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Streszczenie
Czy pod względem gospodarczym tereny byłej NRD i RFN różnią się nadal znacząco od siebie? Jak przebiegała w czasie ewolucja ekonomiczna tych obszarów? Jak szybko „Wschód” doganiał „Zachód”? Które z czynników mogły zadecydować o ewentualnych opóźnieniach? Które mogły utrudniać zbieżność? Jakim obecnie potencjałem dysponują nowe landy? Jak wygląda ich sytuacja na tle zachodnich krajów Federacji? Na
te i inne pytania stara się odpowiedzieć niniejszy artykuł, oferujący skondensowany przegląd najważniejszych kwestii gospodarczych ostatnich dwudziestu lat zjednoczonych Niemiec. W szczególności analizowane są: przestrzenny rozkład działalności gospodarczej,
etapy zbieżności dochodów między obiema częściami państwa, prawdopodobne źródła
opóźnień i przyczyny niesatysfakcjonującego tempa rozwoju, a także aktualny potencjał
gospodarczy, jakimi dysponują kraje Federacji. Odwołując się do stanu wyjściowego gospodarki byłej NRD trudno nie dostrzec niewyobrażalnego wręcz postępu, jakiego dokonano. Porównując jednak sytuację Niemiec Wschodnich z poziomem referencyjnym, czyli częścią zachodnią wciąż widoczne są liczne zapóźnienia. Ocena dokonań tego okresu
zależy niewątpliwie od przyjętej perspektywy. 20 lat po upadku muru wypowiedzi na temat konsekwencji gospodarczych zjednoczenia są coraz bardziej stonowane, a cały dotychczasowy proces streszcza najlepiej stwierdzenie „wiele dokonano, wiele wciąż pozostaje do zrobienia”.

Wprowadzenie
Termin zjednoczenie Niemiec (niem. Deutsche Wiedervereinigung) oznacza unifikację Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Republiki Federalnej Niemiec w jeden or*

Dr, adiunkt, Instytut Zachodni w Poznaniu.
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ganizm państwowy.1 Zjednoczenie Niemiec stało się faktem 3 października 1990 r. i odtąd dzień ten uznawany jest za oficjalną datę zjednoczenia Niemiec i święto narodowe.
Nie kwestionując wymiaru solidarnościowego i historycznego zwraca się uwagę, że kosztem zjednoczenia było 1,5 biliona euro, jakie Niemcy Zachodnie przekazały do 2004 r.
nowym krajom związkowym w celu dostosowania wschodnioniemieckiej gospodarki
i infrastruktury do poziomu zachodniego. Według badań instytutu Forsa, bilans przed 20.
rocznicą obalenia muru berlińskiego nie wypada dobrze ani na wschodzie, ani na zachodzie Niemiec (Jendroszczyk, 2009). Mniej niż połowa obywateli dawnej NRD uważa, że
żyje im się lepiej niż przed 20 laty. Zdaniem ekspertów, pesymizm Niemców ze wschodu jest wynikiem świadomego negowania faktów, nostalgii za NRD oraz wygórowanych
oczekiwań. Tymczasem w zachodniej części Niemiec, ludzie mają wrażenie, że ciągle finansują rozwój wschodniej części. W rezultacie zarówno Niemcy ze wschodu, jak i z zachodu skarżą się na brak sprawiedliwości społecznej (IW Trends, 2004). Jedni i drudzy
oczekiwali od zjednoczenia Niemiec znacznie więcej (Jendroszczyk, 2009).2
Celem opracowania jest próba odpowiedzi na następujące pytania: jak aktualnie wygląda sytuacja gospodarcza części wschodniej i zachodniej Niemiec, jakie procesy do tego stanu doprowadziły, w szczególności, które z nich mogły utrudniać doganianie starych landów przez nowe i, w końcu, jakim potencjałem dysponują teraz kraje związkowe. Punktem wyjścia dla rozważań było pytanie o obecny krajobraz gospodarczy Niemiec
(polaryzacja przestrzenna). Udzielenie odpowiedzi na nie oznaczało konieczność dalszego dociekania. W szczególności, jak z perspektywy czasowej kształtowały się procesy,
które za obecny stan odpowiadają (konwergencja), a także jak wygląda aktualny potencjał różnych regionów RFN do generowania wzrostu gospodarczego (analiza czynnikowa), a więc jaki może być w przyszłości prawdopodobny rozkład działalności gospodarczej. Proponowany schemat jest zatem pewnym quadrivium analitycznym.

1 W artykule określenie Niemcy Zachodnie odnosi się do 11 starych, a Niemcy Wschodnie – 5 nowych krajów związkowych.
2 Coraz częściej pojawiają się głosy o konieczności zwrócenia teraz uwagi na zaniedbywane dotąd
landy zachodnie „Kolej na zachód – oświadczyła niedawno w przypływie szczerości kanclerz Angela
Merkel, mając na myśli nie tylko drogi, ale i podniszczone szkoły, hale sportowe i budynki administracyjne”.
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Jego główne części ogniskują się wokół wyżej wymienionych pytań z wymiarów
przestrzennego, czasowego i czynnikowego. Ustosunkowanie się do zarysowanych zagadnień było możliwe dzięki odwołaniu się do literatury (przegląd piśmiennictwa), jak
i przeprowadzeniu własnych analiz. Niniejszy artykuł prezentuje najważniejsze wnioski
z tych badań.

