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1. Úvod 

Problematika transformace postkomunistických zemí, zejména pak její strategie 

a výsledky, představuje časté téma odborných diskusí, i když převážně v rámci 

ekonomické obce. Podobně je tomu v případě komparace použitých strategií a 

privatizačních metod. Pozoruhodné však je, že v české odborné literatuře je poněkud 

opomíjen příklad transformace východoněmecké ekonomiky, pravděpodobně pro její 

unikátní podmínky. V rámci transformačního procesu, který se vyznačoval obrovskými 

náklady, byla pak věnována jen minimální pozornost jeho regionálním (geografickým) 

aspektům. Monografie zabývající se transformačním procesem z tohoto pohledu se 

objevují až od poloviny 90. let minulého století (Pohl 2002, Blien, Wolf 2001, 

Moravcová 2000, Niebuhrová 1999, Eckart 1998, Bosch 1995). 

Průběh ekonomické transformace nových spolkových zemí Německa a s ní 

souvisejících dopadů na německé hospodářství je v SRN stále jedno z často 

diskutovaných témat. V současnosti - ve světle nepříznivé ekonomické situace nejen 

východní části země, ale i Německa jako celku -již jednoznačně převažuje negativní 

hodnocení přijaté šokové transformační strategie. Je také zřejmé, že u vědomí těch 

nejvýznamnějších sociálně ekonomických (i politických) konsekvencí nezdařilé 

transformace jsou otázky regionálního vývoje vnímány jako druhořadé. Přesto není 

nezajímavé se jimi, zejména ve srovnání s vývojem v jiných transitivních ekonomikách, 

zabývat, hledat paralely, rozdíly a tím také poučení. 

Při zkoumání transitivních zemí střední a východní Evropy je třeba vnímat 

výraznou odlišnost průběhu procesu transformace a zkušeností postkomunistických 

zemí. Vývoj regionálních struktur v zemích středovýchodní Evropy je, jak v období 

socialismu, tak v období po převratu, charakterizován markantními a hlubokými 

regionálními diferenciačními procesy (Tomeš, Hampl 1999, Cséfalvay 1997, Tomeš 

1996). Pavlínek v duchu alternativních přístupů k transformačním procesům ve střední a 

východní Evropě uvádí, že "konkrétní strategie a konkrétní průběh transformace jsou 

výsledkem kombinace možností rozvoje ovlivněných jak minulým vývojem, tak aktivně 

uskutečiíovanými strategiemi" (Pavlínek 2002, s. 726). Významnou výjimkou 

v porovnání s vývojem v ostatních transitivních zemích je zde - právě v této rigorózní 

práci rozebírané- východní Německo. 

Také v případě transformace nových spolkových zemí SRN lze při analýze 

jejího dopadu na hospodářství země vysledovat několik podobných charakteristik jako 
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u ostatních zemí (výrazný růst nezaměstnanosti, výrazný pokles zaměstnanosti 

v sekundéru atd.). V procesu ekonomické transformace nových spolkových zemí SRN 

se však jedná o zcela odlišný způsob jejího provedení, než je tomu u jiných 

transformujících se ekonomik střední a východní Evropy (SVE). Výraznou úlohu zde 

přitom hrálo a stále hraje sjednocení Německa. 

Pouze v případě východního Německa lze hovořit o uplatnění skutečně šokové 

strategie. Ta vyniká zejména ve srovnání s tzv. šokovou československou resp. českou 

transformací, kterou prosadila někdejší Klausova vláda. Zatímco na začátku procesu se 

měkká východoněmecká marka stala doslova přes noc tvrdou měnou (tedy prodělala 

radikální revalvaci) a východoněmecké podniky se tak staly rychle 

nekonkurenceschopnými, československá koruna devalvovala během krátké doby 

třikrát- nejrazantněji ze srovnatelných zemí, čímž byla mnoha podnikům dána možnost 

adaptovat se na nové podmínky. 

Ačkoliv mnoho ekonomů z odborného hlediska před rychlým propojením 

východoněmecké a západoněmecké ekonomiky varovalo, "přání" čelných politických 

představitelů, požadujících rychlé sjednocení, bylo nakonec rozhodující. 

Stěžejní otázkou, k jejímuž zodpovězení by měla přispět i tato diplomová práce, 

je, jak transfom1aci nových spolkových zemí Německa vlastně hodnotit, zda kladně 

nebo spíše negativně. Další dosud nezodpovězenou otázkou jsou geografické aspekty 

transformace, tedy jak se radikální změna projevila v prostoru. 

Předložená rigorózní práce přináší komparaci rozsáhlého souboru studií a analýz 

zabývajících se otázkou specifické transformace bývalé Německé demokratické 

republiky, jejími regionálními aspekty a dopady, zejména po sjednocení Německa. Dále 

je založena na komparativní analýze a interpretaci regionálních rozdílů a vývoje 

regionální variability v nových spolkových zemích Německa na základě využití řady 

sociálně ekonomických indikátorů za relevantní regionální jednotky, v tomto případě 

Kreise (NUTS 3). 

V rámci hlavního cíle hodnocení transformace a jejích dopadů a tedy v rámci 

zmapování regionálního vývoje v průběhu 90. let byly stanoveny i specifické cíle: 

a) konfrontace plánů a názorů na realizaci sjednocení v ekonomickém smyslu, 

b) hodnocení regionálního vývoje - geografických aspektů sjednocení a šokové 

transfom1ace, 
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c) hodnocení významu tradičních geografických faktorů (princip hierarchie 

center, geografická poloha, kvalita pracovních sil, infrastruktura) v procesu 

regionálního vývoje nových spolkových zemí po sjednocení Německa. 

V rámci uvedených cílů byly stanoveny i následující hypotézy: 

1 . šoková terapie východoněmecké ekonomiky byla z hlediska důsledků fatální a 

způsobila v nových spolkových zemích návrat k hospodářské struktuře existující 

před 2. světovou válkou, 

2. obrovský úpadek východoněmecké ekonomiky ani následný relativně významný 

rúst nevedl - na rozdíl od ostatních postkomunistických zemí - k výraznému 

prohloubení regionálních rozdílú. 

Práce je strukturována do 7 kapitol, po nichž následují přílohy. Po úvodu 

následuje kapitola 2, věnovaná diskusi literatury a východiskúm práce. Ve třetí kapitole 

je mapována datová základna a interpretována metodika zpracování dat. V kapitole 4 je 

přiblížen vlastní průběh transformace v nových spolkových zemích a její sociálně 

ekonomické a regionální aspekty. Následující 5. kapitola sleduje faktory ovlivňující 

prostorovou diferenciaci a regionální politiku. V 6. kapitole jsou interpretovány 

proměny regionálního obrazu, diskutována existence potenciálních pólú rozvoje a 

uvedeny příklady úspěšných a neúspěšných regionů v procesu ekonomické 

transfonnace. Závěr práce shrnuje dopady sjednocení Německa a šokové terapie na 

regionální diferenciaci NSZ. 
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2. Diskuse literatury a východiska práce 

Rychlé sjednocení východního a západního Německa, jež významně ovlivnilo 

hospodářskou transformaci nových spolkových zemí, bylo výsledkem rozhodnutí 

nejvyšších politických představitelů SRN. Dne 7. 2. 1989 nabídl kancléř Kohl -

k velkému překvapení kabinetu i Spolkové banky - politickým představitelům NDR 

jednání o měnové unii. I když mnozí představitelé z řad odborné veřejnosti - mj. 

tehdejší prezident Spolkové banky Pohl, členové samotné Kohlovy vlády - ministr 

hospodářství Haussmann, ministr financí Waigel - stejně jako ministerský předseda 

NDR Modrow od rychlé měnové unie odrazovali, stala se tato 1. 7. 1990 skutečností 

(Marsch 1992, s. 274). První myšlenky týkající se rychlého propojení obou německých 

ekonomik byly údajně vedeny prostou obavou před narůstající imigrací občanů NDR do 

SRN1 (Siebert 1992, s. 19). Vzhledem k faktu, že proces rychlého sjednocení nebyl, i 

přes množství varovných hlasů z řad odborné veřejnosti, založen na žádné teoretické 

koncepci, není ani v této práci zmíněn jakýkoliv teoretický přístup související se 

sjednocením Německa. V době sjednocení obou německých ekonomik pravděpodobně 

žádné teoretické koncepty sjednocení neexistovaly. 

Práce tématicky blízké této rigorózní práci pocházejí především z per 

německých autorů z výzkumných pracovišť v SRN, kteří znají problematiku přirozeně 

nejlépe. Autorem této práce bylo zjištěno, že původ či místo (region) působení autora 

(tedy východní či západní Německo) nejsou rozhodujícím činitelem, jenž by odlišoval 

stanoviska a hodnocení jednotlivých studií.2 Z tohoto důvodu nejsou diskutované studie 

podle tohoto principu (tedy na práce východoněmeckých a západoněmeckých autorů) 

v této kapitole rozlišovány. Příslušné práce lze spíše diferencovat na základě výběru 

tématu. 

Sociálně ekonomická transformace, kterou podstoupila většina zemí bývalého 

socialistického tábora, představuje složitý proces, v jehož průběhu mimo jiné došlo ve 

1 Od otevření hranice mezi oběma německými státy do konce roku 1989 emigrovalo do SRN podle údajů 
SBW 343 tisíc občanů NDR, dalších 85 tisíc v prvních šesti měsících roku 1990. Výsledky ankety 
prováděné v NDR statistickými úřady SRN předpokládaly další cca 3 mil. obyvatel NDR uvažujících o 
přesídlení do západních spolkových zemí (Siebert 1992, s. 19). 

2 Lze zde také poukázat na fakt, že velká část stěžejních studií zabývajících se podobnou problematikou, 
je společným dílem východoněmeckých i západoněmeckých autorů a institucí (viz jednotlivé 
Fortschrittsberichte, např. Fortschrittsbericht Ostdeutschland 2002). 
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všech zemích zpočátku k výraznému poklesu hospodářského výkonu a v následující 

etapě k velkým změnám ekonomické struktury. Tyto změny se pochopitelně - ve větší 

či v menší míře- projevily také v prostoru. Ačkoli se jednalo o procesy, které sledovaly 

stejné cíle, je hodnocení transformace bývalé Německé demokratické republiky ve 

srovnání s ostatními zeměmi Středovýchodní Evropy problematické. Literatura 

zabývající se transformací postkomunistických zemí a jejími geografickými aspekty, je 

poměrně bohatá, ale většina prací neněmeckých autorů nevěnuje (až na výjimky: Kraft, 

Váhalová 2003, Cséfalvay 1997, Maggi, Nijkamp 1992, Murrell 1992) východnímu 

Německu patřičnou pozornost. 

V této souvislosti je nutné zdůraznit, že v průběhu transformace, přesněji řečeno 

se zvyšujícím se časovým odstupem, je proces transformace ve všech zemích hodnocen 

stále kritičtěji, zejména pak právě v případě nových spolkových zemí Německa. Oproti 

vývoji v dalších transitivních ekonomikách SVE se proces transformace v NSZ 

vyznačuje mnoha specifickými rysy. Základní a největší rozdíl, který spočíval ve 

spojení obou německých států a vyznačoval se střetem dvou odlišných ekonomik a 

společností, shrnuje Mlčoch (2002, s. 272): "jedinou v praxi uskutečněnou "šokovou 

terapií" v restrukturalizaci vlastnických vztahů byl případ východních oblastí Německa 

po sjednocení. Ve velmi krátké době byla ustavena v bývalé NDR vlastnická práva na 

principu "institucionálního xeroxu" právního rámce NSR. Organizátorem šoku byl 

Treuhandanstalt, centrální instituce kopírující někdejší organizační strukturu 

ekonomiky NDR a používající jakéhosi "plánovacího dialogu" se soukromým sektorem 

ucházejícím se o privatizaci. ... Ve hře byly nejen ceny kapitálových aktiv, ale i závazky 

budoucí zaměstnanosti a budoucích investic. A co hlavně: stát- jeden z nejbohatších na 

světě - byl oním "asymetrickým hráčem", který platil "nenulovost součtu" těchto 

privatizačních her. A cena hry - náklady na likvidaci, odepsání dluhů, restrukturalizaci 

a restituce - byla obrovská. Již z tohoto důvodu byla tato cesta nedosažitelná pro 

ostatní země .... " 

V případě transformačního procesu ve východním Německu se mluví - ve 

srovnání s transformačními procesy v ostatních státech SVE - o jeho mnohem 

rychlejším - hluboko sahajícím - provedení (Kehrer 2000, Inotai 1993). Navazující 

šokové otevření trhu, rychlé zavedení "tvrdé" německé marky3
, stejně jako ztráta 

východních trhů znamenaly zcela zásadní propad produkce a tím i skokový růst 

3 Na rozdíl od vývoje v Česku, kde došlo k ojedinělé (trojnásobné) radikální devalvaci koruny, 
umožňující výrazně omezit propad exportu a produkce (Tomeš 1996, s. 280). 
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nezaměstnanosti. Zejména z tohoto hlediska může být podle řady autorů (Franzke 2002, 

Blien, Wolf2001, Eckart 1998, Biichner, Grundmanu 1995, Hochmann, Dresler, Tietze 

1995, Bach 1994, Berkner 1993, Bergmann 1992) transformace ve VSZ celkově 

hodnocena spíše negativně. Poměrně negativně nahlíží na vývoj východoněmeckého 

hospodářství v souvislosti se sjednocením Německa také Bosch (1995). Ten se přiklání 

k názoru, že z čistě ekonomického hlediska by pomalé hospodářské "srůstání" 

východního a západního Německa bylo pro obě zúčastněné strany výhodnější (Bosch 

1995, s. 12). Transformace východního Německa "vlastní silou" by podle něj podstatně 

podpořila východoněmecké sebevědomí, tlumila západoněmeckou povýšenost a 

celkové náklady transformace by byly mnohem nižší. Někteří autoři vyzdvihují 

pozitivní aspekty sjednocení Německa a následujících procesů. Kraft, Váhalová (2003, 

s. 6) hodnotí pozitivně " ... vytvoření "paktu solidarity" v březnu r. 1993. Na jeho 

základě se zintenzivnily přerozdělovací procesy ve prospěch nových spolkových zemí, 

podporované v roce 1995 zvýšením daně z příjmů .... " 

Podle převažujícího tématu lze práce autorů rozdělit na dvě období s pomyslným 

milníkem v polovině 90. let. 

V prvních letech po sjednocení (vzhledem ke zmíněnému šoku) se autoři 

zabývají spíše ekonomickými konsekvencemi a aspekty transformace v NSZ, přičemž 

hlavní předmět zájmu německé odborné (ale i široké) veřejnosti představovaly rozdíly 

v příjmech mezi západním a východním Německem (Beck 1991, Fuest, Kroker 1992, 

Haussermann 1992, Sarrazin 1992, Selke 1991 ). V průběhu prvního období se většina 

autorů omezuje na popis hospodářského vývoje způsobeného transformačním procesem 

a nepřistupuje k zásadnímu hodnocení příčin vývoje v NSZ. 

Zhruba od poloviny 90. let, tedy s odstupem času, který je nutný k tomu, aby se 

změny mohly projevit, přibývá na významu výzkum regionálních aspektů transformace 

(Blien, Wolf 2001, Eckart, Sedlacek 1999, Grimm 1996, Grundmanu 1995, Heimpold 

1997, Niebuhrová 1999). 

Zatímco v Česku a Maďarsku je v 90. letech ve značné míře věnována pozornost 

autorů vytvářející se dichotomii západ-východ, příp. jihozápad-severovýchod (Tomeš, 

Hampl 1999, Cséfalvay 1997, Tomeš 1996, Grabher 1994 ), v NSZ je zkoumána 

možnost vytváření ekonomické a regionální polarity jih-sever, označované v německé 

literatuře jako "Siid-Nord Gefalle" (např. Rother 1997). Jestliže Cséfalvay (1997) ještě 

v roce 1997 cituje argumenty starších prací německých autorů (Klodt 1996, Bergmann 

1992, Sinn, Sinnová 1993) předpokládající existenci výrazných rozdílů jih-sever, 
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novější práce naopak na základě hodnocení rozsáhlého komplexního souboru indikátorů 

formování této dichotomie vyvracejí (Fortschrittsbericht 2002, Kratke 2000, 

Regionalanalyse Ostdeutschland 2000).4 

Z hlediska teoretického zarámování studia problematiky regionálního vývoje je 

podle Blažka (1996, s. 265) stěžejní poznání dvou základních typů otázek. K prvnímu 

typu jsou řazeny otázky týkající se příčin nerovnoměmosti vývoje regionů, související 

s koncentračními, kumulativními a selektivními a naopak nivelizačními mechanismy a 

procesy. Druhý typ otázek se týká "fonnulování koncepčního východiska při tvorbě 

regionální politiky v nejširším slova smyslu" (Blažek 1996, s. 265) a zabývá se tedy 

možnostmi ovlivňování nerovnoměmého vývoje regionů. Oba tyto typy otázek jsou 

řešeny v rámci různých teorií a konceptů regionálního vývoje. Existující velké množství 

teorií zabývajících se studiem regionálního vývoje je řazeno do dvou skupin (Chisholm 

1995, cit. v Blažek 1996, s. 266, Blien 1994, s. 7). Jedná se o teorie konvergenční, tj. 

teorie regionální rovnováhy a teorie divergenční, tj. teorie regionální nerovnováhy. 

Konvergenční teorie, vycházející převážně z neoklasických či neokonzervativních 

ekonomických směrů, zdůrazňují přirozenou tendenci regionálního vývoje vyrovnávat 

regionální disparity. Naproti tomu teorie divergenční, odvozované především 

z keynesiánských a marxistických přístupů, vycházejí z předpokladu, že bez vnějších 

zásahů dochází v průběhu času k neustálemu prohlubování regionálních rozdílů. 

V tomto případě se jedná především o skupinu teorií jádro- periferie. 

Z hlediska regionálního vývoje dochází po roce 1989 k divergenenci ve státech 

SVE- v Polsku, Maďarsku na Slovensku, v menší míře v Česku (Kiss 2001, Tomeš, 

Hampl 1999, Cséfalvay 1997, Tomeš 1996). U těchto států došlo v důsledku 

ekonomického poklesu a následných selektivních vývojových tendencí, částečně i pro 

rozpad (socialistického) systému nivelizace regionálních disparit, k opětovnému 

rychlému vytvoření a prohlubování regionálních nerovnoměmostí, existujících již 

v období před nástupem socialismu (Blien, Maierhofer, Vollkommer, Wolf 2002b, 

4 Mezi nejvýznamnější podkladové materiály - zdroje zabývající se diskutovanou problematikou - patří 
od počátku devadesátých let pravidelné výzkumné zprávy, vznikající ve spolupráci jednotlivých 
německých hospodářských ústavů a dalších relevantních institucí. K nejvíce citovaným pracovištím, 
podílejícím se na vypracovávání tzv. ,,Fortschrittsberichte" (zpráv o pokroku), patří Deutsches Institut fiir 
Wirtschaftsforschung (DIW Berlín - Německý ústav pro hospodářský výzkum), Institut fiir 
Weltwirtschaft an der Universitiit Kiel (IfW- Ústav pro světové hospodářství na UNI Kiel), Institut fiir 
Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB- Ústav pro výzkum pracovního trhu a zaměstnanosti.), Institut 
fiir Wirtschaftsforschung Halle (IWH- Ústav pro hospodářský výzkum), Zentrum fiir Europaische 
Wirtschaftsforschung (ZEW - Centrum pro evropský hospodářský výzkum). Tyto ústavy vydávají 
pravidelné a komplexní zprávy (Berichte) o stavu německého hospodářství. 
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Cséfalvay 1997, Sedlacek 1999, Tomeš, Hampl 1999). Tomeš, Hampl (1999) dokládají 

na příkladu států SVE po roce 1989 skutečnost, že pozice dříve favorizovaných regionů 

s vysokým podílem těžby a těžkého průmyslu slábnou, zatímco velká hospodářsky 

diverzifikovaná centra s vysoce rozvinutými službami a výhodnou polohou naopak 

posil ují. 

Ve východním Německu je však situace z hlediska regionálního vývoje zásadně 

odlišná. K divergenci- tedy k prohloubení regionálních rozdílů- dochází (Blien, Wolf 

2001, Bmjak 1999) bezprostředně po započetí transformačních změn, tedy v letech 

1989-1991. Naopak od roku 1992 (viz graf2 vpodkapitole 4.3.1.) dochází vNSZ ke 

konvergenci regionálního vývoje, což je v rámci všech postkomunistických zemí 

(Tomeš 1996) významný jev (Pohl, 2002, Ragnitz, Muller, W6lfl a kol. 2001 atd.). 

Příčinou tohoto stavu je podle názorů mnohých autorů mj. pozitivní vliv finančních 

transferů, proudících ve velkém objemu také do hospodářsky nejslabších oblastí 

(Vesper 2001, Barjak 1999), na druhé straně ekonomická krize postihující velice 

výrazně Berlín (Kratke 2000). 

V době sjednocení obou německých ekonomik pravděpodobně žádné teoretické 

koncepty sjednocení neexistovaly. Základní hypotéza této práce je v rozporu 

s tradičními teoriemi, jež tvrdí, že velké změny znamenají také intenzivní prohlubování 

regionálních (a sociálních) rozdílů. 
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3. Datová základna a metodika zpracování dat 

Většina prací, jež sledují regionální vývoj v postkomunistických zemích, je 

limitována přerušením časových řad (v letech 1990--1991) z důvodů změn (souboru) 

sledovaných ukazatelů, jejich metodiky a v některých případech i změn územně 

správního členění (k 1.1.1994 - vytvoření nových NUTS 3). Také tato práce je tímto 

faktorem značně ovlivněna. Další určitou bariéru představoval omezený přístup 

k některým existujícím údajům (zejména u jednotek Kreise před rokem 1995), jejichž 

získání je finančně poměrně nákladné. Tím byl zúžen výběr analyzovaných indikátorů. 

3.1. Datová základna 

Analýzy regionálního vývoje, uskutečňované v rámci Evropské unie, operují 

přednostně s jednotkami úrovně NUTS 2, které představují základní jednotku pro 

realizaci její regionální politiky. Tyto jednotky jsou v případě postkomunistických zemí 

(ale také řídce osídlených zemí jako je Finsko a Švédsko) pro účely kvalitních 

regionálních analýz příliš velké a tudíž i nevhodné. Na území bývalého východního 

Německajich bylo vymezeno pouze 8 (nazývají se "Regierungsbezirke" (RB), na území 

Saska jsou to RB Chemnitz, RB Dresden, RB Leipzig, na území Saska-Anhaltska RB 

Dessau, RB Magdeburg a RB Halle, Braniborsko bylo poměrně nedávno rozděleno na 

další 2 RB). Dvě jednotky NUTS 2 představují zároveň nové spolkové země (Durynsko 

a Meklenbursko-Přední Pomořansko ). Proto základní jednotky většiny analýz 

představují relativně malé okresy - Kreise (NUTS 3), kterých je v současnosti 113 

(jejich průměrná populační velikost, pokud nepočítáme Berlín, činila v roce 2002 méně 

než 125 tisíc obyvatel při průměrné rozloze 960,6 km2
). Zatímco většina dat za 

spolkové země a regiony NUTS 2 (Regierungsbezirke) je volně dostupná například na 

webových stránkách jednotlivých zemských statistických úřadů či Spolkového 

statistického úřadu ve Wiesbadenu, potřebné údaje za Kreise nejsou volně běžně 

přístupné. Disponibilní data se vesměs nevyskytují souhrnně a ve standardní podobě, ale 

na stránkách jednotlivých spolkových statistických úřadů a zpravidla pouze za 

nejnovější období. 5 Regionální statistické analýzy prováděné v Německu používají 

vedle Kreise (NUTS 3, kterých je příliš mnoho a řada z nich představuje neorganické 

jednotky - samosprávná města a jejich zázemí) při hodnocení regionálních diferencí 

5 Disponibilní data jsou (patrně z důvodů odlišné metodiky) mezi sebou často nekompatibilní. 
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organičtější "plánovací" jednotky zvané "Raumordnungsregion" (23 jednotek v NSZ, 

74 ve SSZ), vytvořené Spolkovým úřadem pro výstavbu a regionální plánování. Pro 

tyto jednotky, které by byly pro hodnocení regionálního vývoje a jeho variability 

vhodnější, však bohužel nejsou běžně k dispozici potřebná data. Pro potřeby hodnocení 

vývoje regionálních aspektů trhu práce používá německá statistika ještě tzv. 

"Arbeitsmarktregiony", jejichž vymezení se však na území východního Německa 

nekryje s hranicemi okresů, a tím je jejich využití v rámci komparace vývoje 

regionálních rozdílů v této práci problematičtější. O problémech týkajících se 

disponibility statistických dat v NSZ hovoří například Klaphake (2000, s. 39). 

K ilustraci zásadních změn regionálního vývoje v období od pádu NDR až do 

současnosti by bylo dobré disponovat především daty za období 1989-1993, kdy došlo 

k nejmarkantnějším změnám, jež znamenaly nejdříve (1990-92) obrovský ekonomický 

propad. Většina dat za NUTS 3 (jako HDP, údaje o zaměstnanosti, demografická data) 

je však k dispozici až od roku 1991.6 

Analýza v této diplomové práce vychází z ukazatelů, které se autorovi podařilo 

získat za NUTS 3 pro roky 2000--2003 a současně z období 1991-1993. Některé údaje 

od roku 1995 byly převzaty z databází Statistik Regional 2001 (vydává SBW na CD

ROM). Některé ukazatele a mapy k regionálnímu rozvoji bylo možno ověřit také 

v databázi "INKAR" (CD-ROM, vydáno 2003). Část dat týkajících se struktury 

pracovního trhu je k dispozici v databázi "Klnfo". Aktuální data mapující migrační 

procesy v NSZ s podtitulem "Zrcadlo regionálních disparit" je možné najít na 

http://www.demographie-online.de/dgd2003/start_dgd2003.htm. 

Nejaktuálnější dostupná data o míře nezaměstnanosti (tedy za roky 2002, 

v některých případech 2003 a 2004) byla získána z internetového serveru 

www.meinestadt.de (data zde procházejí každý půlrok pravidelnou aktualizací). 

V následující části je uveden výčet ukazatelů analyzovaných v této práci. 

Nejdůležitější a nejčastěji používané ukazatele ve studiích věnovaných vývoji 

regionální variability představují hrubý domácí produkt a míra nezaměstnanosti. 

"Jedním z nejdůležitějších indikátorů rozlišení nejen problémových regionů či dokonce 

zemí, ale také sociální akceptance, průchodnosti či poruch celého procesu 

6 Naphldad údaje o struktuře zaměstnanosti v nových spolkových zemích za NUTS 3 jsou dle informací 
autora této práce pro rok 1990 k dispozici pouze pro spolkové země Durynsko a Sasko (u ostatních až od 
roku 1991). 
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transformace, " (Tomeš 1996, s. 255) je míra nezaměstnanosti. Údaje o míře 

nezaměstnanosti byly získány za NUTS 3 pro období 1993-2003. 

Dalším nejvíce používaným ekonomickým ukazatelem je hrubý domácí produkt 

(HDP), za který existuje delší časová řada pro období 1991-2001. Dalším ukazatelem 

dokumentujícím především hloubku a rozsah nejvýznamnějšího aspektu hospodářské 

transformace je změna v odvětvové struktuře. V případě struktury zaměstnanosti podle 

sektorů jsou zpracovány údaje za roky 1992-2002, jež mají dokumentovat přirozený 

trend tercierizace hospodářství NSZ. Doplňujícím ekonomickým ukazatelem je míra 

zaměstnanosti, přičemž za tento ukazatel byla získána pouze data postihující její změnu 

v letech 1993-2000. 

Data charakterizující míru podnikatelské aktivity7 stejně jako data o daňových 

příjmech za Kreise nebyla v dostupných datových zdrojích k dispozici. 

Z demografických údajů byly pro NUTS 3 k dispozici pouze údaje změny počtu 

obyvatel a migrace. Ostatní demografické údaje pro NUTS 3 v období 1990-2002 

nebyly autorovi této práce k dispozici. 

3.2. Metodika zpracování dat 

Jedním z cílů této rigorózní práce je nejen sledování názorů a různých pohledů 

četných studií a analýz věnovaných problematice transformačního procesu a s tím 

souvisejícím vývojem regionálních rozdílů, ale také snaha o porovnání výsledků a 

závěrů těchto prací s výsledky vlastní analýzy. Přestože regionální vývoj ve východním 

Německu v průběhu 90. let byl v tomto ohledu velice dobře zmapován, je vlastní 

analýza regionálního vývoje, resp. vývoje regionální variability NSZ na úrovni NUTS 3 

založena na využití jednoduchých měr variability, jakými jsou variační koeficient a 

směrodatná odchylka. 

Směrodatná odchylka je základní mírou, používanou při měření regionální 

variability Eurostatem pro státy Evropské Unie. V této práci je za účelem zjištění míry 

variability jednotlivých ukazatelů použita směrodatná odchylka vážená počtem obyvatel 

(Sdv). Ta je počítána následujícím způsobem: 

7 Podle Blažka (1996) patří k nejvýznamnějším ekonomickým ukazatelům pro hodnocení vývoje 
regionální variability. 
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kde Xi představuje hodnotu studovaného ukazatele v daném regionu 

'xje průměrná hodnota studovaného ukazatele na celém území 

Pi je velikost regionu i měřená exponovanou populací. 

Směrodatné odchylky je v této práci po vzoru Tomeše (1996) použito k hodnocení 

vývoje regionální variability míry nezaměstnanosti a HDP na obyvatele. 

Druhou mírou regionální variability, použitou u všech ostatních ukazatelů v této 

práci, je variační koeficient (Vx), který je poměrem směrodatné odchylky a průměru. 

Ten se vypočte ze vzorce: 

Vx = Sd/'x, 

kde Sd je směrodatná odchylka a 

'x je aritmetický průměr příslušné hodnoty. 

Blažek (1996, str. 269) uvádí, že "rozhodnout, která z obou měr variability 

poskytuje objektivnější pohled na velikost regionálních rozdílů, je prakticky nemožné. 

Zatímco variační koeficient srovnává jen variabilitu, směrodatná odchylka zohledňuje i 

průměrnou míru proměnné. Variační koeficient naopak umožňuje vzájemné 

porovnávání variability proměnných s odlišnými průměrnými hodnotami. " 

Za účelem zjištění závislosti dvou proměnných, jednak míry nezaměstnanosti a 

HDP a jednak míry nezaměstnanosti a podílu zaměstnaných v sekundéru, byl použit 

také Pearsonův korelační koeficient (rxy). 
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4. Ekonomická transformace nových spolkových zemí 

Transformace nových spolkových zemí Německa je složitým a komplexním 

procesem, jehož vývoj je v této práci sledován ve dvou rovinách. V první rovině je 

průběh tohoto procesu hodnocen z hlediska socioekonomických ukazatelů. Vývoj 

transformačního procesu v NSZ je komparován s vývojem v ostatních transformujících 

se zemích střední a východní Evropy (dále jen SVE). I když k provedení transformace 

bylo v různých zemích přistoupeno odlišným způsobem, dospělo se často poněkud 

paradoxně k podobným výsledkům. Za všechny "shodné výsledky" lze jmenovat ten 

nejmarkantnější - totiž především vysokou míru nezaměstnanosti. Ukazatel míry 

nezaměstnanosti bývá také považován za významný indikátor "úspěšnosti" 

transformačního procesu v jednotlivých zemích (Kiss 2002, Kratke 2000). 

V rovině regionálního vývoje je předmětem zájmu autora této práce především 

vývoj regionálních disparit na úrovni Kreise (okresů, NUTS 3). Právě v případě 

porovnávání regionálního vývoje, resp. regionálních diferencí jednotlivých transitivních 

zemí SVE včetně NSZ, jsou patrné diametrální odlišnosti. Specifikům transformačního 

procesu v NSZ je v rámci jednotlivých subkapitol věnována speciální pozornost. 

4.1. Výchozí hospodářská situace NSZ na přelomu 90. let 

Mnoho autorů zabývajících se průběhem transformačních změn v NSZ v 90. 

letech popisuje výchozí stav, v podstatě hospodářskou situaci bývalé NDR před 

sloučením Německa. Pozice východoněmecké ekonomiky v letech 1988-1989 bývá ve 

většině materiálů hodnocena jako nepříznivá. 

Jednou z vůbec prvních celoněmeckých diskusí o problematice transformačního 

procesu v NSZ a o příčinách, které k němu vedly, byla již v roce 1994 v Postupimi 

konaná konference předních německých hospodářských historiků, ekonomů a 

politologů s názvem "NDR jako historie: Otázky-hypotézy-perspektivy". "Jak je 

možné, že se hospodářství NDR často označované - v rámci bývalého socialistického 

bloku - jako "SUCCESS STORY" a dokonce obdivované, mohlo takto rychle 

rozpadnout?" Tuto otázku si v úvodu svého příspěvku pokládá Maier (1994). Podle 

Maiera se hospodářská krize objevuje již v 80. letech jako výsledek stále rostoucího 

zadlužování NDR.8 

8 Zadlužení DDR bylo vnímáno poprvé jako problém v polovině 70. let, v roce 1975 činilo 5,2 mil $, 
v roce 1980 14 mil $ a v roce 1989 20.6 mil $, což byla sice (vnímáno v absolutní hodnotě) polovina 
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Převážná část odborníků zabývajících se problematikou východoněmecké krize 

poukazuje, ve snaze najít prapříčinu tohoto jevu, na obrovské zadlužení NDR. 

Ekonomika NDR nevykazovala od poloviny 80. let reálný hospodářský růst (Maier 

1994). Tíživou hospodářskou situaci NDR v 80. letech se snažilo řešit ústředí SED 

v rámci plánů (úvah) opětného nastartování východoněmeckého hospodářství. Dobře 

známá jsou hospodářská opatření, na která politické ústředí SED vsázelo. Stát začal 

podporovat zejména tzv. nové obory (mikroelektronika apod.). Ani snaha podporovat 

rozvoj mikroelektroniky však NDR nepřinesla žádoucí schopnost konkurovat 

v mezinárodním měřítku. Zaostávání NDR zejména v počtu inovací bylo markantní. 

Jedním z nejznámějších případů snahy vypořádat se se stále výraznějším 

rozdílem mezi výkonem hospodářství NDR a okolního ( ergo západního) světa byla 

myšlenka tehdejšího "šéfa plánování" SED Gerharda Schi.irera vsadit na rozvoj 

výzkumu ve státních podnicích, jako byly Robotron nebo Kombinat Mikroelektronik 

Erfurt. Ty se měly svojí výrobou alespoň částečně pokusit srovnat krok 

s technologickým progresem v zemích kapitalistického západu, ale především měly 

zajistit NDR opětovné monopolní postavení na trzích východního bloku (Maier 1994). 

O neúspěchu této myšlenky svědčí fakt, že v podnicích zabývajících se výrobou 

mikroelektroniky se sice vyráběly počítače, ovšem mnohem dráže než na západě. Takto 

bylo například možno v roce 1988 s patřičnou propagandistickou pompou oslavovaný 

256-kilobitový čip pořídit v NDR za 534 východoněmeckých marek za kus, kdežto na 

světových trzích se jeho cena pohybovala kolem 2 USD za kus (Lengsfeldová 2000). 

Na druhé straně nemohly podniky dovážet levnější a výkonnější počítače či 

jejich komponenty ze západu (nacházely se totiž na speciálním seznamu COCOM

soupisu výrobků, jejichž import byl mj. z důvodu nedostatečné zásoby deviz zakázán 

(Maier 2004, s.111)). 

Nutnost omezit import se odrazila v relativním snižování životní úrovně 

obyvatel. Hrubý domácí produkt na obyvatele rostl od roku 1985 již pouze nepatmě a 

ve srovnání s jeho úrovní v SRN poklesl do roku 1989 o 33 %. V průběhu roku 1989 se 

hospodářská situace v NDR zhoršila do té míry, že Schiirer předpokládal ve výhledové 

zprávě pro rok 1991 platební neschopnost státu. 

zadlužení např. polského, v přepočtu na obyvatele se však jednalo o vysokou hodnotu. Nejvyšší vedení 
SED také stále více naráželo na nepochopení ze strany SSSR, který požaduje za dodávky ropy stále více 
peněz. Východoněmecká vláda se přitom musí vyrovnat s velmi "štědrou", avšak z hlediska státního 
rozpočtu náročnou sociální politikou, kterou není státní pokladna časem schopna sama financovat 
(například produktivita práce je oproti západu pouze na úrovni cca 60 %). 
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....................................... 

Ačkoliv tzv. Schiirerův plán usiloval o co nejrychlejší vypořádání se 

s hospodářskými obtížemi, staly se jeho návrhy (např. odbourávání státních subvencí a 

požadavek na zvyšování cen) pro tehdejší Schiirerovy oponenty v nejvyšších 

strukturách SED, jako Giinter Mittag či dokonce Erich Honecker9
, politicky nepřijatelné 

a nakonec byly odmítnuty. "Zklamání nad neúspěchem Schiirerova plánu však vyjádřilo 

vedení mnoha východoněmeckých průmyslových podniků, " jak zaznamenává ve svých 

materiálech i hospodářské oddělení Stasi (MAIER 1994, s. 112). 

