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PRZEDMOWA
Czym charakteryzuje się polityka, gospodarka,

łecznych i politycznych. Zaktualizowane w roku

społeczeństwo, nauka i kultura w Niemczech? Pu-

2018 wydanie porusza przede wszystkim tematy

blikacja „Niemcy w świetle faktów i liczb“ zapra-

współczesne. Konteksty historyczne i zależności

sza do poznania tego nowoczesnego i otwartego

instytucjonalne przesunięto na dalszy plan. W ce-

na świat kraju. Oferuje ona solidną wiedzę ogólną

lu zapewnienia tekstom wyższej wartości użyt-

i pełni funkcję przewodnika opracowanego spe-

kowej wzbogacono je o aktualne dane.

cjalnie pod kątem czytelników z różnych krajów.
W ramach publikacji „Niemcy w świetle faktów
Książka ta prezentuje obraz niemieckiego społe-

i liczb“ udostępniono szeroką ofertę medialną,

czeństwa i pokazuje, jakie modele i rozwiązania

która umożliwia pogłębienie poruszonej w książ-

są przedmiotem dyskusji w okresie zmian spo-

ce tematyki w źródłach internetowych. 

Poznaj i przeżyj Niemcy - dzięki crossmedialnej publikacji „Niemcy w świetle faktów i liczb“
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ZESTAW
WIELOCZĘŚCIOWY
CZĘŚĆ KSIĄŻKOWA

Wstęp: Krótki przegląd informacji umożliwia
szybką orientację w kwestii najnowszych
zmian dotyczących tematyki danego rozdziału

Dziewięć rozdziałów zaktualizowanej edycji książki „Niemcy w świetle faktów i liczb“ umożliwia
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AUSSENPOLITIK

VIDEO

AUSSENPOLITIK

AR-APP

czytelnikowi poznanie dzisiejszych Niemiec

Außenpolitik: das Video zum Thema
→ tued.net/de/vid2

w różny sposób. Każdy z tych rozdziałów jest

Zivile Gestaltungsmacht ∙ Engagiert für Frieden und Sicherheit ∙

Anwalt europäischer Integration ∙ Schutz von Menschenrechten ∙
Offener Netzwerkpartner ∙ Nachhaltige Entwicklung

EINBLICK

ZIVILE GESTALTUNGSMACHT
Deutschland ist in der internationalen Politik

den USA, das Eintreten für das Existenzrecht
Israels, die aktive und engagierte Mitwirkung

Staaten und ist Mitglied in allen wichtigen mul

poprzedzony wstępem, który zawiera najistotniej-

schaft des transatlantischen Bündnisses mit

intensiv und vielfältig vernetzt. Das Land un
terhält diplomatische Beziehungen zu fast 200

in den Vereinten Nationen (UN) und im Eu

tilateralen Organisationen und informellen in

roparat sowie die Stärkung der europäischen

ternationalen Koordinierungsgruppen wie der

Sicherheitsarchitektur im Rahmen der OSZE.

„Gruppe der Sieben“ (G7) und der „Gruppe der
Zwanzig“ (G20). Außenminister ist seit 2018
Heiko Maas (SPD). Im Auswärtigen Dienst, des

Gemeinsam mit seinen Partnern setzt sich

sze informacje wprowadzające w temat. Każdy

Deutschland weltweit für Frieden, Sicherheit,

sen Zentrale sich in Berlin befindet, arbeiten

Demokratie und Menschenrechte ein. Der von

rund 11.652 Beschäftigte. Insgesamt unterhält

Deutschland vertretene erweiterte Sicher
heitsbegriff umfasst neben Fragen der Krisen

Deutschland 227 Auslandsvertretungen.

prävention, Abrüstung und Rüstungskontrolle
Das vorrangige Ziel der deutschen Außenpo

nachhaltige wirtschaftliche, ökologische und

litik ist der Erhalt von Frieden und Sicherheit

soziale Aspekte. Dazu gehören eine Globali

in der Welt. Zu den Grundkoordinaten gehört

sierung

die umfassende Integration in die Strukturen

mit

Chancen

für

alle,

grenz

rozdział zawiera ponadto liczne odsyłacze do

überschreitender Umwelt und Klimaschutz,

der multilateralen Zusammenarbeit. Konkret

der Dialog zwischen den Kulturen sowie Offen

bedeutet dies: eine enge Partnerschaft mit

heit gegenüber Gästen und Einwanderern. Seit

Frankreich in der Europäischen Union (EU),

dem Ende des OstWestKonflikts in den frü

die feste Verankerung in der Wertegemein

hen 1990erJahren haben sich für die deutsche
Die deutsche Außenpolitik ist fest eingebunden in die multilaterale Zusammenarbeit

dalszych kanałów informacji oraz innych platform
crossmedialnych.
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Anzeigenumsätzen in schwerem Fahrwasser.

GLOBAL

Über 100 Zeitungen haben als Antwort auf die

Deutsche Welle Die Deutsche Welle
(DW) ist der Auslandsrundfunk
Deutschlands und Mitglied der ARD
(Arbeitsgemeinschaft der öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten der
Bundesrepublik Deutschland). Die DW
sendet in 30 Sprachen, sie bietet Fernsehen (DW-TV), Radio, Internet sowie
Medienentwicklung im Rahmen der DW
Akademie. Kostenfreie Nachrichten in
vier Sprachen bietet der German News
Service für Interessierte und
Medien.

Umsonst-Kultur im Netz inzwischen Bezahlschranken eingeführt. Die Verlagslandschaft ist
in Bewegung – auch weil inzwischen fast
800.000 täglich verkaufte Zeitungsexemplare
als E-Paper digital vertrieben werden und die
Zahlen der Digital-Abos stetig zunehmen.
Die Digitalisierung der Medienwelt, das Internet, die dynamische Zunahme mobiler Endgeräte und der Siegeszug der sozialen Medien
haben das Mediennutzungsverhalten signi-

→ oferta w 14 językach

→ dw.com

fikant verändert. 62,4 Millionen Deutsche über

Deutschlands größter Newsroom: die Zentralredaktion der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Berlin

14 Jahre (89,8 Prozent) sind heute online. Mehr
als 50 Millionen Menschen nutzen das Internet
Pro Erscheinungstag werden 16,1 Millionen

Online“ und das Boulevardblatt „Bild“ gelten

Tageszeitungen und fünf Millionen Wochen-

als die meistzitierten Medien.

täglich. Durchschnittlich verbrachte jeder Nutzer täglich rund 165 Minuten online (gerechnet

führenden Blätter, die überregionalen Tages-

mehr als jeder Zweite surft inzwischen mobil.

Zugleich befindet sich die Branche in einem

meinungsbildend am Diskurs teilnehmen kann.
Ob die interaktiven Versammlungsorte im Netz

zeitungen „Süddeutsche Zeitung“, „Frankfur-

tiefgreifenden Strukturwandel. Die Tageszei-

Zudem ist gut die Hälfte aller Internetnutzer

zugleich das Fundament für einen zukunfts-

ter Allgemeine Zeitung“, „Die Welt“, „Die Zeit“,

tungen büßen seit 15 Jahren regelmäßig durch-

Mitglied einer privaten Community. Die digitale

fähigen digitalen Journalismus bilden, bleibt

„taz“ und „Handelsblatt“, zeichnen sich durch

Revolution hat einen neuen Begriff von Öffent-

schnittlich 1,5 bis 2 Prozent ihrer bezahlten
gedruckten Auflage ein. Sie erreichen immer

lichkeit hervorgebracht; die sozialen Medien

gezielte Desinformation nehmen Journalisten

seltener jüngere Leserschichten und befinden

und die Bloggosphäre sind der Spiegel einer of-

aller Sparten ihre journalistische Verantwor-

Das Nachrichtenmagazin „Spiegel“/„Spiegel

sich bei weiterhin rückläufigen Auflagen und

DIAGRAMM

Rasante Entwicklung: Internetnutzer in Deutschland in Millionen

fenen und dialogischen Gesellschaft, in der jeder

tung wahr.

Vielfältiger Zugang: So gehen die Deutschen ins Internet

Tägliche Mediennutzung

62,4
66

49

%
Smartphone/
Handy

38,6
18,3
4,1

1997

2000

2006

2010

2017

ARD/ZDF-Onlinestudie 2016

Digitaler Alltag
Die mobile Internetnutzung und
die Verwendung mobiler Endgeräte
steigen in Deutschland deutlich an.
Mit der zunehmenden mobilen Datennutzung wachsen die technologischen Anforderungen an die Netzinfrastruktur. Studien zeigen auch: Die
Zahl der Internetnutzer steigt seit
geraumer Zeit nur noch geringfügig.

57

%
Laptop

38 %

Fernsehen

Tablet-PC

44 %

Computer, PC

→ dziewięć rozdziałów

abzuwarten. Im Bemühen gegen Fake News und

investigative Recherche, Analyse, Hintergrund und umfassende Kommentierung aus.

174 Min.

Radio

160 Min.

Internet

149 Min.

Zeitung

17 Min.

ARD-ZDF-Onlinestudie 2017/Studienreihe „Medien und ihr Publikum“

auf die Gesamtbevölkerung: 149 Minuten);

und Sonntagszeitungen verkauft (2016). Die

ARD/ZDF-Onlinestudie 2017

Temat: Bogaty w fakty
tekst główny pozwala
na pogłębienie tematu
i zakreślenie szerszych
ram dla istotnych aspektów danego rozdziału

→ różnorodne płaszczyzny informacji
→ odsyłacze do dalszych źródeł informacji
→ kluczowe placówki związane z danym
obszarem tematycznym
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BILDUNG & WISSEN

PANORAMA

EXZELLENTE FORSCHUNG

Mission Rosetta
Die Mission der europäischen Weltraumorganisation ESA erforschte die Entstehungsgeschichte
unseres Sonnensystems. Das DLR hatte großen
Anteil beim Bau der Landeeinheit Philae und betreibt das Kontrollzentrum, das die bisher nie
gewagte Landung auf einem Kometen betreute.

Gewicht:
Dimension:
Landung:

100 kg
1 x 1 x 0,8 m
12. November 2014

Rosetta-Sonde
Zehn Jahre war die
Sonde unterwegs,
um Philae auf dem
Kometen Tschurjumow-Gerassimenko
abzusetzen.

→ linki Print-to-web oparte na aplikacjach

Forschungsschiff Sonne
Die Sonne ist das jüngste Schiff der deutschen Forschungsflotte
und seit Ende 2014 vor allem im Pazifik und im Indischen Ozean den
Geheimnissen der Tiefsee auf der Spur. Das Hightech-Schiff gilt
als eines der modernsten Forschungsschiffe der Welt.

Kabinendeck
mit 33 Crew-Kabinen

Arbeitsdeck
8 Labors auf 600 m2

Gemeinschaftsdeck
mit Messe
und Bibliothek

Lagerdeck
mit 20 Wissenschaftler-Kabinen

Philae Lander
Philae Lander
Philae setzte als erster
Apparat weich auf
einem Kometen auf.

6 Kräne
9 Winden

Länge:
Geschwindigkeit:
Seezeit (max.):
Personal (max.):
Einsatzgebiete:

Augmented-Reality

116 m
12,5 kn
52 Tage
40 Personen
Indik, Pazifik

Neumayer-Station III
Im ewigen Eis der Antarktis betreibt das Alfred-WegenerInstitut die Forschungsstation Neumayer III, in der
ganzjährig Wissenschaftler leben und arbeiten. Sie steht
auf Stelzen und wächst mit der Schneedecke mit.

Masse:
Größe:
Nutzfläche:
Labor/Büro:
Unterkünfte:

399

Hochschulen
und Universitäten

2.300 Tonnen
68 x 24 m
4.890 m2 über vier Etagen
12 Räume
15 Räume, 40 Betten

2,8 Mio.

Studierende an
Hochschulen

Multicorer
Er kann gleichzeitig viele
kleine Proben vom Meeresboden ausstechen.

92,2 Mrd. €

Ausgaben für Forschung
und Entwicklung

586.030

Forscherinnen und
Forscher

81

Max-PlanckInstitute weltweit

Wasserschöpfkranz
Das Gerät nimmt Wasserproben und misst
Temperatur und Tiefe.

72

FraunhoferInstitute

Unterwasserfahrzeug
Es ist ferngesteuert und
mit Videokamera und
Greifarmen ausgerüstet.

93

Forschungseinrichtungen
der Leibniz-Gemeinschaft

18

Forschungszentren der
Helmholtz-Gemeinschaft

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT NIEMIEC
Aby dowiedzieć się więcej o polityce, gospodarce,
kulturze, nauce i społeczeństwie, odwiedź platformę

Panorama: Liczne info
grafiki uzupełniają tematykę rozdziałów wzbogacając
je o przejrzystą wizualizację
treści.

dotyczącą Niemiec. Znajdziesz tu historie,
które kryją się za wydarzeniami podawanymi
w wiadomościach a także informacje o osobach
kontaktowych, oferujących informacje na takie

CZĘŚĆ
MULTIMEDIALNA

facts-about-germany.de:
nowoczesny design i skumulowane
informacje.

Sercem szerokiej oferty multimeldialnej jest witryna internetowa facts-about-germany.de Technika
Responsive Web Design umożliwia ponadto optymalne korzystanie z niej na urządzeniach mobilnych. Do wieloczęściowego zestawu „Niemcy
w świetle faktów i liczb“ należą również e-wydania
i oferty na czytniki e-booków. Strona internetowa facts-about-germany.de została wyróżniona
niemiecką nagrodą Design Award 2018 w kategorii „Excellent Communications Design - Online
Publications” Niemieckiej Rady Wzornictwa.

→ oferta w 14 językach
→ filmy wideo i interaktywne grafiki
→ rozdział dodatkowy „Historia Niemiec“

WIDEO

AR APP

Dodatkowy materiał medialny
1. Odszukaj w App Store i zainstaluj na swoim
urządzeniu mobilnym bezpłatną aplikację „AR
Kiosk“. „AR Kiosk“ jest dostępny w iTunes i Google
Play.
2. Otwórz aplikację i trzymaj swój smartfon lub
tablet nad ikonką wideo & AR App (strony 23, 39,
59, 79, 95, 115, 135, 155). Na tych stronach
znajdują się dodatkowe informacje medialne.

→ s zeroka gama informacji kontekstowych
oraz szczegółowe hasła kluczowe dla
każdego rozdziału

3. Gdy tylko aplikacja rozpozna obraz otworzą
się automatycznie dodatkowe informacje.

tematy jak studia, praca czy podróże. Ponadto

deutschland.de

strona internetowa prezentuje lokalny punkt

facebook.com/deutschland.de

widzenia na tematy i ludzi, którzy łączą Niemcy

twitter.com/en_germany

z patnerami na świecie – można się z nim zapoznać

instagram.com/deutschland_de

w raportach dla 10 różnych regionów świata.
Pozostań w kontakcie z Niemcami w mediach
społecznościowych:
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W SKRÓCIE
Republika federalna ∙ Godło i symbole ∙ Demografia ∙
Geografia i klimat ∙ Parlament i partie polityczne ∙ Ustrój polityczny ∙
Rząd Federalny ∙ Sławni Niemcy

REPUBLIKA FEDERALNA
Niemcy są federacją krajów związkowych. Zarów

Brandenburgię, Meklemburgię-Pomorze Przed

no federacja, jak i 16 krajów związkowych ma swoje

nie, Saksonię, Saksonię-Anhalt i Turyngię. Nad

własne kompetencje. Domeną krajów związko

renia Północna-Westfalia, którą zamieszkuje 17,9

wych są bezpieczeństwo wewnętrzne, szkolnictwo,

mln osób, jest krajem związkowym o największej

szkolnictwo wyższe, kultura oraz administracja na

liczbie ludności, Bawaria licząca 70 540 km² ma

szczeblu samorządowym. Administracje krajów

największą powierzchnię, zaś Berlin – stolica pań

związkowych stosują nie tylko swoje własne pra

stwa, gdzie na jeden km² przypada 4 012 mieszkań

wa ale również prawo federacyjne. Rządy krajów

ców, ma największą gęstość z aludnienia. Pewną

związkowych

bezpośrednio

osobliwość stanowią trzy miasta na prawach kra

w tworzeniu ustawodawstwa dzięki swojej repre

ju związkowego. Terytorium każdego z nich sta

zentacji w Bundesracie.

nowi obszar administracyjny jednego z trzech

współuczestniczą

wielkich miast: Berlina, Bremy i Hamburga. Naj
Federalizm w Niemczech to coś więcej niż system

mniejszym krajem związkowym jest Brema, zaj

państwowy. Odzwierciedla on kulturalną i go

mująca powierzchnię 420 km² i licząca 679 000

spodarczą strukturę państwa, opartą na zasadzie

mieszkańców. Badenia-Wirtembergia należy do

decentralizmu, i jest głęboko zakorzeniony w tra

najsilniejszych regionów Europy pod względem

dycji. Poza funkcją polityczną kraje związkowe

gospodarczym. Kraj Saary po zakończeniu II woj

reprezentują również własną specyficzną tożsa

ny światowej był tylko częściowo suwerennym

mość regionalną. Ustawa Zasadnicza z 1949 r.

krajem związkowym pod protektoratem Francji

gwarantuje krajom związkowym silną pozycję.

i dopiero 1 stycznia 1957 r. został włączony do ów

Przy okazji zjednoczenia Niemiec w 1990 r. usta

czesnego terytorium RFN jako dziesiąty kraj

nowiono pięć nowych krajów związkowych:

związkowy.

16 krajów związkowych

Kilonia
S Z L E Z W I KHOLSZTYN

HAMBURG

MEKLEMBURGIAPOMORZE PRZEDNIE
Schwerin

BREMA
BRANDENBURGIA

DOLNA SAKSONIA

BERLIN
Hanower

Magdeburg

SAKSONIAA N H A LT

NADRENIA PÓŁNOCNAWESTFALIA

Erfurt

Düsseldorf

TURYNGIA
HESJA

NADRENIAPA L AT Y N AT

Poczdam

Wiesbaden
Moguncja

KRAJ SAARY
Saarbrücken
Stuttgart

BADENIAWIRTEMBERGIA

BAWARIA

Monachium

Stolica kraju związkowego

Drezno
SAKSONIA
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Orzeł federalny

Ustawa Zasadnicza

Niemieckim symbolem państwowym o największej tradycji jest orzeł federalny. Prezydent Federalny, Bundesrat, Federalny Trybunał
Konstytucyjny i Bundestag używają orłów
o różnym wyglądzie. Również na monetach
i koszulkach narodowych reprezentacji różnych dyscyplin sportowych znajdują się orły
o różnym wyglądzie.

Ustawa Zasadnicza uchwalona w 1949 r. w Bonn
była początkowo pomyślana jako prowizorium.
Po zjednoczeniu Niemiec w 1990 r. została przejęta
jako stała konstytucja. 146 artykułów Ustawy Zasadniczej dominuje nad wszystkimi innymi niemieckimi normami prawnymi i stanowi o zasadniczych
państwowych decyzjach o ustroju i wartościach.

Flaga

Święto narodowe

3

października

Według Ustawy Zasadniczej kolorami flagi
federalnej są czarny, czerwony i złoty.
W 1949 r. nawiązano do flagi pierwszej
niemieckiej republiki z 1919 r. Narodowi socjaliści zlikwidowali ją i zastąpili swastyką.

3 października jako Dzień Jedności Niemiec
został ogłoszony świętem narodowym
w ramach Umowy Zjednoczeniowej z 1990 r.
Dzień Jedności Niemiec jest zresztą jedynym
ustawowym dniem świątecznym ustanowionym
prawem federalnym.

Waluta

Domena

€
Od 1 stycznia 2002 r. wyłącznym środkiem płatniczym w Niemczech jest euro. Zastąpiło ono
markę niemiecką, używaną od 1948 r. Europejski
Bank Centralny (EBC) ma siedzibę w niemieckiej
metropolii finansowej, Frankfurcie nad Menem.

+49

.de

Domena .de jest w Niemczech najbardziej rozpowszechniona i stanowi najbardziej popularną
domenę krajową na świecie. Przez numer kierunkowy (+49) 99,9 procent gospodarstw domowych jest osiągalnych za pomocą telefonów
stacjonarnych lub komórkowych.

Hymn narodowy
Niemiecki hymn narodowy składa się wyłącznie z trzeciej
zwrotki „Pieśni Niemiec“ Heinricha Hoffmanna von
Fallerslebena (1841). Melodię do hymnu skomponował
Józef Haydn w 1796/97.

Ei – nig – keit
Da – nach
lasst

für
das
brü – der

Ei

– nig

sind

des

Blüh

blü

im

–

he,

–

–

und
uns

deut – sche
lich
mit

keit

Glü

und

– ckes

Glan

deut

– ze

Recht
und
al
– le

Va –
Herz

Recht

Un

ter
und

und

– ter

die – ses

– sches

Va

Frei – heit
stre – ben

–

land!
Hand!

Frei –

–

heit

pfand.

Glü – ckes,

–

ter

–

land!
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DEMOGRAFIA
Na rozwój demograficzny mają wpływ trzy tren
dy: niski wskaźnik urodzeń, wzrost średniej ocze

O C Z E K I WA N A D ŁU G O Ś Ć Ż YC I A

83 lat / 78 lat
kobiety

mężczyźni

kiwanej długości życia i starzenie się społeczeń
stwa. Najwyższy wskaźnik urodzeń odnotowano
w Niemczech w 1964 r, gdy urodziło się 1,36
miliona noworodków; od tamtego czasu w kraju
stale utrzymuje się niż demograficzny. Jednak
w roku 2016 już po raz piąty z rzędu odnotowano
wzrost liczby urodzeń. Osiagnięty w ten sposób
wskaźnik dzietności wynoszący 1,59 (liczba dzieci

IMIGRANCI 2016

1 865 000

przypadająca na jedną kobietę) przyczynił się do
zajęcia przez Niemcy wyższej pozycji pośrodku
rankingu krajów europejskich. Niemniej jednak
od 35 lat pokolenie dzieci jest o około jedną
trzecią mniejsze niż pokolenie rodziców – grupa
pięćdziesięciolatków jest dzisiaj dwa razy większa
od grupy noworodków. Jednocześnie rośnie
średnia oczekiwana długość życia. W przypadku

EMIGRANCI 2016

mężczyzn wynosi ona średnio 78 lat, a kobiet –

1 365 000

83 lata.
Zmiany demograficzne, które pociągają za sobą
bardzo poważne konsekwencje dla rozwoju go
spodarczego i systemów ubezpieczeń społecznych,
łagodzi imigracja. Nieco ponad 22 procent miesz
kańców Niemiec (18,64 miliona) pochodzi ze śro
dowisk migracyjnych. Więcej niż połowa z nich
posiada niemiecki paszport, Członków czterech

G O S P O DA R S T WA D O M OW E

mniejszości narodowych uznaje się za „zasiedzia

40,8 mln

łych“ i otacza szczególną ochroną oraz wsparciem:
Duńczyków (50 000) i Fryzów (60 000) w Niemczech
Północnych, Serbołużyczan (60 000) zamieszkują
cych tereny wzdłuż granicy polsko-niemieckiej
oraz niemieckich Sinti i Romów (70 000).

LUDNOŚĆ

PODZIAŁ WEDŁUG PŁCI

40,74 mln

82,6 mln

41,83 mln

kobiety

mężczyźni

S T RU K T U R A W I E KOWA
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20
15
10
5
0
700

600

tys. osób

500

400

300
kobiety

200

100

0

0

wiek w latach

100

200

300
mężczyźni

400

500

600

700

tys. osób

12 | 13

W S KRÓ C I E

GEOGRAFIA I KLIMAT

POŁOŻENIE

Europa Środkowa

Niemcy położone są w środku Europy. Granice
dzielą z dziewięcioma państwami. Żaden inny
kraj europejski nie ma większej liczby sąsiadów.
Na północy Niemcy mają dostęp do Morza Bał
tyckiego i Morza Północnego. Od strony połu
dniowej graniczą z Alpami. Najwyższe wznie
sienie stanowi znajdujący się w Bawarii szczyt
Zugspitze o wysokości 2 962 metrów. Najniżej
położony punkt kraju znajduje się 3,54 metra
pod poziomem morza koło miejscowości Neu
endorf-Sachsenbande w Szlezwiku-Holsztynie.
Niemcy z powierzchnią 357 340 kilometrów

OBSZAR

kwadratowych są po Francji, Hiszpanii i Szwecji

357 340 km2

czwartym co do wielkości krajem Unii Europej
skiej (UE). Niemal jedną trzecią całego obszaru
Niemiec zajmują lasy. Jeziora, rzeki i inne akweny
wodne stanowią ponad dwa procent powierzch
ni. Najdłuższą rzeką jest Ren. Na południowym
zachodzie przebiega on wzdłuż granicy między
Niemcami a Francją, dalej na północ nad jego
brzegami położone są Bonn, Kolonia i Düssel
dorf. Łaba, druga co do wielkości rzeka Niemiec,
łączy Drezno, Magdeburg i Hamburg, po czym
uchodzi do Morza Północnego.
W Niemczech panuje klimat umiarkowany. W lip

STOLICA

cu średnia najwyższa temperatura wynosi 21,8

Berlin

stopnia Celsjusza, a minimalna - 12,3 stopnia.
W styczniu średnia najwyższa temperatura sięga
2,1 stopnia, a minimalna –2,8 stopnia. Najwyższą
temperaturę od rozpoczęcia zapisywania danych
pogodowych - 40,3 stopnia Celsjusza - odnotowa
no 5 lipca 2015 r. w Kitzingen nad Menem.

891,70 km2

GODZINY SŁONECZNE

O PA DY

1 595

850 l/m2

L I N I A B R Z EG OWA

NAJDŁUŻSZA RZEKA

2 442 km

Ren
865 km w Niemczech

POWIERZCHNIA LASÓW

NAJWYŻSZY SZCZYT

114 191 km2

Zugspitze
2 962 m

14 | 15

W S KRÓ C I E

Partie

PARLAMENT I
PARTIE POLITYCZNE
Niemiecki Bundestag jest wybierany co cztery lata
w głosowaniu tajnym, w wolnych i bezpośrednich

Unia ChrześcijańskoDemokratyczna (CDU)
427 173 członków
Wynik wyborów 2017: 26,8 procent

wyborach, przez uprawnionych do głosowania
obywateli, którzy ukończyli 18 lat. Bundestag to
niemiecki parlament. Połowa mandatów posel
skich, których jest co najmniej 598, rozdzielana
jest według głosów oddanych na kandydatów
z krajowych list partyjnych (głosy wtórne), druga

Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD)
463 723 członków
Wynik wyborów 2017: 20,5 procent

połowa zaś według głosów oddanych na kandyda
tów w 299 okręgach wyborczych (głosy pierwot
ne). Niemiecki system wyborczy sprawia, że jednej
partii trudno jest utworzyć samodzielnie rząd –
dlatego też z reguły powstaje koalicja rządząca.
Klauzula ograniczająca, czyli pięcioprocentowy

Alternatywa dla Niemiec (AfD)
29 000 członków
Wynik wyborów 2017: 12,6 procent

próg wyborczy, wyklucza obecność małych i bar
dzo małych partii w Bundestagu, co zapobiega
komplikowaniu obrazu większościowego.
W Bundestagu 19. kadencji zasiada 709 posłów,

Wolna Partia Demokratyczna (FDP)
63 050 członków
Wynik wyborów 2017: 10,7 procent

reprezentujących siedem partii: CDU, CSU, SPD,
AfD, FDP, Lewicę i Sojusz 90/Zielonych. Partie
CDU i jej siostrzana, działająca tylko w Bawarii
partia CSU, od pierwszych wyborów do Bundesta
gu w 1949 r. tworzą wspólną frakcję parlamentar

Lewica
62 182 członków
Wynik wyborów 2017: 9,2 procent

ną. Nową partią w parlamencie obecnej kadencji
jest Alternatywa dla Niemiec (AfD); Wolna Partia
Demokratyczna (FDP) trafiła do Bundestagu po
nownie po czterech latach przerwy.

Sojusz 90/Zieloni
65 257 członków
Wynik wyborów 2017: 8,9 procent

Obecny rząd federalny tworzy koalicja partii
CDU/CSU i SPD, z kanclerz federalną dr Angelą
Merkel (CDU) na czele, Urząd wicekanclerza objął
Olaf Scholz (SPD) a ministrem spraw zewnętrz
nych został Heiko Maas (SPD). Partie Afd, FDP,
Lewica i Zieloni tworzą opozycję w parlamencie.

Unia Chrześcijańsko-Socjalna (CSU)
141 000 członków
Wynik wyborów 2017: 6,2 procent

Bundestag
W Bundestagu zasiada co najmniej 598 posłów.
Do tego dochodzą przeważnie tak zwane mandaty
nadliczbowe i wyrównawcze. W skład Bundestagu
19. kadencji, wybranego w 2017 r., wchodzi 709 posłów.
Niezależni
2 mandaty

709 mandatów

Lewica
69
mandatów

AfD
92
mandaty

FDP
80
mandatów

SPD
153
mandaty
CDU
200
mandatów

Zieloni
67
mandatów

CSU
46
mandatów

Bundesrat
Bundesrat jest jednym z pięciu stałych organów konstytucyjnych.
Stanowi reprezentację krajów związkowych.
Do Bundesratu należy 69 przedstawicieli rządów krajów
związkowych. Każdy kraj związkowy ma co najmniej trzy głosy,
a kraje o największej liczbie ludności do sześciu głosów.
Badenia-Wirtembergia 6

4 Turyngia

Bawaria 6

4 Szlezwik-Holsztyn

Berlin 4

4 Saksonia-Anhalt

Brandenburgia 4
Brema 3
Hamburg 3
Hesja 5

3
Meklemburgia-Pomorze Przednie

4 Saksonia
3 Kraj Saary
4 Nadrenia-Palatynat
6 Nadrenia Północna-Westfalia
6
Dolna Saksonia
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USTRÓJ POLITYCZNY
Zgodnie z protokołem Prezydent Federalny jest
najwyższym rangą przedstawicielem Niemiec. Dru
gą co do ważności funkcję pełni Przewodniczący
Bundestagu. Zastępcą Prezydenta Federalnego jest
Przewodniczący Bundesratu - jest to urząd o rocz

Naród

wybiera

Uprawnieni do wyborów są wszyscy obywatele Niemiec, którzy
ukończyli 18 lat. Wybierają posłów w wyborach powszechnych,
bezpośrednich, wolnych i tajnych.

nej kadencji, piastowany na zmianę przez jednego
z premierów krajów związkowych. Urzędem o naj
większej sile wpływu na kształt życia politycznego
jest Urząd Kanclerski. Również Prezes Federalnego

wybiera

Trybunału Konstytucyjnego należy do wysokich
rangą przedstawicieli państwa.

Parlamenty krajów
związkowych
Dr. Frank-Walter Steinmeier,
ur. 1956, , Prezydent
Federalny od marca 2017 r.

Dr. Angela Merkel, ur. 1954,
CDU, Kanclerz Federalna
od listopada 2005 r.

Kadencja parlamentów krajów związkowych trwa przeważnie pięć lat. Ich
kompetencje i organizację regulują
konstytucje krajów związkowych.

stanowią

wybierają

Rządy krajów
związkowych
Dr. Wolfgang Schäuble, ur.
1942, CDU, Przewodniczący
Bundestagu od 2017 r.

Dr. Andreas Voßkuhle, ur.
1963, Prezes Federalnego
Trybunału Konstytucyjnego

Rządy krajów związkowych są
 ybierane przez odpowiednie
w
parlamenty krajów związkowych
w głosowaniu tajnym i mogą być
również przez nie odwołane.

stanowią

Bundestag

wybiera

Parlament jest wybierany na
czteroletnią kadencję i składa się
z 598 posłów. Do tego dochodzą
mandaty nadliczbowe i wyrównawcze. Bundestagowi podlega
ustawodawstwo i kontrola rządu.

Kanclerza
 ederalnego
F

proponuje

Kanclerz wybierany jest w wyborach tajnych przez Bundes
tag. Wyznacza on dyrektywy
polityki i przewodniczy gabinetowi ministrów.

Rząd Federalny
Rząd składa się z Kanclerza
Federalnego i ministrów
federalnych. Każdy minister
jest odpowiedzialny za
własny resort

wybiera

stanowi

mianuje

Zgromadzenie
Federalne
Zgromadzenie Federalne zbiera
się wyłącznie w celu wyboru
Prezydenta Federalnego i wybiera go w głosowaniu tajnym na
okres pięciu lat.

mianuje

Prezydent Federalny
wybiera

Głowa państwa pełni przede
wszystkim funkcje reprezentacyjne i reprezentuje Republikę
Federalną Niemiec na
zewnątrz. Mianuje kanclerza
i ministrów federalnych oraz
zatwierdza ustawy.

wybiera

Bundesrat
Izba krajów związkowych składa
się z 69 delegatów rządów krajów
związkowych. Ustawy w wielu
dziedzinach wymagają zgody
Bundesratu.

Federalny Trybunał
Konstytucyjny
wybiera

W skład Trybunału wchodzi 16 sędziów.
Są oni wybierani po połowie przez
Bundestag i Bundesrat większością
dwóch trzecich głosów.
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RZĄD FEDERALNY
Kanclerz i ministrowie federalni tworzą Rząd Fede
ralny (gabinet rządowy). Oprócz kanclerskiej kom
petencji polegającej na formułowaniu wytycznych
obowiązuje zasada resortowa, zgodnie z którą mi
nistrowie w ramach ustanowionych wytycznych
samodzielnie kierują swoimi resortami, oraz zasada
kolegialności, w myśl której Rząd Federalny roz
strzyga kwestie sporne większością głosów. W skład
gabinetu rządowego wchodzi 14 ministrów oraz
szef Urzędu Kanclerskiego. Ministerstwa federalne
są najwyższymi organami w resortach. Konstytucja
przypisuje kanclerzowi szczególną rolę: „Kanclerz
Federalny określa dyrektywy polityki i ponosi za
to odpowiedzialność.“ W Urzędzie Kanclerskim
i w ministerstwach zatrudnionych jest ogółem
18 000 osób. Do ministerstw o największych zaso
bach kadrowych zalicza się Ministerstwo Spraw Za
granicznych oraz Ministerstwo Obrony. Osiem mi
nisterstw ma swoje główne siedziby w Berlinie,
a sześć w centrum administracyjnym w Bonn.
Wszystkie ministerstwa posiadają swoje biura
w obu miastach.

Ministerstwa federalne
Federalne Ministerstwo Finansów
→ bundesfinanzministerium.de
Federalne Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny
→ bmi.bund.de
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
→ www.diplo.de
Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii
→ bmwi.de
Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości
i Ochrony Konsumentów
→ bmjv.de
Federalne Ministerstwo Pracy
i Spraw Socjalnych
→ bmas.de
Ministerstwo Obrony
→ bmvg.de
Federalne Ministerstwo Polityki
Żywnościowej i Rolnictwa
→ bmel.de
Federalne Ministerstwo do spraw Rodziny,
Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży
→ bmfsfj.de
Federalne Ministerstwo Zdrowia
→ www.bundesgesundheitsministerium.de
Federalne Ministerstwo Transportu
i Infrastruktury Cyfrowej
→ bmvi.de
Federalne Ministerstwo Środowiska,
Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa
Reaktorów Atomowych
→ bmu.de
Federalne Ministerstwo Edukacji
i Badań Naukowyc
→ bmbf.de
Federalne Ministerstwo Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju
→ bmz.de

Kanclerze i Prezydenci Federalni
Prezydenci Federalni

1949
1950

Kanclerze Federalni

1955

Theodor Heuss (FDP) 1949–1959
1960

Konrad Adenauer (CDU) 1949–1963
1965

Heinrich Lübke (CDU) 1959–1969

Ludwig Erhard (CDU) 1963–1966
Kurt Georg Kiesinger (CDU) 1966–1969

1970

Willy Brandt (SPD) 1969–1974

Gustav Heinemann (SPD) 1969–1974
1975

Walter Scheel (FDP) 1974–1979
1980

Helmut Schmidt (SPD) 1974–1982
Karl Carstens (CDU) 1979–1984
1985

1990

Richard v. Weizsäcker (CDU) 1984–1994
1995

Helmut Kohl (CDU) 1982–1998

Roman Herzog (CDU) 1994–1999
2000

Johannes Rau (SPD) 1999–2004
2005

Horst Köhler (CDU) 2004–2010

Gerhard Schröder (SPD) 1998–2005

2010

Christian Wulff (CDU) 2010–2012
2015

Joachim Gauck (bezpartyjny) 2012–2017
Frank-Walter Steinmeier (SPD)
od 2017 r.

Angela Merkel (CDU) od 2005 r.

20 | 21

W S KRÓ C I E

SŁAWNI NIEMCY
Słynni klasycy, odważni wizjonerzy, wnikliwi my
śliciele: niemiecka historia obfituje w osobistości,
które dokonały rzeczy niezwykłych. Wiele z nich
cieszy się sławą wykraczającą daleko poza granice
kraju. Instytut Goethego od 1951 r. rozpowszech
nia na całym świecie nazwisko jednego z najbar
dziej znanych Niemców, Johanna Wolfganga von
Goethego. W czasie Festiwalu w Bayreuth corocz
nie spotykają się miłośnicy Wagnera z całego

Johann Wolfgang
von Goethe
Poeta, dramaturg, uczony: Johann
Wolfgang von Goethe (1749–1832) uważany jest za „uniwersalnego geniusza“ i za
największego klasyka literatury niemieckiej.

świata, aby oddać hołd „Pierścieniowi Nibelun
gów“. Nazwiska takie, jak Humboldt i Einstein,
Röntgen i Planck, Benz i Otto stanowią uzasadnie
nie dla opinii Niemiec jako kraju badaczy i inży
nierów. Do nich dołączyli laureat nagrody Nobla
Stefan Hell oraz astronauta Alexander Gerst.
Kobietom w dawnych czasach trudno było zy
skać taką sławę. Klara Schumann, Maria Sibylla
Merian, Paula Modersohn-Becker, Róża Luksem
burg, Anna Seghers, Sophie Scholl czy wielka
choreografka Pina Bausch należą do tych,
którym to się udało. Współcześnie uznaniem za
wybitne osiągnięcia cieszą się m. in. pisarka

Friedrich von Schiller
Bojownik o wolność: Friedrich von Schiller (1759–1805) uważany jest za jednego
z największych dramaturgów na świecie
(„Zbójcy“, „Maria Stuart“, „Don Carlos“)
i za znanego eseistę.

Herta Müller i badaczka naukowa Christiane

Nüsslein-Volhard. Wszystkie bez wyjątku
traktowane są jako wzór do naśladowania dla
nowoczesnego społeczeństwa, które umożliwia
równe uczestnictwo kobiet i mężczyzn oraz
równość szans, choć w tym celu niezbędne jest
podejmowanie dalszych wysiłków.

Johann Sebastian Bach
Wirtuoz barokowej muzyki kościelnej:
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
udoskonalił surową „Kunst der Fuge“
i stworzył ponad 200 kantat i oratoriów.

Marlene Dietrich

Ludwig van Beethoven

Diwa filmowa: Marlene Dietrich (1901–1992) jako
jedna z niewielu niemieckich aktorek stała się ikoną
(„Niebieski anioł“). Urodzona w Berlinie, w 1939 r.
przyjęła obywatelstwo amerykańskie.

Prekursor romantyzmu: Ludwig van Beethoven
(1770–1827) wprowadził do muzyki indywidualny
wyraz i uczuciowość w zupełnie nowym wymiarze,
nie zaniedbując pełnej koncentracji na formie
(„IX symfonia“).

Thomas Mann

Albrecht Dürer

Mistrz powieści i nowel: Thomas Mann (1875–1955)
należy do najważniejszych pisarzy literatury światowej
XX wieku. Za „Buddenbrooków“, epos o upadku
rodziny, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie
literatury w 1929 r.

Artysta niemieckiego renesansu: Albrecht Dürer
(1471–1528) z Norymbergii zalicza się do największych
i najbardziej wszechstronnych osobowości w historii
sztuki. Zrewolucjonizował technikę drzewoi miedziorytu.

Wilhelm Conrad Röntgen

Willy Brandt

Odkrywca promieni X: Wilhelm Conrad Röntgen
(1845–1923) w 1895 r. w Würzburgu odkrył promienie
nazwane później jego nazwiskiem. W 1901 r. otrzymał
pierwszą Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Od tego
czasu nagrodą tą zostało wyróżnionych ponad 80 niemieckich wybitnych naukowców.

Polityk i obywatel świata: Willy Brandt (1913–1992)
jako kanclerz federalny (1969–1974) zainicjował
politykę odprężenia; w szczególny sposób uosabiał
demokratyczny i społeczny przełom tamtych lat
i otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla w 1971 r.
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PAŃSTWO
I POLITYKA
Nowe zadania ∙ Państwo federalne ∙ Aktywna polityka ∙
Różnorodna partycypacja ∙ Polityczna mapa Berlina ∙ Żywa kultura pamięci

WSTĘP

NOWE ZADANIA
Niemcy są krajem o określonym systemie war-

reprezentowana jest prawicowa Alternatywa

tości, demokratycznym, prężnym gospodarczo

dla Niemiec (AfD). Kanclerz Federalny Angela

i otwartym na świat. Krajobraz polityczny jest

Merkel (CDU) jest szefem rządu od 2005 roku

zróżnicowany. W wyborach do Bundestagu

i jako pierwsza kobieta w historii Republiki

19. kadencji (2017) jako największa siła w wy-

Federalnej Niemiec piastuje ten urząd już

borach wyłoniły się partie CDU/CSU. Począt-

czwartą kadencję. Wicekanclerz Olaf Scholz

kowo badały one możliwość stworzenia rządu

(minister finansów) i Heiko Maas (minister

koalicyjnego z FDP oraz Sojuszem 90/Zielony-

spraw zagranicznych) są ważnymi przedstawi-

mi. Te rozmowy nie przyniosły jednak oczeki-

cielami SPD w rządzie. Gabinet składa się

wanego rezultatu. W końcu po trudnych nego-

z 14 ministrów i szefa Kancelarii. Umowa ko-

cjacjach koalicyjnych i referendum członków

alicyjna, służąca za podstawę wspólnej pracy

SPD w marcu 2018 do CDU/CSU roku dołączy-

partii rządzących nosi tytuł „Nowy przełom

ła SPD tworząc wielką koalicję. Sojusz tych

dla Europy – Nowa dynamika dla Niemiec –

dwóch najpotężniejszych sił w systemie partii

Nowa więź dla naszego kraju”.

niemieckich istniał już w poprzedniej kadencji. Spośród 709 posłów, deputowani koalicji

Niemiecka gospodarka w 2018 r. już dziewiąty

zajmują 399 miejsc w parlamencie (CDU/CSU -

rok z rzędu odnotowuje rozkwit gospodarczy,

246, SPD - 153). W skład opozycji wchodzą AfD

zatrudnienie jest na rekordowym poziomie,


(92 mandatów), FDP (80), Lewica (69) i Sojusz 90/

wzrosły wpływy państwa i ubezpieczeń spo-

Zieloni (67 mandatów) oraz dwóch posłów

łecznych. Nowe zadłużenie na płaszczyźnie

niezrzeszonych. Po raz pierwszy w Bundestagu

federalnej


zostało

zredukowane

do

zera.

WIDEO

AR APP

Państwo i polityka: film wideo do tematu
→ tued.net/pl/vid1

Budynek Reichstagu w Berlinie od 1999 r. jest siedzibą Bundestagu. Sir Norman Foster zaprojektował szklaną kopułę budynku
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P rzełom energetyczny ruszył do przodu – od-

pewność i niezadowolenie wielu ludzi. Dlatego

nawialne źródła energii stopniowo stają się

rząd zamierza, co podkreślił w umowie koali-

decydującą technologią w dziedzinie produkcji

cyjnej, „pielęgnować to, co dobre, ale jednocze-

prądu.

śnie wykazać się odwagą w debacie politycznej
oraz w podejmowaniu działań na rzecz odnowy

Integracja wschodniej i zachodniej części Nie-

i zmian”. 

miec, centralny temat od zjednoczenia Niemiec
w 1990 r., powiodła się dzięki wspólnemu zaangażowaniu wszyst
k ich mieszkańców. „Drugi
pakt solidarnościowy“ obowiązuje do 2019 roku i ma do dyspozycji 156,5 mld euro. Wszyscy
podatnicy na wschodzie i zachodzie Niemiec

INTERNET

angażują się wspólnie w „budowanie Niemiec
Wschodnich“, płacąc „dodatek solidarnościowy“,

Bundestag
Wybory, posłowie, frakcje

dodatkową opłatę stanowiącą obecnie 5,5% od

→ bundestag.de

sumy należnych podatków.
Ale na horyzoncie pojawiają się nowe zadan ia.

Bundesrat
Skład, zadania, posiedzenia
→ bundesrat.de

Wyzwaniem - podobnie jak w innych krajach
uprzemysłowionych - są zmiany demograficzne. Tematy imigracji i integracji należą również
do ważniejszych punktów programu rządowe-

Prezydent Federalny
Wizyty państwowe, terminy, zadania
→ bundespraesident.de

go. Wynik wyborów federalnych ujawnił nie-

Gabinet rządowy pod przewodnictwem Kanclerz Federalnej A. Merkel zbiera się co środę o 9:30 w Urzędzie Kanclerskim

W SKRÓCIE

AKTORZY I INSTRUMENTY
Partie polityczne
W Niemczech panuje ustrój demokracji partyjnej.
W Bundestagu 19. kadencji reprezentowanych jest
siedem partii – CDU, CSU, SPD, AfD, FDP, Lewica
i Sojusz 90/Zieloni. Poza tym istnieje 25 małych
partii, których wpływ na politykę federalną
ze względu na 5-procentowy próg wyborczy jest
ograniczony. Niektóre z nich są jednak repre
zentowane w parlamentach krajów związkowych.

