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Chapter 1. Európa 
társadalomföldrajzi vázlata 

Probáld Ferenc 

1. 1. Az Európa-fogalom történelmi és kulturális 
háttere 

Földrészünk lehatárolása a természeti földrajzot nehéz – csak kompromisszumok árán megoldható – feladat elé 

állította. Még bonyolultabb helyzetben van a társadalomföldrajz, hiszen a kontinens államalakulatai keleten 

évszázadok óta átnyúlnak a szomszédos Ázsiába anélkül, hogy a földrész természeti határainál bármi lényeges 

társadalmi-gazdasági vagy kulturális változás mutatkozna. Azzal is számot kell vetni, hogy Európa fogalma – 

amely mögött kétségkívül lakóinak valamiféle identitástudata húzódik meg – a történelem során több ízben 

változtatta jelentését, és még a természetföldrajzból származó, nagyjában-egészében elfogadott tartalmi ismérvei 

is alig két évszázada kristályosodtak ki. 

Európa neve valószínűleg a föníciai ereb (= sötétség, napnyugat) szóból származik; első írásbeli említése a Kr. 

e. VIII. századi görög mitológiában lelhető fel. A szó földrajzi jelentése eleinte a mai Trákia és Macedónia szűk 

területére korlátozódott, ám a Kr. e. VI. századtól már magában foglalta a Gibraltári-szorostól a Kaukázus 

északi lábáig terjedő egész térséget, és – Hérodotosz, valamint Hippokratész műveinek tanúsága szerint – az 

ázsiai perzsa birodalommal szemben bizonyos görög politikai és kulturális értékeket is kifejezett. A Római 

Birodalom virágkorában ez az Európa-fogalom feledésbe merült, és csak a korai középkorban bukkant fel ismét: 

a tudós sevillai Izidor püspök (570–636) írásaiban az impérium nyugati utódállamainak keretéül szolgált. A 

VIII–IX. század folyamán a frank uralkodók saját birodalmukat azonosították Európával, amelynek fogalma 

utóbb – az „eretnek” Bizánccal szemben – a keresztény nyugatot ölelte fel. Bizánc bukásával ez a 

megkülönböztetés értelmét vesztette, és a kiváló reneszánsz tudós, Enea Silvio Piccolomini (1405–1464) – aki 

II. Pius néven lépett a pápai trónra – már az egész korabeli keresztény világot nevezte Európának; a 

meghatározás így azt a közös érdeket fejezte ki, amely a „pogány” oszmán–török hódítással szembeni fellépést 

ösztönözte. Machiavelli (1469–1527) műveiben még tisztább formában jelent meg az a korszerű gondolat, 

amely a földrészen élő népek közös történelmét, kultúráját és politikai érdekközösségét tette Európa fogalmának 

alapjává. 

Mindez jól mutatja: Európa nem pusztán természetföldrajzi, hanem történelmileg változó kulturális egységként 

is értelmezhető. Lakóinak értékrendjében – egymásra rétegződve – jelen van a klasszikus görög–római kultúra 

öröksége, a meghatározó jelentőségű keresztény vallás és etika, a felvilágosodás korából származó 

racionalizmus, a tudományos-technikai vívmányok iránti fogékonyság, az egyén szabadságát és boldogulását 

középpontba helyező individualizmus, valamint a nemzetállami szerveződés ideája. Az európai civilizáció 

sajátos vonása a sokszínűség; jellegzetes térbeli törésvonalai a keleti és a nyugati kereszténység határán a XI. 

századtól, majd a reformáció nyomán a protestáns észak és a katolikus dél között rajzolódtak ki. A földrészt 

észak–déli irányban keresztülszelő legélesebb, hatalmi erőszakkal bevésett határvonal, amely a XX. század 

közepén alakult ki, az egykori „vasfüggöny” mentén húzódik.1 

Európát voltaképpen sajátos történelmi, társadalmi és gazdasági fejlődése, egyedülálló kultúrájának 

megteremtése avatta megkülönböztetett földrésszé, amely az elmúlt két évezred folyamán döntő hatást 

gyakorolt az egész emberiség fejlődésére, és az újkorban kibontakozó világgazdaság első, hosszú ideig 

vetélytárs nélküli központjává vált. A XVI–XIX. század folyamán az európai civilizáció hatása – a tömeges 

kivándorlás és a gyarmati hódítások révén – a többi kontinensre is kiterjedt, és többé-kevésbé maradandó 

nyomokat hagyott (1. ábra). 

                                                           
1 Hogy a vasfüggöny határvonala évtizedeken át mennyire éles volt, azt jól mutatja, hogy az Európa-fogalom jelentése a nyugat-európai 

köznyelvben, az újságírói szóhasználatban – de még számos szakkönyvben is – a kontinensnek az integrációs folyamatban részt vevő, 
gazdaságilag fejlett nyugati részére szűkült. 
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1. ábra  > Az európai civilizáció hatásai a világ különböző részein Jordan, T. G. (1996) nyomán 

A társadalomföldrajzi ismérvek alapján meghatározható Európa határai időről időre változtak, és sehol sem 

élesek; földrészünk karakterisztikus jellemvonásai finoman, fokozatosan halványodnak, amint a kontinens 

magterületétől távolodunk. Ez indokolja, hogy a társadalomföldrajzi áttekintés során is a természeti geográfia jól 

ismert, közmegegyezésen nyugvó térbeli kereteihez igazodjunk. 

Mérhető-e az európaiság? Lehetséges-e földrészünk határait „objektív” mennyiségi mutatókhoz kötni? Ezek a 

kérdések az európai földrajztudomány kételyeinek láttán a kvantitatív módszereket mindenek fölött kedvelő 

amerikai geográfusokban merültek fel. A válaszadásra Európa földrajzának egyik legkiválóbb tengerentúli 

kutatója, a Texasi Egyetem tanára, a 2003-ban elhunyt TERRY G. JORDAN (1996) tett érdekes kísérletet. 

Jordan az európai társadalom 11 jellegzetes ismérvét emelte ki, és ezekhez – elég önkényesen – bizonyos 

számszerű határértékeket rendelt. (Adatai az 1990-es évek elejéről származtak.) Az „európaiság” ismérvei, 

illetve a hozzájuk tartozó határértékek a következők voltak: 1. vallás (a lakosság legalább 80%-a keresztény); 2. 

nyelv (a lakosság több mint 80%-a indoeurópai); 3. embertani jelleg (több mint 90% europid); 4. egészség 

(csecsemőhalandóság 1% alatt); 5. fejlett gazdaság (GDP/fő 10 000 dollár felett); 6. képzettség (írástudatlanság 

10% alatt); 7. fejlett közlekedési hálózat (közutak sűrűsége nagyobb, mint 400 km/1000 km2); 8. ipari-tercier 

foglalkozási szerkezet (agrárkeresők aránya 15%-nál kisebb); 9. nagyfokú urbanizáció (városi lakosság 50% 

felett); 10. stabil népességszám (természetes szaporodás 1% alatt); 11. parlamentáris demokrácia (legalább 1980 

óta). Az így meghatározott „európai ismérvek” számát Jordan részletes regionális bontásban térképre vitte (2. 

ábra). Jól látszik, hogy az európaiság valamennyi jegye csak a kontinens nyugati-középső centrumterületén 

található meg. Ezt a centrumot – kivált keleten és délkeleten – széles, mozaikszerű átmeneti sáv veszi körül, 

amely az európai magterület lakóinak szemében is többé-kevésbé lenézett, alárendelt helyzetű perifériának 

számít.2 Bár a Jordan-féle kísérlet eredményei joggal bírálhatók, az általa kiválasztott mutatók jól jelzik azokat a 

kérdésköröket, amelyeket rövid társadalomföldrajzi áttekintésünk során érintenünk kell. 

                                                           
2 Találóan írta Teleki Pál (1936): „Kérdezzük csak végig Európa népeit szomszédaikról – majd mindenik keleti szomszédját barbárnak, 
legalábbis nem magával egyenértékű európainak tartja.” 
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2. ábra  > Az „európaiság” fokozatai Jordan, T. G. (1996) alapján 

2. 2. Népek, nyelvek, államok mozaikja 

Európát – benépesedése kezdetétől fogva – mindig két irányból érték antropológiai hatások: délről, az afrikai 

partok felől és keletről, az ázsiai szárazulat sztyeppjeiről. Az utóbbi vándorlási útvonal egyik ága a Kelet-

európai-síkságon, másik ága pedig Kis-Ázsián keresztül haladt. A délről és keletről érkező népcsoportok 

számára Európa egyetlen hatalmas olvasztókemencévé vált, amelyből öt nagyobb, elkülöníthető embertani típus 

került ki: 

a) az alacsony termetű, hosszúkás arcú, sötét szem- és hajszínű mediterrán típus valószínűleg legkorábban, 

délről érkezett a Földközi-tenger nyugati partvidékére. Dél-Olaszországot, az olasz és a francia Riviérát, az 

Ibériai-félsziget nagyobb részét népesítette be; 

b) a közepes termetű, zömök, kerek arcú alpi típus képviselői feltehetően KisÁzsia felől vándoroltak be Közép-

Európába. A Balkán-félsziget nagy részén, a Kárpátok és az Alpok övezetében, Franciaország és Németország 

déli szegélyén és az Ibériai-félsziget északi peremén helyezkedtek el. A Balkán és az Alpok területén a dinári 

típussal keveredtek; 
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c) az alpinál magasabb növésű, széles homlokú, keskeny arcú dinári típus az Alpok keleti felében, a Balkán-

félszigeten, valamint Lengyelország déli peremén fordul elő; 

d) az igen magas termetű, szőke hajú, kék szemű északi típus hazája Skandinávia – eltekintve Finnországtól –, a 

Német-síkság, Hollandia és Belgium területe; 

e) az északihoz hasonló, ám alacsonyabb termetű, széles, szögletes arcú kelet-balti típus Északkelet- és Kelet-

Európában honos. 

Európa túlnyomó részét embertani szempontból kevert alkatú népek lakják; pl. a Brit-szigeteken, Észak-

Franciaországban és Németország középső övezetében az alpi és az északi típusok ötvöződtek, a Kelet-európai-

síkságon pedig a balti típus mongolid vonásokkal gazdagodott. A különböző vércsoportok gyakoriságának 

vizsgálata ugyancsak azt erősíti meg, hogy kontinensünk valamennyi része a történelem során többször 

ismétlődő, nagyfokú keveredés színtere volt. 

Az embertani csoportok térbeli elhelyezkedése látszólag nem mutat sok kapcsolatot Európa nyelvterületeivel, 

azaz a nyelvileg homogén népcsoportok – eltekintve Skandinávia egyes térségeitől – antropológiailag 

többszörösen kevertek. Mindamellett szakmai körökben egyre erősödik az a feltevés, hogy az emberiség 

leszármazási, illetve nyelvfejlődési pályái egymással párhuzamosan haladtak. 

Európa vallási térképén lényegében három nagy felekezet, illetve felekezeti család osztozik. Az Észak-

Írországtól Hollandián, Németországon és Svájcon át Erdélyig húzódó széles zónában mozaikszerűen 

keverednek a katolikus, illetve protestáns vallású térségek, míg ettől a tengelytől délre egyértelműen az 

előbbiek, északra pedig az utóbbiak uralkodnak. A Dalmácia déli szegletétől a balti államok és Finnország keleti 

határáig enyhén ívelő félkör az ortodox keresztény egyházak elterjedésének nyugati határát jelzi, ezen belül a 

Balkánon és Oroszországban iszlám szigetek helyezkednek el. Az iszlám emellett – a fokozódó bevándorlásból 

eredően – a fejlett európai országok nagyvárosaiban is egyre inkább teret hódít magának, ami esetenként 

társadalmi konfliktusokhoz vezet. Európa keresztény lakosságának 54%-a katolikus, 26%-a ortodox, 20%-a 

protestáns felekezetekhez tartozik. Az összlakosságon belül egyre számottevőbb a felekezeten kívüliek aránya 

(kb. 23%; Hunyadi L. 1998). 

A vallási alapon húzódó határok – némi egyszerűsítéssel – a kontinenst megosztó társadalmi-gazdasági 

fejlettség különbségeit is visszatükrözik. Ahogy azt Max Weber elemezte munkáiban, a római katolikus – és 

még nagyobb mértékben a görögkeleti – egyház kevésbé tudott megbirkózni a valláserkölcs és az egyre nagyobb 

teret hódító általános, polgári erkölcs kettősségével. A gazdagodás a vallásosság hanyatlását vonta maga után, és 

a katolikus egyház tradicionális vallási elvei fékezték a polgárság vagyonosodását. A protestantizmus 

(elsősorban a kálvinizmus) az etikai kettősséget úgy oldotta fel, hogy az embertől az Isten által rábízott vagyon 

szorgalmas munkával történő gyarapítását várta el, az erkölcsöt az üzleti erkölccsel azonosította, miközben a 

vagyonosodással járó veszélyeket a világi puritanizmus megkövetelésével szorította vissza, s ekképpen a 

kapitalizálódó polgárság melegágyává vált. Az egyéni szabadságot és a fogyasztást többre értékelő, a korábbi 

szegénységből a szorgalmat és ötletességet magukkal hozó individualista felfogású közép-európai társadalmak 

előtt viszont épp az utóbbi évtizedekben, a fordista tömegtermelés visszaszorulásával nyílt út a gyorsabb 

felemelkedéshez (Kopátsy S. 1995). 

Az Északi- és a Balti-tenger partjaira néző – zömmel protestáns – társadalmak léptek legkorábban a kapitalista 

fejlődés útjára. Ez az „észak-atlanti klub” némi előnnyel rendelkezett a délnyugat-, dél- és közép-európai 

országokkal szemben, amelyek viszont a görögkeleti kultúrkörhöz tartozó társadalmakat utasították maguk 

mögé. A vallási tényezők azonban legfeljebb kezdő lökést adhattak; a fejlődés meghatározó emelője, közvetítője 

sokkal inkább a technológia volt, amelynek találékony, innovatív alkalmazása révén újabban épp a fejlődésben 

eleinte visszamaradt régiók (pl. Dél-Németország, Északkelet-Olaszország) törtek előre. 

Európában jelenleg – a Kaukázus-vidéket nem számítva – mintegy 70 különböző nyelvet beszélnek, ezek 

többsége azonban – a használók száma alapján kb. 93%-a – az indoeurópai nyelvcsaládba tartozik, amely 

ugyanabból az ősi alapnyelvből ered. Az indoeurópai népek a Kr. e. VIII–VI. évezredben Kis-Ázsia felől 

érkeztek Európába, ahol különböző népcsoportjaik egymástól elkülönültek, és az önálló nyelvi fejlődés útjára 

léptek, miközben a korábbi őslakosságot is nagyrészt magukba olvasztották. Az egymással viszonylag szoros 

rokonságban álló szláv népek Kelet-, Közép- és Délkelet-Európában terjedtek el, és Európa lakosságának 35%-

át alkotják. A szláv nyelvcsoporthoz állnak legközelebb a balti nyelvek (lett, litván) is. A germán nyelvcsoport 

népei Skandináviától és az észak-atlanti szigetektől Hollandián és Németországon át az Alpokig húzódó sávban 

élnek; az ide sorolható nyelveket használja földrészünk lakóinak 28%-a. A harmadik helyen a latin nyelvcsoport 

áll 27%-os részaránnyal; államalkotó népei a franciák, spanyolok, portugálok, olaszok és románok. A külön 
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elágazást képező újgörög, valamint az albán nyelvet használók már csak a kontinens lakosságának 2%-át 

képviselik, a valaha igen elterjedt kelta nyelveknek pedig csupán apró szigetei maradtak fenn Európa nyugati 

peremén. Az erősen eltérő dialektusokat beszélő, a nyelvi beolvadás különböző szakaszaiban lévő cigány (roma) 

népesség számára vonatkozó becslések 8–12 millió között mozognak. 

Az uráli nyelvcsalád finn ága Európában a Volga-vidék több kicsiny népe mellett az észtek, a finnek és a 

lappok, ugor ága pedig a magyarok révén van jelen (a földrész lakosságának 3%-a). 

Az altaji nyelvcsaládot a Volga vidékén élő tatárok, baskírok, csuvasok és a kontinens délkeleti részén a 

törökök képviselik. Az Ibériai-félsziget északi részén élő baszkok nyelvi hovatartozása mindmáig tisztázatlan. 

A kulturális és nyelvi sokszínűség Európa aprólékosan tagolt domborzatával, az életterek mozaikszerű 

tarkaságával függ össze. Az azonos nyelvet beszélő, vándorló népek egy-egy többé-kevésbé elszigetelt táj 

keretei között letelepedve elvesztették kapcsolatukat távolabbra szakadt rokonaikkal, és ezután nyelvi fejlődésük 

önálló úton haladt tovább; ennek első szakaszában még csak kölcsönösen érthető nyelvjárások (dialektusok) 

alakultak ki. A nyelvjárások és a külön nyelvek között nehéz határvonalat húzni; sokszor az adott nyelv 

használóinak véleménye bizonyul döntőnek. A dán, a svéd és a norvég nyelvközösségek beszéde még 

kölcsönösen érthető, ám önálló nemzettudatuk és államiságuk folytán mégsem minősíthetők valamiféle 

skandináv nyelv egyszerű dialektusának. Hasonló okból tekintjük külön nyelvnek a szerbet és a horvátot, 

jóllehet szinte csak írásmódjukban térnek el egymástól. A hivatalos állami nyelv növekvő hatósugara, egységes 

szabályzata és olykor kötelezővé tett használata a nyelvjárások sorvadásához, visszaszorulásához, gyakran teljes 

eltűnéséhez vezet. Ugyanebbe az irányba hat a hagyományos falusi életforma bomlása, a gyors urbanizációs 

folyamat is. 

Európa tájainak változatosságát és lakóinak etnikai megoszlását figyelembe véve nem meglepő, hogy a földrész 

viszonylag kisméretű államokra tagolódik.3 A középkorban a területi szerveződés még a hűbéri 

szolgáltatásokhoz és a dinasztikus érdekekhez, nem pedig a nemzetté válás útján épp csak elinduló kulturális-

nyelvi közösségek elterjedéséhez igazodott. A nemzetállam kontinensünkre oly jellemző eszméje az újkori 

polgárosodó-iparosodó társadalom szülötte; a modern termelési eljárások és a szakszerű közigazgatás 

megszervezése ugyanis a nyelvi kultúra és a szokásrend minél nagyobb fokú egységét igényelte (Glaztz F. 

1992). A nemzetállamok mintaképéül Franciaország, majd a XIX. század folyamán egyesülő Németország és 

Olaszország szolgált. Az etnikailag kevert területeken azonban – ahol a nemzet4és az állam nem estek egybe – e 

modell átvétele a kisebbségi jogok csorbítását, az erőltetett asszimilációt,5sőt néhol az erőszakos etnikai 

tisztogatást is magával hozta. Bár Európa keleti felében a homogén nemzetállamok kialakításának jelszava még 

mindig mozgósító erővel bír, valójában ezen a szervezési formán már túllépett az idő: az integrációs folyamat 

felülről, az etnikai, kulturális vagy gazdasági érdekek talaján kibontakozó regionalizmus alulról kezdi 

felmorzsolni a nemzetállam hatalmi rendszerét. 

Az állam és a közvetlenül alatta lévő közigazgatási szint viszonya szerint az európai országok négy típusba 

sorolhatók (Pap N.–Tóth J. 1997; Horváth Gy. 1998): 

a) A föderalizált (szövetségi) államok – Németország, Ausztria, Belgium, Svájc – tartományainak, illetve 

kantonjainak autonómiája széles körű; több vonatkozásban állami szintű funkcióik és intézményeik 

(törvényhozás, kormány) vannak. 

b) A regionalizált államok – pl. Olaszország vagy Spanyolország – esetében a középszint önkormányzatának 

jogosítványai szűkebbek, a központ irányító és pénzügyi elosztó funkciója erősebben érvényesül. 

c) A decentralizált államokban – pl. Franciaországban, Portugáliában – a helyi önkormányzatok és a központi 

hatóságok közé fokozatosan bővülő szerepkörű regionális közigazgatási szint ékelődik; itt tehát az előbbi 

típushoz közelítő átmeneti formáról van szó. 

d) Az egyközpontú (unitárius) államok (pl. Görögország, Dánia, Finnország, Hollandia, Írország) középszintű 

igazgatási egységei szoros központi irányítás alatt állnak, ami működésük törvényi kereteit és a pénzügyi 

források elosztását is meghatározza. 

                                                           
3 Európa területén a XX. század elején 24 szuverén állam osztozott. Az I. világháború után az Osztrák–Magyar Monarchia és a Török 

Birodalom széthullása, majd 1991–1993 között a Szovjetunió, Jugoszlávia és Csehszlovákia felbomlása nyomán ez a szám 46-ra emelkedett. 
4 A nemzet történetileg kialakult tartós emberi közösséget jelent, amelyet különböző sajátosságok, például közös származás, nyelv, vallás, 
terület, gazdaság, állam és jogrendszer kötnek össze. Európa keleti felében az előbbi három ismérv szerepe domináns („kultúrnemzet”). 

Nemzetállamnak tekinthető az olyan állam, ahol a kisebbségek aránya nem éri el a 10%-ot (Romsics I. 1998). 
5 Megjegyzendő, hogy 1789-ben még Franciaország lakosságának fele is a hivatalos nyelvtől eltérő dialektusokat vagy nyelveket használt, 
és csak az erőltetett asszimiláció vezetett „tiszta” nemzetállam létrejöttéhez (Jordan, T. G. 1996). 
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Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa országai általában az utóbbi, centralizált típusba tartoznak, amelynek 

feloldását a nemzetállami eszméhez való ragaszkodás és az etnikai kisebbségek elszakadási törekvéseitől 

(szeparatizmusától) való félelem nehezíti. Az Európai Unióhoz való csatlakozás és a demokratikusabb állami 

berendezkedés előmozdíthatja az önkormányzati hatáskörök bővítését a központi hatalom rovására. Kérdés, 

elegendő lesz-e ez a térség valódi integrációjához és kisebbségi problémáinak rendezéséhez. 

3. 3. A népesség növekedése 

Ha a kontinenst felszabdaló politikai határoktól eltekintünk, és Európa népességét a maga egészében vizsgáljuk, 

akkor azt látjuk: földrészünk a XXI. század elején 706 milliós lélekszámával az emberiség 11%-át képviseli. Ez 

az arány feleakkora sincs, mint volt a XX. század elején, amikor földrészünk világpolitikai, gazdasági 

szerepének csúcspontjára, és egyszersmind demográfiai fejlődésének zenitjére ért. Ha Európa népesedésének 

történetére hosszabb időtávlatban tekintünk vissza, akkor népszámlálásokon6alapuló, megbízható adatokra csak 

a XVIII–XIX. század fordulójától támaszkodhatunk, míg korábbról csak többé-kevésbé eltérő becslések állnak 

rendelkezésre (1. táblázat). 

1. táblázat  > Európa és a világ népességének növekedése (millió fő) Forrás: Berentsen, W. H. (1997), Livi-

Bacci, M. (1999), Calendario Atlante de Agostini (2006) 
 

Év Európa Világ Európa aránya a világ 

népességén belül (%) 

Kr. e. 4000 6 – – 

Kr. u. 1 33 252 13 

200 46 257 18 

600 23 208 11 

1340 80 442 18 

1400 56 375 15 

1650 105 620 17 

1850 270 1241 22 

1900 400 1634 25 

1950 530 2530 21 

1995 700 5650 12 

2004 706 6248 11 

Európa népesedési folyamatait a XVIII. század végéig a demográfiai átmenet első szakaszára jellemző igen 

lassú, visszaesésekkel tarkított növekedés jellemezte. A Római Birodalom bukása és a nagy népvándorlások 

viharai a középkor hajnalán az ókori csúcsérték felére apasztották kontinensünk lélekszámát. Az újabb 

gyarapodás hosszú periódusának a XIV. század folyamán a földrészen végigsöprő pestisjárványok vetettek 

véget: Itália, Anglia, Spanyol- és Franciaország népessége 30–40%kal esett vissza. Az elnéptelenedett városok 

és falvak gyászos képet mutattak; ugyanakkor a munkaerőhiány miatt megemelkedett bérek és a földbőség által 

lenyomott élelmiszerárak már a következő növekedési szakasz feltételeit érlelték meg. Hogy a felívelés nem volt 

                                                           
6 Európában a modern kor első népszámlálását 1787-ben, Spanyolországban tartották (Livi-Bacci, M. 1999). 
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gyorsabb, annak oka a harmincéves háborúban keresendő, amely Közép-Európa egyes részein – főként a 

Rajnától a Balti-tengerig nyúló sávban – 1618 és 1648 között felére-harmadára csökkentette a lakosságot. 

A XVIII. századtól felgyorsuló népességnövekedést elsősorban az egész világgazdaság gyújtópontjává, 

centrumává fejlődött iparosodó társadalmak „demográfiai forradalma” váltotta ki. A halandóság csökkenése 

több okra vezethető vissza: lassanként javultak a közegészségügyi viszonyok, háttérbe szorultak a nagy 

járványok, az Újvilágból származó burgonya és kukorica elterjedése változatosabbá tette az étrendet, a fejlettebb 

közlekedés és kereskedelem pedig segítette az élelmiszerek jobb elosztását, a még mindig kísértő éhínség 

leküzdését. A népesség természetes szaporodása a XIX–XX. század fordulóján tetőzött, ám még ekkor is messze 

elmaradt attól a demográfiai robbanástól, amely valamivel később a fejlődő országokon hullámzott végig. A 

demográfiai átmenet elhúzódásában nagy szerepe volt a tengerentúlra irányuló kivándorlásnak, amely épp a 

fiatalok köréből mozgatott meg jelentős tömegeket (az I. világháborút megelőző bő fél évszázadban kb. 50 

millió főt), és ezzel mérsékelte a természetes szaporodás ütemét. Ráadásul a születési arányszám folyamatos 

csökkenése sem egyszerre következett be: Franciaországban már 1820-ban elkezdődött, majd innen még a XIX. 

században átterjedt Dél-Németországra, Katalóniára, valamint Anglia és a Baltikum jelentős részére. A 

demográfiai átmenet harmadik szakaszába való belépés eltérő időpontja így jócskán megváltoztatta az egyes 

európai államok és régiók arányát az össznépességen belül. 

A XX. század folyamán a születési arányszám Európa-szerte tovább csökkent; ezt a folyamatot csak a II. 

világháború után szakította meg enyhe demográfiai föllendülés. A halandósági mutatók eleinte gyorsan, majd az 

utóbbi pár évtizedben már csak mérsékelten javultak. A XX. század vége felé a lassuló természetes szaporodás 

egyre inkább stagnálásba vagy fogyásba ment át. A termékenységi arányszám72006-ban már a legszegényebb és 

legelmaradottabb két országban – Albániában és Törökországban – is alatta maradt a népesség egyszerű 

utánpótlását biztosító szintnek. Európa fejlett országai közül először Németországban, az 1970-es évektől 

mutatkozott természetes fogyás. Valószínűleg a vallási alapon nyugvó értékrend válságával magyarázható, hogy 

a dél-európai országokban a szülési kedv erősen alábbhagyott, és ezek termékenységi mutatói ma már szintén 

jóval alacsonyabbak, mint a földrész átlaga (1,4). Franciaországban vagy a skandináv országokban viszont most 

az európai átlagnál több gyermeket vállalnak a családok, holott néhány évtizede még épp fordított volt a helyzet. 

Egyes népmozgalmi mutatók (természetes fogyás, termékenység) feltűnő hasonlósága ellenére éles észak–déli 

demográfiai választóvonal szeli ketté kontinensünket, amely az egykori szocialista tömb nyugati peremén, a 

leomlott „vasfüggöny” mentén húzódik. E vonal két oldala között az alábbi különbségekre érdemes felfigyelni: 

a) Európa nyugati felében egyetlen ország sincs, ahol a születéskor várható élettartam ne haladná meg a 77 évet; 

a volt szocialista országokban viszont ez a mutató mindenütt 77 év alatt van, sőt az európai FÁK-tagállamok 

lakói még a 70 éves életkor elérésére sem számíthatnak. Kontinensünk keleti felében kiugróan nagy különbség 

van a férfiak és a nők életkilátásai között; a férfiak halandósági mutatói különösen rosszak, sőt számos 

országban még romlottak is a rendszerváltozás óta. Mindez aligha magyarázható mással, mint a szocialista 

rendszer terhes örökségével, az egészségügy nehéz helyzetével, valamint a súlyos civilizációs és környezeti 

ártalmakkal. 

b) Európa legtöbb „nyugati” országában a posztindusztriális jóléti társadalom létrejöttével és a halandósági 

mutatók javulásával párhuzamosan fokozatosan csökkent a termékenység, s így állt be a demográfiai átmenet 

utolsó szakasza. Ezzel szemben a volt szocialista országokban a születési arányszám visszaesése és a 

természetes fogyás a rendszerváltás éveiben hirtelen következett be, és nem a gazdasági fejlettség 

szintjével,8hanem a növekvő létbizonytalansággal, az éveken át hanyatló életszínvonallal függött össze. 

(Magyarország némiképp eltér a posztszocialista modelltől abban, hogy itt a gyermekvállalási kedv korábban is 

igen alacsony volt, és a természetes fogyás már 1981-től állandósult. Ugyanakkor a születéskor várható 

élettartam – a FÁK-tagállamoktól eltekintve – a legrövidebbek között van.) 

c) Európa népességének korösszetétele alapján is kiérdemli az „öreg kontinens” elnevezést. Az idős 

korcsoportok számának egyedülállóan nagy részaránya azonban földrészünk nyugati felére jellemző inkább.9A 

volt szocialista tömb területén a közelmúltig magasabb volt a születési arányszám, a halandósági mutatók pedig 

rosszabbak, mint a fejlett európai államokban; emiatt a lakosság korösszetétele „fiatalosabb”, látszólag 

kedvezőbb képet mutat. 

                                                           
7 A teljes termékenységi mutató az egy nő által élete folyamán világra hozott átlagos gyermekszámot jelenti. A népesség egyszerű 

utánpótlásához e mutató értékének 2,1–2,2 körül kell lennie. 
8 Azokban a latin-amerikai és ázsiai országokban, ahol az egy főre jutó GDP az európai posztszocialista országokéhoz hasonló, még 

jelentékeny természetes szaporodás mutatkozik, és sok esetben a nagyobb termékenységen kívül halandósági mutatóik is kedvezőbbek. 
9 A 60 éven felüliek aránya a Föld valamennyi állama közül – Japán mellett – Monaco, Olasz-, Német-, Görög- és Svédország népességén 
belül a legmagasabb (>23%) (Calendario Atlante de Agostini, 2006). 
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A XXI. század első évtizedeiben Európa „őshonos” lakossága bizonyosan csökkenni fog. A demográfiai 

hanyatlás mértéke és időtartama nem jelezhető előre. A fogyó népességen belül természetesen megnő az idősek 

aránya az aktív keresőkhöz képest, ami komoly, bár nem megoldhatatlan társadalmi gondot jelent. (A legtöbb 

európai ország jelenleg amúgy sem képes elegendő munkahelyet biztosítani a kereső korú lakosság számára.) A 

javuló környezeti állapotú, jómódú, apadó lélekszámú kontinens a túlnépesedett fejlődő országok nyomorgó 

lakóinak szemében azonban egyre kívánatosabb célponttá vált, és úgy tűnik: a bevándorlók emelkedő létszáma s 

az európaitól eltérő demográfiai jellemzőik (magasabb termékenység és születési arányszám) a 

népességcsökkenést ellensúlyozni tudják. A legális és illegális betelepülők közösségeinek nyelvi, vallási, 

kulturális különbözősége azonban társadalmi feszültségek kialakulásához vezet. Hogy milyen mértékben kíván 

vagy kényszerül engedni az „Európa-erőd” ennek a külső nyomásnak, és hogy mennyire életképesek a főleg 

nagyvárosokban kialakuló multikulturális társadalmak – ez is a jövő nyitott kérdései közé tartozik. 

4. 4. A városfejlődés szakaszai 

Európát az urbanizáció igen magas foka jellemzi: a XXI. század elején népességének 3/4-e – sőt a kontinens 

fejlettebb nyugati részén mintegy 4/5-e – városlakó. Az európai városodás több évezredes múltra tekint vissza, 

és maradandó építészeti emlékei szervesen hozzátartoznak földrészünk kulturális örökségéhez. 

A Kis-Ázsia felől Európába átcsapó városépítés első színtere a Kr. e. II. évezredtől kezdve az Égei-tenger 

környéke volt. A fallal körülvett poliszok – a görög városállamok kultikus, szervezési és kereskedelmi 

központjai – még fénykorukban is legfeljebb néhány tízezer lakost számláltak, ám az általuk alapított kolóniák 

révén hatásuk a Földközi-tenger egész medencéjére kisugárzott. Az európai urbanizáció terjedésének következő 

nagy hulláma az itáliai központból kiindulva a Római Birodalomnak messze a kontinens belsejében húzódó 

határáig nyomult. A gondosan megtervezett és a tájba illesztett, pompás középületekkel ékes ókori városok 

mintaképe Róma volt, amely a császárság fénykorában először lépte túl a milliós lélekszámot. A római városok 

egy része nem élte túl az impérium bukását, többsége azonban a rövidebb-hosszabb hanyatlás után ismét életre 

kelt, és új fejlődési pályára lépett. 

A népvándorlás viharainak elcsitultával már az egész kontinensen kezdtek elterjedni azok az új kisvárosok, 

amelyek a feudális és egyházi hatalmi központ védelmi funkcióinak árnyékában kibontakozó kereskedelmi és 

kézműves-tevékenységnek köszönhették virágzásukat. A városi polgárság Európa-szerte mind több kiváltságot 

vívott ki magának, és a feudális államok keretei között, vagy azokból teljesen kiszakadva széles körű 

önkormányzatra tett szert. A késő középkori városfejlődés legjellemzőbb példáit Észak-Itáliában és 

Németalföldön találjuk meg; az utóbbi térség folyton szélesedő, országhatárokon átnyúló kapcsolatrendszerével 

már az Európa-központú világgazdaság csíráit hordozta magában. Az újkor hajnalán azonban még az 

urbanizáció két említett magterületén belül sem haladta meg a városlakók aránya a 12–13%-ot. A városodás 

következő, úgyszólván napjainkig tartó korszakát a XVIII–XIX. század ipari forradalma nyitotta meg. 

Az ipari forradalomnak és a népesség gyors növekedésének párhuzamos folyamata új, a népesség területi 

eloszlására mindmáig meghatározó befolyást gyakorló jelenséget váltott ki: a tömeges belső vándorlást. A 

társadalmi munkamegosztás kibontakozása a város és a falu elkülönülését, a népesség foglalkozási 

átrétegződését, egyszersmind területi átrendeződését vonta maga után. Az újkori gazdasági fejlődésnek ezt a 

szakaszát – amelyet a mezőgazdasági népesség csökkenése, elvándorlása, valamint az iparvárosok keletkezése 

és gyors gyarapodása jellemez – Európa országai nem egy időben érték el. A XVI. századtól – a nagy földrajzi 

felfedezések és a gyarmatosítás nyomán – a társadalmi fejlődés súlypontja egyértelműen kontinensünk nyugati 

részére tolódott át. A polgárosodáshoz döntő lökést adott a reformáció, előkészítve a talajt az ipari, polgári 

forradalom számára. Az eredeti tőkefelhalmozás bázisára, a szabad kereskedővárosok erősödő és gazdagodó 

polgárságára támaszkodó, az ipari forradalom végrehajtásában élen járó nyugati társadalmakban már több mint 

két évszázada tart a termelési eszközök és az ipari munkaerő koncentrációja, a városodásnak, a társadalom 

modernizálásának folyamata. 

Az Elbától keletre berendezkedett társadalmak történelme más útra terelődött. A mongol–tatár inváziókat követő 

török előrenyomulás alapjaiban rendítette meg az itteni államok fejlődését; nagy részük függetlenségét is 

hosszabb időre elveszítette. Társadalmi fejlődésük, polgárosodásuk lelassult vagy elakadt, korai feudális 

berendezkedésük megmerevedett. Gazdaságuk elszegényedett, feudális agrárjellegük konzerválódott, az 

iparosodás elemi feltételei is hiányoztak. Miközben Nyugat-Európa a világgazdaság vezető pólusává, a 

gazdasági-társadalmi haladás centrumává vált, Európa keleti fele elerőtlenedett, függő peremterületté alakult, 

ahol valamennyi meghatározó gazdasági-társadalmi folyamat jelentős történelmi késéssel és többé-kevésbé 

eltérő úton, nagy vargabetűkkel ment végbe. 
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A korán elindult és tartósan intenzív iparosítás két síkon hatott a népesség eloszlására. Egyrészt hatalmas 

összefüggő területeken nagy népsűrűséget hozott létre, másrészt a népesség egyre nagyobb hányadát városokba 

tömörítette. Európa népességének több mint fele azonban még a XIX. század végén is falvakban lakott és a 

mezőgazdaságból élt. Az agrárkeresők aránya 1900-ig csak Nyugat-Európában, Skandináviában és Közép-

Európa fejlettebb, nyugati részén süllyedt 50% alá. 

A mezőgazdaságra épülő preindusztriális társadalmat a falusi települések túlsúlya, valamint a kisméretű városok 

laza hálózata jellemezte. A védekezés kényszere, valamint a földek időnkénti újraosztásával járó faluközösségi 

birtoklás rendszere általában a nagyobb falvak kialakulásának kedvezett. Spanyol- és Görögország jelentős 

részén, Dél-Itáliában, a Párizsi-medencében, Németalföld déli felén és a Rajna-vidéken a szabálytalan 

szerkezetű halmazfalvak terjedtek el, míg az Elbától keletre inkább tervszerűen épült útifalvak, néhol kis 

körfalvak jöttek létre. A Pannon-alföld déli részének, akárcsak Bulgária és Görögország egyes vidékeinek a 

törökdúlás utáni betelepítése szabályos sakktábla alaprajzú falvak építésével járt. Az Ibériai-félsziget északi 

tájain és Franciaország nagy részén a középkorban kialakult aprófalvas településrendszer háborítatlanul 

fennmaradt. A hegyvidékek és az erdei irtványok elaprózott parcelláihoz általában magányos vagy kis 

csoportokba rendeződő falusi települések kapcsolódtak. Észak-Európában és a Baltikum nagy részén a 

szórványtelepülések uralma a XVIII–XIX. századi földreformokkal, a faluközösségi birtoklás felszámolásával 

függött össze. 

A XVIII–XIX. században kibontakozó ipari forradalom először Nyugat-Európában formálta át és bővítette ki a 

korábbi városhálózatot. A modern urbanizáció első szakasza – amelyet joggal nevezhetünk városrobbanásnak is 

– kontinensünk fejlettebb országaiban mintegy másfél századon át tartott, és a XX. század elejére-közepére 

nagyjából véget ért. Európa keleti felében viszont épp ekkor kezdődött az iparosítás és a városnövekedés 

legdinamikusabb korszaka, amely azonban nem volt képes felszámolni az elmaradottság valamennyi bélyegét. 

A modern városfejlődés második szakaszában – amely a XX. század elejétől fogva Európa mind nagyobb 

területein jelentkezett – a központi városok növekedése megtorpant, majd megállt. Rohamosan gyarapodtak 

viszont azok a peremvárosok, amelyek először a tömegközlekedés fő útvonalai mentén tűntek fel, majd a 

gépkocsi elterjedése nyomán egyre inkább szélesedő, már-már összefüggő agglomerációs gyűrűt fontak a 

nagyobb városok köré, és kellemesebb, egészségesebb környezetet, jobb életfeltételeket kínálva vonzották 

magukhoz előbb a lakosságot, majd a munkahelyeket is (szuburbanizáció). 

Az 1970-es, 80-as években Európa legfejlettebb, posztindusztriális társadalmai eljutottak a városfejlődés 

harmadik szakaszába, amelyet az ipar térvesztése és a tercier ágazatok, különösen pedig a kutatás-fejlesztés 

minden tekintetben növekvő szerepe jellemez. Az agglomerációs gyűrűk ugyan még ekkor is 

továbbterjeszkedhetnek, de ez már nem ellensúlyozza a központi városok népességének fogyását. A növekedés 

súlypontja a vidéki (rurális) térségekbe helyeződik át, ahol a települések rég elvesztették tiszta agrárjellegüket, 

és a lakossági infrastruktúra magas színvonalával immár nem maradnak el a városok mögött, amelyekhez a 

fejlett közlekedés és távközlés révén szorosan kötődnek. A dezurbanizáció (ellenurbanizáció) másik nagy 

színtere Délkelet-Európa, ahol az 1990-es években a szocialista ipar összeomlása indított el a falvak irányába 

tartó hirtelen vándorlási hullámot. Az ingázás és a távmunkavállalás bővülő lehetőségei, a fordista 

tömegtermelés hanyatlása, az információs társadalom kibontakozása, a természetes környezet felértékelődése – 

úgy tűnik – továbbra is kedvez a dezurbanizációs folyamatnak. A fejlett európai országokban azonban tanúi 

vagyunk annak is, hogy a központi városok a lakásállomány felújításával, a közlekedés fejlesztésével, a 

túlzsúfoltság csökkentésével, a hatékony környezetvédelmi rendszabályokkal sok helyütt úrrá lesznek a 

hanyatláson, és képesek megtartani vagy letelepülésre csábítani az urbánus életformához vonzódó tehetős, fiatal 

értelmiségi rétegeket (dzsentrifikáció); ez a folyamat együtt jár egy rendezettebb városszerkezet kialakításával-

kialakulásával (3. ábra). A városfejlődés jövőjét tehát az egyidejűleg érvényesülő, egymással ellentétes 

irányzatok helyről helyre, időről időre is változó dinamikája határozza meg. 
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3. ábra  > A nyugat-európai (brit) városszerkezet modellje Chaline, C. (1991) nyomán 

A globalizáció új keletű tendenciái megerősítik a csekély számú világváros (metropolisz) domináns szerepét: 

ezek a nagy befolyással rendelkező transznacionális vállalatok és nemzetközi szervezetek döntéshozó 

központjai, itt tömörülnek az áru-, deviza- és értékpapírpiacok, itt vannak a világméretű tőke- és 

információáramlás lüktető csomópontjai. A széles körű, nemzetközi hatósugarú irányító szerepkör emeli a 

világméretű városhierarchia legfelső szintjére az európai metropoliszok közül Londont és Párizst. Más – 

ugyancsak nemzetközi jelentőségű – funkciók megoszlanak: pl. politikai téren Brüsszel, pénzügyi szempontból 

Zürich, Frankfurt, Luxembourg, a szállítás és kereskedelem terén a hollandiai Randstad-agglomeráció és 

Hamburg szerepe domborodik ki. Számos más európai város is szervesen kapcsolódik abba a globális léptékű 

információs és termelési hálózatba, amelyen keresztül kontinensünk világgazdasági szerepe érvényesül. 

Az európai városhierarchia kvantitatív alapokon álló felmérésére több kísérlet történt. Céline Rozenblat és 

Patricia Cicille (2003) tanulmányában 15 indikátort (abszolútmutatót) választott ahhoz, hogy rangsorba állítsa 

Nyugat-Európa 200 ezer főnél népesebb agglomerációit (180 db): 1. népességszám (2000); 2. népességváltozás 

(1950–1990); 3. tengeri kikötői áruforgalom; 4. repülőtéri utasforgalom; 5. az agglomeráció elérhetősége; 6. 

nagy gazdasági csoportok székhelyeinek száma; 7. nemzetközi bankok száma; 8. turisták száma; 9. nemzetközi 

vásárok száma; 10. évente rendezett nemzetközi kongresszusok száma; 11. múzeumok száma; 12. kulturális 

örökségek száma; 13. egyetemi hallgatók száma; 14. kiadott tudományos folyóiratok száma; 15. publikált 

kutatási jelentések száma. Egyszerű pontozásos módszert alkalmaztak: minden mutató értéke szerint 1-től 6-ig 

kapott pontszámot egy-egy város; így maximum 90 pont volt elérhető. A vizsgálat eredményei alapján hét 

kategóriába sorolták be a nagyvárosokat, egy-egy kategória a városhierarchián belül egy-egy szintet jelöl. A 

legfelső lépcsőfokon Párizs (81 p) és London (76 p), alattuk Madrid (62 p), Amszterdam (59 p), Milánó (57 p), 

majd még lejjebb Barcelona, Berlin, Róma, Brüsszel, Bécs, München, Stockholm és Lisszabon áll (4. ábra). A 

volt szocialista tömb városai kimaradtak a vizsgálatból, de mivel szerepük eléggé elhalványul nyugati társaik 

árnyékában, így a leginkább versenyképesek (Prága, Budapest, Varsó) is valószínűleg csak a negyedik szinten 

lépnének be a körbe. 
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4. ábra  > Európa nyugati felének városhierarchiája tizenöt indikátor pontértékei szerint, Rozenblat, C.–Cicille, 

P. (2003) alapján 

5. 5. Európa gazdasága 

Amíg Európa népességének aránya egyre gyorsabban zsugorodik a világ össznépességén belül, addig a Föld 

teljes termelési értékéből – noha e téren is jelentősen mérséklődött súlya az elmúlt évszázad folyamán – még 

mindig több mint 1/3-dal részesedik. Hasonlóan nagy szerepe van a nemzetközi tőkeáramlásokban is: az 

ezredforduló adatai szerint világviszonylatban a külföldre irányuló működőtőkének jóval több mint a fele az 

európai országokból származott, jelentős profithoz juttatva kontinensünk fejlett államait. A földrész fejlett 

országai ugyanakkor az amerikai és japán tőkebefektetések fontos befogadói is; részesedésük a világ összes 

működőtőke-beáramlásából 45–50% között mozog. 

Másfél évszázaddal ezelőtt – némi túlzással nyugodtan állíthatjuk – gazdasági téren Európa a világot jelentette. 

A tengerentúli földrészek Észak-Amerikával együtt sem voltak egyebek, mint az európai gyarmatosító hatalmak 

gazdaságának alárendelt tartozékai, kiszolgáltatott nyersanyagtermelői, részben pedig fogyasztópiacai. Az 

utolsó évszázad egyetemes gazdaságtörténete Európa és a világ kölcsönös gazdasági-politikai kapcsolataiban 

bekövetkezett gyors és gyökeres változások krónikája. E változások lényegét némi leegyszerűsítéssel úgy 

lehetne összefoglalni, hogy Európa – korábbi monopolisztikus helyzetét feladva – a Föld kiterjedt részét még 

mindig vonzáskörében tartja ugyan, de már csak egyike a világgazdaság három centrumának, a „nagy triádnak”. 

Sajátos vonása, hogy e szerepet a történelem során felhalmozott anyagi és szellemi erőforrásai birtokában nem 

egyetlen ország, hanem a földrész fejlett államainak együttese tölti be. 
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Európa – a tőkés világgazdaság szülőföldje – a XIX–XX. század fordulóján ért hatalmának csúcspontjára: ekkor 

a világ ipari termelésének 62%-át adta. Az európai államok között a vezető helyet – kissé már elmaradva az 

USA mögött – a világtörténelem legnagyobb birodalmának anyaországa, Nagy-Britannia mondhatta magáénak: 

a szigetországból származott a Föld ipari termelési értékének 18,5%-a; ugyanakkor Németország részaránya 

13,2%, Oroszországé 8,8%, Franciaországé 6,8% volt (Kennedy, P. 1992). Az egy főre jutó GDP-t tekintve 

azonban – amint arról Angus Maddison (1996) változatlan árakra átszámított adatsora (5. ábra) tanúskodik – 

Észak-Amerika fölénye már a XIX. század első felében megnyilvánult; épp a magasabb életszínvonal révén 

tudta a bevándorlók tömegeit Európából magához vonzani. Ez a fölény azután a két világháború idején tovább 

erősödött, és az utóbbi fél évszázadban Európa fejlett államainak is csak kemény erőfeszítés és összefogás árán 

sikerült a világgazdaság élvonalába visszatérni. A földrészen belül az integrációs folyamat terjedésének, a 

növekvő kohéziónak kitűnő tanújele Dél-Európa felzárkózása a centrumországokhoz. Ezzel szemben a 

kontinens keleti fele – amely összességében a déli peremnél fejlettebb volt – a szocialista rendszer zsákutcájából 

kijutva az 1980-as, 90-es években Latin-Amerika szintjére esett vissza. Az Európát kettészelő politikai és 

társadalmi vasfüggöny leomlása után tehát a kontinensen belüli gazdasági szakadék – legalább átmenetileg – 

még tovább mélyült. 

Ez a szakadék természetesen a lakosság életszínvonalának jelentős eltérésében is kifejeződik. A kontinens 

nyugati részén a XX. század második felében létrejött a jóléti állam európai modellje, amelyet az Egyesült 

Államoktól vagy Japántól eltérően az jellemez, hogy a központi költségvetés igen aktív szerepet vállal az oktatás 

és az egészségügy finanszírozásában, valamint a társadalom elesett, hátrányos helyzetű rétegeiről 

(munkanélküliek, időskorúak stb.) való gondoskodásban. Az ezzel járó adóterhek azonban végső soron 

megemelik a termelési költségeket, ami hátrányt jelent a világméretű versenyben; ez pedig a leggazdagabb 

európai országokat is arra késztette, hogy az utóbbi időben a társadalmi szolidaritás elvének rovására 

mérsékeljék a jóléti rendszerek állami támogatását. 

 

5. ábra  > Az egy főre jutó GDP alakulása 1820–1992 között Maddison, A. (1995) szerint 
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Európa kereső lakosságának 1/10-ét a mezőgazdaság, 1/3-át az ipar foglalkoztatja; a harmadik – szolgáltató – 

szektor domináns jellege egyre feltűnőbbé válik. Európa országai között számottevő fejlettségi különbségek 

vannak, s ezek a foglalkozási szerkezetben is tükröződnek. Az Európai Unió 2004 előtti tagállamai (az EU15) 

közül csupán Görögországban és Portugáliában van 10% felett az agrárkeresők aránya; ezzel szemben a volt 

szocialista országok nagyobb részében még mindig 10–20% ez az érték. Általánosan érvényesülő tendencia az 

ipari keresők számának csökkenése, a dezindusztrializáció, amely az ágazati szerkezetváltással és a 

termelékenység növekedésével együtt zajlik le. 

Jóllehet az első és második szektorban foglalkoztatottak aránya visszaszorulóban van, ez egyáltalában nem utal 

jelentőségük elvesztésére. Különösen vonatkozik ez az iparra, amely továbbra is meghatározó szerepet játszik 

Európa gazdaságában csakúgy, mint világkereskedelmi tevékenységében. 

Az európai ipar elhelyezkedésében – az ipari forradalom kezdetétől az 1970-es évekig – a legfontosabb szerep a 

szén- és vasérc-előfordulásoknak jutott. A kontinens nagy, összefüggő iparvidékei általában még ma is 

egybeesnek a nagyobb szénmedencékkel, kisebb részben a vasérctelepekkel, jóllehet a valamikori alapokat 

biztosító bányászati tevékenység már többé-kevésbé elsorvadt, a kohászati termelés összezsugorodott. Az 

alapanyaggyártó és energiatermelő bázisokra az elmúlt évszázadok során rátelepedett széles skálájú 

feldolgozóipar azonban mindmáig kiemelkedő ipari térségekké avatja az egykori telephelyeken kifejlődött 

koncentrációkat. A skót és közép-angliai, dél-walesi iparvidékek, az Észak-Franciaország és Dél-Belgium 

határvidékén húzódó Sambre–Meuse körzet, a francia–német határ menti Saar–Moselle vidék, a hatalmas Ruhr-

komplexum, a szász és cseh ipari gócok, Szilézia és a Donyec-medence – megroppanva ugyan, ám a 

reindusztrializáció keretében megújult, korszerűbb ágazati struktúrával – jelenleg is Európa legfontosabb ipari 

tengelyének meghatározó elemei. Később hasonló, de szerényebb jelentőségű mágnesszerepet játszottak az 

észak-spanyolországi, az ausztriai, a svédországi, a jugoszláviai és a romániai szén-, illetve vasérclelőhelyek. 

Manapság azonban az Európában felhasznált ércek zöme tengerentúlról érkezik, a korszerű energiahordozókat 

(kőolajat, földgázt, villamos áramot) pedig terebélyes vezetékhálózatok juttatják el szinte mindenhová. Az 

energiaellátás az „öreg kontinens” gazdaságának sebezhető pontja: a felhasznált földgáznak kb. 60%-a, a 

kőolajnak 4/5-e más kontinensről – elsősorban Szibériából, valamint Észak-Afrikából és a Közel-Keletről – 

származik. 

Az európai nagyvárosok ipari funkciói ma is jelentősek. Egyesek mint fővárosok fokozatosan bővülő munkaerő- 

és fogyasztópiacukkal, nagy innovációs képességükkel, a szellemi erőforrások koncentrációjával vonzottak 

főleg különböző fogyasztási cikkeket előállító ipart (London, Párizs, Bécs stb.). Mások hajózható vízi utak 

mellett nőttek fontos ipari gócokká (Glasgow, Liège, Rouen, Lyon, Strasbourg, Frankfurt, Düsseldorf). Az ipart 

tömörítő nagyvárosok harmadik csoportját a forgalmas tengeri kikötők alkotják (Bristol, Liverpool, Hamburg, 

Rotterdam, Antwerpen, Bordeaux, Marseille, Barcelona, Genova, Pireusz, Burgasz, Odessza, Riga, Göteborg). 

Korábban főleg az importált élelmiszerek, élvezeti cikkek (gabona, hús, rizs, kávé) és különböző nyersanyagok 

(textil, bőr) feldolgozása, a hajógyártás, majd a kőolaj-finomítás, a vaskohászat és az acélgyártás vált a tengeri 

kikötővárosok jellemző iparává. Európa nagy ipari koncentrációi általában vegyes profilúak, bár eredetileg 

homogén ágazati telephelyekből indult el fejlődésük. Ilyen homogén szerkezetű ipari gócok a legutolsó fél 

évszázadban is jöttek létre. A II. világháború után iparosodó egykori szocialista országokban az új városok 

egész sora született 1950–70 között. 

A fejlett nyugat-európai országokban – az amerikai Szilícium-völgy mintáját követve – a csúcstechnológiai ipar 

fejlesztésére, a kutatóbázis biztosítása érdekében főleg egyetemi városok közelében „technológiai parkok”, 

„technopoliszok” szervezését és kiépítését kezdték meg az utóbbi évtizedek folyamán. Nagy-Britanniában az 

„M4-es korridor” mentén, a London–Bristol közötti szakaszon telepedtek le a csúcstechnológiai szektorhoz 

tartozó vállalatok. Franciaországban Párizs déli szegélyén létesült a „Tudomány Városa”. Cannes közelében 

Sophia Antipolis és Grenoble mellett Meylan hivatottak a kutatás-fejlesztés jövőbe mutató céljainak 

szolgálatára. Olaszország északi sarkában, Torino körül alakult ki fejlett technopolisz-zóna. A technopoliszok 

növekedése gyors, tudományos és képzési feladataik a termelés és a szolgáltatások legígéretesebb ágait foglalják 

magukban (informatika, telekommunikáció, robottechnika, biotechnológia). 