Po odchodu Ericha Honeckera v říjnu 1989 pověřilo politické ústředí SED 

Schiirera vytvořením analýzy stavu hospodářství NDR pro nového generálního 

sekretáře Egona Krenze. V jednom z materiálů předložených politbyru ze 30. října 1989 

píše Schiirer: " ... Zjištění, že nedisponujeme fungujícím systémem řízení a plánování, 

vypovídá o těžké zkoušce našeho řízení ... v mezinárodním srovnání produktivity práce 

se nachází NDR v současnosti o 40 % za NSR." A "samo zastavení zadlužování vůči 

státům nesocialistického hospodářského prostoru, "jak prognózoval Schiirer v roce 

1990, "by vyžadovalo pokles životní úrovně o 25-30 % a udělalo by NDR 

neovladatelnou .... " 

Kromě zaostávání v nejprogresivnějších oborech sekundéru (zejména v oblasti 

HI-TECH) však východoněmecké hospodářství za světovými trendy velice zaostávalo i 

v jiných oblastech. Mnozí autoři (Lengsfeldová 2000, Maier 1994) se tedy na základě 

analýzy byla tedy politická a ekonomická změna spíše nutným a přirozeným procesem. 

Před analýzou hlavních "porevolučních" změn je třeba shrnout nejvýraznější 

znaky hospodářství NDR před rokem 1989 (upraveno podle Sedlacek 1999): 

• hospodářství NDR je v podstatě spravováno několika průmyslovými a 

zemědělskými velkokombináty; 

• průmysl byl orientován na východoevropské trhy; 

• chod hospodářství je řízen centrálním plánováním, což mimo jiné znamená, že je 

ve všech sektorech hospodářství uměle udržována vysoká přezaměstnanost, 

vyúsťující v nízkou produktivitu práce; hospodářství se dále potýká se 

zaostáváním technologií, nedostatkem a ztrátou kapitálových investic, malým 

9 Například Werner Jarowski kritizoval logiku věci, kdy zatímco v NDR bylo na konci 80. Jet vyráběno 
kolem 90 tis. 256 kilobitových chipů ročně, v malém Rakousku to bylo kolem 50 milionů (Maier 1994, s. 
112). 
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množstvím inovací, ztrátou konkurenceschopnosti a vůdčí pozice mezi zeměmi 

RVHP v odvětví elektrotechniky a elektroniky atd.; 

• obchod a služby byly ve srovnání se západem z hlediska kvality i rozsahu na 

nízké úrovni. 

Tabulka 1: Struktura HDP NDR a srovnam se torove stru tury k k a v . e c NDR ČSR 80 I te h 
struktura 

struktura HDP struktura zaměstnanosti NDR (%) zaměstnanosti ČR 
(%) (%) 

1980 1989 1949 1970 1980 1989 1983 1988 

primér 7,1 9,5 30,7 12,8 8,9 9,0 11,9 ll, 1 

sekundér 63,1 60,6 42,3 48,9 47,5 45,9 48,9 48,8 

terciér 29,8 29,9 27,0 38,3 43,5 45,1 39,2 40,1 
.. 

Zdror Stat1st1sches Jahrbuch der DOR 1990, CSU 

O malé rozvinutosti sektoru služeb (charakterizované také relativně nízkým 

podílem zaměstnaných v tomto sektoru) vypovídá struktura zaměstnanosti NDR 80. let 

(porovnávána v tabulce 1 s obdobnou strukturou zaměstnanosti v české části tehdejší

také průmyslové- ČSSR). Hospodářství obou srovnávaných států vytvářelo od konce 2. 

světové války až do konce 80. let rostoucí poptávku po pracovní síle pro tehdejší 

těžební a těžký zpracovatelský průmysl. Tato poptávka se projevila relativně vysokým 

podílem zaměstnanosti v sekundéru v obou zemích (viz tabulka 1 ). 

T b lk 2 St k a u a : ru ť tura zamestnanos 1 v ne.Jprumys ové.JSIC 'hNDR zem1c v roce 1989 
primér (%) sekundér (%) terciér(%) 

Sachsen-Anhalt ll ,S 47,5 39,1 
Sachsen 2,0 62,0 36,0 
Thiiringen 10,0 52,5 37,5 
NDR 9,0 45,9 45,1 

Zdror Rother 1997, s. 187 

V rámci bývalé NDR byl před rokem 1989 koncentrován těžký průmysl a těžba 

zejména ve spolkových zemích Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko, kde také statistiky 

vykazovaly nadprůměrný podíl zaměstnaných v sekundéru (viz tabulka 2). Tabulky 1 i 

2 současně dokumentují nízký podíl zaměstnaných v terciéru před rokem 1989. I přes 

výše nastíněné skutečnosti je třeba připomenout, že NDR představovala až do roku 

1989 společně s ČSSR, právě díky zmiňované vysoké míře industrializace, hospodářsky 

nejvyspělejší zemi bývalého socialistického tábora. 
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4.2. Radikální transformace východoněmeckého hospodářství 

Sjednocením Německa 3. října 1990 nastala nová etapa ve vývoji 

východoněmeckého hospodářství. Její první období charakterizují zejména negativní 

aspekty. Nejvýraznějšími projevy byly dramatický hospodářský propad v letech 1990-

1993, hluboké změny v jeho struktuře a dlouhodobé problémy v oblasti zaměstnanosti 

(Sedlacek 1999). 

V prvním období dochází k iniciaci procesu propojování východoněmecké a 

západoněmecké ekonomiky, který byl institucionálně organizován vyspělejšími ZSZ. 

Strategie přijatá vládními institucemi byla od počátku jednoznačná. Počínaje dnem 

1.7.1990 byl ve všech NSZ převzat institucionální rámec (základní legislativa, pracovně 

právní vztahy, soudy, hospodářská organizace, správa, dvoustupňový bankovní systém 

atd.) po vzoru vyspělé západní části. V NSZ byla zavedena společná měna. Toto 

opatření se v průběhu vývoje ukazuje být pro východoněmeckou ekonomiku fatálním 

(Klaphake 2000). Hospodářská struktura NSZ se začala pod tlakem přizpůsobení se 

exportní a měnové politice západního Německa rychle měnit. Obě ekonomiky měly být 

co nejdříve plně propojeny. Proces restrukturalizace hospodářství NSZ začal být 

výrazně podporován investiční pomocí, vedenou z mnoha veřejných i soukromých 

zdrojů. Nezbytnou součástí podpory růstu východoněmecké ekonomiky a domnělým 

nástrojem minimalizace hospodářských problémů NSZ se postupně stávají na základě 

tzv. paktu solidarity uskutečňované finanční transfery ze SSZ. 

Předpoklady nastartování hospodářského růstu NSZ se však od reality podstatně 

liší. Zatímco hospodářství západního Německa v prvních letech po sjednocení, 

podpořeno právě novými trhy ve východním Německu, kvete, ve VSZ dochází k erozi 

hospodářské základny. V mnoha regionech dochází ke složité situaci, kdy je výrazná 

část welfare-state (sociálního blahobytu) hrazena z finančních transferů ze ZSZ (Klodt 

1996). 

Nedlouho po sjednocení jsou, v souvislosti s přicházejícími ekonomickými 

problémy, v odborných i veřejných kruzích SRN kladeny první otázky. Diskutována je 

především relevance zmiňovaného rychlého propojení obou ekonomik. Možnost 

jakékoliv varianty pozvolnějšího propojování východoněmecké a západoněmecké 

ekonomiky by ovšem v roce 1989 nebyla, jak se ukázalo, politicky průchodná (Bosch 

1995). Rychlé spojení obou států bylo navíc u mnoha východních Němců příčinou 

vzniku komplexu ztráty národní (tedy východoněmecké) identity. " ... Reálně existující 

utopií východních Němců se stalo západní Německo," uvádí Beck a dodává: "Polsko 
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mínus komunismus je stále ještě Polsko, NDR mínus komunismus je - Spolková 

republika Německo" (Beck 1991, s. 24). Otázka ztráty vlastní (východoněmecké) 

identity, jež je znakem určitého vystřízlivění z počáteční euforie ze znovusjednocení a 

která je velice diskutována ve 2. polovině 90. let, se tedy ve VSZ objevuje již v roce 

1991. 

Masivní "útěk" mnoha tisíců východních Němců z NDR po otevření hranic byl 

jasným znamením, že východní Němci chtějí mít tvrdou marku co nejrychleji. Ačkoliv 

východoněmecké domácnosti získaly díky nové tvrdé měně aspoň přechodně pocit větší 

koupěschopnosti, z hlediska hospodářské politiky byla podle Bosche ( 1995) rychlá 

měnová unie stejně špatná jako politicky nevyhnutelná. V průběhu vytváření měnové 

unie byly platy a důchody proměňovány v poměru 1:1, většina úspor pak v poměru 1 :2. 

Dluhy podniků byly přepočítávány také v poměru 1 :2. Uvedením nové hospodářské 

politiky v platnost byl mj. položen základ nevýhodného postavení východoněmeckých 

podniků vůči velkým efektivním západoněmeckým firmám. Důsledky této politiky byly 

pro mnoho východoněmeckých firem, jejichž náklady vzrostly takřka přes noc třikrát, 

zničující (Beck 1991 ). Změny se začaly projevovat krachem (uzavíráním) stovek 

podniků. 

Samostatným tématem transformačního procesu NSZ je privatizace. Teprve v 

roce 1992 byl vytvořen super-úřad pro nakládání se socialistickým majetkem pod 

parlamentní kontrolou - zvaný Treuhandanstalt. Prodejem někdejších státních podniků 

se stává privatizace jedním z hlavních činitelů přeměny socialistických regionálních 

struktur. 

Co se týče srovnání zvolené privatizační strategie v NSZ s ostatními zeměmi 

SVE, byly, jak již bylo naznačeno v úvodu kapitoly, zvoleny odlišné cesty. Vzhledem 

ke ztroskotání velkých privatizačních projektů vsadily vlády v Maďarsku a Polsku spíše 

na "spontánní" podnikovou restrukturalizaci a nové uspořádání vlastnických vztahů. Ve 

východním Německu a v Československu (Česku) hrály největší roli spíše státem 

koncipované a řízené privatizační programy. 

Fritze ( 1997) tvrdí, že vyšší míra podnikové autonomie a dlouhodobý proces 

rozpadu centrálního hospodářského uspořádání v Maďarsku a Polsku reorganizační 

strategii v podnicích zvýhodnily. Přímé administrativní řízení východoněmeckých a 

československých podniků naproti tomu jejich reorganizaci (a tím pádem i celou 

restrukturalizaci) v těchto státech podstatně znesnadňovalo (Fritze 1997). Jen v letech 

1989 a 1990 došlo (také vzhledem k plošnému uzavírání nekonkurenceschopných 
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podniků) v NSZ k poklesu průmyslové produkce zhruba na jednu třetinu (Kehrer 2000, 

Skopp 1994, Komai 1992, Murrell 1992). 

I když mnoho původních podniků z časů NDR v průběhu transformačního 

procesu zaniklo, některé se podařilo zachovat (viz podkapitola 4.2.1.2). Množství 

podniků bylo také založeno nově tzv. na zelené louce. Avšak ani zakládání nových 

podniků (vesměs malých a středních, nevytvářejících dostatečné množství pracovních 

míst - převážně se zahraničním či západoněmeckým kapitálem) neovlivnilo příliš 

pozitivně situaci na pracovním trhu. 10 Současně dochází k významnému úbytku 

zaměstnaných v sekundéru, zhruba o 700 tisíc z původních cca 3,5 miliónu (březen 

1993). 11 Počet zaměstnaných v sekundéru se například v tradičně 

nejindustrializovanějším Sasku snížil v letech 1989-92 z 1,12 mil. o 0,31 mil., 

v Durynsku v letech 1991-1994 ze 330 tis. na 220 tis. a v Sasku-Anhaltsku ze 640 tis. 

na 430 tis. (Rother 1997). Vzhledem k tomu, že rozvíjející se terciér nebyl schopen 

takové množství v sekundéru propuštěných lidí absorbovat, došlo následně k velmi 

rychlému a plošnímu růstu nezaměstnanosti. 

Nejvyšší nárůst nezaměstnanosti, stejně jako největší propad hospodářství 

celkově, byl v NSZ zaznamenán v období 1990-1993. 

V roce 1993 se ocitá ekonomika NSZ na pomyslném "dně" hospodářského 

úpadku. 12 Právě do tohoto roku přetrvává proces výrazné deindustrializace NSZ, o 

kterém např. Sedlacek (1996) hovoří jako o dohánění modernizace ZSZ. V letech 1993-

1996 zažívá východoněmecká ekonomika fázi relativního rozkvětu. 

Až do poloviny 90. let zaznamenává výrazný boom stavebnictví, zejména díky 

objemným investicím do infrastruktury a výstavby v nových obchodních a 

průmyslových zónách. Toto odvětví je vzhledem k vysoké investiční aktivitě 

10 Pod dozorem Treuhandanstalt (instituce, které je svěřena správa bývalého socialistického majetku) je 
prováděna snaha v co nejrychlejším čase privatizovat či připravit k sanaci původní VEB-kombináty tak, 
aby produkce zboží nebyla přerušena na příliš dlouhou dobu. U privatizace se jedná nejčastěji o vrácení 
majetku původním majitelům (respektive jejich potomkům) či o prodej novým investorům 

západoněmeckého nebo zahraničního původu. Převzetí domácími podniky připadá v úvahu většinou 
v připadě privatizace malých a nejmenších podniků. Některé podniky vznikly na základě rozčlenění 
bývalých kombinátů na středně velké a malé závody, které odpovídají zčásti předsocialistickým 

továrnám, zčásti novým provozním jednotkám; jejich produkce však nyní probíhá na modernizovaném 
základě. 
11 Viz údaje SBW. 
12 Sedlacek ( 1996) hodnotí jako nejpříznivější například situaci na pracovním trhu v jižních oblastech při 
hranici s Bavorskem a Hesenskem (8-1 O % nezaměstnaných). V rámci jižního Durynska je míra 
nezaměstnanosti snížena díky množství každodenně vyjíždějících za prací do oblasti Frank. Dokonce 
v oblasti centrálního Durynska (Jena, Gera) je možno zaznamenat významnou míru vyjížďky za prací až 
do industriální oblasti kolem Norimberku. Naproti tomu regiony severní Durynsko (oblast s někdejší 
významnou těžbou draselných solí a zpracováním mědi) a východní Durynsko (někdejší těžba uranu + 
textilní průmysl) jsou svojí polohou znevýhodněny (kolem 20% nezaměstnaných). 
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označováno za hnací motor východoněmecké ekonomiky (Deutsche Bundesbank 

4/1996). Rozvoj ve stavebnictví se přechodně projevuje i stagnací podílu zaměstnaných 

v sekundéru (viz graf 5 v podkapitole 4.3.3). V polovině 90. let však postihla krize i toto 

odvětví (Pohl 2002, Kehrer 2000) a východoněmecká ekonomika ztrácí na dlouhé 

období "dech". Krize hospodářství nových spolkových zemí Německa měla za následek 

kontinuální pokles zaměstnanosti v sekundéru (viz graf 5 v podkapitole 4.3.3.). 

Pokles zaměstnanosti v sekundéru a související proces tercierizace jsou mimo 

jiné dokladem skutečnosti, že se struktura zaměstnanosti v NSZ rychle přibližuje 

hospodářsky nejvyspělejším zemím. Na významu ztrácejí odvětví s malou produktivitou 

a náročností na pracovní sílu a sektor služeb naopak posiluje. 

Význam terciéru sílí zejména díky existenci malých a středních podniků, které se v NSZ 

v 90. letech opět stávají hlavními nositeli hospodářské dynamiky. Vytváří se tak 

v podstatě stejná struktura hospodářství, jaká zde dominovala ještě na počátku 70. let 

20. století před centrálně řízeným zakládáním těžkých průmyslových "kolosů". 

Některé relikty z období centrálně plánovaného hospodářství (zejména některé 

hnědouhelné doly a železárny) se podařilo udržet v chodu doposud. Pro nové 

nastartování růstu východoněmecké ekonomiky však bude důležité zakládání velkých 

podniků jakožto nových produktivních ostrůvků s moderní průmyslovou základnou. 

Takovými již dnes existujícími příklady jsou podniky působící v oblasti 

automobilového průmyslu jako Opelwerk Eisenach či VW Zwickau. 

V následující podkapitole jsou podniky existující ve VSZ v 90. letech obecně 

kategorizovány podle "úspěšnosti')ejich hospodářského vývoje do tří skupin. 

4.2.1. Restrukturalizace podnikové sféry po roce 1989 

Charakteristickou slabinou mnoha průmyslových regionů NDR byla jejich 

extrémní monostruktura. V některých okresech dosahoval v 80. letech podíl 

zaměstnaných v dominantním oboru mezi 40 až 60 procenty (Klaphake 2000, s. 17). 

K nejtypičtějším příkladům koncentrace určitého oboru byla tzv. single-factory-towns 

(města jednoho závodu), mezi něž patřila například města Eisenhiittenstadt, Hettstedt a 

Riesa. Hospodářská struktura bývalé NDR byla od počátku 70. let založena na existenci 

velkých průmyslových, na jedno odvětví specializovaných kolosů - kombinátů, na něž 

byla navázána další hospodářská aktivita. Kombináty hrály nejvýznamnější - často 

zcela monopolní- roli také z hlediska zaměstnanosti, nabídky a poptávky. 
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Význam některých kombinátů přetrval i v první polovině 90. let, kdy se 

některým z těchto podniků podařilo- díky bankovním úvěrům a veřejným subvencím

udržet si svůj hospodářský význam. 13 Tím však došlo pouze k odložení stávajících 

problémů. Situace velkých podniků, které vznikly v období hospodářství centrálního 

plánování, je o to těžší, že po roce 1989 došlo ke zhroucení dosavadních dodavatelsko

odběratelských vazeb. Mnoho z těchto velkých podniků nebylo možné na příchozí tržní 

hospodářství adaptovat. Ty pak nebyly schopny konkurovat ze západu přicházejícím, 

technologicky i jinak pokročilejším firmám. Stejně tak snaha vytvářet nové 

podnikatelské struktury na bázi zakládání nových podniků měla své určité hranice. 

Z hlediska osudu lze podniky působící na území východního Německa v letech 

1989-2003 rozdělit do tří kategorií: podniky zaniklé, podniky schopné adaptace a nově 

vzniklé závody (jednolivé kategorie jsou probrány v následujících podkapitolách). 

4.2.1.1. Zaniklé podniky 

Mezi zaniklé podniky lze počítat původní podniky, kterým se nepodařilo 

transformační změny "přestát". Většinu z nich tvořily již zmiňované průmyslové 

kombináty označované jako Volkseigene Betriebe (VEB- národní podniky), které byly 

zakládány až na počátku 70. let (Rother 1997, s. 49). V roce 1980 jich bylo cca 130 

(Rother 1997). Většina kombinátů se od svého vzniku až po přelom 90. let rozkládala 

na území vícero východoněmeckých okresů. Kombináty byly soustředěny do různých 

oblastí NDR podle jejich odvětvového zaměření (Rother 1997). Příkladem tu mohou být 

čtyři největší závody VEB kombinátu Chemische Werke Buna, které se rozprostíraly na 

území tří okresů. Stejně tak bylo například cca 20 závodů VEB kombinátu 

Mikroelektronik Erfurt se 60. tis. zaměstnanci rozmístěno na území sahajícím od 

Durynska až po Braniborsko v tehdejších okresech Erfurt, Gera, Suhl, Karl-Marx-Stadt 

(dnešní Chemnitz), Dresden, Cottbus, Frankfurt 0., Potsdam a Berlin-Ost (Rother 

1997). 

Kombináty lehkého - zejména textilního - průmyslu byly rozptýleny ještě více. 

Příkladem zde je 50 podniků VEB kombinátu Trikotagen Limbach Oberfrohna, pod 

který spadalo na 900 malých a 240 středně velkých produkčních jednotek, nacházejících 

se na území 70. okresů. 

13 Stejná situace platí v případě kupónově privatizovaných českých podniků. 
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I když byly závody většiny kombinátů roztroušeny po mnoha okresech NDR, 

bylo možné zde najít i několik příkladů kombinátů, jejichž závody se nacházely 

relativně blízko sebe. Příkladem je VEB kombinát Spelwaren Sonneberg specializující 

se na výrobu konfekce, který se rozprostíral výhradně v nejbližším okolí Erfurtu. 

Vůbec největším kombinátem v NDR byl v roce 1978 fůzí vzniklý 

superkombinát vyrábějící elektroniku a elektrotechniku - Robotron Dresden (70 tis. 

zaměstnanců ve 20 závodech po celé NDR). Rother (1997) hovoří o nevýhodě 

vycházející z velkého rozptylu závodů jednotlivých kombinátů. Velká vzdálenost mezi 

jednotlivými závody u většiny kombinátů představovala problém mj. z hlediska růstu 

nákladů na dopravu, jež se zvyšovaly v závislosti na rostoucí vzdálenosti provozů. 

Tabulka 3: Struktura průmyslu vybraných okresů (Bezirke) jižní části NDR v roce 1982 
(v%) 

ener- chemie strojí- elektrotech. meta- textilní potrav i-
getika renství elektronika Jurgie prům. nářství 

Cottbus 35,3 5,2 3,4 1,1 0,5 2,4 4,0 
Dresden 6,7 5,7 12,8 17,5 13,5 17,0 9,7 
Halle 15,6 40,1 10,3 2,2 27,4 0,1 ll, 1 
Leipzig 10,4 7,7 10,5 4,0 3,2 7,2 7,2 
KM- 5,9 3,8 16,2 13,7 10,2 51,5 7,1 
Stadt 
Erfurt 2,4 3,6 8,1 12,3 1,2 10,8 9,1 
Gera 3,8 4,1 3,1 10,7 3,1 7,4 4,0 
S uhl 1,4 1,8 4,0 5,6 1,7 0,1 2,0 

Zdroj: upraveno podle Rother ( 1997, s. I 59) 

Tabulka 3 dokumentuje význam těžkého průmyslu a zastoupení některých 

průmyslových odvětví ve vybraných průmyslových centrech NDR v 80. letech (1982), 

soustředěných v jižní části NDR. Do sloupce energetika spadá také jeden z hlavních 

hospodářských pilířů zejména jižní části NDR, kterým byla těžba nerostných surovin. 

Nejvýznamnější těžěnou surovinou bylo hnědé uhlí. Zde hrály hlavní roli dva 

kombináty. Kombinát VEB Bitterfelder Braunkohlenkombinat (v oblasti jižně od 

Lipska) a VEB Braunkohlenkombinat Senftenberg (okres Cottbus). Těžba hnědého uhlí 

se po přeměně kombinátů na firmy Mitteldeutsche resp. Lausitzer Braunkohlen AG 

(MIBRAG resp. LA UBAG) musela přizpůsobit privatizaci, jež znamenala její útlum. Ve 

Středoněmeckém revíru se v roce 1995 nacházelo 20 povrchových dolů a 2 továrny (z 

původních 27) na výrobu briket, v Lužickém revíru byly v roce 1997 v provozu pouze 4 

povrchové doly (ze 17 původních v roce 1989) a jedna továrna na výrobu briket (ze 7 

v roce 1989). 
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Těžba hnědého uhlí dosahovala v letech 1993-1994 v západolabském revíru 28 

a ve východolabském revíru méně než 60 mil. tun (pro srovnání 1989 to bylo 105 resp. 

195 mil. tun.). 

Snižování spotřeby plynu, koksu a briket v důsledku využívání jiných zdrojů 

energie, vedlo ke snižování výroby a mj. k masivnímu poklesu zaměstnanosti 

v těžebních společnostech. Pro ilustraci - ve výše zmiňovaných podnicích MIBRAG a 

LAUBAG se snížila zaměstnanost mezi roky 1989 a 1994 z 60 000 na 8 000 resp. z 54 

000 na 12 000 osob. Propuštění zaměstnanci těžebních podniků s velmi omezenou či 

žádnou možností rekvalifikace rozšířily většínou "řady" dlouhodobě nezaměstnaných. 

Ve srovnání s těžbou hnědého uhlí byla těžba černého uhlí mnohem méně 

významná a v období socialistické NDR byla koncentrována především v oblastech 

Zwickau, Lugau - Ólsnitz. Významným kombinátem, zajišťujícím těžbu mědi 

v okresech Mansfeld a Sangerhausen, byl VEB Kombinat Mansfeld. Těžba cínu 

v Altenbergu a těžba mědi a olova v okolí starého horního města Freibergu spadala pod 

správu kombinátu Bergbau- und Hiittenkombinat Albert Funk". Menší doly na těžbu 

rud niklu, molybdenu a vanadu ke zušlechťování oceli se nacházely v jižní části pohoří 

Harz a Podkrušnohoří a dodávaly suroviny pro nově vybudovaný těžký průmysl 

zejména v okolí města Eisenhlittenstadt. Uranové doly, soustředěné v kombinátu SDAG 

Wismut (sídlo v Karl-Marx-Stadtu), se nacházely hlavně v okolí měst Aue, 

Schwarzenberg, Oberschlema, Anaberg-Buchholz a Johanngeorgenstadt. 

V souvislosti s industrializací (podporován převážně těžký průmysl) byla na 

území NDR zejména v 60. a 70. letech při mnoha chemických kombinátech založena 

řada závodů. Známými petrochemickými závody byly kombinát v Bohlen u Lipska, 

dále spojením LEUNAI a LEUNA2 vzniklý kombinát Walter Ulbrich (s 30 tis. 

zaměstnanci) u Merseburgu, závod na výrobu umělých hnojiv v rámci kombinátu 

Stickstoffwerk Piesteritzt u Wittenbergu, již zmiňovaný Bunawerk Schkopau na výrobu 

karbidu, či závody na výrobu syntetických vláken v rámci kombinátu PVS-Fabriken 

v Bitterfeldu a ve Schkopau. Většina velkých kombinátů působících v oboru chemie 

zakládaných v 60. a 70. letech se nacházela na území Saska-Anhaltska nebo okolí 

Lipska v Sasku. Jednou z mála výjimek byl VEB Gaskombinat "Schwarze Pumpe" se 

sídlem ve Sprembergu (s celkem 37 tis. zaměstnanci), jehož naprostá většina 

produkčních jednotek, s chemickou výrobou založenou na zpracování hnědého uhlí, se 

nacházela na území Dolní Lužice (Kowalke 1992). Pro okresy, ve kterých se tyto velké 

kolosy na sklonku 80. let nacházely, byl po roce 1989 charakteristický přísun velkého 
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množství investic vynaložených na jejich restrukturalizaci (viz případ okresu 

Merseburg-Querfurt). Investice souvisely nejvíce se snahou utlumit původně 

preferovaná průmyslová odvětví a odstranit škody na životním prostředí. 

Společným jmenovatelem naprosté většiny zmíněných podniků po roce I 989 

' h ď" k' d 'nkám Příliš byla také jejich neschopnost přizpůsobit se novym ospo ars ym po m1 · 

drahá produkce a většinou zastaralá těžební zařízeni (v případě těžebních kombinátů) 
byly v mnohých pnpadech velice brzy po pádu politického režimu příčinou )e)icb 

' dk 14 upa u. 

4.2.1.2. Podniky schopné adaptace 

Do této kategorie spadají podniky, kterým se podařilo adaptovat v nových 

tržních podmínkách. Většina těchto podniků byla koupena západními firmami, jestliže o 

ně byl z různých důvodů zájem, nebo vyráběly specifické výrobky (Klaphake 2000). 

Méně častým případem byla situace, kdy firmu získal původní management. 

Takovým příkladem je známá firma Zeiss Jena. Skupina Jenoptik ve 100% vlastnictví 

spolkové země Durynsko přenechala zájemcům o koupi menší a středně velké 

produkční jednotky, aby zůstalo zachováno pouze jádro někdejšího kombinátu s názvem 

Jenoptik Technologie GmbH. Z původního jenského podniku Zeiss-Werke vzniklo tedy 

kromě Jenoptik Technologie GmbH osamostatněním dalších cca 160 firem. Všechny 

tyto "nástupnické" firmy měly po restrukturalizaci v polovině 90. let celkem asi 6800 

zaměstnanců. 

Příkladem dalšího zachovaného podniku, který "přežil" transformaci rozdělením 

do několika nových společností (dnes dokonce expandujících díky vstupu zahraničního 

kapitálu), je bývalý chemický kombinát Leuna (nachází se ve městě Leuna s pouhými 

cca 7400 obyvateli v okrese Merseburg-Querfurt). Z původního kombinátu, jenž před 

politickou změnou zaměstnával asi 30 000 pracujících a byl největší svého druhu 

v NDR, rozdělením vzniklo 150 nových podniků (1996). Vzhledem ke snaze zajistit 

kontinuitu produkce se právě do tohoto regionu (jih Saska-Anhaltska) s významným 

zastoupením chemického průmyslu podařilo přilákat 8 mezinárodních energetických a 

chemických firem v čele s francouzským E(f Aquitaine. Tento francouzský investor se 

mj. zavázal vybudovat rafinerii za 4,9 mld. DM na ploše 250 ha ve Spergau 

(označovaná jako "Leuna 2000") podle nejnovějších ekologických norem (se začátkem 

14 V letech 1990-1991 byla například uzavřena většina uranových a měděných dolů a v roce 1991 stejně 
tak poslední důl na cínovou rudu v Altenbergu (těžba zde měla tradici již od roku 1440). 
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provozu na podzim 1997 a předběžně plánovanou kapacitou 8, 7 mil. tun zpracované 

ropy z Ruska). Díky novým investicím mohl "Treuhand" 15 uvolnit pro rozvoj nových 

podniků 5,6 mld. DM, zachovat více jak 10 000 pracovních míst (cca 40% pracovních 

míst původního kombinátu) a nabídnout tak regionu novou perspektivu. 

Příklady velkých podniků, které se po vstupu kapitálu podařilo přetransformovat 

v prosperující firmy, však patří v NSZ k menšině. 

4.2.1.3. Nově vzniklé závody 

Třetí alternativou, kterou lze v NSZ pozorovat ve vícero případech, je zakládání 

nových podniků. Nové podniky jsou v NSZ zakládány ve většině případů tzv. "na 

zelené louce" (angl. Greenfield) v blízkosti nově vybudované sítě rychlostních 

komunikací a na pozemcích nižší ceny, tj. v zázemí měst. 

Již v roce 1993 byl založením montážního závodu VW v Mosel u Zwickau a 

závodu na výrobu karosérií v Plauen položen základ nové etapy ve vývoji hospodářství 

jižní oblasti NSZ. Nově postavené závody převzaly tradici automobilové výroby a spolu 

s mnoha dodavatelskými závody (např. závody na výrobu automobilových motorů 

v Chemnítz) začaly pozitivně ovlivňovat celou odvětvovou strukturu regionu. Na 

základě propojení mnoha dodavatelských a odběratelských firem byl vytvořen potenciál 

pro vznik automobilového klastru (shluku). Podobnými "motory růstu" by se měly stát 

výroba motocyklů v Zschopau, čí síť strojírenských závodů v Chemnitz. Podobně byla 

oživena odvětvová struktura v západním Durynsku umístěním výrobního závodu Adam 

Opel do Eisenachu. Velký impuls pro rozvoj celého odvětví představovalo umístění 

vývojového a produkčního centra pro mikročipy koncernu Siemens v roce 1995 do 

Drážďan. Tyto příklady dokumentují, že od roku 1989 vzniklo na území NSZ mnoho 

nových závodů, které znamenaly vytvoření velkého počtu pracovních příležitostí 

(nabídka - počet nově vytvořených pracovních míst - však zdaleka neodpovídá 

poptávce). 

I přes vznik mnoha nových firem bylo celkové rozložení průmyslových podniků 

na území NSZ disproporční (Rother 1997). Nadprůměrný podíl firem a počtu 

zaměstnanců ve srovnání s podílem obyvatel v nejprůmyslovějších zemích (Sasko a 

Durynsko) v letech 1995-1997 dokumentuje tabulka 4. Na druhé straně nejnižší podíl 

firem a nejnižší podíl zaměstnaných ve zpracovatelském průmyslu ve vztahu k podílu 

15 (poručnická správa- úřad mající za úkol privatizovat státní podniky bývalé NDR). 
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obyvatel vykazuje - dle očekávání - nejméně industrializované Meklenbursko-Přední 

Pomořansko. 

T b lk 4 P díl ti v t a u a : O I Irem a zames nancu v se k ď un eru v NSZ ve vz tahk ďl b tl u po 1 u o ,yva e 
podíl firem na celkovém podíl zaměstnanců v rámci podíl obyvatel 

počtu vsz v rámci VSZ 

1995 1996 1997 1995 1996 1997 
1997 (v%) 

(v%) (v%) (v%) (v%) (v%) (v%) 
Berlin 14,9 13,0 12,5 20,6 17,7 18,3 19,6 
Brandenburg 12,2 12,2 13,6 12,9 12,9 13,5 14,6 
Meckl.-

7,6 7,7 7,3 7,1 7,4 6,8 10,3 
Vorpom. 
Sachsen 31,9 34,2 33,3 28,8 30,9 30,5 25,8 
Sachsen-

15,2 16,0 15,7 15,5 16,1 15,2 15,5 
Anhalt 
Thiiringen 18,1 16,8 17,5 15,1 15,0 15,7 14,2 
vsz 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ZdroJ: SBW, BBR 

Ze 60 největších firem v NSZ podle obratu jich v roce 2002 pouze 5 pocházelo 

z Berlína, po 7 z Braniborska a Meklenburska-Předního Pomořanska, 9 z Durynska, 13 

ze Saska-Anhaltska a 19 ze Saska. Ze srovnání největších firem v západním a 

východním Německu v roce 2002 dle údajů SBW vyplývá, že v roce 2001 bylo v SRN 

1583 podniků s obratem přesahujícím 250 mld. EUR, z toho 94% v ZSZ a 6% (pouze) 

ve VSZ (polovina z toho připadá na Berlín). Podíl největších firem ku podílu obyvatel 

v NSZ je tedy ve srování se SSZ značně nižší a tedy- z tohoto hlediska- v neprospěch 

VSZ (SBW 2003). 

4.2.2. Náklady na sjednocení země 

Významnou otázkou týkající se sjednocení (diskutovanou od poloviny 90. let), 

je vyčíslení celkových nákladů na sjednocení země a transformaci ekonomiky NSZ. Její 

význam nabývá na váze zejména v souvislosti se skutečností, že Spolkový statistický 

úřad od roku 1999 nevede oficiální statistiku finančních transferů do nových 

spolkových zemí. Jejich celkovou výši je tak možné pouze odhadovat. 

V období politického zvratu v roce 1989 neměl na obou stranách železné opony 

nikdo představu o skutečné míře hospodářských problémů NDR. To platilo i pro 

západoněmecké národohospodářské instituce. Ty se opíraly o statistické podklady 

DDR16
, ale i o vlastní odhady (Deutscher Bundestag 1987). Někdejší ministr financí 

16 Zprávy východoněmecké statistiky, neodpovídající skutečné realitě, hovořily o hospodářské síle NDR, 
rovnající se zhruba HDP Hesenska či Portugalska. 
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SRN Weigel konstatoval několik let po sjednocení: "Neměli jsme v ruce skoro nic, co 

by se týkalo hospodářské situace NDR. Existovaly pouze staré plány hospodaření, byli 

jsme plně odkázáni na to, co nám sdělilo ministerstvo financí NDR, mnohé bylo 

zfalšováno, mnohé při krášleno ... " (Schell 1994, s. 15). Nástin předpokládané výše 

transferů finančních prostředků, založený pouze na hrubých odhadech jednotlivých 

institucí, a hledání odpověďi na otázku, kdo nese v průběhu 90. let hlavní tíži transferů, 

přináší následující podkapitoly. 

4.2.2.1. Přímé náklady 

Vyčíslení přímých nákladů je předmětem mnoha spekulací. Již krátce po 

sjednocení v roce 1990 byly Mezinárodním měnových fondem odhadovány potřebné 

investice ve VSZ na 1500-2000 mld. DM (v konstantních cenách), aby se úroveň 

východoněmeckého hospodářství v průběhu 1 0-15 let přiblížila ZSZ (McDonald, 

Thumann 1990, s. 77). Německý ~fo-Institut vyčíslil nutnou částku jen pro oblast 

výstavby v období 1991-2005 na 2400 mld. DM (Wegner 1995, s. 80). Odhady 

skutečných nákladů se značně odlišují. Většina investic měla jít do nové bytové 

výstavby. I když z kvantitativního hlediska na tom byla NDR v zajištění obyvatelstva 

byty lépe než NSR, problémem byla kvalita bytů. Dvacet procent bytů, zejména v nové 

panelové zástavbě, bylo klasifikováno jako neobyvatelných. Kolem 1000 mld. DM 

mělo podle předpokladů lfo-lnstitutu připadnout na samotnou bytovou výstavbu, pro 

vylepšení a rozšíření bytové infrastruktury bylo podle Institutu pro hospodářství v 

Kolíně počítáno s cca 235 mld. DM (Bach 1994, s. 211 ). 

