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GOSPODARKA WSCHODNICH NIEMIEC W 12 LAT PO
ZJEDNOCZENIU – NIEDOKOŃCZONY PROCES UNIFIKACJI
GOSPODARCZEJ. WYBRANE PROBLEMY
1. Wprowadzenie
Problemy unifikacji gospodarek dotyczą nie tylko poszczególnych państw
europejskich, czy to dotychczasowych członków UE, czy krajów nowoprzyjmowanych do
ugrupowania. Jedna z najsilniejszych gospodarek, gospodarka Republiki Federalnej
Niemiec, składa się z dwóch odrębnych struktur gospodarczych, z silnych landów
zachodnich z rozwiniętą gospodarką rynkową i wykształconą infrastrukturą gospodarczą
oraz z landów wschodnich, charakteryzujących się strukturami gospodarczymi typowymi
dla krajów przechodzących proces transformacji do gospodarki rynkowej. Proces
unifikacji gospodarki wschodnich landów jak dotąd się nie zakończył, a ich gospodarka w
dalszym ciągu obniża konkurencyjność gospodarki niemieckiej jako całości.
Aby móc właściwie ocenić stopień konwergencji wschodnio– i
zachodnioniemieckich struktur gospodarczych, należy przypomnieć, jaka była sytuacja
gospodarcza wschodnich landów w przededniu zjednoczenia. Warunki początkowe
procesu transformacji były niezwykle niekorzystne. Przejawiało się to m. in. pod postacią
przestarzałego aparatu produkcyjnego, luki technologicznej i ukrytego bezrobocia
szacowanego na 15 – 30%. W pierwszych 5 latach po zjednoczeniu liczba zatrudnionych
spadła z 8,9 mln w 1989 roku do 6,6 mln w 1993 roku, czyli co czwarty zatrudniony
stracił pracę1. Wielkość produkcji przemysłowej kształtowała się na poziomie 1/3
zachodnich landów, przy czym 1,5% powstawało w rolnictwie i leśnictwie, 83,8% w
przemyśle, budownictwie, handlu i transporcie, a zaledwie 14,7% w sektorze usług2. W
katastrofalnym stanie znajdowała się sieć telekomunikacyjna i transportowa oraz stan
środowiska naturalnego. Podaż artykułów konsumpcyjnych nie pokrywała globalnego
popytu na nie, a część z nich w ogóle nie była dostępna lub odznaczała się niższą jakością
niż ta pożądana przez konsumentów3.
W ciągu 12 lat nowe kraje związkowe poczyniły znaczące postępy w budowaniu
nowoczesnej, zorientowanej na przyszłość gospodarki rynkowej. Wzrosły dochody i
podniósł się poziom życia, powstały nowe i nowoczesne przedsiębiorstwa oraz klasa
średnia. Wzrosła także wydajność gospodarki, choć nadal nie osiągnęła ona poziomu
charakterystycznego dla landów zachodnich. Wyraźniej poprawie uległ stan
infrastruktury, zwłaszcza dzięki przebudowie i rozbudowie sieci dróg i autostrad.
Bilans zjednoczenia jest dla landów wschodnich pozytywny, choć proces
unifikacji gospodarczej jeszcze się nie zakończył. Mimo transferu ponad biliona marek do
wschodnich landów, tkwią one w kryzysie, a ich struktury są nadal mniej konkurencyjne
w stosunku do landów zachodnich. Proces konwergencji gospodarki wschodnich landów,
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po okresie szybkich postępów w pierwszych latach po zjednoczeniu, utknął w martwym
punkcie. Przy tym poszczególne gałęzie gospodarki rozwijały się w zróżnicowanym
tempie. Najbardziej dynamicznym sektorem był przemysł przetwórczy, natomiast dużym
obciążeniem dla gospodarki było i jest budownictwo, odznaczające się niską dynamiką
wzrostu.