1. Wschód–Zachód – wciąż różnice?
Tuż po upadku muru kanclerz RFN H. Kohl, w płomiennych mowach, podkreślając
historyczną doniosłość zjednoczenia Niemiec, obiecywał mieszkańcom wschodnich krajów związkowych dosłownie „kwitnące krajobrazy”. Dziś po latach można stwierdzić, że
rozbudził w ten sposób nadzieje nie tyle na poprawę sytuacji, co wręcz na szybkie dokonanie skoku cywilizacyjnego nowych krajów związkowych. Obietnic Kohla, jeśli idzie
o infrastrukturę drogową rzeczywiście dotrzymano, o czym świadczyć może rozmach
podejmowanych inwestycji. Długość dróg ekspresowych (ang. motorways) w nowych
krajach związkowych w 2006 r. wzrosła w stosunku do 1990 r. od niecałych 7% w Brandenburgii do ponad 117% w Meklemburgii–Pomorzu Przednim. W tym okresie średni
przyrost dla Niemiec Zachodnich wyniósł 11%. Imponujące, zwłaszcza w początkowym
okresie, były inwestycje dokonywane w celu pozyskania trwałych środków produkcji,
podwyższenia wartości majątku nierzeczowego i poprawiające jakość użytkowanych
gruntów. Pewnym potwierdzeniem znacznej poprawy sytuacji infrastrukturalnej Wschodnich Niemiec są także najnowsze dane dotyczące planów inwestycji komunalnych w starych i nowych krajach związkowych (Die Stunde der Kommune, Wirtschaftswoche,
2008). Według informacji Niemieckiego Instytutu Urbanistyki do 2020 r. nakłady na nowe przedsięwzięcia komunalne w Niemczech Zachodnich mają przewyższać środki przeznaczane na ten cel w części wschodniej.
Ogólnej oceny rozwoju gospodarczego Republiki Federalnej można dokonać w kontekście podstawowego modelu Nowej Ekonomii Geograficznej (NEG) (Brakman, Garretsen, van Marrewijk, 2001: 59–99). Odwołanie się do niego oznacza zatem spojrzenie
na kwestię zróżnicowania gospodarczego w kontekście sił dośrodkowych i odśrodkowych. Przybliżeniem tych pierwszych jest kategoria płac i dochodu, tych drugich – indeks
cen3. Rezultaty przeprowadzonej dla zjednoczonych Niemiec analizy kształtowania się
tych zmiennych ukazują, że wyższe płace i dochody czynią bardziej atrakcyjną lokalizacją, zarówno dla firm, jak i pracowników, zachodnie kraje Federacji.
Jednocześnie, ciągle wyższe koszty życia działające w odwrotnym kierunku, sprawiają, że teoretycznie bardziej atrakcyjnym jest region byłej NRD. Jednak siły te nie wyda3 W analizie posłużono się danymi dotyczącymi płac w sektorze produkcji przemysłowej i poziomu wynagrodzenia przypadającego na zatrudnionego na poziomie NUTS 1. Aproksymacji dochodu dokonano posługując się: całkowitymi rozmiarami produktu wytworzonego w regionie oraz wielkością
PKB per capita, a także poziomem dochodów gospodarstw domowych ogólnie i dochodem przypadającym na jednego obywatela. Indeks cen, czyli przybliżenie kosztów życia w regionie określono za pomocą wynagrodzeń w sektorach: zaopatrzenia w energię, gaz i wodę, transportowym, magazynowania i komunikacji oraz wynajmu, pośrednictwa nieruchomości i usług biznesowych.
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ją się być na tyle znaczące, by zniechęcić do podejmowania działalności gospodarczej na
zachodzie. Utrzymuje się zatem pewną polaryzację Niemiec – część zachodnia jest nadal preferowana zarówno przez przedsiębiorców, jak i pracowników.
Wydaje się, że obecne zdolności przyciągania działalności gospodarczej Niemiec
Wschodnich wciąż nie są w stanie wytworzyć przeciwwagi dla atrakcyjnego pola grawitacyjnego zachodnich krajów związkowych. Takie podejście bynajmniej nie neguje dokonanych we wschodniej części reform i zachodzących zmian, nie uznaje też bezkrytycznie krajów zachodnich Federacji za lokalizacje gospodarczo idealne. Sugeruje jedynie, jak
kształtują się relacje atrakcyjności między tymi dwoma obszarami i tym samym wskazuje, że o sukcesie przesądza względny odbiór regionu. Odwołując się do stanu wyjściowego gospodarki byłej NRD trudno nie dostrzec niewyobrażalnego wręcz postępu, jakiego
dokonano. Dochód w 2005 r. wzrósł ponad dwukrotnie w stosunku do wartości z 1991 r.
Porównując jednak sytuację Niemiec Wschodnich z poziomem referencyjnym, czyli
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Niemcami Zachodnimi, wciąż widoczna jest luka. Według monachijskiego Ifo, w 2004 r.,
około 20% ludności wschodnich krajów związkowych było bezrobotnych, płace osiągnęły 75%, a wydajność pracy – dwie trzecie wartości zachodnioniemieckiej. Dodatkowo stopa wzrostu gospodarczego (rokroczne przyrosty PKB) była o połowę niższa od tej
notowanej w Niemczech Zachodnich. Przypuszczać można, że Niemcy Zachodnie będą
tak długo dominowały gospodarczo, jak długo wschodnie landy nie zdołają wytworzyć
sił zdolnych do odwrócenie dotychczasowych procesów (Europe: Getting back together
is so hard; Eastern Germany, The Economist, 2004). Takie podejście, choć nasuwa skojarzenia do gry o sumie równej zero, wskazuje, że Niemcy Wschodnie muszą po prostu
stać się dla działalności gospodarczej bardziej atrakcyjne aniżeli część zachodnia. Mówiąc
słowami modelu, muszą wytworzyć większe siły dośrodkowe zachęcające do lokowania
przedsiębiorstw właśnie na wschodzie kraju (Uhlig, 2007: 147–167).

