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Поляризація прибутків

DIW Berlin, 2010
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www.bbsr.bund.de

Соціальна нерівність у Німеччині



Соціо-просторова диференціалція
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Oktober 2010 Nationale Stadtentwicklungspolitik

Демографічні зміни:
Вікова структура населення 1968, 
1990, 2007, 2020



Ляйпцизький Статут Сталого Розвитку Європейських Міст

Стратегія 1:
Інтегрований урбаністичний розвиток

Стратегія 2:
Упосліджені міські райони

Мета:
Зміцнення європейських міст та їх 
регіонів – підтримка конкурентности, 
соціальної та територіальної 
однорідности в Єропі, її містах та 
регіонах.
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Presentation Notes
Ляйпцизький статут прийнято на неформальній міністерській зустрічі з урбаністичного розвитку і територіальної однорідности, що відбулася у Ляйпциґу 24 травня 2007 року



Мета Ляйпцизького Статуту:

Впровадження інтегрованої політики 
розвитку місту у державах-членах статуту

Літо 2007 р.:

Початок Ініціативи з національної політики 
розвитку міст
у співпраці із федеральними землями і 
органами місцевої влади

Ініціатива з національної політики розвитку міст (NUP)
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Presentation Notes
Національна політика розвитку міст: Цілідоповнення існуючих дій місцевих органів влади і федеральних земельпочаток дискусії щодо діяльности громади у царині урбаністичного розвиткуз допомогою різних видів діяльности знайти (нових) партнерів і (нові) суб’єктиефективно представляти німецькі інтереси у ЄвропіЗосередження ресурсів через міжустановчу співпрацю і мисленняоптимізація структури підтримки, а також ефективне використання громадських коштів



Партнери національної політики розвитку міст

Федеральний уряд

Федеральні землі

Органи місцевої влади

Економіка Соціальні 
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БудівництвоТранспорт

Співпраця між федеральними землями і між міністерствами

Співпраця між відділами
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Двосторонній підхід Національної політики міст

Позитивна практика –
Розвиток міст як 
тривалий процес 
(подальший розвиток 
існуючої політики, 
підвищення гнучкости і 
здатности 
пристосування до змін)

Низка проектів, присвячених містам і 
урбанізму (активний пошук нових підходів, 
заохочення експериментальних проектів, 
пошуки нових партнерів, встановлення міста 
як головного пріоритету)



Who is contributing how much? 

Додактово: 1 € громадських видатків в середньому заохочує 8,5 €
приватних інвестицій!

Фінансова участь На рівні 
Федераці
ї

На рівні 
земель

На рівні 
міст

Східнонімецькі землі 40% 40 % 20 %
Західнонімецькі землі 33 1/3 % 33 1/3 % 33 1/3 %



Захід Схід Разом
Захист міської 
архітектурної 
спадщини

30.2 M € 62.1 M 92.3 M €

Реструктуризація 
міст

83 M € 75.2 M € 158.2 M €

Реабілітація міст 50.4 M €
Активні райони і 
сусідські центри

90.3 M €

Соціальне місто 28.5 M €

Сільська 
інфраструктура

35.2 M €

NUP „Позитивна практика”: Сфери діяльности програми, 
2011 р.
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Підтримка позитивної практики: Доповнення і зміни існуючих програм підтримкиШвидке і гнучке реагування на зміниДовготривала перспективаШвидше поширення найкращих практикРозширення діяльности у сфері зв’язків з громадськістю



Städtebaulicher Denkmalschutz

Приклад гнучкої дії:
1. “Реструктуризація міст” в рамках програми Позитивної 

Практики NUP

 Програму розвинено у 1991 для нових земель

 Вихідна точка: занедбаний стан міської архітектурної 
спадщини протягом декількох десятиліть

 Наслідки: занепад структури забудови

 Мета програми:
Підтримка і консервація урбаністичної та культурної 
спадщини історичних середмість та інших історичних 
районів



Тюрінгія, 1990 р.



How?

Просторове розташування...