Głównym problemem wschodnich landów nadal pozostaje wysokie bezrobocie,
które znacząco przewyższa poziom zachodnioniemiecki, oraz spadająca liczba osób
czynnych zawodowo. Niezwykle trudna jest też sytuacja finansów publicznych, gdyż
poziom zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca znacznie przekroczył poziom tego
wskaźnika dla landów zachodnich. W dalszym ciągu wydatki inwestycyjne i finansowanie
bieżących potrzeb przez wschodnie landy i gminy jest uzależnione od płatności
transferowych z budżetu federalnego.
Niska stopa wzrostu gospodarczego, wysokie bezrobocie i trudności w
finansowaniu procesu unifikacji gospodarczej nie są jedynymi problemami wschodnich
landów. Warto wspomnieć, choć nie sposób omówić w tak krótkim artykule, o słabnącej
dynamice inwestycji, niedostatecznej ilości kapitału inwestycyjnego, niskim udziale
produkcji wschodnich landów w eksporcie ogółem oraz wielu innych trudnościach
wiążących się z procesem unifikacji.
2. Wzrost gospodarczy
Proces unifikacji gospodarczej w nowych landach osłabł w 2 połowie lat 90. XX
wieku. Podczas gdy w 1991 roku wielkość PKB w przeliczeniu na 1 zatrudnionego
wynosiła we wschodnich landach 42,3% w stosunku do landów zachodnich, w 1996 roku
już 66,8%, to w 2001 roku zaledwie 70,3%4.
Całkowicie zanikł proces wyrównywania poziomu PKB przypadającego na 1
mieszkańca. W 1991 r. wynosił on 40,5%, by wzrosnąć do 61,4% w 1996r. i na tym
poziomie się ustabilizować. Różnice występujące pomiędzy poziomem PKB na 1
zatrudnionego, a PKB per capita wynikają z faktu, że we wschodnich landach dużo
bardziej zmniejszyła się liczba czynnych zawodowo (w latach 1991 – 2001 o 14,5%), niż
liczba ludności, która spadła o 5,7%. W latach 1991 – 2002 liczba mieszkańców
wschodnich landów spadła z 14,6 mln do 13,7 mln osób, a tym samym udział w ludności
ogółem zmniejszył się z 18,3% do 16,6%. Towarzyszył temu spadek liczby osób
czynnych zawodowo z 6 785 tys. w 1991 r. do 5 740 tys. w 2002 r., co oznacza 17,6% w
1991 i 14,8% w 2002 r. w ludności czynnej zawodowo ogółem (por. tabela 1).
Kształtowanie się sytuacji gospodarczej we Wschodnich Niemczech okazało się
zupełnie różne od wcześniejszych oczekiwań. Początkowe załamanie się produkcji zwane
deindustrializacją Niemiec Wschodnich, zostało głównie spowodowane przez utratę
zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstw5. Na taki stan rzeczy złożył się splot wielu
czynników, wśród których wymienia się głównie:
– niską efektywność przedsiębiorstw wschodnioniemieckich wynikającą z przestarzałego
majątku produkcyjnego, luki technologicznej, niższej wydajności pracy i niesprawnego
zarządzania;
– nadwartościowy kurs wymiany marek wschodnioniemieckich na Deutschmarkę. Unia
walutowa tak korzystna dla obywateli, których realne dochody wzrosły, okazała się być
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barierą dla przedsiębiorstw, które musiały konkurować cenami wyrażonymi w DM;
– pojawienie się luki płaca – wydajność. Rozdźwięk pomiędzy płacami rosnącymi
szybciej niż produktywność był w dużej mierze spowodowany decyzją polityczną o
szybkim zrównaniu poziomu wynagrodzeń w obu częściach Niemiec6.
Tabela 1
Porównanie podstawowych wskaźników gospodarczych dla wschodnich i zachodnich landów
wyszczególnienie
zachodnie landy
wschodnie landy stosunek wsch.
udział wsch.
landów do
landów w
zach. w %
Niemcy ogółem
w%
1991
2002
1991
2002
1991
2002
1991
2002
Ludność w mln
61,9
65,4
14,6
13,7
–
–
18,3
16,6
Czynni
30.006
30.000
6.785
5.740
–
–
17,6
14,8
zawodowo w tys.