Ezek az új jelenségek jelzik azokat a szerkezeti változásokat, amelyek révén Európa fejlettebb része reagált az új 

világgazdasági kihívásokra: a haladás élvonalát jelentő csúcstechnológiai ágazatok térhódítását az alacsony 

bérszínvonalú térségekbe húzódó klasszikus iparágak rovására (6. ábra). E folyamattal párhuzamosan 

fokozatosan halványul a stratégiai ágazatok nemzeti jellege, gyorsan nő a multi- és szupranacionális 

intézmények és vállalatok szerepe. 
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6. ábra  > A kék farmer (blue jeans) világkörüli útja az alacsony szállítási költségekkel is összefüggő új globális 

területi munkamegosztást tükrözi. A textiliparból jóformán csak a divattervezés (design) és néhány 

munkafolyamat fő színtere maradt Európa. Forrás:   http://www.globalisierung-online.de  

Az ipar színvonalának területi eltéréseit tükröző hatékonysági mutató, az egy ipari keresőre jutó termelési érték 

5–7-szeres különbsége az egyes országok ipari tevékenységének három alapvető összetevőjére utal: a munkaerő 

képzettségére, a technológia fejlettségére s nem utolsósorban az előállított termék piaci értékére. Nem meglepő 

tehát, hogy az általános fejlettség és az ipari hatékonyság szoros térbeli összefüggésről árulkodik. 

Teljesen azonos helyzet alakult ki a mezőgazdasági termelés színvonala tekintetében is. Ennek a fejlődése nem 

volt olyan töretlen és széles körű, mint az iparé, sőt esetenként a tartós stagnálás jelei mutatkoznak. Európa 

agrárpiaca telítődött, a piacgazdaság zavartalan érvényesülését protekcionista törekvések gátolják. A fejlett 

országokban az agrárszektor működtetését nem csupán gazdasági, sokkal inkább politikai megfontolások 

határozzák meg, ezért általában jelentős az ágazat állami támogatása. A hatékonyság, az egy mezőgazdasági 

keresőre jutó termelési érték Európa egyes térségei között 3–4-szeres eltérést mutat. 

A mezőgazdaság színvonala nemcsak a területegységre vagy az egy keresőre számított termelési értékkel, 

hanem pl. a növénytermesztésben elért termésátlagokkal is jól jellemezhető: történelmileg kialakult sajátos 

koncentrikus elrendeződést mutat, amelynek középpontjában az európai agrárpiac magterületeként a Benelux 

országok, Franciaország északi része és Nyugat-Németország állnak. Itt a legmagasabb a föld értéke, 

nyilvánvaló tehát, hogy csak jelentős ráfordításokkal, nagy terület- és tőkeintenzitással lehet kifizetődő a 

termelés. Az 1979–1781. évekre vonatkozóan valamennyi kultúrnövény hektáronkénti hozamát gabonaegységre 

átszámítva volt lehetőségünk a növénytermesztés színvonalának térképét megszerkeszteni (Probáld F. 1990). A 

növénytermesztés intenzitás-görbéi nem a talaj és az éghajlat által megszabott természetes termékenységhez – 

az agroökológiai potenciálhoz –, hanem a fő piactól mért távolsághoz igazodtak. Az övezetes rendet kissé 

torzító, magasabb szintű termelést mutató kelet-közép-európai és délkelet-európai sáv a szovjet felvevőpiac 

hatását tükrözte. 

Valamennyi növény hozamának számbavétele helyett elegendő lehet az öt legfontosabb, széles körben elterjedt 

kultúra – a búza, a kukorica, az árpa, a burgonya és a cukorrépa – termésátlagait figyelembe venni. (Ez esetben a 

http://www.globalisierung-online.de/
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viszonyítási alap az adott növények összeurópai átlaghozama, egy-egy ország agrártermelési színvonalát pedig 

az öt növénynek a vetésterülettel súlyozott átlagai jellemzik.) Az így nyert értékek és a valamennyi 

kultúrnövényre kiterjedő számítás eredményei között – az országok sorrendjét tekintve – igen szoros 

rangkorreláció van (rs = 0,81), ami igazolja, hogy az öt fő kultúra alapján is kielégítő pontossággal leírható a 

növénytermesztés intenzitásának térbeli rendje. A számításokat 1998. évi adatokkal elvégezve a korábbinál is 

szabályosabb térszerkezet ismerhető fel, ami a szovjet piac „zavaró” hatásának megszűntével magyarázható. 

Feltűnő még az Európai Unió agrártámogatását élvező államok fokozott előretörése és a háború sújtotta balkáni 

államok leszakadása is (7. ábra). (Természetesen az országokon belüli finomabb eltérések valósághű 

bemutatását ez az erősen generalizált, modellszerű ábrázolás nem teszi lehetővé.) 

 

7. ábra  > A mezőgazdaság színvonalának területi különbségei öt fő kultúrnövény terméshozamai alapján 

(1998; európai átlag = 100) Forrás: Takács Laura számításai a FAO Production Yearbook adatai alapján 

A mezőgazdaság termékszerkezetének kialakításában fontos szerepet játszik az éghajlat. A hőmérsékleti értékek 

szerint Európában délről észak felé haladva négy, egymástól lényegesen eltérő vonásokkal rendelkező övezet 

különböztethető meg: 

a) A szubtrópusi kultúrák övezete a mediterrán Európa tengerparti peremeire, valamint az Ibériai-félsziget 

nagyobb részére terjed ki. Az övezet déli szegélye a citrusfélék termelési öve, északi határát pedig a csaknem 

teljes fagymentességet kívánó olívatermelés elterjedése jelzi. 

b) A meleg-mérsékelt vagy másképpen kukorica-búza övezet az olívatermelés és a kukoricatermelés északi 

határvonala között terül el. Észak felé nagyjából a 19–20 °C-os júliusi izoterma vonaláig terjed. Ezen a sávon 

belül jelölhető ki a szőlőtermelés északi határa is. 

c) A hűvös-mérsékelt övezet a kukorica-, illetve a búzatermelés északi határvonalai között húzódik. Itt van a 

burgonyatermelés legfontosabb színtere. A búza északi elterjedési határa a 13–14 °C-os júliusi izoterma vonalát 

követi. 
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d) Az északi övezetet a búzahatár és az Északi sarkkör fogja közre. A rövid, hűvös nyár csak az árpa 

termesztését teszi lehetővé. A zárt tűlevelű erdők között néhány százalékra zsugorodik a szántóföldi 

gazdálkodás területe. 

Európa legjobb talajai a meleg-mérsékelt övezetben, illetve annak északi peremén vannak. Ezek a magas 

termőképességű, löszös-vályogos anyakőzeten kialakult erdőtalajok borítják a Párizsi-medencét, Belgium és 

Közép-Németország területét. Lengyel-Sziléziában, a Magyar- és a Román-alföldön, valamint az ukrán–orosz 

feketeföld-övezetben a csernozjom, illetve különböző mezőségi talajok uralkodnak. A klimatikus tényezők 

nemcsak a növénytermesztésen belül alakították ki a többé-kevésbé jellemző szerkezetet, hanem az 

állattenyésztés regionális sajátosságaiban is jelentkezik hatásuk. A szarvasmarha-tenyésztés fő bázisa az óceáni 

éghajlati tartományban és az Alpok térségében van, ahol a művelhető terület nagy százaléka értékes rét, és ahol 

a szántóföldi termelésen belül igen magas a lédús takarmányok aránya. Egészen jelentéktelen szerepet tölt be a 

szarvasmarhatartás a száraz éghajlatú és ezért értékes takarmányokban szegény mediterrán Európa területén. A 

rét-legelő területek silányabb minősége, a takarmánytermelés nehézségei tükröződnek Közép- és Kelet-Európa 

aszályos területeinek alacsony szarvasmarha-sűrűségében. 

A sertéstenyésztés is Európa északnyugati országaiban koncentrálódik, mivel itt az árpa- és burgonyatermelésre, 

valamint a tejipar melléktermékeire támaszkodhat. Délkelet-Európa kukoricaövezete ugyancsak a 

legintenzívebb tenyésztési területhez sorolható. 

A gyenge minőségű – szarvasmarhatartásra már nem alkalmas – rét-legelőket mind az óceáni, mind pedig a 

mediterrán Európában juhtenyésztéssel hasznosítják. Ennek megfelelően Európa legnagyobb juhállományát a 

Balkán-félszigeten, illetve a Brit-szigeteken találhatjuk. 

Az első és a második szektor foglalkoztató ereje, a társadalmi termék előállításában betöltött szerepe csökkenő 

irányzatot mutat; ezzel ellentétes tendencia – a mezőgazdaság átmeneti térnyerése az 1990-es években – csak 

Délkelet-Európa néhány, a piacgazdasági átmenet nehézségeivel küzdő országában figyelhető meg. Általánosan 

jellemző viszont a tercier szektor bővülése; ennek egy része hagyományos jellegű (pl. közlekedés, szállítás, 

elosztás), másik része kifejezetten a fejlett társadalmakhoz kötődik (pénzügyi, információtechnológiai, képzési 

és kutatási-fejlesztési szolgáltatások); az utóbbiakat kvaterner szektor néven is szokás megkülönböztetni. A 

szolgáltatások első nagy térhódítása az iparosodással párhuzamosan ment végbe, s meghatározó szerepkörét az 

új információs és kommunikációs technológiák elterjedése, a nagy népességtömörülések kialakulása nyomán az 

utóbbi néhány évtizedben nyerte el. Lényegében ennek tükrében követhető területi elhelyezkedésének sémája is. 

Más szóval az elmúlt évszázad gazdasági és urbánus fejlődését egyértelműen a szolgáltatások dúcolták alá, s 

hatékony szerepet vállaltak az életminőség javításában, a politikai, igazgatási és kulturális rendszerek 

kiépülésében. 

Kiemelésre kívánkozik a közlekedés jelentősége, amely a vasútépítés kezdete óta világviszonylatban is a 

legsűrűbb hálózattal szőtte be Európát. Az utóbbi fél évszázadban a vasút jelentősége a személy- és 

teherfuvarozásban egyaránt visszaszorult, kiépült viszont az autópályák és a sajátos feladatot ellátó csővezetékek 

átfogó rendszere. A távolsági személyforgalomban növekvő szerephez jutottak a légikikötők, amelyek a 

környező régiók fejlesztését is nagyban előmozdítják. A szárazföldi közlekedés legfontosabb útvonalai észak–

déli irányban szelik át kontinensünket. A hidegháború örökségeként hiányos viszont a kelet–nyugati forgalom 

infrastruktúrája, s Európa keleti felének út- és vasúthálózata egyébként is elmarad a kor követelményeitől. A 

kontinens légterének zsúfoltsága, valamint a gépjárműforgalom káros környezeti hatásai és pazarló üzemanyag-

fogyasztása lassanként az ágazatok közti újabb eltolódás felé, a vasúti és a vízi szállítás reneszánsza és a 

szállítási módok ésszerű kombinációja irányába mutatnak. Az európai kontinenst egészében átfogó egységes 

közlekedési rendszer kiépítése, valamint a szomszédos földrészekkel való kapcsolat fejlesztése a következő egy-

két évtized kiemelkedően fontos programja. A fő cél a földrész belső kohéziójának erősítése, a nehezen 

megközelíthető és ezért hátrányos helyzetű peremvidékek felzárkóztatása; lehetséges azonban, hogy a kiépülő 

hálózat fő haszonélvezői a közlekedési korridorok mentén sűrűsödő csomópontok, végső soron pedig a már 

meglévő centrumtérségek lesznek (Erdősi F. 2004). 

6. 6. Európa regionális tagolódása 

Európa történelmi múltjából következően sokféle ellentmondással szabdalt kontinens. A természeti környezet is 

szélsőséges eltéréseket mutat, legfőképpen azonban a társadalmi-gazdasági vonásokban tárulnak fel roppant 

nagy különbségek. A népmozgalmi mutatók, a foglalkozási szerkezet, a városodási tendenciák egyaránt jelzik: a 

legfontosabb választóvonal – amely a gazdasági fejlettség eltérő szintjén álló országcsoportokat különít el – az 

egykori szocialista tömb országait választja el a fejlett Európától. Az előbbiek esetében az egy főre jutó GDP 
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(2005-ben) 10 ezer euró alatt van, utóbbiaknál viszont a 20 ezret is meghaladja; igaz, az „átmeneti zónába” (10–

20 ezer euró) is tartozik néhány ország: a „keleti éltanuló” Szlovénia, a „Nyugat” lemaradt országai, Portugália 

és Görögország, valamint a két – az európai integrációhoz csak 2004-ben csatlakozott – szigetország, Málta és 

Ciprus. A nyugat–keleti törésvonal újabb fokozatát észleljük, ha Kelet-Közép-Európán túl a Független Államok 

Közössége vagy a Balkán-félsziget irányába haladunk tovább. A legszegényebb és a leggazdagabb európai 

országok értékei között óriási a különbség; ez még akkor is jelentős marad, ha a GDP-értékeket hivatalos 

devizaárfolyam helyett az életszínvonal szempontjából mértékadó vásárlóerő-paritáson számítjuk át.10 

Bár Európa nyugati felének országai a világ leggazdagabbjai közé tartoznak, közöttük – főként pedig az egyes 

kisebb régiók között – még mindig számottevő fejlettségi különbségek vannak. A társadalmi-gazdasági 

ismérvekből kirajzolódó térszerkezeti alapvonásokat az utóbbi időben többen is megkísérelték szemléletes 

modellekbe foglalni. 

Már a népsűrűségi térképre pillantva is szembeötlő, hogy kontinensünk legsűrűbben lakott területsávja Délkelet-

Angliától a Benelux államokon, a Rajna-vidéki urbanizációs tengelyen és Svájcon keresztül Észak-

Olaszországig húzódik. Ez a térség autópályákkal és vasutakkal át-, meg átszőtt, és ezen a sávon belül 

helyezkednek el a legnagyobb iparvidékek; közülük a két világháború között még az északiak számítottak a 

fejlődés motorjának, újabban viszont a korszerűbb ágazati szerkezetet mutató déli szárny dinamikus előretörése 

figyelhető meg. A termelés számos munkafolyamata ugyan kiszorulóban van az egész övezetből, ám továbbra is 

az itt felnövekedett városokban található a legtöbb transznacionális vállalat irányító központja, itt tömörülnek a 

legtőkeerősebb bankok, a forgalmas légikikötők (8. ábra), itt vannak a nemzetközi jelentőségű politikai 

döntéshozó centrumok. A szellemi erőforrásaival és fogyasztói potenciáljával is kiemelkedő, enyhén ívelt 

formájú fejlődési centrumövezetet Roger Brunet (1989) nyomán „kék banán” néven szokták emlegetni (9. 

ábra). 

 

                                                           
10 Az összevethetőséget szem előtt tartva itt és a könyv további fejezeteiben, az egyes országok esetében, az Európai Unió statisztikai 

hivatalának adatbázisából származó egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP/fő) adatokat tüntettük fel, euróban (nominális értékben, azaz 

nem vásárlóerő-paritáson) megadva. Az Eurostat adatbázisban nem szereplő államok GDP-adatait a hivatalos középárfolyamon számítottuk 
át euróra. 
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8. ábra  > Európa nagyvárosainak légiutas-forgalma 2002-ben Erdősi F. (2004) nyomán 

 

9. ábra  > Európa magterülete és fejlődési tengelyei; térszerkezeti modell Dicken, P. (1998) nyomán, 

kiegészítve 

Ez a zóna már régen is vezető szerepet játszott, több történész e térségre mint a középkori Európa gazdasági 

terének gerincére tekint. Ebben a sávban, az Alpokat is keresztező közlekedési útvonalon bonyolódott le a 

kontinens belső kereskedelmi forgalmának legnagyobb hányada, és itt helyezkedett el a nagyvárosok többsége 

is; a későbbiekben e zónában bontakozott ki az ipari forradalom, s így a kapitalista korszak kulcsövezetévé vált 

(Braudel, F. 2003; Pounds, N. 2003). 

Ehhez az újkori történelemben mindig is vezető szerepet játszó zónához nyugat és kelet felől több száz 

kilométer széles, a csúcstechnológia és a kutatás-fejlesztés számos központjának otthont adó holdudvar 

csatlakozik. Lendületes fejlődés megy végbe a Földközi-tenger partvidékén, a Barcelona–Lyon–Bologna által 

közrefogott ún. „napfényövezetben” is; itt egyértelműen a szolgáltató ágazatok (pl. turizmus, formatervezés) és 

a fordista tömegtermeléssel szemben egyedi igényeket kiszolgáló kis- és középvállalatok a gazdasági 

előnyomulás zászlóvivői. A különösen dinamikus térségekből a fontosabb közlekedési folyosók mentén 

terjednek tovább a fejlődést gerjesztő innovációk a kontinens peremei, illetve Közép-Európa keleti része felé. 

A fejlettség regionális szintű egyenlőtlenségi vizsgálatai általában a vásárlóerő-paritáson számított GDP/fő 

értéket veszik alapul (10. ábra). Az ebből kirajzolódó kép meglehetősen szabálytalan elrendeződést tükröz, 

amelyből többé-kevésbé összefüggően Dél-Németország, Ausztria, Svájc és Észak-Olaszország emelkedik ki. 

Jóval átlag feletti fejlettséget mutat azonban számos ritkán lakott észak- és nyugat-európai régió is, amelyek a 

centrumtérség fogalmába semmiképp sem illenek bele. Közelebb visz a kontinens gazdasági centrumának 

lehatárolásához, ha a népsűrűséget és a gazdasági fejlettséget együttesen kifejező gazdasági sűrűség (GDP/km2) 

meglehetősen ritkán alkalmazott mértékszámát vizsgáljuk. Így már elég egyértelműen kirajzolódik egy Közép-

Angliától Közép-Olaszországig húzódó, területileg összefüggő, magas gazdasági sűrűségű ív, amely – bár dél 
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felé messzebbre nyúlik – kissé valóban a Brunet-féle „kék banánra” emlékeztet. Ezen a területen kívül, 

„magányos szigetek” formájában jelennek meg egyes nagyvárosok, illetve fővárosok gazdasági csomópontjai, 

valamint pár jellegzetes iparvidék. Európa keleti felében kizárólag néhány főváros és a hozzá tapadó régió 

mutatja – inkább csak pontszerűen – a kontinentális centrumtérségben megfigyelt gazdasági sűrűsödést; 

hosszabb, esetleg az országhatárokon is átnyúló tengelyek léte azonban e módszerrel nem igazolható (Probáld 

F.–Szabó P. 2005). 

 

10. ábra  > Az egy főre jutó GDP regionális különbségei az Európai Unióban (2002, vásárlóerő-paritáson) 

Forrás: Eurostat 

A vasfüggöny lebontása után a piacgazdasági átmenet útjára lépő volt szocialista országokban épp a nyugati 

határvidék régiói tudtak leghamarabb bekapcsolódni az új irányú fejlődésbe, melynek legfőbb közvetítői az 

innovációk befogadására legfogékonyabb, infrastruktúrával legjobban ellátott nagyvárosok lettek. Ezek az ún. 

kapuvárosok egymással csak laza kapcsolatban állnak, viszont ezernyi szállal kötődnek a „kék banán” 

övezetéhez, ahonnan az elmúlt évszázadok során is kapták – igaz, több-kevesebb késéssel – a fejlődés 

impulzusait. A piacgazdasági átmenet e hídfőállásai Gdańsktól Prágán és Pozsonyon, Győrön át Budapestig 

Grzegorz Gorzelak (1996) szerint – a „kék banán” halvány keleti tükörképeként – bumeránghoz hasonló 

alakzatot formálnak a térképen. 

A modellszerűen egyszerűsített és jól csengő névvel ellátott ábrázolások nyilvánvalóan igen alkalmasak a 

szélesebb közvélemény és a politikai döntéshozók érdeklődésének fölkeltésére; így aztán a „kék banán” 

valóságos divathullámot indított el. Az Európai Unió például a London–Párizs–Milánó–München–Hamburg 
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ötszöget (pentagont) állította előtérbe, mint a globális integráció centrumtérségét. K. R. Kunzmann (1992) 

szerint a nagyvárosok és vonzáskörzeteik által kirajzolt „szőlőfürt”, L. van der Meer (1998) szerint a 

nagyvárosokat közlekedési-távközlési tengelyekkel összefűző „vörös polip” a gazdasági fejlődés magterülete. 

Európa regionális sokszínűsége azonban minden általánosítást megnehezít, van tehát igazság J. Goddard (1995) 

ironikus véleményében, aki szerint kontinensünk térképének tarkasága egy gyümölcssalátás táléhoz hasonlatos, 

és ezért szimpla banán- vagy szőlőfürt-modellel közelítőleg sem írható le. 

Ha az aránylag gyorsan változó finomabb térszerkezeti vonásoktól eltekintünk, és nagyobb figyelmet fordítunk 

a gazdálkodás természeti feltételeire, valamint a társadalmi-gazdasági szempontból ma is jelentős 

államhatárokra, akkor Európa égtájak szerinti tagolását követhetjük, amely sokrétű, huzamosan érvényesülő 

társadalmi-gazdasági tartalmat hordoz. Ennek a „klasszikus” felosztásnak a jegyében különösebb gond nélkül 

határolhatók le a mediterrán Dél-Európa, az óceáni Nyugat-Európa, a skandináv térséget magában foglaló 

Észak-Európa és a FÁK határától az Urálig terjedő Kelet-Európa országcsoportjai. 

Európa térfelosztása csak a XX. században került a történészeket és a geográfusokat élénken foglalkoztató, a 

közvéleményben széles körű visszhangot kiváltó kérdések közé. Az eredetileg tudományos szempontok alapján 

készült térfelosztások némelyike olykor felkeltette a politikusok és publicisták figyelmét is, és széles körben 

ismertté válva szinte önálló életet kezdett, politikai vagy ideológiai töltést nyert, és más – nem kevésbé reális 

alapon nyugvó – felosztásokat háttérbe szorítva vissza is hatott a társadalom térbeli szerveződési folyamataira. 

Ez a jelenség jól megfigyelhető, ha tanulmányozzuk Európa különböző, múlt századi térfelosztásait, 

amelyeknek előtérbe kerülése vagy elhalványulása csak részben magyarázható a kontinenst átszelő társadalmi-

gazdasági törésvonalak elmozdulásával és az alapegységnek tekinthető államok határváltozásaival (11. ábra).11 

 

11. ábra  > Európa térfelosztásának jellemző típusai 

A legtöbb vitát a történészek és a geográfusok körében Közép-Európa fogalmának értelmezése12váltotta ki; itt 

ugyanis a korántsem éles határok kijelöléséhez a természetföldrajz vajmi kevés támpontot kínál. Pusztán 

történettudományi alapon e térség egyik fele Nyugat-Európához számítható, másik fele pedig Kelet-Európa 

egyik alrégiójaként fogható fel, míg más vélemények szerint Kelet-Közép-Európa teljesen önálló régiónak 

tekinthető. Pándi Lajos (1995) a geográfus A. Penck által 1916-ban alkotott „Köztes-Európa” fogalmát vette át, 

amelynek keretébe a német és az orosz-szovjet birodalom közé zárt, gyakorta változó határú kis államok 

Finnországtól Görögországig terjedő övezetét sorolta. Az Európa Tanács a kontinens társadalmi-gazdasági 

kettészakadásának idején – 1965 és 1970 között, amikor Közép-Európa fogalma a vasfüggöny leereszkedése 

                                                           
11 Ezekről részletesebben lásd PROBÁLD F.–SZABÓ P. (2005). 
12 Közép-Európa fogalmának a geográfia és a történettudomány keretében könyvtárnyi szakirodalma van, amelynek akár csak vázlatos 

áttekintése is meghaladná e könyv lehetőségeit. Részletes irodalomjegyzékkel szolgál a Földrajzi Közlemények ezzel a kérdéssel foglalkozó 
különszáma (CXIX/2 sz. 1995), valamint PAP N.–TÓTH J. (1997) és ROMSICS I. (1998), LENDVAI L. F. (1998). 
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folytán látszólag kiüresedett – szakértői konferenciák egész sorát szervezte meg földrészünk lehatárolásának és 

térfelosztásának tisztázására (Sattler, R. J. 1971). A tankönyvünkben követett beosztás – Délkelet-Európa 

különválasztásától eltekintve – az akkor kialakult, a hazai földrajztudományban is nagyjából elfogadott 

konszenzushoz igazodik. 
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Chapter 2. Az Európai Unió 

Probáld Ferenc, Szabó Pál 

1. 1. Az Európai Unió létrejöttének okai és előzményei 

A XXI. század elején a világgazdaság egyik fő hatásközpontja a kemény politikai alkufolyamat során 

fokozatosan kialakult Európai Unió, amelynek magterületéhez mind szorosabban kötődnek a kontinens 

periferikus helyzetű országai is. A területi munkamegosztás új európai rendszerének létrejötte fontos, ámde 

ellentmondásoktól sem mentes társadalomföldrajzi folyamat. A túlhaladott nemzetállami elvek lassú feladásával 

párhuzamosan erősödik a regionalizmus, amely a régi határoktól független, sőt azokat olykor keresztező 

történelmi, etnikai vagy vallási alapú identitástudatban gyökerezik, és újfajta területi együttműködési formákhoz 

vezet. Jóllehet bizonyos döntések nemzetek fölötti intézmények hatáskörébe kerülnek, földrészünk mit sem veszít 

kulturális sokszínűségéből. A XXI. század formálódó Európája minden bizonnyal más lesz, mint azt az európai 

eszme első hirdetői és gyakorlati megvalósításának úttörői elképzelték. 

A közgazdaság-tudomány klasszikusai közül Adam Smith már a XVIII. században rámutatott a nemzetek 

közötti együttműködés és a szabad kereskedelem előnyeire. Az utópista-szocialista Claude H. Saint-Simon az 

európai társadalom újjászervezéséről szóló 1814. évi munkájában úgy vélekedett: az emberi szellem 

fejlődésmenetéből következik, hogy földrészünk népei a nemzeti érdekeken felülemelkedve a közös boldogulás 

útját keressék. A gazdasági szükségszerűség még csak érlelte az egységes német állam megteremtését, mikor a 

közgazdász Friedrich List (1840) már az egész földrészt átfogó szabad kereskedelem mellett sorakoztatta fel 

érveit. A nagy francia író, Victor Hugo éppúgy meggyőződéses híve volt az Európai Egyesült Államoknak, mint 

a liberális gondolkodó Eötvös József, aki a nemzeti viszályok megszűntét remélte a határok leomlásától. De a 

történelem – legalább átmenetileg – mintha épp ellenkező irányba fordult volna: az I. világháború szétzúzta az 

anakronisztikus alapokon nyugvó, ám mégiscsak integrációként működő Osztrák–Magyar Monarchiát, és 

helyén nyomorra kárhoztatott kisállamokat hívott életre. Nem véletlen, hogy a Coudenhove-Kalergi által 

kezdeményezett Páneurópa-mozgalom 1923-ban éppen Bécsben bontott zászlót. Az európai eszme élharcosai 

között számos kitűnő gondolkodó volt; sorukban joggal tartjuk számon a széles látókörű, tragikus sorsú 

geográfus-politikus Teleki Pált is. Az integráció gondolatának valóra váltásához azonban csak az erőszakos 

hitleri egyesítési kísérlet kudarca, a II. világháború szörnyű pusztítása nyomán, mesterségesen kettéosztott 

kontinensünk nyugati felében értek meg a feltételek. Winston Churchill 1946-ban híres zürichi beszédében újból 

felvetette és komoly politikai érvekkel támasztotta alá az Európai Egyesült Államok eszméjét. 1948 májusában 

több mint nyolcszáz európai szellemű polgár, köztük sok képviselő és politikus találkozott a Hágai 

Kongresszuson, amelynek memoranduma a kormányokat és a szélesebb közvéleményt egyaránt megmozgatta, s 

közvetlenül az Európa Tanács laza politikai szervezetének megalakulásához vezetett. 1950. május 9-ei1 

beszédében Robert Schuman francia külügyminiszter javaslatot tett a nyugat-európai országok 

szénbányászatának, valamint vas- és acéliparának közös Főhatóság alá helyezésére, s ezzel egy jóval átfogóbb 

együttműködés alapjait vetette meg. 

A nemzetgazdaságok békés „összenövését”, fokozatos egyesítését célzó törekvések a II. világháború után a 

korábbiaknál jóval szélesebb társadalmi támogatást élveztek; az integrációs folyamatot politikai és gazdasági 

tényezők egész sora ösztönözte. Közülük csak a legfontosabbakat emeljük ki: 

a) A világháborúban gazdaságilag, katonailag és politikailag meggyöngült európai államok csak régi 

ellentéteiket félretéve, erőiket egyesítve tehettek kísérletet arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok 

hegemóniáját ellensúlyozzák, és világgazdasági pozícióikat legalább részben visszaszerezzék. 

b) A hidegháború évtizedeiben a szovjet katonai fenyegetéssel szemben az USA is támogatta a nyugat-európai 

integrációs szándékot, amelytől joggal várta a NATO katonai megerősödését. 

c) A gyarmatbirodalmak felbomlása nyomán az Európán belüli gazdasági és politikai kapcsolatok az egykori 

gyarmattartók – elsősorban Nagy-Britannia – szempontjából erősen felértékelődtek. 

d) A tudományos-technikai forradalom számos iparágban szükségszerűvé tette a koncentrációt, a nagyvállalatok 

és -üzemek kialakulását. A méretgazdaságosság szempontjából optimális nagysorozatú termelés és a széles körű 

                                                           
1 A beszéd (Schuman-nyilatkozat) elhangzásának napja az Európai Közösség hivatalos születésnapja („Európa Nap”). 
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háttéripari kooperációs kapcsolatok kibontakozásához a szűk nemzeti piacok már nem biztosíthattak elegendő 

mozgásteret. 

e) A műszaki haladás ugrásszerűen megnövelte a termelési költségeken belül a kutatásra és fejlesztésre 

fordítandó pénzügyi források arányát. Ez ugyancsak hozzájárult a több országban tevékenykedő, rendkívül 

tőkeerős transznacionális vállalatok elterjedéséhez, ami maga után vonta a nemzetközi tőkemozgások 

felgyorsulását és újfajta, a határokon átnyúló szervezési stratégiák alkalmazását (12. ábra). Az Egyesült 

Államokkal, illetve újabban Japánnal szemben mutatkozó lemaradás, az ún. „technológiai rés” felszámolása 

érdekében Nyugat-Európa a transznacionális vállalati érdekek támogatásán túl államközi együttműködésen 

alapuló nagyszabású kutatási programokhoz is megfelelő kereteket hozott létre. 

f) A műszaki fejlődés nyomán elkerülhetetlenné vált a nemzeti energetikai, közlekedési, távközlési és 

informatikai rendszerek mind szorosabb összekapcsolódása, újabban pedig a gazdasági élet motorjává vált 

fejlett szolgáltatások szférájának integrációja is. 

A gazdasági integráció kísérleti műhelyeként szolgált a három kis Benelux ország, amelyek 1946 és 1960 között 

vámuniót hoztak létre, s egymás között fokozatosan szabaddá tették az áruk, a tőke és a munkaerő mozgását. A 

német–francia megbékélés jegyében alakult meg 1951-ben az Európai Szén- és Acélközösség (Montánunió). 

 

12. ábra  > A transznacionális vállalatok termelés-szervezési stratégiájának változatai; az államhatárok 

átjárhatósága, a kereskedelem liberalizálása az ésszerű globális szervezés előfeltétele (Dicken, P. [1998] 

nyomán) 
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Fontos új elem volt, hogy e szervezet Főhatóságát a tagállamok (a Benelux országok, az NSZK, Franciaország 

és Olaszország) „nemzetek feletti” hatáskörrel ruházták fel az akkoriban még kulcsiparágnak számító 

szénbányászat és vaskohászat termelésének és piaci feltételeinek összehangolt szabályozására. A Montánunió 

hat tagállama az 1957. március 25-én aláírt Római Szerződéssel létrehozta az Európai Atomenergia-közösséget 

(Euratom), valamint a messze tekintő, nagy integrációs távlatokat nyitó Európai Gazdasági Közösséget, 

ismertebb nevén Közös Piacot. E három szervezet vezető intézményei 1967-ben egyesültek; ettől fogva 

használatos új elnevezésük (Európai Közösségek, illetve Európai Közösség, EK) kifejezésre juttatta, hogy az 

integrációs folyamat immár nem korlátozódik pusztán a gazdaság területére. Végül – nem annyira az elért 

eredményeket, mint inkább a folyamat irányát, a távlati célokat hangsúlyozva – az 1993-ban hatályba lépett 

Maastrichti Szerződés az Európai Unió elnevezést honosította meg. 

2. 2. Az Európai Unió intézményrendszere 

Az EK hat fejlett, egymáshoz földrajzilag is közel fekvő alapító tagja az 1958–73 közötti időszakban – kedvező 

világgazdasági feltételek közepette – sikeresen haladt az integráció kiépítésének útján. Ennek első lépése a 

vámunió megteremtése volt, ami a tervezettnél korábban, 1968. július 1-jén fejeződött be. A tagállamok egymás 

közötti kereskedelmében fokozatosan megszüntették a vámokat, föloldották a mennyiségi korlátozásokat, a 

külső országokkal szemben pedig egységes, közös vámtarifákat léptettek életbe. 1962-ben döntés született a 

közös agrárpolitikáról, melynek finanszírozására 1964-ben létrehozták a Közös Piac mezőgazdasági alapját. Az 

1960-as évek folyamán nagy lépéseket tettek a négy alapszabadságnak (az áruk, a személyek, a szolgáltatások 

és a tőke szabad mozgásának) megvalósítása felé. Fő vonalaiban ekkor alakult ki a közösség központi 

intézményrendszere is, amelynek szervei közül az alábbiakban csak a legfontosabbakat emeljük ki: 

a) A Brüsszelben székelő Európai Bizottság (röviden: Bizottság) elvileg a nemzeti kormányoktól független 

testület. A Bizottság elnökét a tagállamok választják, és minden EU-ország egy biztost delegálhat a testületbe; a 

biztosok ötéves időszakra kapják megbízatásukat. Mindkét döntéshez az Európai Parlament hozzájárulása 

szükséges. A Bizottság készíti elő, dolgozza ki és terjeszti a Tanács, valamint az Európai Parlament elé az 

integrációs folyamattal összefüggő intézkedéseket, majd javaslatainak elfogadása esetén gondoskodik azok 

végrehajtásáról. A Tanács felhatalmazása alapján különösen széles önálló jogköre van a Bizottságnak a 

mezőgazdaság, a regionális fejlesztés és a kereskedelmi politika területén. A külső országokkal kötött 

szerződések előkészítése ugyancsak a Bizottság hatáskörébe tartozik. Szerepének fontosságát, egyszersmind 

azonban sokat bírált bürokratikus szervezetét jelzi, hogy közel 24 000 főnyi hivatali apparátust foglalkoztat. 

b) Az Európai Unió Tanácsa (röviden: Tanács) – melyet korábban Miniszterek Tanácsának hívtak – a nemzeti 

kormányoknak az adott kérdésben illetékes minisztereiből áll; ez az EU legfőbb jogszabályalkotó és irányító 

szerve, amely a Bizottság előterjesztései alapján valamennyi tagállam számára kötelező határozatokat, 

rendeleteket és irányelveket alkothat, valamint ajánlásokat dolgozhat ki. A Tanácsban minden ország adott 

számú szavazattal rendelkezik, amely hozzávetőlegesen népessége arányát tükrözi, noha a szavazatok 

elosztásának súlyozása a kisebb országoknak kedvez. A legtöbb döntést többségi szavazással hozzák meg, ám a 

legérzékenyebb kérdések eldöntése egyhangú határozathozatalt igényel. 

c) Az EU állam-, illetve kormányfői 1974 óta rendszeresen – évente kétszer vagy háromszor – tartanak 

csúcstalálkozókat, melyeken a Bizottság elnöke is részt vesz. A nagy horderejű politikai döntéseket ez a 

legmagasabb rangú testület – az ún. Európai Tanács2– hozza. 

d) Az Európai Parlament (röviden: EP) plenáris üléseit Strasbourgban, bizottsági és frakcióüléseit Brüsszelben 

tartja, állandó titkársága pedig Luxembourgban székel. A parlament képviselőit 1979 óta ötéves ciklusokra 

közvetlenül választják a tagállamok polgárai, ami emelte az eleinte igen szűk hatáskörű intézmény 

tekintélyét.3Az EP fő feladata a törvényhozás, ezen belül kiemelt fontosságú a közös költségvetés elfogadása. E 

tevékenysége során a Bizottság javaslatait véleményezi, illetve ezekkel kapcsolatban különböző módosító 

javaslatokat dolgozhat ki. Az EP feladata emellett az EU központi szerveinek ellenőrzése. Új tagoknak az EU-ba 

történő felvételéhez és társulási egyezmények megkötéséhez a Parlament jóváhagyására van szükség. Az EP 

tagjai nem nemzeti szekciókat alkotnak, hanem európai szinten szerveződő politikai csoportokba tömörülnek. 

e) Az integrációs jogalkalmazás legfőbb fórumának számító Bíróság, a közös költségvetési pénzek 

felhasználásán őrködő Számvevőszék, valamint a regionális fejlesztési beruházások és külföldi segélyprogramok 

                                                           
2 Nem tévesztendő össze az 1949-ben alapított, jelenleg 46 tagállamot magában foglaló Európa Tanáccsal, amely főleg az emberi jogok 

érvényesülését és a demokratikus intézmények működését hivatott segíteni. 
3 Magyarországon először 2004-ben rendeztek európai parlamenti választást. 
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részbeni finanszírozására hivatott Európai Befektetési Bank Luxembourgot választotta székhelyéül. Ugyanitt 

működik az Európai Unió statisztikai hivatala (Eurostat) is. 

f) A Gazdasági és Pénzügyi Unió legfontosabb szerve a Frankfurtban működő Európai Központi Bank, 

amelynek feladata a közös pénz, az euró kezelése. Elsődleges célja, hogy biztosítsa az árstabilitást, ezáltal 

megvédje az európai gazdaságot az inflációtól. A Bank a kormányoktól és más szervektől függetlenül hozza 

meg döntéseit. 

g) A brüsszeli Európai Gazdasági és Szociális Bizottság feladata, hogy a munkáltatói, szakszervezeti és egyéb 

társadalmi érdekcsoportokat bevonja az integrációs folyamat döntéshozatali mechanizmusába. A helyi és 

regionális érdekeket érintő kérdésekben tanácsadó szerepet lát el az 1994-ben létrehozott Régiók Bizottsága. 

Tagjai regionális kormányzatok vezetői, városok polgármesterei közül kerülnek ki. 

3. 3. Az integráció kiterjesztése és elmélyítése 

A fejlett európai államok egyik – Nagy-Britannia által vezetett – csoportja sokáig idegenkedett a szorosabb 

integrációtól, ezért 1960-ban életre hívta az Európai Szabadkereskedelmi Társulást (EFTA). Ennek tagjai 

csupán az ipari termékek vámoktól és egyéb korlátozásoktól mentes kereskedelmét tűzték ki célul és 

valósították meg 1967-re. Hamarosan kiderült azonban, hogy e laza, egymástól földrajzilag távol eső országokat 

magában foglaló szervezet nem lehet az EK igazi vetélytársa. Ezt belátva idővel az EFTA legtöbb tagja 

csatlakozott az EK-hoz. Az EFTA maradék tagállamai és az EK között 1984-re sikerült fokozatosan szabaddá 

tenni az iparcikkek kereskedelmét. 1994-ben hatályba lépett az EFTA és az EK megállapodása, az ún. Európai 

Gazdasági Térség (EGT) létrehozásáról, amely lehetőséget kínált a munkaerő, a tőke, az áruk és szolgáltatások 

mozgásának csaknem teljes, kölcsönös liberalizálására anélkül, hogy az EU-tagsággal járó némely 

kötelezettséget (pl. a közös külső vámok, az agrárpolitika vagy a halászati jog alkalmazását) vállalni kellett 

volna. Ámde az EGT-n szinte már születése pillanatában túllépett az idő: Svájc népszavazáson vetette el a 

csatlakozás gondolatát, Svédország, Finnország és Ausztria pedig a teljes jogú EU-tagságot választotta. Így az 

EGT lazább kötelékeivel végül is csupán Izland, Norvégia és Liechtenstein kapcsolódott az egész fejlett Európát 

átfogó integrációs folyamatba. Az ezredfordulót követően Svájc – korábbi elzárkózó álláspontját feladva – 

népszavazással szentesített kétoldalú szerződést kötött az EU-val, amely biztosította a svájci cégek és 

állampolgárok mozgási s letelepedési szabadságát az EU területén, valamint lényegesen csökkentette az 

agrárkereskedelmi vámokat. 

A kezdetben hat országot tömörítő európai integráció fokozatosan bővült: 1973-ban Nagy-Britannia, Írország és 

Dánia, 1981-ben Görögország, 1986-ban Spanyolország és Portugália csatlakozására került sor. Az új tagok 

beilleszkedésének problémái, valamint az 1970-es évek energiaválsága, az új világgazdasági korszakhoz való 

nehéz és lassú alkalmazkodás miatt azonban az integráció elmélyítése az első évtized után megtorpant. 

Szükségessé vált a Római Szerződés továbbfejlesztése; az Egységes Európai Okmány (1987), majd az Európai 

Unióról szóló Maastrichti Szerződés hatályba lépése (1993) az integrációs folyamat újabb mérföldköveit jelzik. 

Az Egységes Európai Okmány célja a teljesen egységes belső piac megteremtése volt. Az integráció első 

szakaszának lezárulta ugyanis még nem hozta meg a négy alapszabadság maradéktalan érvényesülését; ehhez 

további sokrétű intézkedésekre volt szükség, amelyeket 1993-ra nagyobb részben sikerült végrehajtani. Közülük 

az alábbiakat érdemes kiemelni: 

a) A tagállamok közötti szabad áruforgalmat a vámok és a mennyiségi korlátozások felszámolása után is 

fékezték az eltérő szabványok, műszaki előírások, egészségügyi és biztonsági szabályok, amelyek gyakran a 

nemzeti piacvédelem burkolt eszközei voltak. Ezt a problémát a lényeges követelményekre összpontosító közös 

európai szabványok kidolgozásával, valamint a nemzeti szabványok kölcsönös elismerésével oldották meg. 

Alapelvként fogadták el, hogy ha az egyik tagállam valamely termék forgalmazását engedélyezi, akkor az a 

termék az EU egész területén piacra vihető. 

b) Az EU mindenütt azonos versenyfeltételeket biztosít valamennyi tagállam vállalatai számára. A hazai 

cégekkel azonos nemzeti elbánás elvét az állami megrendelésekre is kiterjesztették. 

c) Az Unió – felismerve a szolgáltatások növekvő gazdasági jelentőségét – az 1990-es években fokozatosan 

szabaddá tette azok nemzetközi áramlását is. Így pl. a tagállamok bankjai és biztosítótársaságai bármely más 

tagországban nyithatnak fiókokat, s az ottani cégekkel azonos feltételek mellett működhetnek. Hasonlóképpen 

liberalizálják az energetika, a fuvarozás és a távközlés uniós piacát is; ez a folyamat azonban egyes területeken a 

XXI. század elejére is áthúzódott, és teljesen nem zárult le. 



 Az Európai Unió  

 27  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

d) Az EU polgárai bármelyik tagállamban szabadon letelepedhetnek, tanulhatnak, munkát vállalhatnak vagy 

önálló vállalkozásba kezdhetnek, mégpedig ugyanolyan feltételekkel, mint a fogadó ország lakosai.4A munkaerő 

szabad mozgását elősegíti a szakképesítések és diplomák kölcsönös elismerése, bár ezt a tagállamok általában 

még mindig rövidebb-hosszabb honosítási eljáráshoz kötik. 

Az integráció további kibővítésére 1995-ben került sor: Ausztria, Finnország és Svédország lépett az EU tagjai 

sorába. Ezzel az Európai Unió a XX. század végén már 15 országot fogott össze (EU15). Az új tagállamok 

szerényebb népességszámuk és magas gazdasági fejlettségük miatt nem idéztek elő komolyabb változásokat az 

Unió rendszerében. 

Az 1995. év más tekintetben is fontos dátum volt az európai integráció történetében, mivel ekkor lépett hatályba 

a Schengeni Egyezmény, amelynek alapján előbb kilenc, majd később tizenhárom EU-tagállam teljesen 

megszüntette a személy- és áruforgalom ellenőrzését a közös belső határokon; ezzel párhuzamosan viszont 

szigorította a külső határok őrizetét.5Nagy-Britannia és Írország – a terrorizmus veszélyére hivatkozva – nem 

írta alá ezt az egyezményt, viszont az Unión kívüli Izland és Norvégia igen. Utóbbi két ország, valamint – a 

hivatalos megállapodások alapján – Liechtenstein és Svájc állampolgárai az uniós állampolgárokéval 

megegyező bánásmódban részesülnek az integráció területén. 

Az Európai Uniót létrehozó Maastrichti Szerződés elfogadásával új szakasz kezdődött az integrációs 

folyamatban. Ennek során a kül- és biztonságpolitika, valamint a bel- és igazságügyi politika számos területére 

is kiterjesztették a kormányközi együttműködést. A Maastrichti Szerződés távlatilag legnagyobb hatású eleme 

az volt, hogy útjára indította a Gazdasági és Pénzügyi (Monetáris) Unió (EMU) megvalósítását. (Ehhez a 

folyamathoz – élve a kimaradás jogával – Nagy-Britannia, Svédország és Dánia nem csatlakozott, Görögország 

pedig csak 2000-re tudott eleget tenni az euró bevezetéséhez szükséges kemény gazdasági előfeltételeknek.) A 

gazdasági és pénzügyi politika szigorú összehangolására épülő szabályok alapján az EU magvát képező 11 

tagállam 1999. január 1-jétől a bankközi műveletekben bevezette a közös pénz, az euró használatát, 2002. január 

1-jétől pedig a nemzeti bankjegyeket és pénzérméket is az euróval cserélte fel. Az euró a dollár vetélytársaként 

valós világgazdasági súlyának megfelelően képviseli az EU-t a nemzetközi tőkepiacon, ugyanakkor új, nagyon 

erős kötelékkel fogja össze és kényszeríti szoros gazdaságpolitikai együttműködésre az uniós tagállamokat. 

4. 4. A keleti bővítés 

Az 1980-as évek derekán már-már úgy látszott, hogy az európai integráció hamarosan eléri végső – a 

„vasfüggönyig” terjedő – határait. A mesterséges katonai-politikai-gazdasági választóvonal keleti oldalán 

elterülő ún. „állami kereskedelmű országok” az EK erőterén kívül estek, és részéről a lehető legkedvezőtlenebb 

elbánásban részesültek. A hátrányos megkülönböztetés (diszkrimináció) a fejlett technológia kivitelének 

tiltásában, valamint a – kizárólag a szocialista országokból származó árukra alkalmazott – mennyiségi 

korlátozásokban és behozatali tilalmakban nyilvánult meg. Ez a helyzet 1988-ig állt fenn, amikor a Szovjetunió 

és a kényszerből hozzá igazodó KGST-országok feladták makacs vonakodásukat az EK nemzetközi jogi 

elismerésétől. Ezzel megnyílt az út a viszony normalizálása előtt. 

A KGST-országok közül 1988-ban elsőként hazánk kötött kereskedelmi és gazdasági együttműködési 

megállapodást az EK-val, amely gyorsított ütemben valósult meg: már 1990-re megszűntek a magyar exportot 

sújtó mennyiségi korlátozások, és az EK bizonyos vámkedvezmények, valamint – a PHARE-program keretében 

– szerény mértékű gazdasági segítség nyújtására is késznek mutatkozott.6 

A KGST és a Szovjetunió felbomlása, valamint a politikai és gazdasági rendszerváltozás égetően szükségessé 

tette Európa egykori szocialista országai számára az integráció magterületéhez fűződő kapcsolatok erősítését; a 

tíz ország együttesen mindössze 10–11%-kal részesedett az EU külső kereskedelmi forgalmából, viszont az 

1990-es évek folyamán valamennyiük szempontjából az Unió vált a legfontosabb külgazdasági partnerré. A 

kapcsolatok kiépítésének keretéül az 1990-es évek első felében aláírt társulási egyezmények szolgáltak; az 

Európai Közösség Magyarországgal, Csehországgal, Lengyelországgal, Szlovákiával, a három balti állammal, 

valamint Szlovéniával, Bulgáriával és Romániával kötött ilyen megállapodást. Ennek keretében viszonossági 

alapon – de a társult országoknak némi időbeli előnyt nyújtva – szabaddá tették az ipari termékek kölcsönös 

                                                           
4 Az EU tagállamaiban élő, külső országokból származó külföldiekre a korlátlan mozgásszabadság elve nem vonatkozik. 
5 A 2004-ben újonnan csatlakozott tíz ország is részese a Schengeni Egyezménynek, de annak gyakorlati alkalmazására technikai okokból 
csak 2007 végén vagy 2008-ban válhat képessé. 
6 2000-től az Európai Unió a PHARE-t két újabb programmal egészítette ki, amelyek főleg a legszegényebb társult államoknak a 

csatlakozásra való felkészülését voltak hivatottak előmozdítani: ISPA (környezetvédelem, közlekedési és távközlési infrastruktúra 
fejlesztése, területfejlesztés) és SAPARD (mezőgazdaság támogatása). 
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forgalmát, jelentősen mérsékelték a mezőgazdasági kereskedelem akadályait, és elismerték a társult államok 

törekvését a teljes jogú EU-tagság elnyerésére.7 

Az Európai Unió a leendő új tagok felvételét az alábbi – elég homályosan fogalmazott és nem egykönnyen 

teljesíthető – feltételekhez kötötte (ún. koppenhágai kritériumok): 

a) demokratikus politikai rendszer, az emberi és kisebbségi jogok védelme; 

b) működő piacgazdaság, melynek az Unión belül is bírnia kell a verseny s a piaci erők nyomását; 

c) a politikai, gazdasági és pénzügyi unióval járó kötelezettségek vállalása, vagyis a közösségi vívmányokat 

felölelő teljes joganyag (az ún. „acquis communautaire”) átvétele az új tagok részéről; 

d) az EU saját képessége az új tagok befogadására anélkül, hogy az integráció szintje csökkenne. 

Az egyes országokkal lefolytatott hosszas csatlakozási tárgyalások eredményeként 2004. május 1-jén az Európai 

Unió tíz új államot üdvözölt soraiban: Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, 

Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia (EU25). Bulgária és Románia – a 2005-ben megkötött 

csatlakozási szerződés alapján – 2007. január 1-jétől vált az integráció tagjává. Ezzel az Unió (EU27) lakóinak 

száma 490 millió főre, teljes területe 4,25 millió négyzetkilométerre nőtt. 

Az Európai Unió keleti bővítésének költségeit és hozamait összevető elemzések szerint kiderült, hogy a bővítés 

történelmi és világpolitikai távlatokban „tüneményesen kedvező alku az EU 15 országa számára” (Baldwin, R. 

E. 1997; Breuss, F. 1998). A keleti bővítés haszna főként a térség dinamizmusából, s ennek folytán az EU belső 

piacának, valamint világgazdasági súlyának növekedéséből fakad. Az új tagállamok gazdasági fejlődését viszont 

meggyorsítják az EU pénzügyi alapjaiból járó, illetve elnyerhető támogatások. Ráadásul az egységes regulák 

bevezetése miatt csökkent a külföldi befektetők kockázata, s így nőtt a működőtőke beáramlása a térségbe. 

Emellett a csatlakozás lehetővé tette az EU politikai döntéshozatali folyamatában, s így az egész kontinens 

életére kiható döntésekben való aktív részvételt is. 

Az újonnan csatlakozott országok több szempontból még nem teljes jogú tagjai az integrációnak. Több régi 

tagállam ugyanis évekkel elhalasztotta munkaerőpiacának teljes megnyitását az új országok munkavállalói előtt, 

és az újak az agrártámogatások terén is csak hosszabb átmeneti időszak után részesülhetnek a régiekkel azonos 

elbánásban. Ugyanakkor egyes követelmények teljesítése alól az új tagállamok is ideiglenes mentességet 

(derogációt) harcoltak ki maguknak. A kelet-közép-európai országok céljai között szerepel az eurózónához való 

mielőbbi csatlakozás is, ehhez azonban meghatározott, alacsony szintre kell leszorítaniuk államadósságukat, 

költségvetési hiányukat és pénzromlásuk ütemét, vagyis teljesíteniük kell az ún. maastrichti konvergencia-

kritériumokat. Erre a jelenlegi gazdasági helyzet tükrében legkésőbben Magyarországnak van esélye, a 

szomszédos Szlovénia viszont már 2007-ben bevezette az eurót. 

A kibővült EU hatékony működésének biztosítása érdekében le kellett egyszerűsíteni a döntéshozatal rendszerét. 

A Nizzai Szerződés (2001) ezért új szabályokat állapított meg az EU intézményeinek méretével és azok 

működésével kapcsolatban; ezek 2003. február 1-jétől érvényesek. Az eredeti tervek szerint 2006-ban helyüket 

átvette volna az Európai Unió – hosszas egyeztetések, viták után megszületett – Alkotmánya, ám a dokumentum 

életbe lépéséhez minden tagállam jóváhagyására szükség lett volna. Csakhogy egyes tagállamokban 

népszavazás utasította el a tervezetet (Franciaország, Hollandia), néhol pedig meghátrált a kormányzat a 

szavazás kiírása elől. A kudarc hátterében több ok áll; ezek közül talán a legfőbb, hogy a Varsói Szerződés 

katonai szervezetének széthullása és a Szovjetunió felbomlása miatt megszűnt a fenyegetettség érzete, amely az 

alapítástól jóformán napjainkig az integráció belső tömegtámogatásának fontos pillére volt. A különböző 

felmérések eredményei azt mutatják, hogy a XXI. század elején az EU lakossága megosztott: egyre több az 

„euroszkeptikus” és egyre kevesebben állnak ki kontinensünk egysége mellett, így szükségképpen ismét a 

pillanatnyi nemzeti részérdekek érvényesítése kerül előtérbe a nagy ívű távlatos célok helyett. 

5. 5. Az egységes belső piac következményei 

                                                           
7 Az EK legkorábban Törökországgal (1963), majd Máltával (1971) és Ciprussal (1973) kötött társulási megállapodást. Hasonló tartalmúak a 

XXI. század elején egyes „nyugat-balkáni” államok (Horvátország, Macedónia) és az EU között létrejött együttműködési és stabilizációs 
egyezmények. Horvátország ennek alapján 2005-ben a teljes jogú tagságot előkészítő tárgyalásokat is megkezdhette, s ezek még az évtized 

vége előtt eredményesen lezárulhatnak. Törökország ugyancsak 2005-től folyó csatlakozási tárgyalásai viszont igen hosszadalmasnak 

ígérkeznek, és eredményességük az ország kényes geopolitikai helyzete, valamint muszlim vallási-kulturális tradíciói s ingatag 
demokratikus állami berendezkedése miatt kétséges. 
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Az EU-integráció kiemelt helyet foglal el a világgazdaság fő hatásközpontjai között (2. táblázat), ám a fejlődés 

dinamizmusa nem kielégítő: az Európai Közösséget az 1970-es évektől fogva az USA-nál és Japánnál többnyire 

lassúbb, erősen ingadozó gazdasági növekedés jellemezte, amelyhez a munkanélküliség magas aránya társult. 

Nem sikerült közelebb kerülni az USA-hoz a tudomány és a csúcstechnológia kulcsfontosságú területein sem. 

