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Парламентські вибори 2005 р. у ФРН: 
зовнішньополітичні позиції партій 

 
У статті проаналізовано зовнішньополітичні позиції провідних політичних партій ФРН під час 

парламентських виборів 2005 р. у Німеччині. 
 
Priorities in the foreign policy of the leading political parties of Germany during parliamentary elections 

2005 in Germany are analyzed in the article.  

Федеративна Республіка Німеччина – країна, 
у якій після двох світових воєн, неодноразових 
глибоких економічних криз та розподілу країни 
на дві окремі незалежні держави вдалося створи-
ти партійну систему, що дозволяє ФРН розвива-
тися у демократичному напрямку, і як наслідок, 
вільно функціонувати на європейській та міжна-
родній арені. 

У даній статті зроблену спробу проаналізува-
ти зовнішньополітичні позиції впливових полі-
тичних партій ФРН під час парламентської ви-
борчої кампанії 2005 р. 

Найбільше різнилися зовнішньополітичні 
погляди головних суперників на виборах 2005 р. 
до парламенту – СДПН та ХДС/ХСС у питанні 
Туреччини. 

Як свідчить опитування, проведене телеком-
панією АРД напередодні виборів до парламенту 
[4], кандидат на посаду канцлера від СДПН Ґер-
гард Шредер мав найкращі аргументи, відстою-
ючи зовнішньополітичні пріоритети своєї партії. 
Так вважали більше 70 відсотків людей. СПДН 
виступала за сильну Європу, до якої, згідно з 
позицією соціал-демократів, має належати і Ту-
реччина. Тодішній Канцлер Німеччини Ґергард 
Шредер зробив наступну заяву з цього приводу: 
“Європа – це місце, де протягом довшого часу 
панує мир та благополуччя для людей, коли мо-
ва йде про процес розширення на Схід та Пів-
денний Схід. Поруч із цим має відбуватися пог-
либлення, оскільки йдеться про те, щоб Євро-

пою, яка збільшилася у розмірах, можна було 
політично керувати. Це – підґрунтя дискусії про 
конституційну угоду. Оскільки вона ніколи не 
була самоціллю, але переслідувала таке завдан-
ня. Тому ми будемо триматися процесу розши-
рення та поглиблення”.  

ХДС/ХСС стверджували, що це дослідження 
телекомпанії АРД не відбиває реальних поглядів 
німців на це питання, що більшість мешканців 
Німеччини підтримують саме їхній зовнішньо-
політичний курс та, зокрема, скептичне ставлен-
ня до членства Туреччини у ЄС. Кандидат від 
ХДС/ХСС Анґела Меркель відстоювала пози-
цію, що Анкарі цілком достатньо буде і так зва-
ного привілейованого членства: “Привілейоване 
членство – це чітка дружня пропозиція. Це, на-
приклад, означатиме, що Туреччина у питаннях 
зовнішньої політики та безпеки буде тісно по-
в’язана з європейськими інституціями” [4]. 

Різними також були позиції СДПН, ХДС/
ХСС та ВДП у питанні можливості отримання 
постійного місця у Раді Безпеки ООН для Ні-
меччини. Соціал-демократи вважали за необхід-
не, щоб Берлін був якнайкраще репрезентований 
у Організації об’єднаних націй. На противагу 
Християнські демократи та ліберали (Вільна 
демократична партія) доводили, що в ООН має 
чіткіше звучати загальноєвропейська позиція. А 
для цього потрібна співпраця між державами 
ЄС, а не місце для Німеччини в Раді Безпеки. 
Хочемо навести з цього приводу висловлювання 
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голови фракції ВДП у бундестазі Вольґанґа Ґер-
гардта: “Ми би більше хотіли одне європейське 
місце і відстоюємо цю позицію. Ми також хоті-
ли б намагатися у цьому напрямку провести й 
реформу ООН. Але не можна було взагалі почи-
нати цю кампанію, не говоривши перед тим із 
нашим найважливішим союзником – Сполуче-
ними Штатами”. 