PKB, ceny z 1995
1.495,4 1.692,2
143,1
219,6
–
–
8,4
11,1
mld €
PKB per capita,
21.583
27.481
7.146
17.077
33,1
62,1
–
–
ceny bieżące w €
PKB per capita,
24.153
25.870
9.780
16.057
40,5
62,1
–
–
ceny z 1995 r. w €
Wynagrodzenie
za pracę1 na 1
26.900
33.822 13.156 26.241
48,9
77,6
–
–
pracownika w €
Płace i
wynagrodzenia
21.962
27.329 11.071 21.140
50,4
77,4
–
–
brutto2 na 1
pracownika w €
Bezrobocie w tys.
1.689
2.649
913
1.411
–
–
35,1
34,8
Produktywność
pracy, tj. PKB na
49.836
53.866 21.092 38.250
42,3
71,0
–
–
1 zatrudnionego,
ceny z 1995 r.
1

Wynagrodzenie za pracę (Arbeitnehmerentgelt) to ogół świadczeń pieniężnych i rzeczowych na rzecz
pracownika. Obejmuje on płace i wynagrodzenia brutto (2 Bruttolöhne- und gehälter) oraz świadczenia socjalne
pracodawcy.
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W pierwszej połowie lat 90. wzrost PKB w landach wschodnich był prawie
czterokrotnie wyższy niż w zachodnich, co niewątpliwie sprzyjało procesowi
konwergencji struktur gospodarczych (por. wykres 1). Jednym z głównych czynników
ożywienia, zwłaszcza w latach 1994 – 1995, był odroczony popyt wewnętrzny.
Zwiększyła się liczba miejsc pracy w budownictwie oraz w sektorze usług. Rok 1997 był
przełomowym, ale niestety była to zmiana idąca w złym kierunku. W tymże roku stopy
wzrostu dla wschodnich i zachodnich landów zrównały się, a już w latach następnych
gospodarka zachodnich landów wzrastała szybciej niż landów wschodnich.
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Źródło: Wirtschaftsdaten. Neue Länder, op. cit., s. 4.

Nie tylko gospodarka wschodnich landów jako całość wzrastała w nierównym
tempie, ale też poszczególne sektory wykazywały zróżnicowane tempo wzrostu. Motorem
wzrostu we wschodnich landach był w latach 90. przemysł przetwórczy. Już w 2001 roku
wartość dodana wytwarzana przez ten sektor wynosiła 31 996 tys. € w stosunku do 13 612
tys. € w 1991 roku, przy równoczesnym spadku zatrudnienia z 1 751 tys. osób do 879
tys.7. Tym samym wartość dodana w przeliczeniu na 1 zatrudnionego wzrosła o 368%8. U
progu procesu transformacji wkład przemysłu przetwórczego w wartość dodaną był
relatywnie mały (17,2% na 1 zatrudnionego w stosunku do landów zachodnich).
Względnie szybko zwiększył się ten udział, ponieważ w latach 1991 – 1996 sektor
wykazywał dynamikę wartości dodanej brutto na poziomie 27,7%, która w następnych 5
latach (1996 – 2001) osłabła do 6,7%9.
W pierwszej połowie lat 90. zdecydowanie dużo słabiej rozwijało się
budownictwo (por. wykres 2). W latach 1991 – 1996 zaledwie w średnim tempie 5,4%, by
ostatecznie stać się hamulcem zmian strukturalnych wschodnich Niemiec (dynamika
wartości dodanej na 1 zatrudnionego w latach 1996 – 2001 wynosiła dla tego sektora
–1,5%)10. Spadek produkcji budowlanej dotyczy zwłaszcza budownictwa
mieszkaniowego oraz budownictwa finansowanego przez landy i gminy. Wyrazem słabej
kondycji sektora budowlanego jest nie tylko jego malejący udział w wartości dodanej, ale
też kurcząca się drastycznie ilość wydawanych pozwoleń budowlanych oraz liczba
zakończonych inwestycji budowlanych. Od 1991 roku, w którym wydano zaledwie 5.484
pozwoleń ich liczba systematycznie rosła osiągając rekordowo wysoki poziom w 1996 r.,
7
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tj. 186.155 pozwoleń11. Lata następne przyniosły spadek równie szybki jak wcześniejszy
wzrost. W 1999 r. wydano 91.874 pozwolenia, a w 2002 r. zaledwie 42.07512. Podobna
tendencja dotyczy zakończonych inwestycji budowlanych, których w 1991 r. było
zaledwie 16.670, w 1997r. 177.829 (najwyższy poziom w latach 90.), a w 2002 r.