2. Konwergencja dochodów
Zaobserwowane zależności średniorocznego tempa wzrostu PKB, PKB per capita
oraz PKB na pracującego od ich poziomu początkowego, nie dostarczają jednoznacznej
odpowiedzi na pytanie, czy Niemcy faktycznie rozwijały się zgodnie z koncepcją doganiania, tj. czy część wschodnia kraju nadrabiała dystans dzielący ją od części zachodniej
(Malaga, 2004; Matkowski, Próchniak, 2004: 5–38). W przypadku najwyższego szczebla podziału terytorialnego (odwołującego się do dawnej NRD i RFN – dwa regiony RE)
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można zauważyć, że Niemcy Wschodnie charakteryzujące się niższym poziomem PKB
w okresie początkowym, rozwijały się z wyraźnie wyższym tempem wzrostu niż Niemcy Zachodnie.
Podobne wnioski wynikają z analizy zależności dla PKB p.c. i PKB na pracującego
(regiony odnotowujące mniejsze wartości PKB p.c. i PKB na pracującego w momencie
początkowym wykazywały wyższe średnioroczne tempo wzrostu tych kategorii). Tak
jednoznaczna interpretacja nie jest już możliwa, gdy w badaniach posłużymy się jednostkami z niższego poziomu, tj. krajów związkowych (BL), Regierungsbezirke (RB) czy
Landeskreise (LK).4 Jak wskazują szacunki, relacje tempa wzrostu i wartości początkowej opisuje najlepiej funkcja wielomianu drugiego stopnia. Jej niemonotoniczny charakter oznacza brak prostej zależności.5
Różnice w poziomie PKB mierzone wskaźnikiem Giniego (WG) ulegały zmniejszeniu w analizowanym okresie z perspektywy wszystkich poziomów podziału terytorialnego6. Jako pozytywny uznać należy fakt, że dla każdego z nich wartość WG w ostatnim
roku analizy była niższa od tej obserwowanej na początku.
4 Poziom NUTS 1 dotyczy jednostek administracyjnych zamieszkałych przez od 3 do 7 milionów
ludzi, NUTS 2 terenów z populacją od 800 000 do 3 milionów, natomiast NUTS 3 – od 180 000 do
800 000. Należy nadmienić, że w Niemczech wg metodologii Eurostatu wyróżniono 16 obszarów
NUTS 1 (Landy), 39 NUTS 2 (Regierunsbezirke) i 427 NUTS 3 (Landkreise). W sumie na terenie całej
UE występuje 97 obszarów NUTS 1, 271 NUTS 2 i 1 303 NUTS 3. pobrane 14.01.2009 – http://epp.
eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EP-08-001/EN/KS-EP-08-001-EN.PDF.
5 Starając się określić rodzaj zależności testowano każdorazowo cztery postacie funkcji trendu – linową, wielomianu stopnia drugiego, potęgową i wykładniczą. O wyborze tej właściwej, najlepiej dopasowanej do wyników obserwacji decydował wskaźnik determinacji R2 oraz istotność parametrów oceniana za pomocą testu t-Studenta i testu F dla zależności nieliniowych.
6 Im wyższa wartość WG, tym większa koncentracja cechy. WG przyjmuje wartości z przedziału
[0,1–1/n]. Przy czym wartość zerową osiąga dla równomiernego rozłożenia cechy: Melchior A., Regional Inequality and Convergence in Europe, 1995–2005, CASE Network Studies & Analysis, No 374,
2008.
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Innym, popularnym w literaturze miernikiem procesów doganiania (ang. catching-up)
jest sigma (σ) konwergencja, która zachodzi, gdy dysproporcje regionalne mierzone zazwyczaj odchyleniem standardowym PKB p.c. maleją w czasie. Analiza zróżnicowania
gospodarki Niemiec dla trzech kategorii PKB, przeprowadzona na czterech poziomach
podziału terytorialnego, potwierdza występowanie σ-konwergencji, z pewnym zastrzeżeniem w stosunku do wartości globalnego PKB. Analiza kształtowania się odchylenia standardowego tej kategorii prowadzi do wniosku, że paraboliczna postać trendu najlepiej
oddaje obserwowane zmiany.7 Nie można zatem wykluczyć przyszłego wzrostu zróżnicowania Niemiec pod tym względem.
Pewną prawidłowość zauważyć można także porównując efekt σ-konwergencji dla
PKB p.c. i PKB na pracującego dla różnych szczebli podziału terytorialnego. Dysproporcje wydają się zmniejszać bardziej na wyższym poziomie agregacji. Różnice między
7 Podobnie jak to miało miejsce we wcześniej omawianej analizie „doganiania”, także w szacunkach
sigma konwergencji testowano cztery postacie funkcji trendu. O wyborze tej właściwej, najlepiej dopasowanej do wyników obserwacji decydował wskaźnik determinacji R2 oraz istotność parametrów oceniana za pomocą testu t-Studenta i testu F dla zależności nieliniowych.
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Niemcami Zachodnimi i Wschodnimi są niwelowane szybciej aniżeli między poszczególnymi landami, czy Regierungsbezirke, a tym bardziej Landkreise (Busch, 2006: 197–
214). 8
Mimo upływu prawie dwóch dekad od momentu Zjednoczenia i wbrew optymistycznym prognozom, stopień konwergencji realnej między obiema częściami Republiki Federalnej pozostaje wciąż niesatysfakcjonujący (Kirbach i Schmiedeberg, 2008: 435). Przegląd kreślonych dotąd scenariuszy wskazuje, że nawet te, uważane parę lat temu za wyjątkowo pesymistyczne (tj. zakładające bardzo powolną konwergencję), są realizowane
w sposób niezadowalający (Berlemann i Thum, 2006: 34–39). Proces doganiania mierzony poziomem PKB p.c. w Niemczech Wschodnich zrealizowany został jedynie w niespełna 67%. J. Hall i U. Ludwig wprowadzają zatem pojęcie konwergencji Godota (od mistycznego Godota z powieści Samuela Becketta), tj. takiej, która być może zajdzie w bardzo odległej przyszłości (Hall i Ludwig, 2006: 941–953). Jednocześnie coraz powszechniejsza wśród ekonomistów niemieckich staje się opinia o pewnej dezaktualizacji dotychczasowego podejścia do konwergencji wschodnioniemieckiej gospodarki (Buch, 2007: 3).
Zamiast skupiać się na tempie doganiania starych landów przez nowe i stopniu osiągniętej zbieżności, bardziej właściwe staje się spojrzenie na konwergencję jako skomplikowany proces, w którym uczestniczą rozmaite siły. Takie ujęcie jest wyrazem pewnego
niedosytu z dotychczasowych badań – trudności w jednoznacznej ocenie zbieżności i postępów dokonanych przez nowe kraje związkowe. Jednocześnie akcentuje, że czym innym są działania mające na celu zamknięcie szeroko zrozumianej luki, a czym innym
odpowiednie ukierunkowanie ścieżki zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