Слід також звернути увагу на зовнішньополі-
тичну позицію ВДП, чітко спрямовану на покра-
щення стосунків із Сполученими Штатами, опі-
ки яких вдалося позбутися уряду червоно-
зелених. Наводимо висловлювання В. Ґергардта: 
“Ми із президентом США не в усьому маємо 
однакову думку. Ви знаєте, що ВДП односто-
роннє рішення щодо Іраку не вважало таким вже 
тверезим, на відміну від ХДС, який тоді у перед-
виборній кампанії був дуже непевним. Ми дума-
ємо, що Гуантанамо не відповідає ідеї батьків 
конституції США. І ми про це говоримо. Але ми 
знаємо, що геостратегічно немає альтернативи 
трансатлантичному союзу. Тому його потрібно 
якнайшвидше знову відремонтувати”.  

Якщо проаналізувати зовнішньополітичні 
позиції СДПН та ХДС/ХСС щодо Росії [3] та 
взаємну критику, що лунала з цього приводу під 
час передвиборчої кампанії 2005 р. до бундеста-
гу, можна згадати, що у коаліційних урядах із 
християнськими демократами міністрами закор-
донних справ часто ставали представники ВДП 
– Вальтер Шеєль, Ганс-Діріх Ґеншер, Клаус Кін-
кель. Зокрема їхню діяльність в уряді і критику-
вали соціал-демократи: мовляв, подивіться, що 
було за правління Гельмута Коля сім років тому 
– у зовнішній політиці рішення ухвалювалися з 
урахуванням категорій холодної війни [6].  

Коли ж до влади стали СДПН та “Союз90/
зелені”, такі категорії було відкинуто. У Берліна 
із Москвою склалися напрочуд теплі відносини. 
Але про це в своїй передвиборній програмі 
СДПН вже не згадувала, оскільки надто дружні 
стосунки російського президента з канцлером 
Німеччини Ґергардом Шредером весь час підда-
валися критиці ЗМІ та політичних опонентів. 
Хочемо навести слова Ґергарда Шредера: 
“Стратегічне партнерство між Європою та Росі-
єю існує незалежно від труднощів, які час-від-
часу знову трапляються через будову різних 
інституцій у Європейському союзі. Воно має – 
історичне значення”. 

Зовнішньополітична орієнтація ХДС/ХСС 
щодо Росії за суттю співпадала з баченням 
СДПН, але християнські демократи вважали, що 
“ німецько-російські відносини мають розвива-
тися таким чином, аби в європейських партне-
рів не виникало враження, що їх оминають, або 
що ці відносини нібито спрямовані проти ко-
гось”.  Президент Російської Федерації Володи-
мир Путін заявив з цього приводу, що не думає, 

що стосунки між Росією та Німеччиною за хрис-
тиянських демократів зміняться [3]. 

Під час парламентської виборчої кампании 
2005 р. суперечки між головними партіями-
конкурентами на місця в бундестазі – ХДС/ХСС, 
СДПН, ВДП та “Союз90/зелені” викликав чин-
ний порядок проведення виборів до європейсь-
кого парламенту. Цьому слід приділити окрему 
увагу. 

Зараз правовою основою виборів до європей-
ського парламенту є Федеральний виборчий 
закон від 16 червня 1978 року (зі змінами від 
1993 та 1997 років) [2]. Вибори проводяться у 
багатомандатних округах, межі яких збігаються 
з кордонами земель. Виборці голосують за спис-
ки політичних партій, а розподіл місць між пар-
тіями здійснюється пропорційно до кількості 
голосів, поданих за партійні списки. Для визна-
чення кількості місць, які отримує партія у Єв-
ропарламенті, голоси громадян, які взяли участь 
у виборах, діляться на 99 (кількість місць, відве-
дених для Німеччини у Європарламенті) – ви-
значається виборча квота. Голоси, подані за пар-
тійний список, діляться на квоту. Отримане ціле 
число дорівнює кількості мандатів, які отримує 
партія. В результаті такого розподілу значна 
частина голосів виборців не враховується. Пар-
тіям, які отримали найбільшу кількість таких 
голосів, надаються додаткові мандати.  

