowiem uzdrowienie strefy euro i unijnej gospodarki. Stanowisko Niemiec 
(warunkowane głównie czynnikami wewnętrznymi) co do sposobu rozwiązania 
problemów zadłużonych państw różniło się znacząco od stanowiska innych krajów 
członkowskich UE. 

Odpowiedzi na pytanie o rolę Niemiec w rozwiązywaniu kryzysu strefy 
euro w kontekście ich interesów gospodarczych i ambicji politycznych stara się 
udzielić w swojej najnowszej monografi i Erhard Cziomer. Przedmiotem analizy 
jest „przede wszystkim ocena stanowiska rządu chadecko-liberalnego (CDU/CSU/
FDP) na czele z kanclerz Angelą Merkel wobec tego kryzysu” (s. 11). Powyższe-
mu celowi została podporządkowana struktura monografi i, na którą poza wstępem, 
składają się trzy rozdziały, wnioski końcowe i aneks zawierający tabele i wykresy, 
fragmenty umowy koalicyjnej CDU/CSU/SPD z 27 listopada 2013 r. (s. 215–232) 
oraz streszczenie w języku niemieckim. 

Rozdział pierwszy poświęcony został omówieniu założeń i ram instytucjo-
nalnych polityki zagranicznej Niemiec z uwzględnieniem kontekstu polityki eu-
ropejskiej (w tym koordynacji polityki europejskiej Niemiec po wejściu w życie 
traktatu lizbońskiego w 2009 r.) i poszukiwań nowej roli państwa niemieckiego 
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w Unii Europejskiej (s. 19–60). W tej części monografi i interesujące jest wskazanie 
głównych przesłanek i następstw światowego kryzysu fi nansowo-gospodarczego 
dla Niemiec w latach 2008–2009. E. Cziomer podkreśla, że „skutki światowego 
kryzysu fi nansowego w latach 2008–2009 zmusiły rząd federalny oraz rządy kra-
jowe do podjęcia określonych działań w celu jego krótkofalowego załagodzenia 
a następnie posłużyć do ich całkowitego przezwyciężenia. Działania powyższe 
określano mianem strategii rządu federalnego w celu przezwyciężenia kryzysu” 
(s. 23), której istota średniofalowo sprowadzała się zasadniczo do „pobudzania 
popytu wewnętrznego, dążenia do utrzymania produkcji, poprawy warunków 
działalności przedsiębiorstw oraz przywrócenia ich możliwości eksportowych 
i przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia”. W ocenie autora, „stosunkowo szybkie 
przezwyciężenie przez Niemcy ujemnych skutków światowego kryzysu fi nanso-
wo-gospodarczego miało istotne znaczenie dla przejęcia przez nich kluczowej roli 
w rozwiązywaniu kryzysu strefy euro” (s. 25). 

Kolejną interesującą kwestią podejmowaną w rozdziale pierwszym, o której 
warto wspomnieć, są kontrowersje dotyczące poszukiwania nowej roli Niemiec 
w UE (szerzej w Europie). E. Cziomer dość zręcznie prezentuje stanowiska (nie-
jednokrotnie sprzeczne) wybranych ekspertów z Polski i Niemiec dotyczących po-
litycznych aspiracji Niemiec do odgrywania przez nie nowej roli w dobie kryzysu 
strefy euro.

W rozdziale drugim analizie poddane zostało stanowisko Niemiec wobec 
kryzysu strefy euro oraz kształtu Unii Europejskiej (s. 61–128). Autor dokonuje 
podziału polityki rządu CDU/CSU/FDP wobec kryzysu zadłużenia i funkcjono-
wania strefy euro na trzy następujące fazy: 2010–2011, 2011–2012 i 2012–2013, 
w ramach których wskazuje zasadnicze problemy i trudności związane z udzie-
laniem pomocy krajom zadłużonym, poszukiwaniem stosownych instrumentów 
i mechanizmów stabilizacji fi nansowej dla krajów strefy euro, a następnie bardziej 
skutecznych metod przezwyciężenia utrzymującego się kryzysu i przywrócenia 
stabilności całej strefy euro i dążenia do utrzymania współdziałania spójności całej 
UE. Przy czym w trzeciej fazie rząd federalny został skonfrontowany z następu-
jącymi problemami: „ujawnienie się kontrowersji wokół niemieckiej strategii sta-
bilizacji strefy euro, sprawa ratyfi kacji paktu fi skalnego przez Bundestag i Bunde-
srat (orzeczenie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z września 2012 r.) oraz 
wkład Niemiec w stabilizację stref euro oraz w wdrażanie pakietów ratunkowych” 
(s. 84). 

W tej części monografi i przedstawione zostały również główne kierunki de-
bat publicznych wokół podstawowych założeń przyszłej reformy UE w kontekście 
kryzysu strefy euro, stanowisko i rola partii politycznych, funkcje grup interesu na 
wybranych przykładach (koła gospodarcze, związki zawodowe, fundacja Bertel-
smanna) oraz ocena roli mediów i zachowań opinii publicznej. 

Rozdział drugi kończy omówienie znaczenia współpracy francusko-nie-
mieckiej dla przezwyciężenia kryzysu strefy euro i przyszłego kształtu Unii Eu-
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ropejskiej. Jak słusznie zauważa E. Cziomer, „generalnie decydująca rola Francji 
i Niemiec w rozwiązywaniu kryzysu strefy euro wynikała przede wszystkim za-
równo z ich położenia geopolitycznego w Europie, ogromnego potencjału ekono-
micznego oraz doświadczeń i współdziałania w kształtowaniu polityki integracji 
europejskiej od początku lat 50.” (s. 116). Niemniej w niektórych zagadnieniach 
występowały różnice między obu państwami w rozwiązywaniu kwestii szczegó-
łowych: „zasadnicze kontrowersje między Niemcami a Francją dotyczyły jednak 
przewidzianych rygorów, szczególnie automatycznych sankcji, niemieckiego pro-
jektu odnośnie strategii stabilizacji strefy euro” (s. 119). 