3. Przyczyny słabszego wzrostu gospodarczego wschodnich krajów
Federacji w świetle diagnostyki wzrostu gospodarczego
Imponujące w pierwszych latach tuż po zjednoczeniu procesy doganiania uległy dość
gwałtownemu zahamowaniu około 1997 roku, przy czym trudno wskazać konkretną tego przyczynę. W literaturze wymienia się najczęściej wadliwie prowadzone procesy prywatyzacji, w tym funkcjonowanie Treuhandanstalt; unię walutową zgodnie z zasadą 1 DM
= 1 marka wschodnioniemiecka, czy transfer zachodnich umów tzw. Tarrifverträge, a także mniej polityczne i bardziej realne zjawiska, takie jak masowa migracja z części
wschodniej, czy bańka budowlana.9 Jako jeden z powodów stagnacji nowych krajów fe8 Mniejsze wartości odch. std. w przypadku regionów aniżeli krajów związkowych wydają się potwierdzać prawidłowość obserwowaną w UE. Raporty konwergencji gospodarczej przygotowywane
przez Komisję Europejską wskazują na malejące dysproporcje między krajami członkowskimi, ale rosnące między regionami. Im bardziej zagregowany poziom analizy, tym szybciej następuje upodabnianie
się gospodarek. W pierwszym sprawozdaniu dotyczącym polityki spójności stwierdzono, że od 1983 r.
różnice w dochodach poszczególnych państw zmniejszyły się – różnice pomiędzy regionami pozostały
jednak duże. W kolejnych sprawozdaniach pojawiały się podobne wnioski. Ostatnio KE przyznała, że
w niektórych krajach różnice między regionami nawet rosną.
9 Także wypowiedzi ekonomistów i polityków zgromadzonych 11. i 12 marca 2010 na konferencji
„20 Jahre Deutsche Einheit – Von der Transformation zur europäischen Integration”, zorganizowanej
przez Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
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deracji uznaje się nazbyt rozbudowaną pomoc państwową, nazywaną niekiedy dosłownie „opiekuńczą ręką, która paraliżuje” (Snower i Merkl, 2006: 375). Szczodre subsydia,
gotowy (zachodni) wzór procesu prywatyzacji i zachodnie modele zarządzania, dobrze
zorganizowany system opieki społecznej oferujący hojne zasiłki, czy prowadzone z rozmachem inwestycje infrastrukturalne, wszystko to paradoksalnie doprowadziło do zastoju gospodarki Wschodnich Niemiec. Nieco nieprzemyślane przyjęcie wielu zachodnich
standardów, np. powszechnego na zachodzie systemu układów zbiorowych i negocjacji
płacowych zaowocowało wystąpieniem różnego rodzaju pułapek na rynku pracy. Ich
przezwyciężenie jest możliwe tylko przy intensywnym udziale państwa i wymaga podjęcia radykalnych, zakrojonych na szeroką skalę kroków. Gorsze wyniki gospodarcze
Wschodnich Niemiec to „pokłosie muru berlińskiego” (Buch i Toubal, 2007). C. Buch
i F. Toubal badając stopień otwarcia gospodarki byłej NRD (mierzony udziałem handlu
w PKB) mówią wprost o „długim cieniu muru”, rozumiejąc przez to negatywny wpływ,
jaki przeszłość komunistyczna wywiera wciąż na rozwój nowych krajów federacji.10 Jako swoiste usprawiedliwienie tej – ciągle obecnej – dychotomii Republiki Federalnej może posłużyć analiza nawiązująca do reżimów wzrostu (Fritsch, 2004: 525). Według jego
argumentacji, regiony różnią się od siebie pod względem warunków pro-wzrostowych
i nie należy oczekiwać identycznych kombinacji czynników wzrostu w każdym z nich.
Przyjąć zatem należy za normę odmienne reżimy warunkujące rozwój poszczególnych regionów. Jak zauważa M. Fritsch, powołując się na badania empiryczne i koncepcje teoretyczne, różne siły odpowiadają za rozwój różnych sektorów gospodarki i dodatkowo są
one odmienne w poszczególnych regionach, ulegając modyfikacjom wraz z upływem
czasu. Inne były zatem mechanizmy napędzające gospodarkę wschodnich Niemiec
w pierwszym okresie po zjednoczeniu, a inne po zakończeniu tych „cieplarnianych warunków” i wykorzystaniu „renty z bycia pierwszym” (Fritsch, 2004: 538–540). O ile wynegocjowanie specjalnych przywilejów dla wschodnich krajów federacji (pomoc publiczna) zaraz po zjednoczeniu w 1990 roku nie dziwi; o tyle fakt, że prawie 20 lat od tego historycznego zdarzenia Niemcy jako jedyne państwo w UE traktowane są w wielu raportach i opracowaniach jako dwie części o odmiennych charakterystykach i trajektoriach
rozwoju – powinien skłaniać do refleksji.
Diagnostyka wzrostu D. Rodrika jest metodą identyfikowania zakłóceń prawdopodobnie odpowiedzialnych za zbyt niskie tempo wzrostu PKB (Rodrik, 2007; Hausman,
Rodrik i Velasco, 2005). Graficznym ujęciem kolejnych kroków tego procesu jest graf
o kształcie drzewa.
Istniejąca literatura nie daje raczej podstaw do stwierdzenia, że to utrudniony dostęp
do środków finansowych11, czy niski poziom korzyści społecznych12 były powodem nie10 Nawiązanie pośrednie do popularnej w modelach NEG koncepcji zależności od ścieżki (ang. path
dependency).
11 Wielomiliardowe transfery z części zachodniej przeczą temu wyraźnie, padają wręcz opinię o nadmiernym napływie środków skutkujących quasi „chorobą holenderską” (znaną w literaturze stosunków
międzynarodowych tzw. Dutch Disease).
12 Dokonane na przełomie lat inwestycje infrastrukturalne świadczą, że trudno uznać ten element –
tj. brak komplementarnych czynników produkcji w myśl podejścia D. Rodrika – za przyczynę niesatysfakcjonującego tempa wzrostu PKB.
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satysfakcjonującego tempa rozwoju gospodarki nowych krajów związkowych (Sinn,
2000; Fritsch, 2004; Franz, 2008; Burda, 2006; Sofka i Zimmermann, 2007; Sofka, 2006).
Stosując tę metodę można skonstatować, że to w zawodności rynku, głównie lub / i trudnościach w samookreśleniu się gospodarki13, w efektach zewnętrznych wydaje się tkwić
pierwotne źródło problemu Wschodnich Niemiec (Carlin, 2010). Na szczególną uwagę
zasługują przy tym korzyści zewnętrzne związane z procesami wiedzy, które nie ulegając odpowiedniej internalizacji, powodują sub-optymalny rozwój działalności. Nowe modele rozwojowe przyjmują bowiem, że największy zysk w postaci wzrostu gospodarczego (największy zwrot z zaangażowanego kapitału) przynoszą inwestycje w metropolie
i ich otoczenie, bo to one tworzą dobrą koniunkturę (Omache, 2009). Aglomeracje, a więc
wielkie miasta i ich satelity oraz skupiska działalności gospodarczej – klastry przyciągają klasę średnią, naukowców, koncentrują infrastrukturę i same w sobie są sporym rynkiem zbytu. To w nich powstają innowacje, które ciągną światową gospodarkę. Badania
instytutu IWH potwierdziły występowanie we Wschodnich Niemczech takich skupisk
przedsiębiorczości w ujęciu ilościowym (Rosenfeld, Franz i Heimpold, 2007). Jednocześnie zwróciły uwagę na brak, lub bardzo niski stopień, wykazywania przez nie cech jakościowych charakteryzujących w pełni rozwinięte klastry.14 H. Uhlig wskazuje na efek13 Chodzi o nieumiejętność znalezienia niszy w gospodarce globalnej, o czym świadczą np. słabe wyniki eksportowe.
14 Zgodnie z podejściem przyjętym przez tych autorów, tzw. przestrzennie skoncentrowane przemysły (SCI – spatially concentrated industries) powinny wykazywać znamiona klastrów, do których należą działania sieciowe oraz innowacyjne kompetencje. Analizy dotyczące wschodnich krajów Niemiec
wskazują, że przestrzennej koncentracji silnie powiązanej z występowaniem aglomeracji nie towarzyszą
jednak cechy jakościowe klastrów. Uzyskane rezultaty w obliczu procesów innowacyjnych i cech gospo-

62

Nr 2/2010(14)