Természetesen az EU-n belül mind a gazdasági fejlettség szintjét, mind a növekedés ütemét tekintve számottevő 

regionális különbségek vannak. 

2. táblázat  > A világgazdaság hatásközpontjainak összehasonlítása néhány fontosabb mutató alapján Forrás: 

Eurostat, World Bank, IMF, WTO 
 

 
Terület 
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EU25 3,98 463 30,2 23 500 8,7 19,0 19,2 

USA 9,63 297 28,1 33 700 5,1 13,2 20,5 

Japán 0,38 128 10,2 28 700 4,4 7,4 6,6 

Kína 9,57 1300 5,0 1400 4,6 8,8 7,6 

A vámunió létrejöttének jelentékeny hatása volt a tagállamok közötti kereskedelemre: elmélyítette az előnyös 

nemzetközi munkamegosztást, és nagyfokú kölcsönös gazdasági függőséghez, összefonódáshoz vezetett. A 

közösségen belüli kereskedelem folyamatos bővülése csak a recessziós periódusokban (1974–1975, 1980–1983, 

1992–1994) torpant meg. Az uniós tagállamok az áruk és szolgáltatások nemzetközi forgalmának közel 2/3-át 

egymás között bonyolítják le. Az utóbbi két-három évtizedben a legnagyobb mérvű irányváltás a 

Nemzetközösség felől Európa felé forduló Nagy-Britannia, valamint az újonnan csatlakozó mediterrán, továbbá 

a volt szocialista országok kereskedelmében figyelhető meg. Az Unióhoz való legszorosabb kötődést a kis 

tagállamok mutatják, Németország pedig a legjelentősebb súlyú mind az EU-n belül, mind a világpiacon. A 

közösség világkereskedelmi pozíciói az elmúlt két évtizedben alig változtak, sőt 1973 óta inkább romlottak. A 

nyugati pacifikus térségben Japán főként éppen Európa rovására építette ki saját hatalmas erőterét. Átmeneti 

hanyatlás után viszont az 1980-as évektől erősen megnőtt a közösségnek a külföldi működőtőkére gyakorolt 

vonzereje. A XXI. század elején a világon befektetett összes külföldi működőtőke-állománynak (FDI inward 

stock) kb. 45%-a8az EU területére jutott. A tagállamok közötti tőkeáramlás különösen megélénkült: aránya 

általában jóval 50% felett van. 

A vámunió – némiképp az alapítók szándéka ellenére – fokozta az amerikai tőke behatolását, ám a külföldi 

kézben lévő vállalatok számszerű gyarapodása egyúttal műszaki modernizációt is eredményezett. Az 1970-es 

évekre azonban a nyugat-európai tőke már képessé vált arra, hogy kihasználja az integráció által nyújtott 

lehetőségeket: egyre több transznacionális vállalat jött létre, amelyek az USA-ban is komoly beruházásokat 

hajtottak végre. A korábbi egyoldalú tőkeáramlás tehát megszűnt; egyszersmind megkezdődött a japán ipar 

hídfőállásainak kiépítése Európában. Az integráció hatására fokozódó európai tőkekoncentrációt jól jelzi, 

miként változott a világ legnagyobb forgalmat lebonyolító 353 iparvállalatának megoszlása. 1956-ban a 

toplistán szereplő társaságok 76,7%-a észak-amerikai, 22,4%-a európai volt; 1993-ban viszont a vezető 

transznacionális vállalatoknak már csak 35,6%-a volt amerikai illetőségű, míg Európa 32,4%-kal, Japán 25,5%-

kal képviseltette magát (Rebitzer, D. W. 1995). 2005-ben a világ 100 legnagyobb – nemcsak ipari – vállalata 

közül 48 európai, 33 USA-beli és 13 japán illetőségű volt. Az árbevételek alapján az élen álló 500 

multinacionális cég közül 182 tekinthető európainak (Fortune, 2006). 

                                                           
8 A kihelyezett állományból (outward stock) az EU részaránya 53%. A külföldre irányuló összes közvetlen tőkebefektetések 2002–2004. évi 

áramlásából (flow; évente kb. 670 Mrd dollár) az EU25 tagállamai a forrás-oldalon (outflow) 52%-kal, befogadóként (inflow) 49%-kal 
részesedtek (World Investment Report, 2005). 
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Az 1970-es évektől kibontakozó ipari szerkezetváltás Nyugat-Európában lassabban ment végbe, mint Japánban 

vagy az Egyesült Államokban. Különösen nagy Európa lemaradása néhány csúcstechnológiai termék 

(számítógépek, félvezetők, robotok, szórakoztatóelektronikai cikkek) előállításában és világpiaci 

értékesítésében, és hátrányban van a korszerű információs technológiák alkalmazása terén is. Másrészt viszont 

az EU megőrizte pozícióit a hagyományos ágazatnak számító élelmiszer-feldolgozásban, az autóiparban, a 

gépgyártás több ágában és a gyógyszeriparban. Az együttműködés komoly sikereket hozott Európának az 

amerikai riválisokkal szemben az atomenergia-iparban, valamint a repülőgépgyártás (Airbus) és a nem katonai 

célú hordozórakéták fejlesztésében (Ariane). Az Egységes Európai Okmány a műszaki kutatás és fejlesztés 

támogatását közösségi politikává léptette elő. Az élenjáró technológiát képviselő iparágak versenyképességét 

hivatott szolgálni az Európai Kutatás Koordináló Szervezet (Eureka). 

A gazdasági szerkezet korszerűsítését szolgáló új programok fordulatot jelentenek a korábbi negatív közösségi 

struktúrapolitikához képest, amely különféle támogatásokkal igyekezett elodázni a versenyképtelen 

válságágazatok (mezőgazdaság, szénbányászat, kohászat, hajógyártás, textilipar) leépülését. Ugyanakkor az 

újonnan csatlakozott államok még mindig problémákkal terhes, több elemében elmaradott gazdaságának 

átalakítása újabb kihívásokat jelent a Közösség számára. Az 1980-as években a gyorsuló szerkezetváltás erősen 

növelte a munkanélküliséget Nyugat-Európában, melyen azóta sem sikerült igazán úrrá lenni. A társadalmi 

feszültségeket fokozza, hogy az 1960-as években felduzzadt vendégmunkástömegek létszáma az utóbbi három 

évtizedben sem csökkent, sőt a volt szocialista országokból származó, nyugaton munkát keresők száma is 

megnövekedett. A fejlett EU-tagállamokban élő külföldiek nagyobb része a közösségen kívüli területekről – 

Észak-Afrikából, Törökországból, a volt Jugoszláviából – érkezett, s így beilleszkedését nemcsak kulturális, 

hanem jogi akadályok is nehezítik. 

6. 6. A közös mezőgazdasági politika 

Az európai integrációs folyamat során már viszonylag korán felbukkantak olyan elemek, amelyek bizonyos 

részterületekre korlátozódó egységes gazdaságpolitika bevezetésével egy későbbi – minden részletében máig 

sem megvalósult – gazdasági unió előhírnökei voltak. A közösség intézményrendszerének fenntartásán túl az 

EU közös költségvetése elsősorban az egységes gazdaságpolitikai intézkedések pénzügyi hátterét hivatott 

megteremteni. Az Unió saját jövedelmének forrásait a közös külső vámok és illetékek, valamint a 

tagállamokban beszedett általános forgalmi adó meghatározott hányada képezik. Ehhez járulnak még az EU-

országoknak gazdasági erejükkel arányos kiegészítő befizetései. A közös költségvetés felső határát a tagállamok 

összesített bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 1,24%-ában szabták meg, ezt azonban az elmúlt években a 

költségvetések tényleges összegei meg sem közelítették. A költségvetés kötelezettségvállalásainak főösszege 

2007–2013 között az unió bruttó nemzeti jövedelmének 1,048%-a, 864 milliárd euró. Bár ez az arány az egyes 

országok nemzeti költségvetéséhez mérten igen csekély, egészben véve mégis óriási összeget jelent (3. 

táblázat). 

3. táblázat  > Az EU 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó költségvetési terve (hét évre összesen) Forrás: 

http://ec.europa.eu;   http://www.euhivatal.hu  

  
 

 
milliárd euró 

(2004-es áron) 

% 

1. Fenntartható növekedés és 

foglalkoztatás 

1a) versenyképesség 

1b) kohézió 

382,139 

74,098 

308,041 

44,2 

8,6 

35,6 

2. Természeti erőforrásokkal való 

gazdálkodás 

és környezetvédelem 

(mezőgazdasági és halászati 

371,344 43,0 

http://www.euhivatal.hu/
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politika, vidékfejlesztés, 

környezetvédelem) 

3. Belső intézkedési programok 

(határvédelem, állampolgárság és 

bevándorlás kezelése, 

igazságszolgáltatás stb.) 

10,770 1,2 

4. Külső programok (pl. segélyek 

fejlődő országoknak) 
49,463 5,7 

5. Igazgatás (közös intézmények) 49,800 5,8 

6. A legutóbbi bővítéshez 

kapcsolódó kompenzáció 
0,800 0,1 

Összesen 864,316 100,0 

A költségvetés jelentős részét (2007–2013: 34,9%) a közös agrárpolitika (CAP) finanszírozására fordítják. Ez 

azért is meglepő, mert a mezőgazdaság az EU27 aktív keresőinek csupán 7%-át foglalkoztatja, az Unió 

összesített GDP-jéhez pedig alig pár százalékkal járul hozzá. (A Közösségen belül kb. 11 millió mezőgazdasági 

termelő él, és az EU területének több mint 40%-a mezőgazdasági felhasználás alatt áll.) A közös agrárpolitika fő 

célja, hogy a világpiaci versennyel szemben támogassa az Unió termelőit, akik az USA-hoz vagy Ausztráliához 

képest kedvezőtlenebb természeti feltételek között, kisebb birtoktesteken, s végeredményben drágábban állítják 

elő termékeiket. A honi mezőgazdaság korábban nemzeti keretek közt megoldott védelmét a közös agrárpolitika 

révén egységesítették és magasabb (uniós) szintre emelték. 

A közösségnek az 1960-as években kidolgozott agrárpolitikája egységes, protekcionista piacszabályozáson 

alapult. Miután a tagállamok egymás közötti forgalmában a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek 

forgalmának valamennyi akadályát felszámolták, a külső versenytársakkal szembeni piacvédelem fő eszköze a 

behozott agrártermékekre kirótt mozgó importilleték, az ún. lefölözés lett. A Tanács a fontosabb mezőgazdasági 

termékek irányárát évről évre előre meghatározta; az alacsonyabb világpiaci ár és az irányár (küszöbár, zsilipár) 

különbözetét lefölözték, vagyis a behozatalból származó hasznot az importőrnek be kellett fizetnie az Európai 

Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapba (EAFGG). Ezzel meggátolták, hogy a külső országok árui az 

irányárnál olcsóbban a közösség piacára jussanak; a behozatal csak akkor vált kifizetődővé, ha a belső 

árszínvonal valami okból az irányár fölé szökött. A Miniszteri Tanács vagy a Bizottság szükség esetén a 

piacvédelem keményebb módszereihez is folyamodhat: jogában áll egyes országcsoportokra vagy termékekre 

vonatkozó behozatali korlátozásokat vagy teljes tilalmat elrendelni. A közösség területén csak kis mennyiségben 

előállított néhány termék (pl. len, kender, komló, gyapot, olívaolaj) után a gazdák közvetlen támogatásban 

(szubvencióban) részesülnek. 

A közös agrárpolitika eredményeként lassult a falvak elnéptelenedése, nőtt a mezőgazdaság termelékenysége, 

stabilizálódott az életképes családi gazdaságok jövedelme, viszont a nagyfokú túltermelés ellenére magasak az 

élelmiszerek fogyasztói árai. A belső szükségletnél kb. 25%-kal többet takarítanak be gabonafélékből; még 

mindig igen nagy a túltermelés sertés- és baromfihúsból, tejből és tejtermékekből, valamint borból és cukorból 

is. 

A közös mezőgazdasági politika az 1980-as években az EK költségvetésének kb. 70%-át emésztette fel. A 

túltermelés pénzügyi terheit viselő tagállamoknak azonban csak 1992-re sikerült elfogadtatniuk az agrárpolitika 

gyökeres reformját. Ebben segítségükre volt az a külső nyomás, amelyet a protekcionista rendszabályok 

enyhítése végett a világpiaci versenytársak gyakoroltak az EU-ra. Az agrárpolitikai reform fontosabb elemei a 

következők: 

a) Egyes termékek felvásárlására mennyiségi korlátokat (kvótákat) vezettek be. 

b) A világpiaci árak ingadozásával együtt folyton változó lefölözés helyébe rögzített behozatali vámok léptek; 

ezzel az irányárak szerepe megszűnt. 

c) Az intervenciós árakat fokozatosan csökkentették, s így közelítették a világpiaci árszinthez; a kieső 

jövedelemért cserében a gazdák kompenzációs támogatást kapnak. 
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d) A mezőgazdasági alapból pénzügyileg támogatják a termőföldek egy részének a művelésből való önkéntes 

kivonását, pihentetését, valamint az erdőtelepítést és a környezetbarát gazdálkodást. 

e) A mezőgazdasági alap (EAFGG) számára az EU felső pénzügyi korlátot szabott, és költségvetési arányát a 

korábbi helyzethez képest lényegesen csökkentette. 

A Tanács évente határoz a világpiaci árakat még mindig jócskán meghaladó intervenciós árakról. Ha a belső 

árszínvonal az intervenciós ár alá süllyed, akkor a hatóságok kötelesek felvásárolni a gazdák eladatlan 

termékeit. A garantált intervenciós árak tehát nagyfokú biztonságot nyújtanak a termelőknek. A felvásárolt 

árukat a világpiacon csak olcsóbban lehet értékesíteni; az export árszubvencióját, valamint a raktározási 

költségeket a közös mezőgazdasági alapból fedezik. A kivitel támogatása a nagy agrárexportőröknek – 

elsősorban Franciaországnak – kedvez, míg a közös agrárpolitika pénzügyi terhei főként a behozatalra szoruló 

államokat, leginkább Németországot és Nagy-Britanniát sújtják. A vámok, valamint az intervenciós árak 

megállapítását a nyilvánvaló érdekellentétek miatt mindig kemény alkufolyamat előzi meg. 

2005. január elsejétől életbe lépett az Európai Unió közös agrárpolitikájának legújabb reformja, amelynek 

kulcseleme, hogy a közvetlen uniós mezőgazdasági jövedelemtámogató kifizetéseket függetlenítik a termeléstől, 

vagyis a termőföld alapján folyósítják. Az EU emellett csökkenteni is kívánja a gazdálkodóknak juttatandó 

közvetlen támogatásokat, és inkább a komplex vidékfejlesztésre helyezi a hangsúlyt. A célkitűzések között 

fontos még a közösségi áraknak a világpiaci szinthez történő közelítése, ami több terméket érint (pl. gabona, 

hús, tej, cukor, bor). 

A nemzetközi kereskedelem liberalizációjáról szóló tanácskozássorozat eredményeként az EU ráadásul 

beleegyezett abba, hogy 2013-ig minden exporttámogatást eltöröl. Az Unió azonban már most, a liberalizáció 

megkezdése előtt is a legnagyobb felvevőpiacot jelenti a harmadik világ élelmiszeripari termékei számára. Az 

Európai Unió keleti bővítése az EU mezőgazdasági termelőinek számát közel 70%-kal növelte. Az új 

tagállamokban a gazdák és élelmiszer-feldolgozók különleges kihívásokkal néznek szembe, minthogy az EU 

többi országának mezőgazdasági termelésével hátrányos helyzetben kell versenyre kelniük. Számukra ugyanis 

az uniós támogatásokat csak 2013-ra emelik a régi tagállamokéval azonos szintre. Igaz, a CAP egyes szabályait 

– köztük a reformintézkedéseket – ezekben az országokban szintén fokozatosan vezetik be. 

Az EU a mezőgazdaság szabályozásához hasonlóan közös halászati politikát (CFP) is alkalmaz. A tagállamokat 

kizárólagos halászati jog illeti meg a partjukat szegélyező 12 tengeri mérföldes sávban. Az ezen a határon kívül 

eső közös gazdasági hasznosítási övezetben a kifogható zsákmányra halfajok szerinti bontásban – figyelembe 

véve az állomány fennmaradásához szükséges halmennyiséget – kvótákat szabnak meg, s ezeket felosztják a 

tagállamok flottái között. A mennyiségi korlátokon kívül a kifogható halak minimális méretét is meghatározzák. 

2002-ben a halászati politikát megreformálták, aminek eredményeként az éves intézkedéseket hosszú távra szóló 

stratégiák váltották fel. Ezek megvalósítása érdekében a fogási módszereket (pl. a hálószemek méretét) 

szigorúan ellenőrzik, korlátozzák az ívóhelyek környékén a halászatot, valamint a tengeren tölthető napok 

számát. Emellett pénzügyi támogatás kapható a flották kapacitásának csökkentésére. A 2007–2013-as 

költségvetési ciklus során mintegy 3,8 milliárd euró áll az Európai Halászati Alap rendelkezésére, és az előző 

ciklushoz képest nagyobb hangsúlyt kap a halállomány frissítése, a belvízi halászat és a környezetbarát 

akvakultúra támogatása. 

7. 7. Az Európai Unió regionális politikája 

Az Európai Unió tagállamainak és régióinak9gazdasági szerkezetében, valamint fejlettségi szintjében jelentős 

különbségek vannak (10. ábra). A szembetűnő különbségek végső okát a földrajzi helyzet és a történelmi 

fejlődési pályák eltéréseiben kereshetjük. Az egyes régiók versenyképességét és jövőbeni távlatait befolyásoló 

legfontosabb tényezőket az emberi erőforrások minősége, a munkaerő képzettsége, valamint a közlekedési és 

távközlési infrastruktúra kiépítettsége jelentik (Kengyel Á. 1999); ennek alapján lehet meghozni a konvergencia 

elősegítésére irányuló intézkedéseket. A kirívó aránytalanságok megszüntetését, a válságba került iparvidékek 

újraélesztését vagy az elmaradott térségek felzárkóztatását nem pusztán az európai szolidaritás követeli meg, 

hanem közvetlen politikai érdekek is fűződnek hozzá. A gazdasági teljesítmény és az életszínvonal kirívó 

területi eltérései ugyanis társadalmi feszültségekkel járnak, és további nemkívánatos, tömeges munkaerő-

vándorlást indíthatnak el. Bár az EU egyes tagállamai rendre kidolgozták saját területfejlesztési politikájukat, 

                                                           
9 Az Európai Unió tagállamainak regionális beosztását (régióit) az ún. NUTS-jegyzék tartalmazza. A fejlesztési programok kidolgozásának 

alapjául szolgáló statisztikai vizsgálatok, valamint a területfejlesztés gyakorlati feladatainak megoldása céljából alakították ki az EU-ban e 
rendszert. A jegyzék jellemzőiről részletesen lásd pl. Szabó P. (2005). 
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egyre inkább szükségesnek látszott ezek összehangolása, sőt a legfontosabb célok elérésére közösségi forrásokat 

is meg kellett nyitni. 

A Római Szerződés még csak általánosságban tett említést arról, hogy az integrációs folyamatot az egyes régiók 

közötti különbségek mérséklésével, az elmaradott területek felzárkóztatásával kell összekapcsolni. A közösség 

kibővítése és a tagállamokon belül zajló kiegyenlítődési folyamat megtorpanása az 1970-es években fokozta az 

igényt közös regionális politika kidolgozására. Ennek eleinte igen szerény pénzügyi háttere az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap (ERDF) révén 1975-ben jött létre. Az 1980-as évek során a viszonylag elmaradott 

dél-európai országok csatlakozása fokozta az Európai Közösségen belül mutatkozó fejlettségi különbségeket. 

Az újonnan belépő államoknak nyilvánvaló szükségük volt a külső támogatásra ahhoz, hogy esélyük nyíljon az 

európai magterülethez való felzárkózásra, és ne kárvallottként kerüljenek ki az integráción belül szabaddá váló 

versenyből. Az új helyzetben az Egységes Európai Okmány (1987) már részletesen kifejtette a közös regionális 

politika alapelveit és céljait, s bővítette annak költségvetési forrásait. A Maastrichti Szerződés (1993) 

rendelkezett a négy legszegényebb EU-tagállam – Spanyolország, Portugália, Görögország és Írország – 

gyorsabb fejlődését elősegítő Kohéziós Alap létrehozásáról. A már 1960-tól működő Szociális Alap (ESA) 

szintén regionális fejlesztési célokat szolgál. Az ERDF-et és az ESA-t együttesen Strukturális Alapoknak 

nevezik. (2007-ig a Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap és a Halászati Alap egy része, a Strukturális 

Alapok keretében, szintén a regionális politika szolgálatában állt.) 

Az Európai Unió 2007–2013-as periódusában a költségvetés több mint 1/3-át a regionális politika céljára 

irányozták elő. A teljes összeg kb. 81,5%-át a „konvergencia” célkitűzésre fordítják, amelynek keretében a 

legszegényebb tagállamok és régiók jogosultak támogatásra. A többi régióban a „regionális versenyképesség és 

foglalkoztatás” célkitűzés keretében a strukturális alapok kb. 16%-át fordítják az innováció, a fenntartható 

fejlődés, a könnyebb elérhetőség és a képzési projektek támogatására. Végül az „európai területi 

együttműködési célkitűzés” keretében 2,5% jut a határokon átnyúló, a transznacionális és az interregionális 

együttműködés előmozdítására. 

A konvergencia régiók meghatározásánál az egy főre jutó GDP (vásárlóerő-paritáson) volt a mérvadó: ha 2000–

2002-ben nem érte el az adott NUTS 2 szintű egység az EU25 átlagértékének 75%-át, akkor jogosulttá vált a 

támogatásra. Mellettük ez úton jutnak még fejlesztési pénzekhez – átmeneti és egyedi alapon – az ún. „phasing-

out” kategóriába sorolt régiók: azon egységek, amelyek az Európai Unió bővítése miatt kerültek a 75%-os 

küszöbérték fölé (azaz egy főre jutó GDP-jük az EU15 átlagának 75%-a alatt van). Az ún. „phasing-in” régiók 

viszont az előző periódusban a támogatásból még alanyi jogon részesültek, ám az új periódusra az EU15 75%-át 

átlépő jövedelmi szintjük miatt kikerültek ebből a csoportból; ezen egységek szintén átmenetileg és egyedi 

alapon jogosultak a Strukturális Alapokból elnyerhető támogatásra (13. ábra). Rajtuk kívül a többi régió csak a 

„regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzésnek lehet kedvezményezettje. Külön kategóriát alkot s 

így külön keretből támogatható – a határokon átnyúló együttműködések elősegítése céljából – valamennyi belső 

és egyes külső szárazföldi határok mentén fekvő NUTS 3 régió. A konvergencia célkitűzés keretében egész 

tagállamok is kedvezményezetté válhattak: a Kohéziós Alapból lehívható összegekre az jogosít, ha az országban 

az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem (GNI) alacsonyabb volt 2001–2003-ban a közösségi átlag 90%-ánál. 
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13. ábra  > Az Európai Unió regionális politikája által támogatott térségek 2007–2013 között. Forrás:   

http://europa.eu.int  

Az Európai Unió regionális fejlesztési forrásainak odaítélése és felhasználása során a következő alapelvek 

kristályosodtak ki: 

a) A támogatásokat általában nem egyedi projektekhez, hanem átfogó programokhoz adják, amelyekhez 

részletes költségvetés is készül. 

b) Elvárják, hogy a támogatások felhasználása összhangban legyen a Közösség politikáival, prioritásaival. 

c) A közösségi támogatás nem helyettesíti az egyes országok regionális fejlesztésre szánt forrásait, hanem 

kiegészíti azokat. Az Unió elvárja, hogy az elfogadott programok finanszírozásához a kedvezményezett tagállam 

is hozzájáruljon. 

d) Folyamatosan ellenőrzik az előirányzatok teljesítését. 

e) Az alapok célkitűzései a Bizottság és az adott tagállam közötti szoros együttműködés keretében valósíthatók 

meg. A partnerség kiterjed más irányba is: a támogatást igénylő programokat ugyan a tagországok nyújtják be, 

de azok elkészítésében a közösségi, országos, regionális és helyi önkormányzati szervek egyaránt részt vesznek. 

http://europa.eu.int/
http://europa.eu.int/
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Az Európai Unió regionális politikájának eredményeit nehéz értékelni. Portugália, Spanyolország és Írország 

sikeres felzárkózásában az uniós támogatás minden bizonnyal komoly szerepet játszott, míg Görögország – úgy 

tűnik – nem tudta megfelelően kihasználni a tagságban rejlő lehetőségeket. A kelet-közép- és délkelet-európai 

országok csatlakozásával a különbségek azonban élesebbé váltak, ami a közös regionális politika szempontjából 

is új kihívást jelent. 

8. 8. Az Európai Unió külgazdasági kapcsolatai 

A gazdasági bezárkózás és az önerőre támaszkodó fejlődés korunkban már a nagytérségek szintjén sem járható 

út; ezt jól mutatja az EU aktív részvétele a világkereskedelemben és a nemzetközi tőkeforgalomban. Az EU és 

az EFTA fokozatos összeolvadását, valamint az Európai Gazdasági Térség kialakulását korábban már tárgyaltuk. 

A konkurens világgazdasági centrumok közül az USA-hoz fűződő rendkívül erős szálak politikai és katonai 

síkon – a NATO keretei között – szinte felhőtlen együttműködésben nyilvánulnak meg. Gazdasági téren viszont 

– a transznacionális vállalatok összefonódása ellenére – inkább a vetélkedés jellemző, amely olykor ádáz 

kereskedelempolitikai vitákban tör a felszínre. Az EU külső áruforgalmának legnagyobb hányada – kb. 1/5-e – 

így is az Amerikai Egyesült Államokra jut. A tengerentúli fejlett országokkal – Kanadát kivéve – az Európai 

Unió nem kötött átfogó kereskedelempolitikai megállapodásokat, inkább csak egyes termékek forgalmát, 

valamint az intenzív kutatási-fejlesztési együttműködést szabályozta kétoldalú egyezményekben. 

Az európai vonzástéren kívül eső latin-amerikai és ázsiai fejlődő országokkal létrejött kereskedelmi és 

együttműködési megállapodások is csupán a hátrányos megkülönböztetéstől (diszkriminációtól) való 

mentességet rögzítik; ezenkívül az EU egyoldalú gesztusként nyújthat előnyös hiteleket, segélyeket vagy 

vámkedvezményeket is a gyengébb partner számára. 

Különleges elbánásban részesíti az EU az egykori gyarmatokból létrejött afrikai, karibi és pacifikus (AKP) 

államokat, amelyek az integrációs erőtér külső perifériáját alkotják. E 78 országgal az ún. „partnerség” kereteit 

a korábbi Loméi Konvenció helyébe lépett, 2003 óta hatályos Cotonoui Egyezmény képezi. Az igen elmaradott 

AKP-országok termékei jóformán kivétel nélkül vámmentesen jutnak az európai piacra, részesedésük azonban 

az EU külső áruforgalmából alig 3% és erősen csökkenő irányzatú. A volt gyarmatok kivitelének szerkezete 

igen egyoldalú, és a trópusi mezőgazdasági termékek, valamint az ásványi nyersanyagok gyors árváltozásai 

miatt jövedelmük évről évre jelentősen ingadozik. Az AKP-országok exportbevételeinek stabilizálása, a 

szélsőséges áringadozások következményeinek mérséklése érdekében az EU pénzügyi alapokat hozott létre, sőt 

a legszegényebb államokat vissza nem térítendő segélyekkel is támogatja. Az EU szempontjából az egykori 

gyarmatbirodalmak piacainak megtartása és a nyersanyagok beszerzési forrásainak biztosítása jelenti az AKP-

csoporthoz fűződő legfőbb érdeket. 

Az integrációs erőtér belső perifériáját az Európán kívüli mediterrán (arab) országok képezik; az 1970-es 

években – Líbia kivételével – ezek mindegyike ún. „globális együttműködési megállapodást” kötött a 

közösséggel. (Izrael még szorosabb európai kapcsolatai szabadkereskedelmi egyezmény formájában 

tükröződnek.) E megállapodások keretében az EU teljesen szabad piacra jutási feltételeket biztosít a mediterrán 

országok ipari termékei számára, továbbá nagy vámkedvezményeket nyújt mezőgazdasági és élelmiszeripari 

árucikkeik értékesítéséhez, anélkül, hogy bármiféle viszonzási kötelezettséget róna a fejletlenebb partnerre. (Az 

említett preferenciák tehát tartósan, aszimmetrikusan érvényesülnek a mediterrán országok javára.) A 

megállapodások igen liberálisan rendelkeznek az arab munkaerőnek a tagállamok területére történő 

bebocsátásáról és a vendégmunkásoknak járó díjazásról, szociális juttatásokról. Mindez a gazdasági fejlődést 

elősegítő pénzügyi támogatásokkal (kedvezményes hitelekkel, segélyekkel) egészül ki. Az 1990-es évek 

közepétől az Unió nyolc arab országgal és Izraellel a korábbi együttműködést elmélyítő partnerségi, majd 

társulási megállapodást írt alá azzal a céllal, hogy 2010-re a Földközi-tenger egész medencéjét átfogó 

szabadkereskedelmi övezet jöjjön létre. Erre a térségre jut az EU külső áruforgalmának 10–12%-a, ami 

önmagában is mutatja e belső periféria stratégiai jelentőségét. 

Ugyanakkor a mediterrán arab országok és az EU között érvényben lévő megállapodások nem rejtik magukban 

teljes jogú tagsági viszony lehetőségét. Az integrációs szervezet bővítésének ugyanis már a Római Szerződés 

földrajzi korlátot szabott, midőn 237. cikkében kimondta: „Bármely európai állam kérheti felvételét a 

Közösségbe.” (Ugyanezt megismétli a Maastrichti Szerződés „O” cikke is.) 

Az Európai Unió jövőbeni fejlődési pályája még bizonytalan, a működés napi gondjai mellett háttérbe szorultak 

a távlati elképzelések. Az integráció folyamatát kezdettől fogva két egymástól eltérő felfogás harca kísérte. A 

funkcionalista elmélet az egyéni jólét igényéből, a gazdasági érdekből indul ki, és laza intézményi keretek között 

építkezve a nemzetállamok valamiféle konföderációját tekinti végcélnak. Ezzel szemben a föderalista koncepció 
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határozott jogi szabályozással, erős integrációs csúcsszerv létrehozásával a szuverén nemzetállam teljes 

meghaladására törekszik. A Maastrichti Szerződés a föderalizmus útján tett fontos lépés volt, ám rövidesen 

kiderült: a tagállamok egy része nem akar vagy nem képes a gazdasági és pénzügyi unióhoz csatlakozni. 

Ugyanígy megosztott az Unió a Schengeni Egyezmény kérdésében is. Lehetséges tehát, hogy idővel „két 

sebességfokozatú”, vagy a belső mag köré rendeződő „koncentrikus körökből” álló rugalmas struktúra váltja fel 

a ma még – legalább nagy vonalakban – egységes integrációs modellt; ehhez az Unión kívül rekedt európai 

államok lazább kötelékekkel kapcsolódhatnak. 

Nyugat-Európa 

9. A Benelux államok 

Probáld Ferenc 

9.1. 1. Az európai integráció előfutárai 

A kis területű, de rendkívül sűrűn lakott Benelux államok (BElgium, NEderland = Hollandia és LUXemburg; 4. 

táblázat) főként előnyös földrajzi helyzetüknek köszönhetik kimagasló gazdasági fejlettségüket. A három vezető 

európai hatalom – Németország, Franciaország és Nagy-Britannia – közé ékelődő térségben van a legnagyobb 

népességi és gazdasági potenciál gyújtópontja, a kibontakozó európai megalopolisz centruma. A Benelux 

államok kereskedelme és ipara sok évszázados hagyományokra épült, s gazdasági összefonódásuknak mély 

történelmi gyökerei vannak. 

Németalföld virágzó mezőgazdasága és céhes kézműipara már a középkorban sűrű népességet tartott el. A 

flandriai manufaktúrákból kikerülő lenvásznak, posztó- és csipkeáruk a XII–XVI. században Európa-szerte 

híresek voltak. Amszterdam és Antwerpen a középkor alkonyán magukhoz ragadták a Rajna-vidék, a Brit-

szigetek és a Baltikum felé irányuló kereskedelmet, s ezzel Nyugat-Európa legfontosabb kereskedelmi 

gócpontjává váltak. A gazdag németalföldi városok birtoklásáért folyó gyakori harcok, hatalmi torzsalkodások 

sem állíthatták meg a polgárság gyarapodását. A spanyol Habsburgok uralma ellen zászlót bontó városok 

megvívták a világtörténelem első sikeres polgári forradalmát (1566–1581). A felszabadult északi tartományok – 

melyekből a mai Hollandia kovácsolódott össze – gyors tőkés fejlődésnek indultak, viszont a továbbra is 

spanyol, majd osztrák Habsburg-uralom alatt maradó Dél-Németalföld – a mai Belgium – fejlődése két 

évszázadra megtorpant. 

A XVII. század első felére esett a független Hollandia fénykora. A németalföldi tengerjárók a világ minden 

részére eljutottak, gyarmatokat alapítottak, és közülük sokan – pl. Barents, Tasman – beírták nevüket a nagy 

felfedezések krónikájába. A holland tőkés társaságok kereskedelmi telepei valamennyi földrészen megjelentek, 

sőt Dél- és Kelet-Ázsiában szinte monopolhelyzetet élveztek. A cromwelli hajózási törvény (Navigation Act, 

1651) azonban súlyos csapást mért a holland kereskedelmi flottára; ettől kezdve Anglia fokozatosan elhódította 

Hollandiától a tengerek feletti uralmat, és alaposan megnyirbálta a gyöngébb vetélytárs gyarmatbirodalmát. A 

XX. század derekáig megőrzött külbirtokok (Indonézia, Suriname) és a ma is fennhatósága alatt álló Holland 

Antillák így is előkelő helyet biztosítottak Hollandia számára a gyarmatáru-kereskedelemben, és bőséges 

forrásai voltak az eredeti tőkefelhalmozásnak. 

A napóleoni háborúkban Németalföld mindkét része francia uralom alá került, majd a bécsi kongresszus (1815) 

nyomán egységes önálló királysággá alakult. A szén- és vasérclelőhelyekben bővelkedő, s ez idő tájt az ipari 

forradalom fő színterévé váló Belgium rövidesen elszakadt Hollandiától (1830), és néhány évtizedre a kontinens 

vezető nehézipari műhelyévé lett: itt gyártották a legtöbb vasat és acélt, itt készültek az első vasúti mozdonyok 

és sínek. A fogyatkozó bányakincsekért a kis országot egy hatalmas gyarmat (Belga-Kongó) megszerzése 

kárpótolta. 

A XX. században a Benelux országok szerény természeti erőforrásai és szűk belső piacai egyre kevésbé 

elégíthették ki a hatalmas ipari monopóliumok igényeit. Gazdasági szükségszerűséggé vált a nemzetközi 

kereskedelem gyors bővítése; megérlelődtek az integrációs törekvések előfeltételei. Először Belgium és 

Luxemburg lépett gazdasági unióra (1922), majd Hollandia elvi csatlakozásával (1944) megnyílt az út a három 

országot összefogó integráció kiépítéséhez. Az egyezmény gyakorlati megvalósítása során (1948–1960) a 

Benelux unió tagjai lebontották egymás között a vámhatárokat, szabaddá tették az áruk, a tőke és a munkaerő 

mozgását, összehangolták szociális intézkedéseiket és gazdaságpolitikájukat; a tervezett pénzügyi unió 

megteremtéséig azonban nem jutottak el. 
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A Benelux államokat kis méretük és rendkívül fejlett, specializált gazdaságuk ráutalja a nemzetközi 

munkamegosztásban való igen élénk részvételre. Az egy lakosra számított és az egységnyi nemzeti 

jövedelemhez viszonyított külkereskedelmi forgalom értéke egyaránt kimagasló. A három ország összevont 

részesedése a világkereskedelemből meghaladja a 7%-ot, s ezt csupán az USA és Németország múlja felül 

(2004). A belga és a holland export-import forgalomnak csak kis része bonyolódik le a Benelux unió határai 

között; a legfőbb partnerek Európa vezető gazdasági hatalmai. Innen ered a Benelux államok erős érdekeltsége a 

szélesebb körű integráció létrehozásában és továbbfejlesztésében. Ennek az érdekeltségnek, valamint a kedvező 

földrajzi helyzetnek köszönhető, hogy az Európai Unió legfontosabb intézményeinek székhelye Brüsszel és 

Luxemburg. 

4. táblázat  > A Benelux államok területe, lakossága és gazdasági fejlettsége 
 

Ország Terület 

(ezer km 2 ) 

Lakosság 

(millió fő, 2005) 

Népsűrűség 

(fő/km2) 

Egy főre jutó 

GDP (euró, 2005) 

Belgium 30,5 10,47 343 28 500 

Hollandia 33,9* 16,31 481 31 000 

Luxemburg 2,6 0,45 173 64 300 

BENELUX 67,0* 27,23 406 30 600 

* A vízfelszíneket (7600 km2) nem számítva. 

9.2. 2. Belgium és Hollandia: hasonlóságok és különbségek 

A Benelux államok gazdaságának fejlettségi szintje hasonló, szerkezete azonban sok tekintetben különbözik. 

Ebben a történelmi fejlődés eltérő útján kívül a különböző népességföldrajzi vonások és természeti adottságok 

hatása is kifejeződik. A két „nagy” Benelux ország – Belgium és Hollandia – gazdaságföldrajzi 

összehasonlításából az alábbi fő vonások emelhetők ki: 

a) Hollandia lakossága – amely több germán nép összeolvadásával alakult ki – a csekély fríz kisebbségtől 

eltekintve etnikailag egységesnek tekinthető. Belgiumot viszont éles népességföldrajzi választóvonal szeli ketté: 

az ország északi részét flamandok lakják, akiknek nyelve lényegében a hollanddal azonos; délen viszont 

franciául beszélő vallonok élnek. Az ország egységét marcangoló flamand–vallon politikai ellentét hátterében a 

gazdasági szerkezet nagy területi különbségei húzódnak meg. 

b) Belgium lakossága évtizedek óta alig gyarapszik. Ezzel szemben Hollandia sokáig a többi nyugat-európai 

országhoz képest feltűnően gyors természetes szaporodást mutatott (pl. 1946–1950 között évi 18‰), és csak 

újabban közeledik a demográfiai egyensúly állapotához (2003: 3,7‰). A népesség számának növekedése a 

holland gazdaság fellendülésének legkedvezőbb időszakaiban is fedezte a munkaerőigényt, így a 

vendégmunkások beáramlása nem volt számottevő. Jelentéktelen a belga–holland és a holland–német határt 

keresztező ingavándor-forgalom is. 

A két ország eltérő demográfiai fejlődése gyökeresen megváltoztatta lakosságuk egymáshoz viszonyított 

arányát. 1831-ben Belgiumban 3,8 millió, Hollandiában 2,6 millió ember élt. A holland népesség 1930-ra 

utolérte, jelenleg pedig már másfélszeresen múlja felül Belgium lakosainak számát. 

A belga bányavidékeken már a XX. század első felében is tömegesen alkalmaztak vendégmunkásokat. A főként 

Dél-Európából érkező külföldi munkavállalók aránya az 1970-es években ugrásszerűen megnőtt, és jelenleg 

(2005) Luxemburgban 39%-os, Belgiumban 9%-os, Hollandiában pedig 4,5%-os szintet ér el. 

A holland statisztika megkülönbözteti az „őshonos” (autochton) népességet (mindkét szülő Hollandiában 

született) és a részben vagy egészen külföldi származásúakat; utóbbiak aránya a 20%-ot is megközelíti. 

Legtöbbjük gyökerei Törökországba, Marokkóba, illetve az egykori gyarmatokra (Indonézia, Suriname és az 

Antillák) nyúlnak vissza, és elkülönülésük néhány nagyvárosban komoly társadalmi problémát jelent. 
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c) A Benelux államok kontinensünk legmagasabb színvonalú, legbelterjesebb mezőgazdaságával 

büszkélkedhetnek. A mezőgazdaságilag hasznosított terület (szántó, rét és legelő) – melynek aránya valamivel 

meghaladja az 50%-ot – zömében az állattenyésztés céljait szolgálja. A mezőgazdasági termelés jelentősége 

Hollandiában jóval nagyobb, mint Belgiumban; ezt tükrözi egyebek közt az agrárkeresők magasabb részaránya 

(3,1%, szemben a belgiumi 1%-kal). Hollandia a nagy népsűrűség ellenére mezőgazdasági termékekből nettó 

exportőr; a hús, tojás, tejtermékek, zöldségfélék és virágok a teljes kivitel értékének 1/5-ét képviselik. Belgium 

viszont nem tudja nagy gabonabehozatalát más mezőgazdasági termékek exportjával ellensúlyozni. 

A belga és a holland parasztgazdaságok átlagos mérete – 20–25 hektár – nyugat-európai viszonylatban is 

kicsinek számít. A birtoktestek rendszerint több parcellára oszlanak; ez indokolja a Hollandiában évtizedek óta 

folyó, nagy vízrendezési és talajjavítási munkálatokkal egybekötött tagosítási programot. A megfelelő 

üzemnagyság elérése érdekében a legtöbb gazdálkodó saját földjén kívül bérelt parcellákat is művel. A holland 

mezőgazdaság hozamai a világranglista élvonalában vannak (pl. tehenenként átlagosan évi 8000 liter tej, 

hektáronként 8,5 t búza), ami a nagyfokú gépesítésnek, a tervszerű fajtanemesítésnek és a rekordmennyiségű 

műtrágya felhasználásának köszönhető. A ráfordítások azonban így szükségképpen magasak, és a termelés mai 

színvonala csak a külső versenyt kirekesztő uniós agrárpolitika révén tartható fenn. A talaj és az élővizek 

nagyfokú elszennyeződése miatt a növényvédő szerek és műtrágyák alkalmazását újabban visszafogják, és a 

művelésből kivont földek erdősítését, természetvédelmi vagy üdülőhelyi hasznosítását ösztönzik. 

d) Hollandia energiagazdasága arra a hatalmas földgázvagyonra támaszkodik, amelyet az 1960-as évektől 

Groningen környékén és az Északi-tenger kontinentális talapzatán tártak fel. A kitermelt gáz mennyisége lassan 

csökkenőben van (2004-ben 87 Mrd m3), a világranglistán az 5–8. helyen áll, azonban Európa fejlett államai 

közül még mindig csak Nagy-Britannia és olykor Norvégia előzi meg. A földgáz kivitele nagyjából megfelel a 

behozott kőolaj és kőszén értékének. Belgiumban a valaha jelentős szénbányászat 1992-re megszűnt. Az ország 

elektromosáram-termelésében – Hollandiától eltérően – kimagasló (57%) az atomerőművek aránya. 

e) Mindkét ország iparának legfontosabb ágazata a fémfeldolgozás. A nagy múltú belga gépgyártással szemben a 

holland fémfeldolgozó ipar javarészt az utóbbi fél évszázad szülötte, épp ezért belső arányai korszerűbbek. 

Hollandiában a foglalkoztatottak száma alapján a fémfeldolgozást az élelmiszeripar követi, amely a hazai 

mezőgazdaság termékein kívül külföldi nyersanyagokat (pl. pálmaolajat, kakaót, dohányt) is bőven fogad. A 

belga iparszerkezet második helyét a visszaszorulóban lévő textil- és ruházati ipar foglalja el. A vegyipar 

mindkét országban az ágazati struktúra harmadik helyén áll. Hollandia vegyipara a hazai földgáz, valamint a 

tömegesen importált kőolaj révén kedvezőbb helyzetben van, és gyorsabb fejlődést mutatott; az 1970-es évek 

árrobbanását és takarékossági intézkedéseit viszont a kőolaj-finomítás nagyon megsínylette. A bányászat és a 

kohászat Hollandiában kevesebb munkást foglalkoztat, de jóval termelékenyebb, mint Belgiumban (14. ábra). 
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14. ábra  > A Benelux államok ipara 

A Benelux államok iparában uralkodó monopóliumoknak a tőkekivitel révén hatalmas külföldi érdekeltségeik 

vannak. A belga ipar nagyobb része a banktőkével összefonódott óriás trösztök kezében van; pl. a Société 
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Générale üzemei a vas- és színesfémkohászat, valamint az energetika terén vannak kulcspozícióban. 

Hasonlóképpen a belga vegyipar közel kétharmada felett a Solvay tröszt rendelkezik. A holland ipar három 

vezető monopóliuma világviszonylatban is a legnagyobbak közé tartozik: a Royal Dutch-Shell főleg a 

kőolajiparban, az Unilever az élelmiszer- és vegyiparban, a Philips az elektrotechnikában és az elektronikában 

tevékenykedik; mellettük egyre nagyobb súlyúvá válik az Akzo Nobel vegyipari cég is. Az első két 

mamutvállalatban a holland tőke a brittel, az utóbbi esetében a svéddel kapcsolódik össze. 

f) A Benelux államokat méltán nevezik „Európa kapujának”: közlekedésük fejlett, vasút- és közúthálózatuk 

világviszonylatban a legsűrűbb. Hollandia és Észak-Belgium síkságai kitűnő terepet kínáltak a folyóágakat 

egymással és a tengerrel összekötő csatornák építéséhez, a belvízi hajózás páratlan arányú fejlesztéséhez. 

(Hollandiában a hajózható vízi utak hossza 5000 km, amelyből 2400 km 1000 tonnán felüli hajókkal is járható. 

A vízi utak sűrűsége és szállítási teljesítménye jóval felülmúlja a vasutakét.) A nemzetközi összehasonlításban is 

kiemelkedő holland kikötők forgalmának a hazai export és import csak kisebbik felét teszi ki, a többi 

Németország és Belgium felé irányuló jövedelmező tranzitszállítás, amely a hollandiai csatornákon, folyókon, 

csővezetékeken, utakon és vasutakon áramlik keresztül. Belgium tengeri kereskedelme és átmenő forgalma 

ugyancsak tekintélyes, de az előnyösebb fekvésű Hollandiáéval nem vetekedhet. 

10. Hollandia 

10.1. 1. Küzdelem a tengerrel 

Hollandia földjének túlnyomó része 100 m-nél alacsonyabb síkság; a 300 méteres tengerszint feletti magasságot 

csak egyetlen ponton, az Ardennek előőrseként átnyúló Limburgi-rögnél lépi túl. A Holland-síkság keleti felét 

az 50–100 m magasságig emelkedő, szelíden tagolt geest-vidék alkotja. A geesteket a Rajnától északra idős 

homokos-agyagos moréna, délre folyami hordalék építi fel, és sovány podzoltalaj borítja. A halmok közti 

laposok kiterjedt tőzeglápjait jórészt lecsapolták, és a tőzeg zömének lefejtése után a visszamaradó kotutalajt 

művelésbe vonták. 

A Holland-síkság nyugati felén elterülő marsch-földeket fiatal, néhol tőzegrétegekkel tagolt finom folyami és 

tengeri üledékek alkotják. A marschok alig-alig emelkednek a tengerszint fölé, sőt jelentős részük a közepes 

tengerszintnél alacsonyabban fekszik. A mélyföldeket a széles parti dűnesor és a mesterséges gátak védik az 

elöntéstől. Hollandia területének egynegyede mélyföld, a partot időről időre megostromló vihardagályok és a 

folyami árvizek azonban az ország földjének közel kétharmadát fenyegetik. A helyzetet súlyosbítja, hogy a 

holland partvidék évszázadonként 12–20 cm-t süllyed, amit újabban a tengerszintnek a világméretű 

felmelegedéssel összefüggő emelkedése is tetéz. A települések és a szűken mért termőföld védelmében a 

lakosság állandó, szívós küzdelemre kényszerült a tengerrel (15. ábra). 
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15. ábra  > A holland szárazföld visszahódítása (polderesítés) 
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Az utóbbi két-három évezredben a tenger mintegy 9000 km2-t rabolt el a szárazföldtől. A vihardagályok már az 

ókorban áttörték és részekre szabdalták a dűnevonulat északi részét; így keletkeztek a Fríz-szigetek. A XII–XIII. 

században a tenger újabb előnyomulása az ország középső részén fekvő Flevo-tavat hatalmas öböllé alakította 

(Zuiderzee). A betörő tengerár időről időre szörnyű katasztrófákat okozott, és pl. 1421-ben 100 ezer, 1574-ben 

400 ezer emberéletet oltott ki. A legutóbbi pusztító vihardagály 1953-ban 90 falut söpört el; 60 ezer ember vált 

hajléktalanná, és 1800-an vesztették életüket. 

A vízjárta síkság lakói már az ókorban 4–10 m magas dombokat emeltek, amelyeken meghúzódhattak az ár 

elvonulásáig. (Ekkor vált használatossá a nedves talajon is bevált, vízálló fapapucs.) A dombokat a folyók 

mentén később gátakká (holland nyelven dam) kapcsolták össze, és erre építették házaikat. A kisebb folyók 

torkolatát dagálykor zsilipekkel zárták le. A parti dűnék előterében facölöpök leverésével igyekeztek csillapítani 

a hullámok erejét. A fenyegetett partszakaszokon egyre több gátat emeltek, s ezeket messze földről odaszállított 

terméskővel burkolták be. A sekély Watt-tenger mentén ma is megfigyelhető a földnyerés klasszikus módja: a 

parttal párhuzamosan több sorban rögzített sűrű vesszőfonatokkal fogják vissza a dagály idején ide zúduló 

hordalékot; ezzel a legmagasabb hullámok szintjéig töltődhet fel a terep. A XV. században megkezdődött az 

elöntött földek nagyobb mértékű visszahódítása. A körülgátolt mélyföldekről – a polderekről – állati erővel, 

majd a XVI. századtól szélmalmok segítségével szivattyúzták ki a vizet; ezekkel azonban legfeljebb másfél 

méteres szintkülönbség győzhető le. A mezőgazdasági termőterület bővítésére mind nagyobb szükség volt. A 

XIX. századtól a gőzgépes, majd a dízel- és villanymotoros szivattyúk birtokában nagyszabású polderesítés 

kezdődött (16. ábra), amelynek eredménye igazolja a mondást: „A tengert Isten, a partot a hollandok 

teremtették.” Az utóbbi évszázad két hatalmas programja a Zuiderzee polderesítése és a Delta-terv 

megvalósítása volt. A Zuiderzee 32,5 km hosszú zárógátja – amelyen fontos autópálya halad – 1927 és 1932 

között épült meg. A tengeröböl így polderesítésre alkalmas édesvizű tóvá lett (IJssel-tó). 

Az IJssel-tó területéből 1650 km2-t polderesítettek. A gátak és a csatornák építését, valamint kezdetben a talaj 

művelését hatalmas állami vállalat végezte. A körülgátolt tófenék iszapja a víz kiszivattyúzása után 

baktériumokban és oxigénben szegény; termővé tétele 8–10 évet igényelt. Először repülőgépről nádat vetettek a 

területre, majd ezt 2–3 év múltán felégették, és az egyenletes talajvízszint biztosítására alagcsöveket fektettek le. 

A felszántott földeken előbb repcét, utána néhány évig búzát vagy árpát termesztettek. Végül az állam 30–60 

hektáros parcellákra osztotta a poldert, és pályázat útján – örökölhető vagy hosszú lejáratú bérletként – 

használatba adta az új gazdáknak. 



 Az Európai Unió  

 43  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

16. ábra  > Polder térképvázlata és keresztmetszete 

A régebbi polderek főként mezőgazdasági célt szolgálnak, újabban viszont a túlnépesedett városok 

tehermentesítése, új bolygóvárosok és vízparti üdülőterületek létesítése került előtérbe (5. táblázat). A Keleti-

Flevoland és az Északkeleti-polder partját egyre bővülő partszakaszon szélerőtelepek szegélyezik. A több 

részből összetevődő Flevoland 1986-ban lett Hollandia 12. tartománya. 

5. táblázat  > Az IJssel-tó polderei 
 

Név Terület (ezer ha) Gátépítésideje Területhasz

nosítás 

megoszlása 

(%) 

   

mező-gazdasági terület lakóterület erdő és 

természet-

védelmi 

terület 

csatornák, 

gátak, 

utak 

  

Wieringermeer 20 1927–1929 87 1 3 9 

Északkeleti-polder 48 1936–1940 87 1 5 7 

Keleti-Flevoland 54 1950–1956 75 8 11 6 

Déli-Flevoland 43 1959–1967 50 25 18 7 
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A polderek településhálózatát a Christaller-féle modell figyelembevételével tervezték meg. Az Északkeleti-

polder városi központját, Emmeloordot 12 falu övezi, amelyek a 4 km-es körzetben épült farmokat alapvető 

szolgáltatásokkal látják el. Ámde a mezőgazdaság csökkenő munkaerőigénye folytán e falvak lélekszáma meg 

sem közelítette az előirányzott 2000 fős szintet. A Keleti-Flevolandra ezért már csak két alsófokú és egy 

középfokú központot telepítettek. Itt épült fel a poldervidék regionális központja, Lelystad is. Nevét a Zuiderzee 

visszahódításának apostoláról, Cornelius Lely mérnökről kapta. A város első házai 1967-ben készültek el, 

jelenlegi 70 ezer fős lakossága már alig nő tovább. A Déli-Flevoland központja, Almere (165) Amszterdam 

bolygóvárosaként fejlődik a tervezett 200 ezres lélekszám eléréséig. 

Az 1958-ban elfogadott Delta-terv célja nem új területek elhódítása volt a tengertől, hanem Délnyugat-

Hollandia meglévő termőföldjének és falvainak védelmét szolgálta a vihardagályokkal szemben. A Rajna, a 

Maas és a Schelde megsüllyedt deltavidékén az árapály széles tölcsérekké tágította a folyóágakat. A Delta-terv 

keretében a legtöbb torkolatot gát- és zsiliprendszerekkel zárták le, hogy a tengervíz benyomulását 

megakadályozzák. A mesterséges töltések révén a zeelandi szigetvilág kitűnő közlekedési útvonalakhoz jutott, 

az elrekesztett édesvizű tavak pedig a vízellátást és a vízi sportok fellendülését segítik. Utoljára – 1986-ban – a 

Keleti-Schelde lezárására került sor. Itt a zsiliprendszer kapuit csak veszély esetén eresztik le, tehát a dagály 

továbbra is benyomulhat a széles torkolatba; a sós víz utánpótlása lehetővé teszi a természetes élővilág és a nagy 

osztrigatelepek fennmaradását. A Delta-terv megvalósítása után már csak a belgiumi Antwerpenhez vezető 

Nyugati-Scheldén maradt közvetlen összeköttetés a nyílt tenger és az alsó folyószakasz között. A rotterdami 

kikötőnek a vihardagályok elleni védelmét óriás kétszárnyú zsilippel oldották meg, ám ennek használatára – ha 

a tenger szintje nem emelkedne tovább – évtizedenként csak egyszer lenne szükség (17. ábra). 

