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STRATEGICZNE PARTNERSTWO
NIEMIECKO-ROSYJSKIE

Po rozpadzie Związku Radzieckiego i zapoczątkowaniu polityczno-ekonomicznej 
transformacji w Rosji politycy zjednoczonych Niemiec wobec tego państwa powoły
wali się na argument, że słaba Rosja może destabilizująco wpływać na europejski sys
tem bezpieczeństwa. W związku z tym Niemcy aktywnie popierały polityczne i eko
nomiczne przemiany w Rosji1. Żaden inny kraj nie okazywał tyle zrozumienia dla 
problemów transformacyjnych po rozpadzie radzieckiego imperium, co Niemcy. Wiele 
koncesji politycznych i gospodarczych przyznanych Jelcynowi wynikało z wdzięczno
ści za zgodę na zjednoczenie Niemiec, wyrażoną jeszcze przez Gorbaczowa oraz po
strzegania rosyjskiego prezydenta jako gwaranta stabilizacji w Rosji i na obszarze 
Wspólnoty Niepodległych Państw. Niemcy pragnęły przekształcenia Rosji w stabilne
go i wiarygodnego partnera w Europie. Istotne znaczenie miały w tym względzie rów
nież gospodarcze interesy RFN2. 

1 Por. K. Elo, Deutsch-russische „Strategische Partnerschaft": Eine kurzsichtige Strategie oder Han
deln im Interesse Europa?, „KAS-Zukunftsforum Politik” 2006, Maerz, Nr. 71, http: //www. kas. de/db_files/ 
dokumente/zukunftsforum_politik/7_dokument_dok_pdf_8056_l. pdf

2 Za: E. Cziomer, Znaczenie stosunków Niemcy - Rosja dla budowy systemu bezpieczeństwa europej
skiego, „Opinie” 1997, nr 8, Departament Studiów i Planowania MSZ, Warszawa. 

3 Za: E. Cziomer, Nowe cele i priorytety polityki zagranicznej zjednoczonych Niemiec [w: ] Nowa toż
samość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych, red. S. Bieleń, W. M. Góralski, Warszawa 1999, 
s. 46-47; zob. E. Boehlke, H. Grabert, F. Unger, A. Wehr, Plaedoyer für eine neue Ostpolitik, „Blaetter fuer 
deutsche und internationale Politik” 1994, nr 4, s. 424—435. 

Można przyjąć za Erhardem Cziomerem, że strategia i taktyka rządu CDU/CSU/ 
/FDP oraz osobiście kanclerza Helmuta Kohla wobec Rosji w latach 90. zmierzała 
w następujących kierunkach: 

- stopniowe wciąganie Rosji do struktur gospodarczych Zachodu w celu podtrzy
mania tam reform demokratycznych i umacniania gospodarki rynkowej; 

- udzielanie jej szerokiego wsparcia politycznego oraz gospodarczo-finansowego; 
- tworzenie nowych form współpracy polityczno-militarnej i współdziałanie z nią 

w kształtowaniu ogólnoeuropejskiego systemu bezpieczeństwa; 
- rozbudowa stosunków bilateralnych we wszystkich dziedzinach3. 

http://www.kas.de/db_files/
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Liczne deklaracje oraz wypowiedzi polityków niemieckich i rosyjskich na temat 
współpracy Niemiec i Rosji odwoływały się do koncepcji partnerstwa strategicznego; 
jednakże zawierały niewiele konkretnych treści, miały w znacznej mierze charakter 
retoryczny. Podkreślano, że Niemcy są dla Rosji najważniejszym partnerem, o czym 
może świadczyć wypowiedź rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Andrieja Kozy- 
riewa, który określił partnerstwo niemiecko-rosyjskie jako „największe osiągnięcie 
współczesnej Europy”. Powyższe sformułowanie wskazywało, że relacje niemiecko- 
-rosyjskie mają mieć szczególny charakter. 