49.01313. Negatywny rozwój w sektorze budowlanym oddziałuje też niekorzystnie na
pozostałe sektory gospodarki, zwłaszcza usługi transportowe i handel materiałami
budowlanymi.
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Zahamowanie procesu unifikacji wschodnich i zachodnich landów dotyczy także
poziomu płac oraz wydajności pracy. W 1991 r. średnie wynagrodzenie na 1
zatrudnionego we wschodnich landach stanowiło prawie połowę (48,9%) wynagrodzenia
w landach zachodnich przy wydajności na poziomie 42,3%. W 2002 r. zatrudnieni na
wschodzie zarabiali już 77,6% poziomu płacy zachodniej osiągając 71% tamtej
wydajności. Istotnym jest jednak, że proces konwergencji wydajności pracy i poziomu
płac w zasadzie zatrzymał się w połowie lat 90. i odtąd gospodarka wschodnich landów
nie poczyniła żadnych postępów w tym kierunku. Dodatkowym czynnikiem
oddziałującym negatywnie na efekty transformacji jest fakt, iż w zasadzie nieprzerwanie
od 1991 r. poziom płac we wschodnich landach był cały czas wyższy niż produktywność
pracy w porównaniu do zachodnich landów (por. wykres 3).
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3. Zatrudnienie i bezrobocie
Po 12 latach od zjednoczenia problemy rynku pracy pozostają nadal jedną z
najważniejszych kwestii niedokończonego procesu unifikacji gospodarczej. Na rynek
pracy negatywnie oddziałuje systematyczny spadek liczby ludności we wschodnich
landach (w 1989 r. liczba ludności NRD wynosiła 16,4 mln), z 15,910 mln w 1991 r. do
15,066 mln w 2001 r. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest malejący przyrost naturalny
oraz odpływ mieszkańców, głównie osób młodych i dobrze wykształconych, do landów
zachodnich oferujących nie tylko lepsze możliwości znalezienia zatrudnienia, ale też
lepsze warunki płacowe.
Liczba osób czynnych zawodowo w 1992 r. wynosiła 8.447 tys., by w 10 lat
później zmniejszyć się o ok. 800 tys., tj. do 7.615 tys. w 2001 r. Wraz ze spadkiem liczby
osób wchodzących w skład siły roboczej zmniejsza się liczba osób zatrudnionych. Jeszcze
w 1991 r. zatrudnionych było 6,785 mln osób, następnie ich ilość spadła poniżej 6 mln, z
wyjątkiem roku 1995 – 6,048 mln i 1996 – 6,008 mln. W 2001 r. pracowało we
wschodnich landach zaledwie 5,799 mln osób, co jest jednym z najniższych poziomów od
zjednoczenia.
Zatrudnienie rozwijało się też bardzo nierównomiernie w poszczególnych
sektorach gospodarki. Sektorem, w którym odnotowano tylko wyłącznie spadek
zatrudnienia jest rolnictwo i leśnictwo oraz przemysł przetwórczy14. W sektorze
budowlanym obserwowano stopniowy wzrost zatrudnienia w pierwszej połowie lat 90.
Kryzys, który dotknął ten sektor skutkował jednak znacznym spadkiem liczby osób
przezeń zatrudnionych. W ciągu 6 lat, od 1996 r. do 2001 r., pracę w budownictwie
straciło ok. 700 tys. osób15. Sektorami, które cechował pozytywny rozwój liczby osób
zatrudnionych były: handel, gastronomia i komunikacja oraz sektor finansowy, obrót
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nieruchomościami i usługi dla przedsiębiorstw16.