Investice do infrastruktury v letech 1991-2005 měly činit celkově téměř 860 

mld., tedy 60 mld. DM ročně. Hlavní část financí měla směřovat do energetických 

rozvodných sítí, které byly značně zastaralé a nevyhovovaly tak západoevropským 

standardům. Stejně tak bylo třeba investovat do infrastruktury související s rozvodem 

pitné vody. Polovina vodních zdrojů byla totiž klasifikována jako silně znečištěná a 

pouze 2,4 % z celkových zásob vody na území bývalé NDR bylo možné využívat jako 

pitnou vodu. Nedostatečné bylo také napojení mnoha východoněmeckých domácností 

na kanalizační síC Bylo také třeba radikálně snížit znečišťování ovzduší oxidy síry 

a dusíku, vznikajících zejména spalováním hnědého uhlí a při výrobě umělých hnojiv. 

V této oblasti byly celkové potřebné investice v NSZ odhadovány na cca 130-220 mld. 

DM (Bach 1994, s. 212). 
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Dopravní infrastruktura se nacházela ve stejně nepříznivém stavu. Bylo třeba 

modernizovat, mnohdy rozšířit a elektrifikovat železniční trati a rekonstruovat třetinu 

železničních mostů. Podobná modernizace se týkala i silniční sítě, kde bylo počítáno 

s investicemi ve výši 230-450 mld. DM. Do oblasti telekomunikačních sítí mělo 

směřovat 30-90 mld. DM. Prostředky ve výši 130 mld. DM měly být dle předpokladů 

investovány do projektů na vyčištění odpadních vod, 170 mld. do zlepšení sociální a 

kulturní infrastruktury. Další investice směřovaly do vzdělání a výzkumu a do výstavby 

administrativních struktur. 17 

Odhady celkové výše potřebných investic do jednotlivých oblastí hospodářství 

byly založeny na předpokladu relativně vysokého růstu východoněmeckého 

hospodářství. Vzhledem k tomu, že růst východoněmeckého hospodářství se oproti 

předpokladům v těchto odhadech z počátku 90. let neuskutečňoval předpokládaným 

tempem, lze usuzovat na mnohem vyšší reálné náklady transformace NSZ. 

Další náklady vyvstaly v souvislosti s převzatými závazky. Do této kategorie 

spadaly zejména staré závazky podniků ve výši 116 mld. DM a závazky týkající se 

výstavby komunálních bytů ve výši 29 mld. DM. Zde musel na pokrytí dluhů více 

přispět Treuhandanstalt a břemeno státního rozpočtu se tak opět zvyšovalo. 

Stát musel kromě již vyjmenovaných převodů zajistit také plnění smluv z dob 

NDR, zejména se Sovětským svazem. Kromě toho musela být financováním z transferů 

zmírněna transformační krize a její dopad na obyvatelstvo. 

4.2.2.2. Nepřímé náklady 

K celkovým nákladům na transformaci NSZ je třeba přičíst také nepřímé 

náklady. Vyčíslení nepřímých plateb začíná u nákladů spojených s odchodem 

sovětských vojsk a s tím související výstavbou nových bytů a plánovanou rekvalifikací 

pracovních sil ve výši 15 mld. německých marek (DM). Nakonec však tato částka 

převýšila 40 mld. DM. Spolková republika Německo se také při dalších jednáních 

zavázala podporovat reformní program v SNS částkou 40 mld. DM. 18 

Další nepřímé výdaje se týkaly finanční politiky Spolkové banky. Ta musela 

reagovat na růst cen a nákladů spojených s deficitem financování zvýšením úrokových 

18 O.V. (1998): Helmut im Gliick. In: Der Spiegel2411998, s. 61. 
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sazeb. Následkem tohoto kroku posílila měna a zhoršily se podmínky pro export 

německých firem (Deutsche Bundesbank 5/1996). 

Nepřímé náklady byly spojeny také se změnami v rámci zahraničního obchodu. 

Zatímco v roce 1989 vykazovala bilance zahraničního obchodu SRN přebytek ve výši 

108 mld. DM a byla tak nejvyšší mezi státy západní Evropy, v důsledku sjednocení tato 

bilance poklesla o 140 mld. DM ( 6 % HDP). V roce 1991 činil tedy deficit zahraničního 

obchodu 32 mld. DM (1 % HDP). Uvedený vývoj byl podle různých pramenů způsoben 

zejména třemi faktory. Za prvé růstem importu v důsledku sjednocení (měsíčně 

v průměru o 1 O mld. DM), kdy západoněmecké firmy nebyly v okamžiku sjednocení 

schopny pokrýt rostoucí poptávku v NSZ, která musela být tedy saturována dovozem ze 

zahraničí. Za druhé se výrobní kapacity západoněmeckých firem zaměřily zejména na 

poptávku ve východním Německu, což znamenalo nižší export do zahraničí. Třetím 

důvodem bylo zpřetrhání tradičních exportních odbytišť NDR ve státech bývalého 

východního bloku (Deutsche Bundesbank 5/1996). 

O růst deficitu zahraničního obchodu se "zasloužil" mj. deficit v sektoru služeb. 

Růst deficitu zahraničního obchodu v terciéru na 16 mld. DM (1991) z 9 mld. DM 

(1989) byl způsoben zejména množstvím zahraničních cest východních Němců. Kromě 

výrobků a služeb se po sjednocení stal ve velké míře importovanou komoditou také 

kapitál (Sedlacek 1999). 

4.2.2.3. Kdo nese hlavní břemeno transferů? 

Po nastínění odhadů přímých a nepřímých nákladů na sjednocení SRN je třeba 

pozastavit se také nad otázkou: "Kdo nese v průběhu transformačního procesu hlavní 

tíhu transferů?" Jinými slovy: "Kdo to všechno platí?" 

Nejvýznamnější díl nákladů spojených s transfery v letech 1991-1997 nesl 

spolkový rozpočet (v průměru cca 65 %; nejvíce v roce 1995, kdy dosáhl dokonce 70 

%). Podíl jednotlivých zdrojů financování a cílových oblastí směřování prostředků 

z transferů přibližuje tabulka 3. Podíl financování transferů ze spolkového rozpočtu 

závisí především na tom, do jaké míry byly v určitém roce disponibilní zdroje z 

vedlejších rozpočtů, vytvořených k financování nákladů se zaměřením na různé oblasti 

hospodářství. Mezi vedlejší rozpočty (zdroje) patřily fondy ,,Deutsche Einheit", či od 

roku 1995 založený tzv. Fond umoření zděděných dluhů (založený na deficitu 

"Treuhandanstalt"). O zbývajících cca 35 % se dělí Bundesanstalt fiir Arbeit (Spolkový 

úřad práce- v roce 1998 cca 16 %), zákonné důchodové pojištění (cca 6 %) a spolkové 
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země a obce (cca 5 %). Na pomoc EU připadá cca 3 %. Do roku 1995 pocházely 

prostředky také z již zmiňovaného fondu "Deutsche Einheit". 19 

Tabulka 5: Vývoj státních výdajů na nové spolkové země v letech 1991-1998 
( dl dh ď D h B nk 1999 ld DM) lPO eo a u eutsc e a ,vm 

1991-
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1998 

celkem 
výdaje celkově 139 151 167 169 165 187 183 189 1370 
(brutto) 
z toho: 
spolková pokladna 75 88 114 114 135 138 131 139 934 
západoněmecké 

spolkové 5 5 10 14 10 ll ll ll 77 
země a obce 
fondy "Deutsche 31 24 15 5 - - - - 75 
Einheit" 
EU (SF a ESF) 4 5 5 6 7 7 7 7 48 
sociální pojištění 24 29 23 30 33 31 34 32 236 

z toho: 
sociální dávky 56 68 77 74 79 84 81 84 603 
subvence 8 10 ll 17 18 15 14 16 109 
investice 22 23 26 26 34 33 32 33 229 
všeobecné 
nedělitelné 53 50 53 52 54 55 56 56 429 
finanční příděly 

příjmy spolku ve 
východním (-33) (-37) (-39) (-43) (-45) (-47) (-47) (-48) (-339) 
Německu 

výdaje celkově 106 1114 128 126 140 140 136 141 1031 
(netto) 

deficit 9 14 24 24 
Treuhandanstalt 

- - - - -

Zdroj: Deutsche Bundesbank 1999 

K financování sjednocení byly použity 3 možné zdroje: šetření na výdajích a 

přeskupení prostředků v rámci spolkového rozpočtu a jednotlivých západoněmeckých 

zemských rozpočtů, vyšší nebo dodatečné zdanění a také celkově vyšší státní zadlužení. 

Fuest, Kroker (1992) vycházeli z předpokladu, že pouhých 18 % veřejných transferů je 

financováno z daní, zhruba 6 % pochází z ušetřených a přeskupených prostředků 

státního rozpočtu a celých 75 %jde na vrub zadlužení SRN (Fuest, Kroker 1992; či také 

Deutsche Bundesbank 5/1993). 

V roce 1997 činilo zadlužení státního rozpočtu SRN dvojnásobek hodnoty HNP 

SRN v roce 1989, tedy před připojením NSZ (Deutsche Bundesbank 911998). Deficit 

státního rozpočtu vzrostl v letech 1991-1997 téměř o 20% HNP SRN (na 61 %). Přesto 

19Viz údaje Spolkového ministerstva financí. 
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se v roce 1997 SRN řadila výší zadlužení stále na výhodné místo před Japonskem (72% 

HNP), USA (64% HNP) či Belgii (téměř I 00% HNP). 

Téměř poloviční objem všech úvěrů z let 1991-1997 zajistili domácí věřitelé, 

zejména domácí banky, dvě pětiny úvěrů pak věřitelé zahraniční. Analýza Deutsche 

Bank (Deutsche Bundesbank 3/1997, s.l7-19) odhaduje cenu sjednocení za roky 1989-

1997 na cca 1200 mld. DM. Hlavní podíl z této částky připadá na převzetí dluhu NDR. 

Rozhodnutí financovat sjednocení nejprve z úvěrů převažovalo v době vysoké 

hospodářské konjunktury, kterou vyspělé spolkové země na počátku sjednocení 

zaznamenávaly. Spolková vláda dávala z počátku přednost úvěrům před dlouhými a 

nepříjemnými dohady o zvýšení daní na půdě Bundestagu (Sarrazin 1992). Je také třeba 

připomenout, že západoněmecká veřejnost nebyla zprvu o způsobech financování 

transferů v dostatečné míře informována. Zadlužení státní pokladny se tak každým 

rokem pomalu zvyšovalo. Růst celkových transferů do NSZ dokumentuje tabulka 5. 

Poměrně aktuální předpoklady o objemu finančních transferů směřujících do 

NSZ v roce 2003 nabízí studie Ústavu pro hospodářský výzkum v Halle (IWH

Pressemitteilung 2112003). Ta odhaduje výši transferů a jejich strukturu pro rok 2003 na 

základě následujících položek. Jedná se na jedné straně o výdaje spolkové pokladny0
, 

západních spolkových zemí a výdajů na sociální pojištění ve východních spolkových 

zemích, na straně druhé o zisky VSZ ze společné spolkové pokladny a zisky ze 

sociálního pojištění vybraného v nových spolkových zemích. Část prostředků 

přesunutých do východního Německa lze poměrně dobře kvantifikovat, jinou část hůře. 

Tabulka 6 ukazuje odhad rozdělení finančních prostředků proudících do 

východních spolkových zemí v roce 2003. Ve srovnání s odhadovanými celkovými 

výdaji ze státní pokladny na transfery v roce 1998 ( 189 mld. DM=cca 94,5 mld EUR, 

viz tabulka 5) byly celkové výdaje v roce 2003 podle odhadů o 21 ,5 mld EUR vyšší 

(=116 mld. EUR v roce 2003, viz tabulka 6). Tento nárůst o zhruba čtvrtinu dokládá 

růst objemu finančních transferů do VSZ. 

Čtyřicet pět procent z této částky připadá na oblast výdajů v sociálně-politické 

oblasti - zejména pak na výdaje související s podporou v nezaměstnanosti a 

důchodovým zabezpečením! Částka ve výši 21 % byla použita na plnění blíže 

nespecifikovaných dávek. Spadají sem většinou doplňující prostředky poskytované 

v rámci "finančního vyrovnání" ze společné spolkové pokladny za účelem vyrovnat 

2° Celkové výdaje SRN. 
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slabé příjmy z vybraných daní ve východní části SRN. V porovnání se dvěma 

předchozími údaji vyhlíží 13% podíl na investice do infrastruktury a 9% podíl pro 

hospodářskou podporu podnikům poměrně nevýznamně. 

Graf 1: Výše hrubých finančních transferů do nových spolkových zemí 
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Zdroj : Deutsche Bundesbank 1999, IWH-Pressemitteilung 21/2003 

Do společné pokladny z nových spolkových zemí podle IWH naproti tomu 

v roce 2003 směřovala z vybraných daní částka kolem 33 mld. EUR, což přepočítáno na 

obyvatele tvoří zhruba tři čtvrtiny hodnoty vybrané v západní části. Zatímco příjmy 

státu z daně z příjmu a z daně z příjmu právnických osob (Korperschaftssteuer) na 

obyvatele dosahují něco kolem 60 procent západoněmecké hodnoty, jsou zisky z daně 

z obratu, které zůstávají v rozpočtech jednotlivých spolkových zemí, v porovnání 

s rozsáhlým vyrovnáním disponibilních příjmů zřetelně vyšší. Když se tedy odečte výše 

finančních prostředků odvedených z NSZ do společné pokladny od celkové výše 

prostředků proudících v "protisměru", získaná hodnota 83 mld. EUR tvoří celou jednu 

třetinu HDP východního Německa (IWH-Pressemitteilung 21/2003)! 

IWH dále předpokládá, že v roce 2003 byla vnitřní poptávka ve východním 

Německu pokryta zhruba z 22% právě z transferu prostředků ze západních spolkových 

zemí. V případě, že by nedocházelo k proudění finančních prostředků do východru'ho 

Německa v takové míře, byla by úroveň materiálního welfare stejně jako hodnoty 

lokální produkce značně nižší (IWH-Pressemitteilung 21/2003). 

Vzhledem k velikosti státního rozpočtu SRN jsou 4 % z celkového HDP 

západních spolkových zemí alokovaných "na východě" relativně významným podílem. 
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Tabulka 6: Finanční podpora novým s po 
finanční transfer ze západních 
spolkových zemí do východních 
hrubý transfer - celkově 
vtom 
hospodářská podpora 
sociální oblast 
infrastruktura 
nevázané plnění 
ostatní 
zisky z daní ve vých. Německu 
čistý transfer 
to odpovídá 
v % západoněmeckého HDP 
v % východoněmeckého HDP 
v % vnitřní poptávky ve 

východním Německu 

I k ovým zem1m v roce 
mld. EURO 

116 

10 
52 
15 
24 
14 
33 
83 

-
-
-

Zdror převzato a upraveno podle IWH-PressemJtteJiung 21/2003, s. 2 

2003 
(%) 

100 

9 
45 
13 
21 
12 
-

-

4 
32 
22 

Pohl (2002, s. 12) Sice význam transferů "západ-východ" uznává, ale 

uvědomuje si, že působí na obě strany - tedy regiony silné (subvencující) i regiony 

slabé (subvencované) -jako demotivující činitel.21 Pohl dále rozebírá obsah stále více 

skloňovaného termínu "Wettbewerbsfoderalismus" (federalismus konkurence nebo 

soutěže). Jedná se zde o představu takového přerozdělování finančních prostředků, kdy 

by každý region disponoval pouze financemi z daní z příjmu vybraných v regionu 

samotném. Idea "Wettbewerbsfoderalismu ", usilující o snížení finančních transferů, by 

však podle Pohla současné ekonomice východního Německa spíše ublížila. Životní 

standard by drasticky poklesl, což by mělo takové nedozímé následky jako úpadek 

rozvoje podniků, další oslabení hospodářské síly východního Německa a především 

následnou novou vlnu emigrace z NSZ. 

Vedle veřejných investic, jimž je v této práci věnována hlavní pozornost a které 

mají zejména z pohledu vývoje zadlužování SRN a celkových dopadů na ekonomiku 

státu rozhodující význam, je zde třeba aspoň ve stručnosti zmínit také investice 

soukromé. Ty se dle odhadů /fo-Institutu v letech 1991-1996 téměř zdvojnásobily, od 

roku 1994 se však jejich dynamika snižovala. Od druhé poloviny roku 1990 do roku 

1997 bylo ve VSZ investováno dle odhadů 1150 mld. DM, přičemž největší podíl 

zaujímaly investice do terciéru (Deutsche Bundesbank 4/1996). 

Na závěr této subkapitoly lze podotknout, že v celé německé historii nelze najít 

jiný příklad transferů o takové výši jako v případě NSZ v průběhu 90. let. I ve srovnání 

s "historickými transfery" jsou transfery do NSZ vyšší. Je přitom třeba uvážit především 

21 Pohl dále tvrdí, že hospodářsky slabé regiony nemají díky subvencím takovou snahu o hospodářský 
růst a naopak silné regiony jsou povinnými odvody znevýhodňovány (Pohl2002, s. 12). 
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relace ve srovnání s celkovým hospodářským výkonem státu. Reparace, které Německo 

platilo na základě Dawesova plánu (1924) a Youngova plánu (1931), odpovídaly 2,3% 

národního důchodu. Stejně tak prostředky, které Německo (západní) získalo po druhé 

světové válce na základě Marshallova plánu a dalších amerických pomocí, odpovídaly 

ročně 3,5 % národního důchodu. Čisté transfery do VSZ v letech 1989-1998 tvořily 

celých 5 % celoněmeckého domácího produktu (Eckart 1998). 

Výsledkem této podkapitoly je zjištění, že oproti předpokladům nejvyšších 

politických špiček SRN na počátku 90. let se objem finančních transferů ze ZSZ do 

NSZ nesnižuje, ale naopak vzrostl (v letech 1991-2003 téměř o polovinu) a tento trend 

bude (viz údaje v programu Aujbau Ost) v dalším desetiletí pravděpodobně nadále 

pokračovat. 
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4.3. Transformace a její sociálně ekonomické a regionální aspekty 

Vedle aspektů makroekonomických, politických a sociálních, které jsou 

v případě tak velkých změn prioritní, je důležité také sledovat, jak se tyto rozsáhlé 

změny projevují v prostoru. Zejména se jedná o otázku, zda transformaci NSZ provázejí 

pouze unikátní projevy či zda lze získat nějak obecně platné poznatky. 

4.3.1. Regionální vývoj HDP 

Nejvýznamnější studium představuje vývoj regionálních diferencí ve sféře 

výkonnosti ekonomiky, zda radikální transformace přinese radikální prohloubení 

rozdílů či naopak. 

Analýza vývoje HDP se zabývá neJprve sledováním diferencí na úrovni 

spolkových zemí. Vývoj HDP v letech 1992-2000 je poté porovnáván s průměrem 

EU15 na úrovni NUTS 3. NSZ zvyšují pozvolně od roku 1991 podíl na celkovém HDP 

SRN až do roku 1996 (viz tabulka 7). Poté se však jejich podíl na celkovém HDP SRN 

mírně snižuje. Současně je možné od roku 1994 pozorovat trvalý pokles podílu Berlína 

na celkovém HDP SRN.22 

Tabulka 7: Vývoj podílu NSZ na celkovém HDP SRN v letech 1991-2003 
(ceny roku 1995) 

91 92 93 94 95 96 97 
Berlín 4,2 4,3 4,4 4,3 4,3 4,2 4,0 
Brandenburg 1,5 1,6 1,8 2,0 2,0 2,1 2,1 
Mecklenburg- 1,1 1 '1 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 
Vorpommern 
Sachsen 2,8 2,9 3,3 3,6 3,7 3,8 3,7 
Sachsen- 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,1 2,1 
Anhalt 
Thiiringen 1,4 1,5 1,7 1,9 1,9 1,9 2,0 
východní 12,6 13,1 14,4 15,2 15,4 15,6 15,4 
Německo* 

východní 8,4 8,8 10,0 10,9 ll' 1 11,4 ll ,4 
Německo** 

.. Zdroj: SL Baden-Wurttemberg 2002, SL Mecklenburg-Vorpommern 2004 
Pozn.: * s Berlínem 

** bez Berlína 

98 99 
3,9 3,8 
2,1 2,1 
1,5 1,5 

3,7 3,7 
2,1 2,1 

2,0 2,0 
15,2 15,1 

11,3 11,4 

00 Ol 03 
3,7 3,7 3,7 
2,1 2,1 2,1 
1,4 1,4 1,4 

3,6 3,6 3,6 
2,1 2,0 2,1 

1,9 1,9 2,0 
14,8 14,7 14,8 

11,1 ll' 1 11,2 

Pokles podílu hlavního města na celkovém HDP SRN je dán především 

deindustrializací provázející hospodářský vývoj města v průběhu 90. let a celkově 

nízkou investiční aktivitou v sekundéru po roce 1993 (Kratke 2000). 

22 Ekonomickému vývoji Berlína je věnovana podkapitola 6.2. 
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Ještě výrazněji je odlišný trend ve vývoji HDP mezi Berlínem a ostatními NSZ 

pozorovatelný v grafu 2 a tabulce 35 v příloze. Údaje v grafu a tabulce dokumentují 

vývoj HDP jednotlivých spolkových zemích. 

Graf 2: Vývoj HDP Berlína a ostatních nových spolkových zemí 
(v letech 1991- 2001 , ceny roku 1995, 1991=100 %) 
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Je zde také patrný výraznější růst HDP do roku 1995 oproti pozdějšímu období. 

Zhruba od poloviny 90. let se již projevuje mj. "ztráta výkonnosti" ekonomiky NSZ, 

která souvisela s krizí v sektoru stavebnictví považovaném za hlavní motor růstu 

ekonomiky NSZ (Fortschrittsbericht Ostdeutschland 2002). 

Graf 3: Vývoj HDP na hlavu v nových spolkových zemích 
(EU15=100 %) 
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Stejný trend tentokrát v porovnání s průměrem EU 15 zachycují tabulka 8 a graf3. 

Z vývoje HDP v grafu 3 je dobře patrná stagnace výkonnosti ekonomiky v letech 

1995-1997 a její následný pokles u všech NSZ. 

Průběh vývoje HDP je v letech 1992-2000 ve všech NSZ obdobný (viz grafy 2, 

3 a tabulka 8), což je známkou plošného charakteru změn. Základním rysem vývoje na 

úrovni spolkových zemí je pozoruhodný pokles významu metropole, který se projevuje 

ve 2. polovině 90. let. Rozdíly mezi spolkovými zeměmi nejsou velké. Přesto lze 

identifikovat prohloubení diference mezi exponovanějším Durynskem na jedné straně a 

periferním Mecklenburskem-Předním Pomořanskem a strukturálně nejvíce postiženým 

Saskem-Anhaltskem na straně druhé. 

Tabulka 8: Vývoj HDP na hlavu v nových spolkových zemích 
(EU15=100 %) 

1992 1994 1995 1996 1997 
Berlín 122,4 129,3 130,4 119,2 112,8 
Braniborsko 59,4 81,2 86,5 82,6 80,8 
Durynsko 55,6 77,4 76,6 76,8 76,3 
Mecki.Př.P 56,2 77,8 82,9 80,2 78,8 
Sasko 55,0 75,3 76,6 77,4 74,4 
SaskoAnh. 52,9 75,3 80,2 77,4 72,5 
NSZ 66,9 86,7 86,5 85,8 82,6 
SRN 119,4 128,1 130,4 124,0 -
okres 
s nejnižším 38,8 51,8 54,4 55,1 53,5 
UDP na 
hlavu 
okres 
s nejvyšším 91,9 124,6 128,0 128,1 131,1 
UDP na 
hlavu 

ZdroJ: BBR 

1998 1999 2000 
109,4 104,6 99,0 
79,0 77,7 75,0 
75,1 73,9 70,4 
76,6 76,0 72,5 
73,0 71,3 66,8 
71,0 69,9 66,8 
78,1 76,4 72,7 

- - 109,2 

52,9 50,6 47,9 

132,6 127,3 122,0 

Vývoj HDP hodnocený na úrovni spolkových zemí či regionů NUTS 2 

nevykazuje vzhledem k velikosti porovnávaných jednotek výraznější odlišnosti, proto je 

vhodnější použít k ilustraci regionálních rozdílů ve vývoji HDP srovnání na úrovni 

NUTS 3. V případě sledování rozdílů na úrovni NUTS 3 byly zjištěny následující 

výsledky. 

V roce 1992 (viz obrázek 13 v příloze) dosahoval nejvyšší úrovně HDP na hlavu 

(EU15=100 %) Berlín23 (122,4 %), následován okresy Potsdam (91,9 %), Erfurt (91,5 

%), Neubrandenburg (82,9 %) a Rostock (82,8 %). Nejnižší úroveň HDP na hlavu 

k průměru EU15 vykazoval okres Mittlerer Erzgebirgkreis (38,8 %), následován okresy 

23 Berlín je považován zajeden okres- tedy západní i východní část dohromady. 
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Weimarer land (39,0 %), Ostvorpommern (40,7 %), Kothen (41,4 %), Saale-Holzland

Kreis (41 ,5 %). Jedná se tedy vesměs o okresy s polohou na periferii. 

Nejvyšší hodnoty HDP na hlavu vykazují střední a velká města, okresy v jižní 

části Braniborska, vyšší hodnoty pak okresy v hraničním trojúhelníku mezi Saskem, 

Saskem- Anhaltskem a Durynskem. Je třeba zdůraznit, že Berlín vykazuje v roce 1992 

stále ještě nejvyšší HDP na obyvatele. 

Na druhé straně nejnižší hodnoty HDP na hlavu vykazují okresy na 

severovýchodě Mecklenburska-Předního Pomořanska (okresy s nízkým podílem 

průmyslu) , dále okresy v Sasku na hranici s Českem (s někdejším vysokým podílem 

těžby a těžkého průmyslu a současným nedostatkem investic do nových oborů). Nízké 

hodnoty HDP na hlavu však vykazují i některé okresy na hranici se ZSZ (např. 

Wartburgkreis, Bordekreis, Halberstadt či Nordhausen) a některé okresy v zázemí 

velkých měst s nízkým podílem průmyslu na tvorbě HDP a nízkými investicemi (např. 

Kothen Havelland, Oberhavel, Weimarer Land, Saale-Holzland Kreis či Zwickauer 

Land). Hlavní kontrast z hlediska výše HDP vytváří sjednocený Berlín a vybraně 

střediska 2. řádu na straně jedné a periferní okresy na jihu a severu země na straně 

druhé. 

Graf 4: Vývoj regionální variability HDP na úrovni NUTS 3 
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Zatímco například ve státech skupiny V 4 je v 90. letech zaznamenáván růst 

regionální variability (Tomeš, Hampl1999), ve východním Německuje situace odlišná. 

Vývoj regionální variability měřený variačním koeficientem ukazuje graf 4. V prvním 

období transformace dochází k prudkému snížení regionální diferenciace, teprve od 
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roku 1996 kjé!Jfmu múnému zJýšenÍ. Na základě JýVoJe HDP na obyvatele v gram 4 

lze tíci, že v letech 1992-2001 došlo v NSZ na úrovni NVTS 3 ke konvergenci: 

Stejný trend - konvergenci a tedy nivelizaci regionálních rozdílů v NSZ v 90. 

letech- potvrzují i údaje v tabulce 9. Zatímco rozdíl v HDP na hlavu mezi okresem 

s nejnižší a nejvyšší hodnotou v roce 1992 činil 3, 15násobek, v roce 2001 se tento rozdíl 

mezi hospodářsky nejsilnějším a nejslabším okresem výrazně snižuje až na 

2,55násobek. 

Tabulka 9· Změna HDP na hlavu na úrovni NUTS 3 . 
změna HDP (EU15=100 %) 

průměr maximum minimum maximum/ 
minimum 

1992 56,2 122,4 Berlin 38,8 Mittlerer Erzgebirgkreis 3,15 

2001 70,1 122,0 Potsdam 47,9 Mittlerer Erzgebirgkreis 2,55 

Zdroj: BBR, vlastní výpočet autora 

Nejvyššího růstu HDP na hlavu v letech 1992-2001 dosahují (viz obrázek 1) 

velká města, okresy v severní a východní části Durynska a na jihu a severu Braniborska 

a okresy v zázemí velkých měst v Sasku s diverzifikovanější hospodářskou strukturou. 

Dále okresy v centrální části Mecklenburska-Předního Pomořanska, kde došlo v 90. 

letech k výraznému rozvoji malého a středního podnikání. U 6 okresů byl na druhé 

straně zaznamenán dokonce pokles HDP. Jedná se především o Berlín (o 23,4 

procentních bodů zejména vzhledem k deindustrializaci, nízké podnikatelské aktivitě a 

nízkému objemu investic na obyvatele) a dále o Kreise ve strukturálně nejpostiženějších 

oblastech: Hoyerswerda, Landkreis Leipziger Land, Niederschlesischer 

Oberlausitzkreis, Spree--Neisse a Oberspreewald-Lausitz. 

K největší změně dochází ve skupině nejvyspělejších okresů. Pozoruhodný je 

přitom na úrovni spolkových zemí již zmiňovaný úpadek Berlína, jehož HDP na hlavu 

klesá až na 99 % průměru EU15 v roce 2001. Berlín je z hlediska tohoto vývoje 

v porovnání s metropolemi států SVE velkou výjimkou?4 Podstatně stabilnější je 

skupina zaostalejších Kreise, kterou tvoří jednak okresy periferní (např. Mittlerer 

Erzgebirgkreis), jednak neorganická zázemí měst. 

V roce 2001 (viz obrázek 14 v příloze) se již nacházela na prvních pěti místech 

Kreise s nejvyšším HDP na obyvatele výhradně významnější střediska 2. a 3. řádu. 

24 
O dominantním postavení Varšavy, Prahy a Budapešti v tvorbě HDP na hlavu v jednotlivých státech 

více Tomeš, Hampl1999, Kiss 2001 atd. 
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Těmi byly Potsdam (122 %), Erfurt (118,3 %), Schwerin (116,8 %), Neubrandenburg 

(115,4 %) a Zwickau (114 %, vybudováním závodu VW). Nejnižší hodnotu vykazovaly 

stejně jako v roce 1992 nejperifernější okresy: Mittlerer Erzgebirgkreis (47,9 %), 

následován okresy Nordwestmecklenburg (50,9 %), Nordvorpommem (51,0 %) a 

Ostvorpommem (52,9 %). Mezi poslední pěticí se nacházel také strukturálně výrazně 

postižený okres Zwickauer Land (51,0 %). Nejvyšší hodnoty HDP na obyvatele 

k průměru EU15 v roce 2001 obecně vykazovala opět střední a velká města, okresy 

těžící z blízkosti Berlína a okresy s velkým objemem investic v jižní části Saska

Anhaltska. 

Obrázek 1: Změna HDP na hlavu v letech 1992-2001 
v rocentních bodech 

Zdroj: BBR 

Legenda 

<0,0 

0,1 do 15,0 

15,1 do 30,0 

30,1 < 

Nejnižších hodnot pak dosahují periferní okresy v severovýchodní části a na 

hranici se ZSZ v Mecklenbursku-Předním Pomořansku, v Sasku na hranici s Českem a 

strukturálně postižené periferní Kreise v Lužici, stejně jako v zázemí některých větších 

měst. Tabulka 1 O přibližuje průměrnou výši HDP na hlavu za celé sledované období, 
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kde je patrný jednak náskok okresu Potsdam a jednak výrazná nejhorší pozice okresu 

Mittlerer Erzgebirgskreis. 

Tabulka 10: Průměrná výše HDP na hlavu za období 1992-2001 
(%) 

1. 123,2 Potsdam 
2. 121 , O N eubrandenburg 
3. 120,7 Erfurt 
4. 118,1 Schwerin 
5. 115,4 Berlin 
108. 54,7 Ostvorpommem 
109. 54,3 Zwickauer Land 
110. 54,0 Weimarer land 
112. 53,7 Landkreis Stollberg 
113. 50,6 Mittlerer Erzgebirgkreis 

ZdroJ BBR 

Z hlediska souhrnného hodnocení vývoje HDP v NSZ je třeba zdůraznit 

následující skutečnosti. Většina NUTS 3 zaznamenala ve sledovaném období růst HDP 

na hlavu, největší růst zejména střediska 2. řádu. Výjimku tvořila jednak metropole 

Berlín (zcela ojedinělý vývoj ve státech SVE) a dále 5 strukturálně postižených či 

periferních okresů (Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Hoyerswerda, Leipziger Land, 

Spree--Neisse, Oberspreewald-Lausitz), které vykazovaly naopak pokles HDP na hlavu. 

Regionální obraz HDP je spíše mozaikovitého rázu, než aby se v něm výrazněji 

projevila dominance velkých měst či horizontální zonalita. 

4.3.2. Regionální vývoj zaměstnanosti 

Dalším významným indikátorem hospodářských změn transformačního procesu 

v NSZ je vývoj zaměstnanosti. Pro vývoj zaměstnanosti v NSZ od roku 1990 je 

charakteristický a mj. v porovnání s ostatními transitivními ekonomikami SVE také 

ojedinělý její plošný pokles až do roku 1993 téměř u všech regionů a Kreise25 

(Cséfalvay 1997). V letech 1993-1999 pak její výraznější regionální diferenciace (viz 

obrázek 2). 

Autor této práce disponoval údaji o zaměstnanosti na úrovni NUTS 3 až od roku 

1993, kdy je její pokles dle informací z jiných materiálů (Klaphake 2000) mnohem 

nižší. V letech 1993-1999 (tedy ve fázi jejího již ne tak markantního poklesu) dochází v 

NSZ (viz tabulka ll) k poklesu zaměstnanosti o 5,5 %.26 

25 Až na Saalkreis a Plauen vykazující v tomto období nárůst zaměstnanosti. Podíl EA činí ještě v roce 
1989 89,7 %, zatímco např. v roce 1994 již pouze 73,0% (Cséfalvay 1997). 
26 Údaje BBR. 
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Tabulka ll: Změna zaměstnanosti v letech 1993-1999 
změna zaměstnanosti 

(%) 
Berlin -16,2 
Brandenburg -5,3 
Mecklenburg-Vorpommern 0,0 
Sachsen -2,9 
Sachsen-Anhalt -6,7 
Thiiringen -1,6 
vsz -5,5 

ZdroJ www.memestadt.de 

Nejvýraznější úbytek zaměstnaných a pokles zaměstnanosti (o 16,2 %) 

vykazoval Berlín.27 Tento fakt byl způsoben mj. procesem deindustrializace na počátku 

90. let28
, po němž docházelo ke snižování počtu pracovních míst ve veřejné správě 

s kulminací kolem poloviny 90. let. Ke jmenovaným aspektům je třeba přiřadit také 

skutečnost, že v souvislosti s nízkým přílivem investic na obyvatele zde nedošlo 

k vytvoření dostatečného počtu nových pracovních míst v sekundéru a terciéru (Kratke 

2000). V kontrastu s nejvýraznějším poklesem zaměstnanosti mezi NSZ v letech 1993-

1999 v Berlíně lze v případě spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko - jako 

jediné - hovořit ve sledovaném období o stagnaci zaměstnanosti. Tento stav je 

způsobem především skutečností, že nejvyšší úbytek zaměstnanosti postihoval po roce 

1990 v NSZ zejména oblasti s vysokým podílem zaměstnanosti v sekundéru. 

Meklenbursko-Přední Pomořansko bylo na počátku 90. let z hospodářského hlediska 

spíše agrárním regionem s periferní polohou. Z tohoto důvodu neměl rozpad 

průmyslové základny na míru zaměstnanosti v Meklenbursku-Předním Pomořansku 

v porovnání s ostatními regiony tolik markantní vliv. Naopak množství nových 

pracovních míst vzniklo zejména díky rozvoji turismu a s tím související vysoké míře 

podnikatelské aktivity v terciéru. Podíl zaměstnaných v sekundéru a v terciéru přibližují 

tabulky 13 a 16. 

V letech 1993-1999 byl na úrovni NUTS 3 zaznamenán pokles míry 

zaměstnanosti u 71 okresů (z celkového počtu 113 - viz obrázek 2). Nejvyšší pokles 

zaměstnanosti byl zaznamenán u velkých měst (což souvisí se zakládáním nových 

27 Všechny údaje o změně zaměstnanosti v letech 1993-1999 byly přejaty z databáze serveru 
www.meinestadt.de. 
28 Restrukturalizační změny znamenaly pro město jen v období 1989-1998 ztrátu cca 270 tis. pracovních 
míst v sekundéru (tj. redukce na 67% stavu roku 1989). Například ve zpracovatelském průmyslu bylo 
v roce 1991 zaměstnáno cca 19 % EAO, o jedenáct let později to bylo už pouze 1 O % (Kriitke 2000). 