Ruchy społeczne

Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) ma

Od lat 70. wielu ludzi w Niemczech działa

najwięcej członków (463 700). Unia Chrześcijańsko-

aktywnie w ugrupowaniach proekologicznych,

-Demokratyczna (CDU) ma ich ok. 427 tys., a jej

inicjatywach obywatelskich i organizacjach

siostrzana partia CSU w Bawarii 141 tys. (2017).

pozarządowych. Największym zrzeszeniem

→ bundeswahlleiter.de

proekologicznym jest liczące ponad pół miliona
członków Niemieckie Zrzeszenie na Rzecz

Związki zawodowe

Ochrony Środowiska i Przyrody (BUND).

Federacja Niemieckich Związków Zawodowych

→ bund.net

(DGB) zrzesza osiem związków zawodowych
i 6 milionów członków. Największy związek

Badanie opinii publicznej

zawodowy o liczbie 2,3 mln członków to IG Metall;

Liczne instytuty badania opinii publicznej regular-

reprezentuje on między innymi pracowników

nie analizują klimat polityczny i społeczny

przemysłu samochodowego. Opinie związków

w Niemczech. Infratest dimap, Allensbach, Forsa,

zawodowych mają znaczenie i wpływ na debaty

Emnid i Forschungsgruppe Wahlen są szczególnie

polityczne.

aktywne przed wyborami, ale publikują również

→ dgb.de

aktualne cotygodniowe barometry opinii.

Zrzeszenia branżowe
Federalne Zrzeszenie Przemysłu Niemieckiego
(BDI) jako dachowa organizacja przemysłu łączy
35 zrzeszeń branżowych i przemawia w imieniu
około 100 000 przedsiębiorstw.
→ bdi.de

DIGITAL PLUS
Więcej informacji na wszystkie tematy
tego rozdziału – listy odsyłaczy
z komentarzami, artykuły, dokumenty;
poza tym szczegółowe informacje o
pojęciach takich jak Bundesrat, Rząd Federalny, państwo
federalne, Bundestag, Federalny Trybunał Konstytucyjny,
Ustawa Zasadnicza, system wyborczy. → tued.net/pl/dig1
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TEMAT

PAŃSTWO FEDERALNE
Niemcy są demokracją parlamentarną i federal-

ministerialnych decydują partie mające udział

ną. Bundestag jako najbardziej obecny w świa-

w rządzie, zgodnie z ustaleniami w ramach

domości publicznej organ konstytucyjny jest

wcześniej prowadzonych negocjacji koalicyj-

wybierany raz na cztery lata przez wszystkich

nych. Jeśli koalicja się rozpadnie, upaść może

obywateli uprawnionych do głosowania w wy-

też kanclerz przed upływem czteroletniej

borach bezpośrednich. Najważniejszymi zada-

k adencji, bo Bundestag w każdej chwili ma


niami parlamentu jest ustawodawstwo i kon-

prawo odwołać szefa rządu. W takim przypadku

trola pracy rządu. Na czas kadencji Bundestag

jednak parlament musi równocześnie stosując

w głosowaniu tajnym wybiera Kanclerza Fede-

tak zwane konstruktywne wotum nieufności

ralnego. Kanclerz w ramach Rządu Federalnego

wyznaczyć jego następcę.

ma uprawnienie do ustalania wytycznych, tzn.
zobowiązujących zasad polityki. Kanclerz Fede-

W Niemczech rządzą przeważnie

ralny dobiera ministrów federalnych i z ich sze-

rządy koalicyjne

regu mianuje wicekanclerza. W rzeczywistości
jednak o obsadzeniu poszczególnych stanowisk

O charakterze parlamentu decyduje system
spersonalizowanych wyborów proporcjonalnych. Dzięki temu także mniejsze partie repre
zentowane są proporcjonalnie do wyników
wyborów. Z jednym wyjątkiem, rząd federalny

LISTA
∙ Największy kraj związkowy:
Nadrenia Północna-Westfalia
(17,9 mln mieszkańców)
∙ Największa pozycja w budżecie: Praca
i sprawy socjalne (137,6 mld euro)

tworzony był zawsze w wyniku koalicji kilku
partii współzawodniczących ze s obą w czasie
wyborów; licząc od pierwszych wyborów
w 1949 r. utworzono w sumie 24 rządów koalicyjnych. By uniknąć rozdrobnienia w par
lamencie i ułatwić utworzenie rządu, partie
muszą uzyskać co najmniej pięć pro
cent
g łosów oddanych w wyborach (albo trzy man-

∙ Największa komisja Bundestagu:
Gospodarka i energetyka (49 członków)

daty bezpośrednie), aby być reprezentowane

∙ Najwyższa frekwencja: w wyborach do
Bundestagu w 1972 r. (91,1 procent)

borczy).

∙ Największa frakcja poselska:
CDU, CSU (246 posłów)

w Bundestagu (pięcioprocentowy próg wy

Federalny charakter Niemiec manifestuje się
w znacznej samodzielności 16 krajów związkowych, szczególnie w zakresie policji, ochrony

Na dachu Reichstagu w Berlinie: budynek Bundestagu zwiedza codziennie około 8 000 osób

przed katastrofami, wymiaru sprawiedliwości,

rządów krajów związkowych i ma również

oświaty i kultury. Miasta Berlin, Hamburg

z siedzibę w Berlinie. Kraje o większej liczbie

i Brema ze względów historycznych są jedno-

ludności są tam reprezentowane liczniej niż

cześnie krajami związkowymi. Wyjątkowe

kraje mniejsze. Również partie, które na płasz-

jest ścisłe zazębienie krajów związkowych

czyźnie federalnej stanowią opozycję albo

i państwa centralnego, dzięki czemu rządy

nie są w ogóle reprezentowane, mogą przez

krajów związkowych uzyskują różnorodne

udział w rządach krajów związkowych wywie-

możliwości udziału w polityce federalnej.

rać wpływ na politykę federalną, bo liczne usta-

Przede wszystkim w Bundesracie, drugiej

wy federalne i rozporządzenia wymagają za-

izbie parlamentu, która składa się z członków

twierdzenia przez Bundesrat. Po raz pierwszy
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(w Badenii-Wirtembergii od 2011 r. i w Turyn-

oraz po jednej koalicji złożonej z CDU i FDP,

gii od 2014 r.) premierami krajów związko-

z CDU, Zielonych i FDP, z SPD, FDP i Zielonych

wych są obecnie także przedstawiciele obu

oraz z SPD, CDU i Zielonych.

najmniejszych partii reprezentowanych w parlamencie, Sojuszu 90/Zielonych i Lewicy.

Prezydent Federalny jest pierwszym
obywatelem państwa

Ponieważ nie ma jednorodnego terminu wyborów do parlamentów regionalnych i kaden-

Najwyższy pod względem protokolarnym

cje organów władzy ustawodawczej są różne,

urząd piastuje Prezydent Federalny. Nie jest on

równolegle do kadencji Bundestagu może

wybierany przez naród, lecz przez spec jalnie

dojść wielokrotnie do zmiany układu sił

do tego powoływane Zgromadzenie Federalne.

w Bundesracie. W obecnej konstelacji panu

Składa się ono w połowie z posłów Bundesta-

jącej w izbie krajów związkowych Rząd Fede-

gu, a w drugiej połowie z członków wybiera-

ralny nie ma pewnej większości w Bundes

nych przez parlamenty krajów związkowych

racie. Nie ma tam już wyraźnie rozgrani

odpowiednio do podziału miejsc w tych parla-

czonych bloków o jednorodnie utrwalonym

mentach. Prezydent Federalny pełni ten urząd

sposobie głosowania, ponieważ w 16 krajach

przez pięć lat, ponowny wybór jest możliwy

związkowych

istnieje

taka

różnorodność

tylko raz. Od 2 017 r. Prezydentem Federalnym

koalicji, jakiej nie było od samego początku

jest Dr. Frank-Walter Steinmeier. W latach

powstania RFN. Tylko w Bawarii partia CSU

2005-2009 był on politykiem SPD, natomiast

może rządzić samodzielnie, bez partnera ko-

w latach 2013-2017 pełnił funkcję ministra

alicyjnego. Poza tym, na wiosnę 2018 r., obok

spraw

czterech rządów krajów związkowych złożo-

jest dwunastym prezydentem RFN od 1949 r.

nych z CDU i SPD, istniały także dwie koalicje

Chociaż Pre

z ydent pełni przede wszystkim

SPD i Zielonych, dwie koalicje CDU i Zielonych

funkcje reprezentacyjne, to może też odmówić

zagranicznych

Niemiec.

Steinmeier

KAMIENIE MILOWE

1949

23 maja Rada Parlamentarna
złożona z przedstawicieli
państw z zachodnich stref okupacyjnych uchwala w Bonn
Ustawę Zasadniczą. 14 sierpnia
odbywają się pierwsze wybory
do Bundestagu.

1953

17 czerwca około miliona ludzi
w Berlinie Wschodnim i NRD
protestuje przeciwko stosunkom
politycznym i gospodarczym.
Powstanie zostaje stłumione
przy użyciu ogromnych sił wojskowych.

1961

Władze NRD zamykają przejścia
graniczne między Wschodem
a Zachodem w Berlinie murem
i drutem kolczastym. Do uciekinierów strzelano. Jedność państwowa
Niemiec wydaje się na jakiś czas
nieosiągalna.

podpisu pod ustawami, jeśli ma w
 ątpliwości co

ŚWIAT

do ich zgodności z konstytucją. Największy

Office for Democratic Institutions and
Human Rights, Elections of the Federal
Parliament (Bundestag)
Na zaproszenie Niemiec Organizacja ds.
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(OBWE) obserwowała wybory do Bundestagu 24 września 2017 r. W swoim
raporcie eksperci OBWE poświadczyli,
że wybory w Niemczech przebiegały
prawidłowo i nie miała na nie wpływu
na przykład manipulacja
hakerów.

wpływ piastujący ten urząd w
 ywierali dotychczas przez swoje wystąpienia publiczne, które
spotykają się z ogromnym zainteresowaniem.
Prezydenci nie opowiadają się za opcjami
partyjnymi, lecz podejmują aktualne tematy
i czasami nam awiają rząd, parlament lub ludność do działania. Podczas, jak dla Niemiec
niezwykle długo trwającej formacji rządu po
wyborach do Bundestagu w 2017 roku, dla
Steinmeiera ważnym było niedopuszczenie do

→ osce.org

nowych wyborów. Bez jego interwencji SPD
prawdopodobnie nie przystąpiłaby wówczas
do wielkiej koalicji.
Federalny Trybunał Konstytucyjny 
w Karlsruhe jako strażnik Ustawy
Z asadniczej

wykładni tekstu konstutycji. W dwóch senatach rozsądza o sporach kompetencyjnych

Znaczny wpływ ma Federalny Trybunał

pomiędzy organami konstytucyjnymi i może

Konstytucyjny w Karlsruhe, który cieszy się

ogłosić niezgodność ustaw z Ustawą Zasad

ogromnym prestiżem publicznym. Uważany

niczą. Każdy obywatel Niemiec może zwrócić

jest za „strażnika Ustawy Zasadniczej“ i przez

się do Trybunału, jeśli uważa, że ustawa naru-

miarodajne decyzje dostarcza zobowiązującej

sza jego prawa konstytucyjne.

1969

Willy Brandt jest pierwszym
Kanclerzem Federalnym nie
należącym do partii CDU.
Polityka Wschodnia rządu SPD
i FDP kształtuje ramy pojednania
Niemiec z ich wschodnimi
sąsiadami.

1989/90

W NRD pokojowe protesty
doprowadzają do upadku komunizmu. 9 listopada granica na
Zachód zostaje otwarta.

1999

Bundestag i Rząd Federalny
przenoszą się do Berlina.
Budynki parlamentu stoją po
obu stronach byłej strefy muru.
Niektóre ministerstwa i urzędy
federalne pozostają w Bonn.
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TEMAT

AKTYWNA POLITYKA
Tytuł, jakim wielka koalicja opatrzyła swój

W przypadku Niemiec jego celem jest, aby do-

program rządowy na okres do 2021 r., to „Nowy

bra sytuacja gospodarcza przyniosła korzyści

przełom dla Europy. Nowa dynamika dla

wszystkim, co powinno prowadzić do większej

Niemiec. Nowa więź dla naszego kraju”.


sprawiedliwości społecznej i wzmocnić wiarę

Zamierza ona podjąć kroki w celu umacniania

obywateli w polityczną zdolność do działania.

Unii Europejskiej jako gwaranta pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu. W celu zapewnienia

Wynik wyborów do Bundestagu w 2017 roku

zrównoważonego budżetu, który jest realizo-

przyniósł poważne straty już partiom ludo-

wany od 2014 r., rząd niemiecki postrzega siebie

wym ostatniej kadencji. Znaczny wzrost

jako odpowiedzialnego za stabilność waluty

g łosów odnotowała tymczasem prawicowa


i pragnie stanowić przykład dla swoich partne-

populistyczna parta AfD, która po raz pierw-

rów w strefie euro. Jednocześnie wyraża goto-

szy i jako największa partia opozycyjna weszła

wość wniesienia większego wkładu do budżetu

do Bundestagu. Pomimo utrzymującej się

UE. Wraz z Francją pragnie on wzmocnić i zre-

pozytywnej sytuacji gospodarczej wiele osób

formować strefę euro tak, by mogło ono lepiej

z niepokojem patrzy w przyszłość. Tak więc

stawić czoła globalnym kryzysom.

również z tego powodu rząd niemiecki postanowił zadbać o spójność społeczną w kraju
i przezwyciężanie podziałów. Cele te zamierza
osiągnąć poprzez faktyczne wzmocnienie
pozycji rodzin, poprawę zabezpieczenia finansowego na starość i w przypadku bezrobocia

LICZBA

oraz promowanie edukacji, innowacji i cyfry-

0,0 euro

zacji. Kluczową kwestią jest skuteczniejsze

wynosił deficyt Niemiec na płaszczyźnie
federalnej w 2017 roku. Wydatkom rzędu
325,4 mld euro odpowiadały wpływy
w wysokości 330,4 mld euro. To już
po raz czwarty z rzędu państwo nie
zaciągnęło nowych długów. Przyczyniły
się do tego głównie wyższe dochody
podatkowe dzięki dobrej koniunkturze
gospodarczej.

podstawowe prawo do azylu osobom prześla-

→ bundeshaushalt-info.de

z arządzanie imigracją i lepsza integracja

i migrantów. Ustawa Zasadnicza gwarantuje

dowanym politycznie. RFN będzie nadal
pomagać ludziom w potrzebie, którzy mają

prawo do azylu. Jednocześnie rząd Niemiec
wzmaga wysiłki na rzecz opuszczenia kraju
przez osoby, które nie mają perspektyw na
pozostanie w Niemczech. Spodziewa się on

zakończyć reformę wspólnego europejskiego
systemu azylowego do 2018 r.

Bundestag w Berlinie to scena polityczna. W skład Bundestagu 19. kadencji wchodzi 709 posłów

Bazując na sukcesach

wymóg, aby kobiety zajmowały co najmniej 30%
miejsc w radach nadzorczych. Na koniec 2017 r.

Już w poprzedniej kadencji Bundestag przyjął

odsetek kobiet zasiadających w radach dwustu

płacę minimalną obowiązującą po raz pierwszy

największych przedsiębiorstw wynosił 25%.

we wszystkich sektorach. W 2018 r. wyniesie ona

Priorytetem w dalszym ciągu pozostanie konty-

8,84 euro za godzinę i będzie nadal poddawana

nuacja przełomu energetycznego, w wyniku

okresowym kontrolom. Wprowadzenie paryte-

którego Niemcy już teraz znacznie zwiększyły

tu kobiet w dużych spółkach akcyjnych nastąpi-

udział odnawialnych źródeł energii oraz rozbu-

ło w 2016 r. Od końca 2017 r. firmy te spełniły

dowa infrastruktury cyfrowej.
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RÓŻNORODNA PARTYCYPACJA
Partie polityczne zajmują centralną i uprzywi-

do głosowania jest 61,5 mln ludzi, to liczba ta

lejowaną pozycję w systemie politycznym

stanowi jedynie 1,7% ogółu wyborców. Rów-

Republiki Federalnej Niemiec. Artykuł 21 Ustawy

nież frekwencja wyborcza tendencyjnie spada.

Zasadniczej stanowi, że „partie współdziałają

Podczas gdy decyzje wyborcze w latach 70-tych

przy kształtowaniu woli politycznej narodu“.

i 80-tych popierane były niezmiennie wysoką

Z tym wiąże się zobowiązanie do demokracji

i najwyższą frekwencją wyborczą (91,1% w 1972 r.),

wewnątrzpartyjnej: przewodniczący, gremia

w latach 2013 i 2017 wzięło udział w wyborach

i kandydaci są wybierani na zjazdach partii

odpowiednio tylko 71,5% i 76,2% uprawnionych.

w głosowaniu tajnym przez delegatów, wybranych uprzednio przez zwykłych członków.

Młodzi ludzie chętniej korzystają z możliwości

W celu wzmocnienia demokracji wewnątrz-

partycypacji w ramach inicjatyw obywatel-

partyjnej partie polityczne przeprowadzały

skich lub organizacji pozarządowych. Również

ostatnio wśród swoich członków ankiety bez-

media społecznościowe stają się coraz ważniej-

pośrednie na decydujące tematy. Referendum

szymi platformami wypowiedzi i działania.

członków SPD nad umową koalicyjną w 2018 r.

Obywatele uczestniczą w procesie politycz-

zadecydowało o utworzeniu wspólnego rządu

nym także za pośrednictwem instrumentów

federalnego wraz z CDU/CSU. Partie pozostają

demokracji bezpośredniej takich jak referenda.

zasadniczo formami wyrazu życia społeczne-

W krajach związkowych i na płaszczyźnie samo

go, jakkolwiek tracą siłę spajania. Partie CDU,

rządowej w przeszłości coraz częściej stoso

CSU i SPD mają razem około miliona członków

wano i korzystano z możliwości demokracji

– biorąc jednak pod uwagę, że uprawnionych

bezpośredniej.

Głos narodu
W Niemczech wybory odbywają się według
lekko zmodyfikowanych zasad spersonalizowanych wyborów proporcjonalynych.
Każdy uprawniony do głosowania ma dwa
głosy. Pierwszy głos oddawany jest na kandydata danej partii w danym okręgu wyborczym, drugi - na krajową listę partyjną.
Podstawą ilości mandatów w Bundestagu
są głosy oddane na listę krajową.

Udział w wyborach do Bundestagu: tendencja spadkowa (%)
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DIAGRAM

Instrumenty demokracji bezpośredniej takie jak referenda są częściej stosowane na płaszczyźnie samorządowej

Struktura wiekowa uprawnionych do głosowania
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PANORAMA

POLITYCZNA MAPA BERLINA

1 Pałac Bellevue
Pałac ten, zbudowany pod koniec
XVIII wieku, od 1994 r. stanowi
główną siedzibę urzędu Prezydenta
Federalnego. Położony jest na
obrzeżach parku Tiergarten w Berlinie.

709

posłów liczy
niemiecki Bundestag
19. kadencji

31 %

posłów do
Bundestagu to
kobiety

2 Urząd Kanclerski
Nowy budynek Urzędu Kanclerskiego został udostępniony w
2001 r. Jest zbudowany w stylu
postmodernistycznym i ma
prawie w całości przeszkloną
fasadę. Na dziedzińcu honorowym stoi rzeżba ze stali pt.
„Berlin“ autorstwa baskijskiego
artysty Eduardo Chillida.

61 500 000

uprawnionych do
wyborów może głosować
w wyborach do Bundestagu

3 000 000

osób rocznie odwiedza
Bundestag w Berlinie
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“
e des 17. Juni
Ulica „Straß

Berlin
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Pałac Bellevue
Urząd Kanclerski
Budynek Bundestagu
Bundesrat
Budynek Jakob-Kaiser-Haus
Budynek Paul-Löbe-Haus
Budynek Marie-Elisabeth-Lüders-Haus

Tiergarten

Dzielnica
Mitte

4

3 Budynek Bundestagu
Szklana kopuła budynku
Reichstagu symbolizuje
przejrzystość.

Budynek Reichstagu
W tym historycznym budynku
z 1894 r., przebudowanym
w nowoczesny sposób, mieści
się siedziba parlamentu
niemieckiego.

14

ministerstw fachowych
i ministrów należy do
gabinetu rządowego

24

rządy koalicyjne
utworzono od 1949 r.

12

prezydentów
federalnych pełniło
urząd od 1949 r.

8

kanclerzy federalnych
pełniło urząd od 1949 r.
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TEMAT

ŻYWA KULTURA PAMIĘCI
Konfrontacja z wojną i despotyzmem, z ide-

w Europie Żydów w samym środku Berlina

ologicznie umotywowanymi przestępstwami

przypomina o prawie sześciu milionach ofiar

i polityczną niesprawiedliwością w XX wieku

Zagłady.

oraz pamięć o ofiarach prześladowań odgrywają ważną rolę w kulturze pamięci Republiki

Pamięć o wojnie,

Federalnej Niemiec. Zachowanie sprawozdań

ruchu oporu i dyktaturze

świadków historii należy do samego sedna
kultury pamięci, która jest ukierunkowana na

W listopadzie 2018 r. Niemcy upamiętniają

to, by zbrodnie narodowego socjalizmu utrwa-

koniec I wojny światowej 100 lat temu; W roku

liły się w świadomości również przyszłych

2019 odbędą się uroczyste obchody 100. rocz-

p okoleń.

nicy pierwszego Zgromadzenia Narodowego
Republiki Weimarskiej - pierwszej niemieckiej

Do żywej kultury pamięci należą również licz-

demokracji. Już w latach wielkiego jubileuszu

ne miejsca pamięci o różnych grupach ofiar

w latach 2014 i 2015, gdy obchodzono stulecie

w całych Niemczech. Pomnik zamordowanych

wybuchu pierwszej wojny światowej i dwudziestopięciolecie upadku muru berlińskiego,
dominowała przede wszystkim wdzięczność.
Wdzięczność wobec aliantów koalicji antyhitlerowskiej za wyzwolenie w roku 1945, ale

INFORMACJA
W wielu niemieckich i innych europejskich miastach kamienie pamięci
wpuszczone w bruk przypominają, że
w tym miejscu mieszkali lub pracowali
żydowscy mieszkańcy, którzy za czasów
narodowego socjalizmu byli prześla
dowani, mordowani, deportowani albo
wypędzani. Kamienie te to betonowe
klocki o wymiarach ok. 10 na 10 centymetrów, na wierzchu obite mosiądzem
i opatrzone napisem zawierającym
imiona i nazwiska oraz daty urodzenia
i śmierci w celu pamięci o tych ofiarach.
→ stolpersteine.eu

również za szansę odbudowy i zjednoczenia
w roku 1990. A także wdzięczność wobec tych
ofiar Zagłady, które przeżyły i dały świadectwo
o zbrodniach – i podały rękę demokratycznym
Niemcom po drugiej wojnie światowej.
Również pamięć o dyktaturze komunistycznej w czasie istnienia sowieckiej strefy okupacyjnej (1945–1949) i NRD (1949–1990) ma
zostać podtrzymana dla tych pokoleń, które
nie przeżyły podziału Niemiec i ustroju NRD.
W tym celu znaczenie ma nadal urząd Federal
nego Pełnomocnika ds. Dokumentów Służby
Bezpieczeństwa Wewnętrznego NRD (Stasi),
gdzie nadal przegląda się, sortuje i udostępnia

MAPA

Miejsca pamięci w Niemczech
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Miejsca pamięci o ofiarach
narodowego socjalizmu

akta osobom zainteresowanym i naukowcom.

o Ruchu Oporu w bloku Bendlera w dzielnicy

W ramach stałej ekspozycji w budynku byłej

Berlin-Mitte. Znajduje się ono w historycznym

centrali Stasi w Hohenschönhausen (dzielnicy

miejscu nieudanej próby przewrotu dokona-

Berlina), w zrozumiały sposób przedstawiane

nego przez grupę skupioną wokół hrabiego

są metody i środki pracy Stasi w celu inwigila-

Stauffenberga 20 lipca 1944 r. To miejsce pa-

cji, kontroli i zastraszenia ludności.

mięci dokumentuje, jak pojedyncze osoby i grupy w latach 1933 - 1945 stawiały opór przeciwko

Ruchowi oporu przeciwko dyktaturze nazi-

dyktaturze nazistowskiej i wykorzystywały

stowskiej poświęcone jest Miejsce Pamięci

swoje możliwości działania.
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POLITYKA
ZAGRANICZNA
Cywilny potencjał kształtowania ∙ Praca na rzecz pokoju i bezpieczeństwa ∙
Adwokat integracji europejskiej ∙ Ochrona praw człowieka ∙
Aktywny członek światowych organizacji ∙ Zrównoważony rozwój

WSTĘP

CYWILNY POTENCJAł KSZTAŁTOWANIA
W polityce międzynarodowej Niemcy mają

wartości sojuszu transatlantyckiego z USA, wystę

różnorodną sieć intensywnych powiązań. Kraj


powanie w obronie praw Izraela do egzystencji,

ten utrzymuje stosunki dyplomatyczne z prawie

aktywne i zaangażowane współdziałanie z Naro

200 państwami i jest członkiem wszystkich

dami Zjednoczonymi (ONZ) i Radą Europy oraz

znaczących organizacji multilateralnych i niefor

umocnienie europejskiej architektury bezpie

malnych międzynarodowych grup o charakterze

czeństwa w ramach OBWE.

koordynacyjnym, takich jak Grupa G7 i Grupa
G20. Stanowisko ministra spraw zagranicznych

Wspólnie ze swoimi partnerami Niemcy angażują

od 2018 roku pełni Heiko Maas (SPD). W Służbie

się na rzecz pokoju, bezpieczeństwa, demokracji

Działań Zewnętrznych, której centrala znajduje

i praw człowieka na całym świecie. Reprezento

się w Berlinie, zatrudnionych jest około 11 652

wane przez Niemcy rozszerzone pojęcie bezpie

osób. Łącznie Niemcy posiadają 227 przedsta

czeństwa obejmuje obok prewencji kryzysowej,

wicielstw zagranicznych.

rozbrojenia i kontroli zbrojeń trwałe aspekty go
spodarcze, ekologiczne i socjalne. Należą do nich

Nadrzędnym celem niemieckiej polityki zagra

globalizacja stwarzająca szanse dla wszystkich,

nicznej jest utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa

transgraniczna ochrona środowiska i klimatu,

na świecie. Do jej podstawowych filarów należy

dialog międzykulturowy oraz otwartość wobec

szeroko rozumiana integracja ze strukturami

gości i imigrantów.

współpracy multilateralnej. Konkretnie oznacza
to bliskie partnerstwo z Francją w Unii Europej

Po zakończeniu konfliktu Wschód-Zachód dla

skiej (UE), głębokie zakotwiczenie we wspólnocie

niemieckiej polityki zagranicznej otworzyły się

WIDEO

AR APP

Polityka zagraniczna: film wideo do
tematu →tued.net/pl/vid2

Niemiecka polityka zagraniczna włączona jest w ścisłą współpracę multilateralną
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nowe szanse i wyzwania. Niemcy, otoczone ze

W dobie globalizacji i cyfryzacji oraz w kontek

wszystkich stron wspólną granicą z innymi

ście szybko zmieniającego się świata, obok trady

państwami, przyjęły na siebie zwiększoną odpo

cyjnej polityki zagranicznej coraz częściej na

wiedzialność, która przypadła im po ponownym

porządku dziennym pojawiają się nowe zagad

zjednoczeniu w 1990 roku. Dzisiaj Niemcy, do

nienia. Należą do nich np. „złośliwe operacje

kładając wielokrotnych starań, przyczyniają się

cybernetyczne” lub próby wywierania wpływu na

do politycznych rozwiązań konfliktów, zarówno

opinię publiczną poprzez propagandę.

na rzecz utrzymania struktur zabezpieczających
pokój, jak i na rzecz prewencji kryzysowej
w ramach misji pokojowych prowadzonych na
podstawie mandatu Narodów Zjednoczonych.
W przemówieniu wygłoszonym przed ONZ wio

INTERNET

oświadczył, że aby dalej wspierać ONZ w zapo

Auswärtiges Amt
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
terminy, osoby, tematy, kontakty

bieganiu kryzysom, Republika Federalna Nie

→ diplo.de

sną 2018 r. minister spraw zagranicznych Maas

miec potroiła swój wkład w tym zakresie. Ponie
tylko obrony wojskowej, zwiększono również

Europäische Union
portal informacyjny Wspólnoty Państw
w 24 językach

wysiłki w zakresie pomocy humanitarnej i za

→ europa.eu

waż bezpieczeństwo wymaga czegoś więcej niż

granicznej polityki kulturalnej. Swoje między
narodowe zaangażowanie Niemcy podkreśliły
kandydując na stanowisko niestałego członka
Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2019/2020.

OSZE
Stałe Przedstawicielstwo Republiki Fede
ralnej Niemiec w OBWE → osze.diplo.de

Szef niemieckiego MSZ Heiko Maas w rozmowie z wysoką przedstawiciel UE ds. zagranicznych Federicą Mogherini

W SKRÓCIE

AKTORZY & INSTRUMENTY
Przedstawicielstwa dyplomatyczne
Niemcy utrzymują stosunki dyplomatyczne z 195
państwami i są reprezentowane na całym świecie
przez 227 przedstawicielstw, w tym 153 ambasady.
Również w dwunastu międzynarodowych organiza
cjach Niemcy mają swoje Stałe Przedstawicielstwa.
→ diplo.de
Organizacje multilateralne

Think tanki w dziedzinie polityki zagranicznej

Niemcy przejmują odpowiedzialność w organi

Znaczące instytuty badawcze w dziedzinie polityki

zacjach multilateralnych, takich jak Organizacja

zagranicznej i bezpieczeństwa to Niemieckie Towa

Narodów Zjednoczonych (ONZ), Unia Europejska

rzystwo Polityki Zagranicznej (DGAP), German

(UE), Pakt Północnoatlantycki (NATO), Organizacja

Institute of Global and Area Studies (GIGA), Heska

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE),

Fundacja Badań nad Pokojem i Konfliktami (HSFK),

Rada Europy, Organizacja Współpracy Gospo

Instytut Badań nad Pokojem i Polityką Bezpieczeń

darczej i Rozwoju (OWGR), Światowa Organizacja

stwa (IFSH) oraz Fundacja Nauka i Polityka (SWP).

Handlu (WTO) lub Międzynarodowy Fundusz
Walutowy (IWF).

Fundacje polityczne
Fundacje bliskie partiom, takim jak CDU, CSU,

Bundeswehra

SPD, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen i FDP,

Bundeswehra po przeprowadzeniu reformy

poprzez swoje biura obecne są na całym świecie.

wewnętrznej liczy około 180 000 żołnierzy czynnych,

Ze środków z budżetu federalnego fundacje finan

21 000 wśród nich to kobiety. 3 700 członków

sują kształcenie polityczne, rozwój gospodarczy

rodzin niemieckich Sił Zbrojnych zostało wysła

i dialog demokratyczny w poszczególnych krajach

nych w 2018 roku do 14 różnych misji zarządzania

partnerskich.

kryzysowego.
→ bundeswehr.de
Eksperci w dziedzinie zapobiegania konfliktom
Centrum Międzynarodowych Misji Pokojowych
(ZIF) kształci specjalistów cywilnych w celu
wsparcia operacji w regionach objętych kryzysem
i pośredniczy w znalezieniu ekspertów.
→ zif-berlin.org

D I G I TA L P L U S
Więcej informacji dotyczących wszyst
kich tematów rozdziału – lista linków
z komentarzami, artykuły, dokumenty,
przemówienia; dalsze informacje na
temat Unii Europejskiej oraz krótkie portrety organizacji
multilateralnych.
→tued.net/pl/dig2
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T E M AT

PRACA NA RZECZ POKOJU I BEZPIECZEŃSTWA
Dyplomacja, prewencja kryzysowa i pokojowe ła

(ONZ), Unia Europejska (UE) czy Pakt Północno

godzenie konfliktów – to priorytetowe instrumen

atlantycki (NATO). Operacje Bundeswehry za

ty niemieckiej polityki zagranicznej. Należy do niej

granicą odbywają się w szerszym kontekście poli

zarówno delegowanie urzędników, sędziów, pro

tycznym mającym zarówno komponenty natury

kuratorów, policjantów, pracowników humanitar

cywilnej, a także działania z zakresu polityki,

nych i innych fachowych sił cywilnych w ramach

pomocy rozwojowej i ekonomiki społecznej. Rząd

szeroko zakrojonej polityki bezpieczeństwa, jak

Federalny przygotował w tym celu wytyczne dla

i udział Bundeswehry w wielonarodowych mi

swojego udziału w sytuacjach kryzysowych. Ope

sjach pokojowych. Cechą charakterystyczną nie

racje z użyciem uzbrojonych jednostek wojsko

mieckiej polityki zagranicznej jest jej silne wielo

wych wymagają mandatu od parlamentu i podle

stronne zaangażowanie. Dotyczy to także i w szcze

gają jego kontroli. Dla podjęcia takich decyzji wy

gólności sytuacji, gdy wymagane jest zastosowanie

magana jest zgoda większości członków niemiec

środków militarnych. Misje zarządzania kryzyso

kiego Bundestagu. Z tego powodu Bundeswehrę

wego Bundeswehry odbywają się zawsze w ramach

określa się również mianem armii parlamentarnej.

systemów zbiorowego bezpieczeństwa lub obron
ności. Mogą to być organizacje międzynarodowe

Republika Federalna Niemiec jest zintegrowana

jak np. Organizacja Narodów Zjednoczonych

w NATO zarówno pod względem politycznym jak
i militarnym od czasu powstania Bundeswehry
w 1955 roku. Jej stałe zakotwiczenie w północno

L I S TA
∙N
 ajwiększe przedstawicielstwo Niemiec
za granicą: Ambasada w Moskwie,
ok. 300 pracowników

atlantyckim pakcie obronności jest cechą kodu
„DNA” niemieckiej polityki zagranicznej. Niemcy
są drugim co do wielkości dostawcą sił zbrojnych
w NATO i pełnią doniosłą rolę w operacjach
przeprowadzanych przez NATO, poczynając od
operacji Resolute Support (RSM) w Afganistanie,

∙ Największa grupa parlamentarna
w niemieckim Bundestagu: grupa
parlamentarna USA, 80 deputowanych

aż po międzynarodowe siły pokojowe KFOR

∙ Największy organ UE w Niemczech: Eu
ropejski Bank Centralny (EBC) we Frank
furcie nad Menem, 3 380 pracowników

2018 r. Bundeswehra uczestniczyła w 14 misjach

∙ Placówki ONZ w Niemczech:
łącznie 30, 19 z nich w Bonn

w Kosowie. Od roku 1992 ukończono około 40
zagranicznych operacji wojskowych. Wiosną

z udziałem 3,5 tys. żołnierzy.
W wyniku kryzysu na Ukranie NATO skoncen
trowało się ponownie silniej na swoim kluczo
wym zadaniu, jakim jest obrona samego sojuszu,

i uchwaliło cały szereg uregulowań adaptacyjnych

ONZ ds. uchodźców (UNHCR). Wpłacając 387 mln

i reasekuracyjnych. Niemcy uczestniczą w tym

euro rocznie są one po USA drugim największym

procesie w sposób bardzo konkretny: w roku

płatnikiem do budżetu. Na wiosnę 2018 Niemcy

2015 kraj ten - wraz z Holandią i Norwegią - przy

uczestniczyły w pięciu misjach pokojowych ONZ,

czynił się do utworzenia nowych grup bojowych

między innymi w Mali i w Libanie. Wśród

NATO Bardzo Wysokiej Gotowości (VJTF), które

zachodnich krajów uprzemysłowionych Niemcy

polepszyły zdolność reagowania Sojuszu. W roku

są największym dostawcą wojsk na operacje

2019 Bundeswehra ponownie przejmie rolę przy

pokojowe ONZ. Obecność ONZ widać również na

wódczą w VJTF, która przypada na zmianę pań

terenie Niemiec, w szczególności na kampusie

stwom ramowym w systemie rotacyjnym. Po

ONZ w Bonn, gdzie ma swoją siedzibę 19 spośród

nadto Niemcy angażują się w ochronę przestrzeni

w sumie 30 instytucji ONZ.

powietrznej krajów nadbałtyckich (Air Policing),
a od roku 2017 funkcjonują jako państwo ramo

Aby jescze lepiej wspierać działalność organizacji

we na Litwie w celu wzmocnionej wysuniętej

międzynarodowych w misjach utrzymania poko

obecności NATO w krajach nadbałtyckich

ju Niemcy dalej profesjonalizują edukację i dele

i w Polsce (enhanced Forward Presence – eFP).

gowanie cywilnych pracowników humanitar
nych dla regionów kryzysowych. Utworzone

Godne zaufania i szanowane

w 2002 r. Centrum Międzynarodowych Operacji

państwo członkowskie Organizacji

Pokojowych (ZIF) dysponuje stale powięszaną

Narodów Zjednoczonych

pulą 1 500 pozostających w stałej gotowości eks
pertów. Centrum ZIF dokonuje selekcji cywil

Od momentu przyjęcia w poczet członków ONZ

nych pracowników humanitarnych, przygoto

w roku 1973 Republika Federalna Niemiec jest

wuje ich podczas szkoleń do wykonywania zadań

wysoce zaangażowanym, godnym zaufania

jako obserwatorzy i mediatorzy w regionach

i szanowanym państwem członkowskim tej

kryzysowych i państwach postkonfliktowych


światowej organizacji. W 2018 r. Niemcy zostały

i przeprowadza analizę ich doświadczeń. We

po raz szósty wybrane na niestałego członka Rady

współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicz

Bezpieczeństwa ONZ.

nych ZIF wydelegowało od początku swojego ist
nienia w ramach wyborczych misji obserwacyj

Niemcy wpłacają do standardowego budżetu

nych około 3 tys. wolontariuszy w charakterze

ONZ ok. 161 mln dolarów amerykańskich rocz

krótko- i długoterminowych obserwatorów i zre

nie, zaś misje pokojowe ONZ współfinansują

alizowało projekty w 65 krajach.

kwotą ok. 466 mln USD. Stanowi to każdorazowo
6,4% całkowitego budżetu ONZ. Tym samym

Kolejnym centralym filarem, przy pomocy które

Republika Federalna Niemiec była w latach


go Niemcy wspierają pokój i bezpieczeństwo

2017/2018 czwartym co do wielkości płatnikiem

w Europie jest Organizacja Bezpieczeństwa

do kasy ONZ. Ponadto w latach 2013 do 2017

i Współpracy w Europie (OBWE). OBWE powstała

Niemcy potroiły swoje płatności na rzecz agencji

w 1995 r. w wyniku przekształcenia Konferencji
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W ramach licznych misji, np. EUTM (European Training Mission w Mali), Bundeswehra uczestniczy w akcjach zagranicznych

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE).

mentu w zarządzaniu kryzysem oraz forum dia

Podstawowym dokumentem OBWE jest podpi

logu i budowy zaufania. OBWE wspiera dążenia

sany w roku 1975 akt końcowy KBWE z Helsinek,

do rozwiązania konfliktu na wschodniej Ukrainie

w którym ustalono m.in. nienaruszalność granic

m.in. poprzez prowadzenie negocjacji politycz

i pokojowe rozstrzyganie sporów jako podstawowe

nych oraz w ramach specjalnej misji obserwacyj

zasady europejskiego porządku bezpieczeństwa.

nej, która przy zaangażowaniu 650 cywilnych ob
serwatorów ma nadzorować w rejonach objętych

OBWE centralnym forum pokoju

konfliktem realizację porozumienia z Mińska

i bezpieczeństwa w Europie

i weryfikować odwrót wojsk i proces demilitary
zacji. Pod przewodnictwem Niemiec w roku 2016

Organizacja ta skupia aktualnie 57 państw- OBWE ponownie uaktywniło istniejące szablony
uczestników z Europy, Ameryki Płn. i Azji Cen

negocjacyjne dla innych ognisk kryzysowych

tralnej i jest tym samym największą regionalną

(Transnistria, Górski Karabach). W celu odbudo

organizacją na świecie działającą na rzecz bezpie

wy zaufania i wzmocnienia pozycji OBWE jako

czeństwa zbiorowego. W celu zapobiegania kon

platformy dialogu politycznego na rzecz bezpie

fliktom i dla wspierania demokratyzacji OBWE

czeństwa, Rada Ministerialna OBWE przyjęła pod

utrzymuje w wielu krajach stałe misje i wysyła

koniec 2016 r. decyzję w sprawie mandatu dla

regularnie - co wspiera również RFN - obserwato

ustrukturyzowanego dialogu w kwestii wyzwań

rów wyborczych - do swoich państw-uczestników.

stawianych przed polityką bezpieczeństwa w Eu

Podczas kryzysu na Ukrainie ponownie uwypu

ropie i ich implikacji w zakresie polityki kontroli

kliło się znaczenie OBWE jako ważnego instru

zbrojeń („From Lisbon to Hamburg“).

Zaangażowanie na rzecz rozbrojenia

nież niszczenie pozostałości broni i amunicji oraz

i kontroli zbrojeń

bezpieczne składowanie zagrożonych zapasów
należą do centralnych zadań niemieckiej polityki.

Republika Federalna Niemiec świadczy istotny
wkład na rzecz światowego bezpieczeństwa anga

W obszarze OBWE dużą rolę odgrywa kontrola

żując się w zakresie rozbrojenia, kontroli zbrojeń

zbrojeń konwencjonalnych, a także środki mające

i nierozprzestrzeniania broni. Niemcy dążą do celu,

na celu budowę zaufania i bezpieczeństwa. Niem

jakim jest tworzenie świata bez broni jądrowej,

cy angażują się w ich modernizację i dostosowy

angażując się np. w szybką realizację traktatu

wanie do aktualnych wyzwań, a w 2016 r. zaini

o całkowitym zakazie prób jądrowych. Wraz

cjowały wznowienie kontroli zbrojeń konwencjo

z pięcioma stałymi członkami Rady Bezpieczeń

nalnych w Europie. Powołany do życia podczas

stwa ONZ i Unią Europejską Niemcy aktywnie

hamburskiej konferencji ministerialnej OBWE

przyczyniły się do tego, że w lipcu 2015 r. możliwe

w końcu 2016 r. tzw. „Strukturalny Dialog” stał się

było podpisanie wiedeńskiego porozumienia

pod niemieckim przewodnictwem w roku 2017

nuklearnego z Iranem w sprawie irańskiego pro

istotnym forum dla architektury bezpieczeństwa

gramu atomowego. Ponadto Niemcy w dalszym

w ramach OBWE. Ma on przyczynić się do

ciągu aktywnie wspierają uniwersalizm i realiza

naświetlenia percepcji zagrożeń, ponownego


cję istotnych umów i traktatów międzynaro

pobudzenia współpracy w kwestiach bezpie


wych, np. konwencji o zakazie broni chemicznej,

czeństwa oraz do wzmocnienia kontroli zbrojeń

która kodyfikuje normę niestosowania broni

konwencjonalnych.

chemicznej.
Również w kwestiach związanych z polityką kon
troli zbrojenia w kontekście nowych technologii,
jak np. w przypadku autonomicznych systemów
bojowych, Niemcy zajęły jasne stanowisko. Rząd
Niemiec odrzuca uniezależniające ostateczną de
cyzję od ludzkiej kontroli, w pełni autonomiczne
systemy bojowe i stara się przyczynić do świa
towego potępienia tej broni. Jednym z celów nie
mieckiej polityki zagranicznej jest realizacja
„Traktatu ottawskiego”, centralnego pakietu
umów, który ma służyć potępieniu użycia min
przeciwpiechotnych.
Wydatkując ok. 75,7 mln euro na projekty likwi
dacji min i wsparcia dla ich ofiar, Niemcy należą do
największych donatorów w tej dziedzinie. Rów

Ś W I AT
Armed Conflict Survey 2017
Z raportu Międzynarodowego Instytutu
Studiów Strategicznych (IISS) w Londynie
wynika, że w 2016 r. liczba ofiar wojen
nieco spadła. W prowadzonych tego
roku 36 konfliktach zbrojnych zginęło
157 tys. osób, czyli o ok. 10 tys. mniej
niż w roku 2015. Wojna w Syrii była
najostrzejszym konfliktem na świecie.
90% syryjskich uchodźców osiedliło
się w krajach ościennych.
Pod koniec 2016 r. ucieczką
ratowało się 65,6 mln osób.
→ iiss.org
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ADWOKAT INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Żaden kraj w Europie nie ma więcej sąsiadów niż

tywnie współkształtowała proces zrastania się

Niemcy. Niemcy dzielą swoje granice z dzie

Europy po zakończeniu konfliktu Wschód-

więcioma państwami, z których osiem należy do

Zachód. W ramach integracji europejskiej

Unii Europejskiej (UE). Integracja europejska,

stworzony został największy wspólny rynek,


jedna z najbardziej imponujących politycznych

charakteryzujący się czterema podstawowymi

historii sukcesu, tworzy dla Niemiec podstawę

swobodami,

pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu. Jej dalszy

Rzymskich (1957): swoboda przepływu towarów

rozwój i wzmacnianie, zwłaszcza w komplekso

między państwami UE, swoboda przepływu

wych i niejednokrotnie kryzysowych warun

osób, swoboda przepływu usług na obszarze UE

kach, s tanowi centralne zadanie niemieckiej po

oraz swoboda przepływu kapitału.

sformułowanymi

w

Traktatach

lityki zagranicznej. Historyczny projekt UE, roz
poczęty we wczesnych latach 50-tych, obejmuje

Rozmiar i osiągnięcia gospodarcze wspólnego


dzisiaj ponad pół miliarda obywateli Unii w 28

rynku e uropejskiego czynią z UE głównego aktora

krajach członkowskich. Niemiecka polityka eu

gospodarki światowej. Na rok 2018 w składającej

ropejska stała się na wszystkich etapach

się z 19 państw strefie euro Międzynarodowy

europejskiego pojednania siłą n
 apędową i ak

Fundusz Walutowy przewiduje wzrost gospo
darczy w wysokości 2,2 proc. Niemcy jako najsil
niejsza gospodarka narodowa w UE ponoszą
szczególną odpowiedzialność przede wszystkim

LICZBA

w fazach przemian gospodarczych i społecznych.