WS P Ó Ł C Z E S N A E K O N O M I A

ty sieciowe, a właściwie ich brak we wschodnich landach, co czyni działalność ekonomiczną tam mniej opłacalną (Uhlig, 2007: 147–167).15 Z kolei J. Ragnitz za główną przyczynę utrzymujących się różnic między wschodnią i zachodnią częścią kraju uznaje strukturalne deficyty (Ragnitz, 2009). Zalicza do nich brak przedsiębiorstw tworzących w łańcuchu gospodarczym najwyższą wartość dodaną, niskie wyniki w obszarze działalności
badawczo-rozwojowej, czy dominację firm z sektora niskiej produktywności – elementy będące wyrazem pewnej zawodności rynku – nieoptymalnej alokacji zasobów. Jak argumentuje J. Ragnitz, odbudowę Wschodu w zasadzie sprowadzić można do wyrównywania warunków życia między regionami – do czynienia tych wschodnich bardziej atrakcyjnymi. W nowych landach brakuje bowiem, w porównaniu ze strukturą przestrzenną
części zachodniej, centrów aglomeracyjnych będących motorami wzrostu gospodarczego, których pozytywne efekty mogą rozlewać się na sąsiednie obszary stymulując dalszy
ich rozwój. Klasyczne pozytywne efekty zewnętrzne – efekty aglomeracyjne, a raczej
ich brak, są zatem przyczyną mniejszej atrakcyjności nowych krajów federacji dla działalności gospodarczej i napływu ludności. To z kolei przekłada się na rozwój całego regionu. Zdaniem J. Ragnitza, biorąc pod uwagę strukturę przestrzenną gospodarki wschodnioniemieckiej – dominacje terenów rolniczych i słabo wykształcone nieliczne centra aglomeracyjne – nie należy oczekiwać szybkiego wyrównywania się poziomów dochodu.
Podejście diagnostyki wzrostu D. Rodrika jest zawężeniem, skonkretyzowaniem
i usystematyzowaniem rozważań ad hoc poszukujących źródeł pewnego niepowodzenia
zjednoczenia np. w przyjętym kursie wymiany marki wschodnioniemieckiej na DM, czy
umowach taryfowych. Spojrzenie na problem utrzymującego się dualizmu gospodarki
Niemiec przez pryzmat diagnostyki wzrostu, to próba odpowiedzi na pytanie, co spowodowało, że wzrost produkcji w nowych landach jest niski – nie wystarczający do nadrobienia zaległości? Analiza przeprowadzona dla Niemiec Wschodnich, jakkolwiek wstępna i z natury rzeczy ograniczona do przeglądu wyselekcjonowanej literatury, pozwala
przypuszczać, że pierwotnym powodem nie satysfakcjonującego tempa wzrostu, nie pozwalającego na konwergencję z gospodarką zachodniej części kraju mogą być zakłócenia o charakterze zawodności rynku, tj. brak należytej koordynacji i informacji, które jak
sugeruje D. Rodrik, czynią działalność gospodarczą nieopłacalną.
darek wiedzo-intensywnych zdają się sugerować bezzasadność kontynuowania polityki równomiernego
dzielenia funduszy. Jednakowe sprawiedliwe traktowanie wszystkich regionów przynosi marne efekty,
jeśli nie jest wręcz marnotrawstwem. Polityka tzw. polewania z konewki powinna być zastąpiona konkretnymi, ukierunkowanymi działaniami. Wysiłki władz skupiać się zatem mają na wyselekcjonowanych regionach, wykazujących pewne przewagi i potencjał wzrostu. Kreowane w ten sposób bieguny wzrostu
mają oddziaływać pozytywnie na okoliczne tereny i stymulować rozwój całej gospodarki.
15 W celu wyjaśnienia obserwowanego wzorca zachowań (ustanie procesów konwergencji i niezmiennie wysoki poziom migracji do starych krajów związkowych) stosuje on standardowy model
uwzględniający występowanie zewnętrznych efektów sieciowych. To podejście prowadzi do wyodrębnienia dwóch równowag. Jednej charakteryzującej się wysokim usieciowieniem, wysoką przeciętną produktywnością pracy, niskim bezrobociem i brakiem emigracji i drugiej – o zupełnie odwrotnych cechach:
niskim usieciowieniu, niskiej przeciętnej produktywności pracy, wysokim bezrobociu i wysokiej emigracji. Niemcy zachodnie odpowiadają pierwszej równowadze, wschodnie – drugiej. Jak jednak konkluduje autor, otrzymane rezultaty trudno przekuć w konkretne wytyczne dla polityki regionalnej umożliwiające przejście z równowagi słabo usieciowionej do silnie usieciowionej.
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4. Syntetyczna i wieloaspektowa ocena czynników wzrostu w niemieckich
krajach związkowych
Historia gospodarcza i nauka ekonomii nie wskazują jednoznacznie, co jest przyczyną osiągnięcia i utrzymywania wysokiego oraz stabilnego wzrostu gospodarczego. Jednocześnie, podejście do niego ewoluuje od opartego na funkcji produkcji bazującej na
tradycyjnych czynnikach i całkowitej produktywności (TFP) do reżimu produkcyjności
(ang. productivity regime) uwzględniającego intensywność inwestycji, efekty zewnętrzne, korzyści skali, kompetencje pracowników sektora badawczo-rozwojowego (B+R)
(Boyer, 1998: 608–630). Dodatkowo, funkcja kluczowych dla rozwoju regionów tradycyjnych czynników, takich jak: infrastruktura fizyczna, kapitał ludzki, czy poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), jest różna w różnych częściach kraju, w różnych okresach. Wskazuje to, że odmienne etapy rozwoju gospodarczego wymagają odmiennej kombinacji czynników (Fleisher, Li i Zhao, 2009).
Dla stworzenia zbiorczego wskaźnika oceniającego potencjał wzrostu (SG) konieczne było: wyróżnienie pięciu wymiarów wzrostu – modułów grupujących specyficzne
czynniki oddziałujące bezpośrednio lub pośrednio na wzrost gospodarczy, tj. roczne przyrosty PKB. W tym celu zaproponowano schemat syntetyczno-analityczny grupujący najważniejsze elementy wzrostu gospodarczego i stanowiący fundament późniejszych badań.
Schemat – będący opisowym modelem reżimu wzrostu, ukazującym eklektyczne podejście do czynników wzrostu – stanowi narzędzie nawigacyjne dla analizy tychże determinant. Być może przyczyni się choć w niewielkim stopniu do wypełnienia luki między
Tabela 1. Schemat syntetyczno-analityczny – badanie czynników determinujących wzrost gospodarczy – podejście systemowe uwzględniające różne wymiary analizy*
Aspekt
Konkurencyjność
analizy
regionu
wzrostu
I
gospod.
Zakres
analizy

Badanie czynników występujących w makroekonomicznej
funkcji produkcji:
siły roboczej – L,
kapitału – K,
postępu techn. –
T,
całkowitej produktywności
czynników wytwórczych

Układ
branżowy
II

Koniunktura
gospodarcza
III

Kondycja
gospodarcza
IV

Katalizatory /
inhibitory
V

Głównie analiza
udziału poszczególnych sektorów
w tworzeniu PKB:
rolnictwa,
przemysłu,
budownictwa,
usług

Analiza o charakterze popytowym
kardynalnego
równania równowagi makroekonomicznej, czyli:
exportu,
importu,
konsumpcji prywatnej,
wydatków rządowych,
inwestycji

Badanie ogólnego stanu gospodarki charakteryzowanego przez
tzw. magiczny
pięciobok:
tempo wzrostu
PKB,
stopa bezrobocia,
stopa inflacji,
saldo na rachunku obrotów bieżących,
deficyt / nadwyżka sektora publicznego

Rola geografii, historii, instytucji;
np.:
system fiskalny,
struktura gospodarki – rola małych i średnich
firm,
innowacyjność,
klastry,
dostępność funduszy UE*