51 



podniků zejména v jejich zázemí), v periferních okresech jižního Braniborska a Lužice 

a dále v nejvíce strukturálně postižených okresech jižní části Saska-Anhaltska, zejména 

v hraničním trojúhelníku se Saskem a Durynskem. Postiženy jsou (vyjma dvou) okresy 

v obou přilehlých Regierungsbezirke v Sasku-Anhaltsku - RB Dessau a RB Halle 

s původně hospodářskou základnou založenou na těžkém průmyslu. Nižší pokles 

zaměstnanosti pak obecně vykazuje Sasko s diverzifikovanou strukturou. Vůbec 

nejvyššího poklesu zaměstnanosti v letech 1993-1999 dosahuje okres Bitterfeld (-29,9 

%), jedna z bývalých průmyslových jádrových oblastí, následován okresy Brandenburg 

(-27,9 %), Hoyerswerda (-27,8 %), Potsdam (-22,7 %) a Suhl (-22,3 %). U čtyř 

naposled jmenovaných městských okresů připadá pokles zaměstnanosti na vrub procesu 

deindustrializace. 

Tabulka 12: Pořadí NUTS 3 s nejvíce a nejméně příznivým vývojem zaměstnanosti 
(v letech 1993-1999 v%) 

' 
1. 54,1 Saalkreis 
2. 36,9 BadDoberan 
3. 24,0 Kamenz 
4. 20,1 W eimarer Land 
5. 18,4 Potsdam-Mittelmark 
109. (-22,4) Suhl 
110. (-22,8) Potsdam 
111. ( -27 ,8) Hoyerswerda 
112. (-27,9) Brandenburg 
113. ( -29 ,9) Bitterfeld 

Zdror www.memestadt.de 

U 42 jednotek naopak došlo k růstu zaměstnanosti. Sem spadaly regiony 

v západní části Braniborska (Potsdam-Mittelmark, 18,4 %) a pobřežní a západní okresy 

Meklenburska-Předního Pomořanska (Bad Doberan, 36,9 %). Zcela specifickou pozici 

zaujímá okres s nejvyšším nárůstem zaměstnanosti vůbec - Saalkreis (54, 1 %) v 

zázemí Halle, obklopen okresy s výrazným poklesem zaměstnanosti. Dále také okres 

Kamenz (24 %) v zázemí měst Dresden a Hoyerswerda. K vyššímu nárůstu 

zaměstnanosti pak došlo v okresech při hranici se ZSZ v Durynsku a na severu Saska

Anhaltska. 

Tabulka 13 přibližuje pořadí okresů s nejvíce a nejméně příznivým vývojem 

zaměstnanosti. Společnou charakteristikou všech pěti zmiňovaných "úspěšných" Kreise 

je jejich poloha v zázemí velkých měst. Jejich "úspěšnost" z hlediska růstu 

zaměstnanosti a naopak po této stránce "neúspěšnost" jimi obklopených měst, dokazuje 

mj. skutečnost, že při zakládání nových průmyslových podniků na území NSZ po roce 
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1990 jsou upřednostňovány lokality v zázemí měst před městy samotnými (mj. 

vzhledem k příznivějším cenám pozemků). Srovnáním s výsledky uskutečněnými v této 

práci jsou výsledky hodnocení změny zaměstnanosti za NUTS 3 v letech 1991-1993 

uváděné Cséfalvayem (Cséfalvay 1997). 

Obrázek 2: Změna mí zaměstnanosti v letech 1993-1999 

Zdroj : BBR 

Legenda 
-29,9% do -10,1 % 
-10,0% do o% 

0,1% do 10,0% 
10,1 % do 54,1 % 

Ty dokumentují plošný pokles zaměstnanosti v prvních dvou letech po 

sjednocení, především však vytvoření jakéhosi spojitého území obdobných hodnot 

poklesu zaměstnanosti v Durynsku, Sasku-Anhaltsku a Mecklenbursku-Předním 

Pomořansku, jež se nacházejí pod průměrem NSZ. V letech 1991-1993 vykazovaly 

nejvyšší pokles zaměstnanosti 4 regiony. Jedná se především o území Horní Lužice29 

s Kreise LObau-Zittau (pokles o 32,5 %), Niederschlesische Oberlausitzkreis (-25,2 %) 

a Gorlitz (-25,2) v souvislosti s úpadkem těžby uhle0
, dále o malý region severně od 

29 Tato oblast v období 1993- 1999 již nepatří k regionům s nejvyšším poklesem zaměstnanosti - viz 
tabulka 13. 
30 Tento region v období po roce 1993 mezi regiony s nejvyšším poklesem zaměstnanosti již nefiguruje. 
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Erfurtu s Kreise Kyffhauserkreis (-24,8 %), Sommerda (-31,9 %) a Merseburg-Querfurt 

(-25,2 %), dále o oblast mezi Lipskem a Drážďany s okresy Dobeln (-29,3) a Riese

Grossenhain ( -24,6 %), stejně jako o oblast na hranici s Českem s okresy Klingenthal 

(-25,8), Aue-Schwarzenberg (-27,2 %), Mittlerer Erzgebirgekreis (-24,0 %) a 

Weisseritz-Kreis (-25,1 %). 

Naproti tomu velká města jako Berlin, Leipzig, Erfurt, Chemnitz vykazují ještě 

vletech 1991-1993 (ve srovnání sobdobím po roce 1993, viz výše) poměrně nízký 

pokles zaměstnanosti (Cséfalvay 1997). Ve srovnání s obdobím 1993-1999 vykazovaly 

v letech 1991-1993 pouze 2 okresy (Saalkreis, Plauen) nárůst zaměstnanosti (Cséfalvay 

1997). 

Výsledky analýzy ukazatele zaměstnanosti (viz obrázek 2) jednoznačně 

dokumentují, že hlavním faktorem ovlivňujícím průběh změn je odvětvová struktura 

(nejpostiženějšími Kreise jsou strukturálně postižené oblasti atd.). Ostatní faktory 

dosahují mnohem slabšího významu. Sekundárně se zde projevuje význam faktoru 

horizontální polohy, ovšem pouze na mikroúrovni (lepší hodnoty ukazatele v okresech 

na hranici se ZSZ). 

4.3.3. Regionální diferenciace zaměstnanosti v sekundéru 

Pravděpodobně nejvýraznějším rysem transformačního procesu v NSZ jsou 

strukturální změny provázené výrazným poklesem zaměstnanosti v sekundéru. Ve 

východním Německu dochází v porovnání s ostatními transformačními ekonomikami 

k mnohem hlubšímu, skokovému a plošnému propadu hospodářství a procesu 

deindustrializace, jenž je značným poklesem podílu zaměstnanosti v sekundéru 

provázen. Na úrovni spolkových zemí (viz graf 5) dochází v letech 1992-2002 pouze k 

nepatrným diferencím ve vývoji podílu zaměstnaných v sekundéru u spolkové země 

Mecklenbug-Vorpommern na jedné straně a ostatních VSZ na straně druhé. Zatímco 

podíl zaměstnanosti v sekundéru u pěti zmiňovaných NSZ kontinuálně klesá (s fází 

určité stagnace mezi lety 1993-1997), v případě Mecklenburska-Předního Pomořanska 

(regionu s původně velmi nízkou průmyslovou základnou) dochází naopak do roku 

1995 k pozvolnému mírnému nárůstu a teprve od roku 1997 k následnému poklesu ve 

shodě s ostatními NSZ. 
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Tabulka 13: Vývoj zaměstnanosti v sekundéru v nových spolkových zemích 
(podíl v % na celkové zaměstnanosti) 

roz-
92 93 94 95 96 97 98 99 00 Ol 02 díl 

02/92 
Berlín 38,2 28,5 27,7 27,5 27,5 26,6 24,4 23,0 21 ,6 20,3 19,3 -18,9 
Braniborsko 36,1 35,7 35,1 35,7 35,5 35,0 32,2 31 ,2 30,5 29,5 28,6 -7,5 
Durynsko 40,9 40,1 39,2 39,2 38,6 38,3 36,9 36,3 36,3 36,1 35,7 -5,2 
Mecki.Př.P 28,9 30,7 31 ,4 32,0 32,0 31,6 28,5 27,6 26,8 25,5 24,3 -4,6 
Sasko 45,4 43 ,1 42,9 42,4 41,7 41 ,7 39,1 37,7 36,7 35,4 34,5 -10,9 
SaskoAnh. 39,4 39,1 39,4 39,1 38,7 37,2 34,4 34,0 33,0 32,0 31 ,1 -8,3 
NSZ 38,2 36,2 36,0 36,0 35,7 35,1 32,6 31 ,6 30,8 29,8 28,9 -9,3 

ZdroJ: BBR 

Ze srovnání regionů také vyplývá, že k celkově nejvyššímu poklesu 

zaměstnanosti v letech 1992-2002 došlo v Berlíně (pokles o 18,9 proc. bodů), a to 

téměř na polovinu a k nejnižšímu pak u Meklenburska-Předního Pomořanska (o 4,6 

proc. bodů). 

Graf 5: Vývoj zaměstnanosti v sekundéru v letech 1992-2002 
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Je třeba také zdůraznit, že tabulka 13, graf 5 a obrázek 3 zachycují vývoj 

zaměstnanosti v sekundéru až od roku 1992. Soudě dle údajů v pracích mnoha autorů 

došlo u většiny VSZ (vyjma Meklenburska-Předního Pomořanska) k nejvýraznějšímu 

poklesu podílu zaměstnanosti v sekundéru již v letech 1990-1991 (Kehrer 2000, 

Klaphake 2000, Kditke 2000, Cséfalvay 1997, Oelke 1997, Skopp 1994). 
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Údaje v tabulce 13 zachycují tedy v sekundéru již fáze pozvolnějšího poklesu podílu 

zaměstnaných. Také vývoj tohoto ukazatele na úrovni spolkových zemí je potvrzením 

tendence ke konvergenci ekonomické struktury a snížení regionálních rozdílů. 

Rozdíly na úrovni NUTS 3 jsou přirozeně výrazně hlubší. Na úrovni okresů 

vykazovaly v roce 1992 (viz obrázek 15 v příloze) nejvyšší podíl zaměstnanosti 

v sekundéru okresy s odvětvovou strukturou zaměřenou na těžbu uhlí či chemii. Jednalo 

se o okresy Spree-Neisse (63,7 %), Leipziger Land (61 %), Oberspreewald- Lausitz 

(59,1 %), Merseburg-Querfurt (58,9 %), Saale-Holzland-Kreis (53,5 %). Nejnižších 

hodnot dosahovaly u tohoto indikátoru okresy s vysokým podílem služeb či periferní 

okresy se spíše agrárně-průmyslovou hospodářskou základnou. Sem spadaly Potsdam 

(15,6 %), Riigen (21 ,7 %), Meckl.-Strelitz (23,3 %), Suhl (23 ,9 %) a Prignitz (24,1 %). 

Graf 6: Vývoj regionální variability zaměstnanosti v sekundéru 
(variační koeficient za NUTS 3) 
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Zdroj:BBR, vlastní výpočet autora 

Nejvyšší podíl zaměstnaných v sekundéru byl zaznamenán (viz obrázek 14 

v příloze) u skupiny Landkreise (=venkovské okresy) v Sasku (regionu s tradičně 

vysokým stupněm zprůmyslnění) a k nim přilehlých Landkreise v sousedících 

spolkových zemích, u okresů v severním Durynsku a okresu Oberhavel v Braniborsku. 

Nejnižších hodnot naproti tomu dosahovaly Kreise rozprostírající se v severní polovině 

VSZ a dále střední a velká města. 

Co se týče vývoje regionální variability zaměstnaných v sekundéru, lze u 

sledovaného ukazatele konstatovat stagnaci s mírným růstem, počínaje rokem 1998. 

Údaje v tabulce 14 spolu s vývojem variačního koeficientu v grafu 6 dokumentují 
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změnu míry zaměstnaných v sekundéru na úrovni NUTS 3. Zatímco v roce 1992 činil 

poměr mezi okresem s nejvyšší a nejnižší hodnotou 1 :4,1, v roce 2002, tedy po plošném 

zasažení všech okresů deindustrializací a poklesem zaměstnanosti v sekundéru, se tento 

poměr mírně zvýšil na 1 :4, 7. Z hlediska změny zaměstnanosti v sekundéru (viz tabulka 

14) lze tedy v NSZ na úrovni NUTS 3 konstatovat mírný růst regionálních rozdílů. 

Tabulka 14: Zaměstnanost v sekundéru na úrovni NUTS 3 
zaměstnanost v sekundéru (%) 

průměr maximum minimum I maximum/ 
minimum 

1992 38,2 63,7 Spree-Neisse 15,6 Potsdam 4,1 
2002 28,9 1 49,8 Kyffhauserkreis 1 0,5 Potsdam 4,7 I 

ZdroJ. BBR, vlastm vypočet autora 

Z hlediska změny zaměstnanosti v sekundéru v letech 1992-2002 (viz obrázek 

3) došlo u okresů v severozápadní části při hranici s Dolním Saskem, v severní a 

centrální oblasti Durynska, u okresů Elbe-Elster, Teltow-FUiming v Braniborsku a 

okresu Annaberg v Sasku k její stagnaci až mírnému růstu. Tento vývoj lze zčásti 

vysvětlit výhodnou geografickou polohou zmíněných okresů, vytvořením nových 

pracovních míst v sekundéru firmami ze ZSZ nebo Berlína a úspěšným rozvojem 

místních MSP. Nejvýraznější pokles podílu zaměstnaných v sekundéru byl zaznamenán 

u okresů v revitalizovaných, strukturálně nejpostiženějších oblastech s dříve vysokou 

koncentrací těžkého průmyslu - Lipsko - Halle (u okresu Leipziger Land pokles o 21,8 

proc. bodů) a stejně tak v deindustrializovaných okresech s absencí nových velkých 

zaměstnavatelů v průmyslu v jihovýchodní části NSZ a severovýchodním zázemí 

Berlína. 

Na obrázku 3 jsou dále dobře patrné oblasti celkově největších změn z hlediska 

sledovaného indikátoru. V tomto smyslu vystupují z celkového obrazu změny 

zaměstnanosti v sekundéru především oblasti nejvíce strukturálně postižených okresů 

(Lužice a jádrová oblast Lipsko - Halle) a hlavní město Berlín. Rozložení podílu 

zaměstnanosti v roce 2002 je dáno především změnami započatými v první polovině 90. 

let. Ve srovnání s rokem 1992 vykazují v roce 2002 (viz obrázek 16 v příloze) nejvyšší 

podíl zaměstnanosti v sekundéru okresy Kyffhauserkreis (49,8 %), Saale-Holzland

Kreis (49,1 %), Spree-Neisse (45,2 %), Altenburger Land (45,2 %), Weimarer Land 

(44,6 %). Nejnižších hodnot dosahovaly okresy Potsdam (10,5 %), Cottbus (14,4 %), 

Frankfurt/Oder (15 %), Riigen (15,4 %), Halle (16,2 %). 
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Obrázek 3: Změna zaměstnanosti v sekundéru v letech 1992-2002 
v rocentních bodech 

Legenda 
-35,5 do -10,1 
-10,0 do 0,0 

0,1 do 5,2 

Zdroj : BBR 

Nejvyšší podíl zaměstnaných v sekundéru tedy vykazovaly stejně jako v roce 

1992 okresy - Landkreise - v zázemí velkých měst na jihu VSZ a některé okresy na 

hranici se SSZ (Ludwigslust, Ohrekreis). Jedná se většinou o okresy, kde byly buď 

zachovány nebo naopak vznikly nové velké podniky. Nejnižších hodnot dosahovaly 

Kreise v málo industrializované severovýchodní části Mecklenburska-Předního 

Pomořanska a střední a velká města se slabší průmyslovou základnou, založenou 

většinou na MSP. Analýza na úrovni NUTS 3 potvrzuje tendenci k homogenizaci a 

zmírňování severo-jižního kontrastu, neboť pokles podílu zaměstnaných v sekundéru 

byl výraznější u nejprůmyslovějších okresů než v případě okresů s nejnižším podílem 

zaměstnaných v sekundéru. I přes skutečnost plošného (šokového) dopadu změn je 

možné v roce 2002 sledovat spíše slabé projevení zonalizace západovýchodní, a tím 

tedy i růst významu faktoru horizontální diferenciace. Předchozí tvrzení potvrzují údaje 

58 



i. 
I· 

I 
I 
I 
i ~ 
I 

I 
! 

I 
I. 
i: 
I 

v tabulce 15, kde jsou uvedeny okresy s nejvyšším růstem a nejvyšším poklesem 

zaměstnanosti v sekundéru v letech 1992-2002. 

Tabulka 15: Pořadí NUTS 3 s nejvyšším růstem a nejvyšším poklesem zaměstnaných 
v se k d' ( I h 1992 2002 b d h) un eru v etec - , v proc. o ec 
I 1. 5,2 Prignitz I 
2. 2,4 Ostprignitz-Ruppin 
3. 2,0 Nordwestmecklenburg 
4. 1,6 Demmin 
5. 1,0 Mecklenburg-Strelitz 

108. (-18,4) Dessau Stadt 
109. (-21,8) Leipziger Land 
110. ( -22,5) Merseburg-Querfurt 
112. (-11,8) Oberspreewald-Lausitz 

113. (-35,5) Hoyerswerda 
ZdroJ: BBR, vlastm vypočet autora 

Zatímco největší podíl zaměstnaných v sekundéru ztratily dříve 

nejindustrializovanější okresy, umístění okresů z Meklenburska-Předního Pomořanska 

na prvních 5 místech dokumentuje relativní (nevýznamnou) industrializaci západní a 

centrální části této spolkové země v 1. polovině 90. let. 

Tabulka 16: Korelační koeficient podílu zaměstnaných v sekundéru k HDP 
(pro úroveň NUTS 3, v letech 1992, 1997, 2001) 

HDP (1992) 

SEK -0,3532 

' ' . Zdroj: SBW, vlastm vypocet autora 
Pozn. 
SEK = podíl zaměstnaných v sekundéru 
HOP = hrubý domácí produkt na hlavu 

HDP (1997) HDP (2001) 

-0,6693 -0,5899 

U ukazatele zaměstnanosti v sekundéru byla sledována také jeho závislost na 

ukazateli HDP (viz tabulku 16). Korelace mezi zaměstnaností v sekundéru a HDP byla 

po celé sledované období záporná. Mezi lety 1992 a 1997 je možné sledovat nárůst 

závislosti a v dalším období její slabý pokles. Negativní závislost zaměstnanosti 

v sekundéru na HDP je výraznější než závislost míry nezaměstnanosti na HDP či míry 

nezaměstnanosti na zaměstnanosti v sekundéru (sledovaných v podkapitole 4.3.5). 
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4o3o4o Regionální vývoj zaměstnanosti v terciéru 

Další významnou změnou ve struktuře zaměstnanosti, která probíhá téměř 

v antagonismu s markantním poklesem podílu zaměstnaných v sekundéru a priméru, je 

její výrazná tercierizace. 31 S přihlédnutím k práci Csétalvaye ( 1997, s. 162) lze v NSZ 

v 90. letech rozlišit tři probíhající typy tercierizace. 

První typ Je označován termínem tercierizace periferie (Periphere 

TertHirisierung). V tomto případě se jedná o tercierizaci v období socialismu slabě 

industrializovaných oblastí na severu NSZ, kde byl nárůst zaměstnanosti v terciéru 

založen 11ouze na \)ok\ esu již tak nízkého podílu zaměstnanosti v sekundéru a priméru. 

Druhý typ tercierizace, označovaný Cséfa\vayem )ako tercieriz.ace doháněním 

(nachholende Tertarisierung), Je charakteristický svým počátkem v silně 

industrializovaných městech jižní části NSZ. Tento typ vychází z existence 

nedostatečně rozvinutého sektoru služeb před rokem 1989, jenž nebyl schopen 

dostatečně plnit všechny funkce města (např. Kreis Bitterfeld zaznamenal v letech 

1991-1993 nárůst zaměstnanosti v terciéru o 32,3 %). Tento typ tercierizace 

předpokládá tedy pouze "dohánění zpoždění" ve struktuře zaměstnanosti na úroveň 

ostatních regionů. Tím se odlišuje od třetího typu tercierizace, označovaného jako 

tercierizace podmíněná modernizací (modemisierungsbedingte Tertiarisierung), kde se 

již jedná o klasický model přechodu hospodářství do postindustriální fáze (Cséfalvay 

1997, s. 162) a znamená výrazný nárůst počtu pracovních míst v terciéru. 

T b lk 17 V' a u a o 'YVO zamestnanosb v terc1eru v nových spolkových zermch o 
růst 

92 93 94 95 96 97 98 99 00 Ol 02 02/92 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (proc. 

body) 
NSZ 57,2 59,3 60,1 60,3 61,0 61,0 63,8 64,8 65,7 66,9 67,8 10,6 
Berlín 68,6 70,6 71,6 71,9 72,7 73,4 75 76,5 77,9 79,2 80,1 11,5 
Braniborsko 56,3 58,7 59,9 59,5 59,9 60,5 63,5 64,6 65,4 66,6 67,5 11,2 
Durynsko 53,5 55,4 56,7 57,1 57,7 57,1 59,3 59,9 60,3 60,5 61,1 7,6 
MeckloPř.P 61,4 62,2 62,2 62,4 63,2 63,3 66,0 67,1 68,1 69,6 70,7 9,3 
Sasko 49,6 53,0 53,6 53,8 54,8 53,9 57,5 58,7 59,8 61,3 62,4 12,8 
SaskoAnh. 53,8 56,1 56,3 56,9 57,5 57,9 61,2 61,9 62,9 64,0 65,1 11,3 

ZdroJ. BBR 

Projevení se tohoto typu tercierizace v 90. letech v NSZ bylo zaznamenáno 

pouze v případě několika oblastí "ostrůvkovitého typu", jako je oblast Berlína či Lipska 

(Cséfalvay 1997, s.l62). 

31 z ť 
a tmco: roce 1989 bylo zaměstnáno v NDR v terciéru pouze 43,2 %z celkového očtu 

zaměstnanych, v roce 1994 to bylo v NSZ již 60,1 %, v roce 2002 pak 67,8 % (údaje :BR, SBW). 
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Vývoj HDP od roku 1992 na úrovni spolkových zemí (viz graf 7 a tabulka 17) 

poukazuje ve všech regionech shodně na kontinuální růst. Rozdíl mezi podílem 

zaměstnanosti v terciéru u nejvíce industrializovaného Saska (nejnižší hodnota až do 

roku 2000) a Berlína (nejvyšší hodnota) je cca 20 proc. bodů. Srovnání vývoje na 

úrovni spolkových zemí žádné odlišnosti neodhaluje. Probíraný proces má tedy plošný 

charakter. 

Graf 7: Vývoj zaměstnanosti v terciéru v letech 1992-2002 
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Zajímavejší, nebo určitě poutavější poznatky lze získat až při analýze údajů za 

okresy. Na úrovni NUTS 3 dosahovala v roce 1992 nejvyššího podílu zaměstnanosti 

v terciéru (viz obrázek 17 v příloze) velká města (Potsdam 83,1 %, Suhl, Frankfurt 0., 

Rostock, Halle) a okresy v severovýchodní části NSZ. Nejnižších hodnot dosahovaly 

okresy s vyšším podílem zaměstnaných v sekundéru v Sasku a severovýchodní části 

Durynska, nacházející se většinou v zázemí velkých měst (Spree-Neisse 29,5 %, 

Leipziger Land, Merseburg Querfurt atd.) a charakterizované buď velkou koncentrací 

průmyslové výroby nebo diverzifikovanou strukturou. 

V roce 2002 (viz obrázek 18 v příloze) dosahovala nejvyšších hodnot opět velká 

města (Potsdam 89,1 %, Cottbus, Frankfurt 0., Halle, Hoyerswerda)32 a okresy 

v severozápadní části NSZ. Nejnižších hodnot pak okresy v zázemí velkých měst 

32V porovnání s rokem 1992 (viz tabulka v příloze 16), kdy hranici 80 % přesahoval pouze okres 
Potsdam, se nachází v roce 2002 v intervalu 83-90 % všech pět městských okresů s nejvyššími 
hodnotami podílu zaměstnanosti v terciéru. 
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v Sasku a Durynsku (tedy okresy s vyšším podílem zaměstnanosti v sekundéru), jižní 

části Braniborska a centrální části Saska-Anhaltska. Pořadí okresů s nejnižšími a 

nejvyššími hodnotami (viz tabulka 38 v příloze). 

Obrázek 4: Přírůstek zaměstnanosti v terciéru v letech 
1992-2002 (v rocentních bodech) 

Zdroj : BBR 

Z celkového vývoje sledovaného ukazatele v letech 1992-2002 na úrovni NUTS 

3 (viz obrázek 4) vyplývá, že došlo opět k plošné tercierizaci. K nejvyššímu nárůstu 

došlo v okresech s absencí priméru a výraznou deindustrializací v Lužici při hranici 

s Polskem (okresy Hoyerswerda s nárůstem o 39,3 proc. bodů, Oberspreewald-Lausitz 

s nárůstem o 24,1 proc. bodů a Spree-Neisse s nárůstem o 21,6 proc. bodů) a okresech v 

zázemí Lipska (okresy Leipziger Land s nárůstem 23 proc. bodů a Merseburg-Querfurt 

s nárůstem o 22 proc. bodů). Na základě porovnání změny podílu zaměstnanosti 

v sekundéru a terciéru v letech 1992-2002 (viz obrázky 3 a 4) bylo zjištěno, že 
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rozložení oblastí s nejvýraznějším úbytkem zaměstnanosti v sekundéru (viz obrázek 3)33 

a oblastí s nejvyšším nárůstem míry zaměstnanosti v terciéru (viz obrázek 4) je téměř 

totožné. 

Graf 8: Vývoj regionální variability zaměstnanosti v terciéru 
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Tato skutečnost je potvrzením faktu, že vytváření nového regionálního obrazu 

v NSZ procesem tercierizace není v první řadě podmíněno - " ... v rozporu s očekáváním 

proroků globalizace- tolik vyzdvihovaným triumfálním nástupem globální tercierizace" 

(Cséfalvay 1997, s.162). Vysoký podíl zaměstnanosti v terciéru byl naopak zejména 

výsledkem (viz obrázky 3 a 4) dramatického propadu zaměstnanosti v sekundéru a 

prim éru. 

Vývoj regionální variability (viz graf 8) u tohoto indikátoru poukazuje na dvojí 

růst počínaje roky 1993 a 1997, po nichž od roku 1998 dochází ke značné stabilizaci 

regionálních diskrepancí. Zatímco regionální variabilita na úrovni NUTS 3 ve VSZ až 

do roku 1998 (s mírným výkyvem v letech 1996-7) mírně rostla, od roku 1998 lze 

v jejím vývoji konstatovat kontinuální stagnaci. 

33 
Jedná se zejména o okresy s hospodářskou základnou založenou na těžkém průmyslu, jako Merseburg

Querfurt. Leipziger Land, Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neisse (viz obrázky 3 a 4). 
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f. 4.3.5. Regionální vývoj nezaměstnanosti 

( Největším problémem vývoje východoněmeckého hospodářství, postihujícím 

i plošně všechny regiony, je vysoká nezaměstnanost.34 

r 
~. z hlediska vývoje struktury nezaměstnanosti dle kvalifikace a zaměstnání lze 

t v 1. polovině 90. let 20. století ve VSZ rozlišit 2 fáze jejího vývoje. První fáze 

představující období 1989-1993 je charakteristická vysokým přírůstkem registrovaných 

nezaměstnaných s poměrně vysokým podílem nezaměstnaných s nízkou kvalifikací. 

Druhá fáze od roku 1993 představuje již určitou stabilizaci počtu nezaměstnaných 

(s pouze mírným nárůstem), stejně jako zvýšení podílu nezaměstnaných s vysokou 

kvalifikací. Pokud tedy činil v roce 1990 ve východním Německu podíl 

nezaměstnaných ve statistické kategorii "dělník" ještě cca 70 % z celkového počtu 

nezaměstnaných, klesl tento podíl např. v roce 1994 na 61,2 % (Cséfalvay 1997). 

V první fázi souvisí prudký nárůst nezaměstnanosti zejména se třemi procesy: 

se strukturální krizí v okresech se starou průmyslovou základnou, s odstraněním 

přezaměstnanosti z období socialismu a s důsledky rozpadu hospodářských struktur 

(trhu) RVHP. V přehledu jednotlivých procesů lze poukázat na jejich časovou 

posloupnost, i když jejich význam v jednotlivých regionech byl odlišný (Blien, Wolf 

2001, Kowalke 2000, Biittner 1995, Eckart, Sedlacek 1993 ). V letech 1989 a 1990 35 

postihoval skokovitý růst nezaměstnanosti několik málo oblastí s koncentrací těžby uhlí 

a těžkého průmyslu. Regionální důsledky změn spočívaly v tom, že nezaměstnanost 

nejdříve postihla regiony se zaměstnanými s nízkou kvalifikací. Avšak již během roku 

1992 se nezaměstnanost v důsledku rozpadu hospodářského systému RVHP a 

probíhající privatizace stala masovým fenoménem. Počínaje rokem 1992 byly již 

masivním propouštěním postiženy všechny regiony a oblasti hospodářství, i když 

regiony s vyšší koncentrací zaměstnaných s nízkou kvalifikací dosahují v porovnání 

s ostatními regiony stále vyšší míry nezaměstnanosti (Cséfalvay 1997, Zimmermann 

2000). 

Ve druhé fázi dochází již k výrazně mírnějšímu růstu nezaměstnanosti. Ten je 

ovlivněn především dvěma procesy: jednak eliminací tradiční přezaměstnanosti a 

jednak procesem vyrovnávání rozdílů v rozložení nezaměstnanosti (Zimmermann 

34 Míra nezaměstnanosti by byla ještě vyšší, kdyby dle odhadů kolem 300 tis. EAO (vč. Berlína) tzv. 
pendlerů (dojíždějících za prací) z východních spolkových zemí nedojíždělo za prací do západních 
spolkových zemí (Pohl 2002). 
35 Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici data míry nezaměstnanosti za jednotlivé NUTS 3 pro roky 
1989 a 1990, nelze v těchto letech vznikající regionální rozdíly na úrovni NUTS 3 doložit, a je tedy třeba 
spoléhat na analýzy výše jmenovaných autorů. 
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2000). Nejvíce postiženou skupinou pracovního trhu byly zejména v 1. polovině 90. let 

ženy a jejich podíl na počtu nezaměstnaných se od roku 1990 každoročně zvyšoval.36 

Zatímco v roce 1990 činil podíl nezaměstnaných žen na celkovém počtu 

nezaměstnaných 55,3 %, v roce 1995 to bylo již 63,7 %. Na přelomu tisíciletí dochází 

ve vývoji tohoto ukazatele ke stagnaci a naopak k nárůstu podílu nezaměstnaných mužů 

(Strukturbericht Sachsen 2000). 

Zcela specifickým fenoménem v NSZ, který v rámci vývoje pracovního trhu v 

transitivních ekonomikách stejně jako v globálním měřítku nenachází obdoby, je 

relativně nízká nezaměstnanost mladých do 25 let. 37 Regiony v NSZ vykazují jako 

jediné na světě nižší míru nezaměstnaných mladých do 25 let, než je celková míra 

nezaměstnanosti (viz srovnání východních a západních spolkových zemí v tabulce 18 a 

obrázku 20 v příloze). 

T b lk 18 N a u a : v t ezames nanos I ď h l'ď d 251 t zen a ma 1yc I I o e v roce 2000 
míra míra míra 
nezaměstnanosti nezaměstnanosti nezaměstnanosti 

celková 2000 (%) žen 2000 (%) mladých do 25 
let(%) 

Baden-Wiirttemberg 4,4 4,6 5,0 
Bayern 4,5 4,5 5,1 
Bremen 10,5 8,8 14,1 
Hamburg 7,0 5,7 10,2 
Hessen 6,0 5,7 7,9 
Niedersachsen 7,6 7,6 10,4 
Nordrhein-Westfalen 7,7 7,4 9,8 
Rheinland-Pfalz 5,8 5,8 8,1 
Saarland 8,0 7,3 11,3 
Schleswig-Holstein 6,9 6,2 10,8 
Berlin 13,0 11,7 17,3 
Brandenburg 14,7 16,5 12,4 
Mecklenburg-Vorpommern 15,3 17,2 11,0 
Sachsen 15,0 16,8 ll, 1 
Sachsen-Anhalt 18,0 20,5 13,3 
Thiiringen 13,4 15,6 9,5 
vsz 13,0 16,4 12,4 
SRN 8,1 8,5 8,9 

ZdroJ: SBW 

Zatímco ve SSZ byla míra nezaměstnanosti žen nižší či shodná s průměrnou 

hodnotou nezaměstnanosti a míra nezaměstnanosti mladých do 25 let byla vyšší než 

průměrná hodnota nezaměstnanosti, v NSZ bylo možno již od počátku 90. let sledovat 

přesně opačný, v globálu ojedinělý vývoj. Vyšší míru nezaměstnanosti žen vysvětluje 

36 Pro srovnání například v Mad'arsku, ale i ostatních zemích SVE byli z hlediska výše nezaměstnanosti 
nejpostiženější skupinou mladí (Cséfalvay 1997, s. 118). 
37 Zatímco podíl nezaměstnaných pod 20 let z celkového počtu nezaměstnaných ve VSZ činí ještě v roce 
1990 6 %, v roce 1994 činí již pouze 1, 7 % (SBW). 
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Zimmermann (2000, s. 18) jednak odbouráváním vyššího podílu pracovních míst 

v "typicky ženských oborech" a jednak upřednostňováním zaměstnávaní mužů ze strany 

zaměstnavatelů. Nízká míra nezaměstnanosti mladých do 25 let je naproti tomu 

zapříčiněna faktem, že tato věková kategorie jednak ve vyšší míře migrovala za prací do 

ZSZ a jednak se stala vzhledem k lepší kvalifikaci upotřebitelnější pracovní silou pro 

nově zakládané firmy (to se týká zejména nové progresivní ekonomiky s vysokou 

produktivitou práce). 

Studie (Kronauer, Vogel 1994) věnovaná hospodářské restrukturalizaci v okrese 

Neuruppin předchozí tvrzení v případové studii plně potvrzuje. Studie dokumentuje 

krach největších podniků v okrese, v důsledku čehož se výrazně zvýšila míra 

nezaměstnanosti ve zmiňovaném okrese. V září roku 1993 dosahovala nezaměstnanost 

úrovně 17,9 % a významně tak překročila průměr NSZ (15,9 %). Na přelomu let 

1992/1993 se jednalo již zejména o dlouhodobou nezaměstnanost (déle než jeden rok), 

pohybující se v září 1992 na úrovni 22,8 % a o rok později již na 40 % z celkového 

počtu nezaměstnaných. U dlouhodobě nezaměstnaných, v kategorii déle než dva roky, 

došlo ke zvýšení podílu z 6,3% (9/1992) na 12,4% (9/1993). Málo nadějné vyhlídky na 

brzké získání (jakékoliv) práce donutily mnoho lidí řešit svoji tíživou situaci vyjížďkou 

za prací do SSZ (tzv. "pendleři"). Studie uvádí, že k červnu 1992 činil podíl 

vyjíždějících za prací z okresu Neuruppin 38do západních spolkových zemí 9,8% EAO 

(v případě celé spolkové země Brandenburg to bylo 6,7% a v rámci NSZ 7,1 %). Tato 

nadprůměrná hodnota poukazuje mimo jiné na výrazné slabiny v hospodářské struktuře 

okresu a na druhé straně dokumentuje relativně výhodnou geografickou polohu 

zmiňovaného okresu dovolující dojížďku za prací do západního Berlína a ostatních 

SSZ. Autoří této obsáhlé analýzy se dále věnují výzkumu faktorů, které měly hlavní vliv 

na růst nezaměstnanosti. K těm nejvýznamnějším patřily "věk" a "chybějící 

kvalifikace".39 Výsledky této analýzy potvrdily mj. známou skutečnost obtížnosti 

hledání zaměstnání s rostoucím věkem. Ve věkové kategorii do 25 let nemělo v okrese 

Neuruppin v prosinci roku 1993 dlouhodobě (nad 1 rok) práci již 30,4 % EAO. 

Ve věkové kategorii 26-35 to bylo 35 %, v kategorii 36-45 let 36,4 %, ve věku 46-55 

, 1 ě , a úrovni NUTS 3 byla provedena k 6. prosinci 1993, vzniklo tak 18 

~!rá~~~~~~~~h~e~~~i;: ;okres Ostprignitz-Rupp~. Hlavní myšlenk~\k~nce~~r~~:é;~~~~~~~~~~ 
bylo vytvor·ení 8 heterostrukturních jednotek na úrovnt NUTS 3 v prstenct o em • . kr p . t"tz 

•· ' h d'" kým 'znamem (az na o es ngn okresů bylo sloučeno do 18 tak, aby disponovaly urcttym ospo ars vyl l h k l 2000 km2 
se slabou hustotou zalidnění), měly kolem 120 tis. obyvatel a dosahova y roz o y o em 

(Biichner, Franzke 2002). . • 
39 Význam těchto faktorů z hlediska zaměstnanost! v CR (Hampl a kol., 1996). 
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let 50,5 % a ve věkové kategorii nad 55 let již 64,8 % EAO! Zvyšování míry 

nezaměstnanosti s rostoucím věkem nezaměstnaných souvisí s obecně platnými 

příčinami , jako jsou nevyhovující kvalifikace (to se týká zejména nových oborů jako 

elektronika), snížená schopnost adaptovat se na nové podmínky pracovního trhu atd. 