512 mln

Można było to zauważyć podczas kryzysu finan

Ludzie żyją w 28 państwach członkow
skich Unii Europejskiej. Jest to trzecia pod
względem wielkości populacja po
Chinach i Indiach. Jej obywatele mówią
w 24 językach i żyją na obszarze czterech
milionów kilometrów kwadratowych.
Produkt krajowy brutto (PKB) wynosi
15,33 bilionów euro. Pod względem
udziału w światowym handlu UE zajmuje
II miejsce po Chinach w eksporcie (15,6%)
oraz odpowiednio II miejsce po USA
w imporcie towarów (14,8%).

chanizm Stabilizacji (ESM). W ścisłej współpracy

→ europa.eu

sowego i kryzysu zadłużenia. Państwa strefy euro
utworzyły fundusz ratunkowy, Europejski Me
z Francją i pozostałymi państwami członkowski
mi rząd niemiecki zamierza dalej wzmacniać
i reformować strefę euro, aby euro mogło lepiej
stawić czoła kryzysom.
Przyjaźń niemiecko-francuska motorem
napędowym pojednania europejskiego
Równolegle do integracji europejskiej Francja
i Niemcy budowały po drugiej wojnie światowej

M A PA

Wykaz 28 państw członkowskich Unii Europejskiej

Finlandia

Szwecja
Zjednoczone
Królestwo *

Irlandia

Estonia
Łotwa

Dania

Litwa

Holandia
Belgia

Polska
Niemcy

Luksemburg

Czechy
Słowacja

Francja

Austria
Słowenia

Węgry

Chorwacja

Rumunia

Portugalia
Hiszpania

Bułgaria

Włochy

Grecja

* wystąpienie w marcu 2019 r.

Malta

Cypr

Od utworzenia UE w 1957 r., w efekcie 7 kolejnych rozszerzeń, liczba państw członkowskich wzrosła z 6 do 28

intensywne partnerstwo, które dzisiaj często

kraje porozumiewają się intensywnie w sprawach

traktowane jest jako model pojednania dwóch

polityki europejskiej i zagranicznej i w ramach

narodów. Obydwa kraje należały w 1957 roku

wspólnych inicjatyw wciąż przyczyniają się do

do sześciu członków-założycieli Europejskiej

dalszego konstruktywnego rozwoju polityki

Wspólnoty Gospodarczej (EWG), centrum dzie

europejskiej.

siejszej

UE.

Przyjaźń

niemiecko-francuska,

ugruntowana w 1963 podpisaniem Traktatu

Młodszym elementem europejskiego procesu

Elizejskiego, wspierana jest przez ścisłe stosunki

pojednania jest współpraca niemiecko-polska.

między społeczeństwami cywilnymi a licznymi

Pojednanie z Polską przyniosło pierwsze sukcesy

instytucjami niemiecko-francuskimi. Obydwa

w latach 70-tych XX wieku w kontekście polityki
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wschodniej kanclerza federalnego Willy´ego

niając swoje zadania opiera się ona na Europej

Brandta. Kontynuowana była ona poprzez uznanie

skiej Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ).

wspólnej granicy na mocy umowy „2+4“ w spra

Dzięki tym instytucjonalnym zmianom UE wy

wie

ustanowienia

raźnie zwiększyła swoją prezencję i efektyw

jedności niemieckiej w 1990 roku oraz podpisa

ność na arenie międzynarodowej. Wspólna

nie w tym samym roku traktatu granicznego

polityka bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) za

i zinstytucjonalizowana w niemiecko-polskim

pewnia UE niezbędne zdolności operacyjne do

traktacie o dobrym sąsiedztwie z 1991 roku.

skutecznego zarządzania kryzysowego. Do tego

Partnerskie stosunki z Francją i Polską zostały

celu wykorzystywane są środki cywilne

połączone w trójstronnym formacie „Trójkąta

i wojskowe. W perspektywie długoterminowej

Weimarskiego“.

planuje się utworzenie Europejskiej Unii

zewnętrznych

aspektów

Bezpieczeństwa i Obrony (ESDU).
Więcej znaczenia globalnego poprzez
Napływ uchodźców i migrantów do Europy,

wspólne działania europejskie

zwłaszcza w latach 2015 i 2016, to zagadnienie
Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego

ogólnoeuropejskie, na które Niemcy i partnerzy

w 2009 roku Wspólna Polityka Zagraniczna

poszukują trwałej odpowiedzi. „Europejski Pro

i Bezpieczeństwa (WPZiB) została silniej zinsty

gram w zakresie Migracji” Komisji Europejskiej

tucjonalizowana. Wysoki Przedstawiciel Unii

przyniósł już dzięki takim środkom, jak zawarte

do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeń

w marcu 2016 r. porozumienie turecko-unijne,

stwa, który przewodniczy Radzie Ministrów

partnerstwa na rzecz migracji z państwami afry

Spraw Zagranicznych, pełni jednocześnie funk

kańskimi, z których pochodzą uciekinierzy, oraz

cję wiceprezydenta Komisji Europejskiej. Od

z krajami tranzytu, walka z przemytnikami, kon

2014 roku urząd ten sprawuje Włoszka Federica

kretne rezultaty: liczba nielegalnych przekroczeń

Mogherini. W sprawach WPZiB podlega jej

granicy na ważnych szlakach migracyjnych

również reprezentacja UE na zewnątrz. Wypeł

spadła w 2017 r. w porównaniu do 2016 roku

KAMIENIE MILOWE

1957

Rozpoczyna się europejski
proces pojednania. Na mocy
traktatów rzymskich Belgia,
Niemcy, Francja, Włochy,
Luksemburg i Holandia zakła
dają Europejską Wspólnotę
Gospodarczą (EWG).

1979

Europejczycy wspólnie idą do urn
wyborczych. Po raz pierwszy po
słowie obradującego w Strasburgu
i Brukseli Parlamentu Europejskie
go zostaną wybrani bezpośrednio.
Do tej pory delegowani byli przez
parlamenty narodowe.

1993

Pojednanie Europy staje się
odczuwalne dla obywateli.
W luksemburskim mieście Schen
gen Niemcy, Francja i państwa
Beneluksu znoszą wewnętrzne
kontrole graniczne. Kolejne
państwa przyłączają się.

Europejscy partnerzy: kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron

o 63 procent. W sprawie bardziej sprawiedliwego

kryzysowych informują o niebezpieczeństwach

rozdzielenia azylantów w UE nadal potrzebne jest

związanych z ucieczką i nielegalną migracją, kon

jednak solidarne rozwiązanie o długotrwałym

frontując w ten sposób celowo rozpowszech

charakterze. W ramach zapobiegania kryzysom

niane przez przemytników fałszywe informacje

i pomocy humanitarnej Niemcy bardzo inten

z faktami.

sywnie pracują nad zwalczaniem przyczyn, które
zmuszają ludzi do ucieczki. Ważną rolę odgrywa

W drugiej połowie 2020 r. Niemcy przejmą

również przekazywanie uświadamiających infor

rotacyjnie sprawowaną prezydencję w Radzie UE.

macji: i tak Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Okres ten pragną wykorzystać w celu wytyczenia

Niemiec i placówki dyplomatyczne w regionach

kursu w kluczowych obszarach polityki.

2002

Europa ustala własną walutę.
Najpierw w dwunastu krajach UE
zostaje wprowadzony euro w go
tówce; w formie bezgotówkowej
istnieje on już od 1999 r. Siedzibą
nowoutworzonego Europejskiego
Banku Centralnego jest Frankfurt.

2004

W dniu 1. maja do UE przystę
puje Estonia, Łotwa, Litwa,
Polska, Czechy, Słowacja,
Słowenia, Węgry oraz Malta
i Cypr. Trzy lata później dołączają
Bułgaria i Rumunia; w 2013
roku Chorwacja.

2009

UE występuje razem na arenie
światowej. Na mocy Traktatu
Lizbońskiego UE ustanawia urząd
Wysokiego Przedstawiciela ds. za
granicznych i polityki bezpieczeń
stwa. Powstaje Europejska Służba
Działań Zewnętrznych (ESDZ).
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OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA
„Godność człowieka jest nienaruszalna. Obowiąz

Narodów Zjednoczonych (ONZ) Niemcy angażują

kiem wszelkiej władzy publicznej jest jej posza

się w ochronę i dalszy rozwój standardów w za

nowanie i ochrona“ .

kresie praw człowieka na całym świecie.

Jest to wyraźnie sformułowane zadanie artykułu

Zaangażowanie w działalność międzyna

1 Ustawy Zasadniczej, w którym Niemcy dekla

rodowych instytucji praw człowieka

rują „nienaruszalne i niezbywalne prawa czło
wieka“ jako „podstawę każdej wspólnoty ludzkiej,

Niemcy są stroną ważnych traktatów ONZ

pokoju i sprawiedliwości na świecie“. To zobo

dotyczących praw człowieka i ich protokołów


wiązanie Niemcy traktują poważnie również

dodatkowych (Pakt Cywilny, Pakt Społeczny,


w stosunkach zagranicznych. Ochrona i wzmac

Konwencja o zwalczaniu rasizmu, Konwencja

nianie praw człowieka mają w kontekście mię

o prawach politycznych kobiet, Konwencja

dzynarodowym i polityki zagranicznej szczególne

w sprawie zakazu stosowania tortur, Konwencja

znaczenie, ponieważ często systematyczne naru

o prawach dziecka, Konwencja o prawach osób

szanie praw człowieka stanowi pierwszy krok

niepełnosprawnych, Konwencja w sprawie zapo

w kierunku konfliktów i kryzysów. Wspólnie

biegania i karania zbrodni ludobójstwa). Ostatnio

z partnerami UE i we współpracy z Organizacją

Niemcy podpisały protokół dodatkowy do Kon
wencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz
konwecję o prawach osób niepełnosprawnych,

INFORMACJA
Również wiele organizacji pozarządo
wych w Niemczech angażuje się na
rzecz realizacji praw człowieka, postępu
polityki rozwojowej i pomocy humani
tarnej w skali światowej. Ponaglają one
odpowiedzialnych politycznie do dzia
łania i wyostrzają świadomość
ludności. Jednocześnie udzielają się
również same, zbierają datki i koordynują
na miejscu własne projekty. Z
 wiązek
polityczno-rozwojowych i humanitar
nych organizacji pozarządowych
(VENRO) zrzesza około 120 o
 rganizacji.
→ venro.org

obydwa dokumenty są prawomocne od 2009 r.
Niemcy jako pierwsze państwo europejskie raty
fikowały protokół dodatkowy do Konwencji
o prawach dzieci, który umożliwia procedurę
rozpatrywania zażaleń w trybie indywidualnym.
Rząd Federalny wspiera ochronę przed dyskry
minacją i rasizmem, angażuje się na rzecz zniesie
nia kary śmierci, politycznego współudziału
i ochrony prawnej, broni wolności religii i świato
poglądu, prowadzi walkę z handlem żywym
towarem oraz wywiera nacisk na przeforsowanie
prawa do mieszkania i czystej wody pitnej i za
opatrzenia sanitarnego. 2,1 mld ludzi na całym
świecie nie ma dostępu do czystej wody. Niemcy,

Rada Praw Człowieka w Genewie jest najważniejszym gremium Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka

jako jeden z największych donatorów w tej dzie

(Szwajcaria).

dzinie, pomagają zmienić tę sytuację w wielu pro

Rady Praw Człowieka jest „ogólny przegląd okre

Najważniejszym

instrumentem

jektach, przeznaczając na ten cel 400 mln euro

sowy”, w którym każdy członek ONZ składa

rocznie. Dostęp do wody, jeden z aktualnych

sprawozdanie z realizacji swoich zobowiązań


tematów z zakresu praw człowieka, stanowi prio

w zakresie praw człowieka i poddaje się kry

rytet niemieckiej współpracy rozwojowej. Tylko

tycznym pytaniom. W 2018 r. Niemcy przeszły

w Afryce do 2017 roku udało się zaopatrzyć

tę procedurę po raz trzeci.

w wodę 25 mln ludzi.
W latach 2013-2015 oraz 2016-2018 Niemcy były

Niemcy są jednym z najaktywniejszych krajów

członkiem Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie

w Radzie Europy, liczącej 47 państw członkow
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skich, który występuje w obronie ochrony

(Holandia), jest odpowiedzialny na podstawie

i wspierania praw człowieka, praworządności

przepisów międzynarodowego prawa karnego

i demokracji w całej Europie. Przy pomocy prze

za ściganie karne ciężkich zbrodni międzynaro

łomowych porozumień, na czele z Europejską

dowych, takich jak zbrodnie wojenne, zbrodnie

Konwencją Praw Człowieka, Rada Europy wnosi

przeciwko ludzkości i ludobójstwo. Niemcy opo

wkład w rozwój wspólnego europejskiego obsza

wiadają się za powszechnym uznaniem MTK.

ru prawnego i nadzoruje przestrzeganie obowią
zujących wspólnych standardów i wartości na

Pełnomocniczka Rządu Federalnego do spraw

kontynencie europejskim.

polityki praw człowieka i pomocy humanitarnej,
Bärbel Kofler, ma swoją siedzibę w Ministerstwie

Instrumenty polityki międzynarodowej

Spraw Zagranicznych. Obserwuje ona rozwój

w zakresie praw człowieka

sytuacji międzynarodowej, koordynuje działania
w zakresie praw człowieka z innymi placówkami

Centralnym organem Rady Europy utworzonym

państwowymi i doradza ministrowi spraw zagra

w celu realizacji ochrony praw człowieka w Euro

nicznych. Niemiecka polityka praw człowieka jest

pie jest Europejski Trybunał Praw Człowieka

od 1998 roku parlamentarnie wspierana i kontro

(ETPC) w Strasburgu, we Francji. Każdy obywatel

lowana przez Komisję Praw Człowieka i Pomocy

47 państw członkowskich Rady Europy ze skarga

Humanitarnej Niemieckiego Bundestagu. W 2000

mi dotyczącymi naruszenia praw zagwarantowa

roku powstał finansowany przez państwo, ale

nych mu w Europejskiej Konwencji Praw Czło

niezależny, Niemiecki Instytut Praw Człowieka

wieka może zwrócić się bezpośrednio do ETPC.

w Berlinie. Jego zadaniem jako Narodowej Insty

Niemcy zdecydowanie walczą o to, aby wszystkie

tucji Praw Człowieka, funkcjonującej w zgodzie

państwa członkowskie Rady Europy akceptowały

z Zasadami Paryskimi ONZ, jest wspieranie

i realizowały dotyczące ich decyzje ETPC. Mię

i ochrona praw człowieka przez Niemcy w kraju

dzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze

i za granicą.

Niemcy nie tylko należą do
znaczących i dużych państw-
donatorów państwowej
współpracy rozwojowej, lecz
są również w dziedzinie pomocy
humanitarnej ważnym dawcą
i aktywnym współtwórcą.

Wydatki na państwową współpracę rozwojową w miliardach USD (2017):
USA

35,26

Niemcy

24,68

Wielka Brytania

17,94

Japonia

11,48

Francja

11,36

Źródło: Wartości tymczasowe, stan: kwiecień 2018, OECD / DAC

DIAGRAM

Pomoc humanitarna dla osób w skrajnie

Rząd federalny nie udziela pomocy bezpośrednio,

trudnej sytuacji życiowej

lecz wspierając odpowiednie projekty organizacji
humanitarnych ONZ, R
 uchu Czerwonego Krzyża

Rząd federalny w drodze Pomocy Humanitarnej

i Czerwonego Półksiężyca oraz niemieckich orga

wspiera na całym świecie ludzi, którzy wskutek

nizacji pozarządowych. Niemiecka pomoc skie

klęsk żywiołowych, sporów wojennych lub innych

rowana jest głównie do regionów dotkniętych

kryzysów i konfliktów znaleźli się w skrajnie

kryzysami humanitarnymi na Bliskim Wscho

trudnej sytuacji życiowej lub u których istnieje

dzie i w Afryce. Oprócz tego RFN od wielu lat

ryzyko skrajnego zagrożenia. Przyczyny trud

udziela wsparcia finanansowego i jest drugim co

nego położenia nie są przy tym istotne. Pomoc

do wielkości płatnikiem funduszu pomocy nad

Humanitarna jest wyrazem etycznej odpowie

zwyczajnej ONZ (CERF) i humanitarnego fundu

dzialności i solidarności z ludźmi w skrajnych

szu wspólnoty ONZ. Ochrona praw człowieka jest

sytuacjach życiowych. Kieruje się ona potrzebami

również ważnym polem działania cyberpolityki

osób dotkniętych trudnym położeniem i opiera

zagranicznej. W latach 2013-2014 Zgromadzenie

się na humanitarnych zasadach człowieczeństwa,

Ogólne ONZ uchwaliło rezolucje w sprawie

neutralności, bezstronniczości i niezależności.

prawa do prywatności w erze cyfrowej. Były one

Niemcy przyjmują na siebie światową odpowie

wynikiem niemiecko-brazylijskiej inicjatywy.

dzialność za ludzi w potrzebie i aktywnie anga

Niemcy reprezentują pogląd, że prawa człowieka

żują się we wzmacnianie i dalszy rozwój między

powinny być przestrzegane zarówno w środowi

narodowego systemu pomocy humanitarnej.

sku online, jak i offline. W 2018 roku Niemcy pod

W 2017 r., w obliczu stale rosnących potrzeb, rząd

kreśliły swoje zaangażowanie w ochronę prywat

niemiecki udostępnił na pomoc humanitarną

ności w erze cyfrowej i objęły przewodnictwo

środki budżetowe w wysokości ok. 1,75 mld euro.

w koalicji na rzecz zapewnienia wolności w Inter

W ten sposób stał się on drugim co do wielkości

necie (Freedom Online Coalition), której celem

donatorem pomocy humanitarnej na świecie.

jest promocja praw człowieka w erze cyfrowej.

Budżet na pomoc humanitarną na całym
świecie w 2016 roku

Cele darowizny w Niemczech w 2017 roku

5,4

20,3

%
ochrona zwierząt

mld USD

3,1

77,7

6,9

Źródła: Statista

mld USD
pomoc
pomoc
humanitarna
humanitarna z
datków prywatnych ze strony rządu

%
pomoc
humanitarna

%
ochrona zabytków i kultury

2,7

%
ochrona środowiska

1,9 %

sport

9,2

%
pozostałe/brak danych
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AKTYWNY CZŁONEK ŚWIATOWYCH ORGANIZACJI
Nowy Jork
• Kwatera
główna ONZ

Waszyngton, D.C.
•M
 iędzynarodowy
Fundusz Walutowy
(MFW)
• Bank Światowy

Bruksela
• NATO
• UE

La Malbaie
• k anadyjskie przewod
nictwo w G7, 2018

Luksemburg
• UE

Wiedeń
• Narody
Zjednoc
zone
• OBWE

Strasburg
• UE

Genewa
• Narody Zjednoczone
• Światowa Organizacja
Handlu (WTO)

Paryż
• Europejska Agencja
Kosmiczna (ESA)
• Organizacja Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju
(OECD)

Buenos Aires
• argentyńskie przewod
nictwo w G20, 2018

Nowy Jork
Kwatera główna
ONZ

MFW

Od 1952 r. Niemcy należą
do Międzynarodowego
Funduszu Walutowego.

Sztokholm
• Rada Państw
Morza Bałtyc
kiego (RPMB)

NATO

Od 1955 r. Niemcy
są członkiem
Organizacji Paktu
Północnoatlantyckiego

Nairobi
• Narody Zjednoczone

Genewa
Siedziba Światowej
Organizacji Handlu

UE

Niemcy należą do
członków dzisiejszej
UE od chwili jej
powstania w 1957 r.

ONZ

W 1973 r. Niemcy stały
się członkiem Organizacj
Narodów Zjednoczonych.

Narody Zjednoczone (ONZ) w Niemczech

Hamburg
Berlin
Drezno
Bonn
Frankfurt
Norymberga
Monachium

Hamburg
Międzynarodowy Trybunał
Prawa Morza

Berlin
• Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) –
Przedstawicielstwo w Niemczech
• Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) – Niemcy
• Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) –
Przedstawicielstwo Regionalne w RFN i w Austrii
• Światowy Program Żywnościowy (WFP) –
Biuro kontaktowe w Niemczech
• Biuro Banku Światowego w Berlinie
• Biuro UNICEF w Berlinie
Bonn, Campus ONZ
• Sekretariat Konwencji Narodów Zjednoczonych
na rzecz walki z Pustynnieniem (UNCCD)
• Sekretariat Ramowej Konwencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC)
• Program Wolontariuszy ONZ
• Kampania na rzecz celów zrównoważonego rozwoju
Organizacji Narodów Zjednoczonych
• Centrum Wiedzy na rzecz zrównoważonego rozwoju
Akademii Szkoleniowej systemu ONZ
• Międzynarodowa Strategia ds. Zapobiegania i Ogra
niczania Skutków Katastrof/Platforma wzmacniania
systemów wczesnego ostrzegania (UNISDR)
• Uniwersytet Narodów Zjednoczonych Wicerektorat
w Europie (UNU-ViE)
• oraz 12 innych instytucji ONZ
Drezno
• Uniwersytet Organizacji Narodów Zjednoczonych –
Instytut Zrównoważonego Przepływu Materiałów
i Zarządzania Zasobami Naturalnymi (UNU-FLORES)
Frankfurt nad Menem
• Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) –
Grupa Banku Światowego
Hamburg
• Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza (ISGH)
• Instytut Kształcenia Ustawicznego UNESCO (UIL)

Strasburg
Parlament
Europejski

Monachium
• Światowy Program Żywnościowy ONZ (WFP) –
akcelerator innowacji
Bonn
„Długi Eugeniusz“
na Campusie ONZ

OBWE

Niemcy należą do
członków dzisiejszej
OBWE od chwili jej
powstania w 1975 r.

G7

Niemcy należą do tego
nieformalnego związku
od chwili jego powstania
w 1975 r.

Norymberga
•B
 iuro regionalne Wysokiego Komisarza ONZ
ds. Uchodźców

WTO

Od 1995 r.
Niemcy są członkiem
Światowej Organizacji
Handlu.

G20

Niemcy są członkiem
grupy G20 od chwili jej
powstania w 1999
w Berlinie.
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T E M AT

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Niemiecka polityka rozwojowa jako element glo

zrównoważonego rozwoju, przyjęta w 2015 r. przez

balnej polityki strukturalnej i pokojowej chce wno

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

sić wkład w poprawę warunków życia w krajach

U podstaw Agendy 2030 znajduje się 17 ambit

partnerskich. Celem niemieckiej polityki rozwojo

nych celów zrównoważonego rozwoju (SDGs).

wej jest zwalczanie ubóstwa i głodu na całym świe

Globalna realizacja Agendy może stanowić

cie oraz wzmacnianie demokracji i praworządno

podstawę kształtowania postępu gospodarczego

ści. Kierunki i koncepcje polityki opracowuje Fede

obejmującego cały świat w harmonii ze spra

ralne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej

wiedliwością społeczną i w ramach ekologicz

i Rozwoju (BMZ). W ramach państwowej współpra

nych granic Ziemi.

cy rozwojowej Niemcy współpracują z 85 krajami
partnerskimi w zakresie wspólnie ustalonych pro

Dążąc do osiągnięcia Milenijnych Celów Roz

gramów krajowych, które mogą obejmować wszel

woju (MCR) Narodów Zjednoczonych w latach

kie instrumenty państwowej współpracy rozwojo

2000-2015, udało się już zmniejszyć o połowę

wej. Centralnym regionem jest Afryka, ale ścisła

ubóstwo na świecie, poprawić dostęp do wody

współpraca ma miejsce także z krajami w Azji, Euro

pitnej i wykształcenia. Od 2012 do 2016 r. odse

pie Południowo-Wschodniej i Ameryce Łacińskiej.

tek najuboższych ludzi na świecie spadł z 12,8
procent światowej populacji do 9,6 procent, i to

W roku 2016 Niemcy po raz pierwszy osiągnęły cel

pomimo dostosowania wskaźnika ubóstwa

ONZ polegający na zainwestowaniu 0,7% dochodu

absolutnego z 1,25 USD do 1,90 USD dziennie.

narodowego brutto we współpracę na rzecz roz

W obliczu tego ambitny cel wyeliminowania

woju. W skali międzynarodowej Niemcy, przeka

skrajnego ubóstwa do 2030 r. wydaje się możli

zując rocznie 24,68 miliarda USD, są po USA dru

wy. Problemy, takie jak zbyt w ysokie zużycie

gim co do wielkości państwem-donatorem pu

z asobów, postępująca zmiana klimatu i nisz

blicznej współpracy rozwojowej na świecie Pieczę

czenie środowiska, wysokie bezrobocie i nie

nad projektami sprawują organizacje realizujące

równości społeczne, nadal pilnie potrzebują

projekty w tych krajach, z reguły Niemieckie To

rozwiązań. Agenda 2030 wspiera długotrwałe

warzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ)

przemiany na całym świecie w wymiarze

i Grupa Bankowa KfW, aczkolwiek są również inne.

ekonomicznym, ekologicznym i społecznym

z uwzględnieniem istniejących powiązań. Ma

Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego

ona być „traktatem przyszłości” dla świata,

rozwoju

który powinien obowiązywać we wszystkich
krajach i dotyczyć szerokiego spektrum obsza

Decydujące znaczenie dla globalnego rozwoju

rów polityki wykraczających daleko poza

nadchodzących lat ma Agenda 2030 na rzecz

współpracę na rzecz rozwoju: obok zwalczania

Agenda 2030 Narodów Zjednoczonych w istotnych sprawach dotyczących przyszłości chce przyspieszyć zrównoważony rozwój

głodu i ubóstwa chronić planetę jako podstawę

wiedzialnego sprawowania władzy i prawo

życia przyszłych generacji; zwiększyć stopień

rządności.

spra
w iedliwości, zrów
noważenia oraz efek

w celu długotrwałego zabezpieczenia potrze

tywności systemów gospodarczych i stylów

buje udziału wielu aktorów: obok sił rządo

Ostatecznie

przyszła

umowa

życia, zwalczać dyskrym inację, w szczególno

wych ważną rolę podczas realizacji Agendy

ści poprzez wzmacn ianie skutecznych insty

2030 odgrywają grupy społeczne, gospodarka

tucji inkluzyjnych i demokratycznych, odpo

i nauka.
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GOSPODARKA
I INNOWACJE
Dobre miejsce do prowadzenia interesów ∙ Państwo zaangażowane globalnie ∙
Wiodące rynki i innowacje ∙ Zrównoważony system gospodarczy ∙
Cyfrowa transformacja ∙ Ceniony partner handlowy ∙ Atrakcyjny rynek pracy

WSTĘP

DOBRE MIEJSCE DO PROWADZENIA INTERESÓW
Niemcy są największą gospodarką narodową

zaliczają się do krajów o największej stopie za-

w Unii Europejskiej, a po USA, Chinach i Japonii

trudnienia w UE, mają też najniższy wskaźnik

czwartą pod względem wielkości na świecie.

bezrobocia wśród młodzieży. Podkreśla to rów-

Niemiecka gospodarka zawdzięcza swoją konku-

nież wagę dualnej metody kształcenia zawodo-

rencyjność i globalne powiązania wielkiej inno-

wego, która stała się towarem eksportowym

wacyjności oraz silnemu ukierunkowaniu na

i została wdrożona w wielu krajach. Czynniki

eksport. W branżach osiągających największe

takie jak dostępność wykwalifikowanych pra-

obroty, takich jak produkcja samochodów, ma-

cowników, infrastruktura i bezpieczeństwo

szyn i urządzeń, a także w przemyśle chemicz-

prawne to dalsze zalety lokalizacji działalności

nym czy technologii medycznej eksport stanowi

gospodarczej w Niemczech, oscylującej w wielu

ponad połowę wszystkich obrotów. W 2016 r. tyl-

międzynarodowych rankingach na czołowych

ko Chiny i USA wyeksportowały więcej towarów

miejscach. Szefem Federalnego Ministerstwa

na świecie. Niemcy inwestują co roku 92 miliar-

Gospodarki i Energii jest Peter Altmaier (CDU).

dy euro w prace badawczo-rozwojowe. Wiele
przedsiębiorstw znajduje się na drodze do reali-

Od 1949 r. model społecznej gospodarki ryn-

zacji programu „Przemysł 4.0”, który w szczegól-

kowej stanowi podstawę niemieckiej polityki

ności przyspiesza proces cyfryzacji w technologii

gospodarczej. Społeczna gospodarka rynkowa

produkcji i logistyce.

gwarantuje przedsiębiorcom wolność prowadzenia działalności gospodarczej, dążąc zarazem do

Pozytywna dynamika gospodarcza spowodo-

zrównoważenia różnic społecznych. Koncepcja

wała korzystny rozwój rynku pracy. Niemcy

ta, opracowana w okresie powojennym przez

WIDEO

AR APP

Gospodarka i innowacje: film wideo do
tematu → tued.net/pl/vid3

Program „Przemysł 4.0”: gospodarka w Niemczech znajduje się na drodze do cyfrowej przyszłości
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późniejszego kanclerza Ludwiga Erharda, skiero-

najważniejszym centrum finansowym w Europie

wała kraj na drogę pomyślnego rozwoju. Niemcy

kontynentalnej. We Frankfurcie nad Menem swo-

aktywnie współdziałają w procesie globalizacji

ją siedzibę ma również Europejski Bank Central-

i angażują się na rzecz zrównoważonego global-

ny, który jako instytucja unijna czuwa między

nego systemu gospodarczego, który ma stwarzać

innymi nad stabilnością waluty euro.

sprawiedliwe szanse dla wszystkich.
Niemcy to jeden z dwunastu krajów, które w 2002 r.
wprowadziły walutę euro. Kryzys na rynkach
finansowych (w 2008 r.) oraz kryzys zadłużenia,
który po nim nastąpił, dotknęły całą strefę euro,

INTERNET

wówczas dalsze zadłużanie za pomocą dwutoro-

Federalne Ministerstwo Gospodarki
i Energii (BMWi)
priorytety i inicjatywy

wej strategii i podjął kroki zmierzające do zwięk-

→ bmwi.de

w tym również Niemcy. Rząd niemiecki zatrzymał

szenia innowacyjności. W 2014 - po raz pierwszy
od 1969 r., udało mu się przedstawić zrównowa
żony budżet federalny.
Małe i średnie przedsiębiorstwa, stanowiące
ponad 99 procent wszystkich firm, tworzą strukturalny trzon gospodarki. Uzupełniają one
koncerny, notowane głównie na niemieckim indeksie giełdowym DAX na giełdzie frankfurckiej,

Agencja Pracy
Dane o rynku pracy, giełda miejsc pracy
→ arbeitsagentur.de

Wirtualne Centrum Powitalne
Portal kontaktowy dla osób różnych narodowości poszukujących pracy zawierający informacje o pracy w Niemczech
→ arbeitsagentur.de

Centrum finansowe z tradycjami: najważniejsza giełda niemiecka ma swoją siedzibę we Frankfurcie nad Menem

W SKRÓCIE

AKTORZY I INSTRUMENTY
Federalny Związek Przemysłu Niemieckiego
reprezentuje interesy ponad 100 000 przedsiębiorstw przemysłowych. Posiada rozwiniętą sieć
kontaktów na wszystkich ważnych rynkach oraz
w organizacjach międzynarodowych.
→ bdi.eu
Niemieckie Izby Handlowe za Granicą
Niemieckie Izby Handlowe za Granicą (AHK), dele-

Towarzystwo Handlu Zagranicznego

gacje i przedstawiciele gospodarki niemieckiej two-

i Promocji Inwestycji

rzą sieć składającą się z 130 placówek w 90 krajach.

Towarzystwo Handlu Zagranicznego i Promocji

→ ahk.de

Inwestycji (GTAI) jest instytucją wspierania gospodarki Republiki Federalnej Niemiec. Ma ponad 50

Niemieckie placówki dyplomatyczne za granicą

placówek na całym świecie i wspiera przedsiębior-

Oprócz instytucji AHK i GTAI na całym świecie

stwa niemieckie w prowadzeniu interesów za gra-

znajdują się 227 ambasady i konsulaty niemieckie,

nicą, a także zachęca do prowadzenia działalności

tworząc trzeci filar promocji niemieckiej gospo-

gospodarczej w Niemczech i służy zagranicznym

darki za granicą.

firmom, które chcą robić interesy w Niemczech.

→ auswaertiges-amt.de

→ gtai.de

Niemieckie Zrzeszenie Izb

Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju

Przemysłowo-Handlowych

Do zadań Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju,

Niemieckie Zrzeszenie Izb Przemysłowo-Handlo-

powołanej przez Rząd Federalny, należy opracowy-

wych (DIHK) jest organizacją dachową, skupiającą

wanie programów wdrażania narodowej strategii

80 niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych.

zrównoważonego rozwoju.

Do izb tych należy 3,6 miliona przedsiębiorstw

→ nachhaltigkeitsrat.de

przemysłowych.
→ dihk.de
Niemiecki Instytut Badań nad Gospodarką
w Berlinie jest największym spośród licznych
niemieckich instytutów analiz gospodarczych.
→ diw.de

D I G I TA L P L U S
Więcej informacji na tematy poruszone
w tym rozdziale – listy odsyłaczy
z komentarzami, artykuły, dokumenty,
przemówienia, szczegółowe informacje
o pojęciach takich jak społeczna gospodarka rynkowa, dualne
kształcenie zawodowe, polityka gospodarcza, europejski
kryzys gospodarczy i finansowy → tued.net/pl/dig3
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PAŃSTWO ZAANGAŻOWANE GLOBALNIE
Niemcy to kraj uprzemysłowiony, ukierunko-

granicą; niemal co czwarte miejsce pracy zależne

wany na wywóz towarów, z silnymi powiąza-

jest od eksportu, a w przemyśle nawet co drugie.

niami międzynarodowymi i prężnie działa

Ponad milion przedsiębiorstw prowadzi handel

jącym sektorem eksportowym. W rocznych

zagraniczny. W 2015 r. towary były importowane

rankingach Światowej Organizacji Handlu


przez 720 000 przedsiębiorstw, podczas gdy około

(WTO) Niemcy po Chinach i USA regularnie za-

360 000 przedsiębiorstw prowadziło eksport.

liczane są do trójki państw świata o naj

Istotny udział w niemieckim handlu zagranicz-

większym eksporcie. W 2017 r. bilans handlu

nym miało 10 700 przedsiębiorstw posiadających

zagranicznego zamknął się nadwyżką 245 mi-

swoje siedziby za granicą. Zrzeszenie Niemiec-

liardów euro. Wartość eksportu niemieckich

kich Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK) sza-

przedsiębiorstw (towary i usługi) osiągnęła 1 279

cuje, że dla niemieckich firm pracuje za granicą

miliardów euro, a importu 1 034 miliardów euro.

ponad 7 milionów osób.

Niemcy są silnie zintegrowane z globalną gospodarką i osiągają korzyści z wolnego handlu

W dziedzinie eksportu dominują samochody

i otwartych rynków. „Globalny wskaźnik kon-

i części samochodowe, maszyny, wyroby che-

kurencyjności 2017-2018” Światowego Forum

miczne, urządzenia do przetwarzania danych

Ekonomicznego stawia Niemcy na piątym miej-

oraz produkty elektroniczne. Te cztery grupy

scu wśród najbardziej konkurencyjnych krajów.

produktów stanowią ponad połowę towarów

Zbadano gospodarki narodowe w 137 krajach.

wywożonych z Niemiec. Od 1991 r. łączny udział
eksportu w niemieckim PKB niemal się podwoił,

Co drugie euro wygospodarowane w Niemczech

zwiększając się z 23,7 do 47,3 procent. Udział han-

uzyskiwane jest z interesów prowadzonych za

dlu zagranicznego (suma importu i eksportu)

Osiągnięcia gospodarki
Niemieckie firmy mają doskonałą opinię na całym świecie.
Reprezentują ceniony poziom
jakości, określany jako „Made
in Germany“. Jako czwarta co
wielkości potęga gospodarcza
świata Niemcy są szczególnie
zorientowane na eksport.

Produkt krajowy brutto (PKB) w 2016 r. (w mld USD)

18 569,1
11 218,3
4 938,6
USA

Chiny

Japonia

3 466,6 2 629,2
Niemcy

Wielka
Brytania

Źródło: Federalny Urząd Statystyczny

DIAGRAM

Kontener jako symbol globalizacji: port w Hamburgu należy do największych miejsc przeładunkowych na świecie

Kraje o największym udziale w handlu światowym w 2015 r.
(udział w eksporcie światowym)

13,8%

Chiny

9,1%
USA

8,1%
Źródło: F.A.Z., WTO

Niemcy

3,8%

Japonia

3,4%

Holandia

Największe przedsiębiorstwa niemieckie w 2017 r.
(obroty w mln EUR)
Volkswagen
Daimler AG
Allianz
BMW Group
Siemens AG
Deutsche Telekom
Uniper

240 480
169 630
118 710
104 220
88 490
80 900
74 470
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w produkcie krajowym brutto wyniósł w 2017 r.
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86,9 procent. Oznacza to, że Niemcy są „najbar-

Prognozy gospodarcze OECD
Organizacja Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD) dwa razy do roku
analizuje najważniejsze tendencje gos-podarcze i formułuje prognozy na kolejne dwa lata dla 34 krajów członkowskich OECD oraz krajów rozwijających
się. Ogólna prognoza zakłada, że wzrost
gospodarki światowej w roku 2018
będzie wyższy o 3,5 procent. Byłaby to
najwyższa stopa wzrostu
od 2010 r. W 2019 roku
oczekuje się spowolnienia
wzrostu gospodarczego.

dziej otwartą“ gospodarką narodową spośród
państw grupy G7. Dla porównania: handel
zagraniczny Stanów Zjednoczonych w 2015 r.
stanowił 28 procent ich PKB.
Kraje partnerskie Unii Europejskiej (UE),
do których trafia 56 procent całego eksportu,
są dla Niemiec najważniejszym rynkiem docelowym. Państwem, do którego Niemcy tradycyjnie
eksportują najwięcej, jest Francja, ale od roku
2015 na pierwszym miejscu znajdują się Stany
Zjednoczone. Chińska Republika Ludowa, Ho-

→ oecd.org

landia i Wielka Brytania plasują się na kolejnych
miejscach. W przypadku importu sprawy przybierają inny obrót: najwięcej towarów w 2017 r.
sprowadzono z Chin, Francji, USA i Włoch. Stale
wzrasta znaczenie stosunków gospodarczych
i handlowych z państwami azjatyckimi, pomimo częściowo słabszego poziomu stóp wzrostu.
W samych tylko Chinach inwestycje prowadzi

organizacji i przeprowadzania targów między-

5 000 niemieckich przedsiębiorstw.

narodowych w skali światowej. Dwie trzecie
ważnych imprez branżowych organizowanych

Wyrazem silnego powiązania z gospodarką

na

światową są nadal niemieckie inwestycje bez-

150 międzynarodowych targów i wystaw

świecie

odbywa

się

w

Niemczech.

pośrednie za granicą, które od 1990 r. wzrosły

odwiedza co roku 10 milionów gości.

pięciokrotnie, osiągając wartość ponad biliona
euro (2015 r.). Jedna piąta tej wartości została

Niemcy to jednocześnie miejsce przeładunku

zainwestowana w strefie euro. Z drugiej strony

towarów napływających z Europy i całego świa-

około 80 tys. przedsiębiorstw zagranicznych

ta. Przez żaden inny kraj UE nie przewozi się

zatrudnia w Niemczech więcej niż 3,7 mln

większej ilości towarów. Około jedna trzecia

pracowników. Wartość bezpośrednich inwesty-

obrotów dziesięciu najważniejszych rynków


cji zagranicznych w Niemczech wynosi 466

logistycznych w UE realizowana jest w Niem-

miliardów euro.

czech. 3 miliony osób pracuje w branży logistycznej. Oknem na świat jest port w Hamburgu,

Za ośrodki handlu światowego uważane są

gdzie rocznie przeładowuje się 9 milionów

targi. Niemcy to kraj numer jeden w dziedzinie

standardowych kontenerów.

Zaangażowanie na rzecz uczciwego

handlu międzynarodowego, regulacja rynków

i wolnego handlu światowego

finansowych, zarządzanie pieniędzmi i walutą.
Ze względu na nieudane negocjacje wielo-

Niemcy angażują się na rzecz otwartych rynków

stronne (Runda z Dohy) główna uwaga

oraz uczciwego i wolnego handlu w oparciu o ja-

Niemiec skupia się na dwustronnych umo-

sne i pewne reguły. Do realizacji tych celów dążą

wach o wolnym handlu w Unii Europejskiej.

między innymi za pomocą „trzech filarów promo-

Europejska

wania stosunków gospodarczych z zagranicą“:

(CETA) weszła w życie w 2017 r., negocjacje

utrzymując 227 niemieckich placówek dyploma-

w sprawie umowy o wolnym handlu z Japonią

tycznych, 130 Izb Handlowych za Granicą (AHK),

zostały zakończone; oczekuje się wciąż jedynie

delegacji i reprezentacji gospodarki niemieckiej

na porozumienie w sprawie ochrony inwesty-

w 90 krajach oraz Towarzystw Handlu Zagranicz-

cji. Od 2011 r. obowiązuje umowa o wolnym

nego i Promocji Inwestycji - (GTAI). Placówki te

handlu UE z Koreą Południową, pierwsza

udzielają planowego wsparcia we wchodzeniu na

umowa zawarta w tej dziedzinie z państwem

rynki zagraniczne przedsiębiorstwom średniej

azjatyckim. Od tego czasu eksport do Korei

wielkości i angażują się na rzecz poprawy warun-

Południowej zwiększył się o około 10 procent.

ków ramowych.

W 2015 r. UE i Wietnam doszły do porozumie-

umowa

gospodarczo-handlowa

nia w sprawie umowy o wolnym handlu –
Niemcy angażują się w rozwój globalizacji

to pierwsza tego rodzaju umowa zawarta

w kwestiach takich, jak tworzenie przepisów

pomiędzy UE a krajem rozwijającym się.

Platformy rynku światowego: na wielkie targi przybywa co roku do 10 milionów gości
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WIODĄCE RYNKI I INNOWACJE
Siła gospodarcza Niemiec opiera się w znacznym

się ponadto przemysł elektrotechniczny i elek-

stopniu na potencjale przemysłu i jego innowa-

troniczny, którego głównym przedstawicielem

cyjności. Za sztandarową gałąź przemysłu nie-

jest firma Siemens, globalny gracz na 190 ryn-

mieckiego uważany jest przede wszystkim prze-

kach świata. Opracowane przez nie rozwiązania

mysł samochodowy, zatrudniający 775 000 pra-

– począwszy od mobilności po odnawialne źró-

cowników. Przemysł samochodowy, opierający

dła energii – oceniane są jako bardzo innowa-

się na sześciu mocnych markach takich jak Volks-

cyjne. O znaczeniu rynku światowego dla wiel-

wagen, BMW, Daimler, Audi i Porsche należące

kich gałęzi przemysłu świadczy fakt, że eksport

do Volkswagena oraz Opel należący do Groupe

stanowi 60 i więcej procent ich łącznych obro-

PSA, jest jednym z liderów światowej branży mo-

tów.

toryzacyjnej. Przedsiębiorstwa przeznaczają miliardowe kwoty na badania i rozwój, aby zabez-

Najważniejsze ośrodki gospodarcze w Niem-

pieczyć swoją konkurencyjność. Megatrendami

czech to Zagłębie Ruhry, wielkomiejskie obszary

w rozwoju motoryzacji są dzisiaj elektroniczne

Monachium i Stuttgartu (nowoczesne technolo-

i cyfrowe połączenia w sieci, jazda ze wspomaga-

gie, produkcja samochodów), region nad Renem

niem i jazda autonomiczna.

i Neckarem (chemia, technologia informacyjna),
Frankfurt nad Menem (finanse), Kolonia

Z perspektywy globalnej niemieckie koncerny sa-

i Hamburg (port, produkcja samolotów, me-

mochodowe ze znacznymi udziałami w segmen-

dia). W nowych krajach związkowych powstały

tach rynku samochodów klasy wyższej średniej

małe, ale prężne ośrodki zaawansowanych

i wysokiej wyprodukowały w 2017 r. 16,45 mln

technologii, przede wszystkim regiony wokół


samochodów osobowych, dwa z trzech samocho-

Drezna, Jeny, Lipska, Leuny, Berlina i Branden-

dów niemieckich producentów zostało wypro-

burgii, określane jako „latarnie morskie“.

dukowanych za granicą.
Na liście największych przedsiębiorstw niemiecDo tradycyjnie silnych gałęzi niemieckiej go-

kich (według obrotów osiągniętych w 2016 r.)

spodarki należy obok przemysłu samochodo-

przodują i dominują koncerny samochodowe:

wego budowa obiektów przemysłowych i ma-

Volkswagen zajmuje pierwsze miejsce, na

szyn oraz przemysł chemiczny. Firma BASF

m iejscu 2 i 4 plasują się Daimler i BMW. Allianz

z siedzibą w Ludwigshafen, założona w 1865 r.

(Towarzystwo Ubezpieczeń) zajmuje 3 miejsce,

i zatrudniająca 115 000 pracowników w 353 za-

Siemens (elektronika) 5 miejsce przed przed-

kładach produkcyjnych na terenie ponad 80

siębiorstwem telekomunikacyjnym Deutsche

krajów, jest największym koncernem chemicz-

Telekom i firmą Uniper, która oddzieliła się od

nym na świecie. Do kluczowych branż zalicza

firmy Eon.