Rosyjscy politycy uważali, że „partnerstwo strategiczne” między Niemcami a Fede
racją Rosyjską można zbudować na podstawie uprzywilejowanych stosunków dwu
stronnych, co pozwoliłoby obu państwom na odegranie pierwszoplanowej roli w Euro
pie. Oznaczałoby to w praktyce między innymi, że Rosja i Niemcy zasiadałyby we 
wszystkich istotnych gremiach decyzyjnych w skali globalnej i regionalnej, uzyskując 
uprzywilejowaną pozycję w stosunku do innych państw europejskich. Szczególne zna
czenie, jakie przywiązywały elity rosyjskie do stosunków z Niemcami, było związane 
z postrzeganymi różnymi aspektami roli RFN w polityce rosyjskiej: Niemcy jako geo
polityczny sojusznik Rosji w Europie, Niemcy jako adwokat Rosji, Niemcy jako spon
sor, Niemcy jako brama do Unii Europejskiej oraz Niemcy jako element „Wielkiej 
Europy”4 5. 

4 Za: T. S. Wróblewski, Aktualny stan stosunków niemiecko-rosyjskich (1994-1995), „Przegląd Zachod
ni” 1996, nr 2, s. 118. 

5 Szerzej: M. Menkiszak, Postrzeganie roli Niemiec w Rosji [w: ] Nowa tożsamość Niemiec i Rosji 
w stosunkach międzynarodowych, red. S. Bieleń, W. M. Góralski, Warszawa 1999, s. 220-226. 

6 Za: Niemcy: kres ery Kohla, inauguracja Republiki Berlińskiej, „Rocznik Strategiczny” 1998/1999. 
s. 178. 

7 Ibidem, s. 177-178. 

Natomiast w ujęciu niemieckim „partnerstwo strategiczne” z Rosją oznaczało różne 
formy konsultacji, uzgadniania stanowisk oraz działania na rzecz powiązania jej ze 
strukturami zachodnimi, zarówno politycznymi, jak i gospodarczymi. 

Jeszcze znajdując się w opozycji, SPD i Sojusz’90/Zieloni - tworzące od jesieni 
1998 roku koalicję rządową - poddawały krytyce silną „personalizację” stosunków 
niemiecko-rosyjskich i nazbyt duże opieranie ich na bliskich, zażyłych relacjach Hel
muta Kohla i Borysa Jelcyna6. 

Rząd Gerharda Schródera nieco inaczej niż rząd Kohla rozkładał akcenty odnośnie 
do Rosji, jednak zasadnicze założenia niemieckiej polityki wobec FR nie zmieniły się. 
W wywiadzie dla agencji ITAR-TASS minister spraw zagranicznych Joschka Fischer 
deklarował politykę szerokiego wciągania Rosji we współpracę międzynarodową 
i wspierania w tym kraju reform wolnorynkowych. Za najbardziej dogodne instru
menty służące realizacji tych celów uznawał OBWE, Radę NATO - Rosja, układ 
o partnerstwie i współpracy Rosji z Unią Europejską oraz współpracę w ramach G7/8. 
Fischer podkreślał, że w stosunkach nowego rządu z Rosją nie będzie „zasadniczych 
przełomów”, należy jednak oczekiwać „przesunięcia akcentów”7. 

Podczas pierwszej wizyty w Rosji - 16-17 listopada 1998 roku kanclerz Schróder 
zapowiedział, że kontakty polityczne muszą zostać oparte na szerszej bazie społeczno- 
-politycznej. Wypowiedź ta świadczyła o woli nadania relacjom pragmatycznego cha
rakteru, w Moskwie zaś odczytano to jako znaczące pogorszenie stosunków dwustron
nych. 
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Zmiana na stanowisku prezydenta Federacji Rosyjskiej przyczyniła się do kolejne
go zbliżenia niemiecko-rosyjskiego. Zauważono, że Władimir Putin to „szansa dla 
Niemiec” na zacieśnienie stosunków z Rosją8, przede wszystkim zaś na odnowienie 
współpracy gospodarczej między obydwoma państwami. 

8 S. Żerko, Niemcy wobec Rosji na przełomie stuleci, „Przegląd Zachodni” 2001, nr 3, s. 114. 
9 T. Avenarius, Auf ein Bier bei Schroeders, „Süddeutsche Zeitung” 2000, 17 czerwca. 

10 E. Cziomer, Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Wspólnoty Niepodległych Państw u progu 
XXI w. ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i roli Rosji, „Państwo i Społeczeństwo” 2001, nr 1, s. 64— 
-65. 

11 Por. Ch. Meier, H. Timmermann, Nach dem 11. September: Ein neues deutsch-russisches k'erhaelt- 
nis, „SWP-Aktuell" 2001, November, 22, http: //www. swp-berlin. org

12 G. Schroeder, Deutsche Russlandpolitik - europaeische Ostpolitik; Gegen Stereotype, fuer Partner
schaft und Offenheit - eine Positionsbestimmung, „Die Zeit” 2001, 5 kwietnia. 