I když se struktura nezaměstnanosti v okrese Neuruppin blížila v mnohých 

ohledech struktuře nezaměstnanosti ze ZSZ, jedno významné specifikum zde 

zaznamenáno bylo. Jednalo se o významně převažující dlouhodobou nezaměstnanost 

žen (popsáno již výše v obecných charakteristikách (Cséfalvay 1997)), které tvořily v 

září 1992 ještě 59,4 % a v roce 1993 celých 70,5 % dlouhodobě nezaměstnaných. 

Autoři studie usuzují z předchozích údajů na fakt, že: " na pracovním trhu překrývá 

faktory " věk " a " kvalifikace" působení faktoru "pohlaví"" (Kronauer, Vogel 1994, s. 

84). 

Z hlediska rozložení nezaměstnanosti v letech 1993-2003 na úrovni spolkových 

zemí (viz graf 9 a tabulka 19) míra nezaměstnanosti v letech 1993- 1995 přechodně 

slabě poklesla (za příčinu je uváděn zejména boom ve stavebnictví), poté následuje 

"vlna" růstu nezaměstnanosti (růst cca o 5 %) až do roku 1997. 

Graf 9: Vývoj míry nezaměstnanosti v NSZ v letech 1993-leden 200~ 
(v% ) 
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40 V některých tabulkách jsou pro nezaměstnanost uvedeny i údaje za leden 2005. Ve většině tabulek a 
grafů je však vzhledem k nedostupnosti některých údajů za leden 2005 uváděn jako poslední a 
nejaktuálnější rok 2003 . 
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, , ~ mírnému poklesu došlo opět v roce 1998. Po něm následoval již kontinuální 

mtmy rust, přetrvávající do současnosti. K průběhu nezaměstnanosti. (zn, ~ , 
azomenemu v 

grafu 9 a tabulce 19) je třeba zdůraznit odlišný vývoj ekonomických a demografických 
ukazatelů v Berlíně a ostatních VSZ. 41 

Tabulka 19: Vývoj míry nezaměstnanosti v nových spolkových zemích 
(v%) 

1990 1993 1995 1997 1999 2001 2003 leden 
2005 

Berlín - 12,5 13,5 17,5 17,6 17,9 19,8 19,8 
Braniborsko - 15,5 13,7 19,1 18,8 18,7 20,2 20,9 
Durynsko - 16,4 14,2 18,9 16,1 15,6 17,2 18,1 
Meki.-Př.P. - 17,3 15,9 20,3 18,8 19,3 21,1 22,7 
Sasko - 16,1 - 19,4 18,7 19,1 18,9 20,1 
Sasko-Anh. - 18,3 - 22,2 21,3 20,0 21,1 21,8 
vsz 7,3 16,2 14,7 20,0 18,8 18,5 19,6 20,6 

ZdroJ. SBW, BBR, www.memestadt.de 

rozdíl 03/93 

7,3 
4,6 
0,8 
3,8 
2,8 
2,8 
3,4 

Z hlediska regionálního rozložení nezaměstnanosti na úrovni NUTS 3 v období 

1993-2003 byly pozorovány následující změny. 

V roce 1993 (viz obrázek 19 příloze) dosahovaly nejvyšší míry nezaměstnanosti 

okresy v jihozápadní části Durynska, dále ve strukturálně postižené centrální oblasti 

Saska-Anhaltska a okresy s absencí velkých podniků s potenciálem vytváření 

pracovních míst ve východní části Mecklenburska-Předního Pomořanska.42 Nejnižší 

míru nezaměstnanosti vykazovala logicky velká města s pestřejší odvětvovou 

strukturou43
, okresy v organickém zázemí Berlína a větších měst v hraničním 

trojúhelníku spolkových zemí Durynsko, Sasko a Sasko-Anhaltsko. Nižší míra 

nezaměstnanosti byla zaznamenána v okresech v Braniborsku, Sasku a při západní 

hranici spolkové země Mecklenburg-Vorpommem. 

V roce 2003 (viz obrázek 20 v příloze) byla postižena velká města již vyšší 

nezaměstnaností. Nejvíce postižena byla jednak málo industrializovaná východní část 

Mecklenburska-Předního Pomořanska44 a jednak strukturálně nejvíce postižená jižní 

část Saska-Anhaltska. Naopak nejpříznivějších hodnot dosahovaly v roce 2003 tradičně 

41 Specifice Berlína je věnována podkapitola 6.2. . .. 
0 

42 Nejvyšší hodnoty mezi okresy východního Německa v roce 2003 dosahuJe Ucker-Randow 24,7 Yo, 
viz pořadí okresů s tabulkou 39 v příloze. 

0 
• • , • 

43 Celkově nejnižší míry nezaměstnanosti dosahuje v roce 1993 Potsdam (8,3 Yo), vtz poradt okresu 

v tabulce 39 v příloze. .. o1) · b lk 39 
44 Nejvyšší hodnoty dosahuje Demmin (29,5 %), následován Ucker-Randow (28,0 10 vtz ta u a 

v příloze. 
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okresy na jihu Braniborska45 na hranici s Berlínem (těžící ze svojí polohy), okresy v 

jižním a východním Durynsku s výhodnou polohou a pestrou odvětvovou strukturou, 

okresy v západním Mecklenbursku-Předním Pomořansku (v obou případech na hranici 

se ZSZ) a dále nejindustrializovanější okresy v Sasku (vyjma východní části při hranici 

s Polskem) s opět pestrou odvětvovou strukturou. 

Tabulka 20: Pořadí okresů s nejvíce a nejméně příznivým vývojem míry nezaměstnanosti 
(v letech 1993-2003, v proc. bodech) 
I. -4,6 Anhalt-Zerbst 
2. -3,7 MeiningenSchmalkalden 
3. -3,6 Dobeln 
4. -3,6 Kyffhauserkreis 
5. -3,6 Eichsfeld 
109. +8,5 Halle 
110. +9,4 Mecklenburg-Strelitz 
111. +9,6 Cottbus 
112. + 10,5 Gorlitz 
113. + 10,8 Hoyerswerda 

Zdroj:SBW, vlastm vypočet autora 

V období 1993-2003 (viz obrázek 5) vykazovalo 19 jednotek NUTS 3 pokles 

nezaměstnanosti, 94 okresů naopak její růst. Nejvyššího růstu míry nezaměstnanosti ve 

sledovaném období dosahoval (viz obrázek 19) okres Hoyerswerda (10,8 proc. bodů), 

následován okresy Gorlitz (10,5 proc. bodů), Cottbus (9,6 proc. bodů), Mecklenburg

Strelitz (9,4 proc. bodů) a Halle (8,5 proc. bodů). Nejvyšší pokles nezaměstnanosti byl 

naproti tomu zaznamenán v okresech Anhalt-Zerbst ( -4,6 proc. bodů), Schmalkalden

Meiningen (-3,7 proc. bodů), Dobeln (-3,6 proc. bodů), Eichsfeld (-3,6 proc. bodů) a 

Kyfthauserkreis (-3,6 proc. bodů).46 

Nejvyšší růst míry nezaměstnanosti ve sledovaném období vykazovala tedy 

velká města postižená procesy deindustrializace a suburbanizace. Další kategorii 

nejpostiženějších oblastí tvořily regiony ve strukturálně nejpostiženějších oblastech 

s vysokým úpadkem těžby a těžkého průmyslu. Zde lze jmenovat jednak region Lužice 

na východní hranici NSZ s Polskem a region na jihu spolkové země Sasko-Anhaltsko. 

Problémy provázející strukturální změny v těchto 2 regionech jsou velmi podobné těm, 

s nimiž se potýkají původní hospodářskou strukturou příbuzné regiony v Česku, jako je 

Mostecko či Moravskoslezsko. 

45 Salle-Holzland Kreis (11,3 %). 
46 Viz tabulka 39 v příloze (vlastní výpočty autora dle údajů SBW). 
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Na druhé straně poklesu nezaměstnanosti dosahují povětšinou okresy na hranici 

se ZSZ (začíná se projevovat ve vyšší míře výhoda geografické polohy) a některé 

okresy v zázemí velkých měst. 

Obrázek S: Změna míry nezaměstnanosti v letech 1993--2003 
v rocentních bodech) 

Zdroj : BBR 

Zajímavé je srovnání změny nezaměstnanosti v letech 1996-1999 v Kreise 

v západních a východních spolkových zemích (viz obrázek 6), kdy lze v ZSZ v mnoha 

případech potvrdit úspěchy politiky podpory zaměstnanosti proklamované 

Schroderovou vládou (Fortschrittsbericht Ostdeutschland 2002). Naproti tomu v NSZ 

dochází v tomto období k poklesu nezaměstnanosti pouze u několika málo Kreise 

v Durynsku a Meklenbursku-Předním Pomořansku. Celkově je však v NSZ dobře 

patrná pokračující krize zaměstnanosti, prohloubená krizí ve stavebnictví v polovině 90. 

let. Základní obraz regionálních diferencí v úrovni nezaměstnanosti se vytvořil již v 

letech 1990--1993, od roku 1995 dochází k jeho stabilizaci. 
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Obrázek 6: Změna míry nezaměstnanosti v SRN v letech 
1993-2003 za NUTS 3, v rocentních bodech) 

Legenda 
-5,0 do 0,0 
0,1 do 5,0 
5,1 do 10,8 

Zdroj: BBR 

Nejdůležitější změny souvisely především se změnou politické situace, polohou 

některých Kreise a s probíhajícími strukturálními změnami. Vývoj regionální variability 

na úrovni NUTS 3 měřený váženou směrodatnou odchylkou ukazuje graf 1 O. 

Zde je pozorovatelná její mírně se prohlubující úroveň do roku 1995. Mírný růst 

regionální variability je možno z velké části vysvětlit boomem ve stavebnictví s vyšší 

dynamikou růstu vázanou např. na budování dálnic v některých okresech 

(Regionalanalyse Ostdeutschland 2000). Zhruba v roce 1996 dochází k jejímu poklesu 

(zde se již plošně plně projevuje krize ve stavebnictví), následovaném mírným 

zvyšováním regionálních rozdílů od roku 1997. Změny jsou přitom velice nepatrné. 
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Od roku 1995 dochází ke stabilizaci regionálních rozdílů a jejich stagnaci. 47 

Vývoj regionální variability nezaměstnanosti od roku 1997 již v podstatě kopíruje vývoj 

regionální variability HDP a podílu zaměstnaných v sekundéru. 

Graf 10: Vývoj regionální variability nezaměstnanosti za NUTS 3 
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Údaje v tabulce 21 dokumentují změnu míry nezaměstnanosti na úrovni NUTS 3 

v letech 1993-2003. Poměr mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou v letech 1993 a 2003 

klesá pouze mírně; vzhledem k nepatmé odlišnosti (2,98 ku 2,61 násobku) lze hovořit 

spíše o stagnaci. Tento fakt koresponduje s vývojem regionální variability 

zaznamenaným v grafu 10. Na úrovni NUTS 3 dochází tedy v letech 1993-2003 

z hlediska míry nezaměstnanosti ke stagnaci regionálních rozdílů. 

f T b lk 21 Z ě v t .NUTS3 a u a . m na rmry nezames nanos 1 na urovm . 
míra nezaměstnanosti (%) 

průměr maximum minimum maximum/ 
minimum 

1993 16,2 24,7 Uecker- Randow 8,3 Potsdam 2,98 
2003 19,6 29,5 Demmin ll ,3 Saale-Holzland Kreis 2,61 

ZdroJ: BBR, vlastní vypočet autora 

Míra nezaměstnanosti je ovlivněna celou řadou faktorů. Tomeš (1996) jako 

nejvýznamnější faktory ovlivňující vývoj nezaměstnanosti uvádí ty, které mají původ 

47 Viz také např. výsledky studií (Regionalanalyse Ostdeutschland 2000, Fortschrittsbericht 
Ostdeutschland 2002). 
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v historii (historické dědictví průmyslové země, vysoce socializovaná ekonomika, 

strukturální deformace ekonomické základny), souvisejí s geografickou polohou 

(expozice vůči SSZ, vysoká atraktivita Berlína a dalších velkých měst) či mají původ 

v politice vlády (rychlé převzetí institucionálního rámce NSZ a nedostatečná ochrana 

progresivních odvětví ekonomiky). Vzhledem k omezené datové základně je sledován 

pouze vliv HDP a podílu zaměstnaných v sekundéru na míru nezaměstnanosti (viz 

tabulka 22). 

Tabulka 22: Korelační koeficient míry nezaměstnanosti k HDP a podílu zaměstnaných 
v sekundéru (pro úroveň NUTS 3, v letech 1993, 1997, 2001) 

1993 

HDP 

MN -0,5402 

ZdroJ: SBW, vlastní výpočet autora 
Pozn.: 
MN =míra nezaměstnosti 

SEK 

0,1219 

HDP = hrub_v domácí produkt na hlavu 
SEK= podíl zaměstnaných v sekundéru 

1997 

HDP SEK 

-0,2947 0,0572 

2001 

HDP SEK 

-0,1585 -0,2340 

Po celé sledované období se snižuje korelace mezi HDP a MN, zůstává však 

záporná. Výrazně slabá závislost byla pozorována také u vlivu zaměstnanosti 

v sekundéru na míru nezaměstnanosti. Jestliže se v roce 1993 jednalo o pozitivní vliv 

zaměstnanosti v sekundéru na vývoj nezaměstnanosti, je v roce 2001 již možné podle 

negativní korelace pozorovat vliv deindustrializace. 
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4.3.6. Regionální vývoj investic v sekundéru 

Regionální obraz vývoje investic v sekundéru v NSZ kopíruje do značné míry 

regionální obraz vývoje nezaměstnanosti. 

Vzhledem k omezenému souboru disponibilních dat nebylo ve výpočtech 

vycházeno z investic vztažených na obyvatele (které by byly vhodnější), nýbrž 

z investic vztažených k počtu zaměstnaných ve firmách s 20 a více zaměstnanci 

s poněkud nižší vypovídací hodnotou. Přesto tyto údaje umožňují případnému 

pozorovateli alespoň zčásti zmapovat směřování investic do okresů NSZ v 90. letech. 

Graf ll: Podíl nových spolkových zemí na investicích do sekundéru 
(v letech 1991-2000, ve firmách s 20 a více zaměstnanci, NSZ=100 %) 

Berl in Brandenburg Mecklenburg- Sachsen 
Vorpommern 

Sachsen
Anhalt 

Thuringen 

• Investice celkově do sekundéru 1991-2001 • Podíl obyvatel 2001 

Zdroj : BBR 

Srovnání na úrovni spolkových zemí (viz graf ll) ukazuje vyšší podíl investic 

do sekundéru ve srovnání s podílem na celkovém obyvatelstvu NSZ směřující do 

spolkové země Sachsen- Anhalt (21,4% podíl investic ku 14,5% podílu obyvatelstva 

v roce 2001). 

Jedná se přitom převážně o investice související se sanací bývalé průmyslové 

základny založené na těžkém průmyslu a o investice do nových podniků zejména 

v chemickém průmyslu (Schmidt 1997). Relativně nejméně investic získaly nejméně 

industrializované Meklenbursko-Přední Pomořansko (pouhých 6,5 % z celkového 

objemu investic do sekundéru ku 10,5% podílu obyvatelstva) a stejně tak od roku 1990 

nejvíce deindustrializovaný Berlín (15,1% podíl investic ku 19,6% podílu obyvatelstva). 
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Tabulka 23: Vývoj výše investic v sekundéru 
(investice na ekonomicky aktivního obyvatele v průmyslových podnicích s více jak 20-ti 
zaměstnanci, NSZ=IOO %) 
I I 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Berlín 144,5 102,4 55,0 65,8 62,3 89,6 77,6 82,5 82,3 88,8 
Brandenburg 105,5 91 ,0 135,4 111 ,8 130,1 120,5 100,3 103,4 105,8 117,4 
Mecklenburg- 81 ,1 109,2 123,5 132,7 86,3 61 ,0 77,9 77,2 99,8 90,6 
Vorpommern 
Sachsen 98,8 82,4 76,6 77,8 102,7 108,2 112,9 112,7 99,2 108,8 
Sachsen- 93,0 102,2 121 ,9 134,6 140,1 145,0 141 ,0 122,8 119,3 114,6 
Anhalt 
Thiiringen 77,1 112,9 87,5 77,4 78,6 75,8 90,3 101 ,4 93,7 79,8 

Zdror BBR 

Na úrovni NUTS 3 směřovalo za celé období 1991- 2001 nadprůměrné množství 

investic v sekundéru celkem do 30 Kreise. Vůbec nejvyšší objem získaných investic 

zaznamenával po celá 90. léta okres Merseburg- Querfurt (ve výši sedminásobku 

průměru NSZ). 

Obrázek 7: Investice do sekundéru celkem v letech 1991-2001 
(na zaměstnance ve firmách s 20 a více zaměstnanci,NSZ=lOO %) 

Zdroj : BBR 
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Tyto investice souvisely s restrukturalizací průmyslové základny a s rozvojem firem 

v chemickém průmyslu48 • Druhý nejvyšší objem průmyslových investic směřoval do 

okresu Dresden (553% průměru NSZ), a to především do oblasti výzkumu a vývoje 

nových technologií. Na základě těchto investic vyrostly v hlavním městě Saska nové 

podniky jako lnfineon Gruppe Dresden (19. největší firma podle obratu v NSZ v roce 

2002 se 4600 zaměstnanci) či AMD Saxony Manufacturing GmbH (20. největší firma 

podle obratu v NSZ v roce 2002 s 1995 zaměstnanci). Vysoké množství investic do 

sekundéru získaly také okresy, které jsou z celkového hlediska považovány spíše za 

periferní (Uckermark, Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neisse). Tyto investice souvisely 

především s utlumováním dřívějších, dnes již nepreferovaných průmyslových odvětví. 

Naopak nejnižší objem průmyslových investic směřoval do agrárně-turistických okresů 

v severovýchodní části Mecklenburska-Předního Pomořanska (Riigen 9,2 %průměru 

NSZ, Greifswald 9,7 %, Ucker-Randow 14,9 %, Nordvorpommem 19 %). 

Graf 12: Vývoj regionální variability investic v sekundéru na úrovni NUTS 3 
(na zaměstnané ve firmách s 20 a více zaměstnanci na úrovni, v%) 

VývojVx 

1-+-- vxl 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Zdroj : BBR, vlastní výpočet autora 

Lze konstatovat, že ze všech hodnocených indikátorů byly právě v případě 

vývoje regionální variability investic v sekundéru na úrovni NUTS 3 zaznamenány 

největší regionální rozdíly. Graf 12 ukazuje růst regionální variability měřené variačním 

koeficientem až do roku 1993. V roce 1994 dochází k výraznému poklesu. Zde se již 

v plné míře projevuje existence "paktu solidarity" a s tím související celoplošný dopad 

48 Hlavní investice se týkají restrukturalizace sítě chemických závodů kolem společnosti LEUNA (Oelke 

1997). 
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přerozdělovacích finančních procesů ve prospěch NSZ. Dochází tedy k větší 

rovnoměrnosti zejména v rozložení investic do restrukturalizace průmyslové základny. 

V letech 1994 až 1997 dochází na úrovni NUTS 3 opět k prohloubení regionální 

variability. Charakteristickým rysem této fáze je již nikoliv plošné, nýbrž výběrové 

směřování investic zejména do nových oborů (viz investice do elektroniky v okrese 

Dresden (Klaphake 2000)). 

K dalším okresům s velkým objemem směřujících investic jsou regionální 

politikou podporované strukturálně nejpostiženější okresy, zejména v Lužici a v regionu 

Lipsko - Halle. Pokles růstu regionální variability v roce 1998 je dán celkovou krizí 

východoněmeckého hospodářství, které je následováno opět mírným růstem od roku 

2000. 

Tabulka 24: Změna výše investic v sekundéru na úrovni NUTS 3 
(' . ě ' o I ' h d . ' h ' . k 20 . . vsz 100 O;<) mveshce na zam stnane v prumys ovyc . po ruc1c s v1ce Ja -h zamestnanc1, = o 

průměr maximální hodnota minimální hodnota maximum/ 
minimum 

1991 100,0 511 , 7 Z wickauer Land 12,9 Mansfelder Land 39,78 
2001 100,0 745,8 Dresden 21,0 Riigen 35,51 

ZdroJ BBR, vlastní výpočet autora 

Tabulka 24 dokumentuje u zmiňovaného indikátoru zejména největší rozdíly na 

úrovni NUTS 3 ze všech sledovaných indikátorů. Rozdíly mezi okresy s nejvyššími a 

nejnižšími hodnotami ve sledovaných krajních letech činily 39,78násobek resp. 

35,51násobek v roce 1991 resp. 2001. Údaje v tabulce 24 korelují s vývojem regionální 

variability sledovaného indikátoru zachyceného v grafu 12. 

Výsledkem analýzy v této podkapitole je zjištění, že největší objem investic na 

úrovni NUTS 3 směřoval ve sledovaném období jednak do restrukturalizace a sanace 

průmyslové základny některých Kreise (např. Merseburg-Querfurt) a jednak do okresů, 

kde byly budovány podniky působící v nových odvětvích (viz např. rozvoj HI-TECH 

v Drážďanech). Nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím rozložení investic v rámci 

NSZ je odvětvová struktura. 
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I 5. Faktory ovlivňující prostorovou diferenciaci a regionální politika 

Regionální vývoj, diferenciaci a proměny prostorového obrazu ovlivňuje celá 

řada faktorů, jejichž váha se - zejména v procesu takových velkých změn jako je 

společenská transformace - také mění. Ve státech SVE dochází po roce 1990 k růstu 

vlivu několika významných faktorů. Kromě změny odvětvové struktury (ta je výhradně 

v NSZ nejvýznamnější) dochází otevřením západních hranic a změnou geografické 

polohy (v případě jednotlivých států SVE, viz např. Blien, Wolf 2001, Tomeš, Hampl 

1999, Barjak 1997, Dostál, Hampll996) k růstu významu faktoru polohové atraktivity. 

Rostoucí význam tohoto faktoru je dobře patrný v Česku, Mad'arsku, Polsku či na 

Slovensku (Tomeš, Hampl 1999, Cséfalvay 1997). Roste také vliv dalšího faktoru 

geografické diferenciace- hierarchie sídel (Tomeš, Hampl 1999, s. 146). Tyto a některé 

další geografické faktory jsou popsány níže. 

5.1. Základní faktory ovlivňující prostorovou diferenciaci 

Kromě struktury hospodářství jednotlivých regionů mají zásadní vliv na 

transformaci NSZ faktory uvedené v kapitole 2 a diskutované v následujících 

podkapitolách. 

5.1.1. Faktor hierarchie sídel 

Hierarchie sídel (vertikální diferenciace) je spolu s geografickou polohou 

(horizontální diferenciace) základním faktorem geografické diferenciace ve většině 

transitivních zemí SVE (Tomeš, Hampl 1999). 

Podobně jako v případě dalších transformujících se ekonomik se výrazně 

projevuje postavení měst v hierarchii národních systémů i mezinárodního systému měst. 

Dominantní pozici ihned od počátku zaujímají hlavní města (např. Praha, Budapešť, 

Varšava atd.). V tomto případě ale východní Německo představuje určitou výjimku. 

Populačně dominantní Berlín, který se znovu stal hlavním městem Německa a 

směřovalo do něj obrovské množství investic, nevykazuje v řadě ohledů nejlepší 

výsledky (hospodářskému vývoji německé metropole je věnována kapitola 6.2). 

V hierarchii východoněmeckého sídelního systému následují po populačně 

jednoznačně dominantní metropoli (Kratke 2000) obě saská velkoměsta - Lipsko a 

Drážďany. Některé studie poukazují na oživení staré rivality mezi oběma 

půlmilionovými sídly po pádu socialismu (Brause, Grundmann 1994, Kowalke 2000). 
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Na základě srovnání úspěšnosti obou měst z hlediska hospodářského vývoje po roce 

1989 (viz tabulka 25) lze říci, že jednoznačně lepších výsledků dosahují Drážďany

hlavní město spolkové země Sasko. Drážďany vykazují (viz tabulka 25) vyšší HDP na 

obyvatele v roce 2000 (1 02,0 % ku 92,3 % v případě Lipska), dále nižší míru 

nezaměstnanosti v roce 2003 (15,3 % ku 20,2 %), cca 5,5násobek průměru NSZ 

získaných investic (celkových) do sekundéru v porovnání s 2,lnásobkem u Lipska. 

Vykazují také nižší pokles zaměstnanosti a nižší úbytek obyvatel. Z hodnocení 

hospodářského vývoje na základě komplexnějšího souboru indikátorů v 

Regionalanalyse Ostdeutschland (2000) vychází Lipsko v porovnání s Drážďany také 

hůře. Zaostává zejména z hlediska objemu investic v sekundéru a výrazně nižšího počtu 

patentů. Významné postavení obou měst ve východoněmecké sídelní hierarchii 

potvrzuje mj. výrazně aktivní migrační saldo (viz tabulka 25). 

Z výsledků celkového hodnocení postavení největších sídel (s více než 200 tis. 

obyvateli) vyplývá, že se v zázemí největších měst nachází vždy alespoň jeden okres 

s dynamickým vývojem růstu. Fakt, že tomu tak není v případě menších měst, je jedním 

z důkazů, že velikost města je velmi významným spoluurčujícím faktorem 

hospodářského úspěchu po roce 1990. Z pěti dalších měst s počty obyvatel přes 200 

tisíc, kam patří Erfurt, Rostock, Magdeburg, Chemnitz a Halle, dosahuje nejslabších 

hodnot ekonomického rozvoje jádro jednoho z nejvíce strukturálně postižených regionů 

v NSZ - Halle (viz tabulka 25). Důvodem je zejména nízký příliv celkových investic, 

nízká míra zaměstnanosti atd. (viz tabulka 25 či Regionalanalyse Ostdeutschland 2000). 

Naopak nejlepších výsledků dosahuje, na základě údajů v tabulce 23 a tabulce 39 

v příloze, Erfurt (v roce 2000 HDP na obyvatele 118,3 %). Mezi dalšími 6 městy 

s počtem obyvatel 100--140 tisíc je již zřetelná specializační profilace (Regionalanalyse 

Ostdeutschland 2000, Sedlacek 1999). Do Zwickau směřuje díky rozvinutému 

automobilovému průmyslu (VW) velké množství investic (výše celkových investic 

v sekundéru činila v letech 1991-2001 132,9 % průměru NSZ). Potsdam a Schwerin 

mají vysokou míru zaměstnanosti ve službách (89,1 %resp. 82,7% v roce 2002), Jena 

disponuje vysokým inovačním potenciálem zejména v oboru optiky-drobné mechaniky. 

Cottbus a Gera zaznamenávají výrazný úbytek obyvatelstva (viz obrázek 8) a nemají 

také ve svém zázemí ani jeden dynamicky se rozvíjející okres (viz obrázek 1 ). 

Z dalších dvanácti měst s počtem obyvatel do 100 tis. vykazují horší hodnoty 

sledovaných indikátorů Brandeburg an der Havel, Stralsund, Hoyerswerda a G6rlitz (viz 

tabulka 25). Vysoké množství investic směřující do sekundéru a do infrastruktury 
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dokazuje výraznou politickou a podnikatelskou aktivitu s cílem zachovat původní 

průmyslová jádra těchto měst (Schmidt 1997, Kowalke 1992). 

Tabulka 25: Základní ukazatele populačního vývoje a změny zaměstnanosti 
( b ' K . NUTS 3) lvy1 rane rezse-

počet změna migrační změna změna změna 

obyvatel o byv. saldo 1993- zam. nezam. zam. v II. 
2001 (tis.) 199(}--- 1999 1993- 1993- 1992-

2000 (%) (%) 1999 (%) 2003 (%) 2002 (%) 
Bertin 3382,2 -1,5 3,54 -16,2 7,3 -10,9 
Leipzig 493,2 -14,5 7,6 -12,8 7,6 -13,0 
Dresden 477,8 -7,7 5,8 -10,3 3,8 -6,9 
Chemnitz 255,7 -18,6 -6,3 -21,7 4,3 -9,1 
Halle 247,7 -20,1 -2,3 -18,0 8,5 -11,0 
Magdeburg 232,7 -17,2 0,1 -17,3 5,6 -14,8 
Rostock 206,6 -19,2 -27,5 -21,0 6,4 -8,7 
Erfurt 200,6 -10,6 1,2 -7,9 6,6 -10,1 
Potsdam 129,3 -8,3 -12,8 -22,7 5,0 -5,1 
Gera 112,6 -15,9 -7,3 -20,1 3,8 -11,6 
Cottbus 108,5 -17,7 -9,9 -20,2 9,6 -13,4 
Zwickau 103,0 -16,6 -18,8 -2,7 4,4 0,2 
Schwerin 101,3 -20,5 -17,5 -19,0 4,8 -10,0 
Stralsund 101,3 - - -14,3 5,7 -9,3 
Jena 99,9 -5,4 -10,5 -7,3 3,2 -13,4 
Brandeburg 77,5 -15,6 1,5 -27.9 8,0 -7,6 
Gorlitz 61,6 -19,4 -4,2 -15,5 10,5 -15,0 
Hoyerswerda 50,2 -26,0 -12,9 -27,8 10,8 -35,5 

ZdroJ: SBW, BBR, www.memestadt.de 

Zmiňovaná města charakterizuje vysoká míra nezaměstnanosti (viz tabulka 25) a 

nízká míra produktivity práce (Regionalanalyse Ostdeutschland 2000). K této skupině 

měst se starou industriální základnou, založenou na jednom odvětví či v extrémních 

případech na jednom velkém průmyslovém podniku, je možné přiřadit také přístavní 

města Greifswald a Wismar. Greifswald má však lepší perspektivu do budoucna, 

protože je sídlem univerzity a dalších vědecko-výzkumných institucí. Zcela specifickou 

pozici zaujímá Weimar, který jako jediný zaznamenává pozitivní migrační saldo a mezi 

středně velkými městy nejnižší míru nezaměstnanosti. Tomuto městu se podařilo 

vybudovat image centra kultury. 

Indikátory potenciálu růstu hovoří zcela jednoznačně ve prospěch velkých měst 

oproti menším městům. Zemská hlavní města Potsdarn, Schwerin, Erfurt vykazují 

v porovnání s průměrem NSZ vyšší míru zaměstnanosti (Regionalanalyse 

Ostdeutschland 2000). 

Na velikost dnešních měst (z hlediska jejich ekonomické síly, struktury 

ekonomiky atd.) je třeba nahlížet i skrz významnou úlohu jejich zázemí. Města jsou se 
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svým zázemím mnoha způsoby úzce propojena a mnohá zázemí z takového propojení 

těží- dochází k funkční dělbě (specializaci) území. To je v NSZ pravděpodobně kromě 

okresů v zázemí Berlína dobře patrné například u okresu Saalkreis (zázemí Halle, viz 

např. obrázky 2, 8, 9, I 0), Ohre-Kreis (zázemí Magdeburgu), Nordwestmecklenburg 

(zázemí měst Schwerin, Wismar a západoněmeckého Liibecku) či Bad Doberan (zázemí 

města Rostock). Tyto okresy spolu s okresy kolem Berlína charakterizuje růst 

zaměstnanosti v letech 1993-1999 (viz obrázek 2) a aktivní migrační saldo díky 

suburbanizaci (Regionalanalyse Ostdeutschland 2000). Z toho lze vyvodit, že dobrý 

f. hospodářský výsledek převážné většiny východoněmeckých městských regionů spočívá 

spíše v existenci hospodářsky silného zázemí (okolních sousedících okresů) než v jádru 

samotném (Regionalanalyse Ostdeutschland 2000). 

Na druhé straně lze však na příkladu NSZ pozorovat, že ne všechna zázemí měst 

dosahují stejně dobrých hospodářských výsledků. Příkladem je okres Merseburg

Querfurt (zázemí Halle), který ve srovnání s okresem Saalkreis vykazuje naopak méně 

příznivé hodnoty než město Halle samotné. Oba okresy vykazují v porovnání 

s průměrem NSZ v roce 2002 (28,9 %) vysoký podíl zaměstnaných v sekundéru. Do 

okresu Merseburg-Querfurt směřuje největší množství investic do sekundéru na 

obyvatele (převážně do chemického průmyslu koncentrovaného v okolí bývalého 

chemického kombinátu LEUNA). Okres Saalkreis dosáhl v letech 1993-1999 vůbec 

nejvyššího přírůstku zaměstnanosti (54,1 %), pozitivního migračního salda a celkového 

nárůstu obyvatelstva (převážně tedy díky suburbanizaci Halle ). 

Na základě analýzy hodnocených indikátorů lze také rozdělit okresy v zázemí 

středních a velkých východoněmeckých měst do kategorií podle výsledků jejich 

hospodářského vývoje. Města Dresden, Leipzig, Zwickau, Weimar, Potsdam, Rostock, 

Wismar disponují zázemím s dynamickým vývojem, Města Schwerin, Magdeburg, 

Halle, Erfurt, Gera, Suhl a Plauen disponují zázemím tvořeným okresy hodnocenými 

(viz obrázek 10) jako shluk okresů s potenciálem růstu prostřednictvím MSP. Zázemím 

s negativním hospodářským vývojem jsou obklopena města Cottbus, Dessau, 

Neubrandenburg a Greifswald.49 

Velká města - regionální střediska - vesměs dosahují lepších hospodářských 

výsledků, protože disponují kvalitnější, různorodější, pestřejší ekonomickou a 

49 Pro město Frankfurt/Oder není odhad možný, protože situace v přilehlých okresech Oder-Spree a 
Miirkisch-Oderland je ovlivněna suburbanizačními procesem z Berlína (Regionalanalyse Ostdeutschland 
2000, viz také obrázek 8). 
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průmyslovou základnou a kvalitnějšími lidskými zdroji. S poklesem velikosti měst 

nabývá na významu jejich hospodářská specializace. S velikostí měst- jader- přímo 

souvisí úspěšnost rozvoje okresů v jejich zázemí (Kratke 2000). Na základě údajů 

v tabulce 23 a obrázků 1 až 1 O lze říci, že každé velké město nad 100 obyvatel má ve 

svém zázemí aspoň jeden okres, jenž lze z hlediska výsledku vývoje ekonomických 

indikátorů považovat za úspěšný. 

Na základě skutečnosti, že v rámci NSZ dochází ve sledovaném období 

z hlediska hospodářského vývoje hlavního města spíše k poklesu a nelze jednoznačně 

potvrdit ani výrazný hospodářský růst takových měst jako jsou Drážďany či Lipsko, lze 

tvrdit, že se zde faktor hierarchie neuplatňuje tak výrazně jako v případě ostatních zemí. 

5.1.2. Geografická poloha 

Geografickou polohu lze považovat za srovnatelně významný faktor jako 

postavení měst (regionů) v hierarchii sídelního systému také proto, že tyto faktory spolu 

úzce souvisejí. 

Sjednocení, tj. odstranění hranic, přineslo také změnu geografické polohy, a to 

především na dvou vyšších úrovních - makroregionální, kdy se změnily hospodářské 

toky a začal se projevovat západo-východní gradient, a mezoregionální, kdy vzrostla 

polohová exponovanost měst a okresů při hranici se SSZ. Změny na mikroregionální 

úrovni (zejména rozvoj zázemí měst) byly způsobeny jinými faktory, které lze souhrnně 

charakterizovat jako již zmíněný proces dohánění (modernizace skrze suburbanizaci). 

Rostoucí význam geografické polohy je nejvíce patrný v případě Česka či Mad'arska 

(viz obrázek 8, také Cséfalvay 1997), ale projevuje se ve větší či menší míře prakticky 

ve všech postkomunistických zemích Středovýchodní Evropy. Zatímco v Česku a 

Maďarsku věnují autoři v 90. letech značnou pozornost vytvářející se dichotomii 

polohové atraktivity západ - východ, event. jihozápad severovýchod (Tomeš, Hampl 

1999, Cséfalvay 1997, Tomeš 1996, Grabher 1994), v NSZ je od poloviny 90. let 

zkoumána možnost vytváření ekonomické a regionální polarity jih- sever, označované 

v německé literatuře jako "Siid-Nord Gefalle". 

Např. Cséfalvay (1997) cituje v roce 1997 argumenty starších prací německých 

autorů (Klodt 1996, Bergmann 1992, Sinn, Sinnová 1993) předpokládající existenci 

výrazných rozdílů mezi jihem a severem, na druhé straně novější práce 

(Fortschrittsbericht Ostdeutschland 2002, Kratke 2000, Regionalanalyse Ostdeutschland 
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2000)50 formování této dichotomie na základě hodnocení rozsáhlého a komplexního 

souboru indikátorů vyvracejí. 