Підрахунок голосів, поданих за списки, здій-
снюється у ФРН на федеральному рівні. Якщо за 
список політичної партії було подано менше 5% 
голосів, вона не отримує жодного місця у Євро-
парламенті. Мандати, отримані партіями, розпо-
діляються за порядком розташування кандидатів 
у списках. Висування кандидатів у депутати 
здійснюється політичними партіями та загально-
європейськими партійними блоками шляхом 
реєстрації списків кандидатів. Кінцевий термін 
реєстрації списків кандидатів у ФРН: не пізніше, 
ніж за 66 днів до початку виборів на місцевому 
рівні або 68 днів – на федеральному.  

Політичні партії мають право висувати спис-
ки як на федеральному рівні (тобто, в усіх вибо-
рчих округах), так і в окремих землях. Партії, 
які не мають жодного представника в Бундестазі 
або місцевому законодавчому органі (ландтазі), 
повинні зібрати на підтримку 2000 виборців для 
висування списку в окрузі або 4000 підписів для 
висування загальнофедерального списку канди-
датів. 

Право голосу на виборах до Європарламенту 
мають громадяни Німеччини, які на день вибо-
рів досягли 18-річного віку. Громадяни Німеч-
чини, які проживають в країні, що не є членом 
Ради Європи, можуть брати участь у голосуван-
ні, якщо термін їх проживання в цій країні не 
перевищує 25 років і вони включені до списків 
виборців у Німеччині. Громадяни Німеччини, 



180 Наукові праці. Том 47. Випуск 34 

які постійно проживають за кордоном, мають 
право голосувати поштою. Участь громадян Ні-
меччини у виборах є добровільною. 

Мінімальний вік громадянина ФРН, який 
може бути обраний депутатом європейського 
парламенту, становить 18 років. Громадяни дер-
жав-членів ЄС можуть висувати свої кандидату-
ри на виборах після досягнення віку, встановле-
ного законодавством держав, громадянами яких 
вони є. 

Представники Німеччини у Європарламенті 
не можуть суміщати свої посади з посадами у 
виконавчих органах Євросоюзу та органах вико-
навчої влади ФРН. 

Всі політичні партії, за списки яких проголо-
сувало більше 0,5% громадян мають право на 
відшкодування витрат на виборчу кампанію. 
При цьому партії, за списки яких на виборах 
було подано більше 5 000 000 голосів, отриму-
ють по €0,66 за кожен голос. Іншим партіям 
сплачується по €0,51 за кожен голос.  

Ефірний час на каналах мовлення надається 
учасникам виборів на підставі угод, укладених з 
керівниками теле-, радіокомпаній.  

Проведення опитувань громадської думки в 
день голосування у ФРН заборонено.  

У ФРН вибори до Європарламенту відбува-

ються одночасно з федеральними виборами. 
Підрахунок голосів починається о 22 годині [2]. 

Найкраще, на нашу думку, про дієвість та 
ефективність стратегій ведення парламентської 
передвиборчої кампанії 2005 р., зокрема про 
раціональність вибору партіями ФРН зовніш-
ньополітичних пріоритетів з точки зору підтри-
мки виборців, скажуть результати виборів: 
ХСС отримали 35,2% других голосів виборців (у 
тому числі ХДС – 27,8% і ХСС – 7,4%), СДПН – 
34,3%, ВДП – 9,8%, “ліві” – 8,7%, “Зелені” – 
8,1%, інші політичні сили отримали 3,9% других 
голосів виборців. Це дає наступний розподіл 
місць у новому бундестазі: ХДС/ХСС – 225 
місць (у тому числі ХДС – 179 і ХСС – 46), 
СДПН – 222, ВДП – 61, “Зелені” – 51 і “ліві” – 
54. 

За інформацією федерального керівника ви-
борів Йохана Халена, у виборах взяли участь 
77,7% від загальної кількості виборців, що ма-
ють право голосу.  

За даними Статистичного комітету СДПН 
здобула перемогу у 145 виборчих округах, ХДС/
ХСС – у 149, “Зелені” – в одному, ВДП – 0 (всі 
свої місця вона має тільки за другими голосами), 
“ліві” – у трьох виборчих округах [4].  
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