Problemem pozostaje też bardzo wysoki poziom bezrobocia dwukrotnie wyższy
w porównaniu do landów zachodnich. W 1991 r. liczba osób pozostających bez pracy
wynosiła 913 tys., a dodatkowo prawie 2 mln osób uczestniczyło w publicznych
programach zatrudnienia. W ciągu lat 90. zmniejszyła się prawie 5- krotnie (do 447 tys. w
2001 r.) liczba osób odciążających statystycznie grupę osób bezrobotnych, ale samo
bezrobocie osiągnęło rozmiary 1,374 mln osób w 2001 r. Stopa bezrobocia wzrosła z
14,4% w 1992 r. do 17,5 % w 2001r. Rozmiary rzeczywistego bezrobocia w landach
wschodnich można ocenić dopiero po zestawieniu liczby osób bezrobotnych z osobami
uczestniczącymi w publicznych programach zatrudnienia, a także pozostającymi bez
pracy. Rośnie wówczas stopa bezrobocia i pokazuje autentyczne rozmiary
niewykorzystania siły roboczej.
Pozytywne zmiany w strukturze bezrobocia odnoszą się do malejącego w nim
udziału kobiet. W 1991 r. stanowiły one 2/3 wszystkich bezrobotnych, w 2001 r. już tylko
51,7%17. Szczególnie niepokojącym jest natomiast odsetek bezrobocia długookresowego.
Liczba osób pozostających bez pracy dłużej niż rok wzrosła z 27% ogółu bezrobotnych w
1992 r. do 35% w 2001 r. Statystyki nie odzwierciedlają tego problemu w pełni, ponieważ
bezrobotni długookresowi, którzy znajdą pracę a potem ją tracą, nie są już rejestrowani
jako długookresowi.
Tabela 2
Dane dotyczące rynku pracy we wschodnich landachśrednia roczna w tys.
1991

1992

1993

1994

1995

15910
15730
15645
15564
15505
Ludność
Czynni
6785
5943
5796
5936
6048
zawodowo
8447
8289
8140
7894
Zatrudnieni
913
1170
1149
1142
1047
Bezrobotni
Osoby
uczestniczące
w
1919
1934
1608
1284
1038
publicznych
programach
zatrudnienia
Stopa
bezrobocia
14,4 15,1 15,2 14,0
w%
Źródło: Wirtschaftsdaten. Neue Länder, op. cit., s. 16.
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4. Finansowanie procesu unifikacji gospodarczej
Finansowanie zjednoczenia odegrało kluczową rolę w procesie unifikacji
gospodarczej wschodnich i zachodnich landów. Nie tylko konieczna była budowa i
modernizacja infrastruktury oraz stworzenie struktur państwowych, ale także wsparcie
procesu produkcji, wzrostu zatrudnienia i tworzenia prywatnego kapitału inwestycyjnego.
Wydatki z tym związane obciążyły finanse publiczne, przede wszystkim w zachodnich
landach. Kardynalnym błędem polityki finansowej w pierwszych latach po zjednoczeniu
było finansowanie tych obciążeń kredytami. Silny regres finansowania wydatków
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wpływami podatkowymi niewątpliwie osłabił proces wzrostu gospodarczego. Wzrost
długu publicznego już w 1997 r. był jedną z barier w zakresie kryteriów konwergencji z
Maastricht w ramach EUM. Kształtowanie finansów publicznych nadal wymaga
aktywnych prac po stronie wydatków.
Finansowanie wydatków instrumentami kredytowymi we wczesnych latach 90.
można uzasadnić oczekiwaniem szybkiego ożywienia w gospodarce wschodnich landów.