Obrázek 8: Mi rační saldo za období 1991-1999 

Zdroj : BBR 

< -10,0 
-9,9 do -5,0 
-4,9 do O 
0,1 do 5,0 
5,1 do 10,0 
10, 1< 

Mezi důležité výsledné (komplexní) indikátory exponovanosti či atraktivity patří 

migrační pohyb, přírůstek HDP, resp. příjmů, event. vývoj nezaměstnanosti. Výsledné 

migrační saldo (viz obrázek 8) však dokumentuje jiný obraz regionálního vývoje, a 

50 Mezi nejvýznamnější podkladové materiály - zdroje zabývající se diskutovanou problematikou- patří 
od počátku 90. let pravidelné výzkumné zprávy, vznikající ve spolupráci jednotlivých německých 
hospodářských ústavů a dalších relevantních institucí. K nejvíce citovaným pracovištím podílejícím se na 
vypracování tzv. ,,Fortschrittsberichte" (zpráv o pokroku}, patří Deutsches Institut fiir 

Wirtschaftsforschung (DIW Berlin-Německý ústav pro hospodářský výzkum), Institut fiir Weltwirtschaft 
an der Universitiit Kiel (IfW - Ústav pro světové hospodářství na UNI Kiel), Institut fiir Arbeitsmarkt 
und Berufsforschung (IAB - Ústav pro výzkum pracovního trhu a zaměstnanosti.), Institut fiir 
Wirtschaftsforschung Halle (IWH - Ústav pro hospodářský výzkum), Zentrum fiir Europiiische 
Wirtschaftsforschung (ZEW - Centrum pro evropský hospodářský výzkum). Tyto ústavy vydávají 
pravidelné a komplexní zprávy (Berichte) o stavu německého hospodářství . 
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nepotvrzuje severojižní, ale ani západovýchodní gradient. Dokumentuje stěhování 

z měst do environmentálně kvalitnějších oblastí a rozšiřování metropolitního rámce, 

zejména v případě Berlína. 

Tabulka 26: Pořadí okresů s nejvyššími a nejnižšími hodnotami migračního salda 
1991-1999; %) 
1. 27,3 Sangerhausen 
2. 24,5 Demmin 
3. 22,0 Prignitz 
4. 16,0 Oberspreewald-Lausitz 
S. 15,7 Dahme-S reewald 
108. (-16,7) Neubrandenburg 
109. (-17,1) Schwerin 
110. ( -17 ,5) Rostock 
112. ( -18,6) Bautzen 
113. (-18,6) Stra1sund 

Zdroj: BBR 

Údaje v tabulce 27 potvrzují komentář k tabulce 26. Dokumentují opět 

rozšířování metropolitního rámce zejména v případě Berlína. 

Tabulka 27: Pořadí okresů s nejvyšším přírůstkem/úbytkem počtu obyvatel 
(v letech 1990-2000, %) 

1. 26,5 Saalkreis 
2. 25,7 Bad Doberan 
3. 22,1 Potsdam-Mittelmark 
4. 14,1 Oberhavel 
S. 13,3 Barnim 
108. (-19,2) Rostock 
109. (-19,4) Gorlitz 
110. ( -20,1) Halle 
112. ( -20,5) Schwerin 
113. ( -26,0) Ho erswerda 

Zdroj: SBW 

Výhodnější pozice okresů nacházejících se v blízkosti hranice ZSZ se projevuje 

mj. i příznivějším vývojem nezaměstnanosti (viz obrázek 6). Výhodnou polohou 

disponují také okresy v zázemí Berlína (zejména pak užší zázemí těchto okresů, 

označované jako Speckgiirtel, viz kapitola 6.2) a ostatních velkých měst (např. 

z výhodné polohy v zázemí Halle těží díky suburbanizaci okres Saalkreis, viz 

podkapitola 5.2.1). Z výhod dobré polohy čerpají také ve velké míře okresy rozkládající 

se podél hlavních dálničních tahů. Takovým příkladem jsou okresy v oblasti center 

Halle - Leipzig, Dresden, Magdeburg a "řetězce" měst na jihu podél spolkové dálnice 

A4 (Rotha, Erfurt, Eisenach, Jena, Gera). Analogicky nevýhodnou polohou se vyznačují 
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okresy na severu Meklenburska-Předního Pomořanska a některé okresy na východní 

hranici NSZ s Polskem. 51 

Zdroj : SBW 

-26,5%do-15,1% 
-15,0 %do 0,0% 

0,1% do 15,0% 
15,1% do 26,5% 

Pozn.: údaje za okres Mansfelder Land (bílá barva) nejsou k dispozici 

Na základě předchozích úvah o významu faktoru horizontální diferenciace lze 

potvrdit, že ve srování s jeho významem v ostatních státech SVE (Hampl 1996) není 

tento faktor v případě NSZ dominantní. 

51 Jedná se přitom zejména o okresy na východě spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko a o 
část Lužice v Sasku. U okresů Miirkisch-Oderland a Oder-Spree v Braniborsku je totiž výhoda jejich 
polohy v zázemí Berlína (Kratke 2000). 
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5.1.3. Lidské zdroje, věda a výzkum 

V období po roce 1989 prošla celá sféra vědy a výzkumu v NSZ významnými 

změnami, a to jak v systémové rovině, tak i v celkovém rozsahu a intenzitě výzkumné a 

vývojové činnosti. 

V rámci první fáze transformace sféry vědy a výzkumu (vymezené zhruba první 

polovinou 90. let (Rother 1997)) došlo na území VSZ nejprve k výrazné redukci 

kapacit. Výrazné zredukování poptávky v této oblasti bylo způsobeno zeštíhlením 

potenciálu průmyslu, zejména právě na počátku 90. let. Dalším nepříliš diskutovaným, 

leč podle některých autorů (Eckart 1998) významným důvodem částečného úpadku 

východoněmeckých vědecko-výzkumných institucí byla "expanze" západoněmeckého 

vědecko-výzkumného potenciálu a západoněmeckých výzkumných pracovníků do 

NSZ. Sjednocení Německa znamenalo také sjednocení vědy a výzkumu. Určitá část 

východoněmeckých výzkumných pracovišť po roce 1989 zanikla a další část byla de 

facto sloučena s pracovišti západoněmeckými. Jako příklad může sloužit převedení 

několika původních vědeckých a výzkumných pracovišť bývalé NDR pod Max-Planck 

Institut. Východoněmecká výzkumná a vědecká pracoviště se obecně potýkala s velice 

obdobnými problémy, které byly příčinou zániku některých pracovišť se stejným 

zaměřením také v České republice. Kvartér je v NSZ nejen v 1. polovině 90. let značně 

podfinancován a tato situace se odráží ve stále nedostatečném a nekonkurenceschopném 

technickém a informačním vybavení řady pracovišť a v nekonkurenceschopném 

ocenění špičkových odborníků a mladých talentů. 52 

Druhá polovina 90. let je pro vědecký výzkum a vývoj obdobím znatelně 

příznivějším. Díky nově založeným a privatizovaným podnikům došlo opět k nárůstu 

počtu vědecko-výzkumných pracovišť. Podle Fortschrittsbericht Ostdeutschland (2002) 

se také například v letech 1993-1997 zvýšil počet vědecko-výzkumných pracovníků o 

cca 14 %. V rámci sekundéru se v NSZ v letech 1991-1999 také téměř zdvojnásobil 

podíl vědecko-výzkumných pracovníků na celkovém počtu pracujících v průmyslu (z 

1,6 % na 3,0 %). Tato hodnota však v roce 1999 odpovídala pouze 58 % 

západoněmecké úrovně. 

Rozvoj progresivních odvětví soustřeďujících se kolem vědecko-výzkumné 

základny vyvolává pozitivní, tedy dynamičtější hospodářský růst, jenž byl zaznamenán 

v případě okresů Jena (drobná mechanika - optika) či Chemnitz (strojírenství, HI-

52 Fortschrittsbericht Ostdeutschland (2002) však uvádí, že v obdobném nedobrém stavu se v 90. letech 
nacházejí již také mnohá pracoviště Ústavu Maxe Plancka v západním Německu. 
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TECH) (Fortschrittsbericht Ostdeutschland 2002). Provázanost soukromého sektoru 

s vědecko-výzkumnými institucemi je také nezbytným předpokladem při vzniku 

nových klastrů (shluků- např. shluku v oblasti optiky-drobné mechaniky kolem Jeny) 

na území NSZ. 

Skutečnost, že inovace jsou klíčem k růstu a blahobytu, si německá vláda 

uvědomuje více v diskusi o regionální politice v souvislosti s programem rozvoje NSZ 

,,Aujbau Ost", který pro období 2005-2019 stanovila. V tomto smyslu se bude vláda 

snažit zaměřit na podporu užšího propojení výzkumu a hospodářství, než tomu bylo 

doposud. Za účelem vytvoření špičkových podmínek pro výzkum a vývoj dojde v roce 

2005 mj. k vytvoření center "pro inovace" na 6 východoněmeckých vysokých školách. 

Vyšším propojením průmyslových aktivit s činností vědeckých a výzkumných 

institucí by mělo být dosaženo zvýšení inovačního potenciálu. V NSZ lze však již 

v průběhu 90. let nalézt okresy, které z takovéto kooperace značně profitují. Příkladem 

je již zmiňovaný okres Jena s vytvářejícím se shlukem jemné mechaniky - optiky 

s návazností na UNI Jena. Dalšími příklady jsou strojírenské klastry s vazbou na 

Technische Universitiit Chemnitz ve stejnojmenném okrese či vytváření HI-TECH 

shluku v Drážďanech s vazbou na UNI Dresden (Wehner 1996). Právě tyto okresy patří 

mezi okresy s vyšším HDP na hlavu (viz obrázek 13) a nižší nezaměstnaností (viz 

obrázek 19). 

5.1.4. Infrastruktura 

Za nezbytnou podmínku rozvoje regionů a získání většího objemu investic se 

považuje odpovídající rozvinutá síť infrastruktury. Právě hospodářský i regionální vývoj 

nových spolkových zemí je třeba hodnotit v souvislosti se zásadní modernizací a 

budováním nové infrastruktury. 

Zejména stav sítě dopravních komunikací se však nacházel na konci 80. let ve 

značně nevyhovujícím stavu. Bylo třeba zmodernizovat železniční síť, mnohdy rozšířit 

a elektrifikovat železniční tratě, rekonstruovat třetinu železničních mostů (Rother 1997). 

Podobná modernizace se týkala i silniční sítě, kde byly celkové investice, nutné k 

přizpůsobení komunikací západním standardům a ke zlepšení infrastruktury nezbytné 

pro ekonomický rozvoj, odhadovány na 115-225 mld. EUR. O velikosti objemu 

finančních prostředků vynaložených na dopravní infrastrukturu svědčí fakt, že celá 

třetina investic směřujících do infrastruktury v rámci celého Německa byla v letech 

1990-2000 alokována právě do NSZ (Rohl 2000). 
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Vybavenost dopravní infrastrukturou může být jedním z předpokladů úspěšného 

hospodářského rozvoje každého regionu. Investice, podnikatelská aktivita, existence 

potenciálních pólů rozvoje či migrace obyvatelstva jsou vázány na existenci 

rychlostních komunikací spojujících významné aglomerace. 

Dalším impulsem pro rozvoj regionu, zejména z hlediska cestovního ruchu a 

přlbraniční spolupráce s přilehlými polskými regiony, je otevření dálničního tahu A20 

na východě Meklenburska-Předního Pomořanska. 

Německá vláda považuje vybudování kvalitní dopravní infrastruktury za prioritu 

i v programovacím období 2005-2019 a pokračuje ve snaze zajistit propojení všech 

významných hospodářských center v NSZ rychlostními komunikacemi. Vedle výstavby 

dálničních tahů by měly být investiční aktivity zaměřeny zejména na budování obchvatů 

kolem větších měst. Kolem 350 projektů by mělo v následujícím programovacím 

období přispět ke snížení exhalací a hluku ve městech. Z větších projektů týkajících se 

plánované výstavby rychlostních komunikací lze zmínit jednak prodloužení dálnice A 

14 z Magdeburgu do Schwerinu a výstavbu dálnice A 72 z Chemnitz do Lipska. 

Z hlediska budování dopravní infrastruktury nelze předpokládat větší regionální 

diferenciaci. Dopravní infrastruktura stejně jako například infrastruktura 

telekomunikační je v NSZ budována plošně. 

Samostatnou kapitolou transformačního procesu NSZ je budování 

environmentální infrastruktury. Zde je třeba poukázat na velice pozitivní vliv převzetí 

institucionálního rámce ZSZ včetně přísných norem a opatření týkajících se ochrany 

životního prostředí. Z regionálního hlediska lze sledovat největší objem investic do 

rekultivace krajiny a do eliminace ekologických rizik v oblastech s největším 

strukturálním postižením (Lužice a jižní Sasko-Anhaltsko). 

Podpora a spolufinancování vyjmenovaných i dalších druhů infrastruktury 

v NSZ probíhá do značné míry v souladu s prioritami a programy EU. 

5.1.5. Cena pozemků 

Jedním z faktorů, jejichž význam se po roce 1989 zvyšuje a které zasahují 

například do rozvahy nad lokalizací nově stavěných závodů, je cena pozemků. Ta hraje 

největší roli na úrovni měst a v mezinárodním srovnání, resp. v soutěži s městy ve SSZ. 

Dynamický růst cen parcel v centrech středoevropských měst53 po roce 1989 je pro 

53 Vývoj se tak přibližuje západoevropskému trendu. 
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investora významným argumentem pro upřednostnění umístění nového podniku spíše 

do zázemí města. 54 Čím jsou tedy rozdílnější ceny pozemků v centru a zázemí města, 

tím je lákavější pro investora umístění podniku v zázemí (Sýkora 2001). V 

celoněmeckém srovnání pak hraje vliv skutečnost, že ceny pozemků ve východní části 

SRN jsou nižší v porovnání např. se západní částí SRN. Protože jedním z hlavních cílů 

každé firmy v tržním prostředí je minimalizace nákladů, staly se po roce 1989 

(přechodně) právě regiony ve východním Německu např. pro západoněmecké investory 

poměrně atraktivní. Cena pozemků však není - vedle například kvality dostupné 

infrastruktury - při rozhodování investorů v NSZ faktorem zásadním (Sedlacek 1999). 

Na druhé straně ceny pozemků v NSZ, zejména v oblastech velkých center, mohou být 

vyšší než například v příměstských zónách v Polsku nebo Česku, a východoněmecké 

oblasti jsou tedy na základě této konkurence připraveny o část potenciálních investic. 

Cena pozemků je tedy také v NSZ, např. z hlediska demografických trendů či 

potenciálního přílivu investic, v závislosti na charakteristikách oblasti významným pulZ 

- či push - faktorem. Toto tvrzení je opřeno také o diskusi o směřování investic do 

okresů v zázemí Berlína v oblasti tzv."Speckgurtel" (Kratke 2000). 

54 Vliv tohoto faktoru je možné ve stejné míře pozorovat ve všech státech SVE. 
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5.2. Hodnocení úspěšnosti jednotlivých regionů 

Ze všech 113 NUTS 3 v dnešním východním Německu lze vytýčit celkem 5 

skupin okresů podle nejlepších, či naopak nejhorších hospodářských výsledků. Tato 

"úspěšnost", či "neúspěšnost" daného okresu je posuzována na základě hodnocení HDP, 

míry nezaměstnanosti, míry zaměstnanosti, podílu zaměstnaných v sekundéru a terciéru, 

migračního salda, přirozeného přírůstku a investic do sekundéru a z hlediska výše 

uvedených geografických faktorů. 

5.2.1. Okresy s nejlepším hospodářským výsledkem 

Nejprve jsou uvedeny skupiny okresů, které na základě analýzy uvedených 

aspektů a faktorů dosahují největších úspěchů. Ve vytvořené kategorizaci k nim patří 

následující, vesměs dobře exponované Kreise: 

a) Kreise hraničící se západními spolkovými zeměmi. U nich je rozhodující výhodnost 

geografické polohy. Jedná se především (viz obrázky 1, 2 a 5) o okresy 

v jihozápadní části Durynska (Sedlacek 1999); 

b) Kreise v organickém zázemí Berlína (výhoda polohy okresů v tzv. "Speckgiirtel", 

Biichner, Franzke 2002, Kratke, Borst 2000) s levnějšími pozemky, kde investoři 

následují v průběhu suburbanizace obyvatelstvo, nebo naopak obyvatelé dojíždějí za 

prací do Berlína. Výhody zázemí Berlína lákají obyvatelstvo i investory mj. z 

důvodu lepšího životního prostředí. V rámci skupiny okresů v zázemí Berlína by 

ještě na základě hodnocení jednotlivých indikátorů bylo možné vytyčit minimálně 2 

podskupiny. Okresy v jižním, resp. jihozápadním zázemí Berlína (především okresy 

Potsdam, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Flaming atd.) dosahují lepších hodnot 

většiny indikátorů než okresy v severním, resp. severovýchodním zázemí (viz mj. 

obrázky 13, 19 ,20). 

c) Kreise s pestrou průmyslovou základnou a vysokou úrovní lidského kapitálu 

(Rother 1997). Zde se většinou jedná o velká průmyslová města jako Drážďany 

nebo Lipsko (viz tabulka 1 ). 

90 



5.2.2. Okresy s nejhorším hospodářským výsledkem 

Problémové okresy, neboli okresy s nejhorším hospodářským výsledkem jsou ty 

Kreise, které dosahují např. nejvyšší míry nezaměstnanosti, nejnižší míry vytvořeného 

HDP, nejvyšší úbytek obyvatel atd. Tyto Kreise lze rozdělit do dvou skupin: 

a) Kreise, ve kterých dochází k útlumu dříve prosazovaných průmyslových odvětví 

(Grabher 1996, Grundmann 1995). 

b) Kreise v oblastech bez dostatečné průmyslové základny s nevýhodnou (periferní) 

geografickou polohou. Zde se jedná především o okresy v severovýchodní části 

spolkové země Mecklenburg-Vorpommern (viz obrázky 12-18 v příloze). 

Průběh transformačních změn a jejich povaha, znázorněné na příkladech okresů 

vytyčených ve výše uvedené kategorizaci "nejvíce úspěšných" a "nejméně úspěšných" 

okresů, ukazují, že ekonomická a průmyslová struktura a jejich změna představují 

v případě NSZ z hlediska síly impaktu významnější faktor než geografická poloha či 

hierarchie sídel (viz obrázky 1 - 8 a 12- 20). 

5.3. Hodnocení procesu regionální diferenciace v nových spolkových zemích 

Hodnocení procesu regionálního vývoje, resp. geografických aspektů 

transformace v případě nových spolkových zemí, je ve srovnání s jinými transitivními 

ekonomikami obtížnější a také nejednoznačné. 

O vývoji regionálních diferencí, který byl v této práci, stejně jako ve všech 

relevantních analýzách (regionální variability) sledován přednostně na úrovni NUTS 3 

(Kreise), lze formulovat několik následujících tvrzení. Základní poznatek spočívá 

v tvrzení, že transformace přinesla jen malé regionální diference a v řadě ohledů 

přispěla k (patrně přechodné) homogenizaci východní části Německa. Tento vývoj v 90. 

letech dokumentují mj. grafy 2, 8, 10. 

V některých ohledech došlo dokonce ke snížení regionálních diferencí, a to i na 

úrovni NUTS 3. Zatímco v případě míry nezaměstnanosti (viz graf 10) se nejedná o tak 

překvapivé zjištění, v případě HDP na obyvatele (viz graf 2) a zejména investic do 

sekundéru (viz graf 8) jde o unikátní fenomén. Mírný růst regionálních disparit byl 

vzhledem k selektivitě možností uplatnění produkce na nových trzích EU zaznamenán 
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v případě zaměstnanosti v sekundéru (viz graf 4), výraznější byl u regionální variability 

podílu zaměstnaných v terciéru (viz graf 6). 

Podrobnější výsledky na bázi analýzy geografických faktorů (viz kapitola 5.2.) 

přinesly rozdělení regionů - okresů do shluků (kategorií) podle "transformační" 

úspěšnosti. V jejich rámci je však možné dobře identifikovat zejména dvě krajní 

skupiny: ekonomicky nejúspěšnější a nejméně úspěšné okresy. 

Na základě dalších ukazatelů (většího počtu), zejména pak hospodářské 

struktury, lze kategorizaci východoněmeckých okresů rozšířít na čtyři skupiny, resp. 

shluky. 

V případě shluku 1 se jedná převážně o okresy v nejvíce strukturálně 

postižených oblastech (jižní, spíše periferní část Braniborska na hranici se Saskem, 

většina okresů jižní a centrální části Saska-Anhaltska a dále okresy s periferní polohou 

v centrální a východní části Meklenburska-Předního Pomořanska), charakterizované 

dědictvím negativních zátěží a v jejich důsledku celkově slabým hospodářským 

výkonem. Celkem bylo do této kategorie zařazeno 30 okresů, které se vyznačují 

nadprůměrným růstem míry nezaměstnanosti, poklesem míry zaměstnanosti a dále 

výrazným poklesem podílu zaměstnaných v sekundéru (viz zejména obrázky 2, 6, 19 a 

20). 

Tabulka 28: Skupina okresů s nejméně úspěšným vývojem hospodářství 

okres změna 

ZAM 
1993-
1999 
(%) 

Brandenburg -27,9 
Oberspreewald- -16,9 
Lausitz 
Spree-Neisse -21,0 

Ueckermark -6,7 
Hoyerswerda -27,8 
Bernburg -15,4 
Bitterfeld -29,9 
NSZ -3,7 

Zdror BBR, SBW 

Pozn.: ZAM = zaměstnaní 

NEZ =nezaměstnaní 
SEK. = sekundéru 
TER = terciér 
MS = migrační saldo 
INV = investice 

HDP podíl 
na ZAM 

hlavu v SEK 
2000 2002 
(% (%) 
EU) 

75,4 30,6 
60,7 36,3 

75,8 45,2 

71,3 29,3 
68,9 16,5 
66,1 29,4 
66,9 33,8 
58,6 31,2 

změna podíl míra změna 

podílu ZAM NEZ míry 
ZAM vTER 2003 NEZ 
v SEK 2002 (%) 1993-
1992- (%) 2003 
2000 (proc. 
(proc. b.) 

b.) 
-7,6 68,7 23,4 +8,0 

-22,8 61,1 25,9 +7,7 

-18,4 51,2 23,4 +5,7 

-4,8 63,3 25,3 +4,5 
-35,5 82,9 25,0 +10,8 
-10,0 67,9 21,1 +0,4 
-12,5 63,9 22,6 +5,6 

-7,7 65,2 19,6 +2,9 
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INVdo MS 
SEK 1993-

91-01 1999 
(NSZ= (%) 
100%) 

71,7 +1,5 
216,6 +16,0 

230,4 -5,2 

231,1 +10,7 
50,6 -13,0 

108,8 +3,0 
192,5 -3,1 
100,0 -0,1 



Do těchto okresů směřoval v 90. letech poměrně vysoký objem investic, související 

s regionální politikou zaměřenou na vyrovnávání regionálních disparit. Okresy 1. 

shluku vykazují dále vysoký stupeň ekonomické specializace (dědictví socialistické 

monostrukturní industrializace), a tudíž velmi slabou průmyslovou základnu. 

V rámci tohoto shluku lze ještě vyčlenit určitou podskupinu sedmi Kreise, které 

charakterizuje výrazně vyšší pokles zaměstnanosti (v sekundéru, zejména těžkém 

průmyslu), a tudíž nejvyšší růst míry nezaměstnanosti. 

K těmto okresům patřily v letech 1991-1998 Brandenburg, Hoyerswerda, 

Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neisse, Ueckermark, Bernburg a Bitterfeld (viz tabulka 

28). Jedná se vesměs o jádra dřívějších velkých průmyslových regionů, ve kterých se 

v době sjednocení nacházely průmyslové komplexy koncentrující převážně utlumovaná, 

resp. krachující odvětví. 

Shluk 2 vytvořily okresy s vysokou úrovní lidských zdrojů a s významným 

úbytkem obyvatel v důsledku suburbanizace (výhody z hlediska potenciálu rozvoje 

těchto regionů viz také Blien, Wolf 2001). Patří sem 28 výhradně městských okresů 

(včetně Berlína). Míra nezaměstnanosti těchto Kreise je vzhledem k jejich rezidenčnímu 

charakteru relativně nízká (viz obrázky 19 a 20 v příloze). Tyto okresy charakterizují 

velké migrační ztráty ve prospěch zázemí, se kterým jsou stále intenzivně propojeny. 

Rezidenční charakter posílený (transformační) deindustrializací vysvětluje relativně 

nízký objem investic směřujících do těchto okresů a celkově poměrně slabou 

průmyslovou základnou. Tyto okresy však disponují modernější hospodářskou 

strukturou a vysokou úrovní lidských zdrojů. Silně nadprůměrná je kvalifikace 

pracovních sil a vysoký inovační potenciál (Regionalanalyse Ostdeutschland 2000). 

Přesto řadu měst- okresů v tomto shluku nelze v průběhu 90. let charakterizovat jako 

Kreise s dobrým hospodářským vývojem. Příčiny tohoto stavu lze najít právě v 

probíhajícím transformačním procesu (např. na počátku nejasné majetkové vztahy, 

nevýhodné podmínky pro zakládání nových průmyslových podniků z hlediska dopravní 

dostupnosti, vyšší ceny pozemků, event. jejich nevýhodná poloha). Dalším významným 

důvodem emigrace obyvatelstva z těchto okresů Je preferování bydlení 

v environmentálně přijatelnějším prostředí, tj. v čistším zázemí města. Z nevýhod těchto 

městských Kreise profitují mnohé okresy v jejich zázemí, zařazené do následujícího 

shluku. 

Okresy v rámci shluku 3 lze charakterizovat jako Kreise s dobrým 

hospodářským vývojem. Spadají sem všechny okresy v zázemí Berlína, Lipska, Halle, 
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Rostocku a Zwickau, stejně jako další okresy hraničící s velkými městy. Sledované 

indikátory vykazují ve srovnání s průměrem NSZ u naprosté většiny těchto jednotek 

celkově lepší hodnoty. Jedná se zejména o podprůměrnou míru nezaměstnanosti (viz 

obrázek 20), přírůstek (nikoli úbytek) počtu obyvatel (viz obrázek 9). Tyto okresy 

charakterizuje také rozvíjející se průmyslová základna, zejména vzhledem k relativně 

velkému objemu investic do sekundéru na zelené louce. 

Obrázek 10: Rozdělení okresů do shluků 

Zdroj : BBR, SBW, vlastní výpočet autora 

Okresy zařazené v rámci čtvrtého shluku představují relativně heterogenní 

skupinu, která se vyznačuje vesměs dobrým potenciálem růstu, zejména díky rozvoji 

malých a středních podniků (Fortschrittsbericht Ostdeutschland 2002). Tvoří jej celkem 

43 Landkreise, které jsou koncentrovány nejvíce ve spolkových zemích Sasko a 

Durynsko. Z hlediska hospodářského výsledku se však nejedná o homogenní soubor. 

Vykazují však podobnou nižší míru nezaměstnanosti (viz obrázek 19), relativně nízký 
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pokles míry zaměstnanosti a relativně nízký pokles podílu zaměstnaných v sekundéru. 

Vysoce pozitivně lze u těchto okresů hodnotit podnikatelskou aktivitu (Sedlacek 1999: 

rozvoj MSP v Durynsku). Specielně u okresů v Durynsku je možné zdůvodnit nižší 

míru nezaměstnanosti vyjížďkou za prací do Hesenska a Frank (Sedlacek 1999). 

Nadprůměmý podíl zaměstnaných v sekundéru a diverzifikovaná hospodářská struktura 

těchto okresů se považuje za určitou záruku vyšší rezistence vůči strukturálním krizím. 

Obrázek ll: Intenzita změn hodnocená podle průměrného 
řadí okresů za všechn ukazatele 

Zdroj : BBR, SBW, vlastní výpočet autora 

Legenda 

D 15,0·23,8 
- 23,9·30,9 
-31,0·37,4 

•
37,5·43,4 
43,5-52,8 

Regionální obraz vytvořených shluků okresů (viz obrázek 10) tedy nepotvrzuje 

předpoklady o významnější polarizaci země, jak ve směru východ- západ, tak sever

jih. Regiony na hranicích s Polskem nelze jednoznačně označit za hospodářsky slabé, u 

okresů ve spolkové zemi Braniborsko to je pravděpodobně dáno jejich polohou 
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v zázemí Berlína 55
. Z výhodné geografické polohy těží především okresy na západní 

hranici VSZ. Výhoda jejich poloha se projevuje zejména nízkými hodnotami míry 

nezaměstnanosti a také -jak uvádí Fortschrittsbericht Ostdeutschland (2002) - vyšším 

potenciálem pro rozvoj MSP. 

Podobná metodika kategorizace NUTS 3 do 4 shluků byla použita ve studii 

Regionalanalyse Ostdeutschland (2000). Citovaná studie vycházela z širšího vzorku 

hodnocených ukazatelů v letech 1991-1997 (viz jejich přehled v tabulce 42 v příloze). 

Nebyly zde hodnoceny okresy Wartburgkreis a Berlín. 

Na základě disponibilních dat o vývoji jednotlivých indikátorů byl vytvořen také 

regionální obraz intenzity změn hodnocené podle (změny) průměrného pořadí NUTS 3 

(viz obrázek ll). Zde je možné vysledovat rozdíl v intenzitě probíhajících změn 

vytvářející určitou severo - jižní zonalitu. K jednoznačně nejvyšší intenzitě 

probíhajících změn dochází vlivem strukturálních změn v tradičně více 

industrializovaných regionech jihu. K největší intenzitě změn vůbec (černá až tmavě 

šedá barva) dochází v okresech s nejvýraznějším strukturálním postižením. 

Obrázek ll sice zachycuje intenzitu probíhajících změn, neprojevuje se zde však 

kvalitativní hledisko daného jevu (pozitivní či negativní změna). Za tímto účelem bylo 

vytvořeno pořadí okresů NSZ a jeho změna (viz tabulka 43 v příloze). 

Na základě hodnocení jednotlivých indikátorů a údajů o pořadí v tabulce 43 byly 

NUTS 3 dále kategorizovány do 4 shluků. U těchto shluků pak bylo sledováno 

průměrné pořadí a jeho rozdíl (viz tabulka 29). 

T b lk 29 P o .. .. d' .. d' a u a o rumerne pora 1 a prumerna zmena pora 1 o 

četnost průměrné pořadí průměrné pořadí průměrný rozdíl 
(1992) (2001) pořadí 

shluk 1 27 71 80 -9 
shluk 2 28 21 29 -8 
shluk3 15 50 44 +6 
shluk 4 43 74 65 +9 

ZdroJ: BBR, SBW, vlastm vypočet autora 

Údaje v tabulce svědčí o výrazném poklesu pořadí u strukturálně postižených 

okresů (shluk 1) a poklesu průměrného pořadí velkých a středních měst (shluk 2). Na 

druhé straně potvrzuje pozitivní posun v pořadí v případě okresů v zázemí středních a 

velkých měst (shluk 3) a růst v pořadí okresů heterogennější skupiny NUTS 3 (shluk 4). 

55 Toto však patrně platí pouze, pokud jsou porovnávána data na úrovní okresů. V mikroregionálním 
měřítku se zde projevuje větší diference (Regionalanalyse Ostdeutschland 2000 či Ragnitz 2002). 
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Celkově lze konstatovat růst i pokles u zhruba podobného počtu NUTS 3. Tato 

skutečnost je opět argumentem pro tvrzení, že na úrovni NUTS 3 dochází v NSZ spíše 

k (přechodné) regionální konvergenci či homogenizaci. 

Tyto poznatky potvrzují také výsledky analýzy Fortschrittsbericht 

Ostdeutschland (2002), která se zaměřila na porovnání hospodářských rozdílů mezi 

okresy ve starých a nových spolkových zemích. Podle výsledků této studie vykazují 

NUTS 3 ve VSZ menší rozdíly než Kreise ZSZ. To potvrdilo především rozpětí 

nejvyšších a nejnižších hodnot u ukazatele míry nezaměstnanosti, které je v případě 

starých spolkových zemí téměř dvojnásobné. Také variační koeficient míry 

zaměstnanosti činil u VSZ 0,12, zatímco u ZSZ 0,16 (Fortschrittsbericht Ostdeutschland 

2002). 

5.4. Regionální politika pro nové země a jejich rozvoj 

Regionální politika je významným nástrojem přerozdělování finančních 

prostředků a především zvýšené podpory oblastí transformací nejvíce postižených. To 

jsou především strukturálně nejvíce postižené regiony a regiony periferní, popsané 

v kapitole 5.2.2. 

Cíle regionální politiky spolkové vlády pro NSZ v období 2005 - 201956 

vycházejí zjednání spolkových ministerstev v Postupimi z 23. srpna 2004 a jsou 

zakotveny v programu "Aufbau Ost". V Postupimi byl podepsán pakt Solidarita II, 

kterým de facto začíná druhá fáze budování nového východního Německa. Z této 

konference vzešla tři hlavní poselství: 

a) financování a realizace strategického rozvojového plánu "Aujbau Ost" je díky 

uzavřenému Solidarpaktu II zajištěno do roku 2019. Protože východoněmecké 

hospodářství potřebuje výraznou podporu zejména nyní, je v rozpočtu na rok 

2005 ve srovnání s lety následujícími počítáno s výrazně vyšší alokací 

finančních prostředků na podporu konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a 

infrastruktury v NSZ; 

b) bylo nařízeno vytvořit rozvojovou koncepci pro diferencovanou hospodářskou 

strukturu NSZ. Podle principu "Posílit silné stránky - více se profilovat" 

(Starken starken - Profile scharfen) bude podporován specifický regionální 

56 Nemá souvislost s programovacími sedmiletými cykly regionální politiky EU. 
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potenciál v jádrových hospodářských regionech a venkovských regionech 

v rámci dialogu s regionální správou a dalšími hospodářskými aktéry; 

c) úspěch koncepce "budování východu" a její finanční zajištění jsou do roku 2019 

součástí celoněmeckého reformního procesu - oba se vzájemně podmiňují a 

doplňují. Celá SRN potřebuje vytvoření konkurenceschopných a udržitelných 

hospodářských struktur a soběstačného hospodářství NSZ. Spolková vláda se 

dále prostřednictvím Solidarpaktu II zavázala zajistit v dlouhodobé perspektivě 

potřebné finanční prostředk/7, které mají být využívány co nejefektivněji. 

Významnou prioritou ve srovnání s předchozím obdobím je podpora silných 

stránek každého regionu a snaha profilovat, resp. více zaměřit každou oblast na 

specifické hospodářské aktivity. Příkladů směřování takové podpory je celá řada. Jedná 

se například o chemický průmysl na jihu Saska-Anhaltska, strojírenství v Sasku, výrobu 

lodí na severu Meklenburska-Předního Pomořanska, elektroniky v Drážďanech, rozvoj 

polygrafických a mediálních technologií v Lipsku a Postupimi či dopravních 

technologií a automobilového průmyslu v Sasku a Durynsku. Ovšem také u okresů či 

regionů s agrárně-turistickou strukturou ekonomiky byl odhalen potenciál pro zajištění 

konkurenceschopnosti ve sféře cestovního ruchu, zemědělství a rozvoje alternativní 

energetiky. 

Cíle regionální politiky v NSZ budou relativně významně změněny. V průběhu 

90. let se nacházely v popředí zájmu z hlediska směřování podpory strukturálně 

nejproblémovější oblasti (oblasti podporované v rámci Cíle 2 evropské regionální 

politiky). V programovacím období 2005 - 2019 se Spolková vláda v regionech NSZ 

zaměří především na podporu silných stránek regionů s vysokou koncentrací 

socioekonomických aktivit, stejně jako na podporu silných stránek méně 

industrializovaných venkovských oblastí. Přesněji zacílena by měla být podpora týkající 

se investic do oblasti vědy a výzkumu. Hlavní pozornost z hlediska rozdělení alokací 

má být věnována investiční podpoře a podpoře středně velkých podniků (zejména 

posílení koncentrace specifických odvětví a vytváření klastrů), dopravní infrastruktuře, 

výstavbě a rekonstrukci měst a rozvoji venkovských oblastí. 

57 V letech 2005 až 2019 budou v rámci Solidarpaktu II vynaloženy prostředky ve výši 156 mld. EUR. 
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6. Proměny regionálního obrazu východní části Německa 

Tato kapitola obsahuje celkové shrnutí a hodnocení vlastních výsledků práce 

v konfrontaci s jinými autory ve snaze postihnout zásadní změny související s 

vytvářením nového regionálního obrazu ve východním Německu po roce 1989. 

Z hlediska geografické organizace společnosti dominují ve státech SVE 

tendence intenzifikačního typu, nápravné transformační procesy jsou považovány za 

významově sekundární (Hampl 1996, s. 92). Průběh a úspěšnost transformačního 

procesu se projevuje především jako difúzní proces, viz příklad (faktor) výhodné polohy 

regionů při hranici se starými spolkovými zeměmi a regionů - zázemí velkých měst 

hodnocený v 5. kapitole. 

Hampl (1996, s. 93) hovoří také o možnosti rozlišit tři základní typy vývojových 

tendencí - intenzifikační proces, řádovostně/měřítkový posun integračních tendencí 

(odpovídá obecné vývojové orientaci) a procesy specifického (nápravného) typu, 

přičemž v transitivních státech SVE mají dominovat především první dvě vývojové 

tendence. 