 

17. ábra  > A Delta-terv eredményei 
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10.2. 2. Legelők és kertészetek: a holland mezőgazdaság 

A holland mezőgazdaság fejlődését nagyban serkentette a felvevőképes angol és német piac szomszédsága. A 

tengerentúli külterjes búzatermelés versenye a XIX. század végén agrárválságot idézett elő; ettől fogva 

Hollandiában a legelőket és a szántóföldi növényeket magas fokon hasznosító és többszörös jövedelmet kínáló 

állattenyésztés lett a mezőgazdaság uralkodó ága. Mára azonban az értéktermelés tekintetében ismét a 

növénytermesztés vezet; a kertészetek ugyanis páratlanul gyorsan fejlődtek, az állattenyésztés viszont a 

túltermelés miatt visszaesett. A legújabb adatok szerint az agrártermelés kb. 44–45%-át adják az állati eredetű 

termékek, hasonló arányt képviselnek a kertészetek, a maradék valamivel több mint 1/10 pedig a szántóföldi 

növénytermesztésre jut. (A megfelelő 1990. évi arányok: 56%, 33% és 11%.) A termelési specializáció igen 

nagy export-import forgalmat eredményez: Hollandia – az USA és Franciaország után – a világ harmadik 

legnagyobb mezőgazdasági exportőre. 

Az ország területéhez mérten hatalmas, de csökkenő szarvasmarha-állomány (1992: 4,9; 2004: 3,7 M db) a 

marsch-földeken mutatja a legnagyobb sűrűséget (18. ábra). Az évi átlagos felnőtt-állomány mintegy 60%-a a 

tejtermelés szolgálatában áll. A kitűnően tejelő fekete-fehér fríz lápi teheneket az év nagy részében – olykor 

még az enyhe téli hónapokban is – a szabadban tartják. Az egyenletesen hulló bőséges csapadék (évi 650–750 

mm), a levegő nagy páratartalma és a magas talajvízszint kedvez a zöldmező-gazdálkodásnak; a rétek és a 

legelők gondos művelése, karbantartása révén kimagasló fűhozamokat érnek el. A tejgazdaságok száma 

folyamatosan csökken, s így az egy gazdaságra jutó állomány az 1990-es évek elejétől napjainkra 

másfélszeresére növekedett. A friss tej túlnyomó része további feldolgozásra kerül. A holland tejtermékek 60%-

át külföldön értékesítik; Edam, Gouda, Limburg sajtjai régóta világhírűek. A friss és a sűrített tej, a sajt, a vaj és 

a tejpor kivitelében Hollandia az elsők között van a világon. 
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18. ábra  > Hollandia mezőgazdaságának területi típusai 

A tejipar melléktermékeinek hasznosításán alapuló sertéstenyésztés (kb. 11 M db), továbbá az iparszerű 

baromfinevelés az utóbbi pár évtizedben hatalmas fejlődésen ment át, ami számottevő hús- és tojáskivitelt tesz 

lehetővé; ugyanakkor mindkét ágazat nagy tömegben használ fel importált takarmányokat, főként kukoricát. A 

sovány talajú geest-vidék és a Fríz-szigetek juhtenyésztésének, valamint az Északi-tengeren évszázadok óta 

folytatott heringhalászatnak a jelentősége jóval csekélyebb. A hátasló-tenyésztés vagy a struccfarmok terjedése 

újabban arról tanúskodik, hogy a holland gazdák a piaci rések ötletes kihasználásával igyekeznek ellensúlyozni 

az EU agrárreformját, amely egyre szűkebbre szabja a tej- és húságazat támogatását. 

A szántóföldek nagyobb részén takarmánynövényeket termesztenek. A gabonafélék a szántók egyharmadát 

foglalják el. A déli tartományokban és a poldervidéken elterjedt búza, továbbá a homokos geestekre szorult rozs 

termése a belföldi igények felét sem fedezi. A sovány talajú hűvösebb tájakon a zab, egyebütt az árpa a 

legfontosabb szemestakarmány. Az ipari növények közül a marsch-földeken gazdagon termő cukorrépa, 

valamint a repce érdemel említést. Emberi táplálkozás, takarmányozás és ipari feldolgozás céljára országszerte 

termesztik a burgonyát, melyből külföldre is jócskán szállítanak. 

A holland földművelés sajátos ága s napjainkban az agrárágazat legfontosabb szereplője a hosszú múltra 

visszatekintő kertgazdálkodás. A gyümölcsfélék közül csak az alma és a körte kedveli az óceáni éghajlatot; fő 

termőkörzeteik délkeleten – Limburgban –, valamint az IJssel-tó polderein alakultak ki. Sokkalta jelentősebb a 

zöldség- és virágkertészkedés, amely az IJssel-tó és a Rajna-torkolat között végigkíséri a parti dűnék lábánál 

húzódó termékeny marsch-földeket. A holland metropoliszok peremén szinte külön várossá terebélyesednek a 

földgázzal fűthető üvegházak, amelyek egész éven át ontják a friss paradicsomot, salátát, uborkát, karfiolt, 

paprikát és más zöldségféléket a bel- és külföldi piacokra. Felfutott a gombatermesztés is, Hollandia e téren a 

világ harmadik legnagyobb exportőre. Más kertészetek vágott virággal – tulipánnal, jácinttal, nárcisszal, 

rózsával, gladiólusszal – és nemes virághagymákkal, magvakkal gyarapítják az export áruválasztékát. 

Különösen híresek a Haarlem környékén pompázó tulipánmezők; az innen kikerülő tulipánhagymák a XVI. 

század óta messze földön keresettek. Hollandia a cserepes és a vágott virágok kiviteléből 40–50%-os világpiaci 

részesedéssel dicsekedhet. A Schiphol légikikötő szomszédságában lévő Aalsmeer a Föld legnagyobb 

nemzetközi virágtőzsdéje és kereskedelmi elosztó központja. 

10.3. 3. A holland gazdaság szíve: a Randstad 

Hollandia az 1960-as évekig – a nagy földgázlelőhelyek feltárásáig – ásványkincsekben igen szegény országnak 

számított, a keleti határvidéken bányászott kősó és a kevés limburgi feketekőszén az iparosítás szempontjából 

csekély vonzerőt képviselt. Nem meglepő tehát, hogy a nehézipar csak viszonylag későn – a két világháború 

között – kezdett kibontakozni. Fontos lépést jelentett az ijmuideni vaskohászati kombinát megépítése (1924); ez 

az üzem – akkortájt szokatlan módon – kizárólag importált szénre és ércre támaszkodott. A hazai 

alapanyaggyártó bázis létrejöttével lendületet kapott a fémfeldolgozó ágazatok fejlődése; a belföldi piacon is 

keresett mezőgazdasági gépek, szivattyúk, hajómotorok, vasúti kocsik, elektromos berendezések gyártása hamar 

kiterebélyesedett. A fejlett mezőgazdaság igényei ösztönözték a vegyipar kibontakozását, amelyhez a külföldről 

behozott kőolaj és foszfát szolgáltatott nyersanyagot. 

A II. világháború és az indonéz gyarmat függetlenné válása nyomán Hollandia nagy külkereskedelmi 

mérleghiánnyal küzdött. Új piacok megszerzésére kellett törekednie, ehhez pedig újfajta termékekre volt 

szüksége. A foglalkoztatási gondok ugyanakkor új munkaalkalmak megteremtését sürgették. Felgyorsult a 

külföldi tőke beáramlása, és a nagy beruházások eredményeképp átalakult az ipar szerkezete: egyre több 

korszerű ágazat honosodott meg a képzett munkaerővel jól ellátott, előnyös fekvésű országban. Az 1960-as 

évektől rohamosan előretörő vegyipar a tömegével érkező külföldi kőolajon kívül már a hazai földgázvagyonra 

is támaszkodhatott. Az energiabőség utat nyitott az alapanyaggyártó ipar bővítéséhez; pl. az importált bauxit 

feldolgozására nagy timföldgyárak és alumíniumkohók épültek (Delfzijl, Vlissingen). A legszembetűnőbb 

fejlődést azonban az elektrotechnikai és elektronikai ipar, valamint a kikötőforgalommal kapcsolatos 

berendezések (daruk, rakodógépek, hűtőkocsik, hajók) gyártása könyvelhette el. 

Mivel a legtöbb iparág külföldi nyersanyagokat dolgoz fel, és termékeinek java részét ugyancsak külföldön 

értékesíti, az üzemek többsége a két nagy kikötőbe – Rotterdamba és Amszterdamba –, valamint a hajókkal 

elérhető néhány kisebb városba zsúfolódott; ezek voltak egyszersmind a közlekedés és a kereskedelmi 

elosztóhálózat legmagasabb rangú központjai is. Az iparosodás és a városodás folyamata így az ország középső-

nyugati részére összpontosult; hatalmas, patkó alakú urbanizált régió körvonalai rajzolódtak a térképre. A 

„patkóváros” (Randstad) több, egymástól független, eltérő szerepkörű agglomerációból tevődik össze, amelyek 

peremvárosaikkal összekapcsolódnak, és összesen közel 7 millió lakost tömörítenek. Az agglomerációs 
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központok egymást részben átfedő és hierarchikusan egymásra épülő vonzáskörzetei egész Nyugat-Hollandiát 

magukban foglalják (19. ábra). A Randstad belsejében megmaradt intenzív mezőgazdasági terület – a „zöld 

szív” – körül az ország legnagyobb városai sorjáznak. Ezeket az 1970-es évektől bolygóvárosok építésével 

próbálták tehermentesíteni; ebben az időszakban a központi városok lélekszáma jelentősen csökkent (20. ábra). 

A legújabb területi tervezési koncepciók viszont már a központi városok felújítását, rekonstrukcióját helyezték 

előtérbe; ezáltal a hangulatos, régi negyedek a tehetősebb fiatal rétegek számára is vonzóvá váltak 

(reurbanizáció, dzsentrifikáció). A peremvárosi építkezéseket kevés számú, gondosan kijelölt centrumba 

összpontosítják, és továbbfejlesztik az agglomerációk jelenleg is kitűnő tömegközlekedési rendszerét. A 

Randstad ma már egy olyan, határokon átnyúló, urbanizált közlekedési folyosókkal összekapcsolódó városi 

makrorégió (megalopolisz) részének tekinthető, amely keleten a Rajna-Ruhr városhalmazt, délen pedig a 

„flamand gyémánt” háromszögét is magában foglalja (Dieleman, F. M.–Faludi, A. 1998). 

 

19. ábra  > Funkcionális városi régiók Hollandiában 
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20. ábra  > Amszterdam népességének változása (1953–1996) – a dezurbanizáció megszűnése 

Az IJssel-tó délnyugati öblénél fekszik Amszterdam (745, ev. 1000), a gazdaság kiemelkedő centruma, az ország 

névleges fővárosa. Fénykora a XVI– XVII. századra esik, amikor egész Európa legforgalmasabb pénzpiaca és 
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kereskedelmi központja volt. Amint azonban a hajók mérete nőtt, úgy vesztette el jelentőségét a jól védett, ám 

sekély vizű kikötő. A hanyatlásnak az Északi-tengeri-csatorna megépítése vetett véget (1876); ezen a 

mesterséges vízi úton át 85 000 tonnás óceánjárók is eljuthatnak Amszterdamig. A várost ma is a 

nagykereskedelmi és pénzügyi funkciók éltetik; a tercier ágazatok háromszor annyi keresőt kötnek ide, mint az 

ipar. 

A gyárak jobbára az Északi-tengeri-csatorna és a kikötő mellé települtek. A legtöbb munkást a gépipar (pl. 

repülőgépgyártás, hajóépítő és finommechanikai üzemek), valamint a gyarmatáru-kereskedelemhez kapcsolódó 

élelmiszer-feldolgozás (pl. rizshántolás, kakaóőrlés, csokoládégyártás, cukorfinomítás, olajütés, dohánygyártás) 

foglalkoztatja. Igen fejlett a konfekció-, divatáru- és nyomdaipar, valamint a gyógyszergyártás is. A világhírű 

amszterdami gyémántcsiszolás a II. világháború idején elvesztette korábbi monopolhelyzetét. 

Amszterdam középkori városmagját öt koncentrikus félkörben csatornák – grachtok – övezik; ezek fölött 1000-

nél több karcsú felvonóhíd ível át, partjaiknál lakóhajók horgonyoznak. A csatornák mentén sorakozó XVI–

XVII. századi téglaburkolatú kereskedőházakat a süppedékes tőzeges talajon 8–12 m mélyre, az ottani 

homokrétegbe nyúló cölöpök rögzítik. Amszterdam egyre bővülő peremvárosi övében csak elvétve akad 

magasházakból álló lakótelep. Inkább tenyérnyi telken álló sorházakat építenek, bennük egy-egy többszintes 

lakással; így a terület intenzív kihasználása családi házakkal is megoldható. A „zöld szív” mezőgazdasági 

területét szigorú rendszabályokkal óvják a beépítéstől, a városodási folyamat terjedésétől. Az amszterdami 

agglomerációs gyűrű növekedését a Déli-Flevoland irányába (Almere) és az IJ szigetein épülő új peremváros 

(IJburg) felé terelik. A tömegközlekedés és a rendkívül népszerű kerékpárforgalom a városokban egyre inkább 

elsőbbséget kap a személyautókkal szemben. A város repülőtere, a Schiphol Európa negyedik legforgalmasabb 

légikikötője. A holland turizmus legfőbb központja Amszterdam; a város kulturális értékei (királyi palota, 

Nemzeti Múzeum, Van Gogh Múzeum, Rembrandt-ház stb.) mellett a piros lámpás negyed (Hollandiában 

legális a prostitúció) és az ún. coffee shopok – ahol megtűrt a könnyű drogok árusítása és fogyasztása – komoly 

vonzerőt jelentenek. 

Az Északi-tengeri-csatornát Amszterdamtól IJmuidenig ipartelepek szegélyezik. IJmuiden voltaképp a főváros 

előkikötője; teljes vertikumú vasműve a gazdaságosan működő, tengerparti telepítésű kohászati üzemek 

iskolapéldája: nyersvas- és acélgyártó kapacitása 6, illetve 7 millió t. A gyáróriás a feketekőszenet az Egyesült 

Államokból, Ausztráliából és Indonéziából, a vasércet pedig Svédországból, Brazíliából és Ausztráliából kapja. 

A kikötő mellett nagy műtrágyaüzem, papírgyár, valamint halfeldolgozó üzem is létesült. 

A patkóváros déli szárnyához tartozik a királynő, a parlament és a kormány székhelye, az erdő koszorúzta parti 

dűnesor belső oldalára települt Hága („s-Gravenhage 470, ev. 670). Kikötője nincs, viszont a tengerpartig nyúló 

elővárosa, Scheveningen jó nevű üdülő- és fürdőhely. Hága külföldi hírnevét az államok jogvitáinak rendezésére 

hivatott Nemzetközi Bíróságnak és a háborús bűnösök felett ítélkező Nemzetközi Törvényszéknek köszönheti. 

A közeli Leiden (120) és Delft (95) nagy múltú egyetemi városok; az előbbi Rembrandt szülőhelyéről és 

tulipánjairól, az utóbbi porcelán- és fajanszáruiról is nevezetes. 

A Rajna és a Maas szövevényesen összekapcsolódó torkolati ágai közt a tengertől 30 km-re épült Rotterdam 

(595, ev. 1080) fontos gazdasági centrum, számos nagyvállalat (pl. Unilever, Nationale Nederlanden) székhelye, 

s egyben Európa legforgalmasabb kikötővárosa, mely világviszonylatban Szingapúrral küzd az elsőségért. 

Fellendülését a tenger felé közvetlen kapcsolatot teremtő, óceánjárókkal is hajózható Új-Víziút megépítésének 

köszönheti (1872); ettől kezdve vonzotta magához a Rajna-mellék hatalmas iparvidékeinek tranzitforgalmát, és 

vált „Európa kapujává”. Fejlődésének legújabb szakaszában 1957-től alakították ki az Europoort nevű 

kikötőrészt, amely már 350 000 tonnás tartályhajók fogadására is alkalmas. A különböző áruk kirakására 

szakosodott kikötőmedencéket raktárak és ipartelepek övezik. Világviszonylatban páratlan a kőolaj-finomítók 

rotterdami koncentrációja: az 5 nagyüzem együttes kapacitása 85 millió tonna, ám ennek kihasználtsági foka az 

1970-es évek olajválsága óta erősen csökkent. A finomítókhoz különböző petrolkémiai üzemek, a kikötőhöz 

nagy hajójavító és hajóépítő műhelyek, valamint malmok és más élelmiszer-ipari üzemek is tartoznak (21. 

ábra). 
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21. ábra  > A rotterdami kikötő 

A rotterdami kikötőben évente kb. 550 000 hajó fordul meg; a kikötő területe 10 500 ha, a medencék vízfelszíne 

3500 ha, a közöttük futó vasúti vágányok hossza 410 km. Az évente átrakott áru mennyisége kb. 370 millió 

tonna; ennek zömét a kőolaj és egyéb tömegáru (érc, szén, foszfát, gabona, fa) teszi ki. A darabáru-forgalmat 

jórészt konténerekben bonyolítják le; ezekből évente kb. 8 millió érkezik Rotterdamba. A kikötő hatalmas 

tartályaiban 30 millió tonna kőolajat, a raktárakban egyebek közt félmillió tonna gabonát és 14 millió tonna 

egyéb tömegárut lehet tárolni. Rotterdam európai viszonylatban kiemelkedő logisztikai csomópont is, ahonnan 

az épp beérkező, illetve a raktározott termékek elosztását és vízi vagy szárazföldi úton történő 

továbbfuvarozását szervezik. A tengeri személyforgalom viszont lényegében a Nagy-Britanniába tartó 

komphajókra szorítkozik. 

A Randstad északi szárnyának belső, keleti oldalán a legfontosabb város a római alapítású Utrecht (275, ev. 

560). Fejlődését kedvező forgalmi fekvésének köszönheti: a holland út- és vasúthálózat legnagyobb 

csomópontja, és az Amszterdam–Rajna csatorna révén kitűnő vízi útja is van. Vasútijármű-gyártása és 

javítóműhelyei ma már háttérbe szorulnak kereskedelmi elosztó, informatikai és kulturális központi szerepköre 

mögött, melyet az ország legnagyobb egyeteme fémjelez. 

10.4. 4. A patkóváros ellenpólusai: a fejlődő peremvidékek 

A zsúfolt Randstad tehermentesítése végett a holland állam az utóbbi évtizedekben a kevésbé fejlett 

peremvidékek iparosodását ösztönözte; a fejlődés súlypontja az itteni középvárosokba helyeződött át, és a 

regionális egyenlőtlenségek csökkentek. Az északkeleti tartományok periferiális fekvésük és mezőgazdaságuk 

mostohább természeti feltételei miatt szakadtak le a fejlődésben; ennek jele volt, hogy az 1960-as évekig 

folyvást veszítettek népességükből. A fordulatot a nagy földgáztelepek feltárása hozta meg. Bár a földgáz 

kitermelése és elosztása olyannyira automatizált, hogy vajmi kevés munkaalkalmat kínál, a mindenüvé eljutó 

értékes energiahordozó mégis felpezsdítette az iparra szomjazó vidék gazdaságát. Az északkeleti régió 

vitathatatlan kulturális és kereskedelmi központja a régi vásárváros, Groningen (175, ev. 210). Pár évtizede 

egyetemén és élelmiszeriparán (cukor- és dohánygyárain) kívül csak a Hollandiában közkedvelt kerékpárok 

gyártása volt említésre méltó; ma már földgázvegyészete is számottevő. Előkikötője, Delfzijl szintén erősen 

iparosodik. Vegyi üzemei a földgázt és a közelben bányászott kősót dolgozzák fel, alumíniumipari kombinátja 

Görögországból és Suriname-ból kap bauxitot és timföldet. Groningennek – akárcsak sok más holland városnak 

– a 25–30 km-es körzetében funkciót váltottak a falvak: régi házaikat belülről korszerűsítették, és a csöndes 

vidéki környezetbe sok egykori városlakó költözött ki. A telekommunikáció fejlődése nyomán Finnország után 

Hollandiában vált legnépszerűbbé a távmunkavállalás: a keresők 15%-a ebben a formában otthon dolgozik. 

Természetesen továbbra is igen nagy – kb. 5 millió fő – a napi ingázók száma; mintegy 60%-uk autóval teszi 

meg a távot, de magas (kb. 25%) a kerékpárt igénybe vevők aránya is. 

Groningenhez képest sokkal kevésbé feltűnő a vele nyugatról szomszédos Friesland tartomány fejlődése. Itt az 

angol és a holland között álló ősi fríz nyelvet a lakosságnak több mint a fele – kb. 400 ezer ember – beszéli, de 

használata a hivatalos kétnyelvűség ellenére lassanként a magánéletbe szorul vissza. A halászat és a 

mezőgazdaság még fontos szerepet játszik a térségben, melynek piackész termékeit főleg a tartományi központ, 
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a szarvasmarhavásárairól ismert Leeuwarden (90) üzemei állítják elő. A városból indul Hollandia leghíresebb, a 

befagyott csatornákon zajló korcsolyaversenye, amely a 200 km-es távon 11 várost érint. A tartományhoz 

tartoznak a közeli Fríz-szigetek is. 

A keleti határmellék sovány geest-földjein a mezőgazdaság szűkös megélhetést nyújt. A kősó bányászata és a II. 

világháború idején feltárt kis kőolajlelőhelyek kiaknázása alig lendített e vidék gazdaságán, amelynek gerince, a 

pamutipar a XIX. században az olcsó munkaerő vonzására bontakozott ki. Az utóbbi időben az egyoldalú 

szerkezet átalakult: a sorvadó textilipar helyébe korszerű ágazatok egész sora települt. A gyarapodó városok 

sorából a Rajna átkelőhelyénél kialakult kereskedelmi és közlekedési csomópont, Arnhem (140, ev. 300) 

emelkedik ki. A hagyományos textiliparhoz itt sokkal jelentősebb műszál- és gumigyártás, színesfémkohászat, 

valamint folyami hajóépítés társul. Nijmegen (155, ev. 250) a Philips-birodalomhoz tartozó nagy 

mikroprocesszor-üzemével a holland „szilícium-háromszög” (Nijmegen–„s Hertogenbosch–Eindhoven) 

északkeleti tagja; a városban rendezik évente a négy napig tartó, a világ legnagyobb ilyen jellegű eseményeként 

számon tartott gyaloglótúrát („vierdaagse”). 

A Maas folyó mentén messze délre nyúló holland tartomány, a termékeny löszös talajú Limburg székhelye 

Maastricht (120). Iparának felvirágzása, majd újabb keletű válsága a szénbányászat sorsához kapcsolódott. A 

versenyképtelen bányaművelést az 1960-as évektől visszafejlesztették, mígnem 1975-ben az utolsó akna is 

bezárt. A feketekőszénre települt számos iparág (pl. cement-, porcelán- és üveggyártás) azonban fennmaradt, az 

elveszett munkaalkalmakat pedig külföldi cégek betelepülése, a sokoldalúan kibontakozó vegyipar (műszálak, 

műanyagok, műtrágyák előállítása) és a határszéli fekvésből hasznot húzó idegenforgalom (bevásárló- és 

konferenciaturizmus) jórészt pótolta. A város neve az Európai Monetáris Unió itt aláírt alapdokumentumával 

forrt össze. 

Hollandia déli peremvidéke – a katolikus flamandok által lakott Brabant tartomány – az átlagot jóval meghaladó 

népszaporodást mutat. A kézműves hagyományokban és munkaerőben bővelkedő brabanti városok (pl. Tilburg, 

Breda) régi, egyoldalú len- és gyapjúiparát az utóbbi évtizedekben sokoldalú iparszerkezet váltotta fel. A 

legdinamikusabb fejlődéssel Eindhoven (205, ev. 400) büszkélkedhet; nevét a Philips konszern világszerte 

ismertté tette. Az 1891-ben alapított cég eleinte izzólámpákat gyártott, majd fokozatosan az elektrotechnika, a 

híradástechnika és az elektronika szinte minden ágára kiterjesztette tevékenységét, és napjainkban több mint 60 

országban 165 ezer dolgozót foglalkoztat. (Hazánkban Székesfehérváron működik DVD-lejátszót és korszerű 

tévékészüléket gyártó üzeme 3000 dolgozóval.) A transznacionális mamutvállalatnak az eindhoveni 

törzsüzemen kívül Hollandia különböző városaiban elszórtan még több mint 50 fióküzeme és alkatrészgyártó 

telephelye van. Eindhoven másik fontos iparága a közútijárműgyártás, amelynek holland nagyvállalata, a DAF 

1950-ben telepedett itt le. A város gazdaságának színképéhez a busz- és teherautógyárat kiszolgáló 

acélhengermű és a környékbeli nyárfát feldolgozó gyufagyár, valamint a műszaki egyetem is hozzátartozik. 

A szigetekre szabdalt délnyugati partvidék – Zeeland – a Delta-terv jóvoltából nagyrészt a rotterdami 

agglomeráció vonzáskörébe került. Városai közül Vlissingen (45) jellegzetes kikötői ipara (nagy 

alumíniumkohó, olajfinomító, hajógyár, halfeldolgozó) mellett Angliába irányuló élénk komphajóforgalma 

miatt is említést érdemel. Közelében működik Hollandia közepes méretű atomerőműve (Borssele), mely az 

elektromosáram-termelésnek mindössze 3%-át adja. 

11. Belgium 

11.1. 1. Természetföldrajzi és etnikai kétarcúság 

Belgium két természetföldrajzi nagytáj, a nyugat felé elvégződő Holland–Német– Lengyel-síkság és a közép-

európai röghegységek határán fekszik. Felszíne az Északi-tenger tükrétől délkeleti irányban lépcsőzetesen 

emelkedik az Ardennek tetőszintjéig. A belga tengerpartot sértetlen, összefüggő dűnesor szegélyezi, amely 

biztos védelmet nyújt a mögötte kis foltokban még fel-feltűnő mélyföldeknek. A Flandriai-síkság nyugati felét 

termékeny tengeri marschok, keleti felét folyami homokon képződött 20–50 m magas geestek uralják. 

A Schelde folyótól délkeletre a domborzat kissé megélénkül, de a szelíd hajlású Brabanti-dombság még mindig 

csak elvétve haladja meg a 200 méteres magasságot. A harmadidőszaki tengeri üledékeket a dombság nyugati 

felén lösz borítja, s ezen jól termő agyagbemosódásos erdőtalajok, tápanyagban viszonylag gazdagabb podzolok 

képződtek; a keleti homokvidéken viszont gyakoriak a lápok és a fenyérek. Brabant lankáit éles határvonallal 

zárja le a Sambre és a Meuse (Maas) völgye, melyet 10 km széles pásztában karbon időszaki kőszéntelepek 

kísérnek. E vonaltól délkeletre az Ardennek variszkuszi eredetű röghegysége emelkedik. 
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Bár az Ardennek fennsíkja nem lépi túl a 700 m-es magasságot, a folyóvölgyekkel szabdalt nehéz terep az 

ország északi részébe téríti a természetes útvonalakat. Flandria és Brabant ősidők óta rászolgált az „Európa 

országútja” elnevezésre: a Mediterráneumból a Párizsi-medencén át a német kikötők felé tartó útvonalak itt 

találkoznak a Közép-Európából az Északi-tengerhez kifutó közlekedési ütőerek kel. A ma is jelentékeny átmenő 

forgalom példátlanul sűrű út- és vasúthálózaton, valamint a Schelde tengelyéhez kapcsolódó, az északi 

országrészt át- meg átszövő csatornarendszeren át bonyolódik le. 

 

22. ábra  > Belgium regionális tagolódása 

Belgium nem csupán természetszabta tájai, hanem népességföldrajzi képe alapján is felemás ország. A déli 

területek kelta lakossága az ókorban romanizálódott, az északi területekre pedig germán népek nyomultak be. 

Az etnikai folyamatok dinamikus egyensúlyát tükröző nyelvhatár – amely kelet–nyugati irányban kettészeli 

Belgiumot – a középkor óta szinte mozdulatlan. A vallon és a flamand területek gazdasági jelentősége, valamint 

a két népelem aránya viszont többször is változott az elmúlt századokban (22. ábra). 

Az újkor hajnalán még egyértelműen Flandriáé volt a vezető szerep: termékeny földje, virágzó textilipara, 

forgalmas kikötői és kereskedelmi útvonalai népes városokat hívtak életre, melyeknek gazdagságáról máig 

megőrzött pompás építészeti emlékeik tanúskodnak. Vallónia fénykora a tőkés termelési mód kibontakozásával 

a XVIII. század végén köszöntött be; az ipari forradalom Európa műhelyévé tette a dél-belgiumi szénvidéket. A 

vallon gazdasági túlsúly rányomta bélyegét a belpolitikára, s a francia nyelv és kultúra egyeduralmához, az 

ébredő flamand nemzeti öntudat megannyi sérelméhez vezetett; a francia nyelv kiváltságos helyzete csak 1922-

ben szűnt meg. A XX. században gazdasági téren is fordult a kocka. Belgium egyre jobban rászorult az afrikai 

gyarmatáról és más országokból importált nyersanyagokra, egyre élénkebben kapcsolódott be a nemzetközi 

munkamegosztásba; mindez fellendítette a flamand kikötők forgalmát, és a fejlett infrastruktúrával rendelkező 

északi országrészbe korszerű iparágak egész sorát vonzotta. Flandriában a munkásosztály kevésbé szervezett, és 

helyenként az átlagbérszínvonal is alacsonyabb volt, mint a régi iparvidékeken; ez ugyancsak kedvezett a 

beruházóknak. Vallóniában ugyanakkor mindinkább kiütköztek a belga ipar betegségei; az utóbbi évtizedek 

gazdaságtörténete itt a halódó szénbányászat és a válságban vergődő acélipar jegyében íródott. Az 

elkerülhetetlen gazdasági szerkezetváltáshoz nyújtott állami támogatás tovább szította a flamand–vallon 

politikai ellentéteket. 
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A XX. század elején a flamand és a vallon nyelvterület lakosságának száma alig különbözött egymástól, jelenleg 

viszont 58:32 arányban a flamand régióé a többség. A maradék 10% a kétnyelvű brüsszeli agglomerációra jut. 

(A nyelvhasználat tekintetében az arányok kissé módosulnak, mivel a vallon területen mintegy 110 ezer fős 

német nyelvű közösség él, és kb. 900 ezer külföldi tartózkodik az országban; utóbbiak eloszlása a három régió 

között közel azonos.) Az ezredforduló óta mindhárom régió népessége lassan nő, Brüsszel a legdinamikusabb 

(évi 1%); a gyarapodás hátterében a bevándorlás áll. 

A belső vándormozgalmak elsősorban a nagy agglomerációk peremvárosi gyűrűit gyarapítják. A kis távolságok 

és a fejlett közlekedés kedveznek az ingavándorforgalomnak, amelyben a kereső lakosság páratlanul nagy 

hányada – kb. fele – vesz részt. A fő vonzásközpontok közül kettő – Antwerpen és Gent – a flamandok, kettő – 

Charleroi és Liège – a vallonok által lakott vidékre jut. A kétnyelvű brüsszeli lakosság mindkét népelem köréből 

kap utánpótlást; a főváros vonzáskörzete jóformán az egész országra kiterjed. Az öt nagyvárosi régió a lakosság 

kb. 40%-át tömöríti. 

A flamand–vallon ellentétek feloldása érdekében az országot az 1970. és 1980. évi alkotmányreformok három 

nyelvterületre osztották; ezek széles körű kulturális autonómiájukkal, növekvő gazdasági szerepükkel és 

politikai intézményeikkel az 1994-től kiteljesedő föderatív állami berendezkedés csíráit jelentették.10A regionális 

fejlesztési politika is messzemenően figyelembe veszi az etnikai közösségek eltérő érdekeit, amelyek a két fő 

nyelvterület, Flandria és Vallónia, valamint Brüsszel élesen különböző gazdaságföldrajzi karakterében 

gyökereznek. 

11.2. 2. A vas és acél völgye: Vallónia 

A francia és a holland határ között, a Sambre és Meuse mentén 30–50 km szélességben húzódik az a hatalmas 

nehézipari övezet, amely Vallónia gazdasági tengelyét képezi. A gyárkémények százai, a szénbányászat 

hőskorát idéző ormótlan meddőhányók és elcsöndesült aknatornyok, a szűk völgyben szorongó 

bányászvároskák és köztük a felduzzadt agglomerációk az angliai Black Countryra emlékeztetnek. Az iparvidék 

alapját a bányakincsek – elsősorban a feketekőszén-telepek – képezték, amelyek a vaskohászat óriás üzemeit 

táplálták. A kedvezőtlen geológiai feltételek miatt drágán termelő szénbányák azonban nem bírták a tengerentúli 

versenyt: az utóbbi négy évtizedben valamennyit leállították. 

Belgium feketekőszén-vagyona 12 milliárd tonnára tehető. A bányaművelés kezdetei a XIV. századba nyúlnak 

vissza, a nagy fellendülés azonban a XIX. század elején következett be, amikor a vaskohók faszénről koksz 

tüzelésére tértek át. A kitermelt szén mennyisége 1950 és 1960 között évi 30 millió tonnás szinten tetőzött. A 

hagyományos bányavidékeken a jobb minőségű, zsíros lángszenet adó felszínközeli rétegeket már kitermelték; a 

megmaradt rétegek vékonyak, erősen zavartak, vagy nagy mélységben helyezkednek el (pl. a Sambre-völgy 

nyugati részén, a Borinage-ban az aknákat 1000–1300 m-re kellett mélyíteni). Kempenben a jól kokszolható 

kőszenet csak a XX. században kezdték kiaknázni. Itt a rétegek vastagabbak, és 500 m-nél nem fekszenek 

mélyebben; ezért a termelési költségek alacsonyabbak voltak, és a bányaművelés csak 1992-ben fejeződött be. 

A vaskohászat a középkorban az Ardennek sebes folyású patakokban, fában és kis vasérclelőhelyekben 

bővelkedő vidékén bontakozott ki, majd a XIX. század elején vándorolt a Meuse völgyébe. A belföldi 

vasérclelőhelyek kimerülése után francia és svéd ércek kohósítására tértek át. A belga bányászat hanyatlását a 

Ruhrvidéki, majd újabban az amerikai, ausztrál s dél-afrikai szén és koksz beözönlése követte. A vallóniai 

vasművek versenyképessége így szükségképpen hanyatlott; az elavult kisebb üzemek bezárásával csökkenteni 

kellett a termelést (2004-ben 8,2 M t nyersvas, 11,7 M t acél). De az egy főre jutó nyersvas- és acéltermelésben 

Belgium – Luxemburggal együtt – még mindig világelső. A kohászati alapanyagok és féltermékek (lemezek, 

huzalok, öntvények) túlnyomó részét külföldre, Francia- és Németországba szállítják. 

Vallónia a XIX. században egyike volt Európa ólom- és cinkércekben leggazdagabb vidékeinek; a lelőhelyek 

azonban kimerültek, és emléküket csak Liège megmaradt színesfémkohászata őrzi. Az építőanyag-ipar viszont 

ma is tekintélyes helyi nyersanyagbázisra támaszkodhat. Az Ardennekben értékes építőköveket – gránitot és 

márványt – fejtenek, amelyekből a szomszédos Hollandia is sokat vásárol. Ugyancsak exportképes a helyi 

mészkő és márga feldolgozását végző cementgyártás, valamint a világhírű üvegipar, amely a Meuse-völgy 

elsőrendű kvarchomok-lelőhelyeihez kapcsolódik. 

A vallon fegyverművesek már a XV. században hírnevet szereztek áruiknak. A vaskohászat bővülésével a 

korszerű fegyvergyártáson kívül az anyagigényes gépipar temérdek ága is meghonosodott a Sambre és a Meuse 

                                                           
10 A belgiumi etnoregionalizmus kibontakozásának szakaszairól és a bonyolult rendszert képező autonómiákról részletesebben lásd például: 
Gúti E.–Tóth S. (2000). 
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völgyében (pl. vasúti kocsik, mozdonyok, kazánok, erőművi berendezések, bánya- és szerszámgépek, 

elektromotorok, vegy- és textilipari gépek előállítása). A kokszolóművekhez nagy vegyi üzemek csatlakoztak. A 

kőszén a szervetlen vegyipar, valamint a cement- és üveggyárak létrejöttében is fontos telepítő tényező volt. Az 

utóbbi évtizedek során a csővezetéken érkező kőolaj és földgáz a vegyiparban és az energiagazdaságban 

egyaránt visszaszorította a kőszenet. Az új idők hírnökeként kőolaj-finomító épült a körzetben (Feluy), a Meuse 

mellé pedig nagy atomerőművek települtek. A városok határában megjelentek a közművesített, sőt olykor kész 

üzemcsarnokkal is felszerelt ipari parkok, hogy a telephelyhez kevéssé kötött korszerű iparágakat a szerkezeti 

válsággal és munkanélküliséggel küzdő körzetbe csábítsák. A szerkezetváltás zökkenőit az eleve sokoldalú 

iparral rendelkező agglomerációk kevésbé sínylették meg, mint az egyoldalúan a bányászathoz és kohászathoz 

kötődő kisvárosok. 

A Meuse-völgy városai közül történelmi múltját és sokoldalú gazdasági szerepkörét tekintve kimagaslik Liège 

(190, ev. 450), a vallon nehézipar fellegvára, Európa egyik legnagyobb folyami kikötője. 2003 óta gyorsvasút 

köti össze a környező országok nagyvárosaival. Vas- és színesfémkohászatára kontinentális jelentőségű 

hadfelszerelési ipar és vasútijármű-gyártás épül. Igen keresettek a liège-i gyárakból kikerülő kristály- és 

táblaüvegek is. Nyugaton, a Sambre völgyében hasonló rangú központ Charleroi (200), a Solvay vegyipari 

konszern és Arcelor-Mittal acélipari multinacionális vállalat üzemeivel. Rendkívül sokrétű gépgyártása és 

környékének számos kisebb-nagyobb minőségi üveggyára öregbíti hírnevét. A Sambre és a Meuse 

találkozásánál épült Namur (105), a vallon régió közigazgatási, kulturális és felsőoktatási központja; ipari 

funkciói jóval szerényebbek (porcelán-, üveg- és papírgyártás, bőripar). 

A belga agglomerációk peremvárosai akkor is megtartják közigazgatási önállóságukat és régi nevüket, ha a 

központtal teljesen egybeépültek. A Liège-i városhalmaz tagjai közül a modern vallon nehézipar bölcsőjének, 

Seraing-nek a neve érdemel említést: egy brit vállalkozó, Cockerill itt építette az első koksztüzelésű 

nagyolvasztót (1823), amely a máig is vezető belga vaskohászati és fegyvergyártási monopólium csírája lett. 

Ugyancsak Seraing-ben gyártották a kontinens első vasúti mozdonyát (1835), majd itt helyezték üzembe az első 

Bessemer-acélművet (1863). 

A Sambre-völgy nyugati része – a Borinage – élte át legkorábban és a legsúlyosabb megrázkódtatásként a 

kőszéntermelés válságát. 1950 és 1970 között valamennyi akna bezárt, és 28 000 bányász munkája vált 

feleslegessé. A kereső lakosság fele kénytelen volt elvándorolni vagy az ingázók sorába állni. A Borinage 

nagyobb városai – Mons (90) és La Louvière (75) – munkaigényes új iparágak (elektronika, távközlés, 

gyógyszergyártás, gépkocsi-összeszerelés) meghonosításával leltek kiutat a válságból. Monsban van a NATO 

európai haderőinek főparancsnoksága. 

A vallon föld mezőgazdasága szinte eltörpül az ipar árnyékában. A Meuse-től északra elterülő dombvidék 

termékeny talaján búzát, cukorrépát, lent termesztenek, és helyenként nagy gyümölcsösöket ültettek. Délen, az 

Ardennek előterében a falvak lakosságának a szarvasmarha-tenyésztés, a tejgazdálkodás nyújt megélhetést. 

Az Ardennek hegyvidéke ritkán lakott; nagyrészt itt találhatók az ország egyötödét elfoglaló erdőségek, melyek 

jelentékeny fakitermelést tesznek lehetővé. A völgyekben gyógyfürdők, csöndes üdülőhelyek rejtőznek. A sebes 

folyású, kristálytiszta vizű patakok vonzották ide a gyapjúmosást, amelyhez fonás-szövés is társul. A 

gyapjúfonal egy részét külföldön értékesítik, de az ágazat kisebb-nagyobb gondokkal küzd. Az Ardennek 

textilipari körzetének legrangosabb központja Verviers (55). 

11.3. 3. A textilipar bölcsője: Flandria 

A belga mezőgazdaság ősi fészke északon, Flandriában van; a termékeny alföld már a XV. században szinte 

egyetlen összefüggő kert volt. Innen terjedt át a belterjes gazdálkodás előbb a Brabanti-dombságra, majd az 

utóbbi fél évszázadban keletre, a sovány homokos talajú Kempenre is. A gazdálkodás színvonala és ágazati 

szerkezete a szomszédos Hollandiáéhoz hasonló; sajátos vonás azonban az ipari növények nagy részesedése a 

vetésterületből. Nyugat-Flandriában és Brabant középső részén a len, Brabant keleti felében a cukorrépa igen 

elterjedt. A Flandriai-síkság egyes vidékein külön termőkörzetei alakultak ki a pótkávé készítéséhez használt 

cikóriának, a sörárpának és a komlónak, valamint a dohánynak. Antwerpen és Brüsszel között összefüggő 

kertgazdálkodási övezet húzódik, hatalmas almafaültetvényekkel, zöldség- és virágtermő üvegházakkal. 

A belga sör világhírű, az országban nagy- és kisüzemi keretek között több mint hétszázféle sört főznek. Számos 

fajtájukat már a középkor óta készítik a szerzetesek. (Ezek az ún. apátsági és trappista sörök, amelyeket most is 

kizárólag a barátok készíthetnek, bár a palackozók már nem a kolostorok területén működnek.) Később 

létesültek céhes sörfőzdék. 1900-ban kb. 3200 sörfőzde volt Belgiumban; majd‟ minden településre jutott egy. A 

későbbi évtizedekben egyre több nagy cég jött létre belőlük. A hazánkban ismertebb belga sörmárkák a Stella 
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Artois, a Leffe, a Chimay, a Pater Marcus. Hasonlóan neves a sok kézi munkát igénybe vevő belga 

csokoládégyártás is. A praliné és a ballotin a tradicionális típusai, a nevesebb cégek pedig a Côte d‟Or, Godiva, 

Leonidas, Dolfin, Pralinette. 

A virágzó mezőgazdaság mellett a textilipar Flandria gazdaságának másik sok évszázados tartópillére; ennek az 

iparágnak a jelentősége még ma is túlnő az országhatárokon. A paraszti háziiparból sarjadt középkori 

lenfeldolgozást, csipkeverést, gyapjúfonást, vászon- és posztószövést a XVIII. századtól a tengerentúli gyapotra 

támaszkodó nagyüzemi pamutipar, legújabban pedig a műszálipar elterjedése követte. Manapság azonban a 

flandriai textilipar is a fejlődő országok áruinak erősödő konkurenciáját sínyli, bár a szőnyegszövésben és -

kivitelben sikerült megőriznie európai vezető helyét. Hogy a körzet válsága nem mélyült el, az a kedvező 

forgalmi helyzetnek köszönhető; ma már azok a tőkeigényes iparágak szabják meg Flandria szerepét, amelyek a 

kikötők vonzásában terebélyesedtek ki. Ezek közül a legtöbb munkaalkalmat a nagy amerikai és európai 

autóipari monopóliumok (GM, Ford, VW, Renault, Volvo) összeszerelő és alkatrészgyártó üzemei teremtették, 

amelyeknek zöme az 1960-as és 70-es években létesült. 

A flandriai kikötők közül Brugge és Gent a középkorban, Antwerpen az újkor hajnalán élte első virágkorát. A 

németalföldi függetlenségi háború, a spanyol hadak dúlása nyomán azonban forgalmuk megcsappant. Brugge 

sorsát már a XV. században megpecsételte a kikötő lagúnájának feltöltődése; a nagyobb hajók nem tudták többé 

megközelíteni a várost. Antwerpen a Nyugati-Schelde torkolatán át kapcsolatban maradt a nyílt tengerrel, de a 

hollandok a XVI. század végétől elzárták a hajóutat, és magas vám kivetésével bénították meg potenciális 

vetélytársuk forgalmát. A Schelde-vám eltörlése (1863) és a régi hajóutak kotrása, valamint új csatornák építése 

nyomán a belga kikötők újból feléledtek. Antwerpenbe ma már 100 000 tonna hordképességű óceánjárók is 

bejuthatnak. A városnak 1975 óta közvetlen belvízi összeköttetése van a Rajnával is. Gentet az 1827-ben épült 

csatorna Terneuzennél kapcsolja a Schelde-torkolathoz; ez 60 000 tonnás hajókkal járható. A XX. század elején 

új tengeri kijáratot és előkikötőt kapott Brugge is. 

A flandriai kikötők között vitathatatlanul Antwerpent (465) illeti az elsőség. A kikötő adottságai nem 

mérkőzhetnek Rotterdaméval; noha hátországa jóval kisebb, az észak-francia és a belga iparvidékek kapujaként 

nemzetközileg is jelentős forgalmat bonyolít le (2004-ben 143 M t). A kikötőhöz fűződő ipari tevékenységek 

köréből a kőolaj-finomítás emelkedik ki; az 5 nagy finomítóüzem az iparág országos kapacitásának 70%-át 

képviseli. A kőolaj-feldolgozást sokféle vegyipari ág egészíti ki, amelyek között a kvalifikált munkaerőt kívánó 

gyógyszergyártás és a fotokémiai ipar (AGFA-Gevaert cég) nagy súllyal szerepel. A nemzetközi 

munkamegosztásban is jelentős szerepet tölt be az antwerpeni színesfémkohászat, amely a gyarmati időkben 

kialakult hagyományt folytatva kongói ércekből rezet, ónt, ólmot és vasötvöző fémeket állít elő; utóbbiak közül 

a kobalt termelésében Belgium világelső. A gyémántcsiszolást – főleg az ipari gyémántok megmunkálását –, 

valamint az élelmiszeripart (malmok, margarinüzemek) szintén a behozott nyersanyag élteti. A 

gyémántkereskedelemben Antwerpennek ma sincs komoly vetélytársa. (Antwerpen „gyémántiparában” több 

mint 1500 – köztük mintegy 400 feldolgozó – cég tevékenykedik, és a városban működik a gyémánttőzsde 

európai központja is.) A sokoldalú gépiparból a hajóépítés és az autók, motorkerékpárok gyártása érdemel 

említést. 

A flandriai iparvidék másik nagy kikötője, Gent (235) már a XIV–XV. században híres volt gyapjúszövéséről. A 

40 000 genti takács egy része a háborús századokban kivándorolt, és szétszóródva idegen országokban is segített 

meghonosítani a fonás-szövés mesterségét. 1760-ban jött létre Gentben az első pamutszövő manufaktúra. A 

mechanikai szövőszék elterjedése óta ez a város a belga gyapot- és lenfeldolgozás fellegvára, amely egyúttal a 

flamand művelődés, felsőoktatás és az idegenforgalom kiemelkedő központjává vált. A Gentet a Schelde-

torkolattal összekötő csatorna mentén újabban kőolaj-finomító és számos vegyi üzem, valamint importált 

nyersanyagokat feldolgozó korszerű vaskohászati kombinát létesült. Antwerpen, Gent és Brüsszel mindinkább 

egységes városi régióvá forr össze, melyet „flamand gyémánt” néven emlegetnek. 

Az Északi-tenger partján fekvő Oostende (70) halászkikötő és kedvelt fürdőhely; Nagy-Britannia és a kontinens 

országai között élénk komphajóforgalmat bonyolít le. A középkor alkonyán Csipkerózsika-álomba süllyedt 

Brugge (115) pazar műemlékeivel ugyancsak nagy idegenforgalmat vonz. Újabb keletű, sokoldalú ipara 

előkikötőjében, Zeebruggéban összpontosul. A tengertől távolabb fekvő Kortrijk (75) juta-, len- és 

műszálfeldolgozásáról híres nagy textilipari város. 

Flandria keleti része, a ritkábban lakott Kempen a szénbányák bezárása miatt az EU és a belga állam által 

támogatott szerkezetváltásra kényszerült. Az egykori bányavidék központja, Genk (65) ipari park létrehozásával 

előbb a Ford nagy gépkocsi-összeszerelő üzemének, majd számos textil- és vegyipari gyárnak is otthont 

nyújtott. A csatornák mellett fekvő néhány kisebb kempeni város színesfémkohászatával tűnik ki. A réz-, ólom- 
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és cinkkohókhoz hajók fuvarozzák az ércet. A Brüsszeltől keletre fekvő Leuven (95) Belgium legrangosabb 

egyetemi városa, a tudomány és a kutatás-fejlesztés nemzetközi hírű központja. 

11.4. 4. Brüsszel, a kétnyelvű világváros 

A Brabanti-dombság szívében, a Senne folyócska partján fekvő Brüsszel (ev. 1000) a belga út- és vasúthálózat 

gyújtópontja. Antwerpennel csatorna köti össze, amely a partján sorakozó ipartelepekkel egyre gyarapodó 

urbanizációs tengelyt képez. Brüsszel iparágai közül a csipkeverés lett világhírű, de ennek jelentőségét ma már 

messze felülmúlják a fémfeldolgozás képzett munkaerőt igénylő ágai (pl. villamosgép-, szerszámgép-, műszer- 

és autógyártás, elektronika), valamint a világvárosi jellegű divatárukészítés és könyvnyomtatás. A 

feldolgozóipar azonban összességében is csupán a fővárosi munkahelyek 10–15%-át képviseli. 

Brüsszel a flamand nyelvterületen, de annak déli határához közel fekvő önálló kétnyelvű körzetet alkot. A 

király, a parlament és a kormány székhelyeként elsősorban államigazgatási, valamint kereskedelmi és pénzügyi 

irányító funkcióival tűnik ki. A műemlékekben gazdag, hangulatos városmag körül valóságos 

hivatalnoknegyedek alakultak ki. A kedvező fekvésű, vonzó világvárost ugyanis igen sok nemzetközi vállalat, 

számos tekintélyes gazdasági és pénzügyi szervezet választotta székhelyéül. Brüsszel világpolitikai rangját 

leginkább a NATO-központnak, valamint az Európai Bizottságnak – az EU több mint 20 000 alkalmazottat 

foglalkoztató legfőbb végrehajtó szervének – jelenléte fémjelzi. 

12. Luxemburg 

Az alig megyényi kiterjedésű nagyhercegség Belgium, Németország és Franciaország között, a német és a 

francia nyelvterület határán fekszik. Falvaiban a német nyelv helyi dialektusát (lëtzebuergesch) beszélik, 

városaiban viszont a francia nyelv uralkodik. A lakosság majd‟ 40%-a külföldi, legnagyobb arányban portugál 

vendégmunkások élnek az országban. 

Ipari jelentőségét a fejlett vaskohászat adja, ennek termékei képviselik a kivitel értékének negyedrészét. 

Luxemburg kohászata a XIX. század végén bontakozott ki, amikor a Thomas-eljárás lehetővé tette a mindössze 

25–30% fémtartalmú, foszfáttal erősen szennyezett minette-vasérc feldolgozását. A nagyhercegség déli határán 

működő kis bányák közül az utolsót 1981-ben zárták be, így a nyersanyagokat importálják. A kis ország déli 

határsávját elfoglaló kohászati körzethez (2004-ben 2,7 M t acél) cementgyárak, tűzállótéglagyárak, 

hőerőművek kapcsolódnak. (A nagy luxemburgi acélipari vállalat, az Arbed két másik európai társával fúzióra 

lépve hozta létre a multinacionális Arcelor céget, amely 2006-ban egyesült az indiai Mittallal, s így megszerezte 

az ágazatban a világelsőséget.) Az elmúlt évtizedekben, az ipar diverzifikálása jegyében több iparág is 

meghonosodott (pl. gumi-, üveg-, műanyag-, számítástechnikai ipar), azonban ma már a lakosság túlnyomó 

része a szolgáltatásban dolgozik. 

Luxemburg ritkán lakott északi részén az Ardennek erdős fennsíkja terül el (Ösling). A dombsági jellegű déli 

országrész (Gutland) sűrűbb népessége a mezőgazdaság kedvezőbb feltételeinek és a fejlett iparnak köszönhető; 

a szarvasmarhatartás mellett jelentős a gabona- és burgonyatermesztés, a Mosel mellékén pedig borszőlők 

díszlenek. 

Az Alzette folyócska kanyargós szurdokvölgye fölé magasodó fővárost, Luxembourgot (80) a X. században 

alapították. Az ódon város az Európai Unió második legfontosabb központja; az Európai Parlament titkársága, 

az Európai Bizottság egyes irodái, az EU bírósága, számvevőszéke, beruházási bankja, pénzügyi és statisztikai 

intézményei a peremvárosi övben külön hivatali negyedbe tömörülnek. Ezek árnyékában – és persze a kedvező 

adózási feltételek hatására – Luxembourgban bankok és biztosítótársaságok százai telepedtek le, kimagasló 

nemzetközi pénzügyi, kommunikációs és szolgáltató centrummá téve a gazdag kis országot. Kiszolgálásuk 

alacsony végzettségű, döntően külföldi dolgozók ezreinek ad munkát (takarítás, biztonsági szolgálat stb.). A 

hotelipar, szálláskiadás is virágzik, mivel a nagy számú üzletember, eurokrata mellett egyre több turista is 

érkezik az országba (összesen 2,7 M vendégéjszaka 2004-ben). A közlekedés a fokozott igényeknek 

megfelelően magas színvonalú; a főváros légikikötője mintegy 1,5 millió fős forgalmat bonyolít le. Az ország 

hangulatos kisvárosai, falvai közül híressé Schengen vált az 1985-ben itt aláírt európai uniós egyezmény 

jóvoltából. 

13. Nagy-Britannia 

Szegedi Nándor 
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13.1. 1. A világtengerre nyitott szigetország 

A Brit-szigetek csoportjában a Fő- (vagy Angol-) sziget középső és déli részén elhelyezkedő Anglia, a nyugati 

oldalán az Ír-tenger felé kiugró Wales, az északi részén elterülő Skócia, valamint az Ír-sziget északi csücskét 

magában foglaló Észak-Írország alkotja Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságot.11 

A szigetország földrajzi fekvésének sajátosságai az emberiség társadalmi-gazdasági fejlődésének egyes 

korszakaiban különbözőképpen nyilvánultak meg. A „ködös Albion” az ókorban az ismert világ végének 

számított, és még a középkor nagy részében is Európa elmaradott peremvidéke volt. Csak a késő középkorban – 

a flandriai és a Hanza-kereskedelem virágkorában – jutott határozottabban érvényre az Északi-tengerhez és La 

Manche-hoz viszonyított kedvező helyzete. A nagy földrajzi felfedezések után a kontinens előterében elfoglalt 

előnyös fekvését már teljes mértékben élvezte, kihasználva azt, hogy az európai kultúra és gazdaság súlypontja 

az atlanti partokra tevődött át. A szigetjelleg hosszú évszázadokon át hadászati védettséget biztosított számára 

(„splendid isolation”); az pedig, hogy a szárazföldi félteke közepe táján fekszik, elősegítette a hatalmas 

gyarmatbirodalom kiépítését és tengeri kereskedelmének évszázados hegemóniáját. Nagy-Britannia kedvező 

tengeri fekvését csak fokozzák a fjordos és süllyedékes tengeröblök, a dagályjárta tölcsértorkolatok, valamint 

az, hogy egyetlen olyan pontja sincs, amely 120 km-nél távolabb lenne a tengertől. A tengerentúli kapcsolatok s 

a világbirodalom kiépítése során a szigetország egyre inkább elfordult Európa többi részétől, sőt 

hagyományaiban azóta is tovább él a „kontinenstől” való különállás gondolata. 