Wyrazem stopniowej poprawy stosunków niemiecko-rosyjskich była wizyta Putina 
w Niemczech w czerwcu 2000 roku, podczas której kanclerz i prezydent mieli okazję 
poznać się osobiście. W trakcie wizyty mówiono o „nowym początku” w relacjach 
niemiecko-rosyjskich, uzgodniono regularne konsultacje obydwu polityków. Putin nie 
zawahał się powiedzieć, że „Niemcy są i będą najważniejszym partnerem Rosji w Eu
ropie”9. 

O „jakościowej zmianie” w stosunkach niemiecko-rosyjskich Putin mówił również 
podczas wizyty Schródera w Moskwie we wrześniu 2000 roku. W trakcie tego spotka
nia rosyjski prezydent zaproponował powołanie nowego, publicznego forum, w którym 
obok polityków udział wzięliby także przedstawiciele świata gospodarczego i mediów. 
Forum Niemiecko-Rosyjskie obradowało w kwietniu 2001 roku w Sankt Petersburgu 
w obecności Schródera i Putina. 

Można zatem stwierdzić, że nastąpiła restytucja „partnerstwa strategicznego” po
między Niemcami a Rosją i przyjąć za Erhardem Cziomerem10 11 11 następujące elementy 
wskazujące na powrót do partnerstwa: 

- przygotowanie i przebieg wizyty Putina w Berlinie, w połowie czerwca 2000 
roku - faza wstępna odnowienia intensywnych kontaktów; 

- spotkanie podczas szczytu G7/8 na Okinawie w lipcu 2000 roku, gdzie doszło 
do zbliżenia Schródera i Putina, a kanclerz Niemiec użył ponownie formuły 
„partnerstwo strategiczne” - przejście do nowej fazy partnerstwa i współpracy; 

- nasilenie kontaktów między Schróderem i Putinem w 2001 roku - instytucjona
lizacja „partnerstwa strategicznego” (prywatna wizyta Schródera z żoną z okazji 
prawosławnych świąt Bożego Narodzenia na początku stycznia, konsultacje 
rządowe w Petersburgu w kwietniu oraz wizyta Putina w Berlinie we wrze
śniu)". 

W ogłoszonym na łamach „Die Zeit” 5 kwietnia 2001 roku artykule12 kanclerz 
Schróder podkreślał, że w istocie niemiecka polityka wobec Rosji nie odbiega od euro
pejskiej polityki wschodniej. Schróder stwierdzał, że punktem ciężkości zarówno euro
pejskiej, jak i niemieckiej polityki wschodniej jest Rosja. Pojmowanie relacji niemiec
ko-rosyjskich w kategoriach europejskich oznacza, że między RFN a Rosją panować 
ma „nowa normalność”. Niemcy postrzegają siebie z racji swego położenia i historii 
jako inicjatora oraz motor polityki Unii Europejskiej wobec Rosji. Niemcy są i pozo
staną trwale włączone do UE oraz transatlantyckiej wspólnoty wartości i państw. Na tej 
podstawie są gotowe rozbudowywać współpracę z Rosją. 

http://www.swp-berlin.org
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Nowe impulsy dla współpracy z Rosją miały wnieść propozycje ministra obrony 
Rudolfa Scharpinga przedstawione w artykule w „Sueddeutsche Zeitung”13. Scharping 
określił w nim Rosję jako partnera strategicznego Niemiec i Europy. Zaproponował 
między innymi silniejsze powiązanie Rosji z NATO, wysunął propozycję wspólnych 
ćwiczeń niemieckich oddziałów z rosyjskimi jednostkami stacjonującymi w Kalinin
gradzie. Propozycje niemieckiego ministra wskazywały, że RFN chciała aktywnie 
uczestniczyć w kształtowaniu stosunków Rosji z Sojuszem Północnoatlantyckim. 

13 R. Scharping, Die Zukunft Europas mit Russland gestalten, „Sueddeutsche Zeitung” 2001, 29 września. 
14 S. Żerko, Miejsce Rosji w polityce zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec [w: ] Zjednoczone 

Niemcy. Bilans przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych (1990-2002), red. P. Kalka, J. Kiwer- 
ska, Poznań 2004, s. 395. 