Zjištění autora této práce, opírající se o analýzy provedené v kapitolách 4 a 5, 

dominantní úlohu těchto dvou Hamplem (1996) uváděných vývojových tendencí v 

případě východního Německa nepotvrzují. Faktor hierarchie a efekt metropolizace se 

sice projevuje, ale je vyjádřen spíše rozvojem zázemí (často investice na zelené louce), 

než samotné metropole Berlína (viz např. obrázky 2 a 1 O ukazující právě propojení 

Berlína a jeho zázemí označovaného za tzv. "Speckgiirtel). Slabý vliv hierarchie center 

má na svědomí právě Berlín, jehož hospodářský význam, na rozdíl od metropolí 

ostatních zemí Středovýchodní Evropy, překvapivě upadá (viz podkapitola 6.4.). 

Vliv horizontální diferenciace na území východního Německa postupně sílí a 

projevuje se - vzhledem k tvaru a velikosti země - převážně na mikroúrovni (v 

negativním smyslu podél hranice s Polskem, pozitivně na hranici s Hesenskem a 

Šlesvickem-Holštýnskem, viz např. obrázky 16 a 20). Rozhodně (ještě) nelze 

jednoznačně potvrdit pozitivní vliv vyplývající z polohy VSZ v rámci sekundární 

evropské "geoekonomické zóny/osy" tak, jak jej předpokládá např. Hampl (1996). 

Proti spekulacím o prohlubování regionálních rozdílů, ve smyslu "chudý" 

agrárně-turistický sever versus "bohatý'' průmyslový jih, z počátku 90. let hovoří 

zjištění dokazující spíše protichůdnost probíhajících procesů. Vzhledem k výraznějšímu 

úpadku průmyslu v tradičním průmyslovém pásu na jihu země (Durynsko, Sasko) a 
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naopak určité relativní industrializaci západní a centrální části Meklenburska-Předního 

Pomořanska lze hovořit spíše o tendenci k homogenizaci. 

Zcela unikátním jevem, pozorovaným v rámci všech transitivních zemí výrazně 

pouze v případě NSZ, je tedy dominance procesů specifického (nápravného) typu. Právě 

skutečnost šokových změn, které ve východním Německu proběhly bezprostředně po 

sjednocení, je příčinou jedinečného vývoje regionální diferenciace této části země. 

Převažující význam procesů specifického (nápravného) typu (např. největší intenzita 

změn a hluboký pokles rozvojového potenciálu zaznamenaly jednotky s nejvýraznějším 

strukturálním postižením) a jeho plošný průběh mají za důsledek skutečnost, že 

regionální obraz NSZ zůstává, i přes nesporné probíhající změny drobnějšího významu, 

mozaikovitý a tedy neměnný. Nelze tedy potvrdit rozhodující úlohu a posilování 

tradičního kontrastu centrum - periferie, který dokumentuje řada autorů v ostatních 

zemích SVE, např. Hampl (1996). Objevují se určité náznaky formování rozvojových 

os Berlín- Hamburg a Drážďany- Erfurt- Hannover. 

Pravděpodobně nejlépe lze specifický vývoj regionální "diferenciace" nových 

spolkových zemí Německa dokumentovat na vývoji nezaměstnanosti. Zejména v tomto 

ohledu lze konstatovat, že šokové sjednocení vyústilo do nebývalé nivelizace 

regionálních rozdílů, která se navíc dlouhodobě udržuje. Známky současné pomalé 

proměny regionálního obrazu míry nezaměstnanosti jsou spojeny až s rozvojem odvětví 

nové ekonomiky, která zaměstnává především mladé lidi. Tuto skutečnost dobře 

dokumentuje relativně nízká míra nezaměstnanosti mladých lidí do 25 let v řadě 

regionů, které takové obory koncentrují, resp. začínají koncentrovat. Relativně nízká 

míra nezaměstnanosti v kategorii do 25 let je opět v kontrastu s tradičním schématem a 

globálním trendem nezaměstnanosti této věkové kategorie jinde v Evropě, ale i v rámci 

celého Německa (rozdíly mezi NSZ a ZSZ, viz graf 13 v příloze, či vysoká 

nezaměstnanost absolventů škol ve státech SVE, viz Tomeš 1999) a opět představuje 

unikátní výsledek východoněmecké transformace. 

Plošný nivelizační efekt šokové transformace poněkud paradoxně posílily 

selektivní procesy, podobně jako v případě Česka (Tomeš, Hampl 1999), kdy mnoho 

dříve hospodářsky silných okresů upadlo, a naopak řada slabých si značně polepšila. 

Významnější regionální rozdíly se tak dlouho nemohly projevit. Až později je v NSZ 

věnována pozornost možnosti posilování geoekonomické osy Skandinávie - Berlín -

Praha a také osy Berlín - Hamburg (Fortschrittsbericht Ostdeutschland 2002, 

Regionalanalyse Ostdeutschland 2000, K.laphake 2000), v rámci kterých se- zejména 
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na základě rozvoje progresivních odvětví- objevují staronové či nové ostrůvky (tedy za 

nižší jednotky- města a Kreise) pozitivního, tedy rychlejšího růstu. 

Formující se póly růstu a integrující se metropolitní regiony by měly být 

vzhledem k míře aglomerace, hospodářsko-geografické poloze a výhodnější odvětvové 

struktuře určitými "motory'' nejen regionálního hospodářského růstu. Tyto podmínky by 

podle Regionalanalyse Ostdeutschland (2000) měly splňovat, kromě hlavního města 

Berlína, centra Halle-Leipzig, Dresden, Magdeburg a "řetězce" měst na jihu podél 

spolkové dálnice A4 (Gotha, Erfurt, Eisenach, Jena, Gera). Klaphake (2000) považuje 

za jeden z hlavních předpokladů vytváření pólů růstu existenci kvalitní infrastruktury. 

Z tohoto hlediska považuje za potenciální póly růstu region zázemí letišť Leipzig

Halle58 a centra jako Dresden, Erfurt a další města koncentrovaná podél dálnic A2, A4, 

A9, A14, a A72. 

Zpráva Fortschrittsbericht Ostdeutschland (2002) uvádí příklady dvou výzkumů, 

které si v 90. letech také kladly za cíl póly růstu v NSZ identifikovat. V první prognóze 

z roku 1991 určil Selke (1991) jako potenciální póly růstu Berlín, Magdeburg, region 

Halle/Lipsko a dále region centrálního Durynska s širším zázemím měst Erfurt a Jena. 

Analýza Odborné rady pro posouzení celkového hospodářského vývoje (SVR), 

provedená o jedno desetiletí později, původně předpokládala formování sedmi pólů 

růstu. Těmi jsou: Lipsko, Halle, Erfurt, Drážďany, Jena, Chemnitz a Berlín (SVR 1999). 

Oproti hypotetickým předpokladům však dokazují autoři této analýzy existenci pouze 

dvou (!) domnělých pólů růstu. Jedná se o okresy Jena (s přírůstkem 8,2 %hodnoty 

"souhrnu" všech indikátorů za období 1993-99, Fortschrittsbericht Ostdeutschland 

2002) a Chemnitz (+6,5 %), které rostly rychleji než průměr ostatních městských okresů 

(+5,3 %). V případě okresu Jena lze jeho pozitivní hodnocení spojit s potenciálem 

dalšího rozvoje, kterým okres disponuje, v tradiční sféře optiky, přesné mechaniky, ale 

také farmaceutiky. Úspěšnost tohoto okresu potvrzuje skutečnost jeho umístění na čele 

souhrnného pořadí (viz tabulka 43). 

V případě druhého v analýze (SVR 1999) zmiňovaného pólu růstu - okresu 

Chemnitz - je jeho potenciál hospodářského rozvoje spojován především se zde 

koncentrovanou výrobou automobilových motorů a motocyklů (Hochmann, Dresler, 

58 Letiště Leipzig-Halle aspirovalo v letech 2001-2002 na pozici centrálniho a největšiho letiště v rámci 
SRN. Vzhledem k množícím se protestům a peticím, požadujícím zejména v souvislosti s nadměrným 
hlukem přesunutí současného největšího německého a významného mezinárodního letiště FRAPORT 
ve Frankfurtu nad Mohanem do jiného regionu, bylo letiště Leipzig-Halle horkým kandidátem na pozici 
domovského letiště společnosti Lufthansa. Realizaci těchto úvah nakonec jednoznačně znemožnila 
odhadovaná vysoká finanční nákladnost takového projektu. 
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Tietze 1995). Ke dvěma předchozím okresům bývá nejčastěji přičleňován výrazně větší 

okres Dresden, s velkým potenciálem rozvoje ve sféře HI-TECH (elektroniky). 

Analýza provedená v rámci kapitoly 5 této práce (viz tabulka 43) okresy 

Chemnitz a Dresden za póly růstu nepotvrzuje (obě centra zaznamenala propad 

v souhrnném pořadí mezi roky 1992-2001). Jako možný pól růstu se perspektivně- na 

základě zmiňovaného vývoje pořadí -vedle Jeny jeví spíše okres Suhl s potenciálem 

rozvoje v oblasti polygrafického průmyslu. 

I přes nesporný fakt, že k vytváření minimálně několika staronových či nových 

pólů růstu v NSZ dochází, jedná se ve srovnání s ostatními zeměmi, s výjimkou Česka, 

o nepříliš silné diferenciační procesy. Hlubší diferenciaci lze očekávat teprve v delším 

časovém horizontu. Uvedený proces je tedy opět podmíněn především selektivním 

vývojem odvětvové struktury ve spojitosti s geodemografickou kvalitou, které budou 

představovat rozhodující faktor regionální diferenciace. 

Jako významné riziko a faktor ovlivňující další hospodářský vývoj 

východoněmeckých regionů je třeba vnímat také rozšíření Evropské Unie, resp. v první 

řadě vstup zemí CEFTA, jmenovitě Česka a Polska, do této integrace. Touto událostí 

byly zesíleny podmínky pro ostřejší konkurenční tlaky ze strany zemí a regionů nových 

členských států disponujících ve srovnání s novými spolkovými zeměmi různými 

výhodami. Snad jedinou výhodou, na základě které mohou východoněmecké regiony 

v rámci SRN konkurovat, je shodný institucionální rámec ZSZ a NSZ. 

Poznatky studií německých odborníků i vlastní analýzy této práce potvrzují 

unikátnost východoněmecké transformace i jejích dopadů, zejména prostorových, tedy 

relativně malé změny regionálního obrazu na úrovni zemí, resp. NUTS 2, zejména 

v souvislosti se slabým hospodářským (polarizačním) výkonem Berlína. Výraznější 

diference se projevují na úrovni jednotek NUTS 3, ale vesměs v rámci procesu 

suburbanizace a schematu město a jeho zázemí. Tato skutečnost je dána tím, že studie 

byly prováděny na souboru vysokého počtu (113) malých, často neorganických 

jednotek (na jedné straně čistě městské jednotky, na straně druhé jejich zázemí), a tak 

nepostihují vývoj jednotek organických, konkrétně metropolitních regionů ve srovnání 

s ostatními regiony. Analýza regionálního vývoje na základě nové regionalizace, resp. 

vytvořeného souboru cca 25-30 organických jednotek, by měla představovat další etapu 

studia. Výše uvedené analýzy jsou zatím doplňovány a obohacovány studiem 

jednotlivých regionů, tedy případovými studiemi. V následující kapitole jsou uvedeny 

tři takové "mini case--study'' pro tři řádovostní úrovně regionů, resp. center. 
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6.1. Proměny hospodářské základny a struktury na příkladě okresu Neuruppin 

Analýzy vývoje sledovaných indikátorů v podkapitole 4.3. dokumentují 

regionálně plošný dopad transformačních změn. Jejich strukturální (a regionální) 

konsekvence se na úrovni (podobných) jednotek NUTS 3 v období jejich největšího 

dopadu (tedy v letech 1989-1993) vyvíjí téměř ve všech okresech podle 

analogického scénáře. Ten v této práci přibližuje příkladová studie, věnovaná vývoji v 

okrese Neuruppin v severozápadní části spolkové země Brandenburg. Jedná se o okres 

s charakteristickou hospodářskou strukturou a strukturou zaměstnanosti typickou pro 

většinu okresů NDR před rokem 1989 (Kronauer, Vogel 1994). 

Původně spíše venkovský region, který v roce 1989 charakterizovala následující 

struktura zaměstnanosti (20 % v priméru, 40 % v sekundéru, 40 % v terciéru), patřil 

podle Institutu pro aplikovaný hospodářský výzkum (IA W) do roku 1989 mezi tzv. 

"Mehrbereichskreise". Byl tedy klasifikován jako region (okres) s diverzifikovanou 

hospodářskou, resp. průmyslovou strukturou. Kromě elektrotechnického průmyslu 

(zaměstnávajícího v roce 1989 třetinu pracujících v sekundéru) zde byl významně 

zastoupen průmysl dřevozpracující, strojírenský, automobilový, potravinářský, textilní, 

průmysl paliv a energie a stavebních hmot. 59 Centrální úlohu z hlediska zaměstnanosti 

v regionu od 70. let hrály (tři) velké podniky. Největší podnik v regionu Elektro

Physikalische Werke Neuruppin (EPN) s 3500 zaměstnanci představoval pátého 

největšího evropského výrobce žebřinových plošin a nejvýznamnějšího zaměstnavatele 

v regionu. K dalším velkým zaměstnavatelům okresu patřily producent stavebních hmot 

VEB Fertighausbauwerk s 1650 zaměstnanci a závod na výrobu hasicích přístrojů (ty 

byly v hojné míře dováženy i do Československa) s 650 zaměstnanci (Kronauer, Vogel 

1994). Okresní město Neuruppin bylo také hlavním zaměstnavatelem regionu v sektoru 

služeb a obchodu. Zaměstnanost mimo okresní město se koncentrovala především 

v rámci agro-potravinářského komplexu.60 

Změny po roce 1989 postihují nejprve primární sektor, tedy zemědělství. Počet 

zaměstnaných v agrárním sektoru se snížil jen do konce roku 1992 ze 7300 na 1300, 

tedy na 18 % původního stavu. Také průmyslovou základnu okresu postihly drastické 

59 Hospodářská struktura založená na propojení malých průmyslových podniků dominovala v NDR až do 
VIII. Sjezdu SED v roce 1971, kdy bylo proklamováno vytvoření silné základny těžkého průmyslu 
velkých podniků. Tyto změny (společně s vybudováním několika velkých podniků) postihly i okres 
Neuruppin. Pro pokrytí nově vzniklé poptávky po pracovní síle v okrese Neuruppin byla v průběhu 70. 
let podporována migrace obyvatelstva z jižních okresů NDR (Kronauer, Vogel 1994 ). 
60 Kronauer, Vogel (1994) uvádějí, že podle statistiky z roku 1989 byl každý pátý EAO zaměstnán 

v priméru, což bylo výrazně nad průměrem spolkové země Brandenburg i nad průměrem NDR. 
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změny. Ke dni 30.6.1991 zaniklo dosavadní "industriální jádro" okresu (podnik EPN), 

postižené poklesem odbytu v zemích bývalého RVHP a v podmínkách rychle 

zvednutých nákladů (sjednocení měny) nekonkurenceschopností na trzích západní 

Evropy. V polovině roku 1993 zaniká též druhý největší zaměstnavatel v regionu -

Markische Holzbau (dříve VEB Fertighausbau). Bankroty se však nevyhýbají ani 

středním a malým průmyslovým podnikům. Nejméně byla úbytkem pracovních míst 

zasažena výroba stavebních hmot (probíhá rekonstrukce země). Kronauer a Vogel 

(1994) uvádí v případě tohoto odvětví na začátku roku 1994 pokles na cca 80% stavu 

v roce 1989. Sféra služeb zaznamenala v počátečním období ve srovnání s oběma 

výrobními sektory jen nepatmý a přechodný pokles zaměstnanosti. Vzhledem k tomu, 

že se počet pracovních míst převážně ve výrobní sféře v letech 1989-1993 snížil o 

třetinu, došlo k relativní "tercierizaci" struktury zaměstnanosti (Kronauer, Vogel 1994). 

Růst podílu zaměstnanosti v terciéru na 60 % v polovině roku 1992 není tedy - jak 

uvádějí Kronauer a Vogel - v žádném případě způsoben novými investicemi, 

zakládáním firem a vytvářením nových míst v terciéru, ale zánikem mnoha velkých a 

středně velkých agrárních a zejména průmyslových podniků. 

Kronauer, Vogel (1994) docházejí k závěru, že po zániku velkých ,jádrových 

podniků" (Kembetriebe) bude nová hospodářská struktura opět založená na síti malých 

podniků, orientovaných spíše na uspokojení regionální poptávky. Tato nově se 

vytvářející struktura bude podobná (pokud se nebere v potaz pochopitelný pokles 

významu agrárního sektoru) hospodářské struktuře na počátku 70. let, tedy v období 

před (centrálně řízeným) procesem těžké industrializace. Předpoklady autorů této studie 

(Kronauer, Vogel1994), že hospodářská struktura NSZ bude založena především na síti 

malých a středních podniků, potvrzují později mnozí další autoři (Klaphake 2000, 

Sedlacek 1999). Analogický proces prodělala většina strukturálně podobných okresů, 

v případě okresů nejprůmyslovějších byla ještě dramatičtější. 
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6.2. Berlín -jeho pozice a úloha v regionálním systému a vývoji 

Jedním z charakteristických rysů hospodářského vývoje transitivních ekonomik 

střední a východní Evropy je výrazný růst dominance hlavního centra v porovnání 

s ostatními regiony státu. Tento trend lze pozorovat v případě Prahy, Budapešti i 

Varšavy. Hospodářský vývoj Berlína se však od výše zmiňovaných hlavních měst 

značně liší. Na základě porovnání hospodářského vývoje německého hlavního města s 

ostatními německými regiony - měřeno optikou hlavního makroekonomického 

ukazatele (HDP) - lze hovořit o stagnaci, či dokonce úpadku. 

Po sjednocení západní a východní části Berlína bylo ve velké míře souzeno, že 

město dokáže v průběhu let navázat na tradici historicko-kultumího významu největší 

německé metropole. Tyto předpoklady byly založeny jak na populační velikosti 

metropole (3465,7 tis. obyv. v roce 1991 a 3392,4 tis. v roce 2002), tak na investičním 

boomu, který měl tento vývoj iniciovat. Počáteční euforie z roku 1990 (předpokládající, 

že se z nové metropole brzy stane dominantní hospodářské centrum) zůstává i přes 

obrovské investice nenaplněna. 

Město na Sprévě prochází mnoha změnami pozorovatelnými i v případě velkých 

měst ostatních transformujících se ekonomik (procesy suburbanizace, deindustrializace, 

tercierizace). Potýká se však i s mnoha specifickými problémy. Důsledky šokové 

strategie a vyvolané hospodářské restrukturalizace byly patrné ihned po sjednocení. 

Proces deindustrializace postihuje celou zemi plošně, ale předpokládanou metropoli 

znalostní ekonomiky a služeb nejvíce. Razantní růst nezaměstnanosti kopíruje propad 

výroby jednotlivých sektorů - nejvíce postihuje sekundér (průmysl), ale nevyhýbá se 

ani terciéru (zejména v Berlíně dochází v rámci racionalizace služeb k úbytku mnoha 

tisíců míst ve veřejné správě). Tento proces probíhá po celá devadesátá léta, největší 

změny se však odehrály v letech 1990--1991. 

Zatímco hospodářské ukazatele všech nových (neměstských) spolkových zemí, 

resp. regionů NUTS 2, po hlubokém propadu 1990--91 indikují oživení a růst, v případě 

spolkové země Berlín je situace opačná. Za souhrnné příčiny hospodářských problémů 

Berlína jsou považovány především rozpad hospodářství východní části města, 

nekonkurenceschopná hospodářská struktura v západní části města, ztráta 

východoevropských trhů, přesun firem do zázemí města, stejně jako vysoká migrace 

z města do zázemí či jiných regionů. Výhledová zpráva Fortschrittsbericht Aujbau Ost 

des Landes Berlin fiir das Jahr 2002 hodnotí hospodářský vývoj Berlína za dvanáct let 

jako neuspokojivý. Zatímco reálný přírůstek objemu HDP na úrovni celé země činil 
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16,0 %, v Berlíně to bylo pouhých 0,4 %. Přitom hospodářství Berlína až do roku 1995 

rostlo (nejvíce v roce 1993 o 4,3 %). Od roku 1995 však zaznamenává pokles 

výkonnosti. Vývoj ekonomické produkceschopnosti Berlína, měřený výší HDP na 

obyvatele, nabírá od roku 1995 - v porovnání s ostatními spolkovými zeměmi -

klesající tendenci a do roku 2002 vykazuje úbytek o 6,3 %. Berlín tedy v podstatě v 

roce 2002 disponuje hospodářským výkonem srovnatelným s rokem 1991. 

1992 
1996 
2000 
2002 

Zdroj: SBW 

0,5 
0,6 
0,5 
0,5 

'ch sektorech v Berlíně 
sekundér 

32,0 
26,6 
21,6 
19,3 

terciér 
68,6 
72,7 
77,9 
80,1 

Podíl průmyslu na vytvořeném HDP se snížil do roku 2002 na ll % (1991: 16 

%). K podobnému vývoji dochází ve 2. polovině 90.let i ve sféře stavebnictví, které 

zaznamenalo, zejména díky počáteční podpoře na bázi daňového zvýhodnění, 

bezprostředně po sjednocení výrazný boom, částečně kompenzující celkový úpadek 

průmyslu. S koncem platnosti zákona o podpoře určitých oblastí v polovině 90. let však 

dochází i zde pozvolna k poklesu aktivit. Oproti roku 1991 se snížil podíl HDP, 

vytvořeného ve stavebnictví do roku 2002, o polovinu a počet míst o celou třetinu ( 41 ,5 

tisíc). Podíl terciéru na tvorbě HDP tak neustále rostl, až v roce 2002 dosáhl 83 %. 

Nejvýznamnější problém hospodářského rozvoje města představuje propad 

zaměstnanosti (Kratke 2000). Zatímco počet obyvatel poklesl v Berlíně v letech 1989-

1998 cca o 73 tisíc (a za období 1990-2000 o 1,5 %), počet zaměstnaných za stejné 

období klesl o 257 tisíc! (část připadá na vrub odchodů do důchodů, většina z tohoto 

počtu se však stala nezaměstnanými). Restrukturalizační změny znamenaly pro město 

jen v období 1989-1998 ztrátu cca 270 tis. pracovních míst v sekundéru (tj. propad na 

67 % stavu roku 1989). V roce 1991 bylo zaměstnáno ve zpracovatelském průmyslu cca 

19% EAO, o jedenáct let později to bylo již jen 1 O %. 

Strukturální změny a především výrazný úbytek pracovních příležitostí 

v průmyslu a později i v celém sekundéru se podobně jako v případě ostatních nových 

spolkových zemí (ale na rozdíl od metropolí středovýchodní Evropy) projevily 

dramatickým růstem míry nezaměstnanosti. Zatímco na konci roku 1991 činila míra 

nezaměstnanosti v Berlíně ještě obvyklých 9,5 %, v roce 2003 vystoupila až ke 20 %, 

tedy hodnotě v případě evropských metropolí naprosto výjimečné. Na německé poměry 
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nadprůměrně vysoce postihuje v Berlíně míra nezaměstnanosti věkovou kategorii 

mladých do 25 let. V roce 2002 přesáhla 19 % (ve srovnání s 16 % pro celé východní 

Německo a např. jen 9,3% v případě spolkové země Hamburg). 

Na špatné postavení Berlína má vliv řada také objektivních faktorů. Významnou 

roli hraje např. postavení (váha) metropole v rámci sídelního systému země, zejména ve 

srovnání s jinými, historicky dříve centralizovanými státními útvary. Zatímco například 

Paříž má v rámci francouzského městského systému výrazně dominantní roli 

(podobnou, i když ne tak výraznou pozici zaujímá Londýn), Berlín je situován v rámci 

polycentrického městského systému Německa (sjednoceného až v roce 1871), kde si 

znovu - po 40ti letém rozdělení země a diametrálně rozdílném vývoji - konkuruje 

několik významných aglomerací. Tento fakt je třeba brát v úvahu např. i v posuzování 

lokalizace sídel velkých firem. Konkrétně tuto skutečnost dokumentuje výrazně pasivní 

bilance kontroly kapitálu mezi největšími německými aglomeracemi (viz tabulka 31 ). 

Zjednodušeně lze tvrdit, že se zavedené velké firmy ze západních německých 

aglomerací do Berlína "příliš nehrnou", nepřesouvají sem svá centra, ale zakládají zde 

spíše filiálky. Tyto skutečnosti dokládají mnohem menší hospodářský význam (a 

nevýhodné podmínky způsobené radikální transformací), než by se u města této 

velikosti a administrativní funkce očekávalo. 

Tabulka 31: Toky kapitálu mezi Berlínem a velkými německými aglomeracemi 
( dl ' ' d v k' I č . ě š" ' ďl 1997) {pO e nusta puvo u maters e spo e nostt s v t movym po 1 em, 

externě kontrolované firmy z Berlína kontrolované firmy kontrolní 
v Berlíně bilance 

původ, aglomerace počet % kapitál % počet % kapitál % (podle 
firem (mld. firem (mld. kapitálu) 

DM) DM) 
Hamburg 5 5,7 25,9 0,8 4 14,8 172,3 21,5 146,3 
Miinchen 9 10,2 809,5 24,2 1 3,7 41,8 5,2 -767,7 
Frankfurt-Main 18 20,5 811,0 24,3 3 ll' 1 59,0 7,4 -752,0 
Stuttgart 6 6,8 622,5 18,6 7 25,9 314,6 39,3 -307,8 
Rhein-Ruhr 35 39,8 836,5 25,1 8 29,6 198,2 24,8 -638,3 
Leipzig o 0,0 0,0 0,0 1 3,7 1,0 0,1 1,0 
Hannover 2 2,3 2,0 0,0 1 3,7 12,0 1,5 10,0 
Bremen 3 3,4 11,0 0,3 o 0,0 0,0 0,0 -11,0 
Mannheim/ 6 6,8 193,3 5,8 1 3,7 1,1 0,1 -192,2 
Ludwigshafen 
Niirnberg 2 2,3 10,1 0,3 o 0,0 0,0 0,0 -10,0 
Karlsruhe 1 1,1 10,1 0,3 o 0,0 0,0 0,0 -10,0 
Bielefeld 1 1,1 6,6 0,2 o 0,0 0,0 0,0 -6,0 
Chemnitz o 0,0 0,0 0,0 1 3,7 1,0 0,1 1,0 
aglomerace celkem 88 76,5 3338,3 93,5 27 65,9 801,0 84,9 -2537,4 
jiné regiony 27 23,5 233,6 6,5 14 34,1 142,2 17,8 -91,4 
celkem 115 100 3572,0 100 41 100 943,2 100 -2628,7 

Zdroj: upraveno podle Kriitke, Borst 2000 
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Hospodářská restrukturalizace města bývá často interpretována jako cílená 

přestavba na město služeb (,,Dienstleistungsmetropole"). Hovoří se také o 

"restrukturalizaci Berlína jako o procesu "strukturálního přizpůsobování se" poměrům 

v ostatních (západoněmeckých) metropolitních regionech" (Kriitke, Borst 2000, s. 9). 

To bývá často znázorňováno na procesu suburbanizace v kontextu rozdělení pracovních 

míst mezi jádrovou oblastí a okolními okresy. Řada obyvatel odchází za prací a lepším 

životním prostředím do zázemí Berlína i jiných regionů. Ještě v roce 1991 vykazoval 

Berlín kladné migrační saldo (i když se jednalo o pouhých 158 obyvatel), v roce 1997 

ale již dosáhl úbytku migrací o 28 tisíc obyvatel, aby se tento posléze poněkud zmírnil 

(v roce 2002 (-12,3) tis. obyvatel, viz tabulka 32). Tento vývoj charakterizuje úbytek 

pracovních míst, který byl v jádrové oblasti mnohem vyšší než počet nově vytvořených 

pracovních míst v zázemí. 

T b lk 32 V' .h a u a . 'YVOJ m1~race v pnpa e er na a .1e o zazem1 . 
přistěhovalí vystěhovalí mig. saldo přistěhovalí vystěhovalí migrační 

celkem celkem celkem ze zázemí do zázemí saldo (se 
Berlína Berlína zázemím) 

1991 108214 82786 25428 5469 5311 158 
1992 121848 89794 32054 5717 6504 -787 
1993 122283 100090 22193 6447 10385 -3938 
1994 117598 108746 8852 6898 16650 -9752 
1995 123336 113330 10006 7847 22369 -14522 
1996 117365 121826 -4461 9234 27993 -18759 
1997 112609 139535 -26926 10522 38507 -27985 
1998 118308 139633 -21325 11582 41456 -29874 
1999 122449 129464 -7015 13017 38263 -25246 
2000 123154 124012 -858 14371 33228 -18857 
2001 125324 114857 10467 14813 29226 -14413 
2002 123066 114381 8685 15659 27992 -12333 

Zdroj: Stattsttsches Landesamt Berlm 

Zázemí Berlína, pro které se postupně vžívá název Speckgiirte/61
, se oproti 

hospodářsky spíše stagnujícímu Berlínu velice slibně rozvíjí. Zatímco HDP na 

obyvatele Berlína stagnuje, či dokonce klesá, a míra nezaměstnanosti roste, většina 

Kreise v jeho zázemí vykazuje solidní růst a relativní pokles míry nezaměstnanosti, což 

platí zejména pro atraktivní Postupim. 

61
) Termínem ,,Speckgiirte1" ("Giirtel" je v překladu do češtiny pás, "Speck"=špek) je označováno 

atraktivní zázemí Berlína (území na hranicích se sousednímí okresy spolkové země Braniborsko) 
s rodinnými domy, velkými nákupními centry a průmyslovými zónami. Právě do obcí v zázemí směřuje 
v průběhu procesu suburbanizace řada obyvatel Berlína 
(r. 1998 30 000, r. 1999 25 000, r. 2001 14 000 obyvatel). 
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Z analýzy hlavních problémů hospodářské restrukturalizace Berlína vyplývají 

následující skutečnosti. Ve městě dnes již není téměř žádný významný průmysl a 

nepřichází sem ve sledovaném období dostatek investic souvisejících s vytvářením 

potřebného množství nových pracovních míst (v porovnání s jinými velkými 

západoněmeckými městy zde sídlí o mnoho méně firem s celoněmeckou působností). 

Zároveň zde dochází k velké racionalizaci (tedy úbytku) míst ve státním sektoru. 

Následkem toho se město potýká s vysokou nezaměstnaností a mnozí obyvatelé odchází 

za prací do zázemí. Nemalým problémem jsou jistě i značně a stále rostoucí ceny 

(pozemků, bytů i nebytových prostor) a zadluženost německé metropole. 

Berlín je také v souvislosti s rozšířením EU mnohem více ohrožen 

předpokládanou nadnárodní diversifikací investičních toků. Mnoho investorů 

rozhodnutých investovat ve střední a středovýchodní Evropě upřednostní totiž z důvodů 

nižších nákladů často například Prahu, Varšavu či Budapešť. Aglomerace 

středovýchodní Evropy tedy "pohltí" část investic (často se jedná o západoněmecký 

kapitál), které by jinak mohly směřovat právě do Berlína. 

6.3. Drážďany -jeden z předpokládaných pólů růstu 

Okres Drážďany představuje typ velkého městského centra, srovnatelného 

s řadou německých velkoměst (na východě ale jen s Lipskem) a lze jej zařadit ke 

skupině okresů, které v průběhu 90. let dosahují poměrně příznivého hospodářského 

vývoje. 

Drážďany reprezentují příklad metropole s relativně dobrou geografickou 

polohou, dostatkem kvalifikovaných pracovních sil, resp. sil s vysokou schopností 

rekvalifikace, s velkým podílem alokovaných investic směřujících do strojírenství a 

progresivních odvětví, které na sebe navazují další aktivity a znamenají vytváření 

nových pracovních míst. 

Z porovnání údajů uvedených v tabulce 33 vyplývá, že Drážďany se rozvíjejí ze 

tří největších východoněmeckých měst nejdynamičtěji a v roce 2000 dosáhly ve 

srovnání s Lipskem o cca 1 O % vyšší HDP na obyvatele. Do města také přišlo zhruba 

trojnásobné množství investic, zejména do oborů vyspělého strojírenství a high-tech 

odvětví elektroniky a elektrotechniky. S vysokým podílem investic do sekundéru 

souvisí menší míra deindustrializace Drážďan, nižší pokles zaměstnanosti a v konečném 

výsledku méně výrazný úbytek obyvatel. 
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Nejvýznamnější investice směřovaly do firem, které působí především 

v odvětvích elektroniky, elektrotechniky a dopravy. Všechny tyto firmy se staly 

v průběhu 90. let významnými zaměstnavateli nejen v rámci města a avizují další růst 

počtu zaměstnanců. Mnohé z těchto firem soupeří o příčky mezi padesáti největšími 

podniky ve VSZ. Výrazný růst zaznamenaly zejména firma lnfeon Technologies DD 

GmbH (zabývá se vývojem software i hardware), která měla v roce 2002 již 4600 

zaměstnanců a představovala 19. největší firmu na východě Německa. O dynamicky se 

rozvíjejícím oboru elektroniky v Drážďanech svědčí také úspěch 20. největší firmy 

v roce 2002 v NSZ - AMD Dresden, která zaměstnávala ve zmiňovaném roce již 1995 

zaměstnanců. 

Tblk33S a u a . rovnam vy1 ranyc ID . 
HDPna HDPna 

obyvatele obyvatele 
1992 2001 

EU15 =100 EU15 =100 
% % 

Dresden 77,6 102,0 

Leipzig 75,9 92,3 

ZdroJ BBR, SBW 
Pozn.: MN =míra nezaměstnanosti 

SEK = sekundér 
INV = investice 

1 a oru raz an a L" k 1ps a 
MN změna pokles počtu podíliNV do 
2003 zaměstnanosti obyvatel SEKnaiNV 
(%) v SEK 1990--2000 vNSZ 

1992-2000 (%) 1990--2000 
(%body) (%) 

15,3 (-6,9) (-7,7) 5,4 

20,2 (-13,0) (-14,5) 1,8 

Orientace na progresivní odvětví společně s dobrou polohou, environmentální 

kvalitou a kulturní tradicí dělá z Drážďan region, který má značný potenciál rozvoje i 

šanci indukovat rozvoj - také v souvilosti s lepším napojením na Česko - i ve svém 

okolí. Nakolik bude jeho rozvoj zajišťován endogenními silami, nebo vývojem 

(hospodářství) celého Německa, je však stále ještě otázkou. 
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Závěr 

Na základě provedené statistické analýzy a komparace poznatků německých 

odborníků, která se zabývala průběhem transformačním procesem v NSZ, jeho dopady a 

zmapováním regionálního vývoje v průběhu 90. let, lze formulovat několik 

následujících tvrzení. 

K rychlému sjednocení východního a západního Německa, které zásadně 

ovlivnilo hospodářskou transformaci nových spolkových zemí, došlo, i přes varování ze 

strany mnohých odborníků, pouze na základě rozhodnutí v nejvyšších politických 

kruzích bývalého západního Německa. Vzhledem ke skutečnosti, že první úvahy 

týkající se rychlého propojení obou německých ekonomik byly vedeny zdánlivě prostou 

obavou z narůstající emigrace občanů NDR do NSR, byl proces sjednocení -jak se již 

dnes shoduje většina odborníků - poznamenán absencí jakéhokoliv ucelené teoretické 

koncepce. 

Sociálně ekonomická transformace východních spolkových zemí Německa, 

vzhledem k tomu, že byla realizována v rámci procesu sjednocení, byla s obdobnými 

procesy v ostatních zemích Středovýchodní Evropy nesrovnatelná. 

Hospodářský vývoj nových spolkových zemí Německa po roce 1989 lze rozdělit 

do tří fází. V letech 1989-1993 dochází k největším a nejvýraznějším změnám. 

Politicky (a přitom až populisticky) motivované rychlé sjednocení bylo založeno na 

radikální - skutečně šokové - transformaci, která neměla v ostatních státech 

Středovýchodní Evropy obdoby. Nejen otevření trhu a ztráta východních trhů, ale 

zejména okamžité zavedení "tvrdé" německé marky, znamenaly zcela zásadní propad 

průmyslové produkce (jen mezi roky 1989 a 1991 o dvě třetiny) a zánik mnoha 

průmyslových podniků. To znamená výrazný pokles zaměstnanosti v sekundéru a tím i 

skokový růst nezaměstnanosti, která by měla sloužit jako významný indikátor nejen 

hlubokých strukturálních změn, ale také regionálně diferencovaného vývoje. Období 

1993-1996 představuje - po hlubokém poklesu - fázi dynamického růstu 

východoněmecké ekonomiky. Tento vývoj je umožněn zejména skutečným "boomem" 

ve stavebnictví (investiční činnosti), které je v průběhu této etapy jednoznačným 

motorem hospodářského rozvoje NSZ. Od roku 1997 se však již v plné míře projevuje 

krize (pokles aktivity i ve stavebnictví, jež negativně ovlivňuje vývoj celého 

hospodářství nových spolkových zemí). 
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Vysoký růst podílu zaměstnanosti v terciéru po roce 1989 je především 

důsledkem dramatického propadu zaměstnanosti v sekundéru a priméru (ve výrobní 

sféře), až poté výrazem modernizace či přizpůsobování trendům, jež vyspělá západní 

Evropa prodělala již před desetiletími. 