Sukces na świecie: przedsiębiorstwa produkujące samochody to jedne z największych firm branży motoryzacyjnej

Przemysł w Niemczech specjalizuje się w opraco-

Za siłę napędową gospodarczego potencjału

wywaniu i wytwarzaniu towarów komplekso-

Niemiec uważa się innowacyjność gospodarki.

wych, przede wszystkim dóbr inwestycyjnych

Pozytywne efekty daje intensyfikacja wysił-

i innowacyjnych technologii produkcji. W po-

ków podejmowanych od 2007 r. na rzecz badań

równaniu z innymi gospodarkami narodowymi

i rozwoju. Przyczyniła się do tego zarówno

przemysł ma dla Niemiec wyraźnie większe

gospodarka, jak i sektor publiczny; decydujący im-

znaczenie. W przemyśle i przetwórstwie prze-

puls dała tutaj strategia rządu niemieckiego doty-

mysłowym pracuje ogółem 7,27 mln osób.

cząca nowoczesnych technologii. W 2016 r. na bada-

Jedynie w Korei Południowej udział procentowy

nia i rozwój wydano w Niemczech ogółem prawie

przetwórstwa przemysłowego w wartości doda-

92 miliardy euro, co stanowi 2,48 % produktu krajo-

nej brutto jest wyższy.

wego brutto (PKB). Wśród porównywalnych krajów
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zrzeszonych w OECD Niemcy zajmują pod tym

czwarte wszystkich miejsc pracy. Spośród ogółem

względem piąte miejsce – przed USA i daleko przed

30 milionów zatrudnionych osób 12 milionów pra-

Francją i Wielką Brytanią. Wśród państw konkuren-

cuje u usługodawców publicznych i prywatnych,

cyjnych tylko Korea Południowa i Japonia przezna-

prawie 10 milionów w handlu, gastronomii i komu-

czają więcej środków na badania i rozwój. Niemcy

nikacji, a ponad 5 milionów w firmach świadczą-

uchodzą za mistrza Europy w dziedzinie wynalaz-

cych usługi biznesowe.

czości. W 2016 r. niemieckie przedsiębiorstwa złożyły w Europejskim Urzędzie Patentowym w Mona-

Średnie przedsiębiorstwa stanowią trzon

chium 32 000 wniosków o ochronę patentową. Do

gospodarki

Niemieckiego Urzędu Patentowego i Markowego
(DPMA) zgłoszono w tym samym roku 67 898 wy-

Pomimo wielkich przedsiębiorstw działających

nalazków, co stanowi nowy rekord. Największą

w skali globalnej i wielkich gospodarczych „okrę-

aktywność w tej dziedzinie wykazał producent czę-

tów flagowych” charakterystyczną cechą struktu-

ści samochodowych Bosch (3 693 zgłoszeń) oraz

ry gospodarczej Niemiec jest obecność 3,6 miliona

działająca również w tej branży Grupa Schaeffler

małych i średnich przedsiębiorstw, osób prowa-

(2 316). W 2016 r. ochroną objęto 129 511 niemiec-

dzących własną działalność gospodarczą oraz wy-

kich patentów. W tym samym roku, łącznie z paten-

konujących wolne zawody. 99,6 procent przedsię-

tami przyznanymi przez Europejski Urząd Patento-

biorstw to firmy średniej wielkości. Za średnie

wy na terenie Niemiec było ważnych w sumie

uważane są firmy osiągające roczne obroty poniżej

631 404 patentów.

50 milionów euro i zatrudniające mniej niż 500
pracowników. Do tego g rona dołączyło też wielu

Obszar przemysłowy Niemiec trudno sobie wy-

imigrantów, którzy chętnie zakładają własne firmy.

obrazić bez stale rozwijającego się sektora usług.

Ponad 700 tys. osób wywodzących się ze środowisk

Ponad 80 procent wszystkich przedsiębiorstw dzia-

migracyjnych prowadzi jakieś przedsiębiorstwo.

łających w tym sektorze wypracowuje prawie

Imigranci stanowią tym samym ważny czynnik

70 procent produktu krajowego brutto i oferuje trzy

gospodarczy w Niemczech.

KAMIENIE MILOWE

1955

5 sierpnia z taśmy produkcyjnej
w Wolfsburgu zjeżdża milionowy
Volkswagen „garbus”. Samochód
ten staje się symbolem i absolutnym hitem sprzedaży w okresie
tak zwanego cudu gospodarczego.

1969

W Tuluzie (Francja) założone zostaje konsorcjum lotnicze Airbus
jako wspólny projekt niemiecko-francuski. Dziś Airbus S.A.S. jest
drugim co do wielkości producentem samolotów.

1989

Wraz z „I Reformą pocztową”
rozpoczyna się prywatyzacja
ogromnego urzędu Niemieckiej
Poczty Federalnej. Prywatyzacja
ta uchodzi za jedną z największych reform w historii gospodarki niemieckiej.

Według badań grupy bankowej KFW generalnie

„internet rzeczy“. Celem rządu jest wspieranie go-

maleje udział procentowy przedsiębiorstw inno-

spodarki i nauki przy wdrażaniu programu

wacyjnych – tylko 22 procent małych i średnich

„Przemysł 4.0”, aby Niemcy mogły zdobyć pozycję

firm inwestuje w innowacyjne produkty i proce-

lidera takich technologii i stać się w przyszłości

sy. Wysiłki innowacyjne podejmowane są przede

miejscem ich produkcji.

wszystkim przez kilka średnio-dużych firm.
W wielu niszowych segmentach rynkowych niemieckie średnie przedsiębiorstwa to często
„ukryci zwycięzcy“, liderzy na rynku europejskim i światowym, oferujący bardzo innowacyjne produkty.
Dobrą pozycję w strukturze gospodarki wyrobił
sobie sektor kreatywny. Odgrywa on często rolę
pioniera na drodze do gospodarki cyfrowej,
opartej na wiedzy, i uważany jest za ważne
źródło innowacyjnych pomysłów, choć tworzą
go

przeważnie

małe,

niedokapitalizowane

przedsiębiorstwa. Region Berlin-Brandenburg,
gdzie działa 30 000 firm tego sektora, jest
międzynarodowym centrum przemysłu kreatywnego i firm typu „start-up”.
Gospodarka niemiecka znajduje się u progu czwartej rewolucji przemysłowej. Internet sprawia,
że świat realny i wirtualny tworzą razem jeden

1990

Zadaniem Urzędu Powierniczego
jest przekształcenie dawnej socjalistycznej gospodarki planowej NRD
z wieloma tysiącami zakładów państwowych w gospodarkę rynkową
w ciągu zaledwie kilku lat.

2002

INFORMACJA
Od połowy lat 90. na całym świecie
utrzymuje się tendencja do obniżania
stóp podatkowych dla przedsiębiorstw.
Także i w Niemczech od dawna nie obowiązują wysokie stopy podatkowe.
W porównaniu z innymi krajami świata
obciążenie podatkami i opłatami utrzymuje się nawet poniżej średniej. Średnie
obciążenie podatkowe przedsiębiorstw
wynosi mniej niż 30 procent, a w niektórych regionach Niemiec, dzięki zróżnicowanej wysokości podatku od działalności przemysłowej i handlowej,
wynosi ono nawet poniżej 23 procent.
→ gtai.de

W latach 1948 - 1998 marka niemiecka jest oficjalną walutą stosowaną jako pieniądz depozytowy,
a aż do 2001 r. w obrocie gotówkowym. 1 stycznia 2002 r. zostaje zniesiona. W Niemczech i 11 innych krajach UE wprowadzone zostaje euro.

2018

W styczniu 2018 r. niemiecki
Indeks Spółek Giełdowych DAX
pobił swój dotychczasowy rekord
wszech czasów osiągając 13 595
punktów. Ukazuje on rozwój
30 największych co do wielkości
obrotu spółek niemieckich.

70 | 71

GO S P O DA RK A I INNOWACJ E

T E M AT

ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM GOSPODARCZY
Niemcy należą do państw uprzemysłowionych

naturalnych. Uwzględniając ten fakt rząd fe-

o najbardziej zrównoważonym rozwoju na świe-

deralny w 2017 r. szczegółowo opracował swo-

cie. To wynik międzynarodowego badania porów-

ją strategię zrównoważonego rozwoju i dosto-

nawczego, które przeprowadzono w 34 państwach

sował ją do 17 tzw. Celów Zrównoważonego

członkowskich OECD. Kraje te po raz pierwszy

Rozwoju (skrót ang.: SDGs) ogłoszonych przez

objęto systematycznym badaniem realizacji 17 ce-

ONZ. Nowa strategia przewiduje trzy kierun-

lów zrównoważonego 
rozwoju ONZ za pomocą

ki działań: zabiegi skuteczne w Niemczech,

34 wskaźników, obejmujących m.in. ochronę środo-

zabiegi Niemiec dające efekty na całym świe-

wiska naturalnego, wzrost gospodarczy i jakość sys-

cie oraz bezpośrednie wsparcie innych krajów

temów socjalnych. Niemcy zajęły szóste miejsce,

poprzez współpracę dwustronną.

uzyskując p
 unkty przede wszystkim za wzrost gospodarczy, zatrudnienie i zabezpieczenie socjalne.

Coraz więcej przedsiębiorstw w Niemczech
uznaje już własną odpowiedzialność społecz-

Pomimo tego w niektórych dziedzinach także

ną, traktując ją jako element zrównoważonego

Niemcy wciąż są dalekie od zrównoważonego

gospodarowania. Koncepcja społecznej odpo-

życia,

gospodarowania

wiedzialności biznesu (skrót ang.: CSR) odnosi

i zrównoważonego wykorzystania zasobów

się przede wszystkim do głównego obszaru

zrównoważonego

działania przedsiębiorstw, który poprzez globalizację wpływa na warunki ekonomiczne
L I S TA
∙ Największe przedsiębiorstwo
Volkswagen, 642 300 zatrudnionych
∙ Największy bank
Deutsche Bank, 97 535 zatrudnionych
∙ Najważniejszy indeks giełdowy
Deutscher Aktienindex (DAX)
∙ Największy teren targowy:
Hanower
∙ Największy producent samolotów
Airbus-Hamburg

i społeczne oraz na środowisko naturalne.
Do inicjatywy Global Compact, utworzonej
w 1999 r. przez ONZ, przyłączyła się już większość koncernów notowanych w indeksie giełdowym DAX, małe i średnie przedsiębiorstwa
oraz instytuty i organizacje pozarządowe. Inicjatywa Global Compact ONZ, główne zasady
OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych
oraz trójstronna deklaracja zasad Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) dotycząca
przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki
społecznej określają zasady odpowiedzialności
społecznej przedsiębiorstw. W nieobowiązkowym programie Global Compact uczestniczy
ponad 9 500 firm ze 160 krajów.

Godna praca: coraz więcej niemieckich firm zwraca uwagę na uczciwe standardy w globalnych łańcuchach dostaw

Fakt, że odpowiedzialność społeczna i ekolo-

to 75 procent. W wyniku zmian wprowadzo-

giczna stanowią jedną całość, widoczny jest

nych po śmiertelnych wypadkach w fabrykach

również w „Sojuszu na rzecz zrównoważonego

włókienniczych w Bangladeszu i Pakistanie

rozwoju przemysłu tekstylnego“, który dąży

uzyskano znaczną poprawę warunków dla

do poprawy sytuacji pracowników tej gałęzi

wszystkich stron. Od 2018 r. Sojusz wyda kon-

przemysłu. Do tej inicjatywy Federalnego Mi-

kretne wytyczne dla ogółu członków, mające

nisterstwa Rozwoju Gospodarczego i Współ-

zapewnić osiągnięcie tych ambitnych celów.

pracy (BMZ), powstałej w 2014 r., przyłączyło

Niemcy dowodzą w ten sposób, iż pełnią rolę

się 150 niemieckich producentów tekstyliów.

pioniera w zakresie międzynarodowych starań

Jej członkowie stanowią około 50 procent nie-

na rzecz sprawiedliwych standardów w global-

mieckiego rynku tekstylnego; deklarowany cel

nych łańcuchach dostaw. 
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CYFROWA TRANSFORMACJA
Gospodarka Niemiec znajduje się w centrum

jest dalsze zaostrzenie międzynarodowego

czwartej rewolucji przemysłowej. Internet

wyścigu o pozycję lidera w zakresie technolo-

sprawia, że w ramach procesu transformacji

gii produkcji. Rząd Federalny w aktywny spo-

cyfrowej łączą się ze sobą dwa światy, realny

sób wspiera i kształtuje transformację cyfro-

i wirtualny, tworząc jeden „internet rzeczy”.

wą. W umowie koalicyjnej sformułował on sie-

Cyfryzacja stanowi pewną cezurę historyczną

dem ambitnych celów, na czele których stoi

dla przemysłu i gospodarki opartej na usługach.

rozwój ogólnokrajowej infrastruktury cyfro-

Nadrzędne pojęcie „Przemysł 4.0” obejmuje roz-

wej światowej klasy.

wiązania, procesy i technologie, charakteryzujące się szeroko zakrojonym wykorzystaniem

Niemcy mają stać się liderem „Przemysłu 4.0”

technologii informacyjnych oraz dużym stop-

i krajem numer jeden pod względem rozwoju

niem usieciowienia 
s ystemów w fabrykach.

cyfryzacji w Europie. Rozmaite prognozy suge-

Wiele niemieckich przedsiębiorstw stawia na

rują, że do 2025 r. dodatkowy potencjał wzrostu

koncepcję „Przemysł 4.0”, która przyspiesza

dzięki

tempo cyfryzacji technologii produkcji i logi-

wartość 200 - 425 miliardów euro. Kluczową rolę

styki. Generalnie w gospodarce oczekiwane

będzie 
odgrywać sektor informacyjny i tele

koncepcji

„Przemysł

4.0”

osiągnie

komunikacyjny jako technologia przekrojowa.
W 2017 r. branża urosła do rangi największego
pracodawcy w przemyśle. Ponad milion zatrudLICZBA

nionych w tej gałęzi przemysłu generuje obroty

714

rzędu 160 mld euro. Motorem rozwoju była

dostawców usług internetowych i innych
organizacji jest podłączonych do DE-CIX,
węzła internetowego we Frankfurcie
nad Menem, który ma największą przepustowość danych na świecie. W 2017 r.
wartość ta osiągnęła po raz pierwszy
6 terabitów na sekundę. Oprócz Frankfurtu DE-CIX utrzymuje również własne
węzły w Europie, na Bliskim Wschodzie,
w Ameryce Północnej i w Indiach.

Rozbudowa infrastruktury cyfrowej uważana

→ de-cix.net

branża oprogramowania.

jest za jedno z najważniejszych zadań w procesie
cyfryzacji. Celem jest rozbudowa sieci gigabitowych na terenie całego kraju: do roku 2025 łącza
światłowodowe mają być położone w każdym
regionie, w każdej gminie i doprowadzone
w miarę możliwości aż do samych domów. Wymaga to wspólnego wysiłku dostawców usług
telekomunikacyjnych i państwa. W obecnej
kadencji rząd federalny przeznaczy na ten cel do
12 mld euro.

Stale w sieci: rozbudowa infrastruktury cyfrowej jest jednym z najważniejszych projektów rządu niemieckiego

Kluczowa rola na drodze do „cyfrowego kraju”

mobilnej. Zamiarem rządu federalnego jest

przypada nadchodzącej generacji technologii

osiągnięcie przez Niemcy wiodącej pozycji na

5G. Do 2020 r. w samych tylko Niemczech bę-

rynku nowego standardu 5G. Aby przyspieszyć

dzie około 770 milionów urządzeń w sieci -

jego rozwój i zapewnić ogólnodostępną i stu-

oprócz smartfonów i tabletów dostęp do niej

procentową dostawę, technologia ta zostanie

uzyskają również pojazdy, sprzęt AGD i ma-

przetestowana w pięciu regionach. Oczekuje

szyny przemysłowe. Stawia to wysokie wyma-

się, że komercyjny start sieci nastąpi od 2020

gania przede wszystkim wobec komunikacji

roku. 

74 | 75

GO S P O DA RK A I INNOWACJ E

PA N O R A M A

CENIONY PARTNER HANDLOWY
Najważniejsze towary eksportowe wg grup towarów (2017)

18,3 %
Pojazdy mechaniczne i ich części

14,4 %
Maszyny

Eksport towarów z Niemiec
do różnych regionów świata (2017)

9,0 %
Produkty
chemiczne

8,6 %
6,5 %
Urządzenia do prze- Sprzęt
twarzania danych elektryczny

Strefa euro
36,9 %

Kraje europejskie są najważniejszymi rynkami zbytu dla Niemiec, trafia tam 68 procent
niemieckiego eksportu. Odbiorcami towarów
niemieckich poza Europą są przede wszystkim USA (8,7 %) i Chiny (6,7 %).

Kraje UE poza
strefą euro
21,7 %
Pozostałe kraje
europejskie
(poza UE)
9,6 %

Australia 
i Oceania
0,9 %

1 279 mld euro
wartość towarów
eksportowanych

1 034 mld euro
wartość towarów
importowanych

Afryka
2,0 %

50 %

stopa eksportu

25 %

miejsca pracy zależne
od eksportu

25 największych rynków zbytu w procentach (2017)

Wielka Brytania:
6,6

USA:
8,7

Finlandia:
0,9

Federacja Rosyjska:
2,0

Szwecja:
2,1

Meksyk:
1,0

Belgia:
3,5

Dania:
1,5

Czechy: 3,3

Niemcy

Indie: 0,8

Rumunia: 1,2
Austria:
4,9
Hiszpania:
3,4

USA
8,7 %

Szwajcaria:
4,2

Azja poza
Chinami
9,9 %

10,0 mln

Japonia:
1,5

Turcja: 1,7

Węgry: 2,0

Francja:
8,2

5,7 mln

Chiny: 6,7

Słowacja: 1,0

Holandia:
6,7

Ameryka
poza USA
3,3 %

Korea Południowa:
1,4

Polska: 4,7

Zjednoczone Emiraty Arabskie:
0,9

Włochy:
5,1

Chiny
6,7 %

samochodów osobowych niem. samochodów osobowych niem.
producentów wyproduko
producentów wyproduko
wanych w Niemczech
wanych poza Niemcami

150

wiodące imprezy targowe
w Niemczech

288

udziały w imprezach
targowych za granicą
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ATRAKCYJNY RYNEK PRACY
Ostatnie lata przyniosły korzystny rozwój sytu-

Niewielkie bezrobocie młodzieży w Niemczech

acji na niemieckim rynku pracy. W roku 2017

zwróciło uwagę międzynarodowej opinii publicznej

średnia roczna liczba zatrudnionych wyniosła

na skuteczne dualne kształcenie zawodowe, różnią-

44,3 mln osób. Wysokie zatrudnienie świadczy

ce się od edukacji czysto szkolnej, która w większo-

o dobrej sytuacji ekonomicznej. Niemcy należą do

ści krajów poprzedza wejście w życie zawodowe.

krajów UE o najniższym bezrobociu. W 2017 r. sto-

Mniej więcej połowa młodych ludzi w Niemczech

pa bezrobocia wynosiła średnio 5,7 procent,

po ukończeniu szkoły średniej uczy się jednego

co stanowi najniższą wartość od 1990 r. Postęp ten

z 350 kwalifikowanych zawodów w systemie dual-

związany jest z dobrą koniunkturą w wielu sekto-

nym. Wiedza praktyczna przekazywana jest

rach przemysłu. Zapotrzebowanie firm na

uczniom w zakładzie pracy przez trzy lub cztery dni

nowych pracowników ciągle rośnie. Podobnie jak

w tygodniu, natomiast teoretyczna – w szkole

w ubiegłych latach, w 2017 r. nastąpił gwałtowny

zawodowej przez jeden lub dwa dni w tygodniu.

wzrost zatrudnionych podlegających ubezpiecze-

Wiele krajów wdraża obecnie u siebie system dual-

niu społecznemu. Jednocześnie liczba osób

nego kształcenia zawodowego.

zatrudnionych w małym wymiarze godzin i prowadzących własną działalność gospodarczą dalej

W celu stworzenia nowoczesnego, sprawiedliwego

spadała.

i przejrzystego rynku pracy, rząd niemiecki zrealizował wiele przedsięwzięć z zakresu polityki rynku
pracy. Od 2015 r. obowiązuje ustawowa minimalna

INFORMACJA
Make it in Germany – oficjalny
wielojęzyczny portal internetowy dla
specjalistów z całego świata towarzyszy
osobom zainteresowanym imigracją
od momentu przybycia do kraju aż po
zajęcie się poszukiwaniem pracy.
Eksperci za pośrednictwem e-mail, hot
line lub czatu oferują również porady
indywidualne w sprawie wiz, uznania
zawodu i życia w Niemczech. Ponadto
portal informuje w językach niemieckim,
angielskim, francuskim i hiszpańskim
o korzyściach płynących z nauki lub
studiowania w Niemczech.
→ make-it-in-germany.com

stawka godzinowa. Z kolei reguła parytetu ma przyczynić się do równej reprezentacji kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych. Od 2016 r.
w spółkach giełdowych zobowiązanych do partycypacji pracowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem wprowadzono zasadę, zgodnie z którą
30 procent wszystkich miejsc w radach nadzorczych musi być obsadzonych przez kobiety.
„Ustawa o jednolitych zbiorowych układach pracy“
gwarantuje natomiast, że w jednym zakładzie pracowników w
 ykonujących te same czynności nie
mogą obowiązywać różne układy zbiorowe.
A ponadto osoba, która może wykazać ponad 45 lat
składkowych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, od 1 lipca 2014 r. w chwili

Dualne kształcenie zawodowe: model niemiecki łączący teorię z praktyką jest wdrażany w wielu krajach

ukończenia 63 roku życia może odejść na emeryturę bez potrąceń.

internetowy dla specjalistów z innych krajów.
Znajdują się tam informacje dla pracowników
zainteresowanych imigracją, o szansach kariery

Rząd federalny dąży do pełnego zatrudnienia.

zawodowej oraz aktualne oferty pracy w zawo-

Jednak w obliczu zmian demograficznych, za-

dach, w których występują niedobory pracowni-

chodzących w społeczeństwie, jednym z najpil-

ków (służba zdrowia, zawody inżynieryjne,

niejszych zadań jest również zabezpieczenie ba-

technologia informacyjna). Absolwenci szkół

zy pracowników wykwalifikowanych. Głównym

wyższych i specjaliści uzyskują ponadto łatwy

projektem związanym z otwarciem rynku pracy

dostęp do niemieckiego rynku pracy dzięki

jest „Make it in Germany“ - wielojęzyczny portal

„Niebieskiej Karcie UE”. 
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ŚRODOWISKO
I KLIMAT
Prekursor polityki klimatycznej ∙ Inicjator kooperacji w dziedzinie klimatu ∙
Zwrot energetyczny – projekt wielopokoleniowy ∙ Przyszłościowa branża zielonych technologii ∙
Zwrot energetyczny ∙ Różnorodność niezbędna do życia

WSTĘP

PREKURSOR POLITYKI KLIMATYCZNEJ
XXI wiek uważany jest za „wiek środowiska“.

wartości docelowej wynoszącej 80-95%. W listo-

Oznacza to, że to najbliższe dziesięciolecia zade-

padzie 2016 rząd federalny był jednym z pierw-

cydują o tym, jak bardzo zmienią się naturalne

szych państw na świecie, które w „Planie działa-

warunki życia przyszłych pokoleń na Ziemi. Za

nia prowadzącym do przejścia na konkurencyjną

główne zagrożenie uważa się przede wszystkim

gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.” określiły

przyśpieszone tempo zmiany klimatu. W Niem-

odpowiednie zasady i cele polityki klimatycznej.

czech ochrona środowiska i klimatu pełnią już od

Do 2017 r. osiągnięto już redukcję o 28 procent.

dawna dużą rolę. Niemcy to prekursor ochrony
klimatu i pionierem w zakresie wzrostu wykorzy-

Na rzecz ochrony środowiska, współpracy w kwe-

stania odnawialnych źródeł energii na świecie.

stiach energetycznych oraz przyjaznego dla klimatu rozwoju rząd federalny angażuje się także

Wraz z reformą sektora energetycznego, określa-

na skalę międzynarodową. W ramach zawartego

ną jako zwrot energetyczny, Niemcy rozstają się

w 2015 r. porozumienia paryskiego w sprawie

z erą kopalnych i jądrowych źródeł energii i wkra-

zmian klimatu, Niemcy zobowiązały się do ograni-

czają na drogę zrównoważonego wykorzystania

czenia globalnego ocieplenia do znacznie poniżej

energii w przyszłości. Wiąże się to m.in. ze stop-

2 °C, a w miarę możliwości do 1,5 °C. Najpóźniej

niową rezygnacją z energii atomowej do roku

w II połowie XXI wieku na całym świecie powinna

2022. Co więcej, Niemcy chcą obniżyć krajową

w znacznej mierze zostać osiągnięta neutralność

emisję gazów cieplarnianych w porównaniu z po-

gazów cieplarnianych. W tym celu należy zmniej-

ziomem z 1990 r. o 55% do 2030 r. , a do 2040 r.

szyć emisje CO2 w krajach uprzemysłowionych

o min. 70 %. W planach do roku 2050 jest uzyskanie

o 80–95%. Celem jest całkowita dekarbonizacja na

WIDEO

AR APP

Środowisko i klimat: film wideo do
tematu → tued.net/pl/vid4

Z drogi prowadzącej do ery odnawialnych źródeł energii nie można już zawrócić
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przestrzeni stulecia. Sekretariat ONZ, nadzorujący

energii i zasobów naturalnych, jak również inteli-

realizację Ramowej Konwencji w sprawie Zmian

gentne korzystanie z surowców o
dnawialnych.

Klimatu, ma swoją siedzibę w mieście Bonn.

Strategia ta przynosi podwójny zysk. Z jednej
strony zmniejsza się bowiem zanieczyszczenie

Zdrowe środowisko – czyste powietrze, czyste

środowiska i klimatu, z drugiej zaś powstają nowe

zasoby wodne, zróżnicowana przyroda - to waru-

dziedziny działalności gospodarczej i miejsca

nek wysokiej jakości życia. Ochrona środowiska

pracy.

jest od 1994 roku zagwarantowana jako cel
państwowy w Ustawie Zasadniczej. Wskaźniki
jakości powietrza i wody od lat wykazują wyraźną
poprawę. Dużemu zmniejszeniu, chociaż nadal

W SIECI

stancji szkodliwych, takich jak dwutlenek siarki

UNFCCC
Sekretariat Ramowej Konwencji
ONZ w sprawie Zmiany Klimatu

i tlenki azotu. Odczuwalnie spadło także zużycie

→ unfccc.int

w niewystarczającym stopniu, uległa emisja sub-

wody pitnej na głowę mieszkańca – z ponad 140 l

Niemcy realizują strategię łączenia wzrostu

BMU
Federalne Ministerstwo Środowiska,
Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa
Reaktorów Atomowych

gospodarczego z ochroną środowiska w myśl zasad

→ bmu.de

dziennie w szczytowym okresie do ok. 120 l.

zrównoważonego gospodarowania. Centralnymi
instrumentami regulacji w tym zakresie są – oprócz
wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł
energii – podnoszenie efektywności wykorzystania

BUND
Niemiecka Liga Ochrony Środowiska
i Przyrody → bund.net

Energia wiatru i słońca to w Niemczech najważniejsze i najbardziej opłacalne źródła energii odnawialnej

W SKRÓCIE

AKTORZY I INSTRUMENTY
Federalny Urząd ds. Środowiska
Urząd ten, podlegający Federalnemu Ministerstwu
Środowiska, wspiera rząd federalny swoją naukową
wiedzą fachową. Jest odpowiedzialny za wprowa
dzanie w życie przepisów ustaw dotyczących środo
wiska, na przykład przy dopuszczaniu do obrotu
chemikaliów, leków i środków ochrony roślin, jak
również za informowanie opinii publicznej na temat
ochrony środowiska.

Niemiecka Agencja ds. Współpracy

→ umweltbundesamt.de

Międzynarodowej
Agencja jest przedsiębiorstwem federalnym, które

Niemiecka Agencja Energetyczna

działa na całym świecie. Wspiera ona rząd federalny

Agencja ta jest specjalistycznym centrum w dziedzi

w realizacji jego celów w zakresie polityki rozwojo

nie efektywności energetycznej, odnawialnych źró

wej. Agencja prowadzi działalność doradczą dla

deł energii i systemów energetycznych. Wspiera ona

krajów rozwijających się i krajów o wschodzących

wprowadzanie w życie założeń zwrotu energetycz

gospodarkach w kwestiach ochrony klimatu, jak

nego i działa na rzecz możliwie jak najbardziej efek

również sprawiedliwego i zrównoważonego korzy

tywnego, bezpiecznego, taniego i nieszkodliwego

stania z zasobów wody.

dla klimatu wytwarzania i wykorzystania energii.

→ giz.de

→ dena.de
Federalny Urząd Ochrony Przyrody
Agora – Zwrot Energetyczny

W zakres kompetencji Urzędu Federalnego wcho

Think tank „Agora Energiewende“ określa się jako

dzi krajowa i międzynarodowa ochrona przyrody.

forum ds. dialogu z twórcami i uczestnikami polityki

Na swoich stronach internetowych zamieszcza on

energetycznej.

dobre mapy obszarów chronionych.

→ agora-energiewende.org

→ bfn.de

Poczdamski Instytut Badań nad
Skutkami Zmiany Klimatu
Instytut ten zajmuje się badaniem istotnych
zagadnień w zakresie globalnych zmian, oddzia
ływania klimatu i zrównoważonego rozwoju.
→ pik-potsdam.de

D O D AT E K C Y F R O W Y
Dodatkowe informacje do wszystkich
tematów rozdziału: wykazy odsyłaczy
z komentarzami, artykuły, dokumenty,
przemówienia; ponadto pogłębione pojęcia,
np. Ramowa Konwencja w sprawie Zmian Klimatu, emisja
gazów cieplarnianych, ustawa o odnawialnych źródłach energii
i cele UE w zakresie ochrony klimatu. → tued.net/pl/dig4
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INICJATOR KOOPERACJI W DZIEDZINIE KLIMATU
W kontekście międzynarodowym Niemcy mają

całym świecie porozumienia w sprawie zmian

zasadniczy udział w tym, że zagadnienie ochrony

klimatu. Zamierza ona zredukować emisję o co

klimatu jest jedną z najpilniejszych spraw. Rząd

najmniej 40% do 2030 r. Centralnym instrumen-

federalny stał się inicjatorem działań już podczas

tem w tym zakresie jest system handlu uprawnie-

Szczytu Ziemi w 1992 w Rio de Janeiro i dawcą

niami do emisji, regulujący emisje CO2 w ok. 11

impulsu dla Protokołu z Kioto w 1997 roku. Jed-

tys. wielkich zakładów przemysłowych i przed-

nak ogromny przełom nastąpił dopiero w ramach

siębiorstw energetycznych. W 2018 r., w celu

Porozumienia klimatycznego z Paryża w 2015 r.,

zwiększenia skuteczności, przyjęto plan jego re-

gdzie 195 państw po raz pierwszy zgodziło się na

formy. Niemcy podejmują aktywne działania na

ogólne, prawnie wiążące porozumienie w spra-

rzecz r ozwoju kooperacji z innymi krajami w za-

wie globalnych zmian klimatycznych. Celem jest

kresie ochrony klimatu, wspierając m.in. kraje

powstrzymanie globalnego wzrostu średniej

partnerskie w ramach ustanowionegow 2016 r.

temperatury i ograniczenie jej do 1,5 °C. Aby osią-

partnerstwa NDC (Nationally Determined Con-

gnąć ten cel, państwa zobowiązują się do redukcji

tributions) w osiągnięciu ich własnych projektów

emisji gazów cieplarnianych lub utrzymania ich

klimatycznych. Te narodowe projekty stanowią

na niskim poziomie. W tym celu ustalają one wła-

serce paryskiego porozumienia klimatycznego.

sne cele wewnątrzkrajowe, które mają być regularnie kontrolowane. Sposób, w jaki ma się to od-

Pionierską rolę Niemiec w badaniach nad klima-

bywać, był tematem Światowej Konferencji Kli-

tem wspiera działalność prowadzona na uniwersy-

matycznej 2017 w Bonn. Unia Europejska (UE)

tetach i w instytutach, np. Poczdamskim Instytucie

przoduje pod względem międzynarodowych

Badań nad Skutkami Zmiany Klimatu i Instytucie

wysiłków na rzecz zawarcia obowiązującego na

ds. Klimatu, Środowiska i Energii w Wuppertalu.

KAMIENIE MILOWE

1976

Ministerstwo badań nauk. podej
muje decyzję o budowie wielkiej
turbiny wiatrowej o wys. 100 m w
Niemczech Płn. Pierwszy ekspery
ment z wykorzystaniem energii wia
tru kończy się niepowodzeniem. W
1988 r. „Growian” zostaje zburzony.

1987

Na terenie polderu im. Cesarza
Wilhelma u zachodniego wybrzeża
Szlezwika-Holsztynu uruchomio
ny zostaje pierwszy niemiecki park
wiatrowy. Odtąd 32 turbiny wia
trowe zamieniają północny wiatr
na prąd elektryczny.

1991

Ustawa o zasilaniu sieci elektrycz
nej nakłada na przedsiębiorstwa
energetyczne obowiązek odbioru
energii elektrycznej pochodzącej
z odnawialnych procesów prze
miany oraz zapłaty za nią według
ustalonych stawek.

Sekretariat Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Zmiany Klimatu w Bonn czuwa nad realizacją konwencji klimatycznej

2000

Wchodzi w życie ustawa o odna
wialnych źródłach energii. Gwaran
tuje się w niej m.in. priorytetowe
traktowanie prądu ze źródeł odna
wialnych w zasilaniu sieci elektrycz
nej i przyłączeniu do niej. Ustawa
ta staje się kamieniem milowym.

2011

Po katastrofie reaktora w Fukushi
mie gabinet uchwala strategię
w dziedzinie polityki energetycznej.
Jej celem jest stopniowa rezygna
cja z energii jądrowej do roku 2022
oraz zapewnienie przyjaznego dla
środowiska zapatrzenia w energię.

2017

Niemiecki przemysł samocho
dowy coraz więcej inwestuje
w elektromobilność. Do 2020 r.
na badania i rozwój przeznaczy
się 40 mld euro. Liczba modeli
pojazdów elektrycznych potroi
się wzrastając z 30 do 100.
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ZWROT ENERGETYCZNY – PROJEKT WIELOPOKOLENIOWY
Zwrot energetyczny jest najważniejszym zadaniem

systemu zaopatrzenia w energię, zapoczątkowaną

polityki gospodarczej i ekologicznej w Niemczech.

już w 2000 roku podjęciem pierwszej uchwały

Jako zwrot energetyczny określa się przebudowę

o rezygnacji z wykorzystania energii jądrowej

niemieckiego zaopatrzenia w energię, polegającą

i promocją ustawy o odnawialnych źródłach ener-

na odchodzeniu od ropy, węgla, g azu i energii ato-

gii. Wspieranie odnawialnych źródeł energii roz-

mowej na rzecz energii ze źródeł odnawialnych.

poczęło się w Niemczech już w latach 90. ubiegłego

Najpóźniej do 2050 roku co najmniej 80 procent za-

wieku; w 2000 roku zostało ono zagwarantowane

opatrzenia w energię elektryczną i 60 procent całe-

w ramach ustawy o odnawialnych źródłach ener-

go zaopatrzenia w energię w Niemczech ma po-

gii (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG).

chodzić ze źródeł odnawialnych. K
 olejnym krokiem będzie sukcesywne – do roku 2022 – wyłącze-

Długofalowy plan odchodzenia

nie wszystkich elektrowni atomowych. Od 2017

od wykorzystania energii atomowej

roku pracuje jeszcze jedynie siedem elektrowni
atomowych. Ich udział w koszyku energetycznym

Również w 2000 roku ówczesny rząd federalny

wynosi dobre 10 procent. W ten sposób rząd

uzgodnił z niemieckimi przedsiębiorstwami ener-

federalny kontynuuje ekologiczną przebudowę


getycznymi rezygnację z wykorzystania energii
atomowej do roku 2022. Uchwały dotyczące
zwrotu energetycznego z roku 2011 są zatem
kontynuacją przebudowy zaopatrzenia w ener-

L I S TA
∙ Największy lądowy park wiatrowy:
Stößen-Teuchern w Saksonii-Anhalt
∙ Największy park wiatrowy na morzu:
Alpha Ventus na Morzu Północnym
∙ Generator wiatrowy o największej mocy:
SG 8.0-167 DD firmy Siemens
∙ N
 ajwiększy park energii s łonecznej:
Instalacja solarna w Senftenbergu
∙ Największa giełda energii elektrycznej:
European Energy Exchange w Lipsku

gię, zmierzającej w kierunku wykorzystania
zrównoważonych źródeł energii. Przyspieszenie
przebudowy systemu zaopatrzenia w energię,
uchwalone przez partie reprezentowane w Niemieckim Bundestagu w 2011 roku po katastrofie
w japońskiej elektrowni atomowej w Fukushimie
i kategorycznie poparte przez przeważającą większość społeczeństwa, rząd uważa za „konieczny
krok na drodze do społeczeństwa przemysłowego,
które zobowiązało się do przestrzegania idei zrównoważonego rozwoju i ochrony stworzenia”.
Zakłada się, że ze zwrotu energetycznego skorzysta
nie tylko środowisko i klimat, lecz także niemiecka
gospodarka narodowa – ma on zmniejszyć jej

Położone na Morzu Północnym parki wiatrowe to główny filar zwrotu w zaopatrzeniu w energię

zależność od importu ropy i gazu ziemnego. Niem-

i wydajniejsze korzystanie z energii. W przemyśle

cy do tej pory wydają około 45 mld euro rocznie na

i dużych zakładach produkcyjnych osiągnięto już

import węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego.

znaczne oszczędności, obowiązują wysokie normy.

Sumę tę w najbliższych latach ma stopniowo za-

Nadal wiele do nadrobienia pozostaje w małych

stąpić wartość rodzimej produkcji w dziedzinie

przedsiębiorstwach, a także nieruchomościach

energii ze źródeł odnawialnych; w wyniku tych

publicznych. Szczególne znaczenie w zakresie

środków pojawią się ponadto szanse na dodatkowy

podnoszenia efektywności wykorzystania energii

eksport i zwiększenie miejsc pracy. Kolejne, cen-

przypada przede wszystkim energetycznej mo-

tralne zadanie polega na tym, by wzmocnić „drugi

dernizacji starych budynków, którą finansowo

filar” zwrotu energetycznego – oszczędniejsze

wspiera rząd federalny. Budynki generują 40 proc.

86 | 87

Ś RO D OW I S KO I K LIM AT

emisji CO2. Należy dalej obniżyć zużycie energii

Ustawa o odnawialnych źródłach 

elektrycznej: do osiągnięcia celu pierwotnie sfor-

energii międzynarodowym wzorem

mułowanego w koncepcji zaopatrzenia w energię

do naśladowania

– redukcji zużycia o 10 proc. do 2020 roku – niezbędne są dalsze wysiłki.

W 2014 roku znowelizowano przynoszącą pomyślne wyniki i uważaną w wielu krajach za wzór

Zwrot energetyczny ma na celu nie tylko minima-

do naśladowania ustawę promującą wykorzysta-

lizację zagrożeń, ale także ograniczenie substancji

nie odnawialnych źródeł energii – Erneuerbare-

szkodliwych dla klimatu i zwiększenie bezpieczeń-

Energien-Gesetz (EEG). Celem nowelizacji było

stwa zaopatrzenia w energię. Poprzez dynamiczny

zapewnienie obywatelom i gospodarce możliwo-

rozwój odnawialnych źródeł energii udało się

ści finansowania i zabezpieczenie zaopatrzenia

znacznie zwiększyć w koszyku energetycznym od-

w energię. Podłożem zmian był znaczny – spowo-

setek energii nie powodującej emisji CO2. Udział

dowany dużą rozbudową instalacji słonecznych

prądu ekologicznego w 2017 roku wyniósł 33,1

i zmianą sposobu obliczania – wzrost po 2009

procent. W zależności od pogody, elektrownie sło-

roku ustalonej w ustawie kwoty repartycyjnej,

neczne i wiatrowe mogą pokrywać nawet do 90

rozkładającej proporcjonalnie zwiększone kosz

procent zapotrzebowania na energię elektryczną

ty szerszego wykorzystania prądu ekologiczne-

w Niemczech. Energią pochodzącą z odnawial-

go na konsumentów. Wywołało to publiczną

nych źródeł ogrzewa się już ponad 60 proc. wszyst-

dyskusję na temat kosztów prądu e kologicznego

kich nowych b
 udynków mieszkalnych. Pod koniec

i zwrotu energetycznego. W 2015 roku kwota ta

2017 roku zainstalowanych było 1,6 mln ogniw

po raz pierwszy uległa obniżeniu. Ponadto rząd

fotowoltaicznych o mocy znamionowej około 43

federalny pracuje nad nowym kształtem rynku


gigawatów. Daje to Niemcom trzecie miejsce po

energii elektrycznej, który zapewni stabilność za-

Chinach i Japonii.

opatrzenia pomimo dużego wzrostu ilości prądu

Produkcja energii
elektrycznej
Produkcja prądu
z odnawialnych źródeł
energii w 2017 roku
ponownie wzrosła
i wynosiła 33,1 proc.
produkcji energii
elektrycznej brutto
w Niemczech.

Produkcja energii elektrycznej brutto w 2017 r.

22,6

16,1%

%
węgiel brunatny

5,2%
inne

13,1%

gaz ziemny

11,6%

energia jądrowa

14,4

%
węgiel kamienny

energia wiatru

33,1

%
odnawialne
źródła
energii

7,9% biomasa
technologia

6,1% fotowoltaiczna
3,0% energia wodna

Źródło: Federalny Urząd Statystyczny

DIAGRAM

o nieprzewidywalnej 
charakterystyce produkcji,

lecz najwcześniej na rok 2025. Ponadto w celu

wytwarzanego z energii wiatru i energii słonecznej.

przyjęcia decentralnie dostarczonego do sieci prą-

Chodzi tutaj między innymi o zapewnienie możli-

du wytworzonego z energii słonecznej konieczna

wości wykorzystania elastycznych elektrowni ga-

jest rozbudowa sieci regionalnych. 

zowych, które emitują znacznie mniej dwutlenku
węgla niż elektrownie węglowe.
Zwrot energetyczny wymaga nie tylko budowy
nowych, „zielonych“ elektrowni. W celu zapewnienia zaopatrzenia do zmienionej struktury wytwarzania prądu trzeba dostosować także i sieci
elektroenergetyczne. W tym celu zaplanowano
stworzenie kilkuset kilometrów „autostrad elektroenergetycznych“. W ten sposób prąd produkowany z energii wiatru głównie na północy Niemiec będzie mógł docierać na dużych odległościach bez większych strat do ośrodków gospodarczych o dużym stopniu zużycia położonych
na południu. Pierwotny plan budowy linii naziemnej został odrzucony z powodu protestu obywateli. W 2015 roku rząd federalny podjął decyzję
o położeniu linii pod ziemią. Uruchomienie
eksploatacji tych tras przesyłowych przewiduje

W SKALI GLOBALNEJ
Raport o stanie klimatu
Dla Międzyrządowego Zespołu ds. Zmia
ny Klimatu (Intergovernmental Panel on
Climate Change – IPCC), Rady ONZ ds.
Klimatu, pracuje 800 naukowców z 80
krajów. Wiosną 2015 roku grupa eksper
tów wydała raport stanowiący syntezę
piątego sprawozdania oceniającego
IPCC. Stwierdza się w nim, że główną
przyczyną zmiany klimatu są emisje ga
zów cieplarnianych. Aby ograniczyć
tempo ocieplania się Ziemi
do dwóch stopni, niezbędne
są drastyczne kroki.
→ ipcc.ch

się nie w roku 2022, jak uprzednio planowano,

Niemcy
Japonia
Federacja Rosyjska
Indie

Źródło: IEA

Stany Zjednoczone
Chiny

2,0%
4,0%
5,0%
6,0%
15,0%
28,0%

Udział energii elektrycznej w Niemczech ze źródeł
odnawialnych (prognoza częściowa)

80%

14%
2007 r.

28%
2014 r.

35%
2020 r.

2050 r.