як статут збереження (розділ 
172, параграф 1, речення 1, ч. 1 
Федерального будівельного 
кодексу

або

як міський район під 
реставрацією у відповідности до 
відділу 2 Федерального 
будівельного кодексу. Метою 
реставрації є збереження 

 
Любек



Січень 2011 року

Federal Monies of 1,82 bln. € triggered 2,7 bln. € from the other levels of 
government and approx. 36 bln. € private investment

Ґота



Städtebaulicher Denkmalschutz

Приклад гнучкої дії:
2. “Реструктуризація міст, Схід” в рамцях програми 

позитивної практики NUP

 Програму створено у 1991 році для нових 
федеральних земель

 Відправна точка: низька конкуретноздатність готових 
житлових комплексів виробництва НДР, високий 
рівень пустування житла

 Наслідок: гострі фінансові проблеми для компаній із 
забезпечення житлом, просторова сегрегація через 
виїзд тих, хто міг собі дозволити тут мешкати

 Занепад будівельної і соціальної структури



Цілі:

•Підтримка центральних районів

•Розвиток районів, що зазнали структурних 
змін

•Стабілізація житлового ринку на рівні 
району і міста

•Розвиток міських районів

•Передумова для фінансування: концепції 
інтегрованого розвитку міста

2002 – 2010: 1,94 млрд. €

З 2002 у програмі задіяні 425 
муніципалітетів



Стратегії впровадження

Відкриття водних пасажів

Нові районні парки
Наприклад на місці колишньої 
залізничної колії

Тимчасове
використання вільного 

простору

Знесення житлової забудови



Städtebaulicher Denkmalschutz

Приклад гнучкої дії:
3. “Реструктуризація міст, Захід” в рамцях програми 

позитивної практики NUP

 Програму створено у 1991 році для “західних земель” 
федерації

 Відправна точка: поглиблення проблем у містах 
західної Німеччини, особливо у давніх житлових 
районах та промислових районах, у реґіонах, де 
відбувалися структурні зміни.