Nagy-Britannia 12 430 km hosszúságú, zegzugos partvonalon forr össze az óceánnal. A Fő-sziget természeti és 

gazdaságföldrajzi szempontból két részre osztható. A Tees és az Exe folyók torkolatát összekötő képzeletbeli 

vonaltól északnyugatra húzódó, nagyobbik országrészen röghegységek sorakoznak („Magas-Britannia”),ettől 

délkeletre viszont alföldek és csekély magasságú lépcsővidékek helyezkednek el („Alacsony-Britannia”). 

Skócia területének nagyobb részét a Kaledóniai-hegységrendszerhez tartozó, szeles, kopár, kietlen Skót-felföld 

foglalja el. Tőle délre az 50–80 km szélességű, hosszan elnyúló, enyhén ívelő dombokkal tarkított Skót-alföld 

természeti erőforrásokban (kőszén, rétek, szántóföldek) gazdagabb, népsűrűsége, városodottsági foka is 

magasabb a felföldénél. 

Anglia gerince, az észak–déli irányban 250 km hosszan elnyúló, variszcida Pennine-hegység erdőkben szegény; 

az előterében felhalmozódott, gazdaságosan kitermelhető kőszénkészletet az évszázadok óta folytatott bányászat 

erősen leapasztotta. A szén- és acélválságot a „Black Country”, Földünk első nehézipari körzete is megsínylette. 

A Fő-sziget északnyugati részén a Cumbrian-hegység kupola alakú boltozata emelkedik. A völgyekben hosszan 

elnyúló, gleccservájta mélyedésekben végmorénák által felduzzasztott tavak sorakoznak (Lake District). A 

Cambriai-hegység az Ír-tengerbe benyomuló Walesi-félsziget északi részét foglalja el. A szilur palából és 

homokkőből álló, változatos formakincsű, tavakban gazdag hegyvidék a Skót-felföldhöz hasonlóan gyéren 

lakott, természeti erőforrásokban szűkölködő terület. Ezzel szemben az alacsonyabb és fiatalabb Dél-Walesi-

hegyvidék előterében – egészen a XX. század végéig bányászott antracitra építkezve – jelentős nehézipari 

koncentráció alakult ki. A Fő-sziget délkeleti részét jobbára a laza üledékekkel és termékeny talajjal fedett 

síkságok jellemzik. A Pennine-hegységet félkörívben keretező alföld északi részén kőszéntelepek sorakoznak, 

középső és déli területén dús legelők zöldellnek. A tőle délre elterülő Angol-lépcsővidék középpontjában 

szétterülő Londoni-medence az ország legjelentősebb agrárvidéke, ahol a mai nagy népességkoncentrációt 

elsősorban a szolgáltató és ipari ágazatok éltetik. 

A szigetország éghajlatát az óceáni fekvés és a partok előtt elvonuló meleg Észak-atlanti áramlat határozza 

meg. Európában itt a legkisebb az évi középhőmérséklet-ingadozás. A meleg áramlat hatására a tél kb. 10 °C-

kal enyhébb, mint más, hasonló földrajzi szélességű területeken, a leghidegebb hónap középhőmérséklete még 

északon is jóval fagypont fölött van. A nyár viszont kifejezetten hűvös: északon és nyugaton 13,5–15,5 °C, a 

középső és délkeleti területeken 17–18 °C a júliusi középhőmérséklet. Ősszel és télen bőséges esőzések áztatják 

a szigetországot. A legtöbb csapadék a Skót-felföld nyugati lejtőire zúdul (3000–3400 mm), a legkevesebb a 

Londoni-medencének jut (550–600 mm). 

13.2. 2. Korai foglalkozáscsere és városodás 

A Dover-tengerszoros helyén a jégkorszak végén még fennállott egykori földhídon vándorolt be a kőkorszak 

embere a mai Nagy-Britanniába, s annak keleti és déli részét népesítette be. A főként mezőgazdasági 

tevékenységet folytató őslakossággal szemben a bronzkorban betelepült keltákat Devon és Cornwall 

                                                           
11 A közhasználatban azonban világszerte csak Egyesült Királyság vagy Nagy-Britannia néven szerepel. Tankönyvünkben mi is ez utóbbi, 
hazánkban általánosan elterjedt elnevezést használjuk a teljes hivatalos név helyett. 
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ónércgazdagsága vonzotta, csakúgy, mint időszámításunk hajnalán a rómaiakat, akik a keltákat Wales és Skócia 

hegyvidékeire szorították vissza. A rómaiak folytatták az ércek kibányászását, hozzákezdtek a telepeiket 

(colonia) és az erődeiket (castrum) összekötő utak építéséhez, ami civilizációjuk fontos jellegzetessége volt. A 

„coln”, illetve „chester”, „caster” végződésű városnevek (Lincoln, Manchester, Winchester, Lancaster stb.) 

számos település római eredetére utalnak. Uralmuknak az V. században az Elba vidékéről betörő germánok 

vetettek véget, akik Wales és Skócia kivételével a Fő-szigetnek több mint a felét foglalták el. Az angolok, 

szászok, jütök, dánok, valamint a XI. század közepén betört, elfranciásodott normannok összeolvadásából jött 

létre az angol nép, nyelvükből pedig az angol nyelv. 

A XIII. században az angolok kiterjesztették fennhatóságukat Walesre, melyet 1536-ban kebeleztek be, majd 

Skócia (1707) és a már régebben meghódított Írország (1801) is egyesült Anglia–Walesszel, így jött létre az 

Egyesült Királyság. A hajózás korai kialakulásának és fejlődésének köszönhető, hogy Nagy-Britannia a XVI–

XVII. században a világtenger ura lett. A polgári és az ipari forradalom, majd a hatalmas gyarmatbirodalom 

kizsákmányolása révén gyors fejlődésnek indult ország hamarosan a Föld legiparosodottabb államává, vezető 

pénzügyi és katonai hatalmává vált. Napjainkra ezeket az előkelő pozíciókat elvesztette; a világnak – 

Franciaországgal együtt – ma már csak ötödik-hatodik gazdasági hatalma. 

Anglia a kereken 60 millió főnyi össznépességnek 84,7%-át tömöríti, ugyanakkor Skóciára csak 8,5%, Walesre 

5%, Észak-Írországra 2,8% jut. Az etnikai identitás ettől kissé eltér: a lakosság 80%-a angol, 10%-a skót, 4%-a 

ír, 2%-a walesi, ám gyakorlatilag valamennyien angolul beszélnek. A kelta eredetű velszi és skót (gael) nyelv a 

kihalás szélére sodródott, noha regionális szinten vannak kísérletek újbóli terjesztésükre. A külföldiek főként 

színesbőrűek, akik Nagy-Britannia lakóinak 4%-át alkotják (2004: 2,5 millió). Tömeges bevándorlásuk az 1950-

es években kezdődött, főként a Brit Nemzetközösség országaiból, elsősorban Indiából, Pakisztánból és az 

Antillákról; négyötödük Angliában, csaknem 1 millió Londonban él. A bevándorlási törvény szigorítása ellenére 

ma is évente több százezren (kb. évi 500 ezer fő) érkeznek legálisan vagy illegálisan Nagy-Britanniába, de most 

már főleg Európából. 2004–2006 között pl. kb. 400 ezer kelet-közép-európai áramlott be a szigetországba, ami 

annak köszönhető, hogy itt nem késleltették a munkaerőpiac megnyitását az új EU-tagállamok polgárai előtt. A 

brit lakosság növekedése az utóbbi másfél évtizedben mégis lassult: egyrészt azért, mert a természetes 

szaporodás elenyésző (2003-ban a születési arány 11,7‰, a halálozási arány 10,3‰ volt), másrészt, mert a 

kivándorlás is számottevő (évente kb. 350 ezer fő). 

A brit kivándorlás nem újkeletű: az elmúlt másfél évszázadban a becslések szerint több mint 20 millióan hagyták 

el Nagy-Britanniát. Különösen nagyarányú volt a kirajzás a XIX. század második felében és a XX. század 

elején. A II. világháború után egy ideig kevesen hagyták el az országot, számuk azonban az 1970-es évek 

elejétől fokozatosan emelkedett. A mindenkori befogadók (USA, Ausztrália, Új-Zéland, Kanada) nem változtak, 

viszont a kivándorlók összetétele igen. Míg régen a politikai és vallási üldözöttek, a tőkés gyáriparral folytatott 

egyenlőtlen versenyben tönkrement kisiparosok, földjüket vesztett parasztok stb. alkották a kivándorlók 

derékhadát, addig manapság a kvalifikált munkaerő- és az „agyvelő-kiáramlás” jellemzi a szigetországot. 

Nagy-Britannia tudományos és szellemi beruházásainak egy részét a tudósok és mérnökök kivándorlásán 

keresztül elveszíti. Ez egyik oka, de egyúttal következménye is a nem kielégítő brit technikai fejlődésnek. A 

kivándorlók zöme a legenergikusabb szakmunkások és a munkanélküliek közül kerül ki. 

Nagy-Britannia Európa sűrűn benépesült országai közé tartozik (246 fő/km²). Az átlagos népsűrűség már a 

szigetországot alkotó országrészek vonatkozásában is nagy végleteket takar (Anglia: 383 fő/km², Wales: 142 

fő/km², Észak-Írország: 125 fő/km², Skócia: 65 fő/km²). A népesség és az ipari-szolgáltató funkciók területi 

elhelyezkedése nagyjából azonos elrendeződésű: Lancashire, Dél-Wales, Midlands, Londoni-medence stb. 

népsűrűsége (600–1000 fő/km²) többszörösen múlja felül az országos átlagot; ugyanakkor a közvetlen 

szomszédságukban emelkedő hegyvidéki területek (Skót-felföld, Észak-Wales, Pennine-tető) igen ritkán 

lakottak (10–70 fő/km²). 

A népesség földrajzi megoszlásának alakulásában a negatív hatású természetföldrajzi tényezőkön túl az 

iparosodással összefüggő, a belső vándorlásokat kiváltó foglalkozáscserének, illetve városiasodásnak jutott a 

döntő szerep. A migráció klasszikus folyamata – mint az ipari forradalom kísérőjelensége – Nagy-Britanniában 

kezdődött a legkorábban. A XVIII. században megindult foglalkozási és területi átrétegződés eredményeként a 

század végére a mezőgazdasági népesség aránya elsőnek itt csökkent 50% alá. A XIX. század második felében 

a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya 20% alá süllyedt, és számos mezőgazdasági területen abszolút számát 

tekintve is csökkenni kezdett a népesség. Az ipari foglalkoztatottak aránya a XIX. század elején haladta meg a 

mezőgazdasági dolgozókét, s a XX. század derekán 30% körül stabilizálódott, 2004-re pedig 19,8%-ra esett 

vissza. A mezőgazdasági keresők 1,4%-os, alacsony részesedése csaknem egyedülálló Földünkön. A két termelő 

ágazat dolgozóinak csökkenő számával és arányával szemben gyorsan nőtt és nő az egyéb keresők (78,8%) – 
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különösen a szolgáltatásokban foglalkoztatottak – aránya. Nagy-Britanniában 2004 végén a keresőképesek 

4,7%-a volt munkanélküli; ez csak a harmada az 1980-as évek végi csúcsnak. 

A foglalkozási átrétegződés következtében másfél évszázadon át Nagy-Britannia volt a Föld legvárosodottabb 

országa. A belső vándorlók zöme kis távolságra, általában a közvetlen környék nagyvárosaiba vándorolt, 

kivételt talán csak a főváros képezett. A XX. század elejétől – amikor már 75%-os volt a városlakók aránya – a 

falu–város közötti vándorlás elvesztette korábbi intenzitását, s inkább a városból városba és az iparvidékek közti 

vándorlások kerültek előtérbe. Ma Nagy-Britannia lakóinak 90%-a városlakó; a népesség több mint harmada az 

1 milliónál népesebb agglomerációkban él; a százezer főnél népesebb városok száma meghaladja a százat. A 

nagyvárosok és konurbációk nagy kiterjedésűek, elavultak és túlzsúfoltak; ez a felismerés késztette a XIX. 

század végén E. Howardot kertváros-koncepciójának kidolgozására, ami világszerte új fejezetet nyitott a 

szuburbanizáció folyamatához igazodó tervezésben. 

Bár a Howard által elképzelt kertvárosok közül Nagy-Britanniában csak kettő épült fel, a metropoliszok 

tehermentesítésének gondolata 1946-tól az ún. „új városok” (bolygóvárosok) egész sorának építési programját 

inspirálta. Több mint félszáz új várost építettek, amelyekbe a túlnépesedett nagyvárosok lakóinak és iparának 

egy része is áttelepült. Jóllehet Észak-Írországban (Craigavon, Londonderry), Skóciában (East Kilbride, Irvine, 

Livingston) is épültek ilyenek, a többségük azonban Angliában létesült, 30–130 ezres lélekszámmal. 

A brit regionális politika egyik célja London növekedésének korlátozása volt. Ennek keretében először az ipar 

decentralizációja került előtérbe. Ezért, továbbá hogy meggátolják a metropolisz burjánzását és megőrizzék a 

London környéki zöldövezetet, a főváros távolabbi körzetében új városokat (Harlow, Basildon, Corby, Crawley, 

Milton Keynes stb.) építettek. Az 1960–70-es években a központi kormányzat ellenőrizte a vállalatok 

terjeszkedését, az üzemméreteket; az 1970-es években pedig létrehozták azt az irodát, amely tanácsokat adott az 

intézmények újratelepítéséhez, elköltöztetéséhez, vagy új intézmények, üzemek Londonon kívüli 

telephelyválasztásához. A főváros lakossága 1961–1988 között 8 millióról 6,7 millió főre apadt. Az 1980-as 

évek elejétől a városfelújítási politika vált központi kérdéssé. Hozzáláttak a Docklands rehabilitációjához, 

amelynek során az egykori elavult ipari és kikötőnegyedből modern lakó- és üzleti negyedet varázsoltak, de a 

belső városrészek, így a city rekonstrukciója is elkezdődött. A főváros népességének apadása az 1980-as évek 

végére megállt, s a XX. század utolsó évtizedében London lakosságszáma újból átlépte a 7 milliós határt (2004: 

7,4 millió). 

13.3. 3. A “világ műhelyének” fénykora és hanyatlása 

Nagy-Britannia a kapitalizmus szülőhazája. A brit kapitalizmus kialakulását a XV. század végétől az eredeti 

tőkefelhalmozás – a parasztoknak földjükről való elűzése (bekerítés) – alapozta meg. A következő századok 

kapitalista fejlődését és ipari forradalmát nagymértékben elősegítette a tengerek feletti uralom megszerzése és a 

gyarmatosítás. 

Nagy-Britannia a XVI–XVII. század folyamán ugyanis sorra legyőzte vetélytársait (Spanyolországot, 

Portugáliát, Hollandiát és Franciaországot), majd magához ragadta az újonnan felfedezett területekkel való 

kereskedelmet, s nagy előnyökhöz jutott a világ felosztásáért vívott harcban. A gyarmatbirodalom kirablásából, 

valamint a megélénkülő rabszolga- és gyarmatáru-kereskedelem hasznából a kialakuló angol nagypolgárság 

hatalmas tőkét halmozott fel. A XVII. század derekának győztes polgári forradalma elhárította a kapitalizálódást 

gátló utolsó akadályokat is. Az eredeti felhalmozás belső és külső forrásain először a szigetországban 

bontakozott ki az ipari forradalom. A XVII–XIX. század temérdek angol találmánya (a fonó- és a szövőgép, az 

esztergapad, a szén kokszosítása, a nagyüzemi vaskohászat, a gőzgép, a gőzhajó és a vasút) megsokszorozta az 

ipari termelést. A gyors fejlődést elősegítette az ország fában, kőszénben és ércekben való gazdagsága, 

gyarmatbirodalmának nyersanyagbősége is. Fokozatosan bővülő belső piaca mellett elsősorban a nemzetközi 

piacokra támaszkodva vált a XIX. században a „világ műhelyévé”. A XIX. századot sokan Anglia évszázadának 

nevezik, jogosan, hiszen mint a modern gyáripar szülőhazája monopolhelyzetet élvezett az ipari termelés 

legtöbb ágában, ezenkívül a Föld legnagyobb gyarmattartója, kereskedője, katonai és tengeri hatalma, bankára, a 

világgazdaság meghatározó központja volt. 

A tengerek feletti uralom megszerzése, majd megtartása érdekében fokozatosan birtokba vette a legfontosabb 

tengeri útvonalak mentén fekvő stratégiai pontokat (Gibraltár, Málta, Ciprus, Szuez, Áden, Fokváros, Colombo, 

Szingapúr, Hongkong stb.). A gyarmatbirodalom védett és monopolizált piacai, a más országokkal szembeni 

ipari fölénye és a szabad kereskedelem térhódítása következtében Nagy-Britannia lett a legnagyobb export-

import hatalom. A londoni City a világ pénzügyi központjává vált azáltal, hogy a nemzetközi elszámolások 

túlnyomó többsége font sterlingben bonyolódott le. 
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A XIX. század végén Nagy-Britanniában is fokozódott a tőke és a termelés koncentrációja, de az ipari 

monopóliumok fejlődése terén elmaradt az USA és Németország mögött. A brit tőkések ugyanis a piacokat és 

nyersanyagforrásokat biztosító – gazdasági eszközökkel, s ha kellett, fegyveres erővel is védett – gyarmati 

monopóliumaik következtében a világpiaci versenyben nem kényszerültek oly mértékben a koncentrációra és a 

termelőberendezések korszerűsítésére, mint az amerikaiak és a németek. A századforduló táján kibontakozó 

technológiai fellendülésben már nem a szigetország járt az élen. 

Továbbra is nagy súllyal szerepeltek iparszerkezetében azok az iparágak, amelyeken keresztül a „világ 

műhelyévé” vált (kőszénbányászat, textilipar, hajógyártás, vaskohászat), viszont a XX. század elején gyorsan 

fejlődő és dinamikus iparágak (autógyártás, vegy-, elektromosipar stb.) gazdaságán belül kisebb jelentőséggel 

bírtak. A hazai beruházások nagy része nem új, korszerű üzemek létrehozására, hanem inkább a már meglévők 

és elavultak bővítésére, illetve részleges felújítására irányult. A fokozódó tőkekivitel – amely meghaladta a hazai 

beruházásokat – sok esetben éppen a rivális országok iparának modernizálásához járult hozzá, így azokban a 

munka termelékenysége magasabb, a termelési költség alacsonyabb volt, mint Nagy-Britanniában. 

Az ipari termelés volumenét tekintve 1880-ban az USA, a századfordulón Németország is megelőzte. Ettől 

kezdve Nagy-Britannia az ipar fejlődési ütemét tekintve elmaradt valamennyi fontosabb versenytársától. Az I. 

világháború és az azt követő gazdasági válság érzékenyen érintette a brit gazdaságot, amelynek visszaesése 

fokozódott, és világkereskedelmi helyzete is megrendült. Az ipar technikai és szerkezeti elmaradottsága miatt 

csökkent a brit áruk versenyképessége, így még inkább szüksége volt a biztos és védett piacokra. Ezért 

szorosabbra fűzte kapcsolatait a gyarmatokkal, amelyek gazdasága felett – tőkeexportja révén is – széles körű 

ellenőrzést gyakorolt. A külkereskedelem a XX. század eleje óta mindenkor deficittel zárult; a két világháború 

között ez a hiány tovább nőtt, olyannyira, hogy már a láthatatlan bevételek (külföldi beruházások profitjából, 

tengerhajózásból stb. származó haszon) sem tudták fedezni az importtöbbletet. A font sterling is elvesztette régi 

szilárdságát, a londoni City szerepét a New York-i Wall Street vette át. 

A II. világháború utáni Nagy-Britanniát a közgazdászok „Európa beteg emberének” nevezték. Az ipari csőd 

elkerülése érdekében az 1940-es évek végétől számos iparágat (szénbányászat, villamosenergia- és gázellátás, 

acélipar, autó-, repülőgép- és hajógyártás stb.) részben vagy egészen államosítottak, ami csak elodázta a 

szerkezeti átalakítást, és csökkentette a hatékonyságot. Gyarmatainak elvesztését követően Nagy-Britannia 

világpolitikai szerepe és súlya is megcsappant. A brit gazdaság növekedése elmaradt a legtöbb fejlett országétól, 

évtizedeken át az OECD-országok növekedési rangsorában a sereghajtó szerepét töltötte be. Az óriási 

fegyverkezési költségek és a nagy tőkekivitel jelentős összegeket vontak el a hazai ipar fejlesztésétől, szerkezeti 

átalakításától. Tovább romlott a brit áruk világpiaci versenyképessége, holott a tengerentúli kereskedelem 

visszaesése, a kontinentális kapcsolatok megélénkülése, majd az Európai Gazdasági Közösséghez való 

csatlakozás (1973) külkereskedelmi irányváltást követeltek. Ez először vontatottan, majd gyors ütemben valósult 

meg, miközben a külkereskedelmi egyensúly tovább romlott. 

Az északi-tengeri kőolaj és földgáz intenzív kitermelése és növekvő exportbevétele – az 1970-es évek közepétől 

– mind a gazdasági növekedésre, mind a szerkezetátalakításra pozitív hatást gyakorolt. A bevételeket 

gyarapította az 1980-as évek (a Thatcher-korszak) állami befolyást csökkentő és a szabad vállalkozásokat 

ösztönző kormányzati gazdaságpolitikája. Számos állami nagyvállalatot privatizáltak (British Petroleum, British 

Gas, British Steel, British Aerospace, Rolls-Royce, Jaguar stb.). Ezáltal a kormány jelentős összegekhez jutott, 

és a magánkézbe került vállalatok forgalma, nyeresége és beruházási hajlandósága is növekedett. A kevésbé 

versenyképes, nemzetközi viszonylatban lemaradt vállalatok költségvetési támogatását megszüntették, 

ugyanakkor erőteljesen nőttek az elektronika, az információs technológia, valamint a „high-tech” gépipar 

továbbfejlesztésére fordított pénzeszközök. A feldolgozóipar fellendítésének kulcskérdése volt e fejlett 

technológiát hordozó és kifejlesztő-előállító ágazatok megerősítése és az egész gazdaságba történő integrálása. 

Mindeközben fokozatosan leépítették a szénbányászatot, a hajógyártást és részben a kohászatot is, s csökkent a 

textil- és az élelmiszeripar súlya. A szerkezetváltás és korszerűsítés Nagy-Britannia világgazdasági helyzetének 

javulását eredményezte: az egy főre jutó GDP (2005: 29 800 euró) már felülmúlja az EU15 átlagát. Az ipar a 

GDP-ből 2003-ban mindössze 26%-kal részesedett, és a mezőgazdaság súlya is kisebb (1%), mint a többi EU-

országban. A két termelő ágazat visszaszorulásával párhuzamosan nőtt a tercier szektor részesedése (73%); a 

fejlett pénzügyi szolgáltatások mellé felzárkózott a turizmus (2003: 25 millió külföldi látogató; 31 Mrd $ 

bevétel), a szálloda- és a szórakoztatóipar. Nagy-Britannia továbbra is jelentős összegeket ruház be külföldön, 

de 1990 óta a külföldi (főleg amerikai és japán) cégek ennél jóval több működőtőkét hoznak a szigetországba, 

mely hídfőállásnak számít részükre az EU felé. 

13.4. 4. Négy fűtőanyagra épülő energiagazdaság 
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A szigetország gazdasága hosszú évszázadokon keresztül kizárólag a fát használta energiaforrásul, majd a 

XVIII. század végétől a kőszén vált energiagazdaságának egyeduralkodójává. A kőszéntermelés drágulása, az 

importált kőolaj kezdetben olcsóbb beszerzési lehetősége a XX. század közepe óta fokozottabban éreztették 

hatásukat. A hazai földgáz-, majd a kőolajtermelés gyors felfutása, az atomenergia jelentékeny részesedése is a 

kőszénnek – mint sokáig monopolhelyzetet élvező energiahordozónak – a visszaszorulását eredményezte. 

1950-től a XXI. század elejéig a (primer) energiafelhasználás szerkezete lényegesen megváltozott. A kőszén 

részesedése hatodára (14%) csökkent, ugyanakkor a kőolajé ötszörösére (45%) nőtt. Az 1970-es évektől kezdve 

Nagy-Britannia egyre inkább „négy fűtőanyagú gazdasággá” vált, miután a kőolaj és a kőszén mellett 

fokozottabb szerephez jutott a földgáz (28%) és a nukleáris energia (13%) is. Az utóbbi kettő elsősorban a 

kőszén helyébe lépett. 

A szigetország – energiahordozókban való gazdagsága következtében – energiaszükségletének (2004: 320 M t 

kőszénegyenérték) csak hatodát kénytelen importból fedezni, de ennél jóval többet exportál, így e téren 

Oroszországgal és Norvégiával együtt a legkedvezőbb helyzetben van a kontinensen. 

A fél évezredes múltra visszatekintő kőszénbányászat a XVIII. század végén – a koksznak a kohászatban történő 

alkalmazását és a gőzgépek feltalálását követően – vett nagyobb lendületet. A XIX. század elején kétharmadát, a 

végén is még a felét adta a világtermelésnek. A századfordulón Nagy-Britannia látta el a szénben szegény 

európai országokat e fontos ipari nyersanyaggal, sőt jutott belőle Dél-Amerikába és Kelet-Ázsiába is. 

A felszínre hozott kőszén harmadát exportálták. A legtöbb kőszenet 1913-ban bányászták, 292 millió t-t, amit az 

ország területén viszonylag egyenletesen elhelyezkedő 13 szénmedence szolgáltatott. Ettől kezdve először 

lassan, majd az 1950-es évektől rohamosan csökkent a kitermelés. Az okok sokrétűek: a kitermelés egyre inkább 

a medencék ama részei felé kényszerült, ahol a szénrétegek mélyebben fekszenek s vékonyabbak; de 

hátrányosan befolyásolta a gazdaságosságot a technikai elmaradottság is. Más országok szénbányászatának 

fejlődése, a jóval olcsóbb külföldi szén versenye és a szénhidrogének előretörése, valamint az állami 

szubvenciók megvonása, a bányák magánkézbe adása csak betetőzte ezt a folyamatot. 

A XXI. század elején Nagy-Britannia kőszéntermelése (2004: 28 M t) mindössze tizede a múlt század elejinek; 

vezető szerepét mind a termelésben, mind az export terén már régen elvesztette. A bányavidékek 

válságtérségekké váltak, és a hanyatlási folyamat még mindig nem ért véget. A 40 milliárd tonnás kitermelhető 

készlet ellenére a kőszénmedencék közül ma már csak hármat művelnek. A legproduktívabb a Pennine keleti 

előterében húzódó Yorkshire–Humberside-i szénmező, a termelés négyötödével. Midlands szórtan elhelyezkedő, 

a „Black Country” és a „Pottery District” iparát tápláló szénbányái csakúgy, mint kelet-skóciai társaik a 

végnapjaikat élik. Az ország évente 30–35 millió tonna szén behozatalára szorul. 

Nagy-Britannia évtizedeken keresztül a világ nagy kőolaj- és földgázimportáló országai közé tartozott. 1980-tól 

viszont már belföldi forrásokból elégíti ki szénhidrogén-szükségletét, sőt, nettó exportőrré vált. Ez az irigylésre 

méltó helyzet az északi-tengeri kőolaj- és földgázkutak felfutó termelése nyomán állhatott elő. 

A brit északi-tengeri energiaforrások felkutatását már az 1960-as évek elején megkezdték. A földgáz iparszerű 

kitermelése 1967-ben, a kőolajé pedig 1975-ben indult meg; kiaknázásuk növekedése nagyjából párhuzamosan 

futott a világpiaci olajárrobbanással, amely a költséges tenger alatti kutatásokat és a bányászatot gazdaságossá 

tette. A becslések szerint a brit kontinentális talapzat mintegy 643 000 km²-nyi felülete alatt rejtőzik kőolaj, 

illetve földgáz. (A valószínűsített tartalékok: kőolajból 2,2–4,4 Mrd t, földgázból 1100–2400 Mrd m³.) Az 

Északi-tengeren jelenleg több tucat mesterséges szigeten dolgoznak a brit fúrókutak, és a kimerülőben lévők 

pótlására újabb acél- és vasbetonszigeteket építenek, amelyek az óránként 260 km-es tartós szél és a 30 m-es 

hullámok ostromának is ellenállnak. 

1998-ban már 139 millió tonna kőolajat ontottak a kőolajkutak. A XXI. század elején a készletek fenyegető, 

lassú apadása miatt a termelést fokozatosan visszafogták (2001: 108, 2004: 92 M t), de még így is Nagy-

Britannia – Oroszország és Norvégia után – Európa 3. kőolajtermelője. Nagyrészt már megépültek a tenger alatt 

húzódó vezetékek, de tankhajókon is történik szállítás (23. ábra). 
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23. ábra  > Az Északi-tenger szénhidrogén-bányászata, kőolaj- és földgázvezetékei 

A legészakibb kőolajmezőket vezeték köti össze a Shetland-szigetekkel, a skót partok előtti mezőket pedig az 

Orkney-szigetekkel, illetve Aberdeennel. A leggazdagabb kőolajmezők sora nagyjából Nagy-Britannia, 

Norvégia és Dánia között félúton helyezkedik el; innen Teesport kőolajkikötőbe futnak a csővezetékek. 
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A kitermelt kőolajnak jóval több mint a felét exportálják, ugyanakkor a Közel-Keletről is sokat vásárolnak, hogy 

keverjék a hazai kőolajjal. Az északi-tengeri kőolaj ugyanis kiváló minőségű (a lepárláskor 40% benzint és 25% 

fűtőolajat nyernek belőle, míg a Közel-Kelet olaja 15% benzint és 52% fűtőolajat ad), ezért pazarlás lenne 

önmagában felhasználni; emellett a hazai finomítók a gyengébb minőségű kőolaj feldolgozására rendezkedtek 

be. A kivitel értékének 7%-át szolgáltató kőolaj és finomítványai jelentős mértékben enyhítik a külkereskedelmi 

passzívumot. 

A hazai kőolajat fogadó gyűjtőállomásoktól és az importot fogadó kikötőkből kiinduló vezetékek behálózzák az 

egész országot. Rajtuk keresztül jut el a kőolaj a 11 finomítóhoz (90 M t kapacitás), amelyek többsége a két 

nagy nemzetközi monopólium – a Royal Dutch-Shell és a British Petroleum – tulajdonában van. 

Földgáztermelése Oroszország után a második helyen áll Európában (2004: 103 Mrd m³). A kitermelt földgáz 

hosszú, tenger alatti csővezetékeken át áramlik a kikötők fogadóállomásaihoz, ahonnan sok ezer kilométeres 

vezetékrendszeren továbbítják Skóciába, London környékére, Midlandsbe és Dél-Walesbe. 

A villamosenergia-termelés (2003: 370 Mrd kWh) csaknem kétharmadát a szénmedencékbe települt 

kőszéntüzelésű hőerőművek adják; az olajtüzelésű erőművek részesedése 10%. A vízenergia szerepe elenyésző: 

a Skócia nagyobb esésű, egyenletes vízjárású folyóin épült erőművek által termelt áramot (1%) az 

alumíniumkohászat használja fel. 

A XX. század közepén elindított atomprogram keretében a dél-angliai Aldermastonban atom- és 

hidrogénbombagyár, északnyugaton Sellafieldnél nagy reprocesszáló üzem és fűtőelemgyár létesült. Ezenkívül 

1956-tól napjainkig 35  – nagyrészt gázhűtésű – atomerőművet építettek. Ma már ezekből csak 23 üzemel, és a 

villamosáram-termelés ötödét (2004: 23%) szolgáltatják. Jobbára a más energiaforrásoktól viszonylag távol 

fekvő vidékeken működnek. 

13.5. 5. A régi vaskohászat válságban van 

A feldolgozóiparon belül a gépgyártás, az elektromos ipar és a vegyipar fejlődési üteme messze megelőzte a 

többi iparágét. A gyorsan fejlődő iparágak közül is kiemelkedik a repülőgépgyártás, az elektronika és a 

műanyagipar. Az ipari forradalom hagyományos ágazatait – a textilipart, a hajógyártást és a vaskohászatot – 

viszont tartós hanyatlás sújtja. 

Amíg a vaskohászat tüzelőanyaga a faszén volt, addig a kohók a délkelet-angliai Weald és a Forest of Dean, 

illetve a közép-angliai Birmingham és Sheffield egykor erdős vidékein üzemeltek. A kohászat és a hajóépítés 

fellendülése következtében néhány évtized alatt kipusztult e területek erdőállománya. A XVIII. század közepén 

a hagyományos fűtőanyag hiánya miatt a kohászat annyira visszaszorult, hogy az ország saját termelésének 

kétszeresét volt kénytelen importálni Svéd- és Oroszországból. 

A más iparágakban már régóta használt kőszén a vaskohászatban – mivel kéntartalma és egyéb szennyeződései 

a vasat törékennyé tették – nem játszott szerepet. Viszont a belőle előállított koksz felhasználása csak a XVIII. 

század végén vált uralkodóvá. Az új eljárás elterjedése az angol vaskohászat első telephelyváltását 

eredményezte: súlypontja az egykori erdővidékekről a vasérccel is rendelkező szénmedencékbe tolódott át. A 

Birmingham és Wolverhampton közti területen alakult ki Földünk első nehézipari körzete, a „Black Country” 

(„Fekete-vidék”). 

A foszformentes vasérckészletek kimerülését követően, a XIX. század végén a kohászat a tengerparti 

szénmezőkre „vándorolt”, ahol olcsóbban jutott a tengeri úton szállított svéd, spanyol, észak-afrikai és latin-

amerikai vasérchez. Ettől kezdve indult gyors fejlődésnek Dél-Wales, Északkelet-Anglia és Glasgow vasipara. 

A kohászati tüzeléstechnika fejlődése nyomán a kőszén mint alapvető telepítőtényező elvesztette korábbi 

meghatározó szerepét, ezért Angliában is előtérbe került a hazai vasércvagyon fokozottabb kiaknázása. A 

Londoni-medence peremén elhelyezkedő, felszínközeli – jura időszaki – vasérctelepeket magas foszfortartalmuk 

miatt kezdetben nem tudták hasznosítani. A Thomas-eljárás bevezetése után megindult kitermelés csak az 1930-

as években vett nagyobb lendületet. A Northamptontól Cleveland Hillsig húzódó – mára csaknem teljesen 

kimerült – vasércmező minettjére települt a legfiatalabb angol kohászat. 

A legtöbb régi acélhatalom termelése stagnál, beépített kapacitásaik egy része kihasználatlan. Egyre inkább teret 

hódítanak a szintetikus úton előállított acélpótlók: a nagy szilárdságú műanyagok, az alumíniumötvözetek, 

illetve a minőségileg kimunkált rozsdamentes acélok. A fejlődő országok közül több is – az önálló nehézipari 

bázis kialakítását követően – olcsó kohászati termékeivel kilépett a világpiacra. Nagy-Britannia, amely egy 
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évszázada még a világtermelés felét adta, ma már Európában is csak az acéltermelők derékhadához tartozik. A 

2004. évi nyersvas- (10 M t) és acéltermelése (13 M t) csak fele az 1970. évi csúcsnak. A szénre települt régi 

nagy iparvidékek a Fő-sziget északnyugati, északkeleti, illetve középhegységi tájaihoz kötődnek. 

A helyi szén mellett az importált kokszra és vasércre települt Dél-Wales (Port Talbot, Cardiff és Newport), 

Északkelet-Anglia (Newcastle és Middlesbrough)és a Clyde-völgy (Glasgow és Motherwell)üzemei állítják elő a 

nyersvas háromnegyedét, az acél kétharmadát. Az ipar szerkezeti válságát magukon viselő területek ma súlyos 

környezeti károkkal, tömeges munkanélküliséggel és elvándorlással küszködnek. A munkások átképzése és az 

adókedvezményekkel támogatott korszerűsítés, valamint a gép- és vegyipar, illetve az elektronikai ipar itteni 

kibontakoztatása sok helyütt megállította, de nem mindenütt ellensúlyozza a hanyatlás folyamatát. 

A hazai vasércbázison kiépült kohászat Nottinghamshire és Lincolnshire új városainak (Scunthorpe, 

Frodingham, Corby) fejlődését segítette elő. E körzetben összpontosul a nyersvasgyártó kapacitás negyede, az 

acélénak tizede. 

Hulladékvasat és más körzetekben előállított nyersvasat dolgoz fel Yorkshire (Sheffield)és Nyugat-Midlands 

(Birmingham)acélipara. A nyersvasgyártás itt teljesen megszűnt, viszont az acélgyártó kapacitás negyede e 

területeken maradt. 

A XIX. század elején még Nagy-Britannia adta a világ réz- és ónérctermelésének kétharmadát, az ólomércnek 

pedig a felét. A színesfémek érceinek egykor oly gazdag lelőhelyei kimerültek, ezért a színesfémkohászat – a 

hőerőművekben termelt elektromos áramra támaszkodva – csaknem teljes egészében importált érceket, illetve 

érckoncentrátumokat dolgoz fel. Ma is jelentős ólomkohászatának (350 ezer t, 5. a világon) Glasgow, 

Manchester és Avonmouth, visszaesett ónkohászatának Liverpool, cinkkohászatának Avonmouth a legnagyobb 

centruma. A rézfinomítás fellegvára a „bronzváros” – Birmingham, míg a kohászat mint kikötőipar St. 

Helensben és Swansea-ben összpontosul. 

Az Antrim-platón bányászott gyenge minőségű bauxitot jobbára csak a kohászatot támogató tűzállótégla-gyártás 

hasznosítja. A timföldgyárak guyanai és jamaicai bauxitot dolgoznak fel. A skót vízerőművekhez és Dél-Wales 

hőerőműveihez kapcsolódó alumíniumkohászat (340 ezer t) a szükségleteket csak részben fedezi. Igaz, az angol 

tőkének nagy beruházásai vannak a norvég kohászatban, így a „Black Country” (Birmingham, Wolverhampton) 

alumíniumipara norvég hutaalumíniumot is feldolgoz. 

13.6. 6. A fejlődés kulcsa: a gépgyártás, az elektronika és a 
vegyipar 

A feldolgozóipar legjelentősebb ága a – foglalkoztatott létszámból és az ipar termelési értékéből majd 

kétötöddel részesedő – gépgyártás. A brit gépipart elsősorban nem a tömegáru-termelés, hanem inkább a 

nagyfokú specializálódás és a gyártmányok kiváló minősége jellemzi. 

Gépipara – mely a legrégebbi a világon – a XVIII. század végén az ipari forradalom angol találmányaihoz, a 

gőzgéphez és főként a textilgépgyártáshoz kapcsolódott. XIX. századi arculatát a gőzmozdony és a gőzhajó, 

valamint a szerszámgépgyártás formálta. A századfordulót követően – a belső égésű motorok térhódításával – az 

elektromos gépipar, majd az autó- és a repülőgépgyártás is csatlakozott az előbbi iparágakhoz. A II. világháború 

után meginduló tudományos és technikai fellendülés tovább bővítette a szigetországi gépipar profilját, bár a 

fejlődési ütemét tekintve elmaradt vetélytársaitól. 

Nagy-Britannia gépiparát a hazai alapanyag-termelés, a jó felvevőképességű belső piac és a kiváló 

szakmunkásgárda mellett az export élteti, amelynek hátterét sok esetben a nemzetközi monopoltársaságok belső 

munkamegosztása képezi. Termékeinek több mint harmada külföldön talál vevőre, s a kivitel értékének csaknem 

kétötöde gépipari termék. 

Az ország vezető szerepe az iparban és a világkereskedelemben a XIX. század folyamán szorosan együtt járt 

tengeri hatalmával. A több évszázados múltra visszatekintő hajógyártásban nagy szerepet játszott a szigetjelleg. 

A XIX. század utolsó harmadában került a világranglista élére, akkor, amikor a gőzhajókat már nem fából, 

hanem fémből építették. Az I. világháború idején Nagy-Britanniában készítették a világ kereskedelmihajó-

terének mintegy kétharmadát. Néhány évvel később elvesztette tengeri monopóliumát, majd a XX. század 

derekától fokozatosan visszaszorult a hajógyártásban is. Az olcsóbban és nagy szériákban termelő Japán és a 

Koreai Köztársaság vette át a vezetést, miközben Nagy-Britannia hajóépítése lehanyatlott. Ma főleg japán 

hajókat vásárol, hogy megcsappant, de a fejlett országok között tekintélyesnek számító kereskedelmi flottáját 

(2004: 16 M BRT) fenntartsa. A szigetország északkeleti partvidékén (Newcastle, Sunderland, Middlesbrough), 
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a skóciai Clyde-on (Glasgow környékén) és az észak-ír Belfastban koncentrálódó hajógyártás jóformán csak 

vegetálni képes; jelentősebb a hajójavításuk és a tenger szénhidrogénkincsének kiaknázását szolgáló 

berendezések előállítása. 

Az „új iparágak” közé tartozó autógyártás a II. világháború után a gépipar vezető ágává vált. Az 1960–70-es 

években a brit autók fele a British Leylandhoz tartozó autógyárak futószalagjairól került a piacra. Az óriási 

autómonopóliumot 1962–1968 között hozták létre, azért, hogy fel tudják venni a versenyt a külföldi 

konkurensekkel. A kilenc vállalatból (Alvis, Austin, Daimler, Jaguar, Leyland, Morris, Rover, Standard, 

Triumph) alakult British Leyland mellett már ekkor is fontos szerepet játszottak az amerikai autógyártók 

(General Motors, Ford). A termelés 1972-ben érte el csúcspontját, majd fokozatosan visszaesett. A brit ipar 

visszaszorulása ebben az időben mind az USA-val és Japánnal, mind Nyugat-Európával szemben nemcsak a 

tradicionális, hanem az új iparágaknál is szembeötlő volt. Nagy-Britannia részesedése a világ, s azon belül 

Nyugat-Európa autógyártásában gyorsan csökkent. 

Az alacsony hatékonyságú brit gépjárműipar állami nagyvállalatát az 1980–90-es években privatizálták, az 

autógyárakat külföldiek vásárolták fel. Az eddig is jelentős pozíciót betöltő amerikai vállalatok mellett a japánok 

(Nissan, Toyota, Honda) és a németek (BMW, VW) uralják a szigetország autógyártását. A termelés az 1990-es 

években fellendült. Miután 1999 őszén a Volkswagen megvásárolta a brit autógyártás legszebb gyémántját, a 

Rolls-Royce-ot, az egykor független szigetországi autóipar teljes egészében külföldi kézbe került. Az ipari 

termelés és az export értékének tizedét szolgáltató autógyártásban (2004: 1,65 M személyautó, 209 ezer 

haszonjármű, autóbusz stb.) a területi koncentráció magas fokú, mert az üzemek túlnyomó része a Londoni-

medencében és a Midlandsen (London, Oxford, Coventry, Nottingham, Luton, Birmingham, Dagenham stb.) 

összpontosul. Az autók fele külföldön talál vevőkre, viszont az import egyik jelentős tételét az évente behozott 1 

millió személyautó teszi ki. Versenyautó-gyártása ma is a legjelentősebb a világon: a 19 Forma–1 csapatból 10 

teljes egészében itt építi autóit. 

Repülőgépipara az USA és Oroszország után a 3. a világon. A brit repülőgépipar nemcsak megelőzi 

vetélytársait, de együtt is működik az európai repülőgépgyártókkal (Airbus). A gépipar leggyorsabban fejlődő 

ága az autóipari városokban és a derültebb időjárású – ezért a próbarepülésekre legalkalmasabb – Délkelet-

Angliában (Portsmouth, Southampton)honosodott meg. A hajtóműveket a Vickers konszern tulajdonában 

maradt világhírű Rolls-Royce repülőgépmotor-gyárban készítik. Az iparág termelésének fele-kétharmada 

exportra kerül. 

A mozdony- és a vagongyártás sokat veszített egykori jelentőségéből. A legnagyobb üzemek az acélgyártó 

körzetekben (Glasgow, Newcastle, Leeds),másrészt a nagy vasúti csomópontokban (London, Derby, 

Birmingham) helyezkednek el. 

A gépgyártás gerincét képező, sokoldalú szerszámgépgyártás termékeit (automatizált gépsorok, futószalagok, 

exkavátorok, fúrógépek, esztergapadok, textilgépek stb.) főként Nyugat-Midlands, valamint Yorkshire és 

Lancashire nagyvárosaiban állítják elő. 

Az elektromos gépgyártás és az elektrotechnikai ipar korszerű termékei (generátorok, transzformátorok, erőmű-

berendezések, híradástechnikai és háztartási gépek stb.) felveszik a versenyt az amerikai, a japán és német 

termékekkel. A legnagyobb területi koncentráció a főváros környékén és az autógyártó központokban alakult ki, 

de számottevő Leeds, Manchester és Glasgow elektromos ipara is. Az elektronikai ipar néhány ága a világ 

élvonalában áll. A fejlett technológiát hordozó és kifejlesztő-előállító ágazat termékeinek alkalmazási területe 

rendkívül széles: híradás-, számítás-, impulzus-, mikrohullámú és digitális technika; erősáramú és orvosi 

elektronika; jel-, kép- és hangfeldolgozás; tranzisztorok, mágneses eszközök, automatikai rendszerek stb. A 

legújabb iparágak közé tartozó elektronika és a hozzá kapcsolódó kutató-fejlesztő tevékenység a London–

Bristol „ipari folyosó” mindkét oldalán, a híres egyetemi város, Cambridge környékén és Skócia ipari 

tengelyében összpontosul. 

A gépgyártás Nagy-Britannia úgyszólván valamennyi ipari körzetében jelentékeny, sőt néhány komplexumban 

meghatározó szerepet tölt be. A londoni agglomerációt az autó-, a repülő- és a szerszámgépgyártás, valamint az 

elektrotechnika és elektronika, azaz az új, korszerű iparágak jellemzik. Nyugat-Midlands gépiparának szerkezete 

sokban hasonlít az előzőéhez, de profilját a sok alapanyagot igénylő nehézgépek gyártása (bányászati, kohászati 

és erőmű-berendezések stb.) is bővíti. A két sokoldalú koncentráción kívül Kelet-Midlands híradástechnikai és 

repülőgépipara, Lancashire és Yorkshire sokoldalú jármű- és textilgépgyártása, Északkelet-Anglia és Glasgow 

körzetének hajógyártása, illetve -javítása és vegyes gépipara érdemel említést. 
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A két és fél évszázados múltra visszatekintő vegyipar alapját az ország kőszénben és kősóban való gazdagsága, 

valamint az olcsón beszerzett tengerentúli nyersanyagok vetették meg. Kezdetben elsősorban a textilipar, 

később már egy sor iparág (autó-, repülőgép- és elektromotor-ipar) vegyszer-, illetve hajtóanyag-szükséglete 

kitűnő piacul szolgált termékei számára. Növekedési üteme mintegy kétszeresen múlja felül az ipar átlagát. A 

tradicionális szervetlen vegyipart – amely részben hazai alapanyagokra (2004-ben kősó: 5,8 M t, kálisó: 580 

ezer t) épül – és a szénvegyészetet maga mögé utasította a petrolkémia. A feldolgozóipar termelési értékének és 

a kivitelnek hetede vegyipari termék. 

Három nagy vegyipari komplexum alakult ki a szigetország területén: 

a) A Mersey torkolatában és a Manchesteri-tengeri-csatorna mentén kialakult vegyipart a helyi mészkő- és 

kősótermelés, a vezetéken érkező északi-tengeri kőolaj, valamint az importált nyersanyagok éltetik. Szervetlen 

vegyipara (szóda, sósav, kénsav) és textilfesték-gyártása (St. Helens)országos jelentőségű, de számottevő a 

műszálak gyártása és a kőolaj-finomítás is (Stanlow). 

b) A Northumberland-durhami kősóra és gipszre, valamint részben hazai, részben importált kőolajra épül Észak-

Anglia vegyészete. Newcastle, Middlesbrough és Billingham e sokoldalú (szóda, kénsav, műszálak, műanyagok 

stb.) vegyipari komplexum legnagyobb központjai. 

c) A legfiatalabb a petrolkémiai bázison kifejlődött Dél-Wales vegyipara. Kőolajfinomítása (Milford-Haven, 

Llandarcy) mellett műanyag-, műgumi- és műszálipara is jelentős (Swansea). 

A főként malajziai nyersgumit feldolgozó gumiipar az autógyártó városokban tömörül, a legnagyobb 

műgumigyárak Swansea-ban, a dél-angliai Hythe-ban és az észak-írországi Londonderryben működnek. Méltán 

híres és a világpiacon jelentős multinacionális cégekkel szereplő gyógyszeriparának London és Nottingham a 

legismertebb központjai. 

13.7. 7. Az ipari forradalom úttörője: a textilipar 

A könnyűipar – miként a legtöbb fejlett országban – újabban erősen háttérbe szorult. Különösen nagyarányú 

volt a lemaradás a szigetország legrégebbi iparága, a textilipar esetében. 

A XVI. században már jelentős gyapjúiparral rendelkezett, melyhez később a – Flandriából idemenekült 

takácsok által meghonosított – pamutipar is társult. A XVIII. század utolsó harmadában a textilipar volt az első 

iparág, amelyben az ipari forradalom kibontakozott, s amely hosszú időn keresztül a brit ipar 

világhegemóniájának egyik pillére volt. A XIX. században az összes keresők 15%-a, az ipari 

foglalkoztatottaknak több mint a fele a textiliparban dolgozott, s az iparág egészen a XX. század elejéig 

megőrizte vezető szerepét. 

Nagy-Britannia több mint egy évszázadon keresztül a Föld vezető pamut- és gyapjúáru-termelő, illetve exportáló 

országa volt. A XIX. században, sőt egészen az I. világháborúig a világpiacra jutott textiláruknak mintegy a fele 

brit textilgyárakból került ki. A háború után azonban az Amerikai Egyesült Államokon és Japánon kívül számos 

fejlődő ország textilipara is Nagy-Britannia világpiaci konkurensévé vált. Ez a folyamat a XX. század derekán 

tovább erősödött; a brit textilipar hanyatlásnak indult. 

Annak ellenére, hogy előbb az USA, majd Kína, India, Brazília stb. – hazai gyapottermelésük és/vagy olcsó 

munkaerejük bázisán felfuttatott – pamutiparukkal tépázták meg a brit textilhegemóniát, a textilipar vezető ága 

a pamutipar maradt. A Pennine nyugati lábainál kialakult lancashire-i komplexumból kerül ki a pamutáruk 

kilenctizede. A Blackburn, Preston, Burnley (szövés), valamint Oldham, Bolton és Rochdale (fonás) városokat 

magában foglaló pamutipari körzet irányító és kereskedelmi központja Manchester. 

A gyapjúszövet-kereskedelemben Nagy-Britannia továbbra is a vezető országok közé tartozik, mert speciális, 

minőségi árui nem kerülnek szembe jelentősebb konkurenciával a világpiacon. A Pennine esőárnyékában alakult 

ki Földünk legrégibb gyapjúipari vidéke, a West Riding. (A szárazabb éghajlat ti. inkább kedvezett a nedvszívó 

gyapjú fonásának.) Városaiban – Leeds, Bradford, Halifax és Huddersfield – koncentrálódik az iparág 

üzemeinek mintegy háromnegyede, de híres a skóciai Tweed-völgy régi keletű gyapjúipara is. 

A textilipar más ágai inkább egy-egy városhoz, mintsem körzethez kötődnek. A leniparnak Belfast, a 

jutaszövésnek Dundee, a selyemszövésnek pedig London világviszonylatban még mindig számottevő centrumai. 
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A XX. század második felének technikai forradalma a textilipari alapanyagok vonatkozásában is jelentkezett. A 

műanyag- és műszálipar gyors fejlődése fokozatosan háttérbe szorította a természetes alapanyagokat. 

Napjainkban a brit textilalapanyagok több mint kétharmada műszál, s az iparág széleskörűen összefonódik a 

vegyipar számos területével. 

13.8. 8. Koncentrált, iparosodó mezőgazdaság 

Nagy-Britannia hosszú évszázadokon keresztül gabona- és gyapjútermelő agrárország volt: a XVIII. század 

közepéig még exportált is gabonát a kontinensre. Ettől kezdve indult meg az állattenyésztés fokozatos 

térhódítása, majd a mezőgazdaságnak a gazdasági ágak rangsorában való visszaszorulása. Abban, hogy Nagy-

Britannia az ipari forradalom szülőhazájává és a világtörténelem első ipari államává válhatott, hatékony szerepet 

játszott mezőgazdaságának korai kapitalizálódása. A XVIII. század végén a mezőgazdasági tőke részt vállalt az 

ipari forradalom technikai bázisának megteremtésében is. 

A gyorsan fejlődő, világpiaci orientációjú ipar és a vámokkal védett mezőgazdaság fejlődésének érdekei a XIX. 

század első felében összeütközésbe kerültek. A védővámok eltörlése, a szabad kereskedelem térhódítása és a 

szállítás forradalma következtében meginduló olcsó tengerentúli gabonabehozatallal a brit mezőgazdaság 

képtelen volt felvenni a versenyt. Több százezer farmer ment tönkre, közülük sokan kivándoroltak, fokozódott a 

földkoncentráció és az állattenyésztő irányzat („Horn against Corn” = „Gabona helyett szarvasmarhát”), nőtt az 

élelmiszerimport. 

Nagy-Britannia a XIX. században népességének mintegy négyötödét élelmezte hazai forrásokból, viszont a XX. 

század elején már csak minden harmadik lakos élelmiszer-ellátását biztosították a brit farmerek. A békeidőben 

olcsó élelmiszerimporttól való függőség a két világháború alatt sebezhetővé tette a szigetországot, melynek 

népét egyrészt a birodalom, másrészt Nyugat-Európa táplálta. E függőség mérséklésére az 1940-es évektől 

állami támogatással megindult a mezőgazdaság korszerűsítése. Jóllehet azóta a művelésági arányok (szántó-

kert: 25%, legelő: 46%, erdő: 12%) alig változtak, s a mezőgazdaságban dolgozók száma is gyorsan csökkent, a 

szigetország megkétszerezte mezőgazdasági termelését. Ezt a széles körű gépesítés és kemizálás, valamint a 

birtokszerkezet gyors átalakulása tette lehetővé. A korszerűsítést 1973-tól az Európai Gazdasági Közösség 

agrártámogatási rendszere és protekcionizmusa tovább ösztönözte. 

A brit mezőgazdaság egyike a legkoncentráltabbaknak: a farmok átlagos mérete 150 ha. A 20 ha alatti farmok 

aránya a legkisebb, míg a 150 ha felettieké a legmagasabb Európában. A jól felszerelt, sok műtrágyát, nemesített 

vetőmagvakat felhasználó gazdaságokat maguk a birtokosok vagy – gyakrabban – jómódú bérlők művelik. A 

magasabb közös piaci árakon a termelés kifizetődőbbé vált és gyorsan nőtt. Ezáltal Nagy-Britannia az alapvető 

fontosságú élelmiszerekből csaknem teljesen önellátóvá vált (az arány 80%-os). 