V úvodu práce byla položena otázka, jak transformační proces ve východním 

Německu hodnotit, zda spíše kladně, nebo naopak záporně. Autor této diplomové práce 

dochází k závěru, podpořenému řadou poznatků a tvrzení řady studií německých 

odborníků, že patnáct let po sjednocení SRN a po započetí transformačního procesu 

v nových spolkových zemích je příliš krátká doba na vynesení jednoznačného 

pozitivního či negativního hodnocení. Negativní soudy však, také vzhledem k vývoji 

v jiných transitivních ekonomikách, převažují. Zejména z hlediska přetrvávající 

dlouhodobé nezaměstnanosti v důsledku urychlené (až zbytečné) deindustrializace lze 

tento proces hodnotit spíše negativně. Na druhé straně lze takové hodnocení korigovat 

zdůrazněním nesporných (i když dílčích) úspěchů, kterých již bylo v průběhu 

transformace v nových spolkových zemích dosaženo, zejména co se týče modernizace 

hospodářské základny, vybudování kvalitní infrastrukturní sítě, plného propojení se 

západoevropským hospodářským systémem apod. Souhrnně však sjednocení a 

transformace východní části vyústila ve (či přispěla k) zpomalení až stagnaci 

hospodářského vývoje Německajako celku. 

Hlavními nositeli hospodářské dynamiky v NSZ 90. let jsou utvářející se sítě 

malých a středních podniků. Jedná se tedy o strukturu hospodářství, která zde 

dominovala ještě na počátku 70. let 20. století před centrálně řízeným zakládáním 

těžkých průmyslových "kolosů". 

Vedle ekonomických a sociálních dopadů radikální transformace, které 

pochopitelně převážily nad ostatními aspekty, představovala zajímavou otázku 

problematika geografických, resp. regionálních dopadů sledovaných změn. V rámci 

tohoto procesu, který nelze - jako v případě dalších transformujících se zemí -

charakterizovat jako skutečnou regionální diferenciaci spojenou s prohlubováním 

regionálních rozdílů, je přesto možné identifikovat působení základních (tradičních) 

geografických faktorů a odlišit je podle intenzity či významu. 

Společným jmenovatelem regionálního vývoje ve státech SVE je především 

zvýšení významu faktorů geografické diferenciace, tzn. vlivu hierarchie sídel62 a 

62 Kriitke, Borst (2000) hodnotí význam tohoto faktoru v souvislosti s pozicí Berlína v rámci německého 
sídelního systému. 
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polohové atraktivity (Tomeš, Hampl 1999, s. 146). Dalšími významnými faktory jsou 

kvalita lidských zdrojů (vzdělanost, věda a výzkum - strukturální charakteristiky 

populace ve vztahu k trhu práce), infrastruktura, životní prostředí a cena pozemků. 

Rostoucí význam zejména faktoru horizontální diferenciace je v 90. letech 

v rámci transitivních ekonomik dobře patrný v Česku, Maďarsku, Polsku či na 

Slovensku (Cséfalvay 1997). Ve východním Německu však mnohem méně. Faktor 

polohové atraktivity nedosahuje v nových spolkových zemích v průběhu 90. let zdaleka 

takového významu (Franzke 2002, Blien, Wolf 2001, Eckart 1998, Biichner, 

Grundmanu 1995, Hochmann, Dresler, Tietze 1995, Bach 1994, Berkner 1993, 

Bergmann 1992) jako například v Česku (Tomeš, Hampl 1999) či Mad'arsku (Cséfalvay 

1997). 

Většina prací (např. Hamplovy práce) při hodnocení geografické diferenciace 

zdůrazňuje rozhodující vliv hierarchie měst (regionů) a geografické polohy. 

V této práci provedená analýza vývoje regionální variability významný vliv 

těchto faktorů nepotvrzuje. Patrně nejvýznamnějším faktorem regionální diferenciace v 

NSZ je odvětvová struktura (Franzke 2002, Blien, Wolf 2001, Eckart 1998, Biichner, 

Grundmanu 1995). 

Tuto skutečnost nejlépe dokumentuje fakt, který je ve zjevném rozporu 

s převažujícími teoretickými poznatky, že ekonomický úpadek je obvykle doprovázen 

prohlubováním rozdílů - sociálních i regionálních. Hluboký pokles východoněmecké 

ekonomiky nevedl k prohloubení regionálních diferencí. Právě naopak: území nových 

spolkových zemí bylo postiženo recesí plošně, kdy se ani na úrovni okresů významné 

rozdíly dlouho nijak neprojevovaly. Z hlediska vývoje faktoru odvětvové sruktury po 

roce 1989 se jedná o návrat k přirozené vývojové trajektorii starých spolkových zemí 

(Franzke 2002, Blien, Wolf 2001, Eckart 1998, Hochmann, Dresler, Tietze 1995).Až 

později se začínají - zejména na základě rozvoje progresivních odvětví - objevovat 

ostrůvky (vesměs se jedná o malé nižší jednotky- města a Kreise) pozitivního, tedy 

rychlejšího růstu, jež symbolizují města Jena a pravděpodobně také Drážďany či 

Chemnitz. Ve srovnání s jinými zeměmi je však tato diferenciace stále nevýrazná a lze 

očekávat, že se projeví teprve v delším časovém horizontu. Uvedený proces je 

podmíněn především selektivním vývojem odvětvové struktury, která představuje 

patrně nejvýznamnější (i když hůře měřitelný) faktor regionální diferenciace 

současnosti i blízké budoucnosti. 
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Rozhodně nelze hovořit o silném uplatňování makropolohové zonalizace, jak ji 

známe z ostatních postkomunistických zemí, ve smyslu působení západovýchodního 

gradientu, a tak se vliv polohy projevuje opět jen na mikroregionální úrovni (negativně 

podél hranice s Polskem, pozitivně na hranici s Hesenskem a Šlesvickem

Holštýnskem). Projevuje se však efekt metropolizace, i když je vyjádřen spíše rozvojem 

zázemí než samotného Berlína či dalších velkých metropolí. Je však nutné zdůraznit, že 

na rozdíl od metropolí ostatních zemí Středovýchodní Evropy, hospodářský význam 

Berlína spíše upadá (viz podkapitola 6.2.). 

Asi nejlépe lze specifický vývoj regionální "diferenciace" nových spolkových 

zemí Německa dokumentovat na vývoji nezaměstnanosti. Zejména v tomto ohledu lze 

konstatovat, že šokové sjednocení vyústilo do nebývalé nivelizace regionálních rozdílů, 

která se navíc dlouhodobě udržuje. Náznaky určité proměny regionálního obrazu míry 

nezaměstnanosti jsou spojeny až s rozvojem odvětví nové ekonomiky, která zaměstnává 

především mladé lidi. Prohloubení regionálních rozdílů lze tedy očekávat na konto 

koncentrace masy (a regionů) nezaměstnaných starších ročníků (horníků, "energetiků" a 

"těžkých chemiků"), kteří již nikdy pracovat nebudou, a rozšiřující se základny 

pracovníků nových odvětví a profesí. Tuto skutečnost dobře dokumentuje relativně 

nízká míra nezaměstnanosti mladých lidí do 25 let v řadě regionů, které takové obory 

koncentrují, resp. začínají koncentrovat. 

Souhrnně lze za úspěšné okresy považovat exponované Kreise s dobrou 

geografickou polohou, dostatkem kvalifikovaných pracovních sil, resp. se schopností 

rekvalifikace, s velkými investicemi do progresivních oborů strojírenství (automobily, 

elektro, přesná mechanika a optika) a další odvětví hi-tech, které na sebe nabalují další 

aktivity a znamenají vytváření nových pracovních míst. Neúspěšné okresy analogicky 

vykazují opačné charakteristiky. 

Uvedená hodnocení tedy potvrzují obě pracovní hypotézy: realizace šokové 

transformace vedla spíše k rozvoji (prohloubení) sociálně ekonomických problémů a 

jejich reprodukci, než k předpokládanému razantnímu hospodářskému růstu, při 

současném a v jiných transitivních ekonomikách nevídanérn snížení rozdílů 

regionálních. 

Výsledky této rigorózní práce by měly představovat základ a východisko další 

autorovy badatelské činnosti. 

114 



PŘÍLOHY 

115 



Seznam příloh 

strana 

Příloha 1: Přehled NUTS 3 ..................................................................... 118 

Příloha 2: Doplňující tabulky a obrázky k analýze vývoje HDP ................................ .l22 

Příloha 3: Doplňující tabulky a obrázky k analýze struktury zaměstnanosti 

v jednotlivých odvětvích ............................................................................. 125 

Příloha 4: Doplňující podklady k analýze vývoje nezaměstnanosti ......................... .130 

Příloha 5: Doplňující tabulky k analýze regionálního vývoje investic v sekundéru .... 135 

Příloha 6: Podklady ke kategorizaci NUTS 3 .............................................. 136 

116 



Příloha 1: Přehled NUTS 3 

Tabulka 34: Seznam okresů podle správního členění k 1.1.1994 
Kreis (spolková země) 

Rozloha (km2) 

Sachsen 
Chemnitz, Stadt 220,8 
Plauen, Stadt 102,1 
Zwickau, Stadt 103,5 
Landkreis Annaberg 438,2 
Landkreis Aue-Schwarzenberg 528,2 
Landkreis Chemnitzerland 355,5 
Mittlerer Erzgebirgskreis 102,1 
Landkreis Freiberg 913,5 
Landkreis Mittweida 773,1 
Landkreis Stollberg 266,5 
Vogtlandkreis 1309,8 
Zwickauer Land 511,1 
Dresden Stadt 328,3 
Gorlitz Stadt 67,2 
Hoyerswerda, Stadt 94,8 
Landkreis Bautzen 955,5 
Landkreis Kamenz 1340,3 
Landkreis Lobau-Zittau 698,5 
Landkreis Meissen 242,4 
Niederschlesischer Oberlausitzkreis 1340,2 
Landkreis Riesa-Grossenhein 820,5 
Landkreis Siichsische Schweiz 887,9 
W eisseritz kreis 765,6 
Leipzig Stadt 297,5 
Landkreis Delitzsch 852,1 
Landkreis Dobeln 423,9 
Landkreis Leipziger Land 752 
Muldentalkreis 892,6 
Landkreis Torgau-Oschatz 1167,5 
Sachsen-Anhalt 
Dessau Stadt 148 
Anhalt-Zerbst 1225,4 

:t Bernburg 413,7 
Bitterfeld 504 ,, 
Kothen 480,4 .~ 
Wittenberg 1508 
Halle (Saale) Stadt 135 
Burgenlankreis 1040,9 
Mansfelder Land 758,7 
Merseburg-Querfurt 804,7 
Saalkreis 628,3 
Sangerhausen 689,7 
W eissenfels 372,4 
Magdeburg, Stadt 200,9 
Aschersleben-Stassfurt 654,7 
Bordekreis 872,4 
Halberstadt 665,1 
Jerichower Land 1336,6 
Ohrekreis 1493,6 
Stendal 2423 
Quedlinburg 540,3 
SchOnebeck 460,5 
W ernigerode 797,7 
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Počet obyvatel 
(2001) 
4536,2 

259,2 
71,2 

103,0 
88,3 

140,4 
141,2 
71,5 

153,0 
138,1 
93,9 

202,7 
135,1 
477,8 

61,6 
50,2 

157,5 
156,0 
155,3 
153,1 
106,1 
122,2 
147,2 
125,5 
493,2 
128,3 
77,9 

154,0 
136,5 
101,7 

2507,1 
83,1 
77,9 
70,3 

109,3 
70,6 

132,2 
247,7 
143,3 
108,5 
135,5 
82,0 
68,3 
78,9 

232,7 
103,7 
79,5 
79,5 

100,8 
118,1 
140,6 
78,8 
77,5 
95,7 



Altmark.kreis Sa1zwede1 2292,2 101,1 
Berlin 891,7 3382,2 

Brandenburg 2601,2 
Brandenburgniave1 208 77,5 
Cottbus, KS 150,4 108,5 
Frankfurt (Oder}, KS 147,6 72,1 
Potsdam, KS 109,4 129,3 
Barnim 1494,3 170,3 
I>ahrnne-Spreewa1d 2261 159,0 
Elbe-Elster 1889,4 131,2 
Havelland 1707,2 148,1 
Markisch-Oderland 2127,7 188,3 

;< Oberhavel 1796,8 192,1 

i Oberspreewald-Lausitz 1216,6 145,1 

' Oder-Spree 2242,4 196,5 
Ostprignitz-Ruppin 2508,8 112,9 
Potsdam-Mittelmark 2682,9 210,0 
Prignitz 2123,0 95,1 
Spree-Neisse 1661,6 153,8 
Teltow-Flaming 2092,0 159,7 
Uckermark 3058,1 151,7 

Meckl.-Vorpommern 1812,5 
Greifswald 50,2 54,2 
Neubrandenburg, KS 85,7 73,3 

Rostock, KS 181 200,6 

Schwerin, KS 130,3 101,3 

Stralsund, KS 38,9 60,7 

Wismar, KS 41,5 47,0 

Bad I>oberan 1361,9 118,1 

I>emmin 1924,5 93,1 

Gustrow 2057,8 112,5 

Ludwigslut 2516,8 131,7 

Mecklenburg-Stre1itz 2089,4 98,0 

Muritz 1713,3 69,9 

Nordvorpommern 2167,9 117,9 

Nordwestmeck1enburg 2075,2 121,3 

Ostvorpommern 1910 114,6 

Parchim 2232,8 108,9 

Rugen 974,1 75,4 

Uecker-Randow 1624,2 85,1 

Thiiringen 2484,5 

Erfurt, KS 269,1 200,6 

Gera,KS 151,9 112,8 

Jena, KS 114,2 99,9 

Suhl. KS 102,7 48,0 

Weimar, KS 84,3 62,4 

Eichsfeld 939,9 114,1 

Nordhausen 710,9 98,6 

Unstrut-Hainich-Kreis 975,4 119,5 

Kyffhauserkreis 1035,1 94,3 

Schrnnalka1den-Meiningen 1210,1 143,7 

Gotha 935,6 148,5 

Sommerda 804,3 81,2 

Hi1dburghausen 937,4 73,8 

Ilm-Kreis 843,3 121,8 

W eimarer 1and 803,3 91,4 

Sonneberg 433,4 67,8 

Saa1fe1d-Rudo1stadt 1034,6 132,9 

Saa1e-Ho1z1and-Kreis 817 93,9 

Saa1e-Orla-Kreis 1148,3 98,6 
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Greiz 
Altenburger Land 
Eisenach, KS 
W artburgkreis 

Zdroj: SBW 
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843,5 
569,1 
939,9 

1304,8 

123,9 
114,2 
114,1 
144,7 



Obrázek 12: Přehled NUTS 3 - Kreise 

+ 

Zdroj : Dbase Arcview, vlastní úpravy autora 
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Příloha 2: Doplňující tabulka a obrázky k analýze vývoje HDP 

Tabulka 35: Vývoj HDP Berlína a ostatních spolkových zemí v letech 1991-2001 
( k 1995 1991 100 ~ ) ceny ro u '• = () 

1991 1992 1993 1994 
Berlin 100,0 103,2 105,4 106,0 
Brandenburg 100,0 106,5 119,1 133,1 
Mecklenburg- 100,0 104,2 115,3 129,1 
Vorpommem 
Sachsen 100,0 107,4 120,0 134,4 
Sachsen- 100,0 106,9 120,3 131,6 
Anhalt 
Thiiringen 100,0 113,6 128,0 142,9 
východní 100,0 106,2 115,5 124,8 
Německo * 
východní 100,0 107,7 120,6 134,3 
Německo ** .. .. ZdroJ: Statistisches Landesamt Baden-Wurttemberg 2002 

Pozn.: *s Berlínem 
** bez Berlína 

1995 1996 1997 1998 1999 
107,1 104,4 101,9 101,1 100,1 
140,4 146,0 149,3 152,8 157,1 
136,8 140,9 142,9 142,8 147,2 

142,1 146,3 146,1 146,2 148,7 
135,3 139,9 143,7 145,3 147,0 

145,5 149,8 154,9 157,5 160,6 
129,2 131,3 132,0 132,7 134,4 

140,3 144,9 147,2 148,6 151,7 

Tabulka 36: Vývoj pořadí okresů s nejvyšším a nejnižším HDP na hlavu 
(EU15 = 100 %) 

1992 1996 1998 2001 
1. 122,4 131,2 131,2 127,3 

Berlín Neubrandenburg Neubrandenburg Potsdam 
2. 91,9 128,1 132,6 118,3 

Potsdam Potsdam Potsdam Erfurt 

3. 99,1 127,1 129,5 116,8 
Erfurt Schwerin Neubrandenburg Schwerin 

4. 82,9 124,4 123,2 115,4 

2000 
100,5 
157,7 
148,1 

150,3 
148,5 

163,8 
135,5 

153,2 

Neubrandenburg Erfurt Schwerin Neubrandenburg 
5. 82,8 119,2 123,2 114,0 

Rostock Berl in-W est Erfurt Zwickau 
109. 41,5 58,1 56,3 51,0 

Stollberg Nordvorpommern W eimarer land Stollberg 
110. 41,4 57,9 56,6 51,0 

Kothen Ostvorpommern Nordwestrnecklenbur Nordvorpommern 
g 

111. 40,7 57,6 53,5 50,9 

2001 
100,4 
156,4 
146,8 

151,7 
147,7 

163,3 
135,4 

153,0 

Ostvorpommern Stollberg Stollberg Nordwestrnecklenbur 

112. 39,0 56,4 
Weimarer land W eimarer land 

113. 38,8 Mittlerer 55, I Mittlerer 
Erzgebirgkreis Erzgebirgkreis 

ZdroJ: BBR 

Pozn.: Sledováno je 113 jednotek, Berlín je uvažován jako jeden okres, 
Rok 1992- nejsou k dispozici data za Kreis Eichsfeld 

53,3 
Zwickauer Land 
52,9 Mittlerer 
Erzgebirgkreis 

Rok 1996 - nejsou k dispozici data za Kreise Wismar, Zwickauer Lan<!, Stmlsund 
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g 
49,1 
Zwickauer Land 
4 7,9 Mittlerer 
Erzgebirgkreis 



Obrázek 13: HDP na hlavu v roce 1992 
(EU15 = 100 %) 

Zdroj : BBR 
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Legenda 
38,8 % do 45,6 % 
45,7% do 52,3% 
52,4 % do 63,8 % 
63,9 % do 82,9 % 
83,0% do 122,4% 



Obrázek 14: IIDP na hlavu v roce 2001 
(EU15 = 100 %) 

Zdroj : BBR 
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Legenda 

47,9% do 62,4% 
62,5 % do 75,8 % 
75,9 % do 95,4 % 
95,5 % do 122,0 % 



Příloha 3: Doplňující tabulky a obrázky k analýze struktury zaměstnanosti 
v jednotlivých odvětvích 

Tabulka 37: Vývoj pořadí okresů s nejvyšším a nejnižším podílem zaměstnaných 
v sekundéru 

1992 1996 1998 2000 2002 
1. 63,7 54,6 50,3 49,7 49,8 

Spree-Neisse Oberspreewa1d- Saa1e- Kyfthauserkreis K yfthauserkreis 
Lausitz Holz1and-

Kreis 
2. 60,1 52,3 47,4 49,6 49,1 

Leipziger Land N iederschlesischer Kyfthauserkr. Saa1e- Saa1e-
Ober1ausitzkreis Ho1z1and-Kreis Ho1z1and-Kreis 

3. 59,1 50,8 Zwickauer 46,0 45,1 45,2 
Oberspreewa1d- Land Landkreis Altenburger Spree-Neisse 
Lausitz Kamenz Land 

4. 58,9 49,0 45,9 44,7 45,2 
Merseburg- Saa1e-Ho1z1and- Annaberg Weimarer 1and Altenburger 
Querfurt Kreis Land 

5. 53,5 49,0 45,9 44,3 44,6 
Saa1e-Ho1z1and- Merseburg- Spree-Neisse Annaberg Weimarer 1and 
Kreis Querfurt 

109. 24,1 23,6 21,9 19,3 16,2 
Prignitz Rostock Rostock Rostock Halle 

110. 23,9 22,8 21,9 19,2 15,4 
Suh1 Cottbus Greifswa1d Cottbus Rii gen 

111. 23,3 22,8 21,9 19,2 15,0 
Meckl.-Stre1itz S uhl Rii gen Weimar Frankfurt/ Oder 

112. 21,7 20,9 18,5 17,2 14,4 
Rii gen Frankfurt/ Oder Frankfurt/ Frankfurt/ Oder Cottbus 

Oder 
113. 15,6 16,7 15,7 13,0 10,5 

Potsdam Potsdam Potsdam Potsdam Potsdam 
Zdror BBR 
Pozn.: Je analyzováno 113 jednotek, Berlín je hodnocen jako jako jeden okres 
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Obrázek 15: Podíl zaměstnaných v sekundéru v roce 1992 

Zdroj : BBR 
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Legenda 
15,6% do 34,1 % 
34,2 % do 44,6 °/c 
44,7% do 63,7% 



Obrázek 16: Podíl zaměstnaných v sekundéru v roce 2002 

Zdroj : BBR 
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Legenda 
10,5% do 25,2% 
25,2 % do 35,6 % 
35,6 % do 49,8 % 



Obrázek 17: Podíl zaměstnaných v terciéru v roce 1992 

Zdroj : BBR 
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Legenda 
D 29,5 %do 47,9 % 
- 47,9% do 60,7% 
-60,7% do 83,1% 



Obrázek 18: Podíl zaměstnaných v terciéru v roce 2002 

Zdroj :BBR 
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Legenda 
46,6% do 60,7% 
60,6% do 73,1% 
73,2% do 89,1% 



Tabulka 38: Vývoj pořadí okresu s nejvyššími a nejnižšími podíly zaměstnaných v terc1eru 
1992 1996 1998 2000 2001 

1. 83,0 82,9 83,8 86,6 89,1 
Potsdam Potsdam Potsdam Potsdam Potsdam 

2. 

3. 

4. 

s. 

109. 

110. 

111. 

112 

113. 

74,4 
Suh1 

74,1 
Frankfurt/Oder 

72,8 
Rostock 

72,1 
Halle 

40,5 
Landkreis 
Mittweida 
37,4 
Merseburg
Querfurt 
37,0 
Oberspree.
Lausitz 
35,3 
Landkreis 
Leipziger Land 
29,5 
Spree-Neisse 

Zdroj: BBR 

78.0 
Frankfurt/ Oder 

76,4 
Cottbus 

76,0 
Greifswa1d 

75,5 
Rostock 

46,3 
Eisenach 

46,1 
Altenburger Land 

45,2 
Zwickauer Land 

43,0 
Niederschl. 
Ober1ausitz. 
43,0 
Oberspree.-Lausitz 

80,1 
Frankfurt/ Oder 

77,7 
Greifswa1d 

77,4 
Weimar 

77,3 
Cottbus 

49,1 
Alt~burger Land 

48,6 
Niederschl. 
Oberlausitz 
48.5 
Kyfthauserkreis 

48,3 
Mittlerer 
Erzgebirgkreis 
48,1 
Saale-Holzland
Kreis 

82,1 
Frankfurt/ Oder 

80,3 
Magdeburg 

80,2 
Schwerin 

80,2 
Cottbus 

50,5 
Weimarer land 

50,1 
Mittlerer 
Erzgebirgkreis 
48,9 
Saale-Holzland
Kreis 
48,5 
Altenburger 
Land 
47,0 
K yfthauserkreis 

Příloha 4: Doplňující podklady k analýze vývoje nezaměstnanosti 

84,9 
Cottbus 

84,4 
Frankfurt/ Oder 

83,4 
Halle 

82,9 
Hoyerswerda 

51,2 
Saale-Holzland
Kreis 
50,5 
Weimarer land 

49,3 
Spree-Neisse 

48,2 
Altenburger Land 

46,6 
K yfthauserkreis 

T b lk 39 V' .. dí k .. t ti a u a . 'YVOj pora o resu s ne.)DIZSI a ne.)vyssi muou nezames nanos o 

1993 1997 2000 2003 

I. 8,3 11,2 9,4 11,3 
Potsdam Potsdam Saale-Holzland-Kreis Saale-Holzland-Kreis 

2. 10,3 12,9 ll ,4 12,7 
Potsdam-Mittelmark Potsdam-Mittelmark Potsdam K yfthauserkreis 

3. 11,1 13,0 ll ,8 13,3 
Jena Saale-Holzland-Kreis Weimarer Land Potsdam 

4. 11,1 14,5 12,3 13,4 
Saale-Holzland-Kreis Dahme-Spreewald V ogtlandkreis Weimarer Land 

5. 11,5 14,7 12,6 13,5 
Cottbus Weimarer Land Kyfthauserkreis Ludwigslut 

109. 22,6 25,0 24,0 25,9 
Gotha Gotha Gorlitz Stadt Oberspreewald-

Lausitz 
IlO. 23,0 25,1 24,8 26,3 

Dem min Kothen Uecker-Randow Aschersleben-
Stassfurt 

III. 23,5 25,1 24,9 26,5 
Quedlinburg Aschersleben-Stassfurt Demmin Gorlitz 

112. 24,1 25,3 24,9 28,9 
Kothen Demmin Kothen Uecker-Randow 

113. 24,7 25,9 25,6 29,5 
Uecker-Randow Bitterfeld Hoyerswerda Demmin 

Zdroj: BBR 
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Obrázek 19: Míra nezaměstnanosti v roce 1993 

Zdroj: BBR 
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Legenda 
8,3% do 14,7% 
14,8% do 18,5% 
18,6% do 24,8% 



Obrázek 20: Míra nezaměstnanosti v roce 2003 

Zdroj: BBR 
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Legenda 
11,3% do 17,4% 
17,5% do 21 ,7% 
21 ,8% do 29,5% 



Obrázek 21: Míra nezaměstnanosti v Německu v roce 1998 
(okresy - NUTS 3, v%) 

Zdroj : Převzato ze studie EU-Osterweiterung und deutsche Grenzregionen 200 I, s.16. 
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1 ,. 

Příloha 5: Doplňující tabulky k analýze regionálního vývoje investic v sekundéru 

Tabulka 40: Podíl zemí na investicích do se kundéru v letech 1991-2000 
(ve firmách s 20 a více zaměstnanci) 

spolková země investice celkově 
sekundém 1991 

2001 (%) 
Berlin 15,1 
Brandenburg 15,1 
Mecklenburg-

6,5 
Vorpommern 
Sachsen 28,3 
Sachsen-Anhalt 21,4 
Thiiringen 13,6 
NSZ 100,0 

Zdroj: BBR, vlastní výpočet autora 
Pozn.: v přepočtech není brán v potaz rok 1993, kde nej 

do podíl obyvatel1991 
(%) 

19,2 
14,2 

10,5 

26,1 
15,7 
14,3 

100,0 

sou k dispozici údaje pro Sasko. 

Tabulka 41: Vývoj pořadí okresů podle výš e investic 

podíl obyvatel2001 
(%) 

19,6 
14,9 

10,5 

26,2 
14,5 
14,4 

100,0 

(investice na zaměstnaného v průmyslových p odnicích s více ·ak 20 zaměstnanci) 
1991 1996 1999 2001 

1. 511,7 Merseburg-
Zwickauer Land Querfurt 

2. 306,7 Oder-Spree 
Demmin 

3. 245,4 Demmin 
Cottbus 

4. 227,8 Uckermark 
Oberspreewald-Lausitz 

5. 209,4 Bitterfeld 
Potsdam 

109. 40,7 Suhl. KS 
W eisseritz kreis 

110. 39,6 Halberstadt 
Weimar 

111. 34,4 Greifswald 
Rii gen 

112. 17,3 Frankfurt (Od er) 
Parchim 

113. 12,9 Plauen 
Mansfelder Land 

Zdroj: BBR 

Pozn.: sledováno je 113 jednotek, Berlín je uvažován jako jede n okres, 

Merseburg
Querfurt 
Landkreis 
Leipziger Land 
Altenburger Land 

Dresden Stadt 

Bitterfeld 

Nordvorpommern 

Cottbus 

Frankfurt (Oder) 

Ostvorpommern 

Stralsund 

rok 1996 ~nejsou k dispozici data za Kreise Wismar, Z wickauer Land, Stralsund 
tchsfeld rok 2001 ~nejsou k dispozici data za Kreise Weimar, E" 

1 34 

745,8 
Dresden Stadt 
351,3 
Bitterfeld 
347,5 
Demmin 
280,3 
Teltow-Flaming 
279,0 
Wismar 
33,0 
Potsdam 
29,0 
Gi:irlitz 
25,2 
Frankfurt (Oder) 
24,3 
Mecklenburg-S trelitz 
21,0 
Ru en 



Příloha 6: Podklady ke kategorizaci okresů (Kreise) 

Tabulka 42: Přehled indikátorů k hodnocení hospodářské situace v regionech ve studii 
R. al al Otd tshl d2000 e21on an 1yse s eu c an 
relevantní komponenty regionálního indikátory 
hospodářského rozvoje 
životní úroveň - prosperita HDP/hlavu. 

nezaměstnaní na 100 zaměstnaných v civilním 
sektoru 
zaměstnaní na vedlejší pracovní poměr 
na 1 00 obyvatel. 
migrační saldo na 1000 obyvatel 

lidský kapitál podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel 
v produktivním věku. 
podíl zaměstnaných v oborech s náročností na 
vysokou úroveň lidského kapitálu 
zaměstnanost 

hrubá mzda v sekundéru 
soukromý investiční kapitál investice do průmyslu 

hrubé investice celkem 
výše daňového zatížení 

veřejný investiční kapitál investice do infrastruktury související 
s podporou hospodářského vývoje 
míra sociální pomoci 

technický pokrok ohlášené patenty 
podnikatelská aktivita saldo ohlášených a odhlášených živností 

množství úvěrů středně velkým podnikům 
modernita produkčních struktur zaměstnanost v terciéru 

podnikatelská zaměstnanost ve službách 
produktivita práce HNPnaEAO 

obrat v průmyslu na zaměstnance v sekundéru 
průmyslová základna zaměstnanost v sekundéru 

míra specializace průmyslu 
ZdroJ: upraveno podle Regtonalanalyse Ostdeutschland (2000, str.34-35) 

Tabulka 43: Pořadí okresů 
názevNUTS3 
Jena 
Potsdam, KS 
Berlin-West, Stadt 
Schwerin, KS 
Weimar, KS 
Dresden Stadt 
Plauen, Stadt 
Leipzig Stadt 
Cottbus, KS 
Erfurt,KS 
Halle (Saale) Stadt 
Rostock, KS 
Chemnitz, Stadt 
Hoyerswerda, Stadt 
Neubrandenburg, KS 
Frankfurt (Oder), KS 
Zwickau, Stadt 
Magdeburg, Stadt 
Suhl. KS 
Gorlitz Stadt 
Dahme-Spreewald 
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2 
1 

21 
4 

17 
7 

12 
28 
25 

8 
43 
10 
20 
91 
32 
36 
26 
29 

5 
88 

6 

rozdíl ofadí 
-1 
+1 

-18 
o 

-12 
-1 
-5 

-20 
-16 
+2 

-32 
+2 
-7 

-n 
-17 
-20 

-9 
-11 
+14 
-68 
+15 



Brandenburg an der Havel 22 51 -29 
Potsdam-Mittelmark 23 24 -1 
Barnim 24 63 -39 
Landkreis Delitzsch 25 37 -12 
Spree-Neisse 26 55 -29 
Landkreis Leipziger Land 27 94 -67 
Gera, KS 28 31 -3 
Oder-Spree 29 27 +2 
Greifswald, KS 30 40 -10 
Wismar, KS 31 23 +8 
Landkreis Meissen 32 18 +14 
Landkreis Kamenz 33 35 -2 
Ludwigslut 34 48 -14 
Kyffhauserkreis 35 19 +16 
Merseburg-Querfurt 36 49 -13 
Sommerda 37 13 +24 
Altenburger Land 38 16 +22 
Stralsund, KS 39 56 -17 
Bitterfeld 40 62 -22 
Landkreis Sachsische Schweiz 41 75 -34 
Muldentalkreis 42 58 -16 
Saalkreis 43 46 -3 
Markisch-Oderland 44 59 -15 
Niederschlesischer Oberlausitzkreis 45 106 -61 
Desau Stadt 46 45 +1 
Oberspreewald-Lausitz 47 97 -50 
Landkreis Chemnitzerland 48 30 +18 
Wernigerode 49 14 +35 
Unstrut-Hainich-Kreis 50 53 -3 
Saale-Holzland-Kreis 51 34 +17 
Vogtlandkreis 52 38 +14 
Jerichower Land 53 57 -4 
Saale-Orla-Kreis 54 22 +32 
Greiz 55 41 +14 
Landkreis Bautzen 56 66 -10 
Weisseritz kreis 57 71 -14 
Ohrekreis 58 15 +43 
Hildburghausen 59 9 +50 
Weissefels 60 98 -38 
Landkreis Mittweida 61 70 -9 
Landkreis Riesa-Grossenhein 62 54 +8 
Teltow-Fiaming 63 11 +52 
Sangerhausen 64 107 -43 
Weimarer land 65 39 +26 
Schmalkalden-Meiningen 66 42 +24 
Stendal 67 83 -16 
Aschersleben-Stassfurt 68 87 -19 
Bad Doberan 69 33 +36 
Burgenlankreis 70 86 -16 
Rugen 71 67 +4 
Saalfeld-Rudolstadt 72 65 +7 
Landkreis Freiberg 73 61 +12 
Oberhavel 74 50 +24 
Altmarkkreis Salzwedel 75 44 +31 
Ostprignitz-Ruppin 76 79 -3 
Nordhausen 77 47 +30 
Elbe-Eister 78 104 -26 
Gustrow 79 85 -6 
Halberstadt 80 73 +7 
Wittenberg 81 78 +3 
Mansfelder Land 82 101 -19 
Landkreis Torgau-Oschatz 83 68 +15 
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Uckermark 84 80 +4 
Bernburg 85 72 +13 
Muritz 86 84 +2 
Mittlerer Erzgebirgkreis 87 92 -5 
Mecklenburg-Strelitz 88 110 -22 
Eisenach, KS 89 64 +25 
Zwickauer Land 90 99 -9 
Landkreis Annaberg 91 74 +17 
Nordwestmecklenburg 92 76 +16 
Schonebeck 93 90 +3 
Anhalt -Zerbst 94 96 -2 
Landkreis Stollberg 95 81 +14 
Gotha 96 108 -12 
Parchim 97 69 +28 
Uecker-Randow 98 105 -7 
Landkreis Aue-Schwarzenberg 99 93 +6 
Landkreis Lobau-Zittau 100 109 -9 
Eichsfeld 101 3 +98 
Havelland 102 89 +13 
Sonneberg 103 77 +26 
Bordekreis 104 60 +44 
Quedlinburg 105 100 +5 
Prignitz 106 95 +11 
Landkreis Dobeln 107 82 +25 
llm-Kreis 108 52 +56 
Wartburgkreis 109 102 +7 
Ostvorpom mern 110 103 +7 
Kothen 111 111 o 
Nordvorpommern 112 112 o 
Dem min 113 113 o 

Zdroj: BBR, SBW, "\\ \\ .llll'ÍIIcstadt.dc, vlastní výpočet autora 
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Seznam použitých zkratek a cizojazyčných pojmů: 

angl. - anglicky 
BBR - Bundesministerium fiir Bauwesen und Raumplanung (Spolkový úřad pro 

stavebnictví a územní plánován) 
BMF -Bundesministerium der Finanzen 
Brandenburg - Braniborsko 
COMECON =RVHP( Rada vzájemné hospodářské pomoci) 
DIW- Deutsches Institut fiir Wirtschaftsforschung 
EAO- ekonomicky aktivní obyvatelstvo 
EU- Evropská unie 
EU15- průměrná hodnota za všech států EU 
FDE- Fonds Deutsche Einheit(fondy Německájednotnost) 
lf~rlnstitutfiir Wirtschaftsforschung Miinchen(Ústav pro hospodářský výzku) 
inv. - investice 
!WH- Institut fiir Wirtschaftsforschung Halle 
Kreis -(něm. okres )-NUTS 3 
KS- Kreisstadt (městský okres) 
LK- Landkreis (venkovský okres) 
Mecklenburg- Vorpommern- Meklenbursko-Přední Pomořansko 
MMF- mezinárodní měnový fond 
MN- míra nezaměstnosti 
MSP - malé a střední podniky 
nezam.- nezaměstnanost, nezaměstnaný 

něm. - německy 

NSZ- nové spolkové země 
RB - Regierungsbezirk- NUTS 2 
ROR- Raumordnungsregion 
Sachsen - Sasko 
Sachsen-Anhalt- Sasko-Anhaltsko 
SL- Statistisches Landesamt (Zemský statistický úřad) 
SBW- Statistisches Bundesamt Wiesbaden (Spolkový statistický úřad ve Wiesbadenu) 
SSZ- staré spolkové země 
SVE- střední a východní Evropa 
SVR Sachverstiindigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung (Odborná rada pro posouzení celkového hospodářského vývoje) 
Thiiringen - Durynsko 
VSZ- východní spolkové země (bývalá NDR) 
zam. - zaměstnanost, zaměstnaný 

ZSZ- západní spolkové země 
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