Rozdział trzeci został poświęcony priorytetom polityki zagranicznej i bez-
pieczeństwa Niemiec w dobie globalizacji i kryzysu UE. W tym obszernym roz-
dziale (s. 129–197) E. Cziomer koncentruje analizę wokół kilku zasadniczych 
zagadnień takich, jak priorytety polityki zagranicznej oraz działalność Niemiec 
w ramach ONZ, G-8 i G-20, aktywność Niemiec na rzecz bezpieczeństwa i pozycji 
międzynarodowej UE i współpracy transatlantyckiej, ewolucja polityki Niemiec na 
obszarze pozaeuropejskim, funkcje i znaczenie handlu zagranicznego oraz impli-
kacje kryzysu strefy euro dla współpracy polsko-niemieckiej w Unii Europejskiej.

Szczególnie cenne w tym rozdziale wdaje się być przedstawienie problemu 
ewolucji polityki Niemiec na obszarze pozaeuropejskim. Uzasadnieniu poruszenia 
tej kwestii w monografi i służy stwierdzenie autora, że „obszary i kraje pozaeuro-
pejskie miały zawsze znaczną rolę w polityce zagranicznej i rozwojowej Niemiec 
ze względu na silne powiązania gospodarczo-handlowe” (s. 150), a „postępują-
ca globalizacja, światowy kryzys gospodarczo-fi nansowy oraz kryzys strefy euro 
od przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI w. przyczyniły się do rozbudowy 
i znaczenia polityki pozaeuropejskiej Niemiec” (s. 173). Czołowymi pozaeuropej-
skimi partnerami Niemiec są kraje grupy BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, 
RPA). RFN ma z tymi państwami rozbudowane stosunki dwustronne i traktuje je 
jako „ważnych partnerów dialogu globalnego na forum ONZ, G-20 oraz innych 
gremiów międzynarodowych” (s. 154). W ocenie E. Cziomera, „Niemcy prze-
widują perspektywicznie systematyczny wzrost roli i aktywności krajów BRICS 
w wymiarze globalnym. Stąd też „partnerstwa strategiczne” Niemiec z tymi kraja-
mi mają charakter długofalowy, wymagając od Niemiec określonego współdziała-
nia z nimi” (s. 173). 

W odniesieniu natomiast do ostatniej części rozdziału, jaką są implikacje 
kryzysu strefy euro dla współpracy polsko-niemieckiej w UE, akcentuje fakt, że 
„przedłużający się kryzys strefy euro przekłada się na szereg implikacji dla jedno-
znacznego określenia przez Polskę nowego miejsca i roli w UE” (s. 189). Wska-
zuje wprawdzie na aktywność rządu polskiego w kontekście zwalczania kryzysu 
w strefi e euro, zauważa przy tym, że „trudno jednak dopatrzyć się decydującej roli 
Polski w rozwiązywaniu wielu istotnych problemów funkcjonowania UE, w tym 
zwłaszcza reformowania strefy euro” (s. 192). W jego ocenie „trudności wewnętrz-
ne, związane głównie z przystąpienia Polski do przyjęcia wspólnej waluty euro, 



274 BEATA MOLO

mogą w przyszłości negatywnie wpłynąć na jej rolę w budowie trwałego partner-
stwa polsko-niemieckiego w UE” (s. 192). 

Wartościowym uzupełnieniem wątków poruszanych w monografi i jest za-
warte we wnioskach końcowych syntetyczne ujęcie znaczenia wyników wyborów 
do Bundestagu z 22 września 2013 r. dla przyszłości strefy euro i roli między-
narodowej Niemiec (s. 199–214). Autor stawia tezę, która uwzględniając pewien 
dystans czasowy wydaje się być uzasadniona, że „wraz z utworzeniem Wielkiej 
Koalicji CDU/CSU i SPD pod koniec 2013 r., Niemcy – po uporządkowaniu sy-
tuacji wewnątrzpolitycznej – będą musiały się w większym stopniu angażować 
w rozwiązywanie nabrzmiałych problemów międzynarodowych” (s.214). Nie-
mniej, zdaniem E. Cziomera, to kwestia stabilizacji sytuacji w strefi e euro i refor-
ma całej UE pozostanie pierwszoplanowym zadaniem rządu Koalicji CDU/CSU/
SPD. 

Monografi a została oparta na rozległej bazie źródłowej i literaturze przed-
miotu. Przeanalizowane zostały głównie ofi cjalne materiały i dokumenty rządu 
federalnego, oświadczenia rządowe, przemówienia i komunikaty prasowe. Znacz-
ną część wykorzystanych materiałów stanowią monografi e, studia i analizy roz-
maitych ośrodków badawczych, artykuły z periodyków naukowych, opracowania 
publicystyczne, komentarze i informacje prasowe. Dokładny spis wykorzysta-
nych źródeł i opracowań zawarty jest w blisko dwudziestostronicowej bibliografi i 
(s. 233–251). 

W podsumowaniu należy podkreślić ważność podjętego przez autora tema-
tu. Niewątpliwie monografi a ta stanowi istotny wkład w badania nad rolą Niemiec 
w kryzysie strefy euro po 2009 r., a szerzej – znaczeniem Niemiec w procesie re-
formowania Unii Europejskiej.