Źródło: Fraunhofer ISE/BDEW, BMWI

Emisje dwutlenku węgla w 2015 r. / udział w skali światowej
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PRZYSZŁOŚCIOWA BRANŻA ZIELONYCH TECHNOLOGII
Wiodąca rola Niemiec w zakresie technologii

która generalnie jest zdominowana przez małe

ochrony środowiska, odnawialnych

źródeł

i średnie przedsiębiorstwa, ale i koncerny, takie

energii i efektywnego wykorzystania zasobów

jak np. Siemens, odgrywają w niej ważną rolę.

naturalnych oddziałuje pozytywnie na gospo-

Z etykietą „Greentech Made in Germany” firmy

darkę i rynek pracy. Branża ekologiczna wnosi

osiągają pokaźne sukcesy eksportowe; ich

istotny wkład do zrównoważonego wzrostu go-

udział w rynku światowym wynosi około 15

spodarczego i przyczynia się do rozwoju no-

proc. W ramach swojej „Inicjatywy eksportowej

wych technologii – w dziedzinie energetyki, jak

– ekotechnologia” Niemcy pragną dalej popra-

i w zakresie technologii informacyjno-komuni-

wiać swoją pozycję i uplasować się przede

kacyjnych i materiałowych. Prawie 700 000 osób

wszystkim jako kraj oferujący kompleksowe

jest zatrudnionych w przemyśle energetycz-

rozwiązania.

nym, a prawie połowa z nich pracuje w sektorze
odnawialnych źródeł energii. Stawia to Niemcy

Elektromobilność jest ważnym

w pierwszej szóstce krajów wiodących pod

przyszłościowym tematem branży

względem sytuacji zatrudnienia w tej branży,

ekologicznej
Ochrona środowiska i klimatu ma nabrać

LICZBA

1,79 mln
kilometrów długości liczy niemiecka
sieć elektryczna. To 45 razy więcej
niż równik. Większa część sieci –
1,44 mln km (80 proc.) – przypada na
okablowanie ziemne. Około 350 tysięcy
km stanowią linie napowietrzne.
Ponadregionalne sieci najwyższego
napięcia liczą 34 810 km. W ramach
zapoczątkowanego zwrotu energe
tycznego planuje się budowę około
2 650 km nowych tras przesyłowych.
→ bundesnetzagentur.de

dalszego impetu w wyniku rozwoju elektromobilności. Jej przyszłość to jedno z najpilniejszych zadań także i w Chinach, Japonii i Ameryce Płn. Rząd federalny i branża samochodowa
realizują ambitny cel przekształcenia Niemiec
w wiodący rynek w zakresie elektromobilności
i uczestniczenia w globalnym potencjale tego
rynku. Rosnąca liczba samochodów elektrycznych ma przyczynić się do dalszej redukcji emisji dwutlenku węgla, do której to w jednej szóstej przyczynia się ruch drogowy. Niemieccy
producenci samochodów intensywnie zajmują
się koncepcjami elektromobilności. Do roku
2020 zainwestują 40 miliardów euro w badania
i rozwój i zamierzają zwiększyć liczbę modeli
do ponad stu. Rząd federalny, chcąc ułatwić
przełom pojazdom o napędzie elektrycznym,

Elektromobilność to jeden z wielkich przyszłościowych tematów niemieckiego przemysłu samochodowego

wspiera działania rozwojowe w tym kierunku

powstać nowe i opracowane w wyniku doskona-

oferując potencjalnym nabywcom zachęty finan-

lenia materiały do badania i konstrukcji naj-

sowe w postaci premii, ulg podatkowych i kom-

sprawniejszych układów akumulatorów.

pleksowych dotacji na poprawę infrastruktury
ładowania. Jednocześnie wyraźnie podniósł wy-

Tymczasem na niemieckich i europejskich uni-

datki na rzecz badań w dziedzinie energetyki.

wersytetach i uczelniach powstało około tysiąca

W centrum uwagi znajdują się przede wszystkim

innowacyjnych kierunków w zakresie odnawial-

badania nad akumulatorami do samochodów

nych źródeł energii i efektywności energetycznej,

elektrycznych. Za pokazowy uchodzi projekt

które często przyciągają międzynarodowych

„Akumulator 2020”, w ramach którego mają

studentów.
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ZWROT ENERGETYCZNY
Wnętrze nowoczesnej niemie
ckiej turbiny wiatrowej
typu Enercon E-126 o mocy
znamionowej 4 200 kW
1
2

3
4
5
6

6

rama
serwomechanizm
kierunkowania gondoli
generator pierścieniowy
adapter łopaty
piasta wirnika
łopata wirnika

4
3
1

5

2

Turbina wiatrowa
Siła wiatru wprawia w
ruch łopaty wirnika.
Generator przetwarza
energię mechaniczną na
energię elektryczną.

Stacja transfor
matorowa
Transformator przeka
zuje prąd elektryczny w
odpowiedniej formie do
operatora sieci.

Podstacja
transformatorowa
Podstacja przetwarza
napięcie średnie na
napięcie wysokie w celu
przesyłania prądu
na duże odległości.

110 000 V

10 000 V - 
30 000 V

690 V

15%

więcej prądu z
odnawialnych źródeł energii
(2016 – 2017)

11%

mniej prądu
z energii jądrowej
(2016 – 2017)

338 600

zatrudnionych w sektorze
odnawialnych źródeł energii

10 000

nowych miejsc pracy
rocznie w wyniku zwrotu
energetycznego (do 2017 r.)

Wykorzystanie energii wiatrowej i słonecznej
w krajach związkowych moc w MW

Szlezwik-
Holsztyn

energia słoneczna
energia wiatrowa

1 408

Meklemburgia-
Pomorze Przednie

3 753

2 278

1 099
35

Hamburg

143 36

33,1%

56

Brema

W 2017 r. 33,1 proc.
zużytego prądu pocho
dziło z odnawialnych
źródeł energii.

Dolna Saksonia

W 2017 r. w Niemczech
zainstalowanych było
28 675 turbin wia
trowych.

1 662
1 696

1 088

Saksonia
1 414

Hesja

5 099

1 059

907 Turyngia

2 313

Nadrenia-
Palatynat
202
4 645

Saara

1 035

10 437
571

Bawaria

Pod koniec 2017 r. w
Niemczech zainstalowa
nych było 1,6 mln instala
cji fotowoltaicznych.

Sieć elektroenergetyczna
Prąd rozprowadzany jest do
poszczególnych regionów
za pomocą sieci wysokiego
napięcia.

Berlin
Brandenburgia

4 102
2 712

1 027

3 430

366

1,6 mln

SaksoniaAnhalt

1 561

3 921

28 675

7 617

3 258

Nadrenia
Płn.-Westfalia

2

69

Badenia-
Wirtembergia

Podstacja
transformatorowa
W drugiej podstacji prąd
o napięciu wysokim
przetwarzany jest na
prąd o napięciu 230 V.

Gospodarstwa domowe
Turbina wiatrowa o mocy
5 MW może zaopatrzyć
rocznie ok. 4900 gospodarstw
domowych liczących łącznie
ok. 14 600 osób.

do 380 000 V
230 V

10,1 mld euro

na nowe turbiny wiatrowe
(2016 r.)

1,5 mld euro

na nowe instalacje słoneczne
(2016 r.)

1,79

mln km
sieci elektrycznej

1 300

km tras
przesyłowych
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RÓŻNORODNOŚĆ NIEZBĘDNA DO ŻYCIA
Niemcy są krajem o dużej różnorodności biolo-

międzypaństwowych umowach i programach,

gicznej. Na ich terenie zadomowiło się około 48

których celem jest ochrona przyrody. Ratyfiku-

tysięcy gatunków zwierząt i 24 tysięcy gatunków

jąc Konwencję ONZ o bioróżnorodności, rządy

roślin wyższego rzędu, mchów, grzybów, poro-

196 państw zobowiązały się do znaczącego

stów i wodorostów. Ochrona naturalnych pod-

zmniejszenia stopy utraty różnorodności biolo-

staw życia jest oficjalnym celem państwowym,

gicznej. Dotychczas nie udało się jednak osią-

zapisanym w 1994 roku w Ustawie Zasadniczej.

gnąć zdecydowanej zmiany w zakresie wymie-

W Niemczech pomiędzy Morzem Północnym

rania gatunków. W 2010 roku na konferencji

a Alpami wydzielono 16 parków narodowych

państw-stron konwencji w Nagoi (Japonia)

i 16 rezerwatów biosfery UNESCO o bardzo

uchwalono międzynarodowoprawne ramy do-

różnorodnym charakterze, a ponadto tysiące


stępu do zasobów genetycznych oraz sprawie-

rezerwatów przyrody.

dliwego i równego podziału korzyści. Protokół
z Nagoi obowiązuje od 2014 roku.

Niemcy są państwem-stroną najważniejszych
umów międzynarodowych dotyczących różno-

W Niemczech ponad 40% kręgowców i gatunków

rodności biologicznej i uczestniczą w ok. 30

roślin uważa się za zagrożone. Z tej przyczyny
planuje się zwiększenie wysiłków w zakresie
ochrony przyrody i gatunków na lądzie, w zaso-

INFORMACJA
W Niemczech od kilku lat znowu osiedla
się coraz więcej dzikich zwierząt.
Wilki, które żyją obecnie w ponad
60 stadach (liczących według szacun
kowych danych łącznie do 600 sztuk),
przemierzają wschodnie i północne
kraje związkowe. Coraz częściej udaje
się zobaczyć także żbiki i rysie. Liczba
wysiadujących potomstwo par orła
bielika osiągnęła nieznane nigdy dotąd
rozmiary; bobry są znowu prawie po
wszednim widokiem. Zauważono nawet
pojedyncze egzemplarze łosi i niedź
wiedzi brunatnych, które przechodzą
do Niemiec od wschodnich sąsiadów.
→ wwf.de

bach wodnych, jak również w Morzu Północnym
i Bałtyku. Najpilniejszym celem jest ograniczenie
niszczenia siedlisk, spowodowanego budową
osiedli ludzkich i dróg oraz odprowadzaniem
substancji szkodliwych, pochodzących między
innymi z intensywnej uprawy ziemi i nadmiernego nawożenia. Wykorzystanie powierzchni pod
budowę osiedli ludzkich i nowych szlaków komunikacyjnych ma zmniejszyć się z 70 do 30 ha
dziennie. Dąży się ponadto do tego, by zezwolić
na pozostawienie 2% terytorium kraju w stanie
dzikim i 5% lasów w stanie naturalnym. W 2015 r.
zmieniono przeznaczenie dawnych terenów wojskowych o łącznej powierzchni 31 tys. ha, otaczając je ochroną przyrody. Znalazły się wśród nich
bagna i wrzosowiska.

M A PA

Rezerwaty biosfery UNESCO i parki narodowe w Niemczech
Szlezwicko-Holsztyńskie
Morze Wattowe

Kraina Zatok Przedniopomorskich
Jasmund

Hamburskie Morze Wattowe

Rugia Południowo-Wschodnia

Dolnosaksońskie Morze Wattowe

Jezioro Schaal
Müritz
Dolina Dolnej Odry
Krajobraz Rzeczny Łaby

Schorfheide-Chorin
Spreewald

Harz
Górnołużycki Krajobraz
Wrzosowisk i Stawów
Kellerwald-Edersee
Eifel

Hainich
Rhön

Saska Szwajcaria

Dolina VesserLas Turyński

Hunsrück-Hochwald
Bliesgau

Schwarzwald

Las Palatynacki-Wogezy
Północne

Las Bawarski

Jura Szwabska

Park narodowy
Rezerwat biosfery

Region Berchtesgadeński
Berchtesgaden

Coraz większą uwagę przykuwa ochrona środo-

zaśmiecenia oceanów. Rząd federalny ma zamiar

wiska morskiego. Morza cechuje duża różnorod-

wykorzystać prezydencję w UE w 2020 r., aby

ność biologiczna, dostarczają one surowców,

dalej ambitnie rozwijać europejską ochronę śro-

energii i żywności. Ich ekosystem jest często

dowiska naturalnego. Należy przeznaczyć więcej

zanieczyszczony przez wydobycie ropy, żeglugę,

środków na ochronę przyrody i ustanowić

nadmierne połowy, dopływ substancji, które

w tym celu niezależny unijny fundusz. Szczegól-

trudno ulegają rozkładowi (odpady plastikowe),

ną uwagę poświęca się umieralności owadów.

oraz zakwaszenie spowodowane CO2. W 2017 r.,

Inicjując „program ochrony owadów“ rząd fede-

w ramach przewodnictwa Niemiec w grupie

ralny zamierza poprawić warunki ich życia.

G20, przedstawiciele rządów i eksperci uzgodnili

Planowane jest utworzenie naukowego centrum

wspólny plan działań w celu powstrzymania

minitorowania różnorodności biologicznej.
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EDUKACJA I NAUKA
Prężny ośrodek naukowy ∙ Dynamiczny krajobraz szkolnictwa wyższego ∙
Ambitne badania naukowe najwyższej klasy ∙
Kooperacje naukowe ∙ Aktywna polityka zagraniczna państwa w dziedzinie nauki ∙
Badania naukowe w ekstremalnych warunkach ∙ Atrakcyjny system oświaty

WSTĘP

PRĘŻNY OŚRODEK NAUKOWY
Republika Federalna Niemiec należy do czołów-

brutto w prace badawczo-rozwojowe; do roku

ki światowej pod względem badań naukowych

2025 wydatki te mają wzrosnąć do co najmniej

i wykształcenia akademickiego. Świadczy o tym

3,5 procent.

ponad 80 przyznanych wyróżnień Nagrodami
Nobla, które dają jej trzecie miejsce jako pań-

Przy pomocy licznych działań i reform przedsta-

stwu, z którego wywodzą się laureaci. W zgloba-

wiciele polityki i szkolnictwa wyższego podjęły

lizowanym świecie, w którym wiedza uważana

inicjatywę na rzecz dalszego rozwoju i umiędzy-

jest za najważniejszy „surowiec“, Niemcy bazując

narodowienia Niemiec jako ośrodka wiedzy. Jest

na swoich tradycjach badawczo-rozwojowych

wśród nich postanowiona w roku 2008 inicjaty-

świetnie pozycjonują się w międzynarodowym

wa na rzecz zdobywania kwalifikacji, która pod

wyścigu o najtęższe umysły. Istotne znaczenie

hasłem „Postęp poprzez edukację“ (Aufstieg

mają tu trzy czynniki: gęsta sieć prawie 400 wyż-

durch Bildung) oferuje wsparcie finansowe nie-

szych uczelni, cztery uznane w świecie pozauni-

zależnie od wieku. Do udanych projektów należy

wersyteckie ośrodki badawcze i intensywne pra-

zaliczyć „Inicjatywę Doskonałości“ (Exzellenz

ce badawcze prowadzone w przemyśle. Fakt, że

initiative), która zaowocowała wieloma koope-

Niemcy w Unii Europejskiej (UE) zajmują ugrun-

rującymi na arenie międzynarodowej szkołami

towaną pozycję w grupie „liderów innowacji“,

podyplomowymi i klastrami doskonałości. Jego

ma swoje uzasadnienie w znakomitych efektach

kontynuacją jest tzw. „Strategia Doskonałości”.

badań. Na arenie międzynarodowej Niemcy

Za sukces należy uznać także „Pakt dla wyższych

znajdują się w czołówce tych nielicznych krajów,

uczelni 2020“, „strategię high-tech”, „Pakt dla

które inwestują blisko 3% produktu krajowego

badań naukowych i innowacji“ czy też „strategię

WIDEO

AR APP

Edukacja i nauka: film wideo do tematu
→ tued.net/pl/vid5

Republika Federalna Niemiec to jeden z najpopularniejszych krajów, do których wyjeżdża się na studia
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umiędzynarodowienia“. Niemcy, jako naród

edukacyjnym według niemieckiego modelu.

o największym zaangażowaniu w badania na-

Ogólnie rzecz biorąc niemiecki system edukacji

ukowe w Europie, były pierwszym państwem

jest stosunkowo dobrze dostosowany do potrzeb

UE, które przedłożyło projekt strategii dalszego

rynku pracy w porównaniu z innymi krajami.

kształtowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej

87% dorosłych w Niemczech uzyskało maturę

(EFR - Europäischer Forschungsraum).

lub posiada ukończoną naukę zawodu. Średnia
w krajach OECD wynosi 86 procent. 

Szczególnie ważnym aspektem jest koncepcja
umiędzynarodowienia. W wyniku procesu bolońskiego dużą część ofert studiów zmieniono na
nowe modele, kończące się uzyskaniem tytułu

INTERNET

ków, na których nauka prowadzona jest w języku

Research Explorer
Wykaz placówek badawczych
obejmujący ponad 25,5 tys. instytutów

obcym. Dla studentów zagranicznych Niemcy

→ research-explorer.de

Bachelor i Master. Istnieje szeroka gama kierun-

są jednym z pięciu najpopularniejszych krajów
docelowych na świecie. Mobilność studentów
z Niemiec wyjeżdżających za granicę jest również wysoka i wynosi 35%. W ostatnich kilku la-

Research in Germany
Platforma o Niemczech jako ośrodku
innowacji i badań naukowych
→ research-in-germany.org

tach nieprzerwanie rosła także ilość zagranicznych wykładowców szkół wyższych osiągając
ponad 10 procent. Wiele niemieckich uczelni zajmuje się „eksportem“ ofert studiów i tworzeniem
szkół wyższych na międzynarodowym rynku

Ukończone studia - to odskocznia do udanej kariery zawodowej

DWIH
Niemieckie Domy Nauki i Innowacji
na całym świecie
→ dwih-netzwerk.de

W SKRÓCIE

PODMIOTY I INSTRUMENTY PROMOCJI
Niemiecka Wspólnota Badawcza
Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG) to centralna organizacja promująca badania naukowe na
uczelniach wyższych i w instytutach badawczych
finansowanych z budżetu państwa.
→ dfg.de
Konferencja Rektorów Szkół Wyższych
Konferencja Rektorów Szkół Wyższych (HRK) jest

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

związkiem uczelni państwowych i uczelni posiadają-

DAAD jest największą organizacją wspierającą

cych uprawnienia uczelni państwowych w Niem-

finansowo wymianę studentów i naukowców.

czech. Bank danych „Hochschulkompass” informuje

→ daad.de, studieren-in.de

o kierunkach studiów i partnerstwach międzynarodowych.

Alumniportal Deutschland

→ hrk.de, hochschulkompass.de

Alumniportal Deutschland to internetowy portal
umożliwiający komunikację osób z całego świata,

Leopoldina

które studiowały, pracowały lub prowadziły dzia-

Najstarsza akademia nauk na świecie - Leopoldina

łalność naukowo-badawczą w Niemczech.

w Halle - zrzesza 1 500 członków.

→ alumniportal-deutschland.org

→ leopoldina.org
Inicjatywa „Szkoły: partnerzy przyszłości“
Pozauniwersyteckie organizacje naukowo-badawcze

Inicjatywa PASCH niemieckiego ministerstwa

Do pozauniwersyteckich organizacji naukowo-

spraw zagranicznych obejmuje prawie 2 tys. szkół

badawczych wspieranych finansowo przez rząd

partnerskich na całym świecie, dla których używa-

i kraje związkowe należą Towarzystwo im. Maxa

nie języka niemieckiego ma szczególne znaczenie.

Plancka, Towarzystwo im. Fraunhofera, Wspólnota

→ pasch-net.de

Badawcza im. Helmholtza i Wspólnota im. Leibniza.
→ mpg.de, fraunhofer.de, helmholtz.de,
leibniz-gemeinschaft.de
Fundacja im. Humboldta
Fundacja im. Humboldta promuje najlepszych
naukowców i wymianę naukową.
→ humboldt-foundation.de

SUPLEMENT MEDIALNY
Więcej informacji na wszystkie tematy
rozdziału - listy linków z komentarzami,
artykuły, dokumenty, ponadto dalsze
informacje odnośnie słów kluczowych
takich jak proces boloński, umiędzynarodowienie, dyplomy
ukończenia studiów, ograniczenie liczby miejsc na studiach.
→ tued.net/pl/dig5
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DYNAMICZNY KRAJOBRAZ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
System szkolnictwa wyższego Niemiec jest bar-

Według danych Konferencji Rektorów Szkół

dzo zróżnicowany: są tu renomowane uniwer-

Wyższych kandydaci na studia w Niemczech

sytety w wielkomiejskich metropoliach takich

w 2017 r. mogli wybierać spośród 399 uczelni (to

jak Berlin czy Monachium, ale również Akwi-

jest spośród 120 uniwersytetów, 221 wyższych

zgran, Heidelberg czy Karlsruhe posiadają zna-

szkół zawodowych, 58 wyższych szkół artystycz-

komite uczelnie. Podstawę świata akademickie-

nych i muzycznych). Ogółem oferują one 19 011

go tworzą średnie uniwersytety i mniejsze

kierunków studiów. W 1999 r. zapoczątkowano

uczelnie odznaczające się niezwykłą charyzmą

proces boloński, który miał na celu ujednolicenie

i prężne w dziedzinie badań naukowych. Z mię-

szkolnictwa wyższego w Europie. W wyniku pod-

dzynarodowego rankingu szanghajskiego, QS

jętych ustaleń zreorganizowano prawie wszyst-

World University oraz rankingu dziennika „Ti-

kie kierunki studiów tak, że po ich ukończeniu

mes” - Times Higher Education World Universi-

otrzymuje się tytuł Bachelor lub Master. 240 szkół

ty. wynika, że przynajmniej 12 do 20 uniwer

wyższych jest finansowanych z budżetu państwa,

sytetów plasuje się zawsze wśród 200 najlep-

39 przez kościół a 120 przez podmioty prywatne.

szych. Najlepiej oceniane są Uniw. Techniczny
w Monachium, Uniw. im. Ludwika Maksymilia-

Rosnąca popularność

na w Monachium i Uniw. w Heidelbergu.

wśród studentów zagranicznych
Krajobraz niemieckich uczelni można podzielić

L I S TA
∙ Najstarszy uniwersytet: Uniw. Ruprechta Karola w Heidelbergu (1386 r.)
∙ Najmłodszy uniwersytet: Wyższa Szkoła Medyczna Brandenburgii (2014 r.)
∙ Największy uniwersytet wieloprofilowy:
Uniwersytet Koloński (53 176 studentów)

pod względem struktury i pełnionych funkcji na
trzy rodzaje: uniwersytety, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły artystyczne, filmowe
i muzyczne. Podczas gdy tradycyjne uniwersytety oferują szeroki zakres przedmiotów, uniwersytety techniczne koncentrują się na badaniach
podstawowych w zakresie nauk inżynieryjnych
i przyrodniczych. Dziewięć wiodących uniwersytetów technicznych utworzyło w 2006 r. inicjatywę TU9. Uniwersytety postrzegają się nie tylko
jako instytucje świadczące usługi edukacyjne

∙ Najatrakcyjniejszy uniwersytet dla
najlepszych i młodych naukowców
z całego świata: Wolny Uniwersytet
w Berlinie (ranking Humboldta 2017)

lecz również jako placówki badań naukowych.
Realizują one tym samym po dziś dzień ideał
edukacyjny Humboldta, w którym działalność
naukowo-badawcza i praca dydaktyczna stano-

W Niemczech istnieje prawie 400 wyższych uczelni. Obecnie kształci się tu 2,8 mln studentów

wią jedność. Podstawowym ich celem jest pro-

przez wyższe szkoły zawodowe wywołało wiele

mowanie młodego pokolenia naukowców, prze-

dyskusji. Wcześniej prawo to było zastrzeżone

kazywanie wiedzy specjalistycznej i wykształce-

wyłącznie dla uniwersytetów.

nie naukowców zdolnych do samodzielnej pracy
i prowadzenia badań. Charakterystyczny dla

Akademizacja ludności rośnie: podczas gdy

Niemiec jest typ wyższej szkoły zawodowej (FH)

w 2005 r. liczba studentów I roku stanowiła jesz-

o silnej orientacji praktycznej, nazywany w an-

cze 37% ogółu młodzieży, to obecnie ponad po-

glosaskim obszarze językowym „University of

łowa młodych ludzi w Niemczech podejmuje

Applied Sciences“. Aktualnie istnieje 221 tego

studia. Ustawa Federalna o Wspieraniu Eduka-

typu uczelni. Inauguracja wprowadzenia przez

cji (BAföG) umożliwia im ukończenie studiów

Hesję prawa nadawania tytułów doktorskich

niezależnie od sytuacji finansowej ich rodziny.
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Studenci zagraniczni w Niemczech

10 204
Rosja

Studenci z Chin
stanowią od dawna
najliczniejszą grupę
cudzoziemców
na niemieckich
uczelniach.

34 276
Chiny

6 577
Ukraina
6 837
Turcja
6 826
Francja

6 994
Iran
7 265
Kamerun

14 878
Indie
7 717
Włochy

9 798
Austria

W międzyczasie prawie co drugi student pocho-

popularnością u studentów zagranicznych na

dzi z rodziny nieakademickiej. W semestrze zi-

całym świecie.

mowym 2016/2017 na uczelnie przyjęto 2,8 mln
studentów, a wśród nich 265,5 tys. studentów,

W tym samych czasie uczelnie niemieckie znacz-

którzy swoją maturę uzyskali za granicą - to jest

nie zwiększyły liczbę oferowanych kierunków

o 41 procent więcej niż w semestrze zimowym

studiów obcojęzycznych i międzynarodowych:

2006/2007.

około 1 400 kierunków oferuje język angielski jako język nauczania; na ponad 730 kierunkach

Obecnie

na

niemieckich

uniwersytetach

możliwe jest uzyskanie międzynarodowego po-

studiuje więcej niż dwa razy więcej cudzo

dwójnego dyplomu. Szczególnie atrakcyjna dla

ziemców niż w roku 1996. Najwięcej zagranicz-

zagranicznych doktorantów jest szeroka oferta

nych studentów przybywa z Chin, Indii i Rosji.

ustrukturyzowanych studiów doktorskich. Dodat-

Republika Federalna Niemiec jest jednym

kową zaletą uczelni niemieckich jest ich stosun-

z pięciu krajów cieszących się największą

kowo d
 uża swoboda w płatnościach za studia.

Władze federalne i krajów związkowych wychodzą

szych liczy ponad 33 tys. porozumień między nie-

na przeciw postępującej akademizacji. I tak pod

mieckimi szkołami wyższymi a uczelniami part-

koniec roku 2014 w ramach „Paktu dla wyższych

nerskimi w około 150 krajach świata. Wśród nich

uczelni 2020“ podjęły one decyzję o sfinansowaniu

znajdują się programy mające na celu na uzyska-

w następnych latach dodatkowych 760 tys. miejsc

nie dyplomów dwóch uczelni. Wiele szkół wyż-

studiów. W całym okresie obowiązywania paktu

szych uczestniczy w tworzeniu oferty studiów

dla wyższych uczelni, tj. w latach 2007-2023 pań-

niemieckich i szkół wyższych według modelu

stwo przeznaczy 20,2 miliardów euro a kraje związ-

niemieckiego za granicą. Takie uczelnie istnieją

kowe udostępnią sumę 18,3 miliardów euro.

już w Egipcie, Chinach Jordanii, Kazachstanie,
Mongolii, Omanie, Singapurze, na Węgrzech,

Inicjatywa doskonałości

w Wietnamie i w Turcji. Również wzrost mobil-

i większego umiędzynarodowienia

ności niemieckich studentów jest wspierany
finansowo. Ponad jedna trzecia studentów prze-

W latach 2005-2017 w ramach inicjatywy doskona-

bywa już za granicą. Przypuszczalnie co drugi

łości władze federalne i krajów związkowych wspie-

absolwent wyższej uczelni będzie w przyszłości

rały szczególnie wybitne projekty i ośrodki nauko-

posiadać doświadczenie nabyte podczas studiów

wo-badawcze przy szkołach wyższych. Tylko w dru-

zagranicznych. Oferty stypendialne, takie jak pro-

giej fazie projektu (2012-2017) środki finansowe

gram Erasmus+, dofinansowują te niezmiernie

z łącznej dotacji w wys. 2,7 mld euro otrzymało 45

istotne wyjazdy na studia.

szkół podyplomowych, 43 klastry doskonałości i jedenaście projektów ukierunkowanych na przyszłość, które związane są z 39 uniwersytetami.
Następująca po niej strategia doskonałości została
początkowo zaprojektowana na czas nieokreślony.
Od 2018 roku suma łącznej dotacji przeznaczonej
na ten cel wyniesie 533 mln euro. Powinno to pomóc w osiągnięciu przez niemieckie uniwersytety
jeszcze lepszej pozycji w międzynarodowej konkurencji. Oparte na projektach promowanie klastrów
doskonałości wzmacnia konkurencyjne na arenie
międzynarodowej pola badawcze na uniwersytetach i kooperacjach uniwersyteckich. Jeśli co najmniej dwa klastry doskonałości zostaną zatwierdzone na tej samej uczelni, mają one szansę na stałe
awansowanie jako uniwersytet doskonałości.
Nadal ważnym tematem jest umiędzynarodowienie. Niemiecka Konferencja Rektorów Szkół Wyż-

INFORMACJA
Obecnie w Niemczech kobiety są autorkami prawie połowy wszystkich rozpraw
doktorskich. Mimo tego kobiety nie zajmują nawet jednej czwartej stanowisk
profesorskich. Z tego względu władze
federalne i krajów związkowych zainicjowały w roku 2008 program promocji
kobiet-profesorów. Program ten, który
w przewidzianej na lata 2018-2022 trzeciej rundzie dysponuje funduszem w wysokości 200 mln euro, ma na celu zwiększenie liczby profesorów płci żeńskiej na
uczelniach i wzmocnienie struktur równouprawnienia płci. W jego ramach powołano już ponad 500 kobiet profesorów.
→ bmbf.de/de/494.php
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AMBITNE BADANIA NAUKOWE NAJWYŻSZEJ KLASY
Nauka i badania naukowe zajmują w Niemczech

niemieckich przedsiębiorstw na innowacje są

mocną pozycję. W ostatnich latach zarówno

wzorem dla całej Europy. W latach 2006-2016

przedstawiciele gospodarki jak i polityki podno-

przedsiębiorstwa zwiększyły swoje wydatki na

sili budżety na działalność naukową. W roku 2016

działalność naukowo-badawczą o około 50%.

nakłady na badania naukowe wynosiły 2,93%

Wspólne wydatki państwa, przemysłu i uczelni

produktu krajowego brutto. Wynik ten pozycjo-

na badania i rozwój wzrosły od 2005 roku o 65

nuje RFN w czołówce krajów inwestujących

procent. Do roku 2025 wydatki te mają wzro-

ponad 2,5% PKB na cele badawczo-rozwojowe.

snąć do 3,5 procent.

Ogółem w roku 2016 w Niemczech wykorzystano
na ten cel prawie 92,2 miliardów euro. Prawie 63

Niemieccy naukowcy mogą poszczycić się dobry-

mld euro łącznej sumy wydatków na badania

mi wynikami: w opublikowanym w 2018 roku

naukowe przypada na przemysł, około 16,5 mld

rankingu „Nature Index“, który analizuje ilość pu-

na uczelnie wyższe a około 12 mld euro na skarb

blikacji ośrodków badawczych i wyższych uczelni,

państwa.

RFN uzyskała najlepszą pozycję w Europie. Nato-

Opublikowany przez 
Komisję Europejską ra-

cim miejscu po Stanach Zjednoczonych i Chinach.

port „European Innovation Scoreboard 2017”

Od wprowadzenia interdyscyplinarnej strategii

wymienia Niemcy razem ze Szwecją, Danią,

high-tech w roku 2006 Niemcy stworzyły wyjąt-

Finlandią, Holandią i Wielką Brytanią w grupie

kowy instrument innowacji. Od tego czasu z pro-

„liderów 
innowacji” Unii Europejskiej (UE).

jektów badawczych strategii high-tech powstało

W badaniu podkreślono, że wysokie wydatki

wiele nowych rozwiązań technologicznych –

DIAGRAM
Liczba patentów o międzynarodowym znaczeniu w krajach
Niemcy ośrodkiem przemysłu high-tech europejskich na mln mieszkańców
W sektorze badawczo-rozwojowym
Szwecja
pracuje w Niemczech 657 894 kobiet
i mężczyzn. W latach 2005-2017 wydatki
Finlandia
rządu na same badania i rozwój wzrosły
Niemcy
o ponad 90 procent. Niemcy są jednym
z pięciu krajów na świecie, które naj
Dania
więcej inwestują w tej dziedzinie.

435
423
372
342

Średnia w UE

154

Źródło: BMBF/BuFI

miast w skali światowej znalazła się ona na trze-

Nigdy dotąd inwestycje na prace badawczo-rozwojowe nie były tak wysokie jak obecnie

Pracownicy badawczo-rozwojowi według sektorów

Wydatki na prace badawczo-rozwojowe w mln euro

Źródło: Federalny Urząd Statystyczny

15,7 %

sektor publiczny
i pryw.
organizacje
non-profit

62,8 %

55 879

67 078

79 730

92 174

Gospodarka

21,5

%
Uczelnie wyższe

2005

2009

2013

2016
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poczynając od energooszczędnych żarówek LED

czego stanowią wyższe uczelnie oraz 4 duże poza

a kończąc na rosnącej wraz z organizmem zastawki

uniwersyteckie organizacje naukowo-badawcze.

sercowej. Początkowo strategia high-tech skupiała
się głównie na potencjale rynkowym konkretnych

Wysoki poziom pozauniwersyteckich

dziedzin technologii. Od roku 2010 koncentruje się

instytucji naukowo-badawczych

na zapotrzebowaniu społecznym w kwestii przyszłościowych rozwiązań i ich realizacji.

Poza ośrodkami uniwersyteckimi najważniejszym
centrum badań podstawowych w zakresie nauk

Jako strategia badań i innowacji, strategia high-tech

przyrodniczych, biologicznych, humanistycznych

koncentruje się na głównych wyzwaniach związa-

i społecznych jest założone w roku 1948 Towarzy-

nych z cyfryzacją, zdrowiem, klimatem i energią,

stwo im. Maxa Plancka (MPG). Ponad 14 tysięcy

mobilnością, bezpieczeństwem, innowacjami spo-

naukowców, w tym 47% naukowców z zagranicy,

łecznymi i przyszłością pracy.

pracuje w 84 Instytutach i placówkach badawczych
im. Maxa Plancka, do których należą także lokali

W trzech rundach konkursowych, które odbyły się

zacje w Holandii, Luksemburgu, Włoszech, USA

w ramach strategii high-tech zostało wyłonionych

i Brazylii. Od chwili ich założenia, naukowcom

15 najlepszych klastrów, które otrzymają specjalne

zrzeszonym w Towarzystwie im. Maxa Plancka

wsparcie. Z ewaluacji przeprowadzonej w 2014 r.

przyznano 18 Nagród Nobla. Od 1970 r. opiekowało

wynika, że w tych najlepszych klastrach powstało

się ono ponad 4 000 wynalazków w ich drodze na

900 innowacji, 300 patentów, 450 prac doktorskich

rynek, zgłaszając co roku około 75 patentów.

i habilitacyjnych, 1 000 prac dyplomowych typu
Bachelor i Master oraz założono 40 nowych przed

Wspólnota Badawcza im. Helmholtza zajmuje

siębiorstw. Łącznie w Niemczech działa około 1 000

się kluczowymi badaniami w sześciu zakresach

ośrodków badawczych finansowanych z budżetu

tematycznych badań, takich jak energia, ziemia

państwa. Fundament krajobrazu naukowo-badaw-

i środowisko, zdrowie, lotnictwo, loty w kosmos

KAMIENIE MILOWE

1995

Zespół pod kierownictwem elektrotechnika i matematyka Karl
heinza Brandenburga opracowuje
w Instytucie im. Fraunhofera
w Erlangen format MP3 umożliwiający kompresję sygnałów
dźwiękowych.

2005

Szkoły wyższe przystępują do
konkursu Inicjatywy Doskonałości.
Pakt dla badań naukowych i innowacji wspiera pozauniwersysteckie
organizacje naukowo-badawcze.
W 2007 r. zatwierdzono też pakt
dla uczelni wyższych.

2008

Dziewięć lat po odkryciu gigantycznego magnetooporu, który
umożliwił przełom w odczycie
twardych dysków, Niemiec Peter
Grünberg i Francuz Albert Fert
otrzymują Nagrodę Nobla z dziedziny fizyki.

i komunikacja drogowa, kluczowe technologie

zarówno nauki przyrodnicze, inżynieryjne i śro-

i materia. Naukowcy Wspólnoty im. Helmholtza

dowiskowe jak i nauki ekonomiczne, geograficzne

koncentrują się przy tym na wysoce złożonych

i społeczne oraz humanistyczne. Nadrzędnym

systemach. Organizacja ta liczy prawie 40 tysię-

celem 9,9 tys. naukowców jest transfer wiedzy do

cy pracowników skupionych w 18 niezależnych

polityki, gospodarki i społeczeństwa.

Centrach im. Helmholtza, w tym w Niemieckim
Centrum Lotnictwa i Lotów w Kosmos (DLR),

Wspieraniem finansowym nauki i badań nauko-

posiadającym w samych tylko Niemczech 20

wych zajmuje się Niemieckie Towarzystwo Na-

oddziałów. Daje jej to pozycję największej orga-

ukowo-Badawcze (DFG), największa organizacja

nizacji naukowo-badawczej Niemiec.

tego typu w Europie. Poza centralą w Bonn
organizacja ta posiada biura w Chinach, Japonii,

Posiadające 72 instytuty Towarzystwo im.

Indiach, Rosji, Ameryce Północnej i Łacińskiej

Fraunhofera uważane jest za największy ośrodek

i wspiera kooperację naukowców w kraju z ich

badań stosowanych w Europie. Do jego najważ-

zagranicznymi partnerami – przede wszystkim

niejszych dziedzin badawczych należą zdrowie,

z europejskiego obszaru badań naukowych, ale

środowisko, mobilność i transport, a także ener-

nie tylko.

gia i surowce. Posiadając spółki-córki, biura
i partnerów kooperacyjnych w dziesięciu krajach

Badania, strategia high-tech, Towarzystwo im.

europejskich, dwóch północnoamerykańskich

Maxa Plancka, Towarzystwo im. Fraunhofera,

i dwóch południowoamerykańskich, siedmiu

Wspólnota Badawcza im. Helmholtza, Wspólnota

azjatyckich, dwóch afrykańskich oraz w Izraelu,

im. Leibniza - Republika Federalna Niemiec inwe-

działa ono na skalę globalną.

stuje świadomie w działalność badawczą i naukę
oraz udostępnia dosko
nałą infrastrukturę ba-

Wspólnota im. Leibniza posiada 93 samodzielne

dawczą. Duże placówki b
 adawcze cieszą się świa-

ośrodki badawcze, których specjalizacja obejmuje

tową renomą.

2012

Europejski Urząd Patentowy odznacza za całokształt jego pracy
fizyka Josefa Bille, będącego wynalazcą lasera do korekcji wzroku.
Bille utorował drogę dla współczesnych laserowych operacji oczu
zgłaszając prawie 100 patentów.

2014

Stefan Hell, dyrektor Instytutu
Chemii Biofizycznej Maxa Plancka, wraz z dwoma naukowcami
z USA otrzymują Nagrodę Nobla
z dziedziny chemii za stworzenie
wysokorozdzielczego mikroskopu
fluorescencyjnego.

2017

Prawie wszystkie kierunki studiów
zostały przekształcone w studia
dwustopniowe, kończące się
uzyskaniem tytułu Bachelor und
Master. Wyjątek stanowią regulowane przez państwo kierunki
medycyny i nauk prawnych.
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KOOPERACJE NAUKOWE
Globalizacja stawia nowe wyzwania także przed

będą tworzyli ogniwa przyszłych naukowych

niemiecką nauką i szkolnictwem wyższym.

kooperacji międzynarodowych.

Umiejętność tworzenia sieci współpracy łączącej dyscypliny nauki i naukowców odgrywa tu

Wielu naukowców z zagranicy przyciąga do Nie-

pierwszoplanową rolę. Republika Federalna

miec atrakcyjna infrastruktura badawcza, która

Niemiec osiągnęła już w tej kwestii znaczący

umożliwia im pracę z wykorzystaniem wielkich

poziom. Prawie połowa publikacji powstaje

i często unikalnych w skali światowej urządzeń

obecnie w ramach międzynarodowej współpra-

naukowo-badawczych. Tylko Towarzystwo im.

cy naukowców. Zgodnie z obliczeniami zawar-

Helmholtza posiada około 50 wielkich urządzeń

tymi w raporcie „Nauka otwarta na świat 2018“

badawczych stosowanych w przeróżnych dyscy-

na 399 wyższych uczelniach pracuje 45 858 pra-

plinach naukowych. Wielu wybitnych naukow-

cowników placówek naukowych i artystycz-

ców z zagranicy przyjeżdża na niemieckie uni-

nych posiadających obce obywatelstwo, wśród

wersytety dzięki stypendium na cele badawcze

nich jest 3 184 profesorów obu płci, co stanowi

pod nazwą „profesura Humboldta”. Jest to wy-

prawie 12% wszystkich zatrudnionych w szko-

różnienie Fundacji Humboldta dla uczonych,

łach wyższych. Od roku 2010 liczba pracowni-

które jest najwyżej dotowanym w Niemczech

ków zagranicznych zwiększyła się o ponad jed-

i wynosi pięć milionów euro.

ną trzecią. W dużym stopniu przyczyniły się do
tego wprowadzone ostatnio uproszczone proce-

Stypendia zagraniczne otrzymało 14 359 nie-

dury wizowe dla naukowców spoza Unii Euro-

mieckich naukowców. Do ważnych organizacji

pejskiej.

stypendialnych należą Niemiecka Wspólnota
Badawcza (DFG), Europejski Program im. Marie-

Zagraniczni naukowcy, którzy otrzymali środ-

-Curie i przede wszystkim Niemiecka Centrala

ki finansowe na pobyt w Niemczech pochodzą

Wymiany Akademickiej (DAAD); ta największa

najczęściej z Azji i regionu Pacyfiku oraz Euro-

na świecie organizacja stypendialna promuje

py Zachodniej: z każdego z tych regionów po-

wymianę studentów i naukowców. Jej stypendia

chodzi po 18% z ostatnio wspieranych 34 869

otrzymuje blisko 75 procent naukowców.

międzynarodowych ekspertów. Wiele uczelni
i placówek naukowo-badawczych wychodzi na

Niemcy zamierzają rozbudować i pogłębić mię-

przeciw zagranicznym n aukowcom organizu-

dzynarodową współpracę naukową i jednocze-

jąc centra powitalne oferujące im wszelką po-

śnie nadać jej nowy wymiar. Podstawą ku temu

moc na start. Również pobyt czasowy naukow-

jest m. in. przyjęta przez rząd niemiecki w 2017 r.

ców postrzega się jako istotną korzyść, ponieważ

nowa strategia na rzecz umiędzynarodowienia

naukowcy ci po powrocie do swojej ojczyzny

edukacji, nauki i badań naukowych.

Międzynarodowe zespoły badawcze na uniwersytetach i w instytutach naukowych są na porządku dziennym

Ambitna reorientacja strategii
umiędzynarodowienia

współpracy w dziedzinie kształcenia zawodowego, partnerstwa z krajami rozwijającymi się
i nowo uprzemysłowionymi oraz ponadnarodo-

Nowa strategia umiędzynarodowienia jest od-

wych starań, aby sprostać globalnym wyzwa-

powiedzią na postępującą globalizację, cyfryza-

niom, takim jak zmiana klimatu, zdrowie i bez-

cję, dalszy rozwój europejskiej przestrzeni ba-

pieczeństwo żywnościowe. Szczególną rolę we

dawczej oraz powstawanie nowych, globalnych

wzmacnianiu pozycji Niemiec jako atrakcyjnego

ośrodków innowacji poza uznanymi ośrodkami

na arenie międzynarodowej miejsca studiów

naukowymi. Nacisk położono na promowanie

i badań naukowych odgrywa pogłębienie euro-

tworzenia międzynarodowych sieci, globalnej

pejskiej przestrzeni badawczej (EFR). 
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AKTYWNA POLITYKA ZAGRANICZNA
PAŃSTWA W DZIEDZINIE NAUKI
Wymiana naukowa i uniwersytecka jest głów-

Ponadto od roku 2009 dzięki DAAD wsparcie

nym filarem zagranicznej polityki kulturalnej

otrzymała działalność czterech nowo utworzo-

i edukacyjnej. Ważnymi partnerami niemieckie-

nych centrów doskonałości w Rosji, Tajlandii,

go Ministerstwa Spraw Zagranicznych w realiza-

Chile i Kolumbii: Centra te kontaktują setki na-

cji tych zadań są Niemiecka Centrala Wymiany

ukowców z całego świata z niemieckim sektorem

Akademickiej (DAAD), Fundacja im. Alexandra

badawczym i oferują młodemu pokoleniu akade-

Humboldta, Niemiecki Instytut Archeologiczny

mickiemu wykształcenie na najwyższym pozio-

(DAI) oraz aktywne na arenie międzynarodowej

mie. Również w Afryce Subsaharyjskiej od 2008 r.

fundacje partii politycznych. Od 2009 r. w ramach

utworzono 10 ośrodków wiedzy specjalistycznej,

inicjatywy polityki zagranicznej w dziedzinie

co oznacza nowe możliwości badawcze i lepszą

nauki rozbudowano sprawdzone instrumenty

jakość kształcenia.

i zainicjowano nowe przedsięwzięcia.
Współpraca akademicka z regionami
Tak więc pięć Niemieckich Domów Nauki i In-

objętymi kryzysami i konfliktami zbrojnymi

nowacji (Deutsche Wissenschafts- und Innovationshäuser - DWIH) zlokalizowanych w Mo-

Głównym celem zagranicznej polityki kultural-

skwie, New-Delhi, Nowym Jorku, São Paulo i To-

nej i edukacyjnej jest zapewnienie dostępu do

kio popularyzuje współpracę naukową z Repu-

edukacji i badań naukowych w czasach kryzysu,

bliką Federalną Niemiec.

w regionach objętych kryzysem i krajach w okresie transformacji, i stworzenie tam perspektyw
naukowych i akademickich. Z tą kompleksową

LICZBA

183,5 mln
euro dodało w 2017 r. niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych do
budżetu Niemieckiej Centrali Wymiany
Akademickiej (DAAD). To najwyższa
pozycja budżetowa stanowiąca 34,8%.
Przeznaczona ona zostanie na różnorodne projekty i programy w ramach zagranicznej polityki kulturalnej i edukacyjnej.

działalnością wiąże się nadzieję, że współpraca
w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego stworzy podwaliny, które umożliwią porozumienie
na płaszczyźnie politycznej a tym samym ułatwią prewencję kryzysową i pokonanie kryzysu.
Wzmocnienie wolności nauki
Konsekwencją licznych kryzysów i konfliktów
w niedawnej przeszłości jest zarówno utrudniony dostęp młodych ludzi do edukacji jak i rosnąca
presja na wolność nauki. W odpowiedzi na ten

Minister spraw zagranicznych Maas (w środku) z absolwentami programu DAAD „kadra kierownicza dla Syrii”

stan rzeczy Ministerstwo Spraw Zagranicznych

W ten sposób niemieckie instytucje edukacyjne

finansuje inicjatywę Philippa Schwartza z Fun-

i naukowe tworzą perspektywy i otwierają do-

dacji im. Aleksandra von Humboldta, umożliwia-

stęp tam, gdzie warunki ramowe dla szkolnic-

jącą zagrożonym badaczom pracę w Niemczech.

twa wyższego i polityki badawczej są trudne
Ponadto DAAD oraz niemieckie Ministerstwo

We współpracy z niemieckim Ministerstwem

Edukacji i Badań Naukowych stworzyły rów-

Spraw Zagranicznych, w 2014 r. DAAD zainicjo-

nież programy „Integra - integracja uchodźców

wała także program „Kadra kierownicza dla Sy-

w ramach studiów specjalistycznych” oraz

rii”, w ramach którego na studia do Niemiec przy-

„
Witamy – studenci angażują się na rzecz

było i je ukończyło 221 syryjskich stypendystów.

uchodźców”.

Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych
wspiera również programy stypendialne dla

Od roku 2011 Republika Federalna Niemiec reali-

uchodźców w krajach,, które przyjęły ich jako

zuje z wieloma krajami arabskimi partnerstwo dla

pierwsze. Należy w szczególności wspomnieć

transformacji, które wspiera dążenia do reform

o Niemieckiej Inicjatywie Akademickiej na rzecz

na uniwersytetach arabskich poprzez projekty

Uchodźców im. Alberta Einsteina (DAFI), która

współpracy z uczelniami wyższymi w Niemczech.

jest prowadzona przez niemieckie Biuro Spraw

Szczególnym polem działania są ponadto liczne

Zagranicznych wspólnie z Wysokim Komisa-

programy pomocowe w zakresie dobrego rządze-

rzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców

nia („Good Governance“), które skierowane są do

(UNHCR). Do tego dochodzą dalsze stypendia

przyszłej kadry kierowniczej z regionów objętych

DAAD z przeznaczeniem na pomoc „na miejscu”.

kryzysem na całym świecie.
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BADANIA NAUKOWE W EKSTREMALNYCH WARUNKACH

Misja Rosetta
W ramach Misji Europejskiej Agencji Kosmicznej
ESA badano historię powstania naszego systemu
słonecznego. Niemiecka Agencja Kosmiczna
w dużej mierze współuczestniczyła w budowie
lądownika Philae. Prowadzi ona też Centrum
Kontroli, które nadzorowało niebywały w historii
przebieg lądowania na komecie.
Ciężar:
Wymiary:
Data lądowania:

100 kg
1 x 1 x 0,8 m
12 listopad 2014

Sonda kosmiczna
Rosetta
Sonda była w podróży
10 lat, aby osadzić
lądownik Philae na
komecie 67P/Czuriumow-Gierasimienko.

Lądownik Philae
Lądownik Philae
Philae jako pierwsze
urządzenie osiadło
miękko na komecie.

6 dźwigów
9 podnośników

Stacja Neumayer III
Na wiecznych lodach Antarktydy Instytut Alfreda Wegenera prowadzi stację badawczą Neumayer III. Naukowcy
żyją i pracują tam przez cały rok. Umocowana jest ona
na słupach i podnosi się wraz z rosnącą pokrywą śnieżną.

Masa:
2 300 t
Wymiary:
68 x 24 m
Pow. użytkowa: 4 890 m2 na czterech piętrach
Laboratorium/biuro:
12 pomieszczeń
Zakwaterowanie:
15 pomieszczeń, 40 łóżek

399

wyższych uczelni
i uniwersytetów

2,8 mln

studentów
wyższych uczelni

92,2 mld euro
wydatki na projekty
badawczo-rozwojowe

586 030
naukowców

Statek badawczy „Sonne“
„Sonne“ to najmłodszy statek niemieckiej floty badawczej.
Od końca 2014 roku, głównie na Pacyfiku i Oceanie Indyjskim,
odkrywa on tajemnice głębin morskich. Statek ten jest wyposażony w najnowsze technologie i uchodzi za jeden z najnowocześniejszych w świecie.
Pokład kabinowy
z 33 kabinami dla załogi

Pokład pracy
8 laboratoriów na 600 m2

Pokład wspólny
z mesą
i biblioteką

Pokład magazynowy
z 20 kabinami
dla naukowców

Długość:
116 m
Prędkość:
12,5 w.
Czas na morzu (maks.):
52 dni
Załoga (maks.):
40 osób
Obszar pracy:Ocean Indyjski, Pacyfik

Multicorer
Potrafi wykroić wiele
małych próbek z dna
morskiego.

81

Instytuty Maxa Plancka
na całym świecie

Czerpak pierścieniowy
do poboru wody
Urządzenie to pobiera
próbki wody oraz mierzy
temperaturę i głębokość.

72

Instytuty
im. Fraunhofera

Pojazd podwodny
Zdalnie sterowany
oraz wyposażony w kamerę
wideo i chwytaki.

93

ośrodki badawcze
Wspólnoty im. Leibniza

18

centrów badawczych
Wspólnoty im. Helmholtza
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ATRAKCYJNY SYSTEM OŚWIATY
Szkolnictwo w Niemczech podlega w głównej

wiązkiem szkolnym przez okres dziewięciu lat.

mierze władzom 16 krajów związkowych. Z tego

Priorytetową sprawą polityki edukacyjnej jest

względu istnieją tu różne systemy oświaty, pro-

wspieranie wczesnego kształcenia w wieku przed-

gramy nauczania i typy szkół. Koordynacją poli-

szkolnym i jego integracja z kształceniem wcze-

tyki oświatowej, która ma na celu zapewnienie

snoszkolnym. Aktualnie stałym elementem w sys-

zgodności i porównywalności toku kształcenia

temie edukacyjnym stało się już blisko 20 tys. szkół

oraz egzaminów końcowych, zajmuje się Stała

całodziennych. Oczekuje się, że nauka w tych szko-

Konferencja Ministrów Oświaty. W roku szkol-

łach umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych,

nym 2016/2017 do 42 322 szkół ogólnokształcą-

przede wszystkim dzieciom z warstw społecznych

cych i zawodowych uczęszczało blisko 11 mln

z utrudnionym dostępem do edukacji.

uczniów. W szkołach tych pracuje 798 180 nauczycieli. Oprócz tego prawie 990 402 uczniów

Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Wy-

uczy się w 5 836 ogólnokształcących i zawodo-

różnia się tu trzystopniowy system edukacji: szkoła

wych szkołach prywatnych. Wszystkie dzieci od

podstawowa oraz szkoły średnie pierwszego i dru-

szóstego roku życia objęte są powszechnym obo-

giego stopnia. Na ogół wszystkie dzieci uczęszczają
najpierw przez cztery lata (w Berlinie i Brandenburgii przez sześć lat) do szkoły podstawowej. Po jej

Ś W I AT
Badanie porównawcze PISA
Opublikowana przez OECD na początku 2018 r. analiza specjalna Programu
Międzynarodowej Oceny Umiejętności
Uczniów (PISA) wykazała, że w Niemczech nadal duże są różnice między
wynikami lepiej usytuowanych uczniów a wynikami ich równieśników
będących w trudnej sytuacji. Podobnie
wygląda związek statystyczny między
wynikami w nauce a pochodzeniam
społecznym. Trend jest
jednak pozytywny: równość szans ulega poprawie.
→ oecd.org/pisa

ukończeniu przechodzą do jednej z trzech typów
szkół średnich. Szkoła główna obejmuje klasy od 5.
do 9. lub 10. Nauka w szkole realnej trwa od klasy 5.
do 10. i kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły średniej (tzw. „Mittlere Reife”). Niemieckie gimnazjum obejmuje klasy od 5. do 12. lub
13. i kończy się otrzymaniem świadectwa dojrzałości/matury. Szkoły mogą istnieć samodzielnie albo
w zespołach obejmujących dwa lub trzy typy szkół
średnich – jak w przypadku szkół zintegrowanych
- co ułatwia zmianę typu szkoły w trakcie n
 auki.
Nazwy szkół mogą się różnić w różnych krajach
związkowych. Tylko nazwa gimnazjum jest wszędzie niezmienna. W roku 2017 świadectwo dojrzałości lub maturę zawodową otrzymało blisko
440 000 uczniów. Dzieci wymagające szczególnego
podejścia pedagogicznego uczęszczają do szkół

Blisko 9 mln uczniów uczęszcza do szkół ogólnokształcących

specjalnych odpowiednich do ich rodzaju niepeł-

mują one wsparcie personalne i finansowe z Cen-

nosprawności. Jednakże, zgodnie z Konwencją

tralnego Wydziału Szkolnictwa za Granicą (ZfA).

Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepeł-

Od roku 2008 działa inicjatywa „Szkoły: Partnerzy

nosprawnych regułą ma stać się wspólna nauka

przyszłości“ (PASCH) niemieckiego Ministerstwa

dzieci niepełnosprawnych i zdrowych.

Spraw Zagranicznych, które we współpracy
z Centralnym Wydziałem Szkolnictwa za Granicą

140 niemieckich szkół mieszczących się w 72 kra-

i Instytutem Goethego dąży do rozbudowania

jach jest synonimem świetnego poziomu eduka-

międzynarodowej wspólnoty osób uczących się

cji. Uczęszcza do nich blisko 22 tys. niemieckich

języka niemieckiego. Skupia ona prawie 2 tys.

wspólnie z 60 tys. uczniów innych narodowości.

szkół na całym świecie, w których ponad 500 tys.

Mimo, że najczęściej są to szkoły prywatne, otrzy-

uczniów uczy się języka niemieckiego.
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SPOŁECZEŃSTWO
Wzbogacająca różnorodność ∙ Kształtowanie polityki imigracyjnej ∙
Różnorodność stylów życia ∙ Zaangażowane społeczeństwo obywatelskie ∙
Silne państwo opiekuńcze ∙ Czas wolny i podróże ∙ Swoboda praktyk religijnych

WSTĘP

WZBOGACAJĄCA RÓŻNORODNOŚĆ
Niemcy liczące 82,6 miliona mieszkańców są

Marek Narodowych, międzynarodowej ankiecie

najliczebniejszym narodem w Unii Europej-

wizerunku 50 krajów, Niemcy w 2017 r. zajęły

skiej. Ten nowoczesny, otwarty na świat kraj

pierwsze miejsce, również ze względu na dobre

stał się ważnym państwem przyjmującym

wyniki uzyskiwane w takich dziedzinach jak

imigrantów. Ponad 18,6 miliona osób w Niemczech

jakość życia i sprawiedliwość społeczna. Niemcy

wywodzi się ze środowisk migracyjnych.

uważają się za państwo opiekuńcze, które

Niemcy zaliczają się obecnie do krajów,

za priorytet uznaje zabezpieczenie wszystkich

w których istnieją najbardziej liberalne przepi-

swoich obywateli.

sy imigracyjne. Według badania Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na kształt życia społecznego wpływa pluralizm

z 2017 r. Niemcy są drugim po USA krajem,

stylów życia i różnorodność etniczno-kulturowa.

k tóry imigranci wybierają najchętniej.

Nowe modele i realia życia zmieniają codzienność
społeczeństwa. Imigranci wzbogacają kraj dzięki

Większość ludzi w Niemczech cieszy się wysokim

nowym perspektywom i doświadczeniom. Alter-

standardem życia w skali międzynarodowej i możli-

natywne koncepcje życia i różne orientacje sek

wością swobodnego decydowania o jego kształcie.

sualne spotykają się z otwartością i akceptacją

Pod względem rozwoju społecznego badanego

społeczną. Postępuje równouprawnienie kobiet

przez Organizację Narodów Zjednoczonych

i mężczyzn, tradycyjny podział ról został naruszo-

Niemcy w 2016 r. uplasowały się na czwartym

ny. Osoby niepełnosprawne mogą w coraz więk-

miejscu w rankingu 188 państw. W Indeksie

szym stopniu uczestniczyć w życiu społecznym.

WIDEO

AR APP

Społeczeństwo: film wideo do tematu
→ tued.net/pl/vid6

Wysoki standard życia i znaczne indywidualne swobody charakteryzują jakość życia w Niemczech
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Chyba żaden inny czynnik rozwojowy nie bę-

jednak prawie co piąta osoba w Niemczech jest

dzie w przyszłości w tak dużym stopniu wpły-

zagrożona ubóstwem. Szczególnie narażeni na

wał na państwo niemieckie, jak zmiany

nie są młodzi ludzie i osoby samotnie wycho-

demografic zne: Wskaźnik urodzeń ostatnio

wujące dzieci. Nadal utrzymują się różnice

nieznacznie wzrósł, ale nadal utrzymuje się na

ekonomiczne między wschodnią a zachodnią

stosunkowo niskim poziomie 1,5 dziecka na

częścią Niemiec.

kobietę. Jednocześnie wydłuża się średnia
d ługość życia. Według federalnego urzędu statystycznego do 2060 r. liczba ludności Niemiec
zmniejszy się do 67,6 mln w zależności od poziomu imigracji. Rosnąca liczba osób starszych
stawia systemy zabezpieczenia społecznego
przed nowymi wyzwaniami.

INTERNET
Deutsch plus
Interdyscyplinarna sieć kontaktów i ini
cjatywa na rzecz pluralistycznej republiki
→ deutsch-plus.de

Zmiany socjoekonomiczne, które dokonały się
w minionych latach w Niemczech, doprowadziły do powstania nowych zagrożeń społecznych oraz do zaznaczającego się silniejszego

Make it in Germany
Wielojęzyczny portal zapraszający
międzynarodowych fachowców
→ make-it-in-germany.com

zróżnicowania społeczeństwa ze względu na
ekonomiczne warunki życia. Wprawdzie liczba
bezrobotnych w 2017 r. była tak niska jak ostatnio w 1991 r. – średnio 2,5 miliona, niemniej

Zmiany demograficzne stanowią ogromne wyzwanie dla Niemiec

Raporty o rozwoju społecznym
Gdzie plasują się Niemcy
w rankingu międzynarodowym?
→ hdr.undp.org

W SKRÓCIE

AKTORZY I INSTRUMENTY
Urząd Federalny ds. Migracji i Uchodźców
Urząd oferuje wszystkie informacje o pobycie
w Niemczech i rozpatruje wnioski o azyl.
→ bamf.de
Niemiecka Konferencja Islamu
Od 2006 r. wraz z utworzeniem Niemieckiej
Konferencji Islamu (DIK) stworzono platformę

Wahlen, FORSA, EMNID i Infratest DIMAP

długotrwałego dialogu między państwem nie

oraz Instytut Demoskopii w Allensbach.

mieckim a muzułmanami żyjącymi w Niemczech.
→ deutsche-islam-konferenz.de

Federalna Agencja Pracy
Narodowa agencja pracy odpowiada za

Niemiecka Służba Ochotnicza

pośrednictwo pracy i działania wspierające

Ta oferta skierowana jest do kobiet i mężczyzn,

oraz zastępcze świadczenia finansowe.

którzy chcą się zaangażować na rzecz dobra

→ arbeitsagentur.de

społecznego – w zakresie spraw socjalnych, eko
logii, kultury czy sportu, integracji lub obrony

Fundacje

cywilnej i zapobiegania katastrofom.

Niemcy należą w Europie do krajów o największej

→ bundesfreiwilligendienst.de

gęstości fundacji. Średnio w Niemczech na 100 000
mieszkańców przypada 26,5 fundacji. Najbardziej

Narodowy Plan Działań na Rzecz Integracji

znana jest Stiftung Warentest, która na zlecenie

Niemcy chcą być krajem integracji, dlatego

państwa porównuje towary.

temat ten jest jednym z priorytetów pracy rządu

→ stiftungen.org

federalnego od 2005 r. Co roku odbywa się
szczyt integracyjny.
→bundesregierung.de
Instytuty badania opinii publicznej
Wiele znanych instytutów badania opinii publicz
nej regularnie bada nastawienie Niemców i w dni
wyborcze publikuje szacunkowe wyniki badań.
Do najbardziej znanych należą Forschungsgruppe

D I G I TA L P L U S
Więcej informacji na poszczególne tematy
tego rozdziału – listy odsyłaczy z komen
tarzami, artykuły, dokumenty; poza tym
szczegółowe informacje o pojęciach takich
jak zmiany demograficzne, zabezpieczenie społeczne, umowa
międzypokoleniowa, równouprawnienie, standard życia.
→ tued.net/pl/dig6
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KSZTAŁTOWANIE POLITYKI IMIGRACYJNEJ
Republika Federalna Niemiec stała się popular-

jeszcze ok. 1,7 mln imigrantów. Od tego czasu

nym państwem docelowym imigrantów, inter-

ich liczba sukcesywnie spada.

gracja to ważny temat. Żyje tutaj 18,6 mln osób
wywodzących się ze środowisk migracyjnych.

Rząd Niemiec angażuje się w redukcję przyczyn

Republika Federalna Niemiec wysunęła się do

tywne kształtowanie i regulację procesów migra-

czołówki światowej wśród krajów będących

cyjnych. Do działań tych należy organizowanie

celem

uchodźctwa i nielegalnej migracji, a także w ak-

Współpracy

powrotu osób, które nie mają perspektyw na po-

G ospodarczej i Rozwoju (OECD) stwierdziła


zostanie w Niemczech i wspieranie ich reintegra-

w roku 2017, że Niemcy są nadal drugim co do

cji w krajach, z których przybyły. W 2016 r.

popularności krajem imigracyjnym na świe-

w Niemczech mieszkało łącznie około 10 mln

cie, zaraz po USA. W żadnym z krajów OECD

osób posiadających zagraniczne paszporty. 18,6

imigracja nie wzrosła w ostatnich latach tak

mln osób miało migracyjną przeszłość. Zalicza się

silnie jak w Niemczech. W roku 2015 liczba

do nich imigrantów, cudzoziemców urodzonych

przybywających tu cudzoziemców, osiągnęła

w Niemczech oraz osoby, których któreś z rodzi-

dwa miliony i była wyższa niż kiedykolwiek

ców było czy jest imigrantem lub cudzoziemcem.

wcześniej. Wiele osób przybyło w poszukiwa-

Grupa ta stanowi ponad 22% całego społeczeń-

niu bezpiecznego schronienia: przede wszyst-

stwa. 9,6 mln osób z przeszłością migracyjną po-

kim wojny i konflikty, trwające np. w Syrii

siadało niemiecki paszport. 42% z nich miało

i Iraku, doprowadziły do tego, że wiele ludzi

obywatelstwo niemieckie od urodzenia. Dalsze

opuściło swoją ojczyznę, aby szukać schronie-

33% to osoby, które przybyły do Niemiec same

nia gdzie indziej. W roku 2015 odnotowano

jako przesiedleńcy (lub późni przesiedleńcy),


Organizacja

DIAGRAM
Nowoczesne społeczeństwo
przyjmujące imigrantów
Niemcy są po Stanach Zjednoczonych
drugim co do popularności krajem przyjmu
jącym imigrantów: w 2016 r. ogółem
około 18,6 miliona ludzi żyjących w Niem
czech pochodziło ze środowisk migracyj
nych. Ok. 4 - 5 mln muzułmanów mieszka
w Niemczech, a tylko połowa z nich określa
siebie jako religijnych (2,6 % ludności).

Ludność według statusu migracyjnego w 2016 r.

10

mln
Cudzoziemcy

9,6

mln
Osoby ze środowisk
migracyjnych
z niemieckim
paszportem

63,8

mln
Niemcy nie
pochodzący ze
środowisk
migracyjnych

Źródło: Federalny Urząd Statystyczny
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18,6 milionów ludzi żyjących w Niemczech pochodzi ze środowisk migracyjnych

Imigracja netto
według regionu pochodzenia w 2015 r.
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a pozostałe 25% otrzymało obywatelstwo nie-

wykształceniem zawodowym w zawodach, na

mieckie poprzez nadanie. Tylko w samym roku

które jest zapotrzebowanie, np. w służbie zdrowia

2016 niemieckie obywatelstwo nadano prawie

czy opieki, mogą tu przybywać w celach zarobkowych. Celem zagwarantowania pełnego wykorzy-

110 400 cudzoziemcom.

stania istniejącego potencjału planuje się stwo
Ludność migracyjna ma znaczny wkład w spo-

rzenie pakietu ustaw mających koordynować

łeczny i ekonomiczny rozwój w Niemczech.

dotychczasowe regulacje imigracyjne.

Rosnące zapotrzebowanie na fachową siłę roboczą przyciąga do RFN coraz więcej migrantów

Integracja najważniejszym zadaniem

posiadających dobre kwalifikacje. Rząd Niemiec

polityki migracyjnej

pragnie umożliwiać dalszą imigrację, aby przeciwdziałać wynikającemu z przemian demogra-

Polityka integracyjna to centralne pole działań

ficznych deficytowi wykwalifikowanej siły robo-

politycznych w Niemczech. Postrzegana jest ona

czej. Niezależnie od wzmożonych prób zaktywi-

jako zadanie ogólnospołeczne. Integracja to ofer-

zowania krajowego potencjału osób czynnych za-

ta, ale również zobowiązanie do podejmowania

wodowo oraz imigracji (zarobkowej) z krajów

własnych wysiłków. Ma ona szanse powodzenia

UE rząd Niemiec widzi sposób na przeciwdziała-

tylko jako proces obustronny. Zgodnie z Ustawą

nie demograficznej tendencji i swój wkład w za-

o prawie pobytu, cudzoziemcy, którzy legalnie

bezpieczenie wystarczającej ilości fachowców

i na czas nieokreślony przebywają na terenie RFN,

także w imigracji wykwalifikowanych fachow-

mają prawo do państwowych świadczeń integra-

ców z krajów trzecich spoza Unii Europejskiej.

cyjnych. Świadczenia te służą nauce języka, integracji w kształceniu zawodowym, w pracy i edu-

Osoby posiadające wysokie kwalifikacje otrzy-

kacji, a także integracji społecznej. Ich celem jest

mują ułatwiony dostęp do niemieckiego rynku

włączenie tych osób do społeczeństwa i umożli-

pracy dzięki Niebieskiej Karcie UE. Również fa-

wienie im aktywnego w nim uczestnictwa. Jako

chowcy z krajów spoza UE z nostryfikowanym

centralny punkt tych działań oferowany jest kurs

KAMIENIE MILOWE

1955

Dynamiczny wzrost gospodarczy
w połowie lat 50. doprowadza do
braku siły roboczej w Niemczech.
Podpisane zostają umowy o na
borze do pracy z Włochami, Hisz
panią, Grecją, Turcją, Marokiem,
Portugalią, Tunezją, Jugosławią.

1964

Milionowy imigrant zarobkowy
przybywa do Niemiec. Wraz
z nadejściem kryzysu naftowego
w 1973 r. nabór do pracy zostaje
wstrzymany. W tym czasie
w Niemczech żyje już około czte
rech milionów cudzoziemców.

1990

Od czasu upadku żelaznej kurtyny
oraz wojen w „byłej Jugosławii“
imigracja do Niemiec przybiera
na sile. Oprócz tego 400 000 osób
niemieckiego pochodzenia
z Europy Środkowej i Wschodniej
przenosi się do Niemiec.

integracyjny, składający się z kursu językowego

nego schronienia w Niemczech znowu spada.

i kursu orientacyjnego.

W 2017 r. wpłynęło prawie 223 tys. wniosków
o azyl, a od stycznia do kwietnia 2018 r. było ich

Ponad 30% cudzoziemców w wieku od 20 do 34 lat

ok. 64 tys. Rząd Niemiec popiera solidarnościowe

nie posiada wykształcenia zawodowego. Zwięk

europejskie rozwiązanie kwestii uchodźców,

szenie ich udziału w edukacji jest ważnym celem

angażując się jednocześnie w poprawę ochrony

niemieckiego rządu. Reforma ustawy o obywatel-

uchodźców i ich wspieranie w krajach, które ich

stwie z 2014 r. wprowadziła podwójne obywa

przyjęły.

telstwo. Dla dzieci cudzoziemców urodzonych
w Niemczech po roku 1990 i tu się wychowujących, zlikwidowano „obowiązek wyboru”. Przedtem musiały się one zdecydować na jedno oby-

Ś W I AT

lu. Republika Federalna Niemiec podkreśla w ten

Raport OECD o integracji imigrantów
W minionych latach w Niemczech coraz
lepiej przebiegała integracja imigrantów
na rynku pracy. W przypadku dzieci
rodziców urodzonych za granicą istnieją
jednak nadal deficyty. Taki jest wynik
badania porównawczego Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD) pod tytułem „Wskaźniki imigra
cji w 2015 r.“.

sposób swoje poczucie odpowiedzialności histo-

→ oecd.org

watelstwo przed ukończeniem 23-go roku życia.
Ochrona dla uchodźców i osób
prześladowanych politycznie
Ustawa zasadnicza gwarantuje osobom prześladowanym politycznie podstawowe prawo do azy-

rycznej i humanitarnej. W 2015 r. podczas tzw.
„kryzysu uchodźczego” do Niemiec przybyło 890
tys. osób w poszukiwaniu schronienia, a ok.
746 tys. osób złożyło tu w roku 2016 wnioski
o azyl. Ostatnio liczba osób szukających bezpiecz-

1997

Od połowy lat 1980. poza mi
grantami zarobkowymi do Niemiec
przybywa coraz więcej osób
poszukujących azylu. Konwencja
dublińska od 1997 r. ustala zasa
dy właściwości państw UE w po
stępowaniu o udzielenie azylu.

2005

„Mikrospis“ po raz pierwszy
stwarza możliwość zróżnicowanej
analizy, jaką część społeczeństwa
stanowią osoby ze środowisk
migracyjnych. W 2015 r. co piąty
mieszkaniec Niemiec pochodzi
ze środowisk migracyjnych.

2014

Ponad 200 000 ludzi składa
wniosek o azyl w Niemczech
w 2014 r. Po raz pierwszy prawie
pół miliona ludzi więcej przy
bywa do Niemiec niż wyprowa
dza się z Niemiec w tym samym
czasie.
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RÓŻNORODNOŚĆ STYLÓW ŻYCIA
Nawet w zindywidualizowanym i wielce mobil-

ne na ubóstwo, ponad połowa z nich pobiera

nym świecie XXI wieku rodzina ma kluczowe

świadczenia ze strony państwa.

znaczenie. Dla niemal ośmiu spośród dziesięciu
Niemców rodzina jest nadal najważniejszą

Do sposobów życia zyskujących na znaczeniu na-

instytucją społeczną i fundamentalną grupą


leżą związki osób tej samej płci. W 2015 r. w Niem-

odniesienia. Jednocześnie zmienia się wyobra-

czech mieszkało razem 94 tys. par homoseksual-

żenie na temat typowego wizerunku rodziny.

nych – to jest o ponad połowę więcej niż dziesięć

Zaledwie połowa ludności w Niemczech żyje

lat wcześniej. 43 tys. z nich żyje w zarejestrowa-

jeszcze w rodzinie. Pomimo erozji tradycyjnych

nym związku partnerskim, który od 2001 r.

struktur rodzinnych, małżeństwa z małoletnimi

umożliwia parom tej samej płci prawne zabezpie-

dziećmi (blisko 70 procent wszystkich rodzin)

czenie ich związku. W roku 2017 Bundestag

stanowiły nadal najczęstszą formę rodziny

uchwalił tzw. „małżeństwo dla wszystkich”. Pary

w 2016 r. Liczba zawieranych małżeństw wyka-

homoseksualne mają teraz prawo do zawarcia

zuje ostatnio znowu tendencję wzrostową –

pełnego małżeństwa, w tym na przykład adopcji

w 2016 r. wyniosła 410 000. Mniej więcej co

dzieci.

trzecie małżeństwo się rozchodzi. Średnia długość trwania małżeństw, które rozwiodły się

Z jednej strony powstają nowe formy współżycia,

w 2016 r., wyniosiła 15 lat. W roku 2015 około

a równocześnie rośnie liczba jednoosobowych

46 000 małżeństw zostało zawartych między

gospodarstw domowych. Stanowią one 41 pro-

Niemcami i obcokrajowcami.

cent wszystkich prywatnych gospodarstw domowych. Ten trend z jednej strony jest skutkiem

Wyraźnie rośnie liczba par w wolnych związkach,

zmian demograficznych, w wyniku których

posiadających dzieci. W latach 1996-2013 ich

zwiększa się liczba samotnych osób starszych,

udział procentowy w łącznej dzisiejszej liczbie

a z drugiej strony więcej młodych ludzi pozostaje

11,6 miliona rodzin podwoił się; prawie co dzie-

singlami.

siąta para z dzieckiem nie ma ślubu. Rodziny
składające się z jednego rodzica to również

Celowe wspieranie rodzin

rozpowszechniająca się forma rodziny. Osoby sa-

przez urlopy i zasiłki wychowawcze

motnie wychowujące dziecko stanowią jedną
piątą wszystkich konfiguracji typu rodzice-dzieci:

W ramach struktur wewnątrzrodzinnych docho-

prawie dziewięć na dziesięć osób samotnie

dzi również do zmian koordynatów. Sto
sunki

wychowujących dziecko to kobiety, ogółem ta-

międzypokoleniowe między rodzicami a dziećmi

kich rodziców jest 2,7 miliona. Osoby samotnie

są często dobre, nie są już one kształtowane przez

wychowujące dzieci są często szczególnie narażo-

tradycyjne lub autorytarne wzorce wychowaw-

Rodzina ma duże znaczenie – obecnie również wielu ojców korzysta z urlopów wychowawczych

cze, lecz przez prawo do zabierania głosu, okazy-

procent, co stanowi znacznie wyższą wartość od

wanie uwagi, wsparcia oraz wychowywanie do

średniej unijnej (68,5 procent).

samodzielności. Udział pracujących zawodowo
matek zwiększył się do ponad 66 procent (w 2006 r.:

Wprowadzony w 2007 r. urlop wychowawczy uła-

61 proc.). Ponad 70 procent czynnych zawo

twia pogodzenie założenia rodziny z rozwojem

dowo kobiet z dziećmi pracuje obecnie w niepeł-

zawodowym. Urlop wychowawczy umożliwia

nym wymiarze godzin; dotyczy to głównie tych,

obu partnerom przerwanie pracy na okres nawet

które mają dzieci w wieku przedszkolnym.

do trzech lat. Podczas urlopu wychowawczego,

W przypadku czynnych zawodowo ojców to

w celu zapewnienia środków do życia, otrzymują

tylko pięć procent. W roku 2014 liczba kobiet

oni przez okres do 14 miesięcy zasiłek wycho-

czynnych zawodowo w Niemczech wyniosła 74

wawczy w wysokości 67 procent ostatniego
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Nowe formy współżycia, między innymi w partnerstwach osób jednej płci, zostały zaakceptowane

dochodu netto – minimum 300, a maksymalnie

763 000 dzieci – uczęszcza do jednej z 55 000

1 800 euro.

placówek dziennej opieki nad dziećmi lub do jednej z 44 000 opiekunek. Od 2006 r. liczba miejsc

75 procent Niemców uważa zasiłek wycho

opieki dla dzieci poniżej trzeciego roku życia

wawczy za dobrą regulację, niemal wszyscy ro

zwiększyła się ponad dwukrotnie.

dzice korzystają z tej oferty. Jednak czterech na
pięciu ojców wykorzystuje tylko minimalny

Urlop i zasiłek wychowawczy, a także stworzenie

okres dwóch wolnych miesięcy. Nadal to głównie

lepszych ogólnych warunków dla opieki we

matki pozostają dłuższy czas w domu po urodze-

wczesnym dzieciństwie i w wieku przedszkolnym

niu dziecka. Dzięki wprowadzonemu w 2015 r.

umożliwiają realizację zapisanego w konstytucji

„zasiłkowi wychowawczemu plus” bardziej opłaca

równouprawnienia kobiet. Podczas gdy młode

im się teraz wcześniejszy powrót do życia za

kobiety w dziedzinie edukacji nie tylko dogoniły

wodowego. Rodzice zatrudnieni w niepełnym

młodych mężczyzn, ale nawet częściowo ich

wymiarze godzin otrzymują dzięki nowemu

prześcignęły (w 2017 r. 53,1 procent kobiet miało

zasiłkowi wsparcie finansowe przez okres do 28

świadectwo maturalne, kobiety stanowiły 50,5

miesięcy.

procent wśród osób rozpoczynających studia
w roku akademickim 2016), między płciami nadal

Od 1 sierpnia 2013 r. dzieci po ukończeniu pierw-

istnieją różnice co do szans zarobkowych i dróg

szego roku życia mają prawo do miejsca

zawodowej kariery: kobiety zatrudnione w peł-

w placówce opieki dziennej. Obecnie co trzecie

nym wymiarze godzin uzyskują średnio tylko

dziecko poniżej trzech lat – w 2017 r. było to

około 79 procent wynagrodzenia pobieranego

przez ich kolegów. Nie są też w wystarczającym

młodych ludzi o wysokim stopniu niepełno-

stopniu reprezentowane na kierowniczych sta-

sprawności do życia zawodowego. Poza planem

nowiskach. Mniej więcej co siódme stanowisko

działań powstać ma federalna ustawa o włącze-

kierownicze w firmach DAX jest dziś zajmowane

niu osób niepełnosprawnych. Oprócz planu dzia-

przez kobietę.

łania w 2017 r. uchwalono również federalną
ustawę o partycypacji.

Od 2015 r. zarówno w gospodarce prywatnej,
jak i w służbie publicznej obowiązuje ustawa

Kolejną grupą, której potrzeby i potencjał cieszą

o równej reprezentacji kobiet i mężczyzn na

się szczególną uwagą rządu federalnego, stanowią

stanowiskach kierowniczych. Określa ona mię-

osoby starsze. Więcej niż co piąta osoba żyjąca

dzy innymi, że 30 procent stanowisk w radach

w Niemczech ukończyła 65 rok życia. Bogactwo

nadzorczych przedsiębiorstw notowanych na

ich doświadczenia traktuje się jako dobro

giełdzie muszą zajmować kobiety. W umowie

dziejstwo dla społeczeństwa. Ich sposób życia

koalicyjnej z 2018 r. rząd niemiecki postawił sobie

również się zróżnicował i zmienił, ogółem starsi

również za cel równy udział kobiet i mężczyzn na

ludzie są dzisiaj znacznie aktywniejsi niż kiedyś.

stanowiskach kierowniczych w sektorze publicz-

Często są nawet nadal uczestniczą w rynku pracy.

nym do roku 2025. Ostatnio odsetek kobiet

Intensywny dialog między osobami starszymi

w Bundestagu ponownie spadł: obecnie wynosi

i młodszymi wspiera 540 domów wielopoko

30,9 procent. Należy jednak pamiętać, że do 1983

leniowych, które jako miejsca spotkań skupiają

roku w parlamencie zasiadało mniej niż 10 pro-

ludzi w różnym wieku.

cent kobiet-posłów.
Inkluzja jako ważne zadanie społeczne
Rząd federalny chce także stworzyć równe szanse
osobom niepełnosprawnym. Cel stanowi zintegrowane społeczeństwo, w którym każdy może
uczestniczyć: w szkole, w pracy i w czasie wolnym.

INFORMACJA

Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych

Raport Shella o młodzieży
Jaka jest i co myśli młodzież w Niem
czech? Co uważa za istotne, jak spędza
czas wolny, jaki ma stosunek do rodzi
ców i przyjaciół? Od 1953 r. koncern
naftowy Shell zleca niezależnym insty
tutom badawczym rozpoznanie nastro
jów wśród młodzieży. 17. raport Shella
ukazał się w 2015 r.

o prawach osób niepełnosprawnych. Narodowy

→ shell.de/aboutshell/our-commitment/

Potrzeba do tego wszechstronnego niwelowania
barier – utrudnienia w budynkach, na ulicach i na
drogach powinny być usuwane w takim samym
stopniu co przeszkody społeczne, na przykład
w dostępie do rynku pracy. W 2007 r. Niemcy jako
jedno z pierwszych państw stały się sygnatariuszem

plan działań reguluje jej stosowanie. Przewiduje
on między innymi intensywne przygotowywanie

shell-youth-study.html
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ZAANGAŻOWANE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Około 31 milionów Niemców angażuje się

wa cywilnego zalicza się Fundację Volkswagena,

społecznie w czasie wolnym od pracy, biorąc

Fundację Roberta Boscha, Fundację Bertelsmanna,

odpowiedzialność za życie społeczne. To zaanga-

Fundację Hansa Böcklera i WWF Niemcy.

żowanie ma często charakter długofalowy – jedna
trzecia wolontariuszy jest aktywna od dziesięciu

Prężnie rozwijają się fundacje obywatelskie,

lat. Prawie 60 procent ankietowanych w ramach

w których w roli darczyńców występują wspólnie

14. rządowego badania wolontariatu poświęca na

obywatele i przedsiębiorstwa. Ich celem jest

pracę społeczną do dwóch godzin tygodniowo.

wspieranie przedsięwzięć lokalnych i regionalnych.

Łącznie z instytucjami dobroczynnymi, kościo-

Pierwsze fundacje tego rodzaju powstały w 1996 r..

łami, spółdzielniami, organizacjami humani

W 2016 roku istniało już ponad 300 f undacji oby-

tarnymi, przedsiębiorstwami użyteczności pu-

watelskich uznanych przez Federalny Związek

blicznej i inicjatywami prywatnymi członkowie

Fundacji Niemieckich. Zaangażowanie obywatel-

ponad 600 tys. stowarzyszeń tworzą rdzeń tzw.

skie zwiększyło się lekko w ciągu ostatnich lat,

„trzeciego sektora“. Pojęcie społeczeństwa oby-

z większych zrzeszeń przenosi się jednak bardziej

watelskiego określa tę część społeczeństwa,

w stronę małych samodzielnych grup i różnych

która nie jest związana z państwem ani z partiami

zmieniających się projektów. Obecnie wiele osób

politycznymi, lecz dobrowolnie i publicznie

w Niemczech angażuje się dobrowolnie w lokalne

angażuje się w kwestie społeczne i polityczne.

inicjatywy udzielające wsparcia uchodźcom.

Przede wszystkim fundacje zyskują stopniowo co-

Zaangażowanie w partiach, związkach

raz większe znaczenie. Niemcy, w których działa

zawodowych i organizacjach pozarządowych

ponad 21 000 fundacji prawa cywilnego posiadających zdolność prawną, czyli o klasycznej formie

Współdziałanie o charakterze bardziej strate-

prawnej, są jednym z krajów Europy o ich najwięk-

gicznym i politycznym umożliwia aktywność

szej liczbie. Od początku XXI wieku założono 13 500

w partiach, związkach zawodowych i organiza-

fundacji prawa cywilnego, ponad połowę wszyst-

cjach pozarządowych. Pełnienie wolontariatu

kich istniejących dzisiaj fundacji tego rodzaju. Na

w ten sposób otwiera możliwość intensywnej

100 tysięcy mieszkańców w skali kraju przypada

partycypacji w demokracji. Jednocześnie wielkim

średnio 26,5 fundacji. Wszystkie fundacje dysponu-

organizacjom o ustalonej pozycji coraz trudniej

ją ogólnym majątkiem wynoszącym około 68 mi-

jest pozyskiwać osoby chętne do współpracy na

liardów euro. Wydają one 4,3 miliardów euro na

zasadzie wolontariatu.

cele użyteczności publicznej, tradycyjnie na cele
socjalne, edukację, naukę i kulturę. Do pięciu naj-

Szczególny potencjał do pracy społecznej odno-

większych pod względem wydatków fundacji pra-

towuje się w przedziale wiekowym od czternasto-

Ochrona środowiska jest tematem, na rzecz którego wiele osób angażuje się w wolnym czasie

do dwudziestoczterolatków. O gotowości mło-

Możliwy jest również wolontariat za granicą,

dych dorosłych do wnoszenia wkładu w życie

na przykład za pośrednictwem Międzynaro-

społeczne świadczy ich zainteresowanie wolon-

dowej Służby Ochotniczej Federalnego Mini-

tariatem. Od 2011 r. istnieje program Federalnej

sterstwa do spraw Rodziny, Osób Starszych,

Służby Ochotniczej dla wszystkich grup wieko-

Kobiet i Młodzieży, programu „Weltwärts“

wych, uzupełniający istniejący od 50 lat model

Federalnego Ministerstwa Współpracy Gospo-

Ochotniczego Roku Socjalnego, adresowanego

darczej i Rozwoju lub Służby Ochotniczej

do młodzieży i młodych dorosłych. Na początku

„Kulturweit“ Niemieckiej Komisji UNESCO we

2018 r. w Federalnej Służbie Ochotniczej angażo-

współpracy z Ministerstwem Spraw Zagra-

wało się ponad 43 000 osób.

nicznych.
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SILNE PAŃSTWO OPIEKUŃCZE
Niemcy dysponują jednym z najbardziej

nej Niemiec zasada państwa opiekuńczego

kompleksowych systemów socjalnych. Podobnie

zawarta jest w artykule 20, w ustępie 1 i w arty-

jak i w innych rozwiniętych demokracjach,

kule 28. O tym, jaki ma ona przybierać kształt,

w ydatki na cele socjalne stanowią jedną


decydują politycy i społeczeństwo w drodze

z największych pozycji w wydatkach państwo-

dynamicznych negocjacji; przede wszystkich ze

wych. W 2016 r. na publiczne wydatki socjalne

względu na zmiany demograficzne niezbędne są

przeznaczono 918 miliardów euro, co stanowi

dostosowania.

29 procent produktu krajowego brutto (PKB).
Opiekuńcze systemy socjalne mają tradycję

Sieć socjalna do ochrony przed

sięgającą

zagrożeniami egzystencjalnymi

czasów

industrializacji

Niemiec

w drugiej połowie XIX wieku, którą wiąże się
z ówczesnym kanclerzem Rzeszy, Ottonem von

Przed skutkami zagrożeń i niebezpieczeństw

Bismarckiem. Za jego rządów w 1883 r. wprowa-

egzystencjalnych chroni dziś obywateli gęsta


dzono najpierw obo
w iązkowe ubezpieczenia

sieć ustawowych ubezpieczeń: zdrowotnego,

zdrowotne dla pracowników, a wraz z ustawo-

emerytalno-rentowego, od następstw nieszczę-

dawstwem socjalnym, które zostało rozszerzone

śliwych wypadków, pielęgnacyjnego i od bez

w latach kolejnych, powstały podwaliny państwa

robocia. Ponadto sieć socjalna obejmuje pod

opiekuńczego. W konstytucji Republiki Federal-

stawowe zabezpieczenie dla emerytów i osób
trwale niezdolnych do pracy, czy świadczenia
podatkowe takie jak świadczenie wyrównawcze
dla rodzin (zasiłek rodzinny, ulgi podatkowe).

LICZBA

Po kolejnej podwyżce z początkiem 2018 r.

32,6 mln

rodziny otrzymają po 194 euro miesięcznie

pracowników zarejestrowanych w sys
temie ubezpieczeń społecznych naliczyła
Federalna Agencja Pracy w grudniu 2017 r.
Odpowiada to 75 do 80 % wszystkich
pracowników najemnych w Niemczech.
Liczba ta nie obejmuje urzędników, osób
prowadzących działalność gospodarczą,
członków rodziny nieodpłatnie pomaga
jących w firmie i tzw. małych etatów.

która powstała w marcu 2018 r., zamierza

→ statistik.arbeitsagentur.de

na pierwsze i drugie dziecko, 200 euro na trzecie
i po 225 euro na kolejne dzieci. Wielka Koalicja,
w 2019 r. ponownie podwyższyć zasiłek ro
dzinny, a mianowicie o 25 euro. Ponadto umowa
koalicyjna przewiduje zakotwiczenie praw dziecka
w ustawie zasadniczej.
Pakiet emerytalny, który wszedł w życie w 2014 r.,
poprawia przede wszystkim sytuację osób
starszych. Reforma ta wprowadza między innym

Miesięczny zasiłek rodzinny to celowe wsparcie państwa dla rodzin – oferta opieki w wieku przedszkolnym została rozbudowana

emeryturę bez potrąceń od 63 roku życia i tak

każde dziecko. Natomiast osoby wpłacające

zwaną „emeryturę dla matek”. Traktuje się ją jako

przez wiele lat na ubezpieczenie emerytalno-

uznanie wysiłku włożonego w wychowanie dzieci.

-rentowe, które mają 45 lat składkowych, mogą

Kobiety, które wychowały dzieci urodzone przed

od 1 lipca 2014 r. odejść na emeryturę w wieku

1992 r., nie miały takich możliwości korzystania

63 lat, pobierając pełne świadczenia emerytalne

z placówek opieki, jakie mają dzisiejsi rodzice,

bez potrąceń.

a tym samym mniejsze szanse zawodowe. Ten
wysiłek na rzecz wychowania dzieci uznany jest

W Niemczech ubezpieczenie zdrowotne jest

jako emerytura dla matek. 9,5 miliona kobiet

obowiązkiem ustawowym. Opiekę medyczną

(i nieliczni mężczyźni) od lipca 2014 r. otrzymują

zapewnia szeroka oferta szpitali, gabinetów

emeryturę wyższą o ponad 300 euro rocznie za

lekarskich i placówek rehabilitacyjnych.
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CZAS WOLNY I PODRÓŻE
Spędzanie czasu wolnego
Jak mieszkańcy Niemiec spędzają czas wolny? Tyle osób
na 100 ankietowanych co najmniej raz w tygodniu:
ogląda
telewizję
słucha radia

90

97

telefonuje
z domu

89
przegląda internet

71
72
czyta gazety
i czasopisma

64
61

71
spędza czas przy
komputerze

rozmawia
o ważnych
sprawach

Ile czasu wolnego
mają Niemcy
Tyle czasu mają w dzień
roboczy, by robić coś dla
własnej przyjemności:

31 mln

Niemców angażuje się
społecznie w czasie wolnym

68

telefonuje z drogi

rozmyśla

73
wysypia się

65

spędza czas
z partnerem

słucha
CD/MP3

61

52

54

raczy się kawą
i ciastem

poświęca czas
zdrowiu i urodzie

mniej 1
godzinę

1–2
godzin

3%

18 %

43 000

osób pełni służbę
w ramach Niemieckiej
Służby Ochotniczej

2,5–4
godzin

38 %

24 mln

ludzi w Niemczech należy
do związków sportowych

4,5–6
godzin

17 %

więcej niż
6 godzin

23 %

95 %

prywatnych gospodarstw
domowych posiada co najmniej
jeden telefon komórkowy

Jak długo trwa urlop
Przeciętna długość podróży (ilość dni):
14,8

2002

13,4

13,0

12,2

12,5

12,3

12,1

13,0

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2017

Najpopularniejsze cele podróży
Główne miejsca spędzania urlopu w 2017 r.
(ilość osób na 100 podróżujących z Niemiec);
w kółku: zmiana w stosunku do 2014 r.:

3
+0,6 Kraje skandynawskie

13,1
Kraje dalekie
+1,8
+0,3
-0,2
2,2
USA/Kanada

2,8
Kraje Beneluksu

1,8
Polska

+0,7
-0,1

3,9
Austria
+0,3

+0,8
2,9
Francja

+0,8

3,3
Chorwacja

7,7
Włochy

-0,7
+0,1
13,7
Hiszpania

+0,4

-3,1

3,1
Grecja

2,9
Afryka Płn.