Jeszcze w 1994 r. w swojej krótkookresowej prognozie do 1998 r. rząd oczekiwał wzrostu
gospodarczego na poziomie 7,5%18. W rzeczywistości właśnie po 1995 r. nastąpiło
gwałtowne spowolnienie wzrostu PKB. Dla finansów publicznych wynikały z tego dwa
rodzaje konsekwencji. Po pierwsze dochody podatkowe landów i gmin były mniejsze niż
oczekiwano, co z kolei zmniejszyło inwestycje będące siłą napędową procesu
transformacji i konwergencji gospodarki. Po drugie znacznie wzrosły wydatki w ramach
systemu socjalnego. Sytuacja finansowa wschodnich landów jest nadal niezwykle trudna,
co przejawia się w bardzo wysokim zadłużeniu w przeliczeniu na 1 mieszkańca,
zdecydowanie przekraczającym tak dla landów jak i dla gmin poziom
zachodnioniemiecki. Pod koniec 2001 r. zadłużenie per capita we wschodnich landach
wynosiło 5.404 €, podczas gdy w landach zachodnich – 4.901€. Przy tym istotne są
różnice regionalne w poziomie zadłużenia. Saksonia ma zadłużenie na poziomie 3.704 €,
najniższe po Bawarii, inne landy wschodnie są zdecydowanie bardziej zadłużone niż to
wynika z wielkości średnich dla całego kraju, natomiast Saksonia – Anhalt jest
najbardziej zadłużonym landem z kwotą 6.874 € per capita19. Problemy zadłużenia
nowych landów zostały zaostrzone w wyniku negatywnego rozwoju liczby ludności,
ponieważ większość wpływów finansowych, w tym subwencje, uzależnione są od liczby
mieszkańców, która się stale zmniejsza.
Gospodarka wschodnich Niemiec jest nieustannie uzależniona od transferów
finansowych z zachodnich landów. Roczny deficyt finansów publicznych we wschodnich
landach jest szacowany na ok. 116 mld €20. Rozmiary luki finansowej obrazuje
porównanie tegoż deficytu z PKB wytwarzanym na wschodzie, który w 2001 r. wyniósł
230 mld € w cenach bieżących21. W okresie od 1991 r. do 1998 r. z budżetu federalnego
przeznaczono na transfery dla wschodnich landów blisko 1,4 biliona marek. Po
uwzględnieniu podatków i innych przepływów finansowych transfery netto stanowiły we
wspomnianym okresie ponad 1 bilion marek. Od 1995 r. transfery netto dla wschodnich
landów wynoszą rocznie ok. 75 mld €, z czego 2/3 to dofinansowanie do systemu
ubezpieczeń społecznych22.
W 2005 roku rząd planuje uruchomienie środków w ramach tzw. Pakietu
Solidarnościowego II, który będzie długookresowym i pewnym źródłem finansowania
wschodnich landów. Pakiet będzie obowiązywał do 2020 r., a środki przewidziane w jego
ramach podzielono degresywnie na dwa koszyki. Koszyk pierwszy obejmuje łączną sumę
206 mld DM i zostanie przeznaczony na zamknięcie luki infrastrukturalnej jak również na
zrównoważenie finansów landów i gmin (por. wykres 4). Dodatkowo do dyspozycji gmin
zostanie postawionych w ramach drugiego koszyka 100 mld DM23.
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Problemem pozostaje tylko efektywność wykorzystania tych środków.
Olbrzymie transfery w ramach pierwszego programu solidarnościowego nie przyniosły
oczekiwanych rezultatów w postaci konwergencji obu części Niemiec.
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Wykres 4 Środki w ramach pierwszego koszyka II Pakietu Solidarnościowego
Źródło: Mittelfristige Finanzplanung 2001 – 2005, Finanzministerium Mecklenburg – Vorpommern,
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5. Podsumowanie
Od początku proces unifikacji gospodarki wschodnich landów jest oceniany
zarówno pozytywnie jak i negatywnie24. Po 12 latach od zjednoczenia gospodarka nowych
landów jest pełna kontrastów. Z jednej strony nadal istnieje bardzo wysokie bezrobocie,
młoda i wykształcona siła robocza poszukuje zatrudnienia w zachodnich landach, w wielu
miastach pustoszeją całe osiedla (głównie w Brandenburgii), dramatyczna jest sytuacja
finansowa landów i gmin. Z drugiej zaś strony ludność realizuje poziom życia, który był
nieosiągalny za czasów NRD, poprawiła się sieć drogowa i komunikacyjna,
zmodernizowany został aparat produkcyjny większości przedsiębiorstw (w ponad 80%
składa się on z wyposażenia pozyskanego po 1990 r.), poprawie uległ stan środowiska
naturalnego, Niemcy ze wschodnich landów otrzymali wszystkie instytucje potrzebne do
rozwoju gospodarki rynkowej.