* Pewnym wspólnym, horyzontalnym problemem dla wszystkich wyróżnionych kategorii jest odwrócona zależność, czy też

sprzężenie zwrotne. Przykładowo, rozwój systemu finansowego sprzyja wzrostowi gospodarczemu, ale jednocześnie to
wzrost i poziom rozwoju determinują jak „głęboki” jest rynek finansowy.
Źródło: opracowanie własne.
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wysoce zmatematyzowanym, modelowym i abstrakcyjnym ujęciem kwestii wzrostu, jaki przeważa w literaturze akademickiej, a podejściem praktycznym obecnym w mediach,
czy bieżących analizach politycznych.
Wpierw zaprezentowana zostanie ogólna sytuacja Niemiec w kontekście wyróżnionych modułów odwołująca się do przeglądu literatury, a w dalszej części uwaga skupiona będzie na wewnątrz-krajowych zróżnicowaniach.
Przegląd literatury dotyczący czynników wzrostu gospodarczego odwołujących się
do funkcji produkcji każe w odniesieniu do Niemiec zwrócić uwagę na następujące charakterystyki. Tzw. „stylizowane fakty” w obrębie konkurencyjności to:
• Stosunkowo niska rola, jaką w porównaniu np. z krajami Europy Środkowo-Wschodniej odgrywa we wzroście całkowita produktywność czynników produkcji (TFP) i znaczny udział we wzroście PKB nakładów pracy (Eicher i Strobel,
2008: 39).
• Nie tylko wysoka stopa bezrobocia, ale też względnie słabe dopasowanie podaży
do popytu na pracę. Taki rynek, na którym wysokiemu bezrobociu towarzyszy wysoka stopa wakatów, określa się mianem „niedopasowanego” (20 Jahre Deutsche
Einheit – Rückblick und Ausblick, 2009: 108).
• Odwrotne kierunki masowych przepływów czynników produkcji – migrację ludności na zachód i kapitału na wschód kraju.
• Niejednoznaczna ocena czynnika pracy – poprawa w sferze ogólnego zatrudnienia
(efekt nietypowych form pracy – np. Kurzarbeit) i ambiwalentna ocena dotycząca
liczby godzin pracy (poprawa według Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy
Warunków Życia i Pracy z Dublina (Deutsche arbeiten in Europa mit am längsten,
Wirtschaftswoche, 2009) i pogorszenie – według OECD (Economic Policy Reforms: Going for Growth, OECD 2009).
• Coraz większa rola przypisywana dotychczas ignorowanemu elementowi – ziemi
i jej zasobom, co potwierdzają wyniki badań Institute der deutschen Wirtschaft
(Deutschland droht Rohstoff-Engpass, 2008) i Związku Przemysłu Niemieckiego
BDI (Rohstoff-Engpass könnte Jobkrise verschärfen, 2009), apele o wprowadzenie
aktywnej polityki surowcowej w obliczu quasi monopolu Chin na dostawy wielu
metali, nieodzownych w produkcji dóbr zaawansowanych technologicznie i rozwoju energetyki odnawialnej (Wirtschaftswoche 21.11.2009 – Industrie fordert aktive Rohstoffpolitik, Die neue Rohstoff-Opec, Rohstoffklemme bedroht die deutsche
Wirtschaft).
Z kolei stylizowane fakty na temat czynników wzrostu w ujęciu branżowym w Niemczech podkreślają, że:
• W gospodarce dominuje sektor średnich i średniowysokich technologii (Weresa,
2004).
• Wciąż słabo na tle międzynarodowym rozwinięty jest sektor usług (A gloomster’s
lament, 2007).
• Mniejsze aniżeli w innych, zaawansowanych technologicznie krajach OECD jest
znaczenie branż produkujących ICT (ang. ICT producing industries), zwłaszcza
oprogramowanie (a nie sprzęt) i relatywnie większe przemysłów korzystających
z usług ICT (ang. ICT using industries) (Fischer, Strobel, 2009). Jednocześnie nie-
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pokoi stosunkowo słaby proces rozlewania się pozytywnych efektów ze sfery produkcji ICT do sektorów korzystających.
• Rosnące znaczenie, zwłaszcza we Wschodnich Niemczech, odgrywa sektor technologii środowiskowych i klimatycznych (Der Osten führt bei Erneuerbaren Energien, 2009).
Stylizowane fakty dotyczące czynników wzrostu w ramach tzw. koniunktury, czyli
kardynalnego równania makroekonomii, pozwalają natomiast skonstatować, że w Niemczech:
• Dominacja eksportu we wzroście gospodarczym – tradycyjnego koła zamachowego gospodarki – nie wydaje się tracić na znaczeniu w obliczu kryzysu, przy czym
wciąż wyraźne są różnice między nowymi i starymi krajami związkowymi (IWF-Chef geißelt Deutschlands Exportstrategie, 2010).
• Mimo, że w okresie 1995–2007 eksport wschodnioniemiecki rósł w tempie dwukrotnie wyższym od zachodniego, nadal wolumen eksportu w relacji do PKB pozostaje na poziomie o połowę niższym od zachodnioniemieckiego (20 Jahre Deutsche Einheit – Rückblick und Ausblick, 2009: 38).
• Stosunkowo mała (w porównaniu z innymi gospodarkami rozwiniętymi i wobec
udziału eksportu) jest konsumpcja prywatna (Rebalancing the world economy:
Germany. The lives of others, 2009).
• Wydatki publiczne, opierające się na zasadzie równego przydziału w zakresie pomocy ukierunkowanej na wyrównywanie poziomu rozwoju ocenianie są jako mało efektywne (Rosenfeld, Heimpold i Franz, 2007: 73).
• Okres pozjednoczeniowy charakteryzował się we Wschodnich Niemczech dużą
nierównowagą między popytem a podażą (lewa i prawa strona kardynalnego równania makroekonomii). Nadwyżka popytu nad wytworzonym w regionie PKB (der
Nachfrageüberhang) malała jednak systematycznie od około 72% w 1991 roku do
10% w 2007 roku (20 Jahre Deutsche Einheit – Rückblick und Ausblick, 2009: 36).
Stylizowane fakty dotyczące czynników wzrostu, określanych jako ogólna kondycja
niemieckiej gospodarki wskazują z kolei na:
• Korzystną, niską inflację, ale w kontekście UGW negatywnie oddziałującą na poziom realnych stóp procentowych (European Economic Advisory Group Report,
2007: 6).
• Stosunkowo wysokie bezrobocie i wciąż utrzymujące się bardzo wyraźne dysproporcje między częścią wschodnią i zachodnią kraju, zjawisko „Mismatch” – niedopasowania na rynku pracy i dominację bezrobocia długoterminowego (ponad
1 rok).
• Budżet omal zrównoważony w 2008 roku, w efekcie kryzysu finansowego może
osiągnąć w 2015 r. deficyt wysokości 6% PKB, dług publiczny sięgać może 2 bilionów euro w 2013 roku, jakkolwiek wprowadzenie konstytucyjnego „hamulca”
długu ma umożliwić konsolidację finansów publicznych (Statsverschuldung, 2009).
• Potencjalny, negatywny wpływ spadku eksportu (rezultat ogólnoświatowej recesji)
na dotychczas rewelacyjne saldo bilansu obrotów bieżących (Płóciennik, 2010).
Stylizowane fakty na temat klimatu gospodarczego, czyli pozostałych elementów determinujących wzrost gospodarczy zwracają natomiast uwagę na:
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• Jeden z najbardziej skomplikowanych na świecie (sądząc po liczbie poradników –
10% światowej literatury) systemów podatkowych (zwłaszcza w obrębie podatków
dochodowych PIT); roczne koszty zarządzania tak skomplikowanym systemem
wyceniane są na 1,4% PKB.
• Negatywny z punktu widzenia i tak słabej w Niemczech konsumpcji prywatnej poziom podatków pośrednich, zwłaszcza decyzja o podniesieniu w 2007 r. stawki
VAT o 3 punkty procentowe do 19%.
• Dobrze rozwinięty sektor małych i średnich przedsiębiorstw, to z jednej strony siła niemieckiej gospodarki, z drugiej strony – przyczyna negatywnego rozdrobnienia Wschodnich Niemiec (niem. Kleinteilige Wirtschaftsstruktur) (Mittelstandmonitor, 2007).
• Faktyczna wartość pozyskanego w formie BIZ kapitału pozostaje na niższym poziomie aniżeli wynikałoby to z potencjału tkwiącego w gospodarce. Dane z lat
2005–2007 klasyfikują Niemcy na wysokim 6 miejscu pod względem potencjalnych możliwości do przyciągania kapitału zagranicznego i jednocześnie na odległym 108 miejscu pod względem rzeczywiście pozyskanych BIZ (UNCTAD World
Investment Report 2005).
• Regionalne zróżnicowanie działalności BIZ i utrzymujące się wśród zagranicznych podmiotów preferowanie Niemiec Zachodnich (tam znajdują się centrale firm
i laboratoria B+R).
• Niepowodzenia polityki równomiernego przydziału środków, zmiana paradygmatu rozwoju regionalnego i sukces prototypowych inicjatyw „BioReggio” i „InnoReggio” oraz rozwijające się w części wschodniej klastry wykorzystujące tradycje
silnych ośrodków przemysłowo-naukowych np. w Jenie, Dreźnie, stymulują
w Niemczech dalszy rozwój polityki promowania skupisk, jakkolwiek póki co niejednoznacznie ocenianej (Dohse, 2005: 33–41).
• Dość silną współpracę nauki z biznesem i skłonność do komercjalizacji wyników
B+R (liczba patentów), ale krytykę systemu szkolnego – brak autonomii uczelni
i niską elastyczność przemiany TFP (którego źródłem jest kapitał badawczy zakumulowany dzięki B+R) we wzrost gospodarczy (Germany’s mediocre universities,
On shaky foundations, 2009; RWI Kurzbericht, 2005:13–14).
• Pod względem syntetycznego indeksu innowacyjności SI – opracowywanego przez
Komisję Europejską – obejmującego między innymi: kapitał ludzki, wydatki na
badania i rozwój (B+R), innowacyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP), własność intelektualną – w 2009 roku Niemcy zajmowały wysoką trzecią
(awans z pozycji czwartej w 2008 r.) lokatę na tle 27 krajów UE zaraz za Finlandią i Szwecją, i zaliczone zostały do grupy „liderów innowacyjności” (European
Innovation Scoreboard 2009, Comparative Analysis of Innovation Performance,
2010). Zwraca uwagę rozdźwięk w ocenie potencjału B+R ośrodków międzynarodowych, np. Komisji Europejskiej (European Research Area 2007 – Key Figures,
2007)16, a instytucji niemieckich np. nadreńskiego RWI (RWI Kurzbericht, 2005).
16 Jest to zestawienie na wzór tradycyjnego bilansu handlowego, ale dotyczy tylko dóbr określanych jako zaawansowane technologicznie.
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Atutami niemieckiemu systemu innowacji są dość wysoka komercjalizacja, znajdująca swój wyraz np. w wartości eksportu i liczba firm wprowadzających innowacje, natomiast zagrożeń upatruje się w dostępności i jakości kapitału ludzkiego
oraz możliwościach finansowania.
• Raczej negatywną ocenę ogólnego systemu instytucyjnego – utrudniony dostęp do
kapitału ryzyka (Heckman, 2002: 20), „gorset” ograniczeń UGW (Feldstein, 2003),
system administracyjny o charakterze kooperacyjnym, a nie konkurującym federalizmie (Berthold i Fricke, 2007: 279–317)17, czynniki socjalne – postawa poszukiwania renty, nadmierne regulacje rynku pracy, funkcjonowanie związków cechowych, rzemieślniczych, czy utrudniony dostęp do zawodu.
Wyróżnione moduły dla analizy wzrostu stanowiły punkt wyjścia dla skonstruowania cząstkowych, a następnie sumarycznego wskaźnika (SG) oceniającego potencjał
wzrostu niemieckich krajów związkowych. W szczególności: wybrano zmienne przybliżające poszczególne kategorie18; na podstawie danych statystycznych zanalizowano ich
obecny stan i dynamikę zmian; oszacowano wskaźniki cząstkowe poprzez zestawienie sytuacji bieżącej i zmian oraz przypisanie wag poszczególnym elementom19 i w końcu obliczono syntetyczny wskaźnik potencjału gospodarczego. Wybrano: w obrębie modułu
I – ujęcia podażowego, odwołującego się do makroekonomicznej funkcji produkcji: produktywność – PKB w cenach bieżących na zatrudnionego; zatrudnienie – liczba pracujących (tysiące osób) oraz czas pracy (miliony godzin/rok). W obrębie modułu II – podziału branżowego, określającego rolę poszczególnych sektorów we wzroście gospodarczym: rolnictwo, przemysł przetwórczy i usługi – udział w tworzeniu wartości dodanej
gospodarki, w milionach euro, ceny bieżące. W obrębie części III – koniunktury gospodarczej, czyli elementów kardynalnego równania makroekonomii: konsumpcję prywatną – wydatki konsumentów w cenach bieżących w milionach euro, eksport, inwestycje
i wydatki rządowe – w milionach euro, ceny bieżące. W obrębie modułu IV – kondycji
17 N. Berthold i H. Fricke podkreślają korzyści, jakie w systemie federalnym płyną z konkurencji
między regionami. Traktują ją jako: motor wzrostu gospodarczego, czynnik napędzający inwestycje, motywację do wydajniejszych i efektywniejszych działań, czy też czynnik katalizujący prowadzenie polityki dostosowanej do lokalnych potrzeb, w myśl stosowanej w Unii Europejskiej zasady subsydiarności.
Wskazują jednocześnie na niekorzyści płynące z międzyregionalnej redystrybucji (niem. interregionale
Umverteilung), która dosłownie jest czynnikiem „hamującym wzrost”. Postulują zastąpienia obecnego
federalizmu kooperacyjnego (niem. kooperative Föderalismus), federalizmem konkurującym (niem. wettbewerbliche Föderailsmus).
18 Materiał pochodził z baz danych niemieckiego urzędu statystycznego Destatis Online Datenbank
Genesis – Gemainsame Neue Statistische Informations-System, baz regionalnych VGRL – Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder VRGL i roczników statystycznych Bundes Jahresbuch i dotyczył 16 krajów związkowych, w latach 1991–2009.
19 Przypisanie wag poszczególnym czynnikom – w rankingu Bundeslaenderranking INSM wagi