3,6
Turcja

Źródło: Fundacja Badań nad Przyszłością (Stiftung für Zulunftsfragen)

258 euro

na miesiąc przeznacza
gospodarstwo domowe na czas
wolny, kulturę i rozrywkę

58

spośród 100 Niemców
wybiera się w podróż na co
najmniej 5 dni w ciągu roku

1 193 euro

wydają Niemcy
średnio na główny wyjazd
w czasie urlopu

34,2 %

Niemców spędza
większą część urlopu
w Niemczech
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SWOBODA PRAKTYK RELIGIJNYCH
Religijny krajobraz Niemiec charakteryzuje się

kościołów ewangelickich wyznania luterań

coraz większym pluralizmem i postępującą seku-

skiego, reformowanego i unickiego. Kościoły te,

laryzacją. 55 procent ludności niemieckiej wy-

liczące 23 miliony wiernych, obejmują najwięk-

znaje jedną z dwóch wielkich religii chrze

szą część protestanckich chrześcijan. Około 36

ścijańskich, zorganizowanych w formie 27 kato-

procent ludności nie wyznaje żadnej religii.

lickich diecezji i Niemieckiej Konferencji Bi
skupów oraz ewangelickich kościołów krajowych

Wskutek starzenia się społeczności wyznawców

i Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego jako

i wielu wystąpień z Kościoła liczba wiernych

organizacji dachowej. Kościół katolicki, liczący

w kościołach chrześcijańskich maleje. Tylko

około 24,6 mln wiernych skupionych w 11,5

w roku 2016 r. Kościół katolicki opuściło 162 000

tysiącach parafii, należy do światowego Kościoła

osób. Z kościoła protestanckiego wystąpiło

z papieżem jako głową Kościoła rzymskokatolic-

190 000 osób. Dystans do kościoła jest najbardziej

kiego. Kościół ewangelicki w Niemczech (EKD)

widoczny na wschodzie Niemiec.

tworzy wspólnota 20 samodzielnych krajowych
Wskutek migracji islam nabiera coraz większego
znaczenia w życiu religijnym. Liczba muzułmanów w Niemczech, pochodzących z 50 narodów,
szacowana jest na około 4 miliony, nie przeprowadzono jednak ich centralnego spisu. W wielu
L I S TA
∙ Diecezja katolicka o największej
liczbie wiernych: Arcybiskupstwo
Kolonii, blisko 2 miliony katolików

miastach utworzyły się większe gminy muzułmańskie. Wraz z powstaniem Niemieckiej Kon
ferencji Islamu od 2006 r. istnieją oficjalne ramy
do prowadzenia dialogu między państwem
a muzułmanami.

∙ Ewangelicki kościół krajowy
o największej liczbie wiernych: Hanower,
ponad 2,6 milionów protestantów

Życie Żydów w Niemczech, całkowicie znisz-

∙D
 uże meczety: Meczet Sułtana Selima
Odważnego w Mannheimie, Meczet Şe
hitlik w Berlinie, Meczet F
 atih w Bremie

imigrantom, którzy przybyli z dawnego ZSRR.

∙ Gmina żydowska o największej liczbie
wiernych: Gmina w Berlinie (10 tys.)

czone po Zagładzie, po zakończeniu konfliktu
między Wschodem a Zachodem ożywiło się dzięki
Dzisiaj w Niemczech żyje znów 200 000 Żydów.
Blisko 100 tysięcy z nich skupia się w 105 g minach
żydowskich o szerokim spektrum religijnym. Są
oni reprezentowani przez Centralną Radę Żydów
w Niemczech, założoną w 1950 r.

Wolność wyznania w Niemczech gwarantuje Ustawa Zasadnicza. Istnieje tu ponad 2 000 meczetów

W Niemczech nie ma kościoła państwowego.

który jest ściągany przez państwo w celu finan-

Podstawą relacji państwa i religii jest gwaranto-

sowania usług społecznych. Szkoły są zobo-

wana w konstytucji wolność religijna, rozdział

wiązane do prowadzenia religii jako regular-

państwa i Kościoła w sensie neutralności świa-

nego przedmiotu szkolnego (ograniczenia pod

topoglądowej państwa, oraz prawo samostano-

tym względem występują w Berlinie i Bremie).

wienia wspólnot religijnych. Państwo i wspól-

Wprowadza się coraz więcej lekcji religii islamu.

noty religijne współpracują ze sobą na zasadzie

Aby muzułmańskim dzieciom i młodzieży

partnerskiej. Państwo współfinansuje przed-

uczęszczającym do szkoły w Niemczech móc

szkola i szkoły prowadzone przez wspólnoty

zapewnić lekcje religii, kształceni są dodatkowi

religijne. Kościoły pobierają podatek kościelny,

pedagodzy.
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KULTURA I MEDIA
Tętniący życiem naród z tradycją kulturową ∙ Innowacyjny sektor działalności twórczej ∙
Dialog kultur ∙ Poglądy otwarte na świat ∙ Dynamiczne przemiany w świecie mediów ∙
Pasjonujące światowe dziedzictwo kulturowe ∙ Atrakcyjny język

WSTĘP

TĘTNIĄCY ŻYCIEM NARÓD Z TRADYCJĄ KULTUROWĄ
Nie istnieje jedna jedyna kultura Niemiec. Jest ich

struktury Niemiec, z łożonej z wielu dawnych

wiele. Egzystują równocześnie obok siebie. Są czę-

państw m
 ałej i średniej wielkości oraz wol-

sto niezwykle pełne rozbieżności, przeplatają się,

nych miast Niemiec, jest między i nnymi około

odpychają się i przyciągają się wzajemnie. Mówić

300 teatrów dotowanych z funduszy miast

o Niemczech jako o narodzie z tradycją kulturową,

i krajów związkowych oraz 130 zawodowych

oznacza w 21 wieku, mówić o zintegrowanym, nie-

orkiestr połączonych w części z ośrodkami

ustannie rozwijającym się żywym organiźmie,

radiowo-telewizyjnymi. Jedyny w swoim ro-

którego rozmaitość jest zaskakująca, irytująca,

dzaju krajobraz muzealny tworzy ponadto 540

często również męcząca.

muzeów sztuki szczycących się bogatymi

kolekcjami między

n arodowymi. Tej różno-

Po pierwsze obraz ten sięga korzeniami do tra-

rodności instytucji kulturalnych Niemcy za-

dycji systemu państwa federacyjnego, którego

wdzięczają czołową pozycję w tej dzied zinie.

istnienie jako całość datuje się dopiero od 1871

System teatrów, orkiestr i muzeów, g łównie or-

roku. Zarówno powstała w 1949 roku Republi-

ganizowany ze środków budżetowych, jest

ka Federalna Niemiec jak i zjednoczone od

przyjmowany na ogół z pełną akceptacją.

1990 Niemcy świadomie pamiętały o tradycji

Jednakże w 
obliczu ograniczonych środków

federalizmu i pozostawiły krajom związko-

finansowych budżetów publicznych jak rów-

wym ich autonomię w dziedzinie kultury.

nież socjode
mograficznie i medialnie uwa-

Dopiero od 1998 roku w Kancelarii Federalnej

runkowanych procesów przemian, takich jak

istnieje Urząd Pełnomocnika R ządu Federal-

digitalizacja, znajduje się on w fazie przemian

nego ds. Kultury i Mediów. Konsekwencją

i nowej orientacji.

WIDEO

AR APP

Kultura i media: film wideo do tematu
→ tued.net/pl/vid7

Przyszłe centrum dialogu między kulturami świata: w Berlinie powstaje Humboldt-Forum
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Swój autorytet ważnego narodu z tradycją kultu

dowanej formie. We współpracy z Humboldt-

rową Niemcy zawdzięczają sławnym nazwiskom

Forum powstanie ponadto do roku 2019 kolejny

z przeszłości, takim jak Bach, Beethoven i Brahms

modelowy projekt kulturalny w odbudowanym

w muzyce czy Goethe, Schiller i Tomasz Mann

zamku w centrum Berlina – odznaczający się

w literaturze. Również artystyczne koncepcje

otwartością na świat i mający na celu umożliwie-

modernizmu posiadają we wszystkich formach

nie międzynarodowej wymiany wiedzy i dialogu

sztuki wybitnych przedstawicieli.

między kulturami.

Po drugie kraj przeszedł proces, który został zapoczątkowany już wcześniej w innych krajach europejskich. Bazując na własnych tradycjach oraz
wpływach zewnętrznych otworzył się i opracował

INTERNET

gracyjnym odkryli formy artykulacji umożliwiające

Portal kulturowy Niemcy
Informacje o wybranych wydarzeniach
i tematach kulturowo-politycznych

muzyczną i poetycką reakcję na zetknięcie się i sta-

→ kulturserver.de

nową strategię. Młodzi artyści z pochodzeniem mi-

pianie ze sobą różnych kultur krajów pochodzenia.
W zacierającym się obszarze granicznym między

Litrix
Portal wielojęzyczny prezentujący
literarurę niemiecką na świecie

rozrywką a kulturą wysoką regionalne ośrodki

→ litrix.de

artystyczne i kulturalne przemieniły się coraz
bardziej w tętniące życiem centra nowej kultury
niemieckiej. Wspólnie tworzą one silne pole energetyczne, odzwierciedlenie Niemiec w skonsoli-

W Niemczech istnieje wiele możliwości prezentacji sztuki teatralnej

Portal filmowy
Informacje o filmie niemieckim
→ filmportal.de

W SKRÓCIE

AKTORZY I INSTRUMENTY
Pełnomocnik Rządu Federalnego
ds. Kultury i Mediów
Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM - Beauftragte der Bundesregierung für
Kultur und Medien), Monika Grütters, jako minister
stanu podlega bezpośrednio Kanclerzowi Niemiec.
Do jej zadań należy m. in. promowanie instytucji
i projektów kulturalnych o znaczeniu narodowym.
→ bundesregierung.de

Dom Kultur Świata
Dom Kultur Świata (Haus der Kulturen der Welt)

Institut Goethego

w Berlinie jest to centrum międzynarodowej wymia-

Institut Goethego (Goethe-Institut e. V.) to niemiecki

ny kulturalnej i forum dla aktualnych dyskursów.

instytut kulturalny posiadający przedstawicielstwa

→ hkw.de

na całym świecie. Jego zadaniem jest promocja nauki
języka niemieckiego za granicą, pielęgnacja między-

Niemiecka Rada Kultury

narodowej współpracy kulturalnej i popularyzowanie

Niemiecka Rada Kultury (Deutscher Kulturrat e. V.)

kompleksowego wizerunku Niemiec.

jest uznaną organizacją nadrzędną skupiającą 258

→ goethe.de

niemieckich stowarzyszeń i organizacji kulturalnych.
→ kulturrat.de

Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą
Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (ifa

Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą

- Institut für Auslandsbeziehungen) wspiera między-

Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą (ZfA -

narodową wymianę sztuki, dialog grup i ugrupowań

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) opiekuje

społecznych i przekaz informacji z zakresu zagranicz-

się i wspiera około 1 200 szkół, w tym około 140 nie-

nej polityki kulturalnej.

mieckich szkół za granicą.

→ ifa.de

→ auslandsschulwesen.de

Niemiecka Federalna Fundacja Kultury
Niemiecka Federalna Fundacja Kultury (Die Kulturstiftung des Bundes) wspiera sztukę i kulturę na
płaszczyźnie państwowej. Jej celem jest wspieranie
innowacyjnych programów i projektów
w kontekście międzynarodowym.
→ kulturstiftung-des-bundes.de

D I G I TA L P L U S
Więcej informacji na wszystkie tematy
rozdziału - listy linków z komentarzami,
artykuły, dokumenty, przemowy; ponadto
dalsze informacje odnośnie słów kluczowych takich jak autonomia kulturowa krajów związkowych,
Federalna Fundacja Kultury, Niemiecka Nagroda Filmowa,
documenta. → tued.net/pl/dig7
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INNOWACYJNY SEKTOR DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ
Podmioty prowadzące działalność kulturalną i twór-

Są to głównie przedsiębiorstwa komercyjne –

czą należą do najbardziej innowacyjnych gałęzi go-

a więc nie działające w pierwszym rzędzie w ra-

spodarki. W Niemczech ich wkład do całkowitej

mach sektora publicznego (muzea, kina, orkie-

produkcji gospodarczej (wartość dodana brutto)

stra) czy ugrupowań społecznych (stowarzysze-

stale rośnie i osiąga obecnie poziom dużych sekto-

nia artystyczne, fundacje). Dzięki konsekwent-

rów przemysłowych jak np. sektoru budowy maszyn.

nemu wspieraniu zakładania działalności go-

Obroty uzyskane z działalności branży twórczej,

spodarczej w wielu miastach powstało sporo

do której należy około 253 tys. przedsiębiorstw

nowych firm oferujących przede wszystkim

i w której pracuje 1,6 mln osób, wynosiły w roku

usługi w dziedzinach design, oprogramowania

2016 około 154 mld euro. Rząd federalny pragnie

komputerowego i gier. Zwłaszcza dwie ostatnie

świadomie wzmocnić przemysł kreatywny i kultu-

branże wykazują duży potencjał dzięki łączeniu

ry i w tym celu dalej rozwijać narzędzia wsparcia

różnych dyscyplin takich jak film, wideo, muzy-

i opcje finansowania.

ka, tekst i animacja. Ich dochody w 2016 roku
osiągnęły 29 mld euro. Jednym z najdynamicz-

Wspólnym ogniwem kulturalnej i twórczej

niej rozwijających się, nie mający sobie równe-

działalności gospodarczej jest akt twórczy, któ-

go pod względem gęstości infrastruktury

ry stanowi źrodło artystycznych, literackich,

w zakresie gier i dysponujący również zaple-

kulturalnych, muzycznych, architektonicznych

czem w postaci odpowiednich uczelni, jest re-

lub kreatywnych treści, dzieł, produktów, pro-

gion Berlin-Brandenburgia z ponad 200 firma-

dukcji lub usług. Pod względem strukturalnym

mi. Ale także Frankfurt nad Menem, Hamburg,

branżę tę reprezentują przede wszystkim wolne

Lipsk, Kolonia i Monachium słyną z prężnie

zawody oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

działających klastrów w dziedzinie twórczej.

Branża o wysokim potencjale innowacyjnym
Sektor kultury i działalności twórczej łączy
tradycyjne dziedziny gospodarki, nowe
technologie oraz nowoczesne formy informacji i komunikacji. W Niemczech w jego
skład wchodzi 12 działów: rynek muzyczny,
rynek książki, rynek sztuki, film, radio,
sztuka teatralna, architektura, wzornictwo,
rynek prasy, rynek reklamowy, oprogramowanie komputerowe/gry, inne.

Stały rozwój: Firmy sektora kultury i działalności twórczej

202 049

2004

244 290 253 200
219 376 232 770

2006

2008

2011

2018

Źródło : BMWI/Statistisches Bundesamt

DIAGRAM

Także wśród młodych przedsiębiorców z zagranicy Berlin uchodzi za centrum działalności typu start-up

5,7%

Dobra środkowa pozycja w rankingu branż: zestawienie
branż według wartości dodanej brutto w mld euro

31,5

%
Beletrystyka

Podróże

10,9%

Dostawy energii

Szkoła i nauka

9,8%

Publicystyka

11,1%

Literatura naukowa

14,5%

Poradniki

Przemysł chemiczny

Sektor kultury i działalności twórczej

85 486

Nowości
wydawnicze

Usługi finansowe

16,5

Budowa maszyn
%
Literatura dziecięca
Przemysł samochodowy
i młodzieżowa

42,9
47,2
64,0
71,0
93,8
129,6

Źródło : BMWI/Destatis

Źródło : Giełdowe Stowarzyszenie Księgarstwa Niemieckiego, 2016

Bogaty rynek książki: nowości wydawnicze
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DIALOG KULTUR
Zagraniczna polityka kulturalna i edukacyjna

popularyzowanie współczesnego wizerunku Nie-

(AKBP - Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik)

miec za granicą. Do konkretnych inicjatyw należy

Niemiec stanowi obok klasycznej dyplomacji

tu nie tylko wspieranie różnych programów kul-

i zagranicznej polityki gospodarczej trzeci filar

turalnych, takich jak wystawy, występy gościnne

niemieckiej polityki zagranicznej. Jej celem jest

teatrów niemieckich, promocja literatury czy

stworzenie podstaw dla rozwoju dobrych stosun-

filmu, ale również projekty w dialogu ze światem

ków z innymi państwami poprzez promocję

islamskim czy program „kulturweit”, w ramach

wymiany i współpracy w dziedzinie kultury,


którego młodzi ludzie z Niemiec mogą odbyć

edukacji i nauki oraz umożliwienie dialogu mię-

wolontariat za granicą.

dzykulturowego. Zagraniczna polityka kulturalna otwiera tym samym drogi ku wzajemnemu

Kompleksowa definicja kultury jest

zrozumieniu - jest to ważny fundament dla poli-

podstawą programów i projektów

tyki wspierającej pokojowe rozwiązania. Do dalszych zadań AKBP należą promocja języka nie-

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych

mieckiego na świecie, prezentowanie Niemiec

realizuje samodzielnie jedynie niewielką część

jako kraju odnoszącego sukcesy i odznaczającego

swojej polityki kulturalnej, zlecając w przewa-

się wielostronnością w świecie kultury oraz

żającej mierze to zadanie organizacjom pośredniczącym, takim jak Instytut Goethego, Instytut
Zagranicznych Stosunków Kulturalnych (ifa),

L I S TA
∙ Największe muzeum sztuki:
Hamburger Kunsthalle
∙ Największa orkiestra:
Gewandhausorchester Leipzig
∙ Największe kino:
Cinemaxx w Essen
∙ Największa scena teatralna:
Friedrichstadtpalast (Berlin)
∙ Największy teatr operowy:
Baden-Baden

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
(DAAD), Niemiecka Komisja UNESCO czy
Fundacja im. Alexandra von Humboldta (więcej
o zagranicznej polityce edukacyjnej znajdziesz
w rozdziale „Edukacja i nauka”). Zakres pracy
mediatorów kulturalnych definiują umowy
docelowe, jednak w kształtowaniu programów
i projektów mają oni w dużej mierze wolną rękę.
Sieć placówek Instytutu 
Goethego obejmuje
159 ośrodków w 98 krajach. Promuje upowszechnianie znajomości języka niemieckiego
za granicą, pielęgnuje międzynarodową współpracę kulturalną. Działalność Instytutu Zagranicznych Stosunków Kulturalnych koncentruje
się przede wszystkim na dialogu międzykultu-

Konserwację i prace badawcze nad starożytnymi rękopisami z miasta Timbuktu (Mali) wspiera finansowo niemieckie MSZ

rowym organizując wystawy i konferencje.

tylko o kulturę niemiecką. Program pielęgno-

Trendy w ramach dialogu kultur to digitalne

wania kultury wspiera zachowywanie waż-

oferty kulturalne i pośrednictwa oraz nowe

nych historycznych dóbr dziedzictwa kulturo-

możliwości interaktywnego współuczestnic-

wego za granicą. W ten sposób Ministerstwo

twa.

Spraw Zagranicznych wspierało w latach 19812016 ponad 2 800 projektów w 144 krajach,

Od lat siedemdziesiątych zagraniczna polityka

w tym zachowanie rękopisów Timbuktu w Ma-

kulturalna we wszystkich projektach przywią-

li czy tworzenie cyfrowego rejestru dóbr kultu-

zuje dużą wagę do kompleksowej, nieelitarnej

rowych w Syrii, digitalizację muzyki tradycyj-

koncepcji kultury - pojęcia „kultury” nie za-

nej w Kamerunie oraz restaurację indonezyj-

wężonego do pojęcia „sztuki”. Ale nie chodzi

skiej świątyni Borobudur. 
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POGLĄDY OTWARTE NA ŚWIAT
W opartym na pluraliźmie społeczeństwie

w Berlinie. Miliony Niemców z pochodzeniem

Niemiec nie może istnieć ani jeden jedyny kul-

migracyjnym żyje w Niemczech w drugiej czy

turalny trend dominujący nad wszystkimi in-

trzeciej generacji. Ci ludzie opowiadają o sobie

nymi ani jedna jedyna, spychająca wszystkie

i o życiu swoich rodziców i dziadków inne hi-

inne w cień, metropolia. Struktura federali-

storie niż obywatele Niemiec mieszkający tu

zmu wzmacnia w Niemczech równoczesność

od wieków. Niezależnie od tego, czy urodzili

nierównoczesności. Istnieją jak najbardziej

się w Niemczech czy gdzie indziej, na ogół nie

różnorodne, w tym przeciwstawne i konkuru-

posiadają oni konkretnej historii migracyjnej

jące ze sobą nurty w teatrze, filmie, muzyce,

lecz doświadczyli kulturalnej hybrydyzacji. To

sztukach plastycznych i literaturze.

życie w różnych kontekstach kulturowych niesie ze sobą nowe formy artystycznej konfronta-

W teatrze obserwuje się wyraźny trend: liczba

cji ze społeczeństwem i ukazuje aktualne linie

premier sztuk współczesnych autorów gwał-

konfliktów, negocjonowanie praw, przynależ-

townie wzrosła. Ukazują one spektrum współ-

ności, współuczestnictwa w życiu społecznym.

czesnych form prezentacji, w których tradycyj-

Powstają nowe strategie, przekazujące nowy

ny teatr dzięki pantomimie, tańcowi, filmom

portret własnego społeczeństwa i kształtujące

wideo, przedstawieniom amatorskim i muzyce

kulturalne postrzeganie Niemiec za granicą.

rozbudowuje się często do spektaklu podobnego do widowiska czy postdramatycznej akcji
scenicznej. Różnorodność tego zjawiska, widoczna co roku na odbywających się w maju
spotkaniach teatralnych (Berliner Theatertreffen), jest wielogłosową odpowiedzią na
kwestie złożonej rzeczywistości.
Obok tego niesionego przez główny nurt społeczny kulturalnego mainstreamu powstaje
coś nowego. To coś przenika coraz bardziej
z krańcowych środowisk zarówno do alternatywnej jak i do tradycyjnej kultury teatralnej
i zapładnia ją. „Postmigracyjność“ to kluczowe
pojęcie tego fenomenu, które odzwierciedla
Niemcy jako społeczeństwo migracyjne i jest
zauważalne w wielu miastach, a najbardziej

INFORMACJA
Niemiecka Biblioteka Cyfrowa
Niemiecka Biblioteka Cyfrowa (Deutsche
Digitale Bibliothek - DDB), ścisle powiązana z europejską biblioteką cyfrową
Europeana.eu, zapewnia dostęp do dziedzictwa kulturowego w Niemczech
oferując takie skarby kultury, jak manuskrypty, filmy historyczne, muzykę
i książki cyfrowe. Jej zasoby obejmują już
ponad 18 mln obiektów. W perspektywie
długoterminowej DDB zamierza skupić
w sieci do 30 tys. instytucji reprezentujących wszystkie dziedziny i dyscypliny
kultury i nauki.
→ deutsche-digitale-bibliothek.de

Wielki sukces odniosła inscenizacja Yael Ronen pt. „Common Ground” w Teatrze im. Maksyma Gorkiego

Za przykład wzorcowy tej transkulturowości

w latach 2015 i 2016 Teatr im. Maksyma Gorkiego

uchodzi niezwykle wychwalany „teatr postmi-

otrzymał zaproszenie na berlińskie spotkania

gracyjny” prowadzony przez dyrektora berliń-

teatralne prezentując sztukę o wojnie na Bał

skiego Teatru im. Maksyma Gorkiego, panią

kanach pt.: „Common Ground“ i tematyzującą

Shermin Langhoff. Jej inscenizacje docierają

konflikt na Bliskim Wschodzie „The Situation“,

nie tylko do tradycyjnej publiczności teatral-

obie w inscenizacji izraelskiej reżyserki Yael

nej, ale także do nowych, przede wszystkim

Ronen. Teatr podąża tu śladami trendu istnie-

młodych widzów. Odzwierciedlają one zagma-

jącego już od dłuższego czasu w muzyce Pop

twany proces przeobrażeń, który rozwija się

i literaturze. Biografie artystów odzwierciedlają

w sposób nieustanny i wielowarstwowy. I tak

różnorodność społeczną, ukazują fascynujące
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fuzje różnych 
s tylów i nowe perspektywy.

Postmigranckie Niemcy niekoniecznie są przy-

W muzyce Pop przeplatają się różne między-

tulne, ale za to pełne napięcia i dynamiczne.

narodowe style muzyki (bałkański Beat, afroamerykański sound, turecki rock, amerykań-

W literaturze współczesnej zagadnienia

ski hip hop) z wpływami lub zjawiskami elek-

dotyczące tzw. postmigrantów odgrywają

tronicznymi uważanymi za „typowo niemiec-

kluczową rolę.

kie”. Podobnie jak w innych krajach muzyka
rap staje się wyrazem p ostawy młodego poko-

Od wielu lat do grona autorów niemieckoję-

lenia z rodzin migracyjnych, które w ten spo-

zycznych odnoszących największe sukcesy

sób znajduje właściwą dla siebie płaszczyznę

należą, co jest zupełnie oczywiste, także

identyfikacji.

autorki i autorzy z pochodzeniem migracyjnym. Należą do nich m.in. Navid Kermani,

Jako synowi tureckich imigrantów, reżyserowi

który w 2015 roku otrzymał jedną z najbar-

Fatihowi Akinowi udało się wspiąć na sam szczyt.

dziej prestiżowych nagród kulturalnych Nie-

W 2018 roku otrzymał on Złoty Glob za dramat

miec - Pokojową Nagrodę Księgarzy Niemiec-

filmowy „W ułamku sekundy” z niemiecką holly-

kich oraz Katja Petrowskaya, Sherko Fatah,

woodzką aktorką Diane Kruger w roli głównej.

Nino Haratischwili, Saša Stanišić, Feridun

W swoich filmach Akin podejmuje również

Zaimoglu i Alina Bronsky. Ich książki, które

delikatne tematy interakcji społecznych współ-

odzwierciedlają między innymi historie do-

życia i wzajemnej konkurencji i pozwala na zde-

świadczeń irańskich, rosyjskich, tureckich

rzenie się środowisk i stereotypów kulturowych.

oraz wnoszą własne tematy i doświadczenie

Złotym Globem 2018 nagrodzono dramat „W ułamku sekundy“ w reż. Fatiha Akina i z Diane Kruger w roli głównej.

M A PA

Znaczące nagrody w dziedzinie kultury w Niemczech
1 Złoty Niedźwiedź
Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie
(Berlinale) jest uważany obok Wenecji i Cannes
za wiodący festiwal filmowy. Przyznawane
nagrody to: jeden Złoty Niedźwiedź i wiele
Srebrnych Niedźwiedzi.
1 3
Berlin

2 Nagroda Targów Książkowych w Lipsku
Nagroda Targów Książkowych w Lipsku wyróżnia niemieckojęzyczne nowości wydawnicze.

2
Lipsk
Frankfurt nad Menem
4
5
Darmstadt

3 Niemiecka Nagroda Filmowa
Niemiecka Nagroda Filmowa to nagroda
pieniężna wysokości prawie trzech milionów
euro i tym samym najwyżej dotowana
niemiecka nagroda w dziedzinie kultury.
4 Niemiecka Nagroda Książkowa
Jury nagradza najlepszą niemieckojęzyczną
powieść roku.
5 Nagroda im. Georga Büchnera
Nagroda im. Georga Büchnera to najważ
niejsze niemieckie wyróżnienie w dziedzinie
literatury niemieckojęzycznej.

migracyjne do społeczeństwa, cieszą się dużą
popularnością wśród czytelników.

galerii artystycznych i mnóstwo możliwości
swobodnego rozwoju swoich koncepcji artystycznych jest dziś uważany prawie za metro-

Sztuki plastyczne w Niemczech są także otwar-

polię młodej sztuki współczesnej i za jeden

te na świat i reprezentowane przez międzyna-

z największych w świecie ośrodków produkcji

rodową obsadę artystów. Jak wynika z danych

sztuki współczesnej. Przejawia się to także na

statystycznych dotyczących studentów pierw-

odbywających się co dwa lata w Wenecji Bien-

szego roku uczelni artystycznych, już od roku

nale Sztuki: Wielu międzynarodowych arty-

2013 na pierwszy semestr studiów zapisuje się

stów prezentujących na tej wystawie własne

tam corocznie więcej studentów zagranicznych

dzieła podaje Berlin jako swoje miejsce za-

niż niemieckich. Berlin posiadający około 500

mieszkania.
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DYNAMICZNE PRZEMIANY W ŚWIECIE MEDIÓW
Wolność prasy i słowa, objęta w Niemczech

prywatny i publiczny, krajobrazu medialnego,

nadrzędną gwarancją, jest dobrem chronionym

który właściwie nie uległ zmianie od powstania

przez prawo konstytucyjne. Artykuł 5 Ustawy

Republiki Federalnej Niemiec w 1949 roku.

Zasadniczej stanowi: „Każdy ma prawo do

Od 2015 roku abonament miesięczny wynosi

wyrażania i rozpowszechniania swoich poglą-

17,50 euro. Ponadto, od 1980 roku, na rynku

dów słownie, pisemnie i za pomocą obrazu

znajduje się wiele prywatnych stacji radiowych

oraz do swobodnego informowania się z po-

i telewizyjnych. Do najważniejszych audycji in-

wszechnie dostępnych źródeł. (...) Cenzura nie

formacyjnych należą „Tagesschau” i „Tagesthe-

istnieje”. „Press Freedom Index“ (Wskaźnik

men” w ARD, „heute” i „heute journal” w ZDF

Wolności Prasy) organizacji pozarządowej „Re-

oraz „RTL aktuell”. Tylko w Berlinie, który

porterzy bez Granic” plasuje Niemcy w 2017

należy do 10 czołowych miast medialnych na

roku na 16 miejscu w rankingu 180 k

 rajów.

świecie, pracuje 900 akredytowanych korespon-

Obecny jest zarówno pluralizm poglądów, jak

dentów parlamentarnych i 440 koresponden-

i pluralizm informacji. Prasa nie znajduje się

tów zagranicznych z 60 państw.

w rękach rządu czy partii, ale w rękach pry
watnych przedsiębiorstw medialnych. Wpro

Na zróżnicowany krajobraz medialny składa

wadzona na wzór brytyjski radiofonia i telewi-

się około 300 w większości rozprowadzanych

zja publiczna (ARD, ZDF, Deutschlandfunk), rep

regionalnie gazet codziennych, 20 tygodników

rezentowana przez finansujące się z opłat

i 1 600 czasopism. Niemcy, po Chinach, I ndiach,

abonamentowych korporacje lub podmioty


Japonii i Stanach Zjednoczonych, są piątym co

prawa publicznego, jest drugim filarem opar

do wielkości rynkiem gazetowym na całym

tego na zasadzie dualizmu, podzielonego na

świecie. W dniu publikacji sprzedawanych jest

KAMIENIE MILOWE

1945

Po reżimie nazistowskim pojawiają się w Niemczech najpierw tylko
tak zwane gazety licencyjne.
Pierwszą licencję w strefie amerykańskiej przyznano w dniu
1 sierpnia 1945 roku dziennikowi
„Frankfurter Rundschau”.

1950

Sześć zachodnioniemieckich
nadawców radiowo-telewizyjnych
zawiera w Bremie porozumienie
w sprawie utworzenia „Związku
Niemieckich Nadawców Publiczno-Prawnych”

1984

Narodziny telewizji komercyjnej
w Niemczech. W Ludwigshafen
nad Renem nadawanie rozpo
częło „Stowarzyszenie programowe przekazu kablowego
i satelitarnego”

Media społecznościowe mają istotny wpływ na rozwój mediów, sposoby komunikacji międzyludzkiej i opinię publiczną

1995

Lewicowo-liberalny „taz”, jako
pierwszy dziennik niemiecki,
po sześciu latach od narodzin
World Wide Web oferuje wydanie
online. To „go-live” wpłynęło
na gwałtowny wzrost liczby czytelników „digitaz”.

1997

Prawie 4,1 mln Niemców w wieku
powyżej 14 lat korzysta z nowych
możliwości dostępu do internetu
przynajmniej od czasu do czasu.
W 2014 roku było ich około
55,6 mln, co stanowi 79,1 procent
ponad 14-latków w Niemczech.

2018

Tygodniowo 21 mln mieszkańców
Niemiec korzysta z Facebooka,
1,8 mln jest aktywnych na Twitterze a 5,6 mln na Instagramie.
Liderem jest WhatsApp, z którego
w tygodniu korzysta ponad 40 mln
użytkowników.
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Największy serwis informacyjny: Główna Redakcja Niemieckiej Agencji Prasowej (DPA ) w Berlinie

16,1 mln gazet codziennych i pięć milionów ty-

Online” oraz gazeta bulwarowa „Bild” są uważa-

godników oraz gazet niedzielnych (2016). Do ga-

ne za najczęściej cytowane media.

zet wiodących, do których należą ukazujące się
w całym kraju gazety codzienne „Süddeutsche

Równocześnie w branży tej zachodzą głębokie

Zeitung”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Die

zmiany strukturalne. Prasa codzienna od 15 lat

Welt”, „Die Zeit”, „taz” i „Handelsblatt”, odznacza-

odnotowuje regularnie straty wynoszące śred-

ją się uprawianiem dziennikarstwa śledczego,

nio od 1,5 do 2% ich opłaconego drukowanego

prowadzeniem analiz, przedstawianiem tła po-

nakładu. Coraz rzadziej udaje jej się dotrzeć do

ruszanych tematów i obszernymi komentarza-

młodszych czytelników i w obliczu nieustanne-

mi. Tygodnik informacyjny „Spiegel”/”Spiegel

go spadku nakładów i przychodów z reklam jest

Media cyfrowe na co dzień
Coraz więcej osób w Niemczech korzysta z internetu mobilnego i urządzeń
mobilnych. Wraz z wzrastającą liczbą
korzystających z mobilnego transferu
danych rosną wymagania technologiczne dotyczące infrastruktury sieciowej.
Z sondaży wynika również, że ilość
użytkowników internetu od dłuższego
czasu zwiększa się tylko nieznacznie.

Dynamiczny rozwój: Internauci w Niemczech (w mln)

62,4
49
38,6
18,3
4,1

1997

2000

2006

2010

2017

Źródło: ARD/ZDF- sondaż online 2017

DIAGRAM

w poważnych tarapatach. Ponad 100 gazet

Ś W I AT

wprowadziło już w odpowiedzi na darmową

Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle
jest państwowym nadawcą telewizji
zagranicznej Niemiec i członkiem
ARD (Związek Niemieckich Nadawców
Publiczno-Prawnych). DW nadaje
audycje w 30 językach, oferuje tele
wizję (DW-TV), radio, internet (dw.de)
oraz propaguje r ozwój mediów
w ramach Akademii DW. German
News Service oferuje wszystkim
zainteresowanym i mediom bezpłatne
informacje w 4 językach.

kulturę w sieci płatny system dostępu do treści
internetowych. Krajobraz wydawniczy ulega
przemianom - także dlatego, gdyż w międzyczasie prawie 800 tys. egzemplarzy codziennie
sprzedawanych gazet jest rozpowszechnianych
w postaci elektronicznej a liczba abonamentów
cyfrowych stale rośnie.
Digitalizacja świata mediów, internet, dynamiczny rozwój urządzeń mobilnych i triumf mediów

→ dw.com

społecznościowych zmieniły znacząco zwyczaje
korzystania z mediów. Dzisiaj on-line jest 62,4mln
Niemców powyżej 14 roku życia (89,8%). Z internetu codziennie korzysta więcej niż 50 mln ludzi.
Każdy z użytkowników spędza codziennie średnio około 165 min. w sieci (w odniesieniu do całej
surfuje mobilnie. Ponadto, więcej niż połowa

współuczestniczyć w dyskusji. Czy interaktywne

wszystkich internautów jest członkami prywat-

miejsca spotkań w sieci stworzą zarazem podsta-

nej społeczności. Cyfrowa r ewolucja wyłoniła no-

wę dla przyszłościowego cyfrowego dziennikar-

wą koncepcję sfery publicznej; media społeczno-

stwa, dopiero się okaże. W walce przeciwko fał-

ściowe i blogosfera są zwierciadłem otwartego

szywym wiadomościom i ukierunkowanej dezin-

i chętnego do dialogu społeczeństwa, w którym

formacji dziennikarze wszystkich mediów są am-

każdy może wyrażając swoje własne zdanie

basadorem dziennikarskiej odpowiedzialności.

Uniwersalny dostęp: Oto jak Niemcy łączą się z internetem

Konsumpcja mediów

Źródło: ARD/ZDF- sondaż internetowy 2016

66%

Smartfon/
telefon komórkowy

57%

Laptop

38%

Telewizja

174 min.

Radio

160 min.

Internet

149 min.

Tablet

44%

Komputer

Gazeta

17 min.

Źródło: ARD/ZDF-sondaż online 2017, cykl badań „Media i ich uüytkownicy”

populacji: 149 min.); więcej niż co drugi z nich
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PA N O R A M A

PASJONUJĄCE ŚWIATOWE
DZIEDZICTWO KULTUROWE
21 Zamek Wartburg
Reformator Martin
Luther, chroniony tymi murami, tłumaczył
Nowy Testament.

17 Katedra w Kolonii
Wiele pokoleń budowało to arcydzieło
gotyku od 1248 do
1880 r.

25 Kopalnia Zollverein
Kompleks przemysłowy
w Essen, zamknięty
w 1986 r., reprezentuje
rozwój przemysłu ciężkiego w Europie.

157 m

wysokość katedry
w Kolonii

1 km2

powierzchni ma
kompleks Zollverein

44 km2

powierzchnia lasów
bukowych

18 Budynki Bauhausu
Obiekty Bauhausu
w Dessau i Weimarze
reprezentują sławną
szkołę wzornictwa
wczesnego XX wieku.

2 300 000

zwiedzających Wyspę
Muzeów w Berlinie

Światowe dziedzictwo kulturowe
Światowe dziedzictwo przyrodnicze
1 Katedra w Akwizgranie
2 Katedra w Spirze
34
3	Rezydencja w Würzburgu i kościół
43
dworski
26
4 Kościół pielgrzymkowy w Wies
33
Meklemburgia-
5	Pałace Augustusburg i Falkenlust w Brühl
8
26 Pomorze Przednie
6	Katedra i kościół Św. Michała w
Brema 33
Hildesheim
40
34
7	Zabytki rzymskie, katedra Św. Piotra
Hamburg
i kościół Mariacki w Trewirze
34
28
8 Lubeka - miasto hanzeatyckie
Berlin
22
9 Pałace i parki Poczdamu i Berlina
Dolna Saksonia
Saksonia10 Klasztor w Lorsch
-Anhalt
9 32
6
11	Kopalnie w Rammelsberg, zespół
Brandenburgia
23
35
zabytków w Goslar i system gospodaroNadrenia
11 14 18 19
wania wodą w Górnym Harzu
Północna 39
12
Stare miasto w Bambergu
25 Westfalia
29
19
13
Opactwo w Maulbronn
34
38
44
34
14	Kolegiata, zamek i Stare Miasto
Saksonia
17
21 18 20
w Quedlinburgu
1
15 Huta w Völklingen
Hesja
Turyngia
5
16 Kopalnia skamielin w Messel
17 Katedra w Kolonii
27
16
18	Bundynki Bauhausu w Weimarze
Nadrenia-
12
37
i Dessau
3
7 Palatynat 10
19	Zabytki upamiętniające pobyt Lutra
Kraj Saary
w Eisleben i Wittenberdze
30
2
15
Bawaria
20 Klasycystyczny Weimar
13
31
21
Zamek Wartburg
41
22 Wyspa Muzeów w Berlinie
Badenia-
23 Ogrody Dessau-Wörlitz
Wirtembergia 42
24 Wyspa klasztorna Reichenau
25 Kompleks kopalni Zollverein w Essen
36
4
24
26 Stare miasta Stralsundu i Wismaru
27 Środkowa dolina górnego Renu
28 Ratusz i posąg Rolanda w Bremie
29 Park Mużakowski
30	Granice Cesarstwa Rzymskiego:
limes górnogermańsko-retycki
31	Stare miasto w Ratyzbonie z dzielnicą
30 Limes
Stadtamhof
Forteca Saalburg rzym32	Modernistyczne osiedla mieszkaniowe
skiego wału granicznego
w Berlinie
33 Morze Wattowe
w Hesji została zrekonstru34 Stare lasy bukowe Niemiec
owana.
35 Fabryka obuwia Fagus w Alfeld
36	Prehistoryczne osady na palach w Alpach
37 Opera Margrabiów w Bayreuth
38 Park górski Wilhelmshöhe
34 Lasy bukowe
39	Karoliński westwerk kościoła i
„civitas” w Corvey
Pięć terenów lasów bu40	Hamburska dzielnica spichlerzy i
kowych w Niemczech
kompleks biurowy Kontorhausviertel
należy do światowego
z budynkiem Chilehaus
41 Dzieła architektoniczne Le Corbusiera
dziedzictwa UNESCO.
(domy na osiedlu Weissenhof w
Stuttgarcie)
42 Jaskinie i sztuka epoki lodowcowej
w Jurze Szwabskiej
43	Miejsca czasów wikingów, Hedeby i
Dannevirke
44 Katedra w Naumburgu

Szlezwik-Holsztyn

2 000

budowli szachulcowych
w Quedlinburgu

550 km

długość Limesu

10 000

gatunków zwierząt i roślin
w Morzu Wattowym

1 073

obiektów światowego
dziedzictwa UNESCO na świecie
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ATRAKCYJNY JĘZYK
Język niemiecki należy do grupy około 15 języków

porcjonalnego znaczenia języka niemieckiego

germańskich, tworzących jedną z gałęzi indoeuro-

jest silna gospodarka nadająca językowi dużej

pejskiej rodziny językowej. Prawie 130 milionów

atrakcyjności. Stanowi ona podstawę aktywnej

ludzi w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Luksembur-

polityki rozpowszechniania języka, która wspie-

gu, Belgii, Liechtensteinie i w południowym Tyrolu

ra placówki nauki języka w kraju i za granicą,

(Włochy) mówi w języku niemieckim jako języku

przyznaje stypendia lub opracowuje oferty stu-

ojczystym lub używa tego języka stale jako drugie-

diów dla studentów międzynarodowo mobil-

go języka (mniejszości). Tym samym język niemiec-

nych. Wszystko to świadczy o znacznym wzro-

ki jest najczęściej mówionym językiem ojczystym

ście

w Unii Europejskiej i jednym z dziesięciu najczę-

zwłaszcza u nowych czołowych graczy na rynku

ściej używanych języków w ogóle. W opublikowa-

jak Chiny, Indie i Brazylia. O zwiększonej popu-

nym w roku 2015 sondażu „Niemiecki jako język

larności języka niemieckiego słychać z Azji,

obcy na świecie“ mówi się o 15,4 milionach aktual-

gdzie w niektórych regionach od 2010 roku

nie uczących się języka niemieckiego jako języka

wzrosła ona czterokrotnie.

zainteresowania

językiem

niemieckim

obcego. Ile ludzi na całym świecie rzeczywiście
używa języka niemieckiego jako obcego szacuje się

Do ważnych instytucji nauki języka niemieckie-

jedynie w przybliżeniu na około 100 milionów.

go należy 140 niemieckich szkół za granicą i prawie 2 tys. szkół z rozszerzonym programem języ-

Jednym z motywów dla stwierdzonego w opar-

ka niemieckiego a także szkół partnerskich dzia-

ciu o ilość mówiących w tym języku ponadpro-

łającach w ramach inicjatywy Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod nazwą „Szkoły: Partnerzy przyszłości (Pasch)”. Kursy języko-

LICZBA

16
W Niemczech istnieją większe rodziny
dialektów, należą do nich na przykład
bawarski, alemański, westfalski,
brandenburski i północno-dolnoniemiecki. Zróżnicowanie regionalne
języka mówionego jest dość duże;
na ogół dialekty tracą jednak na
znaczeniu.

we prowadzone przez Goethe-Institut oferują
naukę języka niemieckiego jako języka obcego
i egzaminy językowe w ponad 90 krajach. W 2016
roku wzięło w nich udział około 278 tysięcy osób.
Na uniwersytetach języka niemieckiego uczy się
około 1,3 mln studentów.
Dzięki darmowym ofertom e-learningu, filmom,
audycjom i materiałom do drukowania stacja
nadawcza Deutsche Welle oferuje kursy online
dla początkujących i zaawansowanych. Natomiast znaczenie języka niemieckiego jako między-

Język niemiecki jest najczęściej używanym językiem ojczystym w Unii Europejskiej

narodowego języka nauki tendencyjnie słabnie.

rodniczych. W internecie jednak język niemiecki

W naukach przyrodniczych, globalny udział publi-

odgrywa ważną rolę. W rankingu najbardziej popu-

kacji w języku niemieckim w bibliograficznych

larnych języków w sieci bazującym na ilości domen

bankach danych określa się na 1 procent. Więk-

internetowych znalazł się on na trzeciej pozycji,

szym i tradycyjnym znaczeniem jako język akade-

daleko po angielskim ale tylko tuż po rosyjskim.

micki c ieszy się niemiecki w dyscyplinach humanistycznych i naukach społecznych. Jednak

Globalizacja wywiera nacisk na wszystkie języki.

naukowcy nie niemieckojęzyczni p
 ublikują tylko

Dzięki temu język angielski jako język światowy

sporadycznie w języku niemieckim. Natomiast

cieszy się dużym powodzeniem. Niemniej jednak

naukowcy niemieckojęzyczni publikują głównie


język niemiecki pozostanie nadal językiem mię-

w języku angielskim, zwłaszcza w naukach przy-

dzynarodowym o dużym znaczeniu.
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STYL ŻYCIA
Kraina rozmaitości ∙ Jakość życia w mieście ∙ Rozwój wyważonej turystyki ∙
Sportowe wyzwania ∙ Atrakcje Berlina ∙ Sielankowe przyjemności

WSTĘP

KRAINA ROZMAITOŚCI
Umiłowanie natury i entuzjazm związany z mia-

Niemcy liczą 82,6 mln mieszkańców i są najbar-

stem, zdrowe odżywianie i restauracje gourmet,

dziej zaludnionym krajem UE i jednym z najgęściej

świadomość tradycji i otwartość na świat -

zaludnionych krajów; około 77% społeczeństwa

Niemcy, kraj o powierzchni 357 tys. metrów

mieszka na terenach o dużym i średnim stopniu

kwadratowych jest czwartym co do wielkości po

zagęszczenia ludności. Około 30% ludności za-

Francji, Hiszpanii i Szwecji krajem Unii Europej-

mieszkuje duże miasta liczące ponad 100 tys.

skiej (UE). Od Morza Północnego i Bałtyku po

mieszkańców. Takich miast jest w Niemczech 80.

