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Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec.
Rozpoczynamy nowy dział geografii „Sąsiedzi Polski”. Dzisiejsza lekcja dotyczyć będzie  
zmian jakie dokonały się w przemyśle Niemiec.
Przeczytaj uważnie tekst poniżej. Zwróć uwagę na przemysł Niemiec. Co jest wizytówką tego 
kraju pod względem przemysłu?.Jakie zmiany w przemyśle  dokonały się w ostatnich 
latach?.Odpowiedzi na te pytania zapisz w zeszycie i odeślij na e-mail: 
katarzyna.skoczelas@wp.pl. 
Niemcy to zachodni sąsiad Polski, z którym łączą nas bardzo burzliwe losy 
historyczne. Przez ponad 120 lat część ziem polskich znajdowała się pod 
zaborem niemieckim (pruskim), a podczas II wojny światowej toczyliśmy 
nierówną walkę z faszystowskim okupantem. Dziś jednak utrzymujemy 
przyjazne stosunki społecznogospodarcze. Trzeba pamiętać, że Niemcy 
bardzo nam pomogli w integracji ze strukturami europejskimi.

Niemcy są czwartą największą potęgą gospodarczą świata – po Stanach 
Zjednoczonych, Chinach i Japonii. Ogólna wartość Produktu Krajowego Brutto 
naszych zachodnich sąsiadów jest 8krotnie wyższa niż Polski. Swój sukces 
gospodarczy Niemcy zawdzięczają m.in. amerykańskiemu Planowi Marshalla, 
którym po II wojnie światowej objęte zostały państwa Europy Zachodniej, 
w tym RFN. W ramach tego Planu USA przekazały olbrzymie pieniądze na 
odbudowę zniszczeń wojennych, za co uzyskały trwałe poparcie polityczne. 
Ponadto do intensywnego rozwoju gospodarczego Niemiec przyczyniła się też 
bardzo dobra organizacja pracy i dyscyplina, z których nasi sąsiedzi są znani.
Powojenny rozwój niemieckiej gospodarki opierał się na przemyśle ciężkim 
skoncentrowanym w wielkim Zagłębiu Ruhry. Wydobywano tam węgiel 
kamienny, działały liczne huty żelaza oraz zakłady przemysłu 
elektromaszynowego i chemicznego. W 1951 RFN wraz z Francją, Belgią, 



Holandią, Luksemburgiem i Włochami utworzyły Europejską Wspólnotę Węgla 
i Stali, będącą początkiem budowy naszej dzisiejszej wspólnej Europy. W 1957 
roku te same kraje powołały Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), która 
po przyjęciu kolejnych 6 państw w latach 70. i 80. przekształciła się w Unię 
Europejską w 1993 r.
Niemiecka gospodarka opiera się dziś głównie na 
wysokorozwiniętych usługach, w których pracuje blisko 70% ogółu 
zatrudnionych. Usługi te funkcjonują przede wszystkim w miastach, gdzie – jak 
pamiętamy – mieszka ponad 70% ludności. Największe znaczenie ma handel (w 
tym handel zagraniczny) oraz transport – drogowy, kolejowy, lotniczy, morski, 
śródlądowy. Niemcy znane są Polakom z bezpłatnych do 2016 r. autostrad, 
których łączna długość przekracza 12 tys. km. Po torach kolejowych kursują 
m.in. szybkie pociągi Intercity Express. Frankfurt nad Menem to jeden 
z największych portów lotniczych Europy, a w samym tylko Berlinie znajdują 
się aż trzy duże lotniska pasażerskie. Hamburg, Kilonia, Lubecka, Rostock, 
Bremerhaven to wielkie porty morskie. Duisburg jest największym portem 
rzecznym w Europie, a rzeka Ren zalicza się do najbardziej uczęszczanych 
szlaków śródlądowych – dzięki licznym kanałom ma ona połączenie z rzekami 
m.in. Francji i Polski czy nawet krajów Bałkańskich (poprzez Men i Dunaj).
Niemiecki przemysł w ostatnich kilkudziesięciu latach znacząco zmienił swoje 
oblicze. W okręgu przemysłowym Zagłębia Ruhry wydobywa się coraz mniej 
węgla kamiennego, gdyż staje się to nieopłacalne. Nadal jednak wytwarza się 
tam duże ilości stali, która wykorzystywana jest m.in. do produkcji środków 
transportu. Przemysłową wizytówką Niemiec są samochody, których 
produkcja dawno jednak wykroczyła poza granice kraju, m.in. w Polsce 
montowane są osobowe Ople Astra i dostawcze Volkswageny Caddy. Różne 
inne niemieckie fabryki działają w krajach Europy Środkowej i Wschodniej ze 
względu na tańszą siłę roboczą, a u naszych zachodnich sąsiadów zostaje coraz 
mniej zakładów masowej produkcji przemysłowej. Nadal jednak funkcjonują 
tam znane z wysokiej jakości wytwórnie sprzętu specjalistycznego, np. maszyn 
i urządzeń dla przemysłu, rolnictwa czy usług. Oprócz tego w licznych 
ośrodkach naukowych rozwijają się nowoczesne technologie (HiTech).
Najważniejszym surowcem mineralnym jest węgiel brunatny, w którego 
wydobyciu Niemcy zajmują pierwsze miejsce na świecie. Duże znaczenie mają 
też sole potasowe. Ponadto pozyskuje się sól kamienną, ropę naftową, gaz 
ziemny – wydobycie jest niezbyt duże, choć kilkukrotnie większe niż w Polsce.




