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Deglomeracja w Niemczech 

• Kontekst historyczny (5D, Berlin-Bonn, tradycyjnie 
silnie regionalizm, federalizm) 

• 935 urzędów i instytucji federalnych 
• Berlin – stolica państwa, ale bez nadmiernej 

koncentracji władzy, nadal ważna rola Bonn 
• Tylko kilka dużych niemieckich metropolii ma 

siedzibę najważniejszych urzędów federalnych. Są 
to Kolonia, Frankfurt nad Menem, Monachium, 
Hanower, Hamburg, Lipsk, Düsseldorf i Stuttgart.  

• Najważniejsze urzędy federalne rozproszone są w 
24 średnich i mniejszych miastach Niemiec. 
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Samorząd gospodarczy, media 

• DIHK – organizacja dachowa w Berlinie, 80 izb 
• BDA - Berlin 
• BDI – Berlin, każdy land, Berlin – 25, 16 – poza 

Berlinem 
• Siedziby najważniejszych niemieckich mediów 

drukowanych, z wyjątkiem redakcji die Welt i Bild, 
znajdują się poza Berlinem. W Hamburgu wydawane są 
tygodniki – „die Zeit” i „der Spiegel”, w Monachium – 
„Süddeutsche Zeitung”, we Frankfurcie nad Menem – 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung”, natomiast w 
Düsseldorfie wydawany jest najważniejszy dziennik 
biznesu „Handelsblatt”.  



TV 

ARD Berlin 

ZDF Moguncja 

Pro Sieben Sat 1 Media Unterföhring 

RTL Kolonia 

WDR Kolonia 

NDR Hamburg 

SWR Stuttgart 

BR Monachium 

MDR Lipsk 



Deglomeracja w Niemczech - zalety 

• atrakcyjne miejsca pracy nie są skoncentrowane tylko w 
Berlinie, ale na terenie całej Republiki. W urzędach 
federalnych zatrudnionych jest łącznie 563,4 tys. osób, z czego 
166,1 tys. to zaprzysiężeni urzędnicy i sędziowie, natomiast 
397,3 tys. to osoby zatrudnione na umowę o pracę. W 
Niemczech stanowiska urzędnicze uchodzą generalnie za 
dobrze opłacane. Na wyższych szczeblach zarządzających w 
kategoriach urzędników zaprzysiężonych pensje brutto 
znajdują się w przedziale 5,5 -11,5 tys. euro miesięcznie, 
natomiast w kategorii pracowników zatrudnionych na umowę 
o pracę w przedziale 1,5 - 3,7 tys. euro miesięcznie. Stąd też 
dochody dyspozycyjne obywateli są rozprzestrzenione 
stosunkowo równomiernie na obszarze kraju;  

• w urzędach federalnych występuje koncentracja dobrze 
wykształconych obywateli, którzy w naturalny sposób tworzą 
lokalne/regionalne elity. 
 



Specjalizacje metropolii w DE 

• Berlin – „kolos polityczny, karzeł gospodarczy” 

• Hamburg – handel, media, przemysł  

• Kolonia i Ruhra – stare zagłębie przemysłowe 

• Frankfurt nad Menem – zagłębie finansowe 

• Stuttgart – samochody i high-tech 

• Monachium – samochody, lotnictwo, 
ubezpieczenia 

 



Regionalne dysproporcje rozwojowe – 
PL i DE (przy pomocy PRB) 

 

Kryterium A Kryterium B Kryterium C 

Iloraz PRB per 

capita  

kraju związkowego  

najbogatszego do 

najbiedniejszego 

 

 

2,3 

 

1,7 

 

1,4 

Niemcy 

Polska – 2,25 



Liderzy rynków światowych w 
gminach peryferyjnych w DE 



Deglomeracja w DE – wnioski dla Polski 

1. Przykład niemiecki – warunkowa inspiracja 

2. Rozmieszczenie urzędów – konsekwencja 
historii 

3. Samorząd gospodarczy - inne tradycje w PL i 
DE  

4. 2 pozytywy deglomeracji – siła nabywcza, 
elity 

5. Gospodarka – mniejsze zróżnicowanie PRB, 
firmy-liderzy również na prowincji 
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