15 Regierungserklaerung von Bundeskanzler Gerhard Schroeder vor dem Deutschen Bundestag am 29. 
Oktober 2002 in Berlin „Gerechtigkeit im Zeitalter der Globalisierung schaffen - hier eine Partnerschaft in 
Verantwortung”, http: //www. archiv. bundesregierung. de/bpaexport/regierungserklaerung/16/446416/multi. htm

Podczas kampanii wyborczej do Bundestagu w 2002 roku zarówno politycy SPD, jak 
i liderzy CDU/CSU podkreślali, że jedną z cech niemieckiej polityki zagranicznej będzie 
dążenie do pogłębienia stosunków z Rosją. Edmund Stoiber, kandydat CDU/CSU na 
kanclerza, akcentował konieczność „kontynuacji” w polityce zagranicznej. Stoiber za
uważał, że nie widzi żadnych szczególnych kwestii spornych w stosunkach niemiecko- 
-rosyjskich, które znajdują się w „nadzwyczaj dobrej fazie”, i zapowiadał, iż w razie 
zmiany rządu nie będzie zmian w polityce wobec Rosji14. 

Powyższe stwierdzenie dowodziło, że zasadnicze elementy polityki Niemiec wobec 
Rosji stanowią przedmiot ponadpartyjnego konsensusu. 

W pierwszym po wygranych wyborach przemówieniu na forum Bundestagu 
29 października 2002 roku Schróder podkreślił, że Niemcy będą kontynuować politykę 
przyjaznego partnerstwa z Rosją15. Z punktu widzenia rozwoju i umacniania „partner
stwa strategicznego” istotne znaczenie miały konsultacje międzyrządowe z udziałem 
Schródera i Putina w Jekaterynburgu w październiku 2003 roku, w Hamburgu w grud
niu 2004 roku oraz w Berlinie we wrześniu 2005 roku. 

Symboliczne znaczenie miały rezultaty konsultacji międzyrządowych w Jekateryn
burgu 8-9 października 2003 roku, przede wszystkim wspólna deklaracja o złagodze
niu reżimu wizowego oraz zawarcie porozumienia o tranzycie niemieckich żołnierzy 
i sprzętu wojskowego przez Rosję w drodze do Afganistanu. 

Z kolei rezultatem konsultacji międzyrządowych w grudniu 2004 roku w Hambur- 
gu/Gottorf było podpisanie między innymi porozumienia o niemiecko-rosyjskiej wy
mianie młodzieżowej, o rozbudowie współpracy młodych naukowców i sprzedaży 
przez koncern Siemensa do Rosji superszybkich pociągów ICE. Ponadto Putin zapo
wiedział przedterminową spłatę części rosyjskiego zadłużenia w Klubie Paryskim. 

8 września 2005 roku podczas ostatniego spotkania kanclerza Schródera z Putinem 
w Berlinie przedmiotem rozmów była współpraca gospodarcza Niemiec i Rosji oraz 
kwestie energetyczne. W obecności kanclerza i rosyjskiego prezydenta firmy podpisały 
porozumienie o budowie gazociągu północnego. Schróder akcentował, że gazociąg 
północny służy niemieckim i rosyjskim interesom. Niemcy bowiem są zainteresowane 
wzrostem importu gazu ze względu na rosnące zapotrzebowanie na ten surowiec. Do 
tej pory 1/3 zużywanego w Niemczech gazu pochodzi z Rosji. Ocenia się, że niemiecki 
import gazu wzrośnie do 2025 roku o około 25% i będzie wynosił 105 miliardów m3. 
Oznacza to, że import gazu z Rosji wzrośnie o prawie 2/3, czyli wyniesie 60 miliar

http://www.archiv.bundesregierung.de/bpaexport/regierungserklaerung/16/446416/multi.htm
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dów m3. Wzrost niemieckiego importu nośników energii nasuwa pytanie o dyspozy
cyjność i bezpieczeństwo dróg ich transportu ze wschodu. Argumentuje się, że gazo
ciąg północny stanowi istotny wkład w osiągnięcie przez Niemcy bezpieczeństwa 
energetycznego, ponieważ nie będzie przebiegał przez „niepewne” kraje tranzytowe (to 
znaczy Ukrainę i Białoruś)16. 

16 R. Goetz, Deutschland und Russland - „strategische Partner"?, „Aus Politik und Zeitgeschichte” 
2006, nr Bl 1, s. 14—23. 