Z punktu widzenia konwergencji struktur gospodarczych niepokojące jest nie tyle
to, że proces unifikacji jeszcze się nie zakończył, lecz fakt, że w połowie lat 90. utknął w
martwym punkcie i w ciągu ostatnich 6-7 lat gospodarka wschodnich landów nie
poczyniła praktycznie żadnych znaczących postępów.
W procesie zjednoczenia i konwergencji struktur gospodarczych znaczącą rolę
odgrywało i nadal odgrywa państwo. To ono stworzyło instytucjonalne ramy (unia
walutowa, powołanie Treuhandanstalt, system prawny i podatkowy), w których
przebiegają procesy gospodarcze, inwestowało w rozwój infrastruktury, system edukacji i
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ochrony środowiska oraz masowo wspierało rozwój prywatnej przedsiębiorczości. Bez
aktywnej roli państwa wschodnie landy nie byłyby w stanie osiągnąć obecnego poziomu
rozwoju. Jednak od samego początku aktywność państwa w zakresie wsparcia
finansowego udzielanego w różnych formach była zbyt duża (w 1991 r. wynosiła 182 DM
na każde 1.000 DM PKB, a w 1999r. – 97 DM, podczas gdy we wschodnich landach
odpowiednio 32 i 27 DM25). Doprowadziło to do powstanie „mentalności subwencyjnej”
w społeczeństwie, które jest przeświadczone, że wszelkie problemy mogą być rozwiązane
przez państwo i tylko przez nie. W dalszym ciągu w Niemczech zbyt dużo mówi się o
państwowych programach pomocowych, a zbyt mało o odpowiedzialności podmiotów
gospodarczych. Przeszkodą dla szybkiej konsolidacji jest niewątpliwie mentalność
obywateli dawnej NRD. Brak w nich gotowości do podjęcia samodzielnego wysiłku.
Wraz z odgórnie wprowadzonym systemem społecznej gospodarki rynkowej
społeczeństwo otrzymało wszystkie niezbędne instytucje. Jednak jako grupa
przedsiębiorcza nie zostało uprzedmiotowione, gdyż brakło sił oddolnie pobudzających
rozwój. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest przeświadczenie, że jak w okresie
gospodarki centralnie planowanej, tak i teraz wszystkie zmiany przychodzą z góry, tzn. ze
strony państwa. Psychologiczna i emocjonalna strona procesu zjednoczenia pociąga
zresztą skutki dla obu stron. Podczas gdy na wschodzie ugruntowuje się przekonanie, że
dawna Republika Federalna nie uczyniła wszystkiego, by zrekompensować kilkadziesiąt
lat niedostatku, to w zachodniej części narasta poczucie przeciążenia transferami
koniecznymi dla odbudowy wschodniej gospodarki i zakończenia procesu unifikacji
społeczno-ekonomicznej.
Aby wschodnie landy mogły ponownie stać się motorem niemieckiej gospodarki,
jakim były w I połowie lat 90., konieczne jest dokończenie reform strukturalnych i
poprawa warunków gospodarowania. Niezbędne jest także przeprowadzenie
kompleksowego i gruntownego programu reformy całej niemieckiej gospodarki, tak aby
pozytywne efekty ożywienia gospodarczego oddziaływały pozytywnie także na
wschodnie landy.
Motywem przewodnim prowzrostowej strategii dla wschodnich landów powinna
być poprawa ramowych warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Sachverständigenrat w swoim corocznym raporcie nt. stanu gospodarki wskazuje na
następujące działania pożądane z punktu widzenia dokończenia procesu unifikacji
gospodarczej oraz ożywienia gospodarki:
- dalszy rozwój infrastruktury, zwłaszcza sieci komunikacyjnej,
- wzmocnienie prywatnej inicjatywy w zakresie inwestycji,
- prowadzenie przez partnerów taryfowych takiej polityki, która sprzyjałaby powstawaniu
nowych miejsc pracy.
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