A brit mezőgazdaságban nagyfokú a – természeti adottságoknak és a piackövetelményeknek alárendelt – 

specializáció (24. ábra). A szántóföldi termelés egyre inkább a Tees-Exe vonaltól keletre fekvő, jó talajú, 

melegebb, szárazabb éghajlatú tájakra összpontosul („sárga Anglia”), ugyanakkor a nagyobbik, nyugati 

országrész legelőit és rétjeit az állattenyésztés hasznosítja („zöld Anglia”). 

A mezőgazdaság termelési értékének kétharmadát az állattenyésztés, negyedét a szántóföldi gazdálkodás, tizedét 

a zöldség- és gyümölcstermelés szolgáltatja. 

A szarvasmarhatartás (2004: 10,5 M db) az állattenyésztés vezető ága. A tejgazdálkodás elsősorban Délnyugat-

Anglia, Midlands, Lancashire és Cheshire, valamint Észak-Írország területén, a húsmarhatenyésztés viszont a 

dél-angliai nagyvárosok környékén számottevő. A tejipar termékei közül kiemelkedik a sajtgyártás (Cheshire, 

Cheddar). A tejipari melléktermékeket és az importált kukoricát hasznosító hússertéstenyésztés (5 M db) főként 

Yorkshire és Cornwall területén fejlett. Nagy-Britannia Európa legnagyobb és a világ hetedik juhtenyésztője 

(35,5 M db). A Pennine, Wales és Skócia domb- és hegyvidéki területein legelő juhokról nyírt gyapjú (60 ezer t) 

harmadrészt fedezi a gyapjúipar szükségleteit. A húsipar az állattenyésztő körzetek nagyvárosaiban 

koncentrálódik. 

A szántóterület csaknem ötödén – főként Kelet- és Délkelet-Angliában, de rövidebb tenyészideje miatt 

északabbra is – árpaföldek terjeszkednek. A részben takarmányozási, részben ipari célokat (whisky, sör) 

szolgáló árpatermelésben a tizedik helyen áll a világon (6 M t). A sörárpát és a kenti komlótermelést feldolgozó 

söriparának (53 M hl, 7. a világon) London, Burton-upon-Trent, Birmingham és Edinburgh a leghíresebb 

központjai. Az egyre inkább visszaszoruló zabot kisebb hő- és talaj-, valamint nagyobb csapadékigénye miatt 

jóformán csak Skóciában vetik. 
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A kenyérgabonák közül csupán a búzát termesztik, azt viszont a szántók harmadán. A búzatermelés (2004: 15 M 

t) zöme a Humber és a Temze közötti meleg nyarú, szárazabb területekről kerül ki, de egyre inkább terjeszkedik 

nyugat felé is. Az 1980-as évek közepétől már exportra is jut. A malmok főként Midlands Kelet-Angliához 

közel fekvő városaiban, valamint az egykor importált búzát őrlő kikötőkben üzemelnek. 

A kapások közül a mindenütt elterjedt burgonya (6 M t) fedezi a szükségleteket, viszont a Londoni-medence 

cukorrépa-termesztése (7,5 M t) alig felerészben elégíti ki az igényeket. 

Kertgazdálkodása jelentős; termelési értéke megközelíti a szántóföldi növénytermesztésből származó jövedelem 

felét. Míg régebben csak néhány, kedvező természeti adottságú nagy agglomeráció környékére szorítkozott, 

addig ma a fogyasztó piacoktól távolabb is teret hódít. A londoni agglomerációval északon szomszédos Fen-

síkság és az Avon felső vízvidéke egyetlen összefüggő „konyhakert”. A primőrtermesztés az enyhe telű „angol 

Riviérán”, a sokoldalú gyümölcstermesztés Kentben terjedt el, s nagy hírnévnek örvend a Scilly-szigetek 

virágkertészete is. 

A mezőgazdasági termelés gyors növekedésével szemben a halászat sokat veszített jelentőségéből. Az egykori 

exportőr ma a hazai halfogyasztás több mint a felét importálja. Az angliai (Grimsby, Hull, Fleetwood) és a 

skóciai (Aberdeen, Shetland-szigetek) halászkikötőkből kifutó flották zsákmányát (0,9 M t) részben a kikötők 

szomszédságában telepített üzemekben, részben az úszó kombinátokban dolgozzák fel. 

 

24. ábra  > A mezőgazdaság területi típusai Nagy-Britanniában 

13.9. 9. A regionális politika irányváltásai 

Az ipari kapitalizmus által létrehozott regionális társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeket a belső vándorlások s 

a technológiaváltás sem képesek kellőképpen mérsékelni. Ezek az egyenlőtlenségek elsőként az ipari forradalom 

szülőhazájában jelentek meg, így szükségszerűen Nagy-Britannia az ősforrása a területfejlesztés állami 

szabályozásának is. Nagy-Britanniában a korai iparosodásnak két különösen hátrányos vonása volt. Egyrészt az 

iparosodás által kiváltott gyors városnövekedés, amely a korabeli infrastrukturális viszonyok közepette az épített 

környezet leromlásához, túlzsúfoltsághoz, súlyos társadalmi válsághoz vezetett. Ezért a brit várostervezésben 

már a XIX. század végén megjelent a szociális cél: a városokon belüli területi egyenlőtlenségek mérséklése. 

(1909-ben a brit parlament alkotta meg Európa első várostervezési törvényét.) A másik következmény, hogy a 

brit iparban – s az ipari körzetekben – már a XX. század elején megmutatkozott a szerkezeti és technológiai 

elavulás, megkezdődött a nehézipari centrumrégiók hosszan elhúzódó válsága, és állandósulni látszott a 

London-központú észak–déli megosztottság. 

A világgazdasági válság (1929–1933) még inkább sarkította a kialakult regionális egyenlőtlenségeket, s ezért 

szükségessé vált az erőteljesebb állami beavatkozás. Az 1934-ben megalkotott Különleges Területek 

(Fejlesztési) Törvénye volt a piacgazdaságba területi kiegyenlítési céllal történő állami beavatkozás 

világpremierje (Horváth Gy. 1997). Ennek keretében a mindenkori kormány ösztönözte és állami 

beruházásokkal is segítette a válságtérségek szerkezetátalakítását, munkahelyteremtő beruházásait. Kezdetben a 

támogatott térségek közé csak a Clydeside, Északkelet-Anglia, Nyugat-Cumberland és Dél-Wales tartozott, 

majd az 1940-es évektől Kelet-Skócia (Dundee, Inverness) és Liverpool környéke is. 

A II. világháború után a munkáspárti kormány kiépítette a nemzeti léptékű regionális politika és tervezés jogi 

alapjait, valamint az 1970-es évek végéig hatékonyan működő intézmény- és eszközrendszerét. Ez a három és 

fél évtized a brit regionális politika aktív korszaka volt. Jóllehet e politika komplex célrendszert fogalmazott 

meg (a régióközi migráció mérséklése, a teljes foglalkoztatottság megteremtése, a nagyvárosi zsúfoltság 

csökkentése stb.), a prioritások közül a népességstabilizációnak volt meghatározó befolyása, az eszközök 

alkalmazását is ennek rendelték alá (Horváth Gy. 1997). 

1961–1983 között a kormányok több mint 4 milliárd fontot költöttek a depressziós térségekben (főként Észak-

Írországban, Skóciában a Glasgow–Edinburgh tengely mentén, Dél-Walesben, Észak-Angliában és 

Északnyugat-Angliában) beruházásfejlesztésre. Az új munkahelyek 2/3-a ezekben létesült; Délkelet-Angliából 

(elsősorban Londonból) és a két midlandsi régióból (főként Birminghamból) számos vállalat települt át a 

támogatott térségekbe. A munkahelyteremtésben az új városok is fontos szerepet játszottak. Ebben az 

időszakban a területi szerkezetátalakítás ösztönzése egyértelmű ipari orientációt mutatott, de az ágazati 

szerkezetben nem történt lényeges átrendeződés. Sok esetben figyelmen kívül hagyták az ipari növekedés 

regionális adottságait, de a technológiai innováció szempontjait is, ugyanis bármifajta munkahelyteremtést 
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támogattak, sokszor konzerválva a tradicionális iparszerkezetet. Mindezek ellenére Nagy-Britannia nagy régiói 

közt csökkentek az egy főre jutó GDP különbségei: 1950-ben az országos átlaghoz (100) képest a leggazdagabb 

Délkelet-Anglia (123) és a legszegényebb Észak-Írország (62) között még nagyon nagy különbség 1983-ra 

jelentősen mérséklődött (Délkelet-Anglia: 116, illetve Észak-Írország: 77). Ugyanezen időszakban a migráció 

intenzitása is lelassult, s a konurbációk zsúfoltsága is mérséklődött. 

A XX. század utolsó két évtizedének regionális fejlődését Nagy-Britanniában a Nyugat-Európára jellemző új 

típusú térformáló folyamatok (a dezindusztrializáció, a technológiai innovációk, a tercierizáció és a rugalmas 

termelésszervezés, az európai integráció elmélyülése) határozták meg. Az 1980-as évek első felében a 

konzervatív kormányok csökkentették a területfejlesztésre szánt költségvetési forrásokat, ezt azonban az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapból kapott megemelt összeg bőségesen ellensúlyozta. A regionális politikát a 

piaci racionalitás elve alapján monetáris eszközökkel szabályozták. Az 1997-ben hivatalba lépett munkáspárti 

kormány regionális politikájának középpontjában a döntések és a fejlesztési források fokozott decentralizálása 

állt. 

A dezindusztrializáció keretében nagyarányú vállalatátszervezésre és gyárbezárásra került sor; az ipari 

foglalkoztatottak száma kb. 40%-kal csökkent. Ezzel párhuzamosan gyors növekedésnek indultak a K+F igényes 

iparágak (mikroelektronika, telekommunikációs eszközök gyártása, biotechnológia, számítógépipar stb.), és az 

új technológiák átalakították a már működő iparvállalatok és szolgáltató létesítmények szervezeti rendszereit is. 

E folyamat nyertese egyértelműen Délkelet-Anglia: itt összpontosul a K+F ráfordítások 54%-a, a 

csúcstechnológiában dolgozók 42%-a. Az elmúlt két évtizedben gyorsan nőtt a szolgáltatásokban 

foglalkoztatottak száma, különösen a magánszférában. Főként a banki, pénzügyi, biztosítási, tanácsadói 

szolgáltatások fejlődtek, de a kulturális és szabadidős tevékenységgel kapcsolatos munkaalkalmak is bővültek. 

A hagyományos ipari régiókban a gazdaság tercierizálódása nyomán ezen ágazatok GDP-ből való részesedése 

50–55%-ra (Észak-Anglia, Kelet- és Nyugat-Midlands, Wales), a dinamikusabban növekvő régiókban 60–65%-

ra (Délnyugat-Anglia, Kelet-Anglia), Délkelet-Angliában 72%-ra emelkedett. Mindezek ellenére a növekedési 

centrum (Délkelet-Anglia) és a válságrégiók közötti különbségek kissé tovább nőttek. 

13.10. 10. Gazdasági régiók, nagyvárosok 

13.10.1. Skócia 

A Nagy-Britannia területének kereken harmadára terjedő Skócia a szigetország legritkábban benépesült, régóta 

el- és kivándorlástól sújtott része. Nagyobb népességkoncentráció csak a Skót-alföldön alakult ki. Skócia ipari 

tengelye a két nagyváros – Glasgow és Edinburgh – között húzódik, itt él a skótok több mint háromnegyede. 

Nyugati részén a felszámolás előtt álló kőszénbányászat és a nehézipar, illetve a zöldmező-gazdálkodáson 

alapuló szarvasmarha- és juhtenyésztés, keleti területein a földművelés és a vegyes könnyűipar volt hosszú időn 

át a gazdasági élet fő profilja. A dezindusztrializáció, a válságba került iparágak okozta munkanélküliség 

enyhítését szolgálták az 1980-as évektől fokozatosan kiteljesedő mikroelektronikai beruházások. A high-tech 

ágazatok (mikrochipek, digitális kijelzők, számítógépek, szoftverek stb.) ma a térség gazdaságának fontos 

meghatározói. Itt alakult ki a brit elektronikai ipar egyik jelentős koncentrációja (Silicon Glen, a „skót szilícium-

völgy”). 

A Firth of Forth déli partvidékén fekvő Edinburgh (a „Skót Athén”, 460, ev. 664) a Brit-szigetek talán legszebb 

városa, London után következő pénzügyi központja. 1437 óta Skócia fővárosa; ám a hosszú angol uralom után 

ennek jelentősége csak a XX. század végén kiteljesedett skót autonómia révén nőtt meg, a központi 

államigazgatás szerepét szűkítő folyamat (devolúció) során a skót parlament és kormány ekkor jutott ismét 

érdemleges hatáskörhöz. Mint a kartográfia világhírű központja és régi egyetemi város (1582), Edinburgh 

elsősorban minőségi papírgyártásával és nyomdaiparával tűnik ki. 

A Clyde folyó menti Glasgow (580, ev. 1360) Nagy-Britannia negyedik nagyvárosa. A helyi szénbányák 

hasznosítása, Észak-Amerikához viszonyított kedvező fekvése és élénk kikötőforgalma nagyban hozzájárult az 

ipari forradalom idején végbement gyors növekedéséhez. A város és Edinburgh versenyében Glasgow sokoldalú 

iparával messze túlszárnyalta Edinburgh-t, de városképileg drága árat fizetett a gyors és mohó terjeszkedéséért. 

Skócia gazdasági fővárosa az ipari forradalom eredményeként felduzzadt szigetországi városok legridegebbje, 

viszont Nagy-Britannia egyik vezető iparcentruma (vaskohászat, mozdony- és szerszámgépgyártás, elektronikai, 

textil-, whisky- és söripar). A város lélekszáma az utóbbi negyedszázad során több mint százezer fővel 

csökkent. 

Skócia északi része, a Skót-felföld még a leggyérebben benépesült országrésznek is legritkábban lakott, a 

nagyipar és a városi civilizáció által legkevésbé érintett vidéke. Fátlan, fenyérrel, sok láppal és sovány 
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legelőkkel borított területét juhtenyésztéssel és vadgazdálkodással hasznosítják. Megélénkülő 

idegenforgalmának kiinduló állomása a Moray Firth menti Inverness (44, halfeldolgozás, whiskykészítés). A 

félreeső nyugati parton és a Hebridák szigetein még kb. 100 ezer főnyi gael (kelta) anyanyelvű kisebbség él. 

A Tay torkolatában fekvő Dundee (156) könnyűipari központ; juta- és lenipara országos jelentőségű, csakúgy 

mint Aberdeené (201), amely a Felföld legnagyobb iparvárosa, felsőoktatási központja (1494-ben alapított 

egyetemmel), a szigetország harmadik halászkikötője. A kontinentális talapzat szénhidrogén-bányászatának 

irányítóközpontja; itt szerelik össze a hatalmas kitermelő platformokat és fúróberendezéseket. 

Skócia északi partjai előtt ősi kőzetekből álló szigetrajok sorakoznak: a 100 tagú, gneiszből és kristályos palából 

felépített Shetland-, és a 70 tagból álló, devon homokkő alkotta Orkney-szigetcsoport. A szigetek közül 

mindössze 40 lakott, az itt élők megélhetését évszázadok óta az állattenyésztés és a halászat biztosítja. 

Gazdasági jelentőségük az északi-tengeri olajkincs felfedezésével megnövekedett. Shetland központi szigetén 

épült meg Nagy-Britannia legnagyobb kőolajkikötője (Sullom Voe). A brit Fő-sziget északnyugati előterében a 

Belső-Hebridák bazalttal fedett, helyenként 1000 m-ig magasodó szigetei, majd a Külső-Hebridák alacsonyabb, 

jégvájta tavakban, tőzeglápokban gazdag szigetei húzódnak. Az 500 sziget közül csak 100 lakott, a lakosság 

kétharmada (20 ezer fő) Lewisen él. 

13.10.2. Wales 

A szigetországnak alig tizedére terjedő, Skóciához hasonlóan periferikus helyzetű és gazdasági gondokkal 

küzdő, újabban már széles körű autonómiával (parlament, kormány) rendelkező régióban a népességnek 

mindössze huszada él. Területének nagy része fenyérekkel, lápokkal és gyenge hozamú rétekkel borított, 

lepusztult hegyvidék. A mélyebben fekvő völgyek legelőin szarvasmarhát és juhot tartanak; a szántóföldi 

gazdálkodás jelentéktelen. Észak-Írországgal együtt az ország legkevésbé városias vidéke, ahol a lakosság 

harmada falusi településeken él. Népesebb városok csak a hegyvidék peremén és a tengerpartig kifutó 

kőszénmedencék szomszédságában alakultak ki. A kelta eredetű walesi nyelvet még több mint félmilliónyian 

beszélik; 1967 óta hivatalos regionális nyelvnek számít. A regionális identitástudat itt is erősödik, bár jóval 

gyöngébb, mint Skóciában. 

Wales a táj jellege, az életmód és a gazdálkodás különbözősége alapján két részre osztható. Észak-Wales 

hegyes-völgyes területén inkább az állattenyésztés, míg Dél-Wales alacsonyabb dombvidékein és síkságain a 

kőszénbányászat és a nehézipar a gazdasági élet megalapozója. A kikötőkben kirakott sokféle érc és kőolaj, 

valamint a közeli erőművekből származó áram vonzotta ide a vas- és színesfémkohászatot, illetve a kőolaj-

finomítást. Az utolsó itteni antracitbányát 1994-ben zárták be. 

Legnépesebb városa a főváros, a Taff folyó menti Cardiff (315), valaha a Föld első szénkiviteli kikötője volt. 

Ma inkább vas- és színesérceket importál. Kohászata, autó(Rover), villamosgép- és kábelgyártása, valamint 

élelmiszeripara egyaránt jelentős. A Swansea-völgy a legnagyobb walesi iparcentrum. Port Talbot és Swansea a 

brit vas- és acélipar jelentős központjai. Swansea (225) ezen túlmenően a Bristol-csatorna fontos olajkikötője és 

az ország legsokoldalúbb színesfém-kohászati bázisa is. 

13.10.3. Észak-Anglia 

Az elmúlt évtizedek szerkezetváltásában a vesztesek közé került, lemaradóban lévő régió fokozatosan 

visszaszoruló szénbányászatához és vaskohászatához sokoldalú gépipar és vegyészet társul. Keleti részén az üde 

zöld réteket és a szántókon termelt takarmányokat a fejlett szarvasmarha-tenyésztés hasznosítja. A belső 

vidékek hegyi rétjein juhokat legeltetnek. A fogyó népességű területen – a Tyne és a Tees folyók mentén – 

alakult ki Nagy-Britannia nagyságára nézve nyolcadik agglomerációja – a Teesside (1100). Központi magja, 

Newcastle-upon-Tyne (260) igazi ipari nagyváros, forgalmas kikötő. A számos történelmi emlékben bővelkedő 

város vaskohászata, hajóépítése válsággal küszködik, de gép- és vegyipara ma is jelentős. A Weer 

tölcsértorkolatában épült Sunderland (280) és a Tees menti Middlesbrough (140) – Newcastle-hoz hasonlóan – 

sokoldalú nehézipari városok; Sunderland a Nissan autógyártó óriás egyik legjelentősebb európai fejlesztő- és 

gyártóközpontja is. Darlington (98) és Stockton (187) – híven a hagyományokhoz – régi keletű 

mozdonygyártásukkal tűnnek ki. E két város között indult meg először a világon (1825-ben) a vasúti 

közlekedés; mozdonyát a feltaláló, George Stephenson vezette. 

A Cumbrian-hegység nyugati előterének egyetlen jelentősebb városa Barrow (70). A helyi kőszenet és vasércet 

hasznosító kohászatának termékeit tengeralattjárókat gyártó hadiipara dolgozza fel. 

13.10.4. Északnyugat-Anglia 
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A Középső-Pennine és az Ír-tenger közötti terület az ipari forradalom egyik bölcsője. A helyi alapanyagokon 

(kőszén, kősó) túlmenően inkább kedvező közlekedésföldrajzi helyzetének köszönhette korai iparosodását. 

Világhírű pamutipara ösztönözte a vegyipar meghonosodását, melyhez később a helyi kohászat által 

szolgáltatott alapanyagokat feldolgozó gépipar, főként a textilgépek gyártása társult. Élelmiszeriparát csak kis 

részben elégítik ki a helyi mezőgazdaság termékei, ezért az üzemek jobbára az importált élelmiszereket és 

élvezeti cikkeket dolgozzák fel. Az ipar szerepének halványodásával a régió egész gazdasági jelentősége is 

csökkenőben van. 

Területén két nagy agglomeráció is kialakult: a manchesteri (2590) és a liverpooli (1360). A régió közigazgatási, 

közlekedési centruma, az ország legnagyobb textilipari fellegvára – Manchester (400). A „gyapot fővárosának” 

is nevezik, jóllehet ma már inkább csak a közvetlen környékén elhelyezkedő hajdani „pamutvárosok” 

(Blackburn, Bolton, Oldham, Preston stb.) kereskedelmi központja, a készáruk elosztóhelye. A pamutipar 

szükségletei kedveztek a vegyipar és a textilgépgyártás fejlődésének is. A várost Liverpoollal összekötő, 57 km 

hosszú tengeri csatorna dokkjai egykor nagy forgalmat bonyolítottak le. St. Helens (175) országos jelentőségű 

üvegiparát eredetileg az itt fejtett finom homok vonzotta erre a helyre. 

A Mersey tölcsértorkolatának jobb partján épült Liverpool (410) fejlődése nagyban hozzájárult Manchester 

gyors iparosodásához. Liverpool a XVIII. századtól kezdve a lancashire-i pamutipari vidék nyersanyag-

behozatali és exportkikötője. Gyors előretörését nagyban elősegítette, hogy korán vezető szerephez jutott a brit 

rabszolga-kereskedelemben, majd később az, hogy Liverpool lett Amerika felé az anyaország kapuja, de rajta 

keresztül bonyolódott le az Afrikával, Ausztráliával és Indiával folytatott kereskedelem nagy része is. A Mersey 

partján egymást érik a malmok, cukor- és kőolaj-finomítók, gumi- és bőrgyárak, valamint hajójavító dokkok. 

13.10.5. Yorkshire és Humberside 

A Középső-Pennine keleti előtere és az Északi-tenger közötti régió mindmáig a brit kőszénbányászat központja. 

Mintegy 100 km hosszúságú, 10–30 km szélességű hatalmas kőszénmezője adja az országos termelés 

négyötödét. A kőszén mint fűtőanyag jelentős szerepet játszott a két – egymástól területileg és szerkezetileg is 

elkülönülő – alkörzet fejlődésében. Az északi komplexum, a West Riding-i agglomeráció (2100) megalapozója a 

tradicionális gyapjúipar volt. Az elsősorban női munkaerőt foglalkoztató iparág mellett később sokoldalú 

szerszámgépgyártás fejlődött ki. E terület gazdasági központja Leeds (715). Hajdan híres gyapjúszövő 

üzemeiből kevés maradt meg, viszont ruházati ipara országos jelentőségű, és fejlett az elektrotechnikai-

elektronikai ipara is. Bradford (470) a kártolt gyapjúáruknak és selyemgyártásnak, valamint a – Halifax, 

Huddersfield és Wakefield városokat tömörítő – gyapjúipari vidéknek a kereskedelmi centruma. 

A déli komplexumban az acél- és szerszámgépgyártás tekinthet vissza hosszú múltra. A majd hét évszázados 

vasiparral büszkélkedő Sheffield (510) a szigetország „acélvárosa”. A helyi vasércbányák kimerülése és a 

tengertől való viszonylag nagyobb távolsága következtében acélművei más körzetekben előállított nyersvasat 

dolgoznak fel ötvözött, nagy szilárdságú rozsdamentes acélokká. Híres acéláruiparának (kések, ollók, 

szerszámok stb.) termékeit még ma is inkább kisüzemekben állítják elő. 

13.10.6. Nyugat-Midlands 

A Pennine déli előterében fekvő Midlands a Brit-szigetek gazdaságának, a fényes múltnak egyik reprezentánsa. 

A helyi kőszénmedencékre, a hazai és importált nyersanyagokra támaszkodó tradicionális vasiparához az 

évszázadok során egyre több iparág társult. Ugyanakkor magas színvonalú kertgazdálkodása és 

szarvasmarhatenyésztése is országos jelentőségű. 

Az iparosodottabb, ezért túlzsúfoltabb Nyugat-Midlands területén alakult ki Földünk első nehézipari körzete – a 

„Black Country” („Fekete vidék”). A kőszénbányászat – amire legtöbb helyen már csak a feldúlt, elcsúfított táj 

emlékeztet –, valamint a vas- és színesfémkohászat mellett a járműgyártás, a gép- és vegyipar legkülönbözőbb 

ágai jellemzik. Városaiban született és innen indult el világhódító útjára a Föld arculatát megváltoztató ipari 

forradalom. Kőfejtők, meddőhányók, füstölgő kémények és óriási gyárépületek övezik itt a városok sivár, vörös 

téglás munkásnegyedeit. 

A „Black Country” keleti peremén települt Birmingham (1000) London után a szigetország második 

legnépesebb városa és agglomerációja (2600). Mintegy másfélezer iparág – az autómotor-gyártástól az 

ékszerészetig – ad munkát a város lakóinak. Kiemelkedik közülük az acélgyártás, az alumínium- és a 

színesfémkohászat alapanyagait felhasználó – a londoni körzet után a második helyen álló – sokoldalú 

gépgyártás (autó-, repülőgép-, szerszámgép- és hadiipar), de a vegyészet, a vastömegcikk-, az élelmiszer-, a 
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ruházati és a papíripar is számottevő. Egyetemi város, fontos egyházi központ (anglikán püspökség, római 

katolikus érsekség). Itt építette meg James Watt első gőzgépét. 

A régió északnyugati része, a „Pottery District” („Fazekas-vidék”) az angol kőedény-, kerámia- és porcelánipar 

szülőhazája. Stoke-on-Trent (238) e sajátos iparú vidék gazdasági központja. 

Coventry (300) a déli rész legnagyobb városa, az ország egyik legjelentősebb gépipari központja. Hagyományos 

óra-, varrógép-, kerékpár- és gumigyártása (Dunlop Rubber Co.) a két világháború között a repülőgépgyártással, 

a villamosgép-, traktor-, gépkocsi- és szerszámgépiparral bővült. A II. világháborúban a német 

bombatámadások romhalmazzá változtatták, ám a következő évtizedekben a rakétagyártás, a híradástechnika és 

a katonai célú elektronikus berendezések gyártása tovább szélesítette ipari profilját. A szigetország legnagyobb 

repülőgép- és autógyártója („angol Detroit”), egyetemmel (University of Warwick), műszaki főiskolával. 

13.10.7. Kelet-Midlands 

Az egyoldalúan nehézipari jellegű Nyugat-Midlands mellett Kelet-Midlands nehézipara eltörpül; viszont 

könnyű- (textil-, élelmiszer- és bőripar) és híradástechnikai ipara, valamint belterjes mezőgazdasága jóval 

jelentősebb. 

Legnagyobb városa a Trent folyó menti Nottingham (274). Az ipari forradalom idején a gépek elterjedése ellen 

lázadók – a ludditák – központja, ma tekintélyes ipari és egyetemi város. Feldolgozóiparából a régi múltra 

visszatekintő kötszövő-, csipke- és dohány-, valamint az újabb keletű gyógyszeripar emelkedik ki. A várost 

övező sherwoodi erdő (a Robin Hood-legenda színtere) jórészt szántófölddé változott. Leicester (284) városával 

együtt – mely egyébként az angol bőr- és cipőipar legnagyobb központja – a környező agrárvidék fő gépellátója 

és élelmiszereinek feldolgozója. 

A Derwent folyó mellé települt Derby (223) egykor selyem- és porcelániparáról, ma inkább a világhírű autókat 

és repülőgépmotorokat gyártó Rolls-Royce Művekről és dízel-elektromos mozdonyairól nevezetes. 

13.10.8. Délnyugat-Anglia 

A Cornwall-félsziget karbon palákból és homokkövekből álló, 200–500 méteres dombjai közé ékelődő völgyek 

és a bristoli süllyedék dús legelői, valamint a szántóföldi takarmánytermelés a tejelő szarvasmarhatartás fő 

bázisai. Magas színvonalú tejgazdálkodása révén London és Midlands legjelentősebb belföldi tej-, vaj- és 

sajtszállítója. Az enyhe tél kedvez az esőárnyékban fekvő déli partvidék konyha- és virágkertészetének. 

Délnyugat-Anglia gazdaságának megalapozója az állattenyésztés és a halászat, illetve az ezekhez kapcsolódó 

könnyű- és élelmiszeripar volt. 

Legnépesebb városa, a hasonnevű öböl déli partján – a tengertől 11 km-re – épült Bristol (400) valaha 

Liverpoollal együtt az észak-amerikai gyarmatokkal folytatott kereskedelem és rabszolga-kereskedelem 

irányítója volt. A gyarmatok elvesztése és a tengerjáró hajók méretnövekedése miatt – mivel azok már nem 

tudtak felhatolni az Avon folyón Bristolig – kikötőforgalma visszaesett, s csak Avonmouth előkikötő 

megépítése után lendült fel. Tradicionális iparága a porcelángyártás (1770 óta) és a főként tengerentúli 

nyersanyagokat feldolgozó élelmiszeripar (malom-, cukor- és konzervipar stb.), de a helyben előállított acélt és 

színesfémeket felhasználó repülőgép- és autógyártása, elektrotechnikai-elektronikai ipara, valamint a közel-

keleti kőolajat feldolgozó vegyészete jóval jelentősebb. Iskolaváros (egyetemmel, műszaki főiskolával), jelentős 

kulturális központ (az ország legrégebbi színházával: Theatre Royal, 1776). 

Cornwall déli partvidékének legnépesebb városa Plymouth (240). A legmélyebb merülésű hajókat is fogadó 

kikötőjét Devon parti sziklái és dombjai védik. Plymouth Nagy-Britannia második hadikikötője, 

repülőgépgyártásának egyik fellegvára. 

13.10.9. Kelet-Anglia 

Északnyugat-Anglia után a legkisebb területű, viszonylag ritkán lakott régió. Nagy-Britannia egyik fontos 

agrárvidéke, ahol a napsütéses órák száma magas, a csapadék viszont kevés, de még elegendő a magas 

színvonalú földművelés számára (búza, árpa, cukorrépa, zöldségfélék). A középkor óta jelentős szerepet játszott 

London élelmiszer-ellátásában. A régi keletű gyapjú-, selyem- és élelmiszeripar ma is jelentős. Azon régiók 

közé tartozik, amelyet nem érintettek az ipari forradalom fellendülést hozó, de pusztító hatásai sem. A londoni 

agglomeráció és a Midlands között elhelyezkedő Cambridge (110) Anglia egyik legszebb városa, Oxforddal 

együtt az elitképzés központja. A világhírű egyetemi város legrégebbi kollégiumát 1284-ben alapították 
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(Peterhouse College). Bologna és Párizs egyeteme után egy évszázaddal, 1318-ban Cambridge királyi bullával 

kapta meg a „studium generale” rangot, s azt a jogot, hogy tudományos fokozattal ruházza fel diákjait. A 

történelmi kollégiumok többsége a Cam folyó bal partján sorakozik. A lakosság túlnyomó részének megélhetése 

a világhírű oktatáshoz kapcsolódik. A csatornákkal átmeg átszelt, lapos, Hollandiára emlékeztető norfolki 

partvidék közelében fekvő Norwich (125) egyeteme jóval fiatalabb (1960). Fél évezredes múltú gyapjú- és 

selyemiparához finomvegyészet és textilgépgyártás társul. 

13.10.10. Délkelet-Anglia 

A tágabb értelemben vett Londoni-medencére terjedő régió az elmúlt évtizedekben végbement szerkezetváltás 

és regionális átrendeződés nagy nyertese, töretlen fejlődés színtere. Ebben a szigetország új európai 

orientációja, illetve az európai magterülethez való közelsége játszotta a döntő szerepet. (Szinte jelképes, hogy 

az 1994-ben forgalomba helyezett Csatorna-alagút immár közvetlen kapocsként itt fűzi kontinensünkhöz a 

szigetországot.) A szárazabb, napsütésben bővelkedő éghajlat és a kedvező talajadottságok következtében itt 

van a szigetország gabonakamrája, pedig mezőgazdaságán belül a szántóföldi takarmányokat hasznosító 

szarvasmarha-tenyésztés és sertéstartás, de a kertgazdálkodás is jóval jelentősebb. A mezőgazdaság azonban 

messze eltörpül a régió szolgáltatói és ipari szerepköre mögött. Délkelet-Anglia az ország legjelentősebb ipari 

komplexuma, amely egyrészt tradicionális könynyűgépiparával, élelmiszer-, textil- és luxusiparával, másrészt az 

ezekhez kapcsolódó új iparágakkal (autó- és repülőgépgyártás, elektronika, vegyipar stb.) tűnik ki. 

Politikai, kulturális és gazdasági központja – Nagy-Britannia legnagyobb, a kontinens harmadik legnépesebb 

városa – London (4100, ev. 7400). A római alapítású Londinium, a kis Temze menti hídváros a IX. században 

lett Anglia fővárosa. A középkorban lassan fejlődő településnek fél évezred múlva is csak 35 ezer lakosa volt. A 

tengerhez közeli, kedvező fekvését csak a középkor végétől kamatoztathatta, amikor a Hanza-kereskedelem 

egyik vezetőjévé emelkedett. A XVII. század elején már 150 ezer lakosa volt, egy évszázad múlva – a 

gyarmatbirodalom bővülésével párhuzamosan – félmillióra, a XX. század elejére 4 millióra duzzadt népessége. 

Nagy-London – a Temze két partján elterülő, 70 km hosszúságú és 50 km szélességű elliptikus óriásváros, 

melynek belső forgalmát sűrű elővárosi vasúthálózat könnyíti – Nagy-Britannia kulturális, politikai, 

kereskedelmi és pénzügyi életének fellegvára, de egyúttal legnagyobb iparvárosa és kikötője is, igazi világváros 

(25. ábra). 
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25. ábra  > Nagy-Britannia vasúthálózata, légi és tengeri kikötői 

A Temze mentén húzódó egykori híres dokkjainak a város területére jutó része az 1980-as évektől funkciót 

váltott, és új nagy építkezések színterévé vált; a forgalom a folyam mentén alább elhelyezkedő kikötőhelyekre 

terelődött át. Behozatalában a sokoldalú helyi ipart tápláló nyersanyagok és az élelmiszerek, kivitelében a 
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londoni agglomeráció és Dél-Midlands ipari üzemeinek késztermékei dominálnak. Kikötőforgalma a 

legnagyobb a szigetországban (2004: 51 M t). 

Londonban az első, kisebb dokkokat a XVI. században építették; a Temze menti kikötő azonban csak a XIX. 

században vált igazán jelentőssé. Ekkorra Nagy-Britannia óriási gyarmatbirodalom urává, a Föld vezető ipari, 

katonai és tengeri hatalmává vált. A dokknegyed áruelosztó, raktározó szerepe révén a fél világ kereskedelmét 

az ellenőrzése alá vonta, és sokoldalú iparával (hajóépítés, bútor-, bőr-, dohány- és élelmiszeripar) a 

szigetország életében is meghatározó szerepet töltött be. Az akkori legnagyobb óceánjárók fogadására is 

felkészült kikötőmedencék zömét a XIX. század második felében létesítették. Az I. világháborút követően – 

Rotterdam és Hamburg előretörésével – a londoni dokkok monopolhelyzete gyengült, a II. világháború német 

légitámadásai is súlyos károkat okoztak. Az 1960-as évektől – a gyarmatbirodalom felbomlása, a 

nyersanyagigényes iparágak visszaszorulása, a konténeres szállítás elterjedése és a műszaki lemaradás 

következtében – a hanyatlás katasztrofális méreteket öltött. Számos dokkot és üzemet bezártak, a 

munkanélküliség (25%) tragikusan megnövekedett, a fiatalok nagy része elvándorolt. London szívében egy 

leromlott városrész jött létre: a szárazföldi és vízi területek, raktárak, ipari üzemek, amelyek valaha alapvető 

fontosságúak voltak, gazdátlanná, elhanyagoltakká váltak, a lakásállomány lepusztult. Ez a 22 km²-re terjedő 

nagyvárosi válságtérség a XX. század utolsó két évtizedében gyökeres átalakuláson ment keresztül. Az LDDC 

(London Docklands Development Corporation) irányításával rövid idő alatt egy új, modern városközpontot 

hoztak létre. Elsőként az infrastruktúrát építették ki. Ennek keretében – a jobb külföldi megközelíthetőség 

érdekében – 1987-ben átadták London ötödik repülőterét (London City Airport). 

1984-ben kezdték el annak a magasvasútnak az építését (Docklands Light Railway), amely kapcsolatot teremt a 

földalatti-hálózattal. 1989–1993 között elkészült az a négysávos autóút (Docklands Strategie Highway), amely 

egyrészt csökkentette a dokknegyed útjainak túlterheltségét, másrészt javította a londoni belváros elérhetőségét. 

Ezzel párhuzamosan az elavult lakásállomány felújítására is sor került: az elhagyott raktárak egy részét 

luxuslakásokká alakították át, és rengeteg új lakóházat építettek. A magánlakások aránya 5%-ról 50%-ra 

növekedett. Modern irodaházakat (a Canary Wharf az ország legmagasabb épülete), szállodákat emeltek, 

sportcentrumok, kulturális, oktatási és egészségügyi intézmények sokaságát hozták létre. Az új városkép 

kialakításakor a modernitáson volt a fő hangsúly, de több helyütt a dokknegyed régi hangulatának megőrzésére 

is gondot fordítottak (Kovács T. 1998). 

A gazdaság is gyökeres átalakuláson ment keresztül. Az iparban foglalkoztatottak aránya a felére (23%) 

csökkent, miközben a hagyományos ipart csaknem teljesen felszámolták. Az itt székelő, nagy kiadókat 

kiszolgáló nyomdaipar, a high-tech ágazatok és a pénzügyi szolgáltatások kiemelkedő fontosságúak. A tercier 

szektor a keresők bő háromnegyedének nyújt megélhetést. Csaknem háromezer, közöttük több nagynevű cég 

(Morgan Stanley, First Boston Credit Suisse) és lapkiadó (pl. The Sun, The Guardian, The Telegraph stb.) 

telepedett le itt. A lakosság jórészt kicserélődött: száma megduplázódott (70 ezer fő), a korösszetétel fiatalossá 

vált, az iskolázottsági szint emelkedett. A nagyszabású építkezések tovább folynak, hogy a City központi 

funkcióinak egy részét átvehesse. Az átalakulás 2020 körül várható befejezésekor a Docklands 120 ezer 

embernek kényelmes otthont, 175 ezer munkavállalónak pedig biztos megélhetést fog nyújtani. 

Az East End a hagyományos iparok (textil-, ruházati, fa-, bútor-, bőr- és cipőipar stb.) központja, míg az új, 

korszerűbb iparágak (autó- és repülőgépgyártás, elektrotechnika, elektronika, vegyészet stb.) elsősorban az 

óriásváros északi és nyugati peremén telepedtek meg. A dokkok mentén sorakozó élelmiszer-feldolgozó üzemek 

a Nemzetközösség államaiból érkező árukat (nádcukor, tea, kávé, kakaó stb.) dolgozzák fel. 

A birodalmi fénykor számtalan emlékét őrző büszke királyi székhely azonban már régóta nem elsősorban 

iparváros. A londoni City a patinás bankok, biztosítótársaságok, az Európában vezető helyen álló áru- és 

értékpapírtőzsdék, hazai és külföldi monopóliumok székházai révén a nemzetközi pénzvilág és kereskedelem 

egyik legrangosabb irányítóközpontja maradt. 120 tengerentúli multinacionális vállalatnak van itt az európai 

székhelye. Az angol nyelvű kiadók és nyomdák, a rádió és a televízió (BBC, ITV, Sky), a reklám- és 

hírügynökségek (Reuters) reprezentánsai Londonban telepedtek le. Színházai, múzeumai, patinás egyetemei és 

főiskolái révén az egyik vezető európai kulturális és oktatási központ. A világ legnagyobb könnyűzenei piaca, 

nemzetközi sportközpont, ahol két ízben (1908, 1948) rendezték meg a nyári olimpiai játékokat. Forgalmas 

vasúti és közúti góc, öt repülőterének (Heathrow, Gatwick, City Airport, Stanstead, Luton) együttes 

utasforgalma (2004: 105 millió) a legnagyobb a világon (26. ábra). A Nagy-Londonhoz tartozó Greenwich régi 

csillagdájáról s a kezdő meridiánról nevezetes. 
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26. ábra  > Nagy-London és környéke 

A londoni agglomerációtól nyugatra fekvő Oxford (135) világhírű egyetemi város (egyetemét II. Henrik 

alapította 1167-ben). Kollégiumai adták és adják Nagy-Britannia értelmiségi és politikai elitjének jórészét. 

Oxford azonban sokoldalú iparváros is, különösen autó- és repülőgépgyártása, valamint elektronikai ipara 

számottevő. 

Az „Anglia Kapujaként” emlegetett Southampton (220) a legnagyobb természetes mélyvizű kikötő. A főváros 

személyforgalmi előkikötője, de nagy az áruforgalma is (32 M t). A szomszédos Fawley olajfinomítványait 

feldolgozó vegyipara és a repülőgépgyártása érdemel még említést. 

A tengerpartot végigkísérő fürdőhelyek közül a legismertebb Brighton (155, a „Tengerparti London”), amely a 

legtöbb napsütést élvező helyek közé tartozik a ködös Albionban. Ez a verőfény, valamint levegőjének 

tisztasága, tengervizének gyógyító hatása akkor vált igazi vonzerővé, amikor a walesi herceg (a későbbi IV. 

György) a XIX. század elején megépíttette itt nyári palotáját. Ezután emelték azokat a rangos szállodákat, 

amelyek ma is megadják a város hangulatát. Ősszel pártkonferenciák kedvelt színhelye, egyeteme is jó 

hírnévnek örvend. 

13.10.11. A Csatorna-alagút és hatásai 

Minden idők legdrágább európai műszaki létesítménye, a Nagy-Britanniát a kontinenssel összekapcsoló 

Euroalagút 1994-re készült el. A Manche két partját összekötő létesítmény gondolata az elmúlt negyed évezred 

során gyakran felmerült: 1751 óta 25 dugába dőlt elképzelés látott napvilágot. A britek „fényes 

elszigeteltségüket”, az üzletemberek pedig pénzüket féltették a kockázatos vállalkozástól. Az EU-ba történt 

belépést követően a brit–európai kapcsolatok megélénkültek; a megnövekedett forgalom – amelyet a 

legmodernebb, légpárnás komphajók sem tudtak kielégíteni – végül kikényszerítette az új megoldást. 1986-ban 

elevenítette fel ismét a brit és a francia kormány a Manche áthidalását. Végül is a vasúti alagút gondolata 
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győzött a függőhidas, a hidas-alagutas és az egyszerre közúti és vasúti összeköttetés elképzelése fölött. A 

földmunkák 1987-ben kezdődtek el a Doveri-szoros két oldalán. Az építés költségeit (9 Mrd angol font) brit és 

francia cégekből és bankokból álló magánkonzorcium fedezte; az üzemeltetést biztosító brit–francia cégnek 

Eurotunnel a neve. Az alagút az angliai Folkestone-t a franciaországi Calais közelében levő Sangatte-tal köti 

össze. A rávezető szakaszokkal együtt 50,5 km hosszú építmény két párhuzamos, 7,6 m átmérőjű 

betongyűrűkből álló, 37 km-es vasúti alagutat és a kettő között húzódó, 4,5 m átmérőjű – karbantartási és 

biztonsági célokat szolgáló – szervizalagutat is magában foglal. A speciális szerelvényekre terelt közúti 

forgalmat (kamionokat, buszokat, személyautókat) 160 km/h sebességgel bocsátják át egyik helyről a másikra. 

Csúcsidőben 12 percenként indítják a szerelvényeket a két állomásról; az utasoknak ki sem kell szállniuk a 

gépkocsikból. Az alagúton a személy- és áruszállító TGV „Eurostar” vonatok is közlekednek. Jóllehet az óriási 

szállítási potenciál még messze nincs kihasználva, a XX. század végére áruforgalma 20 millió tonnára, a 

szállított utasok száma 12 millióra nőtt, ugyanakkor a London–Párizs közötti légiforgalom 40%-kal, a 

Franciaország és Nagy-Britannia közötti kompforgalom 35%-kal csökkent. Az alagút közvetlen hatással van 

Nyugat-Európa közlekedési rendszerére és közvetett hatása megmutatkozik a térség regionális fejlődésében is. 

Sok száz kilométerre terjedő hatósugara bizonyos területeken és esetben nyereséget, másutt veszteséget jelent. 

Az Euroalagútnak az Európai Unió régióira gyakorolt hatásának bemutatására (27. ábra; SPIEKERMANN, K. 

M.–WEGENER, M. 1994; ERDŐSI F. 1998) össze kellett hangolni a közlekedési infrastruktúra és a regionális 

fejlődés ábrázolását. A modell elkészítéséhez 13 mintarégió (Írország, Skócia, Kent, Nord-Pas-de-Calais, 

Bretagne, Hainaut, Nyugat-Flandria, Zeeland, Bréma, Köln, Észak-Portugália, Baszkföld, Piemonte) szolgált 

alapul. E mintarégiókra vonatkozóan a szerzők kiszámították a teherszállítási volumenek és a személyszállítási 

teljesítmények változását, illetve ezek költségkihatásait, figyelembe véve a különböző közlekedési eszközöket 

és feltételeket. Az ábra azt mutatja, hogy az egyes gazdasági ágak bruttó értéktermelését hogyan befolyásolja a 

Csatorna-alagút, azaz az új közlekedési infrastruktúra milyen pozitív, illetve negatív hatásokat gyakorol az 

iparra, a szolgáltatásokra és az idegenforgalomra. 

 

27. ábra  > A Csatorna-alagút hatása a gazdasági fejlődésre Spiekermann, K. M.–Wegener, M. (1994) és 

Erdősi F. (1998) nyomán 

13.10.12. Észak-Írország (Ulster) 

Az Ír-sziget északkeleti hatodára terjedő országrész az ír állam függetlenné válását követően a Nagy-

Britanniához való csatlakozást választotta. Ebben döntő szerepe volt a vallási ellentéteknek: az Ír Köztársaság 
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lakói ugyanis katolikusok, míg Észak-Írországban az angol és skót eredetű protestánsok – anglikánok, illetve 

presbiteriánusok – vannak enyhe többségben, akik a hátrányos helyzetű katolikusoktól eltérően a Nagy-

Britanniával való együttélés hívei. 

A hosszú időn keresztül lappangó társadalmi-vallási ellentétek az 1960-as évek végétől nyílt harcba csaptak át: 

az újraegyesítést az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) fegyveres terrorakciókkal akarta kikényszeríteni. Emiatt 

hosszabb időn át szünetelt, és az 1998-ban elindult megbékélési folyamat óta is akadozik a tartományi 

önkormányzat működése. Növelik a gondokat a gazdasági bajok is. Észak-Írország ugyanis az Egyesült 

Királyság legfejletlenebb része, ahol a mezőgazdaságban dolgozók aránya háromszorosa, a munkanélküliség 

pedig másfélszerese a brit átlagnak. Az enyhe telű és hűvös nyarú óceáni éghajlat, illetve a glaciális agyagon és 

fluvioglaciális homokon képződött gyenge hozamú talajok inkább a rét- és legelőgazdálkodáson alapuló 

szarvasmarha- és juhtenyésztésnek kedveznek. Kiterjedtebb szántóföldi gazdálkodás csak a Belfast-öböl 

folytatásában húzódó Lagan-árok bazaltmálladékán folyik (len, burgonya, árpa, zab stb.). Az ásványkincsekben 

szegény terület ipara – a főváros kivételével – inkább csak a helyi mezőgazdaság termelvényeit dolgozza fel. 

Belfast (272, ev. 600), az Ír-tenger partján, a hasonnevű öböl déli zugában épült főváros az északír ipar termelési 

értékének több mint a felét adja. Mint forgalmas kikötő elsősorban a behozatalban tölt be fontos szerepet. Skót 

kokszra és importált vasércre települt kohászata sokat veszített jelentőségéből. Egykoron világhírű lenipara, de 

hajóépítése is lehanyatlott, viszont kikötőipara (malom-, cukor- és dohányipar stb.) még ma is számottevő. Az új 

iparágak közül a repülőgépek és villamos készülékek gyártása emelkedik ki. Észak-Írország közigazgatási, 

kereskedelmi és kulturális központja, egyetemi város. 

13.11. 11. A Csatorna-szigetek 

Franciaország északnyugati partvidékének előterében, a Manche víztükre fölé magasodó sziklás, hegyes-

völgyes, óceáni klímájú, sűrűn lakott szigetcsoport. A közvetlenül a brit korona fennhatósága alatt álló, 

önkormányzattal rendelkező szigetek hivatalosan nem részei az Egyesült Királyságnak, s így nem tagjai az EU-

nak sem. A két nagyobb (Jersey és Guernsey) és több apró szigetből álló, 198 km²-nyi Csatorna-szigeteken 151 

ezer lakos él (2004). Törvényhozásuk szerve a Jersey-i, illetve Guernsey-i állampolgárok által választott Rendi 

Gyűlés. Jersey 7 tagú és Guernsey 6 tagú kormányának élén egy-egy alkormányzó-főparancsnok képviseli a 

koronát. A kertszerűen művelt földeken burgonyát, szőlőt, zöldségeket és sokféle virágot termesztenek, a réteken 

szarvasmarhákat legeltetnek. A szigetek közötti vizeken halakat zsákmányolnak és osztrigát tenyésztenek. A 

lakosság jólétének letéteményese azonban nem a mezőgazdaság, sem az agrártermékeket feldolgozó ipar, hanem 

a fejlett szolgáltató szektor. A Csatorna-szigetek adóparadicsomnak számítanak, gazdaságukban jelentős 

szerepet játszanak az offshore pénzügyletek. A városokban, elsősorban a két fővárosban – St. Helier (Jersey), St. 

Peter Port (Guernsey) – több mint száz bank és harmincezer pénzügyi társaság telepedett le. A GDP 60%-a a 

pénzügyi szolgáltatásokból származik. Victor Hugo – aki száműzetésben élt Jersey, majd Guernsey szigetén – 

„gyönyörű tengeri kerteknek” nevezte a szigetcsoportot. A természeti szépségek, az enyhe klíma, a fürdőzésre 

alkalmas tengerpartok és a számtalan műemlék évente 1,5 millió – jobbára repülőgépen érkező – turistát vonz 

ide. 

13.12. 12. A Man-sziget 

Az Ír-tengerből kiemelkedő, kaledóniai szerkezetű, kristályos palákból felépülő rög nagyjából egyenlő 

távolságra fekszik a Nagy-Britanniát alkotó négy országrésztől. A sziget közepén emelkedő hegyvonulatot – 

melynek legmagasabb pontja a Snaeffel (621 m) – gyeptakaró borítja. Északon és délen parti síkságok 

nyújtóznak. Óceáni éghajlatát a hűvös nyár, az enyhe tél, a bőségesen hulló csapadék, valamint az erős széljárás 

jellemzi. 

Az 50 km hosszú, 15 km széles, 572 km² területű sziget 1828 óta – a Csatorna-szigetekhez hasonlóan – széles 

körű önkormányzattal rendelkező brit koronabirtok, mely az EU-nak sem része. Kétkamarás parlamentje 

(Törvényhozó Tanács = felsőház, Kulcsok Háza = alsóház) a legfőbb államhatalmi szerv. A kormány élén a 

választott alkormányzó-főparancsnok áll. 

Lakosságát (2004: 70 ezer fő) katolikus írek, illetve anglikán vallású angolok és skótok alkotják. A XIX. század 

első feléig a gaellel szoros rokonságban álló manx volt a beszélt nyelv, amit manapság az angol mellett csak 

kevesen értenek. A földművelés termékei (árpa, búza, zab, burgonya, zöldségfélék) nem fedezik a 

szükségleteket. Az állatállomány viszont a lakosság számához viszonyítva óriási (40 000 szarvasmarha, 150 000 

juh, 90 000 baromfi), ezért élőállatokból, húsból, de a jelentős halzsákmányból (8000 t) még kivitelre is futja. A 

szerény ipar az agrártermékek feldolgozására szorítkozik. A táj szépsége, a tiszta levegő és az ősi kelta emlékek 
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évente csaknem 1 millió turistát csábítanak ide. A Fő-szigettel rendszeres hajójáratok kötik össze, s repülőtere is 

az idegenforgalmat szolgálja. Man szigetén nincs társasági adó, és alacsony a személyi jövedelemadó. Az itt 

működő bankok révén az offshore pénzügyletekből származik a GDP 40%-a. (68 bankot, 192 biztosítótársaságot 

és 42 000 bejegyzett céget tartottak nyilván 1998-ban.) 

14. Írország 

Probáld Ferenc 

14.1. 1. Európa nyugati peremén 

Az Ír-sziget öthatod részét elfoglaló, mindössze 70 ezer km2-es kis ország a legutóbbi időkig Nyugat-Európa 

kirívóan elmaradott, periferikus állama volt, majd az 1980-as évek közepétől páratlanul gyors gazdasági 

felzárkózásával hívta fel magára a figyelmet. 

A brit gyarmati örökség, a nyomor és a torz gazdasági szerkezet felszámolásához a XX. század első felében 

kivívott függetlenség önmagában nem volt elegendő. Az ország földrajzi helyzete és természeti adottságai is 

kevés kitörési pontot kínáltak; a felemelkedéshez vezető utat csak az európai integrációba való bekapcsolódás 

(1973) és az ebből adódó lehetőségek ügyes kihasználása nyitotta meg. 

Az Írország északi részén emelkedő Donegali- és Mayo-hegység kristályos kőzetekből álló, 700–800 m magas 

gerincei a Kaledóniai-hegységrendszer maradványai. A Dél-ír-hegyvidék viszont a variszkuszi orogenezis során 

alakult ki, és az óidő végéről származó kőzetek – mészkő, homokkő és pala – építik fel. Legnagyobb 

magasságát a Kerry-hegységben éri el (1041 m). A hegykoszorúval övezett sziget belsejét a tavakkal, 

tőzeglápokkal, lassú folyókkal és csatornákkal át-, meg átszőtt Ír-alföld foglalja el, amelynek szelíd domborzatát 

a pleisztocén jégtakaró formálta ki. Az országnak az Atlanti-óceánra tekintő, ria típusú partjait mély öblök, 

félszigetek és szigetek csipkézik, a keleti part viszont jórészt egyenes futású, kevés természetes kikötőhelyet 

kínál. 

Az enyhe telű óceáni éghajlat vonásai az Ír-sziget nyugati felén igen markánsan bontakoznak ki, majd kelet felé 

fokozatosan mérséklődnek. Az atlanti partokat öntöző 1200–1500 mm csapadék az ország keleti részén 800 

mm-re, a januári középhőmérséklet 7 °Cról 4 °C-ra csökken, a júliusi középhőmérséklet pedig 14 °C-ról 15–16 

°C-ra melegszik. A borongós, szeles és gyakran ködös szigeten a napfényes órák száma évente alig éri el az 

1300–1400-at. 