17 Gas aus Russland sichert Versorgung auf Jahrzehnte, http: //www. russland. ru/rupoll0010/morenews. 
php? iditem=8036

18 Gemeinsam fuer Deutschland. Mit Mut und Menschlichkeit. Koalitionsvertrag von CDU/CSU und 
SPD, http: //www. koalitionsvertrag. spd. de/servlet/PB/show/1645854/l 11105_Koalitionsvertrag. pdf

19 Regierungserklaerung von Bundeskanzlerin Angela Merkel vor dem Deutschen Bundestag am 30. 
November 2005 in Berlin, http: //www. bundesregierung. de/nn_1502/Content/DE/Regierungserklaerung/2005/ 
11/2005-1 l-30-regierungserklaerung-von-bundeskanzlerin-angela-merkel.  html

20 Por. I. Maksymiczew, Putin und Merkel plaedieren fuer die strategische Partnerschaft, http: // 
www. russland. ru/rupo 10010/morenews. php? iditem=9412

Jeszcze przed wyborami do Bundestagu jesienią 2005 roku kandydatka CDU/CSU 
na kanclerza Angela Merkel podkreślała konieczność odejścia od koncepcji Schrödera, 
w myśl której stosunki z Rosją są traktowane wyjątkowo, a nawet kosztem interesów 
takich państw, jak Polska czy kraje bałtyckie. Merkel spotkała się z rosyjskim prezy
dentem we wrześniu 2005 roku. Po tym spotkaniu podkreśliła wolę utrzymywania 
dobrych stosunków z Rosją w wypadku zwycięstwa CDU/CSU w nadchodzących wy
borach17. 

W porozumieniu koalicyjnym CDU/CSU i SPD z 11 listopada 2005 roku podkre
ślono między innymi wolę kontynuowania strategicznego partnerstwa z Rosją we 
wszystkich dziedzinach, zarówno na poziomie bilateralnym, jak i UE; wyrażono chęć 
zbudowania długoterminowego partnerstwa energetycznego (ale bez jednostronnych 
zależności) oraz rozwoju wymiany handlowej, akcentowano znaczenie Rosji jako waż
nego partnera przy rozwiązywaniu regionalnych i globalnych problemów18. 

W przemówieniu na forum Bundestagu 30 listopada 2005 roku kanclerz Merkel, 
odnosząc się do polityki wobec Rosji, powtórzyła w zasadzie zapisy z porozumienia 
koalicyjnego. Akcentowała, że Rosja jest strategicznym partnerem RFN. Niemcy są 
zainteresowane powodzeniem procesu modernizacji Rosji, co będą podkreślać na 
płaszczyźnie międzynarodowej. Po raz kolejny potwierdzono, że Rosja jest ważnym 
partnerem gospodarczym Niemiec i sojusznikiem w walce z międzynarodowym terro
ryzmem oraz krajem istotnym dla politycznej stabilności Europy19. 

Podczas pierwszej wizyty w Moskwie w styczniu 2006 roku20 Merkel zadeklaro
wała, że Niemcy będą aktywnie wspierać wszystkie programy Unii Europejskiej na 
rzecz poprawy sytuacji w Czeczenii i Kaukazie Północnym. Tematem rozmów Merkel 
i Putina był gazociąg północny. Kanclerz podkreśliła, że gazociąg ten to strategiczny 
projekt, który jest ważny nie tylko dla Niemiec, ale również dla Europy, ponieważ 
stanowi ważny wkład do systemu bezpieczeństwa energetycznego na kontynencie. 

Merkel spotkała się również z przedstawicielami organizacji pozarządowych, dy
gnitarzami Kremla i kilkoma niezależnymi politykami. 

Potwierdzeniem kontynuacji zasadniczych elementów w polityce Niemiec wobec 
Rosji były konsultacje międzyrządowe w Tomsku 26-27 kwietnia 2006 roku. Kanclerz 
Merkel towarzyszyło 8 ministrów oraz przedstawiciele 20 największych firm niemiec
kich, między innymi Deutsche Banku, Siemensa, BASF i E. ON. Przedmiotem rozmów 

http://www.russland.ru/rupoll0010/morenews
http://www.koalitionsvertrag.spd.de/servlet/PB/show/1645854/l
http://www.bundesregierung.de/nn_1502/Content/DE/Regierungserklaerung/2005/
http://www.russland.ru/rupo
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były dostawy gazu do Europy, program atomowy Iranu oraz lipcowy szczyt G8 
w Sankt Petersburgu. 