 Занепад будівельної та соціальної структури, брак 

конкурентноздатної індустрії



www.innenhafen-duisburg.de

www.innenhafen-portal.de

Внутрішня пристань у Дюйсбурґу - ревіталізація

Presenter
Presentation Notes
Der Innenhafen in Duisburg, der eine Größe von 89 ha vorweist, war während der Hoch-Zeit der industriellen Revolution über ein Jahrhundert lang der zentrale Hafen- und Handelsplatz der Ruhrgebietsstadt. Seit Mitte der 1960er Jahre verlor der Hafen an Bedeutung und lag für 20 Jahre brach, ehe am Innenhafen ein Strukturwandel einsetzte. Das zur Internationalen Bauausstellung Emscher Park (IBA), die 1989 bis 99 stattfand, gehörende ehemalige Industriegebiet hat sich grundlegend gewandelt. Die Basis für dieses Musterbeispiel für den Strukturwandel im Ruhrgebiet lieferte 1994 der britische Architekt Lord Norman Foster. Mittlerweile hat sich der Innenhafen zu einem Ort entwickelt, der Arbeiten, Wohnen, Kultur und Freizeit am Wasser verbindet. Heute ist der Innenhafen ein Industriedenkmal und Ankerpunkt auf der Route der Industriekultur. Mit dem wirtschaftlichen Bedeutungsverlust des Innenhafens und der Abwanderung von Unternehmen begann das Nachdenken über eine neue Nutzung der Flächen und auch der dort in Zeiten wirtschaftlicher Blüte errichteten Großbauten.��Das Gelände gehörte zu dieser Zeit überwiegend der Duisburg Ruhrorter Häfen AG, die historische Speicherzeile größtenteils privaten Besitzern mit Ausnahme der ehemaligen Mühlenwerke Küppers und Werner, die sich ebenso wie einige unbebaute Grundstücke bei Planungsbeginn durch vorausschauende Ankäufe im Eigentum der Stadt befanden. ��1990 wurden die Innenhafen-Planungsaufgaben für interdisziplinäre Teams aus Städteplanern, Architekten und Projektentwicklern ausgeschrieben. Das Rennen machte das Büro Sir Norman Foster aus London in Zusammenarbeit mit der Firma Kaiser Bautechnik, der Landesentwicklungsgesellschaft LEG und der Treuhandstelle THS mit dem Entwurf, der die Umsetzung der markanten alten Speichergebäude vorsieht, das Medium Wasser betont durch Hebung des Wasserspiegels in einem Teil des Hafenbecken sowie Anlage von Grachten in einem neu entstehenden Wohnquartier und mit einem sichelförmigen bis zu 11 Geschossen hohen und dennoch transparenten Bürogebäude namens „Eurogate" architektonisch in die Zukunft weist. Der von Foster und Partnern vorgelegte Masterplan ist ein geschlossenes und schlüssiges Konzept, das dennoch offen angelegt ist für eine schrittweise Verwirklichung der einzelnen Elemente. ��Was sich aus alten, scheinbar nutzlos gewordenen Speichergebäuden machen lässt, demonstrierte Duisburg erstmals 1991, als das „Kultur- und Stadthistorische Museum" der Öffentlichkeit übergeben wurde. Schon mit diesem Gebäudekomplex wurde die Kombination eines 1905 errichteten Altbaus mit einem stahl- und Glasgeprägten Neubau erprobt.�Und der von den äußerlich beeindruckenden Backstein-Hochbauten der Mühlenindustrie erstaunte Innenhafenbesucher kann sich im Museum umfassend über die Geschichte der Stadt und des Wirtschaftsstandortes Innenhafen informieren und dank erhaltener Atmosphäre eintauchen.��Für Duisburg war dieser erste Speicherumbau das Startsignal für die umfassende Wiederbelebung des Innenhafens im Rahmen der Internationalen Bauausstellung Emscherpark (IBA). Zu Beginn der Planung war die Nordseite des Hafenbeckens noch zu einem großen Teil von Industrie- und Umschlagsbetrieben geprägt, während zunächst nur am Südufer die Umnutzung mit dem Museumsbau und durch die Anlage der Hafenpromenade zwischen Springwall und Schwanentorbrücke begonnen hatte. Vorgabe für die Planer war daher, vorhandene Betriebe – und damit in Duisburg dringend benötigte Arbeitsplätze – zu erhalten, sofern es die neuen Nutzungen erlaubten, oder die betroffenen Unternehmen in Einzelfällen zu verlagern. Das ist im Laufe der Entwicklung vor allem durch Zusammenarbeit mit der Duisburger Ruhrorter Häfen AG und der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung GFW gelungen. Nur ein Innenhafen-Unternehmen hat die Stadt verlassen, für alle anderen konnten andere, vielfach wesentlich geeignetere Standorte gefunden werden. 



www.bbsr.bund.de

Зона пристані у Дюйсбурґу



www.innenhafen-duisburg.de

Нинішнє становище



Стратегія інтегрованого розвитку міста важливіша за гроші 
– чи принаймні сприяє успішному використанню коштів.

Зміцнення горизонтальної співпраці:

•Міждисциплінарні дії

•Мережеве мислення

•Координація ресурсів

•Спільний розвиток ідей

•Мислення і дії за межами звичних рамок

Urban 
Development

Transport

Building

Economy
Social
Affairs, 

Education

Ecology 



•Координування існуючих засобів
•Розробка нових засобів і процедур
•Укладання нових партнерств

Впровадження

Стратегічний
розвиток

Status Quo Проблема/потенціал

•ретельний аналіз фізичних, економічних та соціальних структур.
•прогноз щодо майбутнього розвитку на місцевому, земельному,
•федеральному та міжнародному рівнях
•вивчення потенційного впливу змін на міські структури
•обговорення цілей стратегії (громадянське суспільство і політика)
•розробка стратегічних концепцій як основи для майбутнього розвитку міста

→Стратегічне керівництво до дій (н. п. план розвитку міста)

Визначення 
сфер діяльности
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