Alpy na południu Niemcy są geograficznie zróż-

Gęstość zaludnienia w Monachium wynosi 4 713

nicowane. Wyróżnia się tu Nizinę Północno

osób na kilometr kwadratowy, w Berlinie 4 012.

niemiecką, Średniogórze Niemieckie, południo-

Ten renesans miast eksperci interpretują jako stałą

wo-zachodnioniemiecki Masyw Górnoreński,

tendencję ich wzrostu i innowacji i przewidują na

Przedgórze Alpejskie i Alpy Bawarskie. Przekątna

rok 2030 wyraźny przyrost liczby mieszkańców

kraju, mierzona od północy na południe, wynosi

w dużych miastach – z poważnymi konsekwencja-

876 kilometrów; a z zachodu na wschód 640

mi dla rynku mieszkaniowego, wewnątrzmiejskiej

kilometrów.

mobilności i infrastruktury. Zwłaszcza w przedziale wiekowym 18 do 24-latków widać dużą

Niemcy są jednym z krajów o najwyższym stan-

gotowość przeprowadzania się do miast. Postęp

dardzie życia na świecie. Human Development

urbanizacji w Niemczech odzwierciedla aktualne

Index (HDI) 2016 publikowany przez Organi

globalne trendy. Miasta są bardzo atrakcyjne,

zację Narodów Zjednoczonych umieszcza Niem-

także dla turystów. Aktualnie Berlin opracował

cy na 4 miejscu listy obejmującej 188 krajów.

specjalną strategię marketingową, dzięki której

WIDEO

AR APP

Styl Życia: Film wideo do tematu
→ tued.net/pl/vid8

Sylt - czwarta co do wielkości wyspa w Niemczech - to ciągnące się wzdłuż wybrzeża Morza Północnego długie piaszczyste plaże
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odnotowuje coraz to nowe rekordy turystów.

Niemniej jednak nie oznacza to rezygnacji

Ta prawie 3,7 milionowa metropolia zajmuje

z przyjemności. Świadczy o tym 300 restauracji

trzecie miejsce po Londynie i Paryżu w europej-

w Niemczech, które w przewodniku gastrono-

skim rankingu miast dotyczącym absolutnej

micznym Michelin z 2018 r. odznaczone zostały

liczby noclegów.

jedną lub więcej gwiazdkami - tak wiele, jak
nigdy dotąd.

Jednocześnie pragnieniu życia w mieście przeciwstawia się potrzeba regionalnej odrębności przede wszystkim, jeśli chodzi o odżywianie.
Ekologiczny przemysł spożywczy ma stabilną
pozycję w niemieckim rolnictwie. Obrót produktami ekologicznymi osiąga ok. 10 mld euro
rocznie. 29 174. gospodarstw ekologicznych,
które stanowią blisko 10 procent wszystkich gospodarstw rolnych, użytkuje 7,1% gruntów rolnych. Produkty ekologiczne są promowane poprzez nadawanie certyfiktów (około 75 tys. produktów posiada niemiecki certyfikat żywności
ekologicznej), silną ochronę konsumenta i daleko idący obowiązek znakowania. W 2016 roku
prawie 8 mln konsumentów w Niemczech deklarowało, że są wegetarianami, natomiast 1,3
mln, że odżywia się zgodnie z dietą wegańską.

INTERNET
Destatis
Dane, fakty i badania statystyczne,
sporządzone przez Federalny Urząd
Statystyczny w Wiesbaden
→ destatis.de

OECD
Porównanie sytuacji materialnej i jakości
życia w 38 państwach na podstawie
raportu „Better Life Index“ sporządzonego na zlecenie Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
→ oecdbetterlifeindex.org

Frankfurt nad Menem - jedyna metropolia Niemiec szczycąca się panoramą drapaczy chmur

W SKRÓCIE

AKTORZY I INSTRUMENTY
Niemiecka Centrala Turystyki
Od ponad 60 lat Niemiecka Centrala Turystyki (Deutsche Zentrale für Tourismus - DZT) na zlecenie rządu
federalnego promuje Niemcy za granicą jako atrakcyjną destynację turystyczną. Motywem wiodącym roku
tematycznego 2018 zatytułowanego „Kulinarne
Niemcy” będą gościnność i kultura jedzenia.
Rok tematyczny 2019 poświęcony jest obchodom
„100-lecia BAUHAUSu”. → germany.travel

Niemiecki Instytut Wina
Niemiecki Instytut Wina (Deutsches Weininstitut -

Niemiecki Związek Olimpijski

DWI) jest organizacją niemieckiego przemysłu

Niemiecki Związek Olimpijski (Deutscher Olympischer

winiarskiego zajmującą się komunikacją z otocze-

Sportbund - DOSB) jest nadrzędną organizacją nie-

niem i marketingiem. Jej głównym zadaniem jest

mieckiego sportu. Blisko 91 tys. klubów sportowych

promowanie jakości i dystrybucji niemieckiego wina.

zrzesza ponad 27 milionów członków DOSB.

→ deutscheweine.de

→ dosb.de
W Niemczech da się dobrze żyć
Niemiecki Związek Piłki Nożnej

W roku 2015 rząd federalny prowadził dialog

Liczący ponad 7 mln członków Niemiecki Związek

z mieszkańcami Niemiec dotyczący pojęcia

Piłki Nożnej (Deutscher Fußball-Bund - DFB) to naj-

dobrobytu. Jego efektem było wyróżnienie 46

większy ogólnokrajowy związek sportowy na świecie

stale aktualizowanych wskaźników jakści życia,

– i jedyny, w ramach którego zarówno kobiety jak

które sprawiają, że „dobre życie“ da się zmierzyć.

i mężczyźni zdobyli mistrzostwo świata. → dfb.de

→ gut-leben-in-deutschland.de

Międzynarodowa promocja sportu
Międzynarodowe Centrum Promocji Sportu działające przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych jest od
1961 roku częścią zagranicznej polityki kulturalnej

MEDIALNY SUPLEMENT

i edukacynej. Dotąd zrealizowano 1 400 projektów

Więcej informacji na wszystkie tematy
rozdziału - listy linków z komentarzami,
artykuły, dokumenty; ponadto dalsze
informacje dotyczące słów kluczowych
takich jak kuchnia niemiecka, wina z Niemiec, architektura
w stylu Bauhaus, wellness w Niemczech.
→ tued.net/pl/dig8

w ponad 100 krajach. Wsparcie finansowe przeznaczone na cele integracyjne służy głównie zwiększeniu udziału w sporcie kobiet, osób niepełnosprawnych
i młodzieży.
→ dosb.de/sportentwicklung/internationales
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JAKOŚĆ ŻYCIA W MIEŚCIE
Dobre miejsca pracy, czyste środowisko, niewiel-

Niemcy zajmują przedostatnie miejsce w Euro-

ka przestępczość, szeroka gama ofert wypo-

pie pod względem posiadania mieszkań na wła-

czynkowych i kulturalnych, dobre połączenia

sność. 45 procent gospodarstw domowych

komunikacyjne: to cechy przypisywane często

mieszka we własnych czterech ścianach. Więk-

niemieckim miastom. W opublikowanym przez

szość płaci czynsz. Dla prawie 14% ludności

amerykańską firmę doradczą Mercer w 2018 roku

koszty mieszkaniowe są „poważnym obciąże

rankingu dużych miast, w których żyje się najle-

niem finansowym“. Na utrzymanie mieszkania

piej, spośród ogółem 231 miast siedem niemiec-

przypada średnio 27% dochodów miesięcznych.

kich uplasowało się w pierwszej trzydziestce,

W celu zachowania przekroju społeczeństwa w re-

a niektóre z nich jak Monachium (3 miejsce),

jonach o napiętej sytuacji mieszkaniowej rząd fe-

Düsseldorf (6) i Frankfurt nad Menem (7) znala-

deralny wprowadził tzw. hamulec czynszowy.

zły się nawet w pierwszej dziesiątce. Dobre pozycje

Przewiduje on, że w razie zmiany lokatora nowy

zajęły również Berlin (13), Hamburg (19), Norym-

czynsz najmu nie może przekraczać wysokości

berga (23) i Stuttgart (28). W Niemczech jest 80

czynszu porównywalnych mieszkań o więcej niż

dużych miast (ponad 100 tys. mieszkańców)

10% - zdarzają się jednak wyjątki. W 2018 roku,

i 614 miast średniej wielkości mających od

w ramach „ofensywy mieszkaniowej”, rząd fede-

20 000 do 99 999 mieszkańców; w miastach

ralny postawił sobie za cel zbudowanie 1,5 milio-

mieszka aktualnie 75,5% ogółu ludności.

na nowych domów i mieszkań i przeznaczył dwa
miliony euro na mieszkania socjalne. Ponadto

Popyt na mieszkania w miastach wywołał

rodziny otrzymają państwowe dotacje - tak zwa-

gwałtowny wzrost czynszów nowo wynajmo-

ny „Baukindergeld” - na zakup nieruchomości

wanych mieszkań oraz cen nieruchomości.

mieszkalnych. 

Tak mieszkają Niemcy
Ponad połowa mieszkańców Niemiec mieszka
nie w swoich własnych tylko w wynajętych
mieszkaniach. 66% wszystkich budynków
mieszkalnych to domy jednorodzinne, tylko
6% to duże budynki posiadające siedem lub
więcej mieszkań. 35% mieszkań i domów ma
powierzchnię co najmniej 100 m2. Tylko 5,5%
mieszkań ma mniej niż 40 m2.

Wydatki konsumpcyjne w Niemczech

23%
Inne

4%

35%

Mieszkanie,
energia, remonty
mieszkań

Odzież,
obuwie

14%

10%

14%

Czas wolny,
rozrywka, kultura

Transport
Art. spożywcze, napoje,
wyroby tytoniowe

Źródło: Federalny Urząd Statystyczny 2017

DIAGRAM

Jakość życia miejskiego jest pragnieniem wielu osób. Konsekwencją tego trendu jest m. in. wzrost czynszów

Źródło: Weltbank, Statist. Ämter des Bundes und der Länder 2017

Liczba ludności w miastach

Mieszkania w Niemczech według liczby pokojów

Niemcy

75,5%

USA

81,8%

Kanada

82,0%

Wielka Brytania

82,8%

Australia

89,6%

25,4

%
4 pokoje

40,3

%
5 i więcej
pokojów

3,3%
21,7%

3 pokoje

1 pokój

9,2%

2 pokoje
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ROZWÓJ WYWAŻONEJ TURYSTYKI
Niemcy lubią podróżować, również po swoim

Niemiec, tj. 1990, został zapoczątkowany pozy-

własnym kraju. Do najpopularniejszych nie-

tywny trend w turystyce niemieckiej. Przyczynił

mieckich celów turystycznych należą już od lat

się on do wzrostu liczby noclegów gości zagra-

Alpy, wybrzeże, pojezierze, rezerwaty przyrody,

nicznych o około 88%. Ponad 75% wszystkich tu-

doliny rzek. Uzasadnione jest to zamiłowaniem

rystów zagranicznych przyjeżdża z krajów euro-

do różnorodności krajobrazów, szerokiego spek-

pejskich, głównie z Holandii, Szwajcarii, Wielkiej

trum atrakcji turystycznych sportu i rekreacji.

Brytanii i Włoch. Ze Stanów Zjednoczonych

Tego samego zdania są już od dawna goście i tu-

przybywa 7,5%.

ryści zagraniczni, których liczba nieustannie
wzrasta. Niemcy jako kraj turystyczny z roku na

Jednocześnie zwiększa się liczba gości z Azji

rok stają się coraz bardziej popularne.

i Afryki. Ich udział w rynku wzrósł w latach
2015-2016 w każdej z tych grup o około 8 pro-

W roku 2017 liczba noclegów osiągnęła 459 mi-

cent. Od roku 2010 Niemcy zajmują drugie

lionów; rekordową sumę 83,9 mln (18,2%) noc

miejsce w Europie - zaraz po Hiszpanii a przed

legów zarezerwowali goście z zagranicy. Eksper-

Francją - na liście ulubionych celów turystycz-

ci ds. turystyki przewidują jej wzrost do 121,5

nych europejczyków. Na przestrzeni roku naj-

miliona do roku 2030. Już w roku zjednoczenia

większy ruch turystyczny przypada na miesiące
od czerwca do października. Jest to główny
okres turystyczny. Natomiast wśród najatrak-

L I S TA
∙ Największe lotnisko: Frankfurt n/M
∙ Największy dworzec kolejowy: Lipsk

cyjniejszych regionów na czołowych miejscach
znajdują się Bawaria, Berlin i Badenia-Wirtembergia. Młode pokolenie w wieku 15 do 34 lat
uważa Niemcy za atrakcyjny kraj turystyczny:
to właśnie ta grupa szczególnie przyczynia się
do rozwoju turystyki.

∙ Największy port: Hamburg
∙Największe targi: Hannover

Niemcy - atrakcyjnym miejscem 
organizacji targów i kongresów

∙ Największe uzdrowisko: Wiesbaden
W roku 2017 Niemcom udało się po raz trzynasty
∙ Największy festyn: Oktoberfest
∙ Największy park rozrywki:
Europa-Park Rust

z rzędu umocnić swoją wiodącą pozycję w Europie
jako miejsca dla tworzenia ośrodków konferencyjnch i kongresowych. W międzynarodowym
rankingu państw organizujących kongresy Niemcy

Urzekająca panorama Alp: wielu zagranicznych turystów odwiedzających Bawarię ceni sobie tą idyllę

zajmują drugie miejsce po USA. W 2016 roku targi

stolicę. Pod względem absolutnej liczby nocle-

w Niemczech, tj. w kraju uważanym za najważniej-

gów Berlin zajmuje trzecie miejsce w Europie po

szy ośrodek targowy na świecie, odwiedziło ogó-

Londynie i Paryżu.

łem 25,6 mln uczestników z całego świata. Goście
zagraniczni uważają za szczególnie atrakcyjne

Z przeprowadzonej przez Niemiecką Centralę Tu-

tzw. „Magic Cities“. Miano to otrzymały: Berlin,

rystyki (DZT) ankiety wynika, że klasyczne obiekty

Drezno, Düsseldorf, Frankfurt nad Menem, Ham-

turystyczne jak Zamek w Neuschwanstein i kate-

burg, Hannover, Lipsk, Kolonia, Monachium,

dra w Kolonii to swojego rodzaju magnesy przy-

Norymberga i Stuttgart. Wyjątkowo popularny

ciągające zwiedzających z zagranicy. Popularno-

jest Berlin. W roku 2016 odnotowano tam ponad

ścią cieszą się również liczne zabytki światowego

31 mln noclegów i 12,7 mln gości odwiedzających

dziedzictwa UNESCO, m. in. Pałac Sanssouci
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w Poczdamie czy miasto klasyki Weimar. Kolejną

o łącznej długości ponad 70 tys. km. Należą do

atrakcją dla turystów są takie imprezy jak mona-

nich m.in. Europejski Szlak Rowerowy Żelaznej

chijski Oktoberfest, największy festyn na świecie,

Kurtyny (1 131 km) czy też mający 818 km

który odwiedza około 6,2 mln gości. Na liście

Niemiecki Szlak Limes. Podróżnicy poszukujący

atrakcji turystycznych zapewnione miejsce ma

niedrogich noclegów mogą skorzystać z oferty

również stadion piłki nożnej: Allianz Arena - mi-

500 schronisk młodzieżowych (130 z nich dyspo-

strzowskie dzieło szwajcarskiego biura architek-

nuje również pokojami rodzinnymi) oraz z 2 919

tów Herzog & de Meuron oraz miejsce rozgrywek

miejsc kempingowych.

klubu sportowego Bayern München.
Relaksujący urlop i podróżowanie 
Niemcy przywiązują dużą wagę do aktywnego

przyjazne środowisku

wypoczynku. Podobnie jak kultura także i oferty
w tym zakresie przyczyniają się do zwiększenia

Wellness jest istonym elementem turystycznej

atrakcyjności kraju. Już tylko sama sieć oznako-

oferty Niemiec. Spotkać tu możemy tak niezwy-

wanych szlaków licząca blisko 200 tys. km stwa-

kłe atrakcje jak pływająca po rzece sauna w ter-

rza wędrowcom nadzwyczaj dobre warunki oraz

mach w Bad Ems czy liczne urzekające zakątki

zachwyca np. podczas wędrówek przez parki na-

kurortów i uzdrowisk, takich jak Bad Wörisho-

rodowe czy z widokiem na panoramę alpejską

fen czy też Bad Oeynhausen, charakteryzujące

bogactwem krajobrazów. Ponadto istnieje ponad

się z XIX-wieczną architekturą niemieckiego

200 dobrze rozbudowanych szlaków rowerowych

okresu przemysłowego. Ogółem w Niemczech
mamy ponad 350 miejscowości uzdrowiskowych i kurortów, które szczycą się certyfikatem
jakości nadawanym przez Niemiecki Związek

INFORMACJA
W Niemczech panuje klimat umiarkowanie ciepły z opadami deszczu i wiatrami
wiejącymi przeważnie z zachodu. Duże
wahania temperatury są rzadkością.
Opady występują przez cały rok. Zimy są
z reguły łagodne (2°C do –6°C) a lata nie
za gorące (18°C do 20°C). W roku 2014
średnia temperatura roczna osiągnęła
rekordowe 10,3 °C. Było to o 2,1°C więcej
w stosunku do średniej temperatury
rocznej okresu referencyjnego 19611990, która wynosiła 8,2°C. W roku 2014
było o 0,4°C cieplej niż w latach 2000
i 2007, które to dotąd uważano za najcieplejsze. → dwd.de

Uzdrowisk. Wiele osób decyduje się także na
przyjazd do Niemiec ze względu na jakość opieki
medycznej i rehabilitacyjnej.
Podróżujący coraz częściej troszczą się nie tylko
o swoje własne dobre samopoczucie, lecz zwracają również uwagę na środowisko naturalne.
W Niemczech rośnie popyt na turystykę ekologiczną i sposób podróżowania nie naruszający
środowiska. Gospodarstwa ekologiczne oferują
pokoje gościnne. Istnieją 104 parki przyrody i 17
rezerwatów biosfery, w których dba się o zrównoważony rozwój przyrody i ochronę różnych odmian. Dla ułatwienia swobodnego przemieszczania się turystów wiele inicjatyw w Niemczech

M A PA

Podróże w Niemczech

Hamburg
Miniatur Wunderland
Berlin

Hannover

Lipsk

Düsseldorf

Drezno

Kolonia
Frankfurt nad Menem
Norymberga
Stuttgart
Europa-Park

Monachium

Zamek w Neuschwanstein

Najatrakcyjniejsze cele podróży
Udział jedenastu „magicznych miast“ w rynku ogółu noclegów zarezerwowanych przez
gości zagranicznych w Niemczech stanowi
blisko 43%. Berlin znacznie wyprzedza pod
tym względem Monachium, Frankfurt nad
Menem i Hamburg. 56% noclegów zarezerwowanych przez cudzoziemców przypada na
miasta liczące ponad 100 tys. mieszkańców.
Najważniejsze porty lotnicze
Trzy największe lotniska w Niemczech
to lotnisko we Frankfurcie, które w roku
2017 obsłużyło 64,5 mln pasażerów,
w Monachium, które odprawiło 44,6 mln
i w Düsseldorfie - 24,5 mln osób.
Najbardziej lubiane atrakcje turystyczne
Z ankiety przeprowadzonej przez Niemiecką
Centralę Turystyki (DZT) wynika, że Miniatur
Wunderland w Hamburgu, Europa-Park
w Rust i Zamek w Neuschwanstein to trzy
najpopularniejsze cele podróży turystów
zagranicznych w roku 2017.

czyni starania, aby zapewnić osobom niepełno-

Binz na wyspie Rugii - wszystkie one przyciągają

sprawnym podróżowanie bez barier.

turystów z kraju i zagranicy. Liczba noclegów
udzielanych obecnie w nowych krajach związko-

Atrakcyjne oferty turystyczne w nowych

wych podwoiła się w stosunku do roku 1993.

k rajach związkowych

W 2017 r. udział proc. w rynku położonej w płn.-wsch. części Niemiec Meklemburgii-Pomorza

Ważną rolę w turystyce odgrywa pięć nowych kra-

Przedniego obejmujący pobyty urlopowe powyżej

jów związkowych. Po zjednoczeniu Niemiec tury-

5 dni wyniósł 5,1%, czym nieznacznie wyprzedziła

styka okazała się dla wielu regionów na wschodzie

ona znajdujący się na południu stary kraj związko-

Niemiec szansą rozwoju gospodarczego. Regiony

wy Bawarię, z udziałem w rynku wynoszącym

takie jak Spreewald, miasta kultury mogące po-

4,9%. Niezależnie od tego, co ktoś już widział

szczycić się bogatymi tradycjami takie jak Drezno

wcześniej, w Niemczech turyści zawsze mogą coś

czy Weimar czy też kurorty nadbałtyckie takie jak

nowego odkryć, przeżyć, świętować i podziwiać.
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SPORTOWE WYZWANIA
Niemcy są krajem zafascynowanym sportem

ludzi z pochodzeniem migracyjnym jest jeszcze

a naród niemiecki odnosi wiele sukcesów w tej

za mało reprezentowana w zorganizowanym

dziedzinie W klasyfikacji medalowej wszech

sporcie.

czasów Igrzysk Olimpijskich Niemcy zajmują
trzecie miejsce po USA i Federacji Rosyjskiej po-

Program Niemieckiego Olimpijskiego Związku

siadając w swojej kolekcji 1 757 medali (stan na

Sportowego (DOSB) „Integracja poprzez sport“

rok 2018). Około 28 milionów mieszkańców

widzi w imigracji wzbogacenie niemieckiego

Niemiec to członkowie któregoś z blisko 91 tys.

krajobrazu sportowego. Działania tego progra-

istniejących klubów sportowych. Kluby obok

mu koncentrują się na kręgach osób, które do-

zadań sportowych przejmują ważne funkcje

tąd - jak np. dziewczęta i kobiety - nie były do-

społeczne i partycypacyjne. Przed wszystkim

statecznie reprezentowane na arenie sportowej.

w pracy z młodzieżą i w działaniach intergra-

Akcję integracyjną podjął również rząd federal-

cyjnych przekazują one takie wartości jak fair-

ny we współpracy z Fundacją Bundesligi i Nie-

-play, umiejętność pracy w zespole i tolerancję.

mieckim Związkiem Piłki Nożnej (DFB). Ma ona

Ze względu na rosnący stopień umiędzynaro-

wspierać projekty dotyczące integracji uchodź-

dowienia ludności osiągnięcia klubów sporto-

ców w sporcie. Projekt noszący nazwę „1:0 für

wych zyskują coraz bardziej na znaczeniu

ein Willkommen“ (1:0 dla kultury gościnności)

w kwestii integracji migrantów. W około 60 700

i jego kontynuacja „2:0 für ein Wilkommen”,

klubach do drużyn należą osoby o pochodzeniu

realizowany pod patronatem niemieckiej re-

migracyjnym. Można więc przyjąć, że blisko 1,7

prezentacji piłki nożnej, od 2015 r. wspomógł

mln osób z pochodzeniem migracyjnym jest

fi nansowo społeczną pracę z uchodźcami


członkami klubów sportowych. Mimo to grupa

w prawie 3 400 klubach.

KAMIENIE MILOWE

1954

Reprezentacja Niemiec zdobywa
po raz pierwszy Puchar Świata
w rozgrywanych w Szwajcarii Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej
(3:2 w meczu finałowym z Węgrami). „Cud w Bernie“ to żywy symbol powojennej historii Niemiec.

1972

Letnie Igrzyska Olimpijskie
w Monachium. Porwanie jako
zakładników i zamordowanie
izraelskich sportowców przez
palestyńskich terrorystów
rzuca cień na przebieg imprezy.

1988

Steffi Graf jako pierwsza w historii
tenisa wygrywa tzw. Złoty Wielki
Szlem, odnosząc zwycięstwo we
wszystkich czterech turniejach
wielkoszlemowych oraz zdobywając w tym samym roku kalendarzowym złoty medal olimpijski.

Podczas Igrzysk Paraolimpijskich 2018 w Pjongczangu starująca na monoski Anna Schaffelhuber zdobyła dwa złote medale

2006

Mistrzostwa Piłki Nożnej FIFA
pod hasłem „Świat w gościnie
u przyjaciół“ stały się niezapomnianą „letnią bajką“, która zaowocowała wzrostem sympatii wobec
Niemców na całym świecie.

2014

Po świetnym turnieju w Brazylii
niemiecka drużyna piłki nożnej
zostaje ponownie mistrzem
świata (1:0 w meczu finałowym
z Argentyną). Jest to już jej
czwarty tytuł mistrzowski od
1954 r.

2018

Aljona Savchenko i Bruno Massot,
reprezentujący Niemcy w łyżwiarstwie figurowym, zdobywają zarówno złoty medal olimpijski, jak
i mistrzostwo świata w parach - za
każdym razem ustanawiając rekord
świata w programie dowolnym.
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DOSB jest organizacją nadrzędną niemieckiego

Bundesliga – liga rozgrywek najwyższej klasy

sportu i pojmuje się jako największy ruch obywa-

w niemieckim futbolu. Uważana jest ona za jedną

telski Niemiec. Wspiera ona sport wyczynowy

z najmocniejszych lig na arenie międzynarodowej.

i amatorski. Spośród reprezentowanych przez nią

W sezonie 2016/2017 na 306 spotkań osiemnastu

91 tys. klubów sportowych 20 tys. zostało założo-

drużyn Bundesligi na stadiony przyszło około 12,7

nych po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku. Jedną

mln widzów. Oznacza to, że średnio każdy mecz

z 98 organizacji członkowskich DOSB jest także za-

odwiedziło 41,5 tys. widzów. Miarą, do której wszy-

łożony w roku 1900 Niemiecki Związek Piłki Noż-

scy chcą się przyrównywać jest niemiecki klub pił-

nej (DFB). Liczący siedem milionów członków zrze-

karski FC Bayern München. W kwietniu 2017 roku

szonych w 25 tys. klubach piłkarskich Związek

klub ten świętował zdobycie niemieckiego mi-

osiągnął aktualnie najwyższy poziom liczebności

strzostwa po raz 27. Ponadto FC Bayern zdobył po

w swojej historii i jest największym ogónokrajo-

raz 18 Puchar DFB, a w latach 2001 i 2013 był rów-

wym Związkiem Sportowym na świecie.

nież zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA. Liczący ponad
290 tys. członków klub jest największym co do

Oprócz wspinaczki sportowej, nowoczesnego

liczebności klubem na świecie.

pięcioboju i boksu, triathlon jest jedną z dyscyplin sportowych cieszących się najwięk-

Męska reprezentacja Niemiec w piłce nożnej,

szym wzrostem członkostwa. W latach 2001-

czterokrotny mistrz świata i trzykrotny mistrz

2015 liczba członków w klubach wzrosła po-

Europy, to okręt flagowy niemieckiej piłki nożnej.

nad dwukrotnie. W 2017 roku prawie 85 tys.

Od zdobycia mistrzostwa świata w piłce nożnej

mężczyzn i kobiet aktywnie uprawiało triath-

FIFA w 2014 roku w Brazylii Niemcy są liderem

lon. Najjaśniejszą gwiazdą niemieckiego sportu jest

w światowym rankingu FIFA. Uważa się, że

Ponad 63 tys. uczestników: J.P. Morgan Corporate Challenge we Frankfurcie to największa impreza tego typu na świecie

drużyna trenera Joachima Löwa jest elastyczna
a pod względem posunięć taktycznych symbolizuje nowoczesny sposób interpretowania meczu.
Do kadry narodowej jedenastki należą liczni
piłkarze pochodzenia migracyjnego jak Jérôme
Boateng, Sami Khedira czy Mesut Özil.
Sportowe uznanie i sukcesy w różnych
dyscyplinach
Obok piłki nożnej ogromnym zainteresowaniem
cieszą się takie dyscypliny sportowe jak gimnastyka, tenis, strzelectwo sportowe, lekka atletyka,
piłka ręczna i jeździectwo. Ale również inne im-

Ś W I AT
Inicjatywy antydopingowe
Od chwili powstania Światowej Agencji
Antydopingowej (WADA) w 1999 r. i z racji
opowiedzenia się zainteresowanych stron
za prowadzeniem polityki zerowej tolerancji wobec dopingu zaistniała potrzeba
stworzenia jednolitego regulaminu obowiązującego na całym świecie. Światowy
Kodeks Antydopingowy (WADC) przyjęto
po raz pierwszy w 2003 i zaktualizowano w 2015 r. Jego
nowelizacja ma wejść w życie
1 stycznia 2021 r.
→ wada-ama.org

prezy sportowe odnoszą sukcesy. Jedną z nich jest
maraton J. P. Morgan Corporate Challenge we
Frankfurcie nad Menem. Ten bieg drużyn zakładowych mający jednocześnie charakter charytatywny, uważany jest za największą imprezę tego
rodzaju na świecie. Bierze w nim udział ponad
63 tys. uczestników z ponad 2 419 firm.
Sportowy bilans wypada pod wieloma względami pozytywnie. Na wieniec laurowy zasługuje

nicznej polityki kulturalnej i edukacyjnej

działalność fundacji Deutsche Sporthilfe, Dzięki

Niemiec. Dzięki niemu zrealizowano już więcej

niej wsparcie otrzymuje blisko 4 000 sportowców

niż 1 400 krótko- i długoterminowych projek-

z prawie wszystkich dyscyplin olimpijskich, po-

tów obejmujących różne dyscypliny sportowe

siadających bogate tradycje nieolimpijskich dys-

w ponad 100 krajach. Przykładem może tu być

cyplin sportu oraz sportu niepełnosprawnych

długofalowy projekt promocji piłki nożnej ko-

i niesłyszących. Do kluczowych zadań należy

biet w Urugwaju, który szkoli trenerki oraz za-

również wspieranie aktywnych sportowców

pewnia dziewczętom i kobietom lepszy udział

z upośledzeniem. Także i tu sportowcy z Niemiec

w sporcie, zwłaszcza w piłce nożnej.

odnoszą ponadprzeciętne sukcesy na międzynarodowych zawodach i rozgrywkach paraolimpij-

W celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym

skich, zdobywając jak dotąd 1 871 medali (2018).

i na rzecz porozumienia narodów niemiecki
sport dąży na ten i wiele innych sposobów do

Międzynarodowa promocja n
 iemieckiego spor-

tego, aby stać się wysokiej klasy ambasadorem

tu, któremu patronuje Ministerstwo Spraw

zasady fairness, tolerancji, integracji, pokojo-

Zagranicznych, jest stałym elementem zagra-

wych zmagań i osiągnięć sportowych. 
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ATRAKCJE BERLINA
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6
7

8

9
10

1

Dzielnice Berlina
A. Mitte
B. Friedrichshain-Kreuzberg
C. Pankow
D. Charlottenburg-
Wilmersdorf
E. Spandau
F. Steglitz-Zehlendorf
G. Tempelhof-Schöneberg
H. Neukölln
I. Treptow-Köpenick
J. Marzahn-Hellersdorf
K. Lichtenberg
L. Reinickendorf

FriedrichshainKreuzberg

1 Gedächtniskirche
Ten kościół w zachodniej
części miasta w pobliżu
ulicy Kurfürstendamm jest
symbolem antywojennym.
2 Kolumna zwycięstwa
(Siegessäule)
285 schodów prowadzi na
platformę widokową, skąd
rozpościera się wspaniały
widok na miasto.

3 Reichstag
W gmachu parlamentu
Rzeszy ma swoją siedzibę
niemiecki Bundestag. Szklana kopuła jest magnesem
przyciągającym turystów.

3 mln 712 tys.
Mieszkańcy

12 mln 970 tys.
Turyści

2 mln 300 tys.

Zwiedzający wyspę muzeów

175

Muzea i zbiory

4 Brandenburger Tor
Brama Brandenburska to znany
każdemu berlińskiemu turyście
symbol zjednoczonych Niemiec.

5 Potsdamer Platz
Tutaj prezentuje się
nowoczesne oblicze
Berlina. Plac ten powstał na ogromnych
nieużytkach pozo
stałych po obaleniu
muru.

6 Gendarmenmarkt
Jeden z najpiękniejszych placów w Europie
prezentujący naraz aż
trzy monumentalne
budowle w stylu klasycystycznym.

7 Checkpoint Charlie
Mur berliński już nie istnieje,
ale były wojskowy punkt
kontrolny przypomina w
dalszym ciągu okres Zimnej
Wojny.

8 Museumsinsel
Wyspa muzeów to kompleks pięciu muzeów
zaliczany do najwspanialszych zbiorów Europy.

9 Wieża telewizyjna
przy Alexander Platz
Z daleka widoczna jest
berlińska wieża telewizyjna przy „Alexie“.
Z kuli umieszczonej na
szczycie wieży rozciąga
się widok na całą okolicę.

496 471

Goście Berlinale

4 mln 500 tys.
Goście ZOO

4 660

Restauracje

10 East Side Gallery
Artystycznie pomalowane
pozostałości muru tworzą
dziś najdłuższą w świecie
galerię plenerową.

402

Bary i dyskoteki
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SIELANKOWE PRZYJEMNOŚCI
Od początku tysiąclecia wino niemieckie przeży-

2017 produkcja wina wyniosła 8,1 mln hektoli-

wa renesans na skalę międzynarodową. Istotny

trów. Udział wina ekologicznego w ogólnej pro-

w tym udział ma młode pokolenie winiarzy,

dukcji wynosi 4 do 5%. Niemieckie obszary upra-

które stawia przede wszystkim na wysoką jakość

wy wina należą do najbardziej wysuniętych na

a nie na możliwie duże plony. I tak wino

północ w świecie. Z wyjątkiem Saksonii i terenów

„Riesling” zyskało miano „niemieckiego cudu”.

nad Soławą i Unstrutą zlokalizowane są one

Długi okres wegetacji i stosunkowo niewysokie

głównie na południowym zachodzie i na połu-

temperatury w lecie sprawiają, że niemieckie

dniu kraju. Trzy największe regiony winiarskie

wina cechują się umiarkowaną zawartością alko-

to Hesja Nadreńska, Palatynat i Badenia. Upra-

holu i mają subtelny smak.

wia się tu blisko 140 odmian winorośli. Większe
znaczenie na rynku posiada blisko 24 z nich.

Uprawia je się w 13 regionach winiarskich, gdzie

Wśród nich prowadzą białe wina typu Riesling

na powierzchni prawie 102 tys. ha rozpościerają

i Müller-Thurgau. Produkcja win białych wynosi

się typowe dla danego regionu odmiany winoro-

w Niemczech około 64% a czerwonych 36%.

śli. Na tym obszarze Niemcy posiadają prawie 80

Najważniejsze odmiany winorośli to Spät

tys. winnic, co zalicza je w rankingu światowym

burgunder i Dornfelder.

raczej do średnich producentów wina. W roku
Niemcy to również kraj piwa. Niemieckie piwo
jest tu szanowane przede wszystkim ze względu
na jego wielowiekową tradycję warzenia w wielu
LICZBA

małych rodzinnych lub klasztornych browarach.

300

Wszystkie niemieckie piwa obowiązuje bez wy-

Tyle restauracji w Niemczech wyróżnił
przewodnik gastronomiczny Michelin
w 2018 roku. Więcej niż kiedykolwiek dotąd. Otrzymały jedną, dwie a nawet trzy
gwiazdki. Jedenaście z nich trafiło do
grona najlepszych - trzygwiazdkowych.
I tak Niemcy utwierdzili swoją pozycję
jako kraj europejski z największą ilością
trzygwiazdkowych lokali ustępując
jedynie narodowi smakoszy - Francji.

na świecie, pochodzącej z 1516 r., normie prawnej

→ bookatable.com/de/guide-michelin

jątku absolutne podporządkowanie się Niemieckiemu Prawu Czystości składu piwa - najstarszej
z zakresu browarnictwa. Zgodnie z tym prawem
jedynymi składnikami użytymi do produkcji
piwa mogą być woda, chmiel i słód. W Niemczech
produkuje się 5 do 6 tys. gatunków piwa, najwięcej z nich typu pilzner; generalnie odnotowuje się
jednak spadek konsumpcji piwa.
Trudno jest jednoznacznie zinterpretować nawyki żywieniowe w Niemczech. Z jednej strony

Atmosfera wielkomiejska: Berlin, ale także inne niemieckie miasta, słyną z prężnej oferty gastronomicznej

spora grupa konsumentów coraz bardziej wy-

w Europie. Obok wykwintnej gastronomii,

czulona jest na własną sylwetkę, rozwija swoją

kuchni crossover będącej mieszanką różnych

świadomość zdrowego stylu życia i kładzie na-

kultur kulinarnych oraz kuchni wegetariań-

cisk na koncepcje zrównoważonego odżywiania.

skiej i wegańskiej, renesans przeżywają zapo-

Z drugiej strony panujące wszechobecnie mega-

mniane już warzywa takie jak pasternak,

trendy takie jak mobilność czy indywidualizacja

brukiew i słonecznik bulwiasty. Są one filarami

stylu życia mają wyraźny wpływ na preferencje

obecnego boomu na zdrowe, sezonowe i regio-

żywieniowe.

nalne produkty oraz na smak rodzinnych stron.
Dostrzegło to młode pokolenie kucharzy, które

Niemiecka gastronomia ma opinię dynamicz-

twórczo interpretuje potrawy klasyczne i ulep-

nej i urozmaiconej - i należy do najlepszych

sza je wykorzystując globalne inspiracje. 
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INFOR M AC J E O P O D RÓŻ Y

PODRÓŻOWANIE PO NIEMCZECH
Od wizy po napięcie prądu elektrycznego: pożyteczne informacje
i ważne numery telefonów dla podróżujących po Niemczech

Dokumenty i wizy: Przy wjeździe do
Niemiec obcokrajowcy muszą posiadać
ważny paszport lub jego ekwiwalent.
Obywatelom większości krajów zachodnioeuropejskich wystarczy ważny
dowód osobisty. Dzieci muszą mieć
przeważnie własny dokument podróży.
Od obywateli niektórych krajów do
wjazdu na terytorium Niemiec wymagane jest posiadanie wizy. Informacji
na ten temat udzielają niemieckie
przedstawicielstwa za granicą (ambasady i konsulaty).
→ auswaertiges-amt.de

Autobusem: Niemcy można z powodzeniem objechać również autobusami
dalekobieżnymi. Obecnie istnieje
ponad 200 połączeń dalekobieżnych.
Szczególnie bogata jest oferta połączeń międzymiastowych: autobusy
dalekobieżne docierają do każdej
niemieckiej metropolii. Ale nie tylko.
Również niejedno z miast liczących
poniżej 10 000 mieszkańców posiada
przystanki linii dalekobieżnych.
Informacje na temat połączeń:
→ busliniensuche.de
→ fernbusse.de

Samolotem: Do Niemiec lata ponad
100 międzynarodowych linii lotniczych.
24 międzynarodowe lotniska w Niemczech łączy ze wszystkimi regionami
świata globalna sieć tras lotniczych.
Największymi portami lotniczymi są
Frankfurt nad Menem, Monachium
i Düsseldorf. Wszystkie lotniska dysponują dobrymi połączeniami z lokalnymi
sieciami komunikacyjnymi.
→ frankfurt-airport.de
→ munich-airport.de
→ dus.com

Samochodem: Niemcy dysponują
bardzo nowoczesną siecią dróg.
Ponad 700 zajazdów, stacji benzynowych, moteli i małych sklepów przy
liczącej 13 000 kilometrów sieci autostrad działa dzień i noc. Można zatankować następujące rodzaje benzyny
bezołowiowej: Super (95-oktanowa),
Super E10 (95-oktanowa), Super Plus
(98-oktanowa), a ponadto Diesel
(olej napędowy). Na autostradach
federalnych – o ile brak jest znaków
ograniczenia prędkości – nie ma
żadnego limitu tempa jazdy, zalecana
prędkość maksymalna wynosi jednak
130 km/h. Na terenie zabudowanym
maksymalna prędkość to 50 km/h,
poza terenem zabudowanym – 100 km/h.
Autostrady są bezpłatne. Zapinanie
pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe. Dzieci niższe niż 150 cm muszą
być zabezpieczone w fotelikach. Służby
ratunkowe i pomoc drogową można
wezwać z telefonów alarmowych znajdujących się na słupach ustawionych
przy autostradzie. Kluby kierowców
(ADAC, AvD), zrzeszające bardzo wielu
członków, udostępniają informacje
turystom podróżującym samochodem.
Pomoc drogowa ADAC
tel.: +49 18 02 22 22 22, → adac.de
Telefon alarmowy AvD
tel.: +49 80 09 9099 09 25, → avd.de

Koleją: Gęsta sieć krajowych połączeń kolejowych w Niemczech liczy
ponad 38 500 kilometrów. Ruch
dalekobieżny i regionalny są do siebie
dopasowane i oferują dogodne połączenia. Ponad 250 bezpośrednich
połączeń prowadzi codziennie z Niemiec do blisko 80 miast europejskich.
Infolinia Kolei Niemieckich:
Tel.: +49 18 06 99 66 33
→ bahn.com

Miejsca noclegowe: Noclegi są dostępne w każdej kategorii - od pokojów
prywatnych przez apartamenty wakacyjne po luksusowe hotele. Standardy
w przedziałach cenowych są określane
i kontrolowane. Organizacje turystyczne
i biura informacji turystycznej oferują
specjalne wykazy miejsc noclegowych.
→ germany.travel
Schroniska młodzieżowe: Ponad 500
schronisk młodzieżowych w Niemczech
przyjmuje członków każdego stowarzyszenia schronisk młodzieżowych należącego do Międzynarodowej Federacji
Schronisk Młodzieżowych. Za opłatą
istnieje możliwość uzyskania legitymacji międzynarodowej.
Niemieckie Stowarzyszenie Schronisk
Młodzieżowych
tel.: +49 52 31 74 01-0
→ djh.de
Pieniądze i waluta: Ustawowym środkiem płatniczym jest euro (1 euro =
100 centów). Gotówkę można wypłacać przez całą dobę z bankomatów
za pomocą karty płatniczej lub międzynarodowych kart kredytowych.
Akceptowane są wszystkie powszechnie stosowane karty kredytowe.
Podane ceny są cenami łącznymi.
Numery telefonów ratunkowych:
tel.: 110 - telefon alarmowy, policja
tel.: 112 - straż pożarna i wypadki
Strefa czasowa: W Niemczech
obowiązuje czas środkowoeuropejski
(CET). W okresie od marca do końca
października zegarki należy przesunąć
o godzinę do przodu (czas letni).
Prąd elektryczny:
Napięcie prądu elektrycznego wynosi
230 V.

Niemcy w świetle
faktów i liczb

W książce „Niemcy w świetle
faktów i liczb“ znajdą Państwo
wszystko na temat dzisiejszych
Niemiec. Jak funkcjonuje ustrój
polityczny? Jakimi wytycznymi
kieruje się polityka zagraniczna?
Co wyróżnia niemiecką gospo
darkę? Co jest przedmiotem
dyskursów społeczeństwa?
Co nowego słychać w kulturze
i sztuce? – to tylko kilka z wielu
poruszanych tu tematów.
Prezentowane w zwięzły sposób
aktualne i sprawdzone informa
cje, poparte szeregiem danych
liczbowych, faktów i wykresów,
przekazują solidną wiedzę ogólną
i dają wgląd we wszystkie dziedzi
ny współczesnego życia w Niem
czech.
→ facts-about-germany.de
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