Rezultatem tych konsultacji było podpisanie ramowego porozumienia między kon
cernami Gazprom i BASF o wymianie aktywów w ramach realizacji projektu eksplo
atacji złoża gazowego Jużnorusskoje. Ponadto uzgodniono między innymi utworzenie 
do końca 2006 roku Rosyjsko-Niemieckiej Izby Handlu Zagranicznego mającej repre
zentować interesy biznesmenów działających na rynkach stron, stanowiącej według 
Putina nowy mechanizm w systemie relacji bilateralnych, oraz zorganizowanie jesienią 
2006 roku rosyjsko-niemieckiego forum energetycznego21. 

21 M. Menkiszak, Rosyjsko-niemieckie konsultacje międzypaństwowe w Tomsku, „Komentarze OŚW” 
2006, 11 maja. 

22 Ch. Meier, Deutsch-russische Wirtschaftsbeziehungen unter Putin. Praxis - Probleme - Perspekti
ven, „SWP-Studie” 2004, November, S42, s. 17, http: //www. swp-berlin. org

W trakcie konsultacji nie podniesiono żadnych trudnych tematów związanych z ro
syjską demokracją. Merkel podkreśliła, że współpraca między obydwoma państwami 
powinna być kontynuowana i intensyfikowana. 

Konsultacje w Tomsku stanowiły kolejny krok na drodze do pogłębiania współpracy 
Niemiec i Rosji. Wprawdzie relacje będą mniej serdeczne niż w okresie kanclerstwa 
Schródera, jednak RFN nie zamierza rezygnować ze strategicznego partnerstwa z Rosją. 

Rosję uważa się w Niemczech za kluczowego partnera we współpracy gospodar
czej, stąd też dążenie do nadania partnerstwu strategicznemu, obok politycznego, także 
gospodarczego wymiaru. 
Interesy Niemiec w ramach „strategicznego partnerstwa gospodarczego” dotyczyły: 

- szybkiego i trwałego otwarcia rosyjskiego rynku dla niemieckich towarów, 
- Federacji Rosyjskiej jako korzystnego miejsca produkcji ze względu na koszty 

i jako pomostu na drodze do otwarcia rynków krajów Wspólnoty Niepodległych 
Państw dla niemieckich inwestorów, 

- stabilnego i pewnego zaopatrzenia niemieckiej gospodarki w energię i surowce 
z Rosji. 

Rosyjskie dążenia do „strategicznego partnerstwa gospodarczego” z Niemcami były 
uwarunkowane natomiast trzema następującymi czynnikami: 

- Niemcy są wiodącym partnerem handlowym Federacji Rosyjskiej, 
- RFN jest największym międzynarodowym wierzycielem Rosji, 
- ponad 1/3 importowanych przez RFN surowców energetycznych pochodzi z Rosji. 

W związku z powyższym rosyjskie interesy dotyczyły: 
- zaangażowania Niemiec w restrukturyzację rosyjskiej gospodarki, 
- niemieckiego zaangażowania na rzecz mobilizacji kapitału zagranicznego na

pływającego do Rosji, 
- dostawy energii i surowców do Niemiec22. 
W celu praktycznej realizacji „strategicznego partnerstwa gospodarczego” powołano 

roboczą grupę do spraw strategicznych kwestii współpracy gospodarczo-finansowej. 
W założeniu grupa miała się spotykać co 2-4 miesiące. Pierwsze spotkanie grupy od
było się 26 lipca 2000 roku. Jej członkowie są mianowani osobiście po trzech przez 
kanclerza federalnego i prezydenta Rosji. Grupa ta zapewnia Niemcom uprzywilejo
waną pozycję wśród pozostałych partnerów międzynarodowych Rosji. Zakres jej 
działalności obejmuje następujące 4 kompleksowe obszary: 
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- wsparcie procesu reform gospodarczych w Rosji (punkty ciężkości: rozwój sys
temu bankowego, reforma sektora energetycznego, technologie informatyczne, 
komunikacyjne i tak zwane wysokie); 

- konkretne projekty i zamierzenia inwestycyjne niemieckich przedsiębiorstw; 
- opracowanie propozycji dotyczących ułatwień w dostępie do rosyjskiego rynku; 
- dyskusja związana z instrumentami finansowania. 
Początkowo zakładano, że grupa zakończy swoją działalność po 12 miesiącach. 