Az angolok hosszan tartó, véres háborúkban a XII–XVI. század során hódították meg az Ír-szigetet, és leigázták 

a kelta eredetű ír népet. Az Angliából és Skóciából bevándorolt nemesség megfosztotta földjétől a katolikus ír 

földesurakat és szabad parasztokat, majd az elrabolt földeket uzsorafeltételekkel bérbe adta. A földesúri 

kizsákmányoláshoz kegyetlen nemzeti elnyomás és nyelvi asszimiláció társult; a katolikus vallás viszont a sziget 

nagy részén megőrizte uralmát. Az évszázadok óta meg-megújuló, gyakran vallási mezben jelentkező, időről 

időre függetlenségi harcokban felparázsló ír nemzeti ellenállást a XIX. század alkonyán végrehajtott földreform, 

az angol birtokosok uralmának felszámolása sem szerelte le. 

1922-ben Nagy-Britannia kénytelen volt domíniumi státust adni az ún. Ír Szabadállamnak; a sziget északkeleti 

része azonban, ahol nagyobb részben protestáns, skót eredetű lakosság él, a Nagy-Britanniához való csatlakozást 

választotta. A sziget kettéosztottsága azóta is állandó ellentétek forrása maradt. 1937-ben az Ír Szabadállam 

köztársasággá alakult, 1949-ben pedig a Brit Nemzetközösségből is kilépett. 

A hosszú elnyomás korszakában az Ír-szigeten egyeduralkodóvá lett az angol nyelv. Az ír (gael) nemzeti nyelvet 

a teljes lakosságnak csak 40%-a beszéli, köznapi használata pedig a világtól elzárt, egyre zsugorodó néhány kis 

nyugati körzetre – az ún. Gaeltachtra – korlátozódik. 

14.2. 2. Elnéptelenedett ország 

Az ipari forradalom idején az Ír-sziget Nagy-Britannia fontos élelmiszer-ellátó bázisa lett; ezt a szerepét 

azonban az élesedő külföldi verseny és a sziget relatív túlnépesedése a XIX. század elején megrendítette. 1845 

és 1850 között a nép fő táplálékául szolgáló burgonyát betegség támadta meg, és a katasztrofálisan gyenge 

termések nyomán bekövetkezett a Nagy Éhínség. 6–700 ezren haltak éhen, és több mint egymillió ember hagyta 

el a szigetet, melynek lakossága öt év alatt 22%-kal csökkent. A tömeges kivándorlás és a lassú elnéptelenedés 

később is folytatódott. 
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A brit nagyipar árnyékában az ásványkincsekben szegény, gyarmati helyzetű Ír-szigeten nem bontakozhatott ki 

az iparosodás folyamata, sőt a meglévő fonó-szövő háziipar is elsorvadt. Amíg más államokban a 

mezőgazdasági népesség számának törvényszerű csökkenésével arányosan gyarapodott a városok és ipari 

települések lélekszáma, Írországban a mezőgazdaságból való kiválás szinte mindig egyet jelentett az ország 

elhagyásával. A gyengén fejlett városok a falusi elvándorlóknak csak jelentéktelen töredékét tudták felvenni; a 

társadalmi-foglalkozási átrétegződés tehát nem az országon belül, hanem kivándorlás útján ment végbe. Ebben 

közrejátszott, hogy a kifelé irányuló migrációnak sem nyelvi, sem adminisztratív akadálya nem volt; a hatalmas 

angol nyelvterület – elsősorban Nagy-Britannia, valamint az Egyesült Államok és Kanada – bőséges 

felvevőpiacot kínált az ír munkaerőnek. A kivándorlás nemcsak a nagy természetes szaporodást szívta fel, 

hanem 1845-től számítva egy évszázad alatt 8,5 millióról felére apasztotta az egész Ír-sziget népességszámát. 

Az elnéptelenedés hosszan tartó, példátlan arányú folyamata tette Írországot Nyugat-Európa leggyérebben lakott 

államává. 

A lakosság számának csökkenését csak 1960 után – 2,8 milliós szinten – tudta megállítani az állami 

gazdaságpolitika, amely fő céljául új munkahelyek megteremtését tűzte ki. 1970-re az ipar a foglalkoztatottak 

aránya alapján utolérte a mezőgazdaságot, majd az 1990-es években az ipari munkahelyek számának lassú 

gyarapodása mellett a szolgáltatási szektor ért el látványos fejlődést. A vándorlási mérleg ugyan szeszélyesen 

követte a brit és a belföldi munkaerőpiac konjunkturális ingadozásait, de az igen lassan apadó természetes 

szaporodás (2005-ben 0,8%) most már az ír gazdaság válságos szakaszaiban is képes volt ellensúlyozni a 

migrációs veszteséget. Sőt az 1990-es évek második felében – az ír gazdasági fejlődésnek és a bővülő 

munkalehetőségeknek köszönhetően – a vándorlási mérleg pozitívra váltott. 

Írország lakossága a XXI. század elején elérte a 4 milliót; több mint 90%-uk ír állampolgár. A településhálózat 

csúcsán vetélytárs nélkül áll a fővárosi agglomeráció több mint egymilliós lélekszámával, de csaknem 

ugyanennyien élnek az ország túlnyomó részét behálózó szórványtelepüléseken, tanyákon is. 

14.3. 3. A rétek, legelők szigete 

A mezőgazdaság ma már az aktív keresőknek alig 6%-át köti le, és a farmok száma folyamatosan csökken. 

Átlagos nagyságuk 30 hektár felett van, nyugaton és északon azonban gyakoriak a kicsiny, elaprózott 

gazdaságok. Műszaki színvonaluk nyugat-európai mércével mérve alacsony; bérmunkást csak kis részük 

foglalkoztat. Írország legtöbb vidékén a farmok vegyes gazdálkodást folytatnak: kisebb-nagyobb szántóterület 

mellett a birtok nagy részén rétek, legelők zöldellnek (28. ábra). 
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28. ábra  > Írország mezőgazdaságának területi típusai 

Az ír föld közel negyedén terméketlen sziklák, fenyérek és barnás tőzegmohalápok terülnek el. Bár újabban 

növekszik az erdősített terület, ennek aránya mindössze 10%-ot ér el. A bőségesen, egyenletesen hulló csapadék 

hatására kialakult dús hozamú üde rétek, legelők a „smaragdzöld sziget” felét foglalják el. A tél enyhesége miatt 

az állatokat csaknem egész éven át a szabadban lehet tartani. Az állattenyésztés tehát az Ír-szigeten rendkívül 

kedvező feltételeket talál, melyek nem ösztönöztek nagyarányú, dán mintájú takarmánytermesztésre, a 

versenyképességet a belterjesség alacsonyabb szintjén is biztosítani tudták. 

Írország szarvasmarha-állománya (6–7 M db)12igen tekintélyes, sőt az ezer lakosra jutó állatok száma alapján 

első Európában. A soványabb legelőjű nyugati vidékek növendékállatait a középső és keleti országrész 

gazdaságai hizlalják fel, s a vágómarhát onnan szállítják tovább Angliába. A tejelő tehéntartás, valamint a 

tejipar hulladékait is hasznosító sertéstenyésztés a sziget déli felén, Tipperary termékeny alföldjén és Cork 

közelében összpontosul, nyugaton viszont a rossz szállítási viszonyok és a szűk takarmánybázis miatt nem 

tudott elterjedni. Az óceáni partvidék esőáztatta hegyi legelői a gyapjút és a húst egyaránt szolgáltató 

juhtenyésztés (4,5– 6,5 M db) fő területei. Az élőállat és az állattenyésztés termékei (hús, vaj, tejpor stb.) az ír 

export értékének csak 7%-át képviselik; hagyományos felvevőpiacuk Nagy-Britannia. 

A szántóföldek mindössze az államterület 15–16%-át foglalják el. A szűk térre és kevés terményfajtára 

szorítkozó földművelés a mezőgazdasági termelés értékének ötödrészét sem adja. A legfontosabb 

élelmiszernövény az országszerte elterjedt burgonya; a kiváló minőségű vetőburgonyából még kivitelre is jut. A 

gabonafélék között a sörgyárak ellátására és takarmánynak termesztett árpa vezet a zab és a búza előtt. A búza- 

és a cukorrépa-termesztés súlypontja az ország szárazabb, melegebb, termékeny talajú középső és délkeleti 

vidékén van; csak részben fedezi a hazai szükségletet. A hajdan nagy hírű lentermesztést a külföldi verseny 

erősen visszaszorította, a városok körül néhol felbukkanó alma- és zöldségkertészetek pedig még korántsem 

aknázzák ki az enyhe éghajlat nyújtotta lehetőségeket. 

A tradicionális ír termékek közül híres a whiskey, melyet árpából, helyenként búzából, rozsból vagy zabból 

készítenek; egyedi ízét a legalább hároméves, tölgyfa hordóban történő érlelés során nyeri el. A XVIII. 

században kétezer körül volt a lepárlók száma, de idővel ezek összeolvadtak. Jó nevű márkák a Jameson, 

Tullamore Dew, Paddy. A legismertebb azonban a Guinness, az egyedi színű, ízű, állagú „dry stout” sör 

márkaneve; e cégen kívül a sörgyártás azonban kisüzemi módon zajlik. 2003-ban az italok exportértéke 

meghaladta az egymilliárd eurót. 

14.4. 4. Modernizáció külföldi tőkével 

A produktív karbonrétegek lepusztulása miatt Írország kőszénben igen szegény; kőolaja egyáltalán nincs. 

Hatalmas tőzegtelepei a kisebb hőerőműveken kívül elsősorban a falusi háztartásokat látják el olcsó 

fűtőanyaggal. Az Ír-sziget peremhegységeit sellős szakaszokkal áttörő, bővizű folyók jelentős energiát 

képviselnek. A vízerőművek azonban az ország áramtermelésének (kb. 24 Mrd kWh) ma már alig pár százalékát 

fedezik, és felzárkóznak hozzájuk az újonnan épülő, sokat ígérő szélerőtelepek is. A villamos energia zöme 

tőzeg-, földgáz- és olajtüzelésű hőerőművekből származik. A déli kontinentális talapzatról felszínre hozott kevés 

földgázt (2–2,5 Mrd m3) Cork és Dublin vegyipari üzemei is hasznosítják. Az 1960-as évek elején Galway 

közelében külszíni fejtéssel elérhető színesérctelepeket tártak fel. Az európai viszonylatban kiemelkedő 

mennyiségű cinkérc (420–440 ezer t fémtartalom) és a hozzá társuló ólomérc zöme azonban a sziget középső 

részén, valamint a Dublintól északnyugatra található újabb lelőhelyekről származik. Az érceket dúsítás után 

exportálják. 

Az ír gyáripar – amely a keresők 28%-ának nyújt megélhetést – sokáig az élelmiszerek exportcélú előállítására, 

valamint az ugyancsak nagy háziipari hagyományokra visszatekintő textil- és ruházati iparra korlátozódott. A 

gazdaságpolitika tengelyében az 1950-es évek végéig a parasztság támogatása és a mérsékelt, importhelyettesítő 

iparosítás állt; csak ezután kerültek előtérbe a kivitelt szolgáló, munkahelyteremtő beruházások. Az állam 

kedvezményes adórendszerrel és – az Iparfejlesztési Hatóság (IDA) révén – közművesített ipari területek 

előkészítésével s ingyenes juttatásával, valamint szívós marketingmunkával igyekezett minél több működőtőkét 

az országba vonzani. Az újonnan alapított külföldi leányvállalatok azonban sokáig csak egyszerű, igénytelen 

összeszerelő munkát végeztek, és a belföldi gazdasághoz igen lazán kapcsolódtak. Az ipar és a szolgáltatások 

nagyarányú fejlesztéséhez az Európai Közösséghez való csatlakozás érlelte meg a feltételeket, az átütő siker 

azonban még jó másfél évtizedig váratott magára. Az egy főre jutó GDP 1987-ben csak a közösségi átlag 63%-a 

volt, alig több mint egy évtized múltán elérte a fejlett Európa középszintjét, és jelenleg már a második 

                                                           
12 A jelentős export miatt a júniusi és decemberi élőállat-állomány között számottevő eltérés van. 
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legmagasabb érték – Luxemburg után – a kibővült Európai Unióban (2005-ben 38 800 euró). A korábbi nagy 

munkanélküliség megszűnt (1988: 16,3%; 2004: 4,4%), a külkereskedelmi mérleg pedig 1990 óta évről évre 

növekvő aktívummal zár. 1973-hoz képest ötödére esett vissza a mezőgazdasági termékek aránya a kivitelben a 

modern iparcikkek javára. 

A „kelta tigris” teljesítményét gyakran gazdasági csodaként emlegetik; valódi okainak feltárása Kelet-Közép-

Európa szemszögéből is igen tanulságos lehet (Breathnach, P. 1998): 

a) Az állami oktatási program sokat tett azért, hogy a bőségesen rendelkezésre álló munkaerő képzettsége 

megfeleljen a kor követelményeinek. A bérszínvonal ugyanakkor sokáig elmaradt a nyugat-európai átlagtól. 

b) A humán erőforrásokra alapozva az IDA elsősorban a legkorszerűbb ipari és szolgáltató ágazatok (pl. 

számítástechnika, informatika, gyógyszergyártás, műszeripar) meghonosítását szorgalmazta. Ez egybeesett az 

amerikai transznacionális vállalatok új stratégiájával, amely a költségelőnyök kiaknázása mellett az Európai 

Unió piacára való bejutást is célozta. 

c) Az 1990-es években az Európai Unió regionális fejlesztési és kohéziós alapjai által nyújtott kiemelkedően 

magas – a GDP 4%-át is elérő – támogatás főként az ír gazdaság infrastrukturális hátterének korszerűsítéséhez 

járult hozzá. 

d) A külföldi – főleg amerikai – cégek tömeges megjelenése idővel a helyi beszállítóipar és 

szolgáltatóvállalatok fejlődését is magával hozta. Az ír ipar termelékenysége a legfejlettebb országok szintjére 

emelkedett (Birnie, J. E.–HITCHENS, D. M. 1998). 

e) A városi és kulturális környezet javulása – pl. Dublin városfelújítási programja – kedvezett a külföldi 

vállalkozók és menedzserek beáramlásának (Hamilton, I. 1999a). 

Az 1990-es évek közepén már az írországi iparban dolgozók fele külföldi cégek leányvállalatainál dolgozott; 

ezek adták a feldolgozóipari termelés és a kivitel 2/3-át. Termékeik zöme a „high-tech” ágazatokból kerül ki 

(számítógép-perifériák, szoftverek, irodai felszerelések, műszerek, gyógyszerek stb. előállítása). Fontos export-

ágazat az elektronika, a kivitelhez közel 30%-kal járul hozzá. Az elmúlt években még dinamikusabban fejlődik 

a vegyipar (pl. gyógyszergyártás), a kivitelnek immár 43%-át adja. Egyre terebélyesedik az irodai 

szolgáltatások szektora is, amely külföldi biztosítók, bankok vagy légitársaságok számára különféle 

adatfeldolgozó munkákat végez. Érdekes jelenség viszont, hogy az ír GDP kb. 20%-kal magasabb, mint az 

életszínvonal szempontjából mérvadó GNI. Ennek oka, hogy a transznacionális vállalatok – kihasználva az ír 

adórendszer előnyeit – úgy manipulálják belső forgalmuk arányait, hogy nyereségük zömét Írországban 

könyvelhessék el, majd a profitot hazautalják (repatriálják). 

Újabban lendületes fejlődést mutat, s így sikerágazattá vált a turizmus. A történelmi emlékek, az ír kultúra és táj 

régóta élő varázsa mellett a légi közlekedés olcsóbbodása (fapados járatok, elsők között ír vállalkozásként), a 

folyamatosan bővülő programkínálat (golf, lovaglás stb.), a kormányzat tudatos politikája mind-mind szerepet 

játszott abban, hogy 2003-ban már több mint 6 millió turista érkezett az országba; nagyrészt az Egyesült 

Királyságból. A baráti-rokoni kapcsolatokat ápoló, külföldre szakadt írek, vagy éppen családi gyökereket kutató 

nosztalgia-turisták szép számmal akadnak az idelátogatók között. 

A sikeres ír gazdaságfejlesztési modellhez nem társult határozott regionális politika, és a XXI. század elejére az 

országon belül nem alakult ki a középszintű közigazgatási egységek (régiók) rendszere sem. Az iparosítás 

kezdeti szakaszában az állam igyekezett előnyöket nyújtani az elmaradott nyugati országrész – különösen a 

Gaeltacht – fejlesztéséhez, ám a lassú kiegyenlítődés és decentralizáció az 1980-as évektől megtorpant. A 

kvalifikált munkaerőt és informatikai hátteret igénylő korszerű ipari és szolgáltató ágazatok ismét Dublinba és 

néhány nagyobb vidéki városba tömörültek. Az Európai Unió politikája késztette Írországot arra, hogy 2000-től 

két régióra bontsa az állam területét, ti. ezek közül legalább az ország nyugati és középső része még jogosult 

maradt az EU strukturális alapjából folyósított támogatásra, igaz 2007-től már csak a phasing-in kategóriában. 

14.5. 5. Fejlődő délkelet – felzárkózó nyugat 

Írország gazdasági életében a legfeltűnőbb regionális különbség a mostoha természeti feltételekkel küszködő, 

elmaradott óceáni partvidék és a kedvezőbb éghajlati és talajviszonyok, valamint a Nagy-Britanniához való 

közelség miatt korábban fejlődésnek indult délkeleti országrész között jelentkezik. Az ír gyáripar és a magas 

szintű szolgáltatások túlnyomó része Dublinban (500, ev. 1120), valamint a déli és keleti part kikötővárosaiban 
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összpontosul, míg a belső és nyugati vidékeken sokáig csak len-, gyapjú- és élelmiszer-feldolgozó kisüzemek 

alakultak ki. 

Írország fővárosa, kimagasló ipari, kereskedelmi, közlekedési és oktatási centruma, Dublin az Anglia felé 

tekintő tagolatlan keleti part közepe táján fejlődött naggyá, ahol a Liffey folyócska tölcsértorkolata jó 

kikötőhelyet biztosított. Míg északabbra és délebbre hegységek zárják el a tengerpartot a központi síkságtól, 

Dublinból kitűnő természetes útvonalak vezettek a sziget belsejébe, ami elősegítette, hogy a forgalmas 

kikötőváros az út- és vasúthálózat központjává váljon. A város fejlődése szempontjából valaha fontos volt a 

XVIII. században épült két csatorna is, mely a kikötőt a Shannon folyó vízrendszerével kötötte össze; ezek az 

áruszállításban már elvesztették jelentőségüket. Dublin a XVIII. században a Brit-szigeteknek London után a 

második legnépesebb városa volt. Hagyományos iparából a serfőzés (Guinness), a whiskey-gyártás, a dohány- 

és húsfeldolgozás, valamint a hajóépítés emelkedik ki. 

Dublin közelében, a sűrűn lakott központi síkság keleti felében a szarvasmarha-hizlalásra specializálódott nagy 

farmok legelői és kaszálói uralják a tájat. Nyugat és dél felé szaporodnak a szántóföldek is. Az alföld déli részén 

elterülő Tipperary grófság az Ír-sziget éléskamrája, a búza- és cukorrépa-termesztés, valamint a tejtermelés és a 

sertéshizlalás fő körzete. A mezőgazdaságnak az EU agrárpolitikájához igazodó szerkezetváltását új ágazatok 

(pl. hátaslótenyésztés) megjelenése jelzi. 

A déli tengerparton fekszik Cork (125), a tejipar, valamint az izmosodó gépipar (pl. gépkocsi-összeszerelés) 

legnagyobb vidéki központja, ahol importált nyersvassal dolgozó kis acélmű és kőolaj-finomító is épült. A déli 

tengerpart másik fejlődő iparvárosa, Waterford (45) üveggyáráról, valamint hús-, papír- és műtrágyaipari 

üzemeiről nevezetes. 

Az Ír-sziget nyugati peremvidékeit az állandó széljárástól letarolt, fenyérekben, tőzeglápokban bővelkedő 

hegységek foglalják el. A tágas völgyekben elszórt, kicsiny, jórészt önellátásra berendezkedett farmok csak 

borjúnevelésből és juhtenyésztésből, a tengerparton halászatból tesznek szert némi jövedelemre. A napjainkig 

fennmaradt gyapjúszövő háziipar újabban sok bedolgozónak munkát adó manufaktúrákat vonzott e vidékre, 

ahonnan még egyre tart a munkaerő elvándorlása. A romantikus szépségű vidék idegenforgalma fellendülőben 

van. Az óceáni partvidék mély vizű, védett öblei jó kikötési lehetőséget kínálnak. A Bantry-öbölben a Gulf 

társaság hatalmas kőolajkikötőt és elosztótelepet épített ki; kisebb tartályhajókon innen fuvarozzák tovább a 

kőolajat azokba a nyugat-európai tengerparti finomítókba, amelyek az óriás tankhajók fogadására nem 

alkalmasak. Az atlanti partszakasz közepén fekvő Galway (65) az érckivitel mellett fejlődő iparral és nagy 

felsőoktatási intézményekkel büszkélkedhet. A legnagyobb nyugati kikötőváros a Shannon folyó torkolatában 

épült Limerick (54). 

A várostól nem messze fekvő Shannon repülőtere sokáig egyedülálló szerepet töltött be, mint az Atlanti-óceán 

feletti légi forgalom üzemanyag-felvevő állomása. A nagy hatósugarú utasszállító gépek üzembe állítása 

nyomán forgalma lehanyatlott, ám ezért kárpótlást talált az iparosításban. 1959-ben a kormány megalapította a 

Shannon Légikikötő Fejlesztési Társaságot, és a repülőtér mellett felépítette a világ első vámmentes ipari 

parkját. Az itt letelepült brit, amerikai és japán vállalatok modernizációs hatása Limerickre és annak tágabb 

környezetére is kisugárzott (Horváth Gy. 1998). 

15. Franciaország 

Szabó Pál 

15.1. 1. Fényes történelem, erős központi hatalom 

Franciaország népességi és gazdasági súlyából eredően az Európai Unió egyik vezető tagállama. Geopolitikai 

helyzete kedvező: Európa délnyugat felé elkeskenyedő részén fekszik, s déli partjai az ókorban gazdasági 

centrumnak számító Földközi-tengerrel, nyugati partjai az újkor hajnalán a tengerentúli kereskedelem révén 

felértékelődött Atlanti-óceánnal érintkeznek; ezenkívül kapocsként funkcionál az Ibériai-félsziget, Nagy-

Britannia, valamint Európa magterülete között. A földrajzi helyzetéből fakadó előnyöket kihasználva 

Franciaország kiemelkedő szerepet játszott az európai történelem alakításában. Természeti adottságai jelentős 

kiterjedésének (544 ezer km2) köszönhetően kontinensünkön belül páratlanul sokszínűek. 

A túlnyomórészt természetes határok övezte, hatszög (hexagon) alakú ország déli és keleti felében a dombsági, 

hegységi, északi és nyugati részein a síksági térszínek a jellemzők. Legmagasabb hegységei a délkeleti határon 

elterülő Nyugati-Alpok (itt emelkedik Európa legmagasabb pontja, a 4807 m-es Mont Blanc), valamint délen, az 
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Ibériai-félszigetet a kontinenstől elzáró Pireneusok. Az ország jelentős részét uraló, variszkuszi eredetű Francia–

Belga-rögvidék egyes részei a tektonikus mozgások hatására kiemelkedtek, mint az ország közepén emelkedő 

Francia-középhegység (Massif Central), vagy Lotaringia röghegységei. Náluk alacsonyabbak északnyugaton a 

Breton-tönk, illetve Normandia lekopott rögjei. A gazdasági termelés fő területei a rögvidék bezökkent részei, a 

folyók által töltögetett francia medencék: északon a lépcsővidék övezte, az ország gazdasági központját jelentő 

Párizsi-medence, tőle délnyugatra a Loire-völgy, délebbre, az Atlanti-óceán partján elnyúló Aquitániai-

medence, valamint a Francia-középhegység és az Alpok közé zárt, keskeny, de a Földközi-tenger partjára, a 

francia Riviérára kiöblösödő Rhône–Saône-medence. 

Franciaország nyugati részén az Atlanti-óceán alakítja az éghajlatot, az ország középső és keleti részein viszont 

már kontinentális vonások fedezhetők fel, míg a déli peremeken a mediterrán hatás jelentkezik. 

Franciaország történelmét a szomszédos államokkal való konfliktusok és megbékélések, valamint az 

államhatalom koncentrációjának és dekoncentrációjának ciklusai kísérik, amihez a korán kialakult francia 

polgárságnak a szabadság és demokrácia iránti elkötelezettsége párosul. Az ország hosszú századokon át 

európai nagyhatalomként tündökölt, olykor azonban a környező államokkal vívott háborúkban területeket 

vesztett, egyes részei idegen megszállók uralma alá kerültek. 

A Kr. e. századokban itt élő kelta eredetű gallok elszigetelt települései a római hódításnak nem tudtak ellenállni, 

a térség a Római Birodalomba integrálódott. Az őslakosság átvette a latin nyelvet és idővel a kereszténységet is, 

a településhálózat pedig római városokkal gazdagodott. A Birodalom széthullásakor germán eredetű gótokat, 

burgundokat és frankokat (akiknek nevéből a „francia” elnevezés is származik) sodort ide a népvándorlás. Az 

ország területén az első komoly államhatalom a frank birodalom volt, melyet azonban 843-ban három részre 

osztottak, s ennek nyugati része, a Nyugati-Frank Királyság lett a mai Franciaország magterülete. A későbbi 

korokban váltakozó sikerrel folyt az ország hatalmi pozíciójának megerősítése; az egymást követő királyi 

dinasztiák hol az angolokkal, hol a spanyolokkal, hol az osztrák Habsburgokkal háborúztak. A királyság 

fénykorát XIV. Lajos (a „Napkirály”) uralma (1643–1715) alatt élte, ekkor jelentős hatással volt az egész 

európai politikára, gazdaságra és kultúrára, népességének gyors növekedése pedig a kontinens egyik legnagyobb 

lakosságú országává tette. A francia polgárság (a harmadik rend) közben egyre jelentősebb gazdasági szerephez 

jutott, és felerősödtek jogkövetelései is („Szabadság, egyenlőség, testvériség”), ami végül a francia 

forradalomba torkollott (1789).13 Az ezt követő páratlan jelentőségű társadalmi reformok (pl. Emberi és polgári 

jogok nyilatkozata) tették Franciaországot a polgári demokráciák mintaképévé. 

A rövid életű első köztársaságot Bonaparte Napóleon császársága követte, ekkor tovább erősödött az ország 

régóta formálódó centralisztikus szerkezetű közigazgatási modellje, mely később főként Európa déli részén 

terjedt el. A francia állam Napóleon bukása után a visszatérő Bourbon királyság, majd a második köztársaság 

(1848–1852) idején háttérbe szorult az európai politikában. A második császárság (1852–1870) korában 

Franciaország ismét gyors felvirágzásnak indult: intenzív ipari fejlődés, a vasút kiépülése, az Afrikára és 

Délkelet-Ázsiára kiterjedő gyarmatbirodalom megalapozása és a Haussmann báró tervei szerint teljesen 

átalakított Párizs kiemelkedése fémjelzik ezt a korszakot. A Németországtól elszenvedett súlyos, területi 

veszteséggel járó háborús vereség után a harmadik köztársaság (1875–1940) nehezen szilárdult meg, ám a 

századforduló után a gazdasági fejlődést a társadalmi jólét, az oktatás és az egészségügy terén elért sikerek 

kísérték; mellette megerősödött a munkásmozgalom, a szakszervezetek tevékenysége is. 

Az I. világháborúból győztesen kikerülő Franciaország visszakapta az 1870-ben elvesztett Elzászt és 

Lotaringiát; ám a főként általa diktált Párizs környéki békerendszer már magában hordta egy újabb világégés 

csíráit. A II. világháborúban Franciaország jó része német megszállás alá került, másik felén fasiszta 

bábkormány alakult. Csak a gyarmati hadsereg tisztjeitől kiinduló ellenállási mozgalomnak köszönhető, hogy az 

ország végül a győztesek közt szerepelhetett, és a negyedik köztársaság (1946–1958) ismét nagyhatalmi 

státushoz jutott: az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagja lett, nukleáris fegyverkezésbe kezdett, alapító 

tagja lett a NATO-nak (1949), és a francia–német megbékélés jegyében az EGK-nak. Az ország azonban nem 

tudott megbirkózni a gyarmatbirodalom széthullásának terhével, és hosszas háborúba bonyolódott Algériában, 

ahol a több mint egymilliós francia telepesréteg mindenképp meg akarta őrizni uralmát. Ekkor tért vissza a 

politikába a II. világháború legendás alakja, de Gaulle, aki egy új, a köztársasági elnöknek széles jogkört 

biztosító alkotmány elfogadtatásával létrehozta a napjainkig élő ötödik köztársaságot. Algéria ugyan 

függetlenné vált, de Franciaország helyzete Európa egyik vezető hatalmaként minden tekintetben megszilárdult. 

Külbirtokai ma már csak a gazdaságilag kevéssé jelentős négy tengerentúli megyére (DOM, melyek az EU 

részei) és hat territóriumra (TOM) szorítkoznak, melyekkel e kötet keretei között nem foglalkozunk. 

                                                           
13 A forradalom szimbólumai ma is elevenen élnek a franciák körében: a gall kakas, mely a nemzet címere volt a forradalom alatt (a latin 
gallus szó egyaránt jelent gall [francia] embert és kakast), valamint Marianne allegorikus alakja. 
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A nagy francia forradalom előtt az ország tartományai még bizonyos fokú autonómiát élveztek, ám ekkor 

felosztották és mesterségesen kialakított megyékkel (département) helyettesítették őket; irányításuk a Párizsban 

kinevezett prefektusok kezébe került. A településekre is részlegesen kiterjedő prefektusi hatalom egészen az 

1980-as évekig tartott. A gazdasági tervezés érdekében Franciaországot a 96 megye meghagyásával 1964-ben 

22 új területi egységre (tervezési régióra) osztották fel, melyek közül némelyik a történelmi tartományok utóda 

(pl. Bretagne, Burgundia), mások viszont gyökértelen, mesterséges konstrukciók (pl. Közép-Franciaország, Dél-

Pireneusok). Vezető testületeiknek – amelyeket nem közvetlenül választottak – csekély önálló szerepük volt. Az 

1980-as években a növekvő társadalmi nyomásnak, valamint a szocialisták hatalomra jutásának köszönhetően 

enyhítettek a merev központosított (unitárius) állami berendezkedésen: a decentralizáció során a régiók, megyék, 

települések tágabb önálló hatáskörhöz jutottak. A föderalizmus csíráit hordozó régiókban például a végrehajtó 

hatalom az állam által kinevezett prefektustól a regionális közgyűlés elnökének kezébe került, és hatévente 

közvetlen (listás) regionális hatósági választásokat tartanak, melyek ma már közel hasonló politikai súllyal 

bírnak, mint az országos választások. A reformok ellenére az állam felügyeleti jogköre még mindig számottevő, 

és az erős központi állam olyannyira a francia politikai gyakorlat és nemzeti identitás szerves részét képezi, 

hogy az ország föderatív átalakítása eddig érdemben nem merült fel. 

15.2. 2. Hosszú népesedési válság után lassan emelkedő 
népességszám 

A XIX. század elején Franciaország népessége már meghaladta a 30 millió főt, majd napjainkig több mint 

kétszeresére nőtt (63, illetve a tengerentúli megyék nélkül 61 millió fő 2005-ben). A népességnövekedés ilyen 

ütemével – eltekintve a sajátos problémákkal küszködő Írországtól – a kontinens leglassabban gyarapodó 

társadalma volt. Lakosságának száma alapján az Európai Unió tagállamai közül így is csak Németország előzi 

meg, míg Nagy-Britannia és Olaszország csaknem azonos szinten van vele. 

A XX. század első évtizedének végéig – miközben a kontinens más részein a népesség a legviharosabb 

növekedés szakaszában volt – a francia népesség csupán évi 0,2–0,7%-kal nőtt, majd 1910–1946 között 1 millió 

fővel fogyott. A fő ok az alacsony születési arányszám volt, de a háborús veszteségeknek és a gyarmatokra 

irányuló kivándorlásnak is jelentős szerep jutott. A II. világháborút követő három évtized változást hozott: 

felgyorsult a természetes szaporodás, a függetlenné vált gyarmatokról mintegy 1,5 milliónyian telepedtek haza, 

és az 1960-as években tetőzött a vendégmunkások beáramlása is. 

A népesség jelenlegi gyarapodása a nyugat-európai viszonylatban magas természetes szaporodásból (2005: 

4,3‰)14és jóval kisebb mértékben a korábban betelepült külföldiek szigorú törvényi feltételek szerint elérhető 

honosításából ered. Az országban élő 4,3 millió regisztrált külföldi jelentős részét a volt gyarmati országoknak 

(főleg Algéria, Marokkó és Tunézia), valamint az EU déli tagállamainak (főleg Portugália) vendégmunkásai 

jelentik. 

A francia munkaerő-gazdálkodásban a II. világháború vége óta növekvő szerepet játszanak a vendégmunkások, 

s az 1970-es évekig különböző eszközökkel a francia kormány ösztönözte is a bevándorlást. A kőolajválság 

utáni gazdasági átrendeződés azonban megnövelte a munkanélküliek számát, így a kormányzat hazatelepülési 

segéllyel igyekezett a vendégmunkások számát csökkenteni. Elsősorban Dél-Európa EU-tagállamainak 

munkavállalói tértek haza nagy számban, ám ezt az elmúlt években ellensúlyozza Afrika, Ázsia növekvő számú 

bevándorlója (a migrációs egyenleg +100 ezer fő körül stagnál évek óta). A vendégmunkások különösen nagy 

számban dolgoznak Párizsban és környékén, Elzász-Lotaringia térségében, továbbá a délkeleti országrészben. 

Az Európán kívülről bevándoroltak a társadalom perifériáján helyezkednek el: körükben magas a 

munkanélküliség (16–17%, országosan 9–10%), gyakorta a nagyvárosok peremén, gettósodó övezetekben 

élnek, ahol egyre nagyobb teret hódít a bűnözés, a kábítószer. A kulturális, vallási különbözőségükből (iszlám!) 

eredő beilleszkedési nehézségek társadalmi feszültségekhez, kisebb-nagyobb összetűzésekhez vezetnek, ami a 

mai Franciaország legsúlyosabb etnikai problémáját jelenti. 

Franciaország népessége etnikai szempontból sokszínű ugyan, de egyik autochton kisebbség sem 

számottevő.15Körükben megfigyelhető az anyanyelv használatának visszaszorulása, az – 1870 óta minden 

iskolában kötelező – francia nyelvű oktatás, közigazgatás és az egyház francia nyelve miatt. (Az ún. regionális 

nyelvek tanulása csak önkéntesen, külön vehető fel. Néhol kétnyelvű iskolák is működnek; ezek látogatottsága 

azonban szerény.) Az elmúlt időszakban felerősödtek azonban a saját nyelv, kultúra megőrzésére irányuló 

                                                           
14 Írország után második helyen áll az Unióban a teljes termékenységi arány (egy anyára jutó gyermekek száma) alapján. 
15 A harmadik köztársaság kezdete óta Franciaországban sem az etnikai, sem a vallási hovatartozásra nem kérdeznek rá a 
népszámlálásokkor, így az ezekre vonatkozó információk különböző felméréseken, becsléseken, egyéb célú nyilvántartásokon alapulnak. 
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igények (pl. média), sőt az ország kevésbé fejlett térségeiben néhol viszonylag gyenge autonomista törekvések 

is jelen vannak. Az autochton etnikai kisebbségek a peremvidékeken tömörülnek. 

Európa kelta őslakóinak fennmaradt töredékei közé tartoznak a bretonok (kb. 900 ezer), akik Franciaország 

legnyugatibb nagy félszigetét, (Petit-)Bretagne-t lakják. Az egykor jóval keletebbre húzódó nyelvhatáruk a 

félsziget közepéig vonult vissza, a kihalás szélére sodródott breton nyelvet ma már csak a helyi lakosság kisebb 

része beszéli (kb. 200 ezer, kétharmada időskorú). Ugyancsak a kontinens őslakosságának maradványát alkotják 

a Spanyolországgal határos délnyugati partvidéken élő baszkok; az etnikum kisebb része, kb. 250 ezer fő él e 

francia területen. Rajtuk kívül a déli határnál katalánok, északon pedig flamandok is fellelhetők. A hányatott 

sorsú Elzász és Lotaringia területén mintegy 1,2 milliónyi német nyelvű népesség él, körükben elég általános a 

francia identitás önkéntes vállalása. Olasz nyelvjárást beszélnek a Napóleon uralkodása óta az országhoz tartozó 

Korzika lakói (kb. 200 ezer), mely népcsoport területi autonómiának tekinthető különleges önkormányzati 

jogosítványokat kapott; ebben jelentős szerepe volt a több mint negyedszázada tartó fegyveres 

gerillamozgalomnak. 

A francia nyelvet mintegy 128 millióan (77 millióan anyanyelvként) beszélik világszerte, és több európai állam, 

valamint számos egykori gyarmat (ország, tartomány) hivatalos vagy egyik hivatalos nyelve. (Ezen felül a posta, 

illetve a divat nyelve, valamint az Európai Unió több szervezetében [pl. az Európai Unió Bírósága] és az ENSZ-

ben kitüntetett szerepű.) Azonban maga a francia nép is néhány – gyorsan halványuló – nyelvjárás között oszlik 

meg. 

A Bordeaux–Genfi-tó vonaltól északra fekvő területeken a langue d‟oil, az ettől délre eső térségben a langue 

d‟oc (okszitán) nyelv volt az alap, de mindkettő tovább bomlik az egyes térségek egyedi tájszólására. Mellettük 

a Saône folyótól keletre a franko-provánszál hagyott nyomokat. E különbségek természetesen teljesen 

feloldódnak az egységes francia irodalmi nyelvben (amely Île de France térségének dialektusából [francien] 

alakult ki), és inkább csak a regionális identitás alakításában játszanak szerepet (29. ábra). 
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29. ábra  > Nyelvek, nyelvjárások Franciaországban 

Franciaországban a különböző felmérések alapján a lakosság mintegy 65–70%-a katolikus vallású, az arab 

vendégmunkások beáramlása miatt a második helyen pedig a mohamedán vallás áll (kb. 6–8%); csak ezt követi 

a protestáns hit és a zsidó vallás (kb. 1–2%). A francia felvilágosodás, valamint az állam és a vallás korai 

különválasztása (szekularizáció) a felekezeteken kívüliek nagy számában is érezteti hatását. 

Az ország népsűrűsége (112 fő/km2) európai viszonylatban közepes, a fejlett ipari országokéhoz képest azonban 

nagyon alacsony. Egyes északi területeken (Île de France, a szomszédos Felső-Normandia, illetve Nord-Pas-de-

Calais, Elzász), valamint a Rhône-medencében (Rhône-Alpok, Côte d‟Azur) haladja meg a népsűrűség az 

országos átlagot, de csak néhány kisebb folton ér el Nyugat-Európa más fejlett térségeihez hasonló értéket: a 

Dunkerque–Lille–Valenciennes sávban, továbbá Párizs, Lyon és Marseille körzetében. A 

népességtömörülésekkel szemben áll – az Ardennek, a Vogézek térségétől kiinduló, a kiugróan gyér és 

elöregedő lakosságú Francia-középhegységen át a Pireneusokig terjedő – „üres Franciaország”, ahol az átlagos 

népsűrűség nem haladja meg a 20 fő/km2-es értéket. E térség az egyik fő forrásterülete a belső migrációnak. A 

múltban a vándorlások jobbára a Párizsi-régió és az északkeleti iparvidékek felé irányultak. Az utóbbi időben 

változtak az interregionális áramlások: a fő célterületté a déli országrész, elsősorban a mediterrán partvidék, 

valamint szerényebb mértékben Nyugat-Franciaország vált. A klasszikus ipar válsága óta a korábban 

népességvonzó északkeleti országrész (Nord-Pas-de-Calais, Lotaringia) migrációs egyenlege negatívra váltott, a 

térségből zajló kiáramlás állandósult. A főváros körzetében, az Île de France régióban viszont a szub- és 

dezurbanizációs folyamatok számlájára írható a népességvesztés (30. ábra). A migrációs folyamatokban a 

távolság fontos tényezőként szerepel, sőt jelentősége Franciaországban növekedett. 
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30. ábra  > Az interregionális népességvándorlás Franciaországban (1968–1999) Burdack, J.–Manz, K. (1999) 

nyomán 

A népességáramlások távolságfüggésének vizsgálatára alkalmazható a gravitációs modell. A modell a Newton-

féle gravitációs törvényből származtatható, de a társadalomtudományi vizsgálatoknál az anyagi testeket 

települések, térségek, a testek töme gét a települések, térségek társadalmi súlya (pl. népesség) jelenti, a távolság 

pedig közúti, légvonalbeli stb. lehet. Két egység közötti kapcsolatot a következő formulával adunk meg: 

 

ahol Fij a két egység közötti kapcsolat mértéke, Pi és Pj az i-edik és a j-edik egység súlya, dij a két egység 

közötti távolság, b a tapasztalati úton nyert hatványkitevő, k a vizsgálat tárgyától, céljától, illetve az aktuális 

feltételektől függő tapasztalati gravitációs konstans. 

A módszer alkalmazása során a gravitációs összefüggés paramétereit úgy határozzuk meg, hogy a modell által 

szolgáltatott – jelen esetben a francia régiók közötti – elméleti vonzáserősség és a kapcsolatok valós mértéke 

lehetőleg jól közelítse egymást. A modell paraméterei abban az esetben, ha a régiók közötti áramlások 

mértékéről rendelkezésre állnak tényadatok, regresszió-elemzéssel meghatározhatók (a módszer részletesebb 

leírását lásd Nemes Nagy J. [szerk.] 2005). 
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A francia régiók közötti migrációs áramlásoknál az 1975–1982 periódusra 0,31, az 1982–1990 periódusra 0,40 a 

b érték, ami azt jelenti, hogy a távolság szerepe jelentősebb lett annak ellenére, hogy a kommunikáció és 

információáramlás fejlődésével éppen ellentétes hatást vártak. 

A korosztályos bontásban (1982–1990) szintén a várttal ellentétes eredmény adódik a b kitevő értékére (9–30 

év: 0,35, 40–59: 0,30, 60+: 0,15), jóllehet az életkor növekedésével elvileg nőnie kellene a távolság szerepének. 

Az ellentmondás magyarázata abban rejlik, hogy a francia nyugdíjasok nagy arányban költöznek az egész 

országból délre, így a hosszú távú migráció arányát megemelik. Ezzel szemben a fiatalabb korosztályok 

költözésében kimutatták, hogy mind a családi, mind a munkahelyi motiváció miatt történő lakóhelyváltásnál a 

kisebb távolság dominál. A kiszámított b együtthatók megbízhatóságát tükrözi, hogy a determinációs 

együtthatók (R2) 0,8 felettiek (REES, P. et al. 1996). 

15.3. 3. A francia településállomány: a szórványoktól a 
metropoliszig 

A fejlett országok között Franciaország településállományának több sajátos vonása van. Egyik jellegzetesség, 

hogy a több mint 36 ezer település közül mintegy 32 ezer falu, ezek 60%-ában 500 fő alatt marad a népesség. 

(Összehasonlításul: lélekszáma hatszorosa Magyarországénak, településeinek száma viszont 12-szer nagyobb.) 

A falvak nagy száma azt a látszatot kelti, hogy Franciaország számos térsége felett nyom nélkül vonult át az 

utóbbi évtizedek gazdasági-társadalmi átalakulása és a vele járó viharos urbanizáció. Az a tény viszont, hogy a 

kereső népességnek alig 4%-a tevékenykedik a mezőgazdaságban (25,5% ipar, 70,5% szolgáltatás), arra utal, 

hogy alapvetően megváltozott a falusi települések szerepköre. 

A francia falvakban a foglalkozási átrétegződés helyi lehetőségei mérsékelték a népesség elvándorlását, s 

megőrizték a faluállományt. A falvak szerepének átalakulása területenként lényegesen eltérő mértékben ment 

végbe. Az ország nyugati (Normandia, Bretagne, Landes) és déli (a Loire és a Pireneusok közötti) térségeiben 

maradt meg leginkább a falusi települések agrárjellege. Északon (a La Manche-tól a Rajnáig), valamint a Rhône 

és a Garonne völgyében viszont ipari funkciójuk erősödött. Az Alpok, a Pireneusok, valamint a tengerpartok 

falvaiban az idegenforgalmi szerepkör vált fontossá, míg a nagyvárosi agglomerációk falvai elővárosokká, 

alvótelepülésekké alakultak. A mezőgazdasági területeken mindmáig igen elterjedtek a szórványtelepülések. 

Ami a települési önkormányzati rendszert illeti, jellemző az elaprózottság (több mint 36 ezer önkormányzat), de 

különböző törvények, állami ösztönzők teszik lehetővé a társulást, melyek leginkább a költséges, de kötelező 

feladatok elvégzése érdekében jönnek létre. 

Franciaországban minden 2000 főnél nagyobb település – a teljes állomány kb. 1/10-e – városnak minősül. A 

francia népesség 3/4-e él városokban, de az agglomerációkhoz tartozó – 2000 főnél kisebb – településekkel 

együtt ez az arány 80% fölé emelkedik. A városodás folyamata a XIX. század elejétől annak utolsó harmadáig 

viszonylag lassú volt, azután felgyorsult, a II. világháborút követő évtizedekben pedig viharossá vált. Ez az 

irányzat 1980-tól megfordult, a centrumvárosok után sok helyütt az elővárosi gyűrűk is elvándorlási területté 

váltak a kisvárosok, illetve a nem városi települések javára (dezurbanizáció). Sűrű városhálózattal rendelkezik 

Észak-Franciaország, a Párizsi-medence, Lyon környéke és a Földközi-tenger parti sávja (31. ábra). 
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31. ábra  > Franciaország nagyvárosi agglomerációi 

A II. világháború után a leggyorsabban a 100 ezer fő feletti városok gyarapodtak. A gazdaság térbeli 

átrendeződése, a termelési eszközök városokba tömörülése az agrárterületek népességét gyors ütemben vonzotta 

a nagyobb központokba, és a külföldi munkavállalók java is ezekben csapódott le. Különösen kiemelkedő volt a 

nagy agglomerációk növekedése: Párizs, Marseille, Lyon, Lille, Nizza, Toulouse, Bordeaux és Nantes körül 

többé-kevésbé kiterjedt elővárosi gyűrűk fejlődtek ki. A legnagyobb agglomerációk töretlenül fejlődnek; az 

utóbbi negyedszázadban különösen két déli központnak, Bordeaux-nak és Toulouse-nak duzzadt gyorsan a 

népessége. 

Párizs népességszáma és jelentősége kimagasló helyet biztosít számára a francia városhálózat keretében, bár az 

utolsó hét-nyolc évtizedben már inkább az elővárosok növekedtek, a szűkebb értelemben vett központi városnak 

pedig mintegy 800 ezer fővel csökkent a lakossága. Párizs még a XIX. század közepén (1851) lépte át a milliós 

népességhatárt, 1880-ban több mint 2 millió lakosa volt, s ezzel már túltelítetté vált; a duzzadó népesség egyre 

inkább átlépett a közigazgatási határokon. A belső vándorlás hullámait ezután már a bővülő agglomerációs 

gyűrű nyelte el, és befogadta a II. világháború után a központi városból egyre nagyobb ütemben kitelepülő 

jómódú rétegeket is. A főváros népessége a csúcsot (2,9 millió fő) 1921-ben érte el. Ettől kezdve a központi 

város népessége fokozatosan csökkent, miközben az agglomerációs gyűrű népessége megkétszereződött. A 
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párizsi városhalmaz a fejlett Európa legnagyobb lélekszámú tömörülése: csaknem 10 millió főt számlál. A 

peremvárosok terjeszkedését a tervezők igyekeznek a DK–ÉNy irányú tengely vonalára terelni. A város 

területén egyesülő Szajna és Marne folyók völgyében kelet felé, a Párizs–Rouen közötti Szajna-szakasz mentén 

pedig nyugat felé nő az agglomeráció. Ez a vonal egyébként fejlődő ipari sáv is, amelynek fontos szerep jut a 

fővárosi munkahelyek decentralizálásában. 

15.4. 4. Az átalakuló gazdaság: decentralizáció 

Franciaország a bruttó társadalmi össztermék tekintetében a világ országainak sorában – az USA, Japán, 

Németország és Kína mögött – Nagy-Britanniával karöltve az 5–6. helyen áll, az egy főre eső GDP (2005: 27 

300 euró) tekintetében viszont több európai ország is megelőzi. Franciaország szerepe a világkereskedelemben 

szintén jelentős, a ranglistán ugyancsak az élmezőnyben foglal helyet. 

Az elmúlt évtizedek fejlesztési folyamatait az állami gazdasági tervezés különösen két fő irányba terelte: 

a) Franciaország helyzetének, szerepkörének megszilárdítása és erősítése mind az európai integráció, mind a 

világgazdaság keretei között. A felzárkózás meggyorsítása a legfejlettebb partnerek színvonalához, a 

kulcsiparágak fejlesztésének támogatása, a K+F intenzívebbé tétele. 

b) A nemzetgazdaság hatékonyságát fékező területi fejlettségi különbségek mérséklése, ennek keretében a 

mezőgazdaság korszerűsítése, versenyképességének fokozása, továbbá az ipar decentralizálása. 

A francia regionális politika évtizedek óta küszködik a fővárosi régió társadalmigazdasági túlsúlyának 

csökkentésével, a társadalmi feszültségek forrásának számító elmaradott falusi térségek felzárkóztatásával, 

amihez a régi iparvidékek (Nord-Pas-de-Calais, Lotaringia) szerkezeti korszerűsítésének feladata is párosul. A 

regionális problémák kezelésére jött létre de Gaulle kezdeményezésére a DATAR, a területfejlesztés központi 

irányításának és szervezésének intézménye (1963). 

A klasszikus egyközpontú térszerkezet fénykorában, az 1950-es években egyes iparágak (autógyártás, precíziós 

gépgyártás, gyógyszergyártás) termelésének 60–65%-a, a kutató-fejlesztő helyek 75%-a összpontosult a 

központi térségben. Az állami regionális politika a „pálca és mézesmadzag” elvét érvényesítve a magterületen 

korlátozásokat léptetett életbe (ipartelepek bővítési tilalma), és támogatásokkal ösztönözte a decentralizációs 

programokat, pl. az elmaradott térségekben adókedvezményeket nyújtott a letelepülő vállalatoknak. Ezen 

intézkedések eredményeként 1955–1971 között mintegy háromezer párizsi vállalat települt ki a fővárosból, és 

több mint félmillió ipari munkahely létesült a párizsi régión kívül, nagyrészt az ország nyugati területén. A 

cégközpontok, az irányító agytrösztök azonban a fővárosban maradtak, és az ipari termelés számottevő része 

csak egy körrel került kijjebb Párizsból. Jelentős teljesítmény volt viszont a regionális központoknak, Párizs 

ellenpólusainak (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy–Metz, Nantes, Strasbourg, Toulouse) a fejlesztése 

(Horváth Gy. 1998). 

A regionális egyenlőtlenségek mérséklésében, a decentralizációs törekvésekben az említett eredmények 

kétségkívül látványosak, mégsem hoztak eddig minőségi áttörést a vidék egészének felzárkóztatásában. 

Számottevő külföldi tőke, kormányzati támogatás révén munkahelyek százezreit sikerült életre hívni az 

elmaradottabb térségekben, elsősorban a kisvárosokban, de ez az iparosítás túlnyomó részben a képzetlen, olcsó, 

főleg női munkaerő hasznosítására irányult, jobbára fizikai munkafolyamatokban, Párizsból vagy külföldi 

világvárosokból irányított szerelőüzemekben. A képzett munkaerő jelentős része továbbra is elvándorlásra 

kényszerül. A tengerpartokon fejlődő idegenforgalom is elsősorban a képzetlen munkaerőt foglalkoztatja, s 

többnyire szezonálisan nyújt kereseti lehetőséget. A párizsi régió, Île de France gazdasági túlsúlya (1950-ben a 

GDP 34%-a) a kezdeti látványos csökkenés után immár évek óta gyakorlatilag stagnál (28–29%), akárcsak 

népességaránya (18–19%); így az egy főre jutó GDP tekintetében továbbra is messze kiemelkedik (az országos 

átlag kb. másfélszerese). A sorban következő régiók (Rhône-Alpok, Elzász) azonban az országos átlagot sem 

érik el, viszont a legelmaradottabbak – a tengerentúli megyéket nem számítva – az átlag mintegy 80%-án állnak, 

így az anyaország egyetlen régiója sem került be az EU konvergencia célkitűzésének (2007–2013) 

kedvezményezettjei közé. 

15.5. 5. Európa vezető mezőgazdasága 

Annak ellenére, hogy Franciaország az Európai Unió vezető mezőgazdasági termelője, az ágazatnak a GDP-ből 

való részesedése csak 3%, míg a szolgáltatásé már a 70%-ot is meghaladja. A mezőgazdaságnak még 

számottevő szerepe van a foglalkoztatásban az ország nyugati felén, főként pedig a Francia-középhegység 
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területén (8–9%). (Az utóbbi vidék ennek köszönheti – elmaradottsága ellenére – alacsony munkanélküliségi 

rátáit.) 

Franciaországot változatos éghajlatának és talajadottságainak köszönhetően gazdag és sokszínű, valamint a 

természeti adottságokhoz való alkalmazkodás miatt erősen specializálódott mezőgazdaság jellemzi. A nyugat-

európai országok sorában kiemelkedő helyet foglal el kiterjedt mezőgazdasági termőterületeivel. A termelés 

lassú koncentrációja zajlik, a XX. század második felében az átlagos birtokméret háromszorosára emelkedett 

(40 ha). A termelés korszerűsödése révén az előállított érték többszörösére nőtt, a mezőgazdasági termékek 

pedig bőven meghaladják a hazai szükségleteket. Habár a termelési költségek magasak, az EU mezőgazdasági 

politikájának fő haszonélvezőjeként Franciaország a világ legnagyobb mezőgazdasági exportőrei közé 

emelkedett. Az Uniónak az 1990-es években megkezdett agrárreformjai azonban érzékenyen érintik: a termelés 

csökkentéséhez, a birtokok további koncentrációjához és a mezőgazdasági keresők számának visszaeséséhez 

vezetnek (Naylor, E. 1995). 

A francia mezőgazdaság az 1950-es évektől valóságos biológiai és technikai forradalmat élt át: a 

növénynemesítés mellett megsokszorozódott a műtrágya és a növényvédő szerek alkalmazása, 

megtízszereződött a gépállomány. A termelési feltételek javítására – főleg északon – hatalmas területeken (2,5 

M ha) kellett megoldani a vízelvezetés problémáját, délen pedig csaknem 1 millió ha öntözésére rendezkedtek 

be. A belterjes fejlődés komoly beruházási igénye a kis gazdaságok teherviselő képességét meghaladta, s ezek 

egy része tönkrement. 