oszacowano na podstawie szacunków ekonometrycznych – regresji oraz wyników ankiet eksportów i mają one jedynie orientacyjny charakter (http://www.bundeslaenderranking.de/methodik.html). W Rankingu Konkurencyjności Forum Ekonomicznego z Genewy precyzyjne wagi dla indeksów cząstkowych indeksu syntetycznego GCI obliczono za pomocą regresji – wpływ poszczególnych elementów na PKB p.c.
(http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf, s. 8). W przypadku proponowanego SG, wartość wag przypisana poszczególnym elementom jest skutkiem dokonanego przeglądu piśmiennictwa w zakresie czynników wzrostu gospodarczego i ma charakter arbitralny.
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gospodarczej wyznaczonej kształtowaniem się głównych wskaźników makroekonomicznych: poziom inflacji – średni wzrost cen w okresie 2008–2005; stopę bezrobocia – %
osób pozostających bez pracy w stosunku do wszystkich osób w wieku produkcyjnym;
wzrost PKB – % zmiany rok do roku; saldo obrotów bieżących (handel zagraniczny) –
różnica między wartością eksportu i importu w danym roku oraz saldo finansów publicznych – dług budżetu landu w milionach euro. W obrębie części V – klimatu gospodarczego, obejmującego pozostałe potencjalne determinanty wzrostu gospodarczego, uwagę
zwrócono na determinanty kluczowe dla rozwoju gospodarek opartych na wiedzy tj.: liczbę studentów – w danym roku akademickim; wydatki na B+R – rocznie, zarówno publiczne, jak i prywatne; zatrudnienie w sektorze wiedzo-intensywnym oraz liczbę zgłoszeń patentowych – w ciągu roku do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO).
Najwyższy potencjał wzrostu gospodarczego wykazuje (tj. najwyższą wartość SG
osiągnęła) Bawaria 0,60 punktów, następnie Badenia Wirtembergia – 0,55 i Nadrenia
Północna Westfalia – 0,52. Czwarte miejsce ze znacznie niższą punktacją zajmuje Dolna Saksonia – 0,35. Najsłabszy potencjał mierzony SG wykazują Berlin – 0,15, Brema –
0,17, Saksonia Anhalt i Meklemburgia Pomorze Przednie – 0,19. Otrzymane rezultaty potwierdzają po części wcześniejsze wnioski innych badań o wciąż utrzymujących się dysproporcjach Wschód–Zachód. Jest to szczególnie wyraźne, gdy pod uwagę weźmiemy
czynniki makroekonomicznej funkcji produkcji (moduł I) i kluczowe dla wzrostu gospodarek opartych na wiedzy czynniki ogólnego klimatu gospodarczego (V).
Wschodnie landy, za wyjątkiem Berlina, tworzą klaster zlokalizowany w lewej dolnej części rys. 10. W uzyskanych rezultatach, z jednej strony widać pewną monotonię, jeśli chodzi o liderów – dominacja Badenii Wirtembergii i Bawarii w większości kategorii
jest wyraźna. Z drugiej strony cieszyć może postęp osiągany przez nowe kraje związkowe – Meklemburgia Pomorze Przednie, Turyngia czy Saksonia prowadzą bowiem w rankingach dynamiki w wielu kategoriach.
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Zakończenie
Choć dokonano ogromnego postępu i w porównaniu z stanem wyjściowym NRD
w 1990 roku sytuacja gospodarki Wschodnich Niemiec uległa znacznej poprawie, nadal
widoczne są różnice w stosunku do części zachodniej kraju, o czym świadczą wskaźniki
bezrobocia, produktywności, czy roli eksportu itp. Wyższe płace i dochody czynią stare
kraje związkowe atrakcyjniejszymi dla inwestorów i pracowników, a koszty życie paradoksalnie wcale nie zmniejszają tej atrakcyjności. Szybki proces doganiania ekonomicznego został zahamowany około 1997 roku. Zależność „im biedniejszy region, tym wyższe tempo wzrostu PKB”, jak zakłada koncepcja konwergencji beta absolutnej zaobserwowano dla kategorii PKB, p.c. i PKB na pracującego, ale już nie dla globalnego PKB.
Jednocześnie malejące w czasie wartości odchylenia standardowego PKB p.c. potwierdzają występowanie konwergencji sigma. Także wartości wskaźnika Giniego mierzącego dysproporcje regionalne były w ostatnim roku analizy mniejsze aniżeli w momencie
wyjściowym – roku 1991.
W świetle diagnostyki wzrostu D. Rodrika można postawić tezę, że niesatysfakcjonujące tempo wzrostu gospodarki wschodnich landów było wynikiem nie braku dostępności środków finansowych czy niskiego poziomu korzyści społecznych, a raczej nieokreślenia się gospodarki, nieodnalezienia miejsca w międzynarodowym podziale pracy
i w szczególnej zawodności rynku – niepojawienia się efektów zewnętrznych zwłaszcza
korzyści zewnętrznych związanych z procesami wiedzy, które nie ulegając odpowiedniej
internalizacji, powodują suboptymalny rozwój działalności. Aktualne wyposażenie
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w czynniki generujące wzrost gospodarczy sugeruje, że zachodnie kraje Federacji wciąż
dysponują większym potencjałem rozwojowym.
20 lat po upadku muru, wypowiedzi na temat konsekwencji gospodarczych zjednoczenia są znacznie bardziej stonowane, a cały dotychczasowy proces zjednoczeniowy
streszcza najlepiej stwierdzenie: „wiele dokonano, wiele wciąż pozostaje do zrobienia”
(Ragnitz, Scharfe i Schwirtz, 2009).
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Problems of Economic Development in Reunified Germany.
Retrospective Approach
Summary
Does Eastern Germany differ significantly from Western part in economic terms?
How have new Bundesländer been developing over past twenty years? How fast has East
been catching up with West? What could have hampered convergence? How today are
German states equipped with factors determining future growth? How the new
Bundesländer performed do compared with the old ones? This paper seeks to address
above mentioned questions. It offers a comprehensive review of key economic
developments of two decades of reunited Germany. Particularly it examines current
economic landscape; investigates convergence processes taking place since reunification
and tries to identify most likely impediments hampering full catching up. Finally, it aims
at assessing contemporary growth potential of German states. With respect to the starting
point – poor performance of East Germany back in 1990 the progress made and results
achieved are impressive. Though, comparing the situation with Western part of the country
– significant discrepancies continue to exist. Certainly, assessment of the last twenty years
of reunited Germany hinges much upon perspective taken. Two decades after Berlin Wall
Fall opinions on economic consequences of reunification are more balanced, since „much
has been achieved, but much still needs to be done”.
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