Podczas szczytu niemiecko-rosyjskiego w Petersburgu (9-10 kwietnia 2001 roku) pod
jęto decyzję o przedłużeniu prac grupy o rok. Natomiast w trakcie konsultacji niemiec- 
ko-rosyjskich w Weimarze (9-10 kwietnia 2002 roku) Schröder i Putin podnieśli tę 
instytucję do rangi stałego organu w stosunkach niemiecko-rosyjskich (w międzyczasie 
w ramach grupy zostały utworzone 3 podkomisje do spraw Hermesa, banków 
i zadłużenia), który może się stać ważnym miejscem dialogu polityczno-gospodar
czego obydwu krajów. 

Dla Rosji Niemcy są głównym partnerem handlowym. W 2005 roku Rosja zajmo
wała 10. miejsce wśród państw eksportujących towary do Niemiec (21, 6 miliarda eu
ro), natomiast na liście krajów odbiorców niemieckich towarów plasowała się na 13. 
miejscu (17, 3 miliarda euro)23 24 24. 

23 http: //www. dcstatis. dc/download/d/aussh/rangfolge. pdf
24 Za: I. Wiśniewska, T. Dąbrowski, Współpraca gospodarcza Niemcy - Rosja [w: ] Stosunki Rosja 

- Niemcy w latach 1998-2005, „Raport OŚW i CSM” 2006, luty, s. 30. 
25 Ibidem, s. 35. 

W niemieckim imporcie z Rosji dominowały nośniki energii i surowce. Ponad 40% 
niemieckiego zapotrzebowania na gaz jest pokrywane z rosyjskich źródeł. Półprodukty 
stanowią drugą ważną grupę towarów importowanych z Rosji, w tym przede wszyst
kim półprodukty chemiczne i metale nieżelazne, jak miedź i nikiel. 

Niemcy są dostawcą na rynek rosyjski przede wszystkim maszyn i urządzeń, pro
duktów chemicznych, pojazdów mechanicznych, sprzętu i aparatury radiowej, telewi
zyjnej i telekomunikacyjnej. 

Niemcy sąjednym z ważniejszych inwestorów w Rosji. Pod względem wielkości za
angażowanego kapitału w Rosji RFN zajmuje 4. miejsce, za Cyprem, Holandią 
i Luksemburgiem. Na początku 2005 roku było zarejestrowanych w Rosji około 3, 5 ty
siąca firm z udziałem kapitału niemieckiego. Jedną z najpopularniejszych form inwesty
cji, zwłaszcza w sektorze usług handlowych, konsultingowych i informatycznych, było 
tworzenie wraz z kapitałem rosyjskim spółek joint venture. Wartość skumulowanych 
niemieckich inwestycji bezpośrednich w Rosji wyniosła około 9, 32 miliarda dolarów. 

Rosyjskie zaangażowanie kapitałowe w Niemczech jest bardzo skromne i wycenia
ne na poziomie pomiędzy 170 a 300 milionów euro, na początku 2005 roku było zare
jestrowanych w Niemczech około 100 firm z udziałem kapitału rosyjskiego25. 

Przykładem zaangażowania inwestycyjnego w Niemczech jest aktywność Gazpromu 
na tamtejszym rynku. Rosyjski koncern dostarcza do Niemiec 1/3 zużywanego przez ten 
kraj gazu ziemnego. Za pośrednictwem Zarubezhgaz Erdgas Handelsgesellschaft (spół
ka córka Gazpromu) koncern inwestuje w Europie w przedsiębiorstwa zajmujące się 
importem, eksportem i sprzedażą gazu. Poza tym Gazprom posiada 35% udziałów 
w Wingas GmbH, którego drugim udziałowcem jest Wintershall AG (spółka córka 
BASF). Wingas zajmuje się transportem, dystrybucją i składowaniem gazu na teryto
rium Niemiec. Spółka ta kontroluje łącznie 12% niemieckiego rynku gazowego. Na 
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podstawie porozumienia zawartego w kwietniu 2006 roku przez BASF i Gazprom, rosyj
ski koncern zwiększy swoje udziały w spółce Wingas z 35% do 50% bez jednej akcji. 
Ponadto Gazprom i Wintershall mają po połowie udziałów w Wintershall Erdgas Han
delshaus GmbH. Rosyjski koncern posiada 5, 26% udziałów w Verbundnetz Gas AG 
- Gazprom dostarcza 50% sprzedawanego przez nią gazu - oraz w Erdgas Mobil GmbH. 