A francia agrárpolitika fő gondja az, hogy a hozamok növelése révén megsokszorozódott a búza, a kukorica és 

az előállított tej, bor mennyisége, ugyanakkor a ráfordítások növekedése miatt a jövedelmezőség stagnált, a 

személyi jövedelmek alakulása lemaradt a többi ágazat mögött. Egyes termékekből jelentősen növekedtek az 

eladhatatlan készletek. Az EU főként francia érdekeket szolgáló agrárprotekcionizmusának mérséklése, a 

garantált árak és a felvásárlási kvóták csökkentése jelentősen sújtja az ágazatot. Az Országos Agrártudományi 

Kutató Intézet (INRA) szerint 1990-től évente 0,5%-os mezőgazdasági terméknövekedés a jellemző 

(legalacsonyabb a II. világháború befejezése óta), de a termelékenység 1998 óta megtorpant. Nemzeti szinten a 

jövőben a legnagyobb figyelmet az elmaradott agrárterületek fejlesztésére, a természeti erőforrások 

megőrzésére, illetve a fiatal gazdálkodók letelepedésének segítésére fordítják. A célkitűzések megvalósítása 

érdekében az uniós támogatásokat nemzeti támogatással is kiegészítik. 

A francia mezőgazdaságban a főszerep a közép- és nagybirtokoké, a jól gépesített, korszerűen termelő tőkés 

vállalkozásoké; ezek állítják elő Franciaország értékes exportcikkeinek, a gabonának és az olajos magvaknak a 

túlnyomó részét. A mezőgazdasági üzemek alig ötöde nagyobb 50 ha-nál, de ezek szerepe kiemelkedő: a 

legjobb földeken gazdálkodnak, és gyakran saját tartósító-, illetve konzervüzemeik is vannak; ráadásul az uniós 

támogatások legnagyobb haszonélvezői is. A nagyüzemek többsége a Párizsi-medencében, illetve annak tágabb 

körzetében van. 

A gazdaságok mintegy fele családi üzem, amely elsősorban a keleti, déli és nyugati peremekre jellemző. A 

jövedelmezőségük közepes, és az országos termelésben játszott szerepük egyre zsugorodik. Főleg modernizált 

állattartást folytatnak, termékeiket (tej, borjú, sertés, baromfi, tojás) egyre szervezettebben juttatják piacra, 

esetleg feldolgozóüzemek szerződéses szállítói. Az uniós agrárreform különösen a kisebb családi birtokokra 

jelent veszélyt, lévén ezek a legsérülékenyebb elemei a francia mezőgazdaságnak. A családi kisüzemek jó része 

eladósodott, és nehezülő helyzetükben egyre gyakoribb, hogy a család valamely tagja, többnyire a feleség, külső 

munkahelyre kényszerül. 

A birtokok közel harmadrésze kedvezőtlen adottságú térségekben fekszik, és csak feloszthatatlan örökség révén 

maradt fenn. Ezek az ún. „szociális birtokok” kis területűek, gyakran magányos, idős tulajdonosok kezén 

vannak, többségük tejgazdálkodást folytat. Technológiájuk elavult, viszont többnyire nem adósodtak el. Nagy 

számban találhatók az ország középső részén. 

A francia mezőgazdaság erőssége a szervezettsége. A francia parasztok termékeik piacra juttatásán túl az ipari 

feldolgozásra, valamint vetőmagtermelésre, állati tápszer és takarmány előállítására, gép és felszerelés 

kölcsönzésére számos szövetkezetet hívtak életre. A kisgazdaságok majdnem mindegyike egy vagy több 

szövetkezet tagja; ezek a szövetkezetek is specializálódnak egy-egy táj igényeinek megfelelően. Mellettük 

számos érdekképviselet működik, mind állami, mind uniós szinten lobbizva a francia agráriumért. 

A mezőgazdasági terület koncentrációját, a termelés területi specializációját a földhasznosítási módok változása 

követte. Csökkent a szántóterület, a szőlő, a gyümölcsültetvények, valamint a rétek-legelők területe, 

terjeszkednek az erdőbirtokok. Így is az országtest több mint fele (55%) mezőgazdaságilag hasznosított terület, 
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melynek nagyobb része (kb. 60%) – a jó minőségű termőföld – szántó; 35% a rétre, legelőre, 5% a 

gyümölcsösökre, szőlőkre, kertekre jut. 

A mezőgazdaság két fő ágazata közül néhány évtizede az állattenyésztésé a főszerep, újabban viszont a 

fokozatosan nyomasztóvá vált hús- és tejtúltermelés a növénytermesztésnek nyitott tágabb teret. A 

leglátványosabban a gabonatermelés fejlődött; Franciaország ebben ötödik a világ- és első az európai uniós 

ranglistán (65–70 M t). A gabona több mint fele búza, negyede kukorica, hatoda árpa. Termelésük az elmúlt 

másfél évtizedben – az időjárás függvényében kisebb ingadozásokkal – stagnál. A gabonafélék a szántóterület 

50%-át foglalják el. A búza fő termőkörzete Franciaország északi fele, az árpáé a Párizsi-medence; a kukorica a 

Garonne-medencében és Elzászban jellemző. Az ország északi felén a cukorrépa (Franciaország világelső), a 

burgonya és a repce, délebbre a napraforgó igen elterjedt. 

A szőlő (6–8 M t) döntő része a bortermelés (55–60 M hl) szolgálatában áll, így utóbbi esetében Olaszországgal 

vetélkedik a világelsőségért. A szőlővel az északi és északnyugati tájak kivételével az egész országban 

találkozunk. A borok mintegy fele, az asztali borok többsége a mediterrán vidékről, Languedocból és Provence-

ból származik; a minőségi borok hazája Burgundia és Bordeaux környéke, valamint Elzász. Jelentősebb 

bortermelő körzetek vannak még a Loire középső és alsó szakasza mentén, a Rhône és a Saône völgyében, 

valamint a pezsgőgyártásáról nevezetes Champagne-ban és a borpárlatokról (konyak, likőr) híres Cognac és 

Armagnac vidékén (32. ábra). A minőségi borok és borszármazékok jelentős része exportra kerül, de a termelők 

értékesítési gondjait szaporítja, hogy az olcsóbb európai és a feltörekvő tengerentúli borok nagy versenyt 

támasztanak az egyébként is túltermeléssel küzdő francia boriparnak. Ráadásul a hazai fogyasztás is visszaesett 

(1966: 120; 2001: 57 liter/fő), a francia borászok pedig nehezen alkalmazkodnak a változó piaci viszonyokhoz. 
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32. ábra  > Franciaország borvidékei 

Az ország gyümölcs- és zöldségtermelése változatos, de elsősorban belső igényeket elégít ki; a Loire völgyének 

középső része, az alsó Rhône-síkság és a nyugati partvidéken fekvő Charentes a fő termőterületek. Az ország 

almatermelése – Olaszországgal vetélkedve – Európában az első; különlegességnek számít a szőlőtermelés 

északnyugati határán kívül eső hűvös-nedves éghajlatú Normandiában a helybéliek által fogyasztott almabor 

(cidre) és a belőle készült párlat, a calvados. A déli mediterrán éghajlat alatt – mélyen felnyúlva a Rhône 

völgyébe – olajfák, citrusfélék is nőnek, ám termésük a hazai szükségletet nem tudja kielégíteni. A Riviéra ad 

igazán otthont a virágkertészeteknek (rózsa, levendula, leander). A virágokból lepárolt nemes illóolajokat a 

mesterséges illatanyagok máig sem tudták kiszorítani a francia parfümökből. 

Franciaország állattenyésztése nagy takarmánytermő területeivel és tekintélyes méretű állományával fontos 

helyet foglal el az Unión belül, de az ágazat termelékenysége, színvonala alacsonyabb, mint az északabbra 

elhelyezkedő tagországokban. A csökkenő szarvasmarha- (19 M), sertés- (15 M) és juhállomány (11 M) európai 
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viszonylatban jelentős. Az állattartás kiemelkedő körzete az Atlanti-partot kísérő sáv (Normandia, Bretagne: 

sertés, szarvasmarha; Garonne-medence: sertés), de fontos a Pireneusok és az Alpok térsége is (szarvasmarha, 

juh). A szarvasmarha-állomány egy része húsmarha, más része a tejtermelés szolgálatában áll; a tejből főként 

sajtot és vajat állítanak elő, az ország a világ legnagyobb tejtermékexportőrei között van. A háromszáznál is 

több sajtféle közül számos messze földön híres (pl. Camembert, Roquefort), és a világ sajttermelésének kb. 

1/10-ével Franciaország – Németországgal vetélkedve – második-harmadik a nemzetek rangsorában. Az 

Európai Unióban élen álló, nagyobbrészt a gabonatermő körzetekhez igazodó szárnyasállomány (260 M) a 

tojáson, húson kívül egyedi terméket is szolgáltat: a világon előállított hízott máj (liba, mulard kacsa, 

pézsmaréce) 80%-át Franciaország adja. 

Az ország több mint egynegyedét borítja ugyan erdőtakaró, összefüggő erdős felszínek mégis inkább csak a 

hegyvidékeken és a mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területeken maradtak fenn. Ez utóbbiak sorából 

kiemelkedik a Garonne torkolatvidékétől délre elterülő tengerparti Landes; az eredetileg hangás-bozótos tájat a 

XIX. században fenyővel telepítették be, s ma 10 ezer km2-es összefüggő erdőterület. Nagyobb kiterjedésű 

erdők ezenkívül a Pireneusok északi lejtőin, a Francia-Alpokban, a Vogézekben és az Ardennekben, valamint a 

Párizsi-medence peremein találhatók. Az erdők kétharmada magánbirtokosoké, egyharmada községi és állami 

kézben van. 

15.6. 6. A francia ipar kettős programja: növekedés és 
széttelepülés 

A francia ipar termelési értéke alapján a világ élvonalában van. Az ágazat foglalkoztatja a keresők közel 

egynegyedét, ez állítja elő az export értékének több mint 80%-át. Erőssége a hagyományos luxuscikkek 

(parfümök, divatáruk, italok) mellett az állami vásárlásokkal is ösztönzött csúcstechnológiai termékek 

(repülőgépek, radarrendszerek, fegyverek, tömegközlekedési eszközök, atomerőmű-berendezések, elektronikai 

cikkek, gyógyszerek stb.) előállítása. 

Az iparban sokáig nagy szerepet vállalt az állam: a II. világháború után lezajlott államosítások folytatását a 

szocialista kormányok később is erőltették, ám az elmúlt években – részben az EU nyomására – a tendencia 

megfordult, komoly privatizációs programot hajtottak végre, s egyre több szektort nyitottak meg a hazai és 

külföldi magánbefektetők számára. Azonban a mindenkori francia kormányok sokat tettek, tesznek azért, hogy a 

hazai cégeket óvják a külhoni cégek felvásárlási szándékától, például gyakorta állami támogatással segítik elő a 

francia – profilukban akár eltérő  – vállalatok fúzióját, így erősítvén világpiaci helyzetüket. A nagyvállalatok 

termelési részesedése a fémfeldolgozásban, a gép- és textiliparban 40%-os, a vegyiparban és az elektronikában 

60–70% között mozog, míg az autó-, a hajó-, a repülőgépgyártásban, a bányászatban és a kohászatban eléri vagy 

megközelíti a 100%-ot. 

Az energiahordozókat az ország külföldről szerzi be. Kőszénbányászata 2004-ben az utolsó bázison, 

Lotaringiában is megszűnt, így az olcsó importszén fedezi az egyébként is lecsökkent fogyasztást. 

Kőolajtermelése jelentéktelen, az aquitániai mezők (pl. Lacq) földgáztermelése pedig a fogyasztás alig huszadát 

fedezi. A külföldről behozott kőszén főként Dél-Afrikából, Ausztráliából és az USA-ból érkezik, kőolajat 

Norvégiából, az Egyesült Királyságból, Oroszországból és a Közel-Keletről vásárol, a földgázt Norvégia, 

Oroszország, Algéria és Hollandia szállítja. Franciaország a francia érdekeltségű cégeken keresztül nagyfokú 

aktivitást fejt ki a szénhidrogénpiacon, valamint a külhoni kitermelésben és az európai hálózatok, elosztó 

központok kiépítésében. (A világ egyik legnagyobb szénhidrogén-ipari cége a francia–belga TotalFinaElf.) A 

szénhidrogén-vezetékek a nagyobb importkikötőkből (Dunkerque, Marseille–Fos stb.) indulnak az ország 

belseje felé, emellett a szomszédos országokkal, sőt északi-tengeri norvég platformokkal is hálózat köti össze az 

országot. Egyik legnagyobb fogyasztója a cseppfolyósított földgáznak is, mely főként Algériából érkezik. 

Az importfüggőség enyhítése végett korábban a vízenergia hasznosítását növelték, majd szinte példátlan 

egyoldalúsággal a nukleáris energia felé fordultak: jelenleg az USA után a második legnagyobb nukleáris 

kapacitással rendelkezik (58 reaktor). Ennek eredményeként az elektromos áram több mint 3/4-ét az 

atomerőművek, 10–12%-át a vízerőművek szolgáltatják. A felfuttatott termelés révén Franciaország az 

elektromos áram legnagyobb nettó exportőrévé vált az EU-ban. 

Az évtizedeken át folyó uránércbányászat (Vendée, Massif Central) 2001-ben megszűnt, azóta importból 

(Gabon, Niger, Kanada, Ausztrália) fedezik a hazai szükségletet. A világ élvonalába tartozó francia atomipar 

fűtőelemek előállítására és nukleáris hulladék újrafeldolgozására (reprocesszálására) is több üzemet épített. Az 

utóbbiak közé tartozik Európa legnagyobb ilyen létesítménye, a normandiai tengerparton fekvő La Hague. A de 

Gaulle által megindított, sokat bírált francia atomprogram keretében létesített, jelenleg is működő számos erőmű 
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a nagy hűtővíz-igény miatt többnyire a folyók mellé, legkorábban a Loire völgyébe települt; ezek egy része már 

elöregedett, bezárás előtt áll (33. ábra). A másik nagy, modernebb erőműlánc a Rhône völgyében épült fel, itt 

állítják elő a nukleáris eredetű elektromos áram több mint felét. E sorba tartozott a kudarcnak bizonyult 

szaporítóreaktor is (Superphénix): 1997-ben bezárták. Jelentős telephely a La Manche partvidéke, valamint a 

Garonne, a Moselle és a Rajna völgye. Az esetleges terrorveszély árnyéka és egyes civil mozgalmak tüntetései 

ellenére a jelek a nukleáris energia jövőbeli fokozódó szerepére utalnak. A jelenlegieknél kétszer nagyobb 

teljesítményű, hatékonyabb, biztonságosabb harmadik generációs atomreaktorokat (EPR) németekkel közösen 

fejlesztik, s egy nemzetközi konzorcium Dél-Franciaországban építi fel a világ első, kísérleti termonukleáris 

(fúziós) reaktorát (ITER). 

 

33. ábra  > Franciaország atomerőművei 
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A vízi energiát a Rhône és a Rajna folyón épült nagy erőművek hasznosítják; kisebbek a Pireneusokban és az 

Alpokban is szép számban épültek. Érdekesség az árapály-energia hasznosítására az Atlanti-óceán partján, a 

Rance folyó torkolatában létesült, a maga nemében úttörő jellegű, ám csekély teljesítményű erőmű. 

A fémkohászat táplálásához szükséges nyersanyagok viszonylag széles körben, de igen szűkös mennyiségben 

állnak rendelkezésre. A csupán 30%-os fémtartalmú minette-vasérc bányászata, mely – a szénmezők mellett – 

valaha híressé és háborús konfliktus tárgyává tette Lotaringiát, teljesen megszűnt. A kohók Brazília, Ausztrália, 

Kanada és Mauritánia bányáiból érkező vasércet dolgoznak fel. A pár évtizede még Európa élvonalába tartozó 

bauxitbányászat – melynek névadója is francia lelőhely (Baux) – lehanyatlott. Változatlanul említésre méltó a 

kálisó és a kősó kitermelése Elzászban, ami a Rajna vizének egyik nagy szennyezője. 

Az ipar területi elhelyezkedése az utóbbi évtizedek fejleményei nyomán jelentősen módosult, de a korábban 

kialakult különbségek csak halványultak, nem tűntek el. Egyes iparágak – a különböző telepítő tényezők 

vonzásának engedve – többé-kevésbé sajátos térbeli elrendeződést mutatnak. 

Az egykor Lotaringiában összpontosuló, ma is számottevő vaskohászat, acélgyártás régi telephelyeinek egy 

részén még jelen van ugyan (Longwy-tól Thionville-en át Nancy-ig), de súlypontja áttolódott az import vasércet 

fogadó kikötőkbe (pl. Dunkerque, Marseille–Fos). A szénre és ércre települt Le Creusot és St. Étienne 

térségének kohászata, ebből mostanra csak a különleges acélok előállítása maradt meg. Az alumíniumkohászat a 

vízerőművek közelében az Alpok, valamint a Pireneusok vidékén alakult ki. 

A gépgyártás elhelyezkedése részben az alapanyagokat előállító térségekhez, részben a fogyasztópiachoz 

igazodott, de a gyors ütemben fejlődő gépiparnak a decentralizáció keretében számos új központja alakult ki az 

ország kevésbé iparosodott részeiben is. Az autógyártás erre talán a legjobb példa. Az évi több mint 3 millió 

személygépkocsi (és 0,4 millió haszonjármű) gyártásával Franciaország a világ élvonalában van. Ennek döntő 

részét a hazai vállalatok állítják elő: a részben fuzionált Peugeot és Citroën, valamint a Forma–1-ben is 

sikeresen szereplő Renault. Nagyméretű, olykor részegységek előállítására szakosodott üzemek telepedtek a 

Szajna vonalára Párizs–Le Havre között, a Párizsi-medence peremére (Le Mans, Reims), Bretagne-ba (Rennes), 

Normandiába (Caen), az ipari munkahelyekben szegény délnyugatra (Limoges, La Rochelle), a fejlődésében 

visszaeső, új ágazatok meghonosítására kényszerülő északra (Valenciennes, Lille). Ugyancsak kiemelkedő 

szerephez jutott az autógyártásban a keleti országrész (Montbéliard-Sochaux, Mulhouse, Metz, Lyon). Amíg 

korábban az autóipari munkahelyek kétharmada volt Párizs körzetében, jelenleg már csak mintegy ötöde. 

Széttelepült a repülőgépipar is: a párizsi agglomeráció megőrizte ugyan uralkodó szerepét, de már régen 

jelentős központtá fejlődött elsősorban Toulouse, majd Bordeaux, Marseille. Az európai együttműködésben 

gyártott Airbusok a világelsőségért vetekednek az amerikai Boeinggal; a legújabb A380-as típusuk a világ 

legnagyobb utasszállítója. A vasúti kocsik és mozdonyok gyártása Észak- és Kelet-Franciaországban van jelen 

(például a közlekedési csomópontként funkcionáló Lille, illetve Belfort, Mulhouse ad otthont a termelésnek). A 

hajógyártás visszaeső iparág, hagyományos központjai Le Havre, Dunkerque, Nantes, La Rochelle és Saint 

Nazaire. A csúcstechnológiát képviseli a francia űr- és haditechnika (pl. Ariane hordozórakéta, Mirage harci 

repülőgépek, EADS cég), távközlés-elektrotechnika (pl. Sagem cég). A haditechnikai gépek előállító központjai 

Le Creusot és St. Étienne. A mesterséges holdak felbocsátására a dél-amerikai Francia Guyanában építették fel 

az európai űrközpontot (Kourou). A textilipari körzetekhez igazodik az ágazatot kiszolgáló gépgyártás (Lyon, 

Lille, Roubaix stb.). Kiemelhető még az agrárterületekre települt mezőgazdasági gépgyártás és a világ 

élvonalában lévő, nagy hagyományokra visszatekintő kerékpárgyártás. 

A vegyipar északon (Párizs, Szajna-völgy, Lille) és délkeleten (Lyon, Marseille) koncentrálódik, de más 

térségek nagyvárosaiban is jelentős üzemek jöttek létre. Az importált kőolajra telepedett finomítók a 

kikötőkben, nagyobbrészt a Szajna alsó szakaszánál (Rouen, Le Havre), valamint a Rhône folyó deltájában 

találhatók, rajtuk kívül Dunkerque és Bordeaux feldolgozó kapacitása emelhető még ki. A gumiipar a párizsi 

régióban és Clermont-Ferrand-ban (Michelin cég), a gyógyszeripar (pl. Sanofi-Aventis cég) üzemei a 

nagyvárosokban (Párizs, Lyon), kutatóhelyei a kis- és középvárosokban is megtalálhatók. 

A foglalkoztatásban és az exportban valaha fontos szerepet betöltő textilipar ágai közül a pamutipar legnagyobb 

tömörülései a Lille–Tourcoing–Roubaix háromszögben, valamint Mulhouse–Épinal térségében jöttek létre; a 

selyemiparnak a Lyon–St. Étienne körzet vált a centrumává. A gyapjúipar fő központja Lille, amely a 

tradicionális lenszövésnek is otthont ad. 

Franciaország – és főként Párizs – a divatvilág első számú központjának számít, számos híres divatcég neve (pl. 

Dior, Pierre Cardin, Yves Saint-Laurent) fémjelzi az ágazatot. A konfekcióipar három fő központja Párizs, Lille 

és Lyon, de az ország egész területén jelentős üzemek szóródnak szét. A francia parfümök és más 
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kozmetikumok ugyancsak a divatipar hírnevét öregbítik; a parfümök legfőbb előállító helyei Párizs és a déli 

termővidék nagyvárosai (Nizza, Cannes, Lyon, Marseille). 

Az élelmiszeripar ágai közül a malom- és cukoripar, a konzervgyártás a nyersanyagtermelő területekre 

települtek, a többiek zöme a fogyasztópiacok közelében tömörül. Termelésével, exportjával a világ élvonalában 

van a francia cukor- (pl. Béghin Say cég) és növényolajipar. 

15.7. 7. A legdinamikusabb szektor: a szolgáltatás 

A szolgáltatási ág fejlődése – amely az utolsó négy évtizedben gyorsabb volt, mint az iparé – ma is töretlen, a 

jelenlegi munkahelyek túlnyomó része az utóbbi néhány évtizedben létesült. Az egyre bővülő, sokoldalú 

szolgáltatások a gazdasági növekedés motorjai. Jellemző az állami részesedés magas aránya, továbbá a női 

munkaerő fokozott foglalkoztatása. A legsajátosabb azonban a térbeli koncentráció: mind a keresőknek, mind az 

ágazat forgalmának jelentős része a párizsi régióra jut; kiemelkedő szolgáltató központ még Marseille, Lille és 

Lyon is. A nagyvárosok mellett a déli térségek életében játszik még fontos szerepet a szolgáltatás; ott az aktív 

népesség 75–80%-át köti le, főleg a szezonális munkát kínáló turizmus révén. 

A turizmus az egyik legtermelékenyebb szolgáltató ágazat. Az ország különböző természeti tájai, hosszú 

történelmének emlékei (pl. 28 világörökség-színhely), változatos kultúrája (folklór, gasztronómia stb.) mind a 

kül-, mind a belföldi turizmus számára sokféle lehetőséget nyújtanak. Ennek kihasználtságát mutatja, hogy az 

ágazat a GDP közel 7%-át adja, és közvetlenül vagy közvetve mintegy 2 millió főt foglalkoztat. Az évi 75–78 

millió külföldi turistával Franciaország messze vezeti a WTO ranglistáját, de nagyarányú a belső turizmus is, 

aminek kedvez, hogy európai viszonylatban a leghosszabb fizetett szabadságot a franciák harcolták ki. A 

fővárosi régió, a Côte d‟Azur és az Alpok a leglátogatottabb, a vendégéjszakák több mint felét itt regisztrálják, 

ám csak a déli, tengerparti régiók és Korzika esetében járul hozzá az ágazat több mint 10%-kal a regionális 

GDP-hez. 

A déli-délkeleti zóna a fürdő- és a síturizmus központjai, a leglátogatottabb helyek viszont Párizsban és 

környékén vannak (a francia statisztikák szerint a Disneyland, az Eiffel-torony, a Louvre és a Pompidou 

Kulturális Művészeti Központ a listavezetők). Sok turistát vonz az évente megrendezésre kerülő Tour de France 

kerékpáros verseny, a Cannes-i nemzetközi filmfesztivál, a 24 órás Le Mans-i autóverseny. Sok hódolója van az 

ország tájanként változó gasztronómiai „kincseinek” és borainak is; az országot a borturizmus-borutak 

szülőhazájának tekintik: az első utak az 1950-es években Champagne és Elzász vidékén létesültek. 

Franciaországból indult útjára a „vissza a természethez” idegenforgalmi irányzat is, melyben a legendás Club 

Méditerranée játszott vezető szerepet. 

A közlekedési hálózat fejlesztéséért a mindenkori francia kormányok komoly beruházásokat eszközöltek, ennek 

köszönhető a modern és jól működő közlekedési rendszer. A fejlesztési programok időben és költségben 

közelebb hozták a vidéki Franciaországot Párizshoz, és ezzel a területfejlesztés céljait, egyszersmind azonban a 

főváros monopolisztikus érdekeit is szolgálják. A tömegközlekedési eszközök többsége francia gyártmányú. 

Mind a közúti, mind a vasúti közlekedésnek a főváros az uralkodó központja, ám a sugaras hálózat lassan 

oldódik (34. ábra). Az áru- és személyszállításban, melynek fő tengelye a Párizs–Marseille szakasz, ez kevésbé 

érződik. A közúthálózat jól kiépített, de a modern, többsávos autópálya-rendszer kialakulása eleinte lassan 

haladt a nem túl sűrűn lakott Franciaországban. A ma már mintegy 10 000 kilométernyi autópálya építését 

részben állami, részben vegyes tulajdonú gazdasági társaságok finanszírozták, így jelenleg több mint egy tucat 

cég kezelésében vannak fizetős pályaszakaszok. Az 1937 óta állami kezelésben lévő vasút világviszonylatban is 

az élen járók közé tartozik színvonala, teljesítőképessége alapján. Párizs és az egymástól is nagy távolságra lévő 

regionális központok összeköttetésének javítása érdekében indult meg a nagy sebességű vasútvonalak (TGV, 

230–260 km/h) kiépítése. Az első ilyen vonal Párizstól Lyonig létesült (1981–1983), ezt követte a Tours-ig és 

Le Mans-ig futó vonal, valamint a Lyon–Marseille és a Párizs–Lille–Calais pálya építése. Utóbbi a Csatorna-

(Euro-)alagút megépülésével (1994) Anglia felé folytatódik. Az alagút a hozzá fűzött reményeket pénzügyi 

szempontból nem váltotta be, s így az üzemeltetője – Európa legnagyobb magánkézben lévő infrastrukturális 

társasága – óriási adósságot halmozott fel. 
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34. ábra  > A francia közlekedési hálózat a XXI. század elején – autópályák (A), TGV (B) 

A Lille–Marseille (1200 km) táv vasúton történő megtételéhez 1950-ben 11 órára volt szükség, napjainkban 

mintegy 4,5-re; a Párizs–Brüsszel utazás sem vesz igénybe többet másfél óránál. Az utazási idő csökkenésének 

számos hatását mutatták ki: visszaesett a körülményesebb belföldi légi közlekedés forgalma, növekedett a 

dezurbanizációban, s így a hosszú távú ingázásban részt vevők aránya, valamint új kis városközpontok 

(lakóházak, irodaépületek, kereskedelmi, szórakoztató egységek, szállodák) épültek a TGV-állomások 

közelében. 

A légi közlekedésben meghatározó szerepe van a – részben francia állami tulajdonban lévő – Air France–KLM 

cégcsoportnak, a világ vezető légitársaságának; a társaság az egyik legkiterjedtebb légi úthálózattal rendelkezik 

(kb. 200 úti cél több mint 80 országban), és utasainak száma meghaladja a 70 milliót. A kora technikai 

csodájának számító, de pénzügyi veszteséget hozó, majd 2003-ban le is állított francia–angol gyártmányú, 

szuperszonikus Concorde gépek kivonása óta majd 400 darabos gépparkja nagyobbrészt Airbusokból áll. Párizs 

több repülőterével a nemzetközi légi forgalom egyik legnagyobb európai gócpontja (több mint 120 ország 450 

városába indulnak járatok). A rendkívül gyors felszíni közlekedési lehetőségek mellett igény van a belső légi 

járatokra is, elsősorban az északi fekvésű főváros, valamint a déli nagyvárosok, üdülőközpontok közötti 

forgalom ellátására; a belföldi járatok számát tekintve Franciaország első helyen áll Európában. A belvízi 

közlekedés az elmúlt évtizedekben nagyon visszaesett. A tengeri szállítás viszont – főleg a nyersanyagok 

importja miatt – ma is számottevő; legnagyobb áruforgalmú kikötői Marseille, Le Havre, Dunkerque, St-

Nazaire, Calais, Rouen. 

A francia tudományos élet alapját az egész országban egyenletesen eloszló, nagy egyetemek képezik (35. ábra); 

többet közülük a II. világháború után alapítottak. Az 1968-as diáklázadás után a jobbára állami tulajdonban lévő 

egyetemek korlátozott belső autonómiát kaptak, de a legfőbb problémát a diákok túl nagy létszáma és könnyen 

fellángoló „forradalmi hangulata” jelenti. A felsőoktatás és a tudományos élet legjelentősebb centrumai Párizs 

mellett Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Aix-en-Provence, Lyon és Lille. 
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35. ábra  > A francia egyetemek területi eloszlása Ardagh, J.–Jones, C. (1999) nyomán, kiegészítve 

Franciaország élen járt Európában a tudományos innovációk fellegvárainak számító technológiai parkok és 

technopoliszok létesítésében. Az egész országot átfogó hálózat az 1980-as évektől kibontakozó új regionális 

politikának hatékony eszköze, amely a régi ipari területek, városok gazdasági struktúraváltását (pl. Lotaringia: 

Metz, Nancy; St. Étienne) és az új ipari területek felfuttatását segíti (pl. Dél-Franciaország: Sophia Antipolis, 

Grenoble–Meylan; Észak-Franciaország: Rennes). Mellettük több francia nagyvárosban, köztük Párizsban 

(Paris-Sud) is alakultak gyakran városnegyednyi területű, a helyi egyetemekkel szoros kooperációt kiépítő 

tudományos parkok (Benko, G. 1992). 

15.8. 8. Franciaország szíve: Île de France 

Franciaország „sokféle formájú és színű kockákból” összeálló mozaik, ám a kockák szilárdan össze vannak 

tapadva: közlekedési és kommunikációs vonalak szövik egybe a tájakat és a régiókat, a falvakat és a városokat 

(„Franciaország egy és osztható” írta Fernand Braudel [2003]). A szerves egység kialakulásában szerepet 

játszott az irodalmi francia nyelv oktatásának elterjedése az elemi iskolákban, a különböző népcsoportok lassú 

keveredése (pl. a szülőföldtől gyakorta elszakító kötelező katonai szolgálat vagy a munkakeresés céljából történt 

migráció miatt), a tökéletesedő – főleg vasúti – közlekedés és ezáltal a kereskedelmi kapcsolatok fejlődése. A 

megosztottság, a sokszínűség azonban máig jelen van, és a legkülönbözőbb formákban és területi 

kiterjedésekben érhető tetten. 
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Például máig őrzött hagyományokban is fel-felbukkannak Észak és Dél eltérő történelmi múltjának nyomai: 

északon a frank, a romanizált délen viszont a római jog alapján szerveződött hosszú időn át a kora középkori 

társadalom élete. A későbbiek folyamán is legalább négy irányból érte tartós hatás a nagy területű országot; ezek 

nyomán a településmódban, a gazdálkodásban, az életmódban elkülönült egymástól egy atlanti, egy északi, egy 

kontinentális, illetve egy mediterrán vonásokkal felruházott Franciaország. A térségi különbségek a 

legkülönbözőbb formákban érhetők tetten: például a Le Havre–Orléans–Genfi-tó vonaltól északra az 

„openfield”, azaz elkerítetlen földbirtok a jellemző, az Atlanti-óceánra néző partvidéken a kerített föld, a 

„bocage” az uralkodó; de a számos nyelvjárás, a több száz fajta sajt, vagy akár a tetőfedő anyagok regionális 

különbségei is mind-mind a sokszínű Franciaország hű tükrei. 

A különböző felosztások közül nehéz kiválasztani a mérvadót; végül a vitatható, de statisztikai, regionális 

elemzési szempontból megfelelő, több esetben akár történelmi gyökerekkel is bíró (NUTS 2) régiókat emeltük 

ki, csoportokba szedve. 

Az ország szíve a fővárosi régió, Île de France. Az európai nagyvárosi térségek közül kiemelkedik közel 11 

milliós népességtömörülésével, fejlettsége alapján pedig az Unió egyik vezető régiója. Franciaországon belüli 

túlsúlya a dekoncentrációs programok ellenére megmaradt. A régió szívében helyezkedik el Párizs (2150, ev. 

9650),16 Franciaország fővárosa, melynek korai fejlődése a Párizsi-medence közepén elfoglalt előnyös földrajzi 

helyzetével és a Szajna szigeteinek, vízi útjának, folyami átkelőhelyeinek vonzerejével magyarázható. 

A több mint kétezer éves település magját a kelta parisii törzs a folyó szigetén (Cité) építette fel, mely a rómaiak 

idején várossá fejlődött (Lutetia). Egy ideig a frankok, majd a XII. századtól a francia uralkodók székhelye. A 

kora középkorban indul gyorsabb fejlődésnek: városfalat kap (Fülöp Ágost), lerakják a Notre-Dame-

székesegyház alapjait, 1215-ben megalakul Párizs első egyeteme (Sorbonne). A viharos történelmi események 

után (angol fennhatóság) a reneszánsz idején ismét virágzik a város, annak ellenére, hogy XIV. Lajos a királyi 

udvart Versailles-ba helyezi át. Hidak, erődítmények (Bastille), tekintélyt sugárzó épületek (Louvre, Invalidusok 

Dómja, Tuileriák) létesülnek. Az egyre tágabb kört övező városfalak nem korlátozzák a város fejlődését, a 

félmilliós város egymás után nyeli el a környező kistelepüléseket. Területét már a XVIII. század elején húsz 

kerületre osztják. A főváros mai képe a XIX. század második felében alakul ki: a munkásnegyedekkel túlzsúfolt 

városban Hausmann báró irányításával új utakat nyitnak, kiépítik a kör- és sugárutak (boulevards) rendszerét. A 

város infrastruktúrájának fejlődése (csatornahálózat, gázvilágítás, pályaudvarok építése, omnibuszhálózat, 

földalatti vasút) már egy világváros alapjait teremti meg. Párizs a hatalmas, merész és modern külsejű épületek 

városa: az Eiffel-torony, az UNESCO-székház, a Pompidou Központ, a Bastille Opera, a Louvre udvarának 

üvegpiramisa mind-mind a modern építészet városképet átformáló, így a viták kereszttüzében álló alkotásai, ám 

az – évente mintegy 30 millió – turista szemszögéből Párizs szerves részeivé váltak, akárcsak a Champs-Élysées 

tengelyének folytatásában épült új diadalív (Grande Arche) és a körülötte az 1980-as évek végére felnövekedett 

csupa üveg felhőkarcoló irodaházakkal zsúfolt új peremvárosi centrum, a Défense. Ez utóbbi Európa 

legnagyobb központi üzletnegyede lett hatalmas bevásárlóközponttal, szállodákkal; a modern épületek 135 ezer 

ember – jobbára irodai, irányító vagy információtechnikai – munkahelyét foglalják magukban. 

Párizs a politikai, tudományos és kulturális élet nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő centruma, mely a 

világvárosi rang minden követelményét kielégíti. Elővárosaival együtt több mint száz felsőoktatási 

intézménynek, hatvan múzeumnak és mintegy száz színháznak ad otthont. A gazdasági élet szervezési 

központja, nemzetközi nagyvállalatok, biztosítók, bankok, kereskedelmi társaságok centruma, és számos 

nemzetközi szervezet (pl. OECD, UNESCO) is székhelyéül választotta. Az ipari tevékenység, sőt a tercier 

ágazatok egy része is az elővárosokba húzódott ki, s magának a fővárosnak a szolgáltatási jellege még inkább 

kidomborodott. 

A főváros körzetének népessége gyorsan duzzadt, az elegáns régi városkák és számos, a II. világháború után 

épült vasbeton alvóváros szívta fel az ország más térségeiből áttelepülőket, illetve az elmúlt időszakban a 

kiköltöző párizsiakat. Az agglomerációhoz jelenleg több mint 1500 település tartozik; Párizs vonzáskörzetének 

határán öt tervszerűen fejlesztett előváros is felépült. Párizst az elővárosok kettős gyűrűje veszi körül: a 

rendkívül sűrűn lakott belső gyűrű (Petite Couronne) és a lazábban benépesített külső gyűrű (Grande Couronne). 

Ez utóbbi zöldövezetet von a főváros köré; beléágyazódott a páratlan szépségű palotáknak otthont adó 

történelmi városok (Versailles, Rambouillet, Fontainebleau) és modern elővárosok laza szövevénye, a főváros 

hatalmas repülőtereivel (Orly, Le Bourget, Charles de Gaulle). Napjainkban a központi város népessége fogy, 

ám a két körgyűrű népessége nő, igaz, a belsőé már csak szerény mértékben. 

                                                           
16 A francia statisztika számszerű különbséget tesz a település (commune) és a városi agglomeráció között (unité urbaine = egy vagy több 
település, lakosságszáma >2000 fő, épületek között nem nagyobb a távolság, mint 200 méter). A városoknál zárójelben e két adat szerepel. 
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A régió mezőgazdasága visszaszorult; a fővárostól távolodva a zöldség- és virágkertészetek helyét a Párizsi-

medencére jellemző gabona- és cukorrépaföldek veszik át, de jelentős területet borítanak erdők is. A régió ipara 

sokszínű, kulcsiparágai a szuburbanizációs övezetben az elektronika, a gépjárműgyártás (Renault, Citroën), a 

repülőgépgyártás, a gyógyszeripar, valamint a fővárosba összpontosuló könnyűvegyészet (pl. illatszergyártás), 

könyvnyomtatás, ruházati és divatipar, ékszeripar, luxustermékek előállítása. A lakosság több mint 80%-át 

foglalkoztató szolgáltatásban a térség sűrű tömegközlekedési hálózatát fenntartó és a jelentős légi forgalmat 

lebonyolító cégek mellett a bankok, biztosítók, kiterjedt üzlethálózatok és a közigazgatás játsszák a vezető 

szerepet. 

15.9. 9. A dekoncentráció színtere: a Párizsi-medence 

A párizsi régió tengerparti szomszédja a közigazgatási szempontból kettévágott Normandia, melynek lakossága 

erős identitástudattal kötődik a karakteres tájhoz. Településein a II. világháború (szövetségesek partraszállása) 

mély nyomokat hagyott. Virágzó mezőgazdaság jellemzi: a tejelő szarvasmarhatartás, gabonatermesztés mellett 

pikáns sajtjai (pl. Camembert), almabor-párlata (Calvados), versenylótenyésztése és a len termesztése hírneves. 

Felső-Normandia fejlettsége alapján a francia élbolyban van, mivel magában foglalja a lendületesen iparosodott, 

sűrűn benépesült Szajna-völgyet. A Párizstól nyújtózkodó ipari tengely a tradicionális textil- és papíripar, 

valamint a kőolaj-finomítás, vegyipar mellett az autóipar, az elektronika és a gyógyszeripar gyűjtőhelye; a 

térség ipari termelésében jelentős szerepet játszik az elektromosenergia-előállítás (atomerőművek). A dagály 

idején tengeri hajókkal járható folyó partján található a főváros első számú importkikötője, Felső-Normandia 

büszke központja, Rouen (110, ev. 390). A gótikus katedrálisáról nevezetes „múzeumváros” iparában a 

vegyészet, papíripar mellett tovább él a nagy múltú fonás és szövés is; a közelmúltban az autó- és repülőgépipar 

telepedett itt meg. A folyó torkolatában fekszik Franciaország második legnagyobb kikötője, az „Óceán kapuja”, 

Le Havre (185, ev. 250). A XVI. században létesült óriási kikötő adott lendületet a város fejlődésének, melyet 

megtört, hogy a II. világháború szinte a földdel tette egyenlővé. A régi helyén felépült modern város kikötőjében 

a forgalom nagy hányadát az olajszállítás teszi ki, hatalmas finomítók üzemelnek a torkolatban; emellett a vegy- 

és az autóipar is számottevő. Alsó-Normandiában erősebb a mezőgazdaság szerepe; a belső területeken elszórt, 

szerényebb ipar (kiemelkedik az autógyártás) mellett a tengerparti idegenforgalom (Cherbourg) és újabban a 

fellendülő osztrigatenyésztés is jelentős. Alsó-Normandia központja, Hódító Vilmos egykori székhelye, Caen 

(110, ev. 200) az egykori ércbányák örökségét megtartó vasművel, elektronikai, autó- és gyógyszeriparral, régi 

egyetemmel; csatorna köti össze a tengerrel. A Cotentin-félsziget messze kiugró La Hague-fokán Európa 

legnagyobb atomipari reprocesszáló üzeme működik. 

A Párizsi-medence északi részén fekvő dimbes-dombos Pikárdia termékeny agrártáj, ahol hatalmas méretű 

gazdaságokban termelik a gabonaféléket és a cukorrépát. A dinamikus iparágak kevésbé honosodtak meg a 

térségben. A régió székhelye a középkor óta bársonyáról és remekművű gótikus székesegyházáról híres Amiens 

(135, ev. 160); a város sok kisebb-nagyobb üzemét a Párizs környéki iparhoz fűzi beszállítói kapcsolat. 

A Párizsi-medence keleti régiója az észak–déli irányba hosszan elnyújtózó, két tájat felölelő Champagne-

Ardennek. Déli, nagyobb része tágas, mészkődombokkal tarkított síkság; a Párizsi-medence jellegzetes 

gabonatáblái (búza, árpa) mellett sokfelé megterem a szőlő is, melyet még a rómaiak honosítottak meg. A 

Reimstől délre fekvő dombos területek savanykás, karcos bora nem volt kelendő; annál zamatosabb a világ 

legismertebb pezsgője, a champagne, melyet a silány borból állítanak elő. A szétszórt kisebb városokban az 

élelmiszeripar és a textilipar jellemző. Északon a tájkép erdővel borított fennsíkokra vált; ez már az Ardennek 

vidéke, a temérdek véráldozatot követelő német–francia csaták színtere. Kisebb állattenyésztő farmok, a vas- és 

acélipar néhány telephelye létesült a térségben, melyet fontos közlekedési útvonalak metszenek. Gazdasági 

profilja az utóbbi időben telekommunikációs cégekkel bővült. A régió központja a pezsgőgyárairól és 

katedrálisáról híres Reims (185, ev. 220), a francia királyok hajdani koronázóvárosa. 

A fővárostól délkeletre, ahol a Párizsi-medencét övező dombok a Francia-középhegység irányába kezdenek 

emelkedni, fekszik Burgundia. Az egykor erős, független hercegség a középkori kereszténység egyik központja 

volt; ma alacsony népsűrűséggel, ám virágzó mezőgazdasággal jellemezhető térség, melynek gazdag történelmi 

múltját számos apátság és elegáns kastélyok idézik. Ipara diverzifikált (pl. fém-, vegy-, élelmiszeripar); 

nehéziparából a hajdan szebb időket megélt Le Creusot-i szénbányakörzetre települt acélipar emelhető ki. 

Mezőgazdasági termékei közül a marhahús (Charolais-fajta) a legjobb minőséget képviseli, a burgundi vörösbor 

pedig világhírű. A kis gazdálkodó társaságok óriási kampányt folytatnak boraik hírnevének növelésére, és 

számos esemény (szüreti ünnepségek, boraukciók), valamint a gasztronómiai élvezetek vonzzák a turistákat a 

régióba. Burgundia vezető városa, az ízletes mustárjairól ismert Dijon (150, ev. 240), kereskedelmi és kulturális 

központ; élelmiszer-, fém- és elektronikai ipara az elővárosokba települt. 
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Az ország leghosszabb folyója, a Francia-középhegységből eredő Loire a hegységet elhagyva nyugatra fordul, 

és termékeny síkságon végigkanyarogva éri el az óceánt; eközben két terjedelmes régiót, Közép-

Franciaországot (Centre) és a Loire-vidéket (Pays de la Loire) szeli keresztül. A vidék enyhe éghajlata, vadban 

gazdag erdői és Párizs közelsége miatt a francia királyok kedvelt pihenőhelye volt, amire a folyó partján 

sorakozó számos gyönyörű, jelentős idegenforgalmat vonzó kastély emlékeztet. A történelmi emlékek 

kincsestáraként ismert régió szíve, Tours körzete „Franciaország kertje”, ahol kitűnő gyümölcs (pl. dinnye, eper, 

őszibarack) és zöldség (pl. spárga) terem, s az itteni szőlőből gyöngyöző fehér- és testes vörösborok is 

készülnek. A Tours-tól északra fekvő, rendkívül termékeny talajú síkság a gabonafélék (búza, árpa, kukorica) 

hazája. Centre az ország vezető gabonatermelő régiója, de húsmarha- és juhtenyésztése is jelentős. Gyárainak 

java részét a párizsi ipar decentralizációjának köszönheti: a Loire mentén a gyógyszer- és kozmetikai vegyészet, 

az északi térségben az elektronika és a gépgyártás, a nagyvárosokban a vegyipar (gumi, műanyag) telepedett 

meg. A régió atomerőműveiből származik a nukleáris eredetű elektromos áram közel egynegyede. Virágzó 

városai Tours (135, ev. 300) és Orléans (115, ev. 260). A Loire alsó szakaszát zöldséges- és virágoskertek, 

gyümölcsösök és szőlőültetvények kísérik, néhol bortermő körzetek alakultak ki. Mégis az állattenyésztésé a 

vezető szerep (szarvasmarha, sertés, szárnyas), ennek termékeivel az egyik vezető térsége az országnak. A 

hagyományos iparágak (hajógyártás, élelmiszer-, ruha- és cipőipar) mellett a vegyipar és az elektronika is 

kibontakozott. Központja a közigazgatási határmódosítások révén ebbe a régióba átkerült nagy múltú breton 

város, Nantes (250, ev. 500). Forgalmas atlanti kikötő, import nyersanyagokat feldolgozó ipari metropolisz 

(kőolaj-finomítás, színesfémkohászat), tőzsde- és bankközpont. A modern iparágak (elektronika, űrkutatás) 

gyárai fokozatosan átvették az előkikötőjében, St. Nazaire-ben (70, ev. 140) összpontosuló, ma már csak 

nyomaiban fellelhető hajógyártás szerepét. Le Mans (145, ev. 190) autóiparával (Renault), autóversenyeivel, 

Angers (155, ev. 230) oktatási, pénzügyi és katonai funkciókkal tűnik ki a városok közül. 

15.10. 10. Az ipari válság és megújulás színtere: Északkelet-
Franciaország 

Az ország északi csücskében fekvő, sűrűn lakott Nord-Pas-de-Calais régió évszázadokon át a kereskedők és a 

francia földre betörő fegyveres hódítók fő útvonala volt. A két világháborút megsínylette a térség, több ezer 

katonai temető emlékeztet a nagy csatákra. A szomszédos Flandriára hasonlító komor síkságon a gabonafélék 

mellett len, komló és cikória terem, és kisebb tejgazdaságok működnek. Élelmiszeripara most is virágzik, de a 

középkorban gyökeret vert textilipar mellett a XIX. században kibontakozó szénbányászat, acélipar és 

hajógyártás is válságba került, számos gyár bezárása és jelentős létszámleépítés árán tudták csak stabilizálni a 

térség gazdaságát. A páratlanul magas munkanélküliség csillapítására és az elvándorlás megfékezésére azonban 

jó esélyeket nyújt a külföldi befektetések révén modernizálódó ipar (autógyártás, vegyipar), a kereskedelmi 

határok megszűnte és az Euroalagút fejlődést serkentő hatása. A tengerparti halászkikötők adják az ország 

halfogásának negyedét, a feldolgozók pedig a kereskedelmi forgalomba kerülő fagyasztott hal háromnegyedét. 

Székhelye, a belga határon fekvő méltóságteljes flamand város, Lille (225, ev. 1000) kimagasló textil- és 

gépipari központ. A város vasúti csomópont, ahol a London, a Párizs és a Ruhr-vidék felől induló vonalak 

összefutnak; agglomerációja a határon is átnyúlik. Textilipara fokozatosan a környező városokba is átterjedt: 

Roubaix (95) a gyapjú-, Tourcoing (90) a pamutfeldolgozás fellegvára. Keletebbre Valenciennes (45, határon 

átnyúló ev. 340) kohászatigép-gyártó központ. A tengerparton Dunkerque (70, ev. 190) az ország legnagyobb 

kikötői közé tartozik, elsősorban kőolajat, vasércet importál és dolgoz fel (kőolaj-finomítás, kohászat, 

jutaszövés). Calais (75, ev. 100) és Boulogne az Anglia felé irányuló komphajóforgalom kikötői, az utóbbi az 

ország vezető halászati bázisa. Calais közelében van az Euroalagút kiindulópontja. 

Az északkeleti ipari térség másik válságba jutott régiója Lotaringia. Nagy hagyománya van a nehéziparnak: a 

Longwy és Thionville körüli vasércre és a Forbach környéki szénmezőkre települtek Franciaország legfontosabb 

vas- és acélművei. A bányák bezárása után a megtizedelt vasműveket átszervezték, így már ismét nyereségessé 

váltak; jelenleg a régió adja az ország nyersvastermelésének jelentős részét, az acél bő egynegyedét. A régió 

régebben Elzásszal együtt sokat szenvedett a német szomszédságtól, Németország két ízben is megszerezte 

(1871–1918, 1940–1944). Mára azonban a francia–német együttműködés és kereskedelem közvetítőjeként 

földrajzi helyzete előnyösre fordult. Mezőgazdaságára a tejelő szarvasmarhatartás a jellemző, a keleti részén 

húzódó Vogézek több kisvárosa pedig textiliparából él. A modern ipar két egymással vetélkedő központja a gall 

alapítású, jelenlegi székhely, Metz (125, ev. 320) és a lotaringiai hercegek által a XI. században létesített Nancy 

(105, ev. 330). Metz élénk, fejlődő város, közlekedési csomópont, jármű- és elektronikai iparral, a csöndesebb 

és konzervatívabb Nancy a kohászat és gépgyártás mellett a kutatási tevékenységet fejleszti. 

A Vogézek hosszú vonala választja el Lotaringiától a legkisebb területű régiót, a Rajna bal partján fekvő 

Elzászt, amely a német–francia viszályok tárgyaként Lotaringia történelmi sorsában osztozott. A Rajna-árok és a 

szőlőskertekkel borított lankás hegyoldalak lakossága még széles körben használja a helyi német dialektust, és 
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települései is a szomszédos németországi falvakat, városokat idézik. Az elzászi rizlingszőlőből készült zamatos 

fehérborokat népszerűsítő túrák az 1950-es évek óta mintául szolgáltak arra, hogyan lehet egy termék 

bemutatásától a vidék felfedezéséig tartó programot szervezni az idegenforgalom növelése céljából. A síkságon 

gabona terem, a magasabb fekvésű hegyi legelőket pedig a szarvasmarhatartás hasznosítja. Elzász az egyik 

legfejlettebb régió a főváros térsége után, itt a legalacsonyabb a munkanélküliség is. A siker nyitja a magas 

színvonalú oktatásban, a dinamikus iparban és a fejlett szolgáltatásokban, valamint a határ menti fekvés 

előnyeiben rejlik. Nemzetközi nyitottsága (Svájc, Németország, Hollandia felé) jelentős külföldi tőkét vonzott, 

ez felgyorsította gazdaságának átalakítását. A külföldi és francia vállalatok nagyüzemei dominálnak a 

gazdaságban, melyeket jól egészítenek ki a kis- és középvállalkozások. A gépgyártás, a vegyipar mellett az 

elektronika és a telekommunikáció emelhető ki, de Elzászban vannak Franciaország legnagyobb serfőzdéi is. 

Vezető városa, Strasbourg (275, határon átnyúló ev. 430) forgalmas rajnai kikötő, gép-, textil- és élelmiszeripari 

központ, a Marseille mellől induló, Németországba vezető kőolajvezeték állomása, több EU-intézmény, köztük 

az Európai Parlament székhelye. A Rajna körzetében elhelyezkedő Mulhouse (110, ev. 230) autó- és textilipari 

város, közös repülőtere van a svájci Bázellel és a németországi Freiburggal. 

Franciaország keleti feléhez tartozik még a Svájcból átnyúló Jura-hegységet magába záró, kevésbé ismert 

Franche-Comté régió. Mezőgazdaságában a szarvasmarha-tenyésztés és a tejtermékek előállítása dominál. 

Egyetlen jelentősebb városa a régi óraiparáról híres Besançon (115, ev. 130), mégis ez a legiparosodottabb 

régiója Franciaországnak, a lakosság közel 40%-a dolgozik ebben a szektorban. Az autógyártás létrejötte annak 

köszönhető, hogy Montbéliard-ban létesített acélművet a Peugeot család 1810-ben, és az üzem utóbb gépkocsik 

előállítására tért át; napjainkban évente több mint 400 ezer jármű kerül ki a világhírű cég itteni összeszerelő 

üzemeiből, amelyek a sok alkatrészgyártó vállalkozásnak is munkát adnak. A régió iparában más jelentős 

konszernek is jelen vannak, és gyártják itt a TGV vasúti szerelvényeit is. A tradicionális óraművesség pedig jó 

alapul szolgált a mikrotechnológia, a precíziós műszergyártás és az elektronika fejlődéséhez. 

15.11. 11. A kétarcú Közép-Kelet-Franciaország 

Az ország közepén a Francia-középhegység térsége központi fekvése ellenére gazdasági perifériának számít. 

Elöregedő, fogyó népességű, elmaradott agrárkörzet, melynek nagy részét Auvergne és Limousin régiói foglalják 

magukban. Az elszigetelt térség gazdasági fejlesztése eddig nem hozott átütő sikereket. Északi részén a 

gabonafélék mellett cukorrépát és dohányt termelnek; a völgyekben gyümölcsösök díszlenek (alma, körte, 

cseresznye), míg a fennsíkokon a juh- és marhatartás a jellemző. Csendes városai sorából Auvergne központja, 

Clermont-Ferrand (140, ev. 260) emelkedik ki. A helyi vízenergiára támaszkodva jelentős vegyiparral 

(Michelin gumigyár) rendelkezik. A térség nyugati felében Limoges (130, ev. 170) Limousin csökkenő 

népességű közigazgatási központja, a helyi kaolint feldolgozó minőségi porcelángyártás, valamint a zománcipar 

fellegvára. A vulkanikus terület gazdag hőforrásokban, melyekre számos fürdőhely épült, például Vichy, a II. 

világháború idején a németek által életre hívott francia bábkormány székhelye. 

A Francia-középhegységtől keletre fekszik a Rhône-Alpok régió. Ez az ország második legjelentősebb gazdasági 

körzete, ahol több mint 5 millió lakos él. A Saône és a Rhône völgye alkotja a régió tengelyét, de keleten 

kiterjeszkedik az Alpok területére, nyugaton a Loire felső szakaszára; ez a körülmény gazdaságának 

sokoldalúságára is utal. Viszonylag sok nagyváros alakult ki területén. A Rhône-völgy jómódú gazdaságai 

különösen borszőlőikről világhírűek (Beaujolais). Az alpesi területeken a szarvasmarhatartás és az 

idegenforgalom a megélhetés fő forrása, a vidék gyógyfürdőkben és klimatikus gyógyhelyekben is bővelkedik. 

Vezető városa