W relacjach niemiecko-rosyjskich, obok współpracy politycznej i gospodarczej, 
ważną rolę wyznacza się również kontaktom społecznym. Rozwojowi kontaktów mię
dzy społeczeństwami powinien służyć „Dialog Petersburski”, którego pierwsze spotka
nie odbyło się w kwietniu 2001 roku w Petersburgu i zostało połączone z konsultacja
mi międzyrządowymi26. 

26 Archiv der Gegenwart 2001, s. 44993-44995. 
27 Rede von Bundeskanzler Gerhard Schroeder, http: //www. petersburgerdialog. de/de/2001/schroeder
28 Szerzej: Ch. Meier, Von Sankt Petersburg nach Weimar. Vor dem zwieten deutsch-russischen Dialog 

der Zivilgesellschaften, „SWP-Aktuell” 2002, Maerz, 7; Ch. Meier, Deutsch-russische Beziehungen auf 
dem Pruefstand. Der Petersburger Dialog 2001-2003, „SWP-Studie” 2003, Maerz, S10, http: //www. swp- 
-berlin. org

29 Por. P. Buras, T. Dąbrowski, Niemiecka polityka wobec Rosji [w: ] Stosunki Rosja - Niemcy w latach 
1998-2005, „Raport OŚW i CSM” 2006, luty, s. 8. '

30 H. Adomeit, K. Bastian, R. Goetz, Deutsche Russlandpolitik unter Druck, „SWP-Aktuell” 2004, De
zember, Nr. 56, s. 4, http: //www. swp-berlin. org; zob. Ch. Hacke, Die Aussenpolitik der Regierung Schroe- 
der/Fischer: Zwischenbilanz und Perspektiven, „Aus Politik und Zeitgeschichte” 2002, nr B48, s. 7-15. 

„Dialog Petersburski” miał być w zamierzeniu okazją do poszerzenia wymiany my
śli na różnych płaszczyznach oraz tworzenia ram współpracy dla rozmaitych organiza
cji z Niemiec i Rosji. Rząd koalicji SPD/Sojusz’90/Zieloni przejawiał zamiar kontynu
owania ustanowionego przez Kohla i Jelcyna niemiecko-rosyjskiego dialogu, ale nie 
Chciał ograniczać go wyłącznie do spotkań przywódców, lecz umożliwić aktywny udział 
innym osobom z kręgu polityki, gospodarki, nauki i kultury obydwu krajów. Putin 
i Schröder wyrażali życzenie, aby w przyszłości „Dialog Petersburski” odbywał się 
regularnie, na przemian w Niemczech i w Rosji. Kanclerz Schröder oceniał, że w zasad
niczy sposób przyczyni się on do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Rosji27. 

Kolejne spotkania w ramach „Dialogu Petersburskiego” odbyły się w Weimarze 
w kwietniu 2002 roku, w Petersburgu w maju 2003 roku, w Hamburgu w kwietniu 
2004 roku oraz w Petersburgu na przełomie listopada i grudnia 2005 roku. 

Sukces „Dialogu Petersburskiego” zależy między innymi od tego, czy uda się stwo
rzyć lepsze możliwości działania niemieckich organizacji pozarządowych w Rosji. 
Tym wysiłkom musi towarzyszyć rozbudowa sieci powiązań między niemieckimi or
ganizacjami pozarządowymi i ich rosyjskimi odpowiednikami. To dotyczy także 
wspierania partnerstwa między niemieckimi i rosyjskimi miastami oraz regionami28. 

Reasumując: strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie opiera się na bliskiej 
współpracy politycznej dwu- i wielostronnej oraz utrzymywaniu przez Rosję pozycji 
ważnego partnera handlowego, przede wszystkim głównego dostawcy gazu dla Nie
miec 2. 

Należy podkreślić, że Niemcy są dla Rosji tym partnerem gospodarczym, od które
go oczekuje się głównie pomocy w procesie ekonomicznej modernizacji państwa. Poza 
tym strona rosyjska dostrzegała w „partnerstwie strategicznym” z Niemcami, człon
kiem Unii Europejskiej, możliwość poszerzenia własnego międzynarodowego obszaru 
działania, to znaczy powiązania z politycznymi, gospodarczymi i obronnymi struktu
rami europejskimi oraz euroatlantyckimi30. 

http://www.petersburgerdialog.de/de/2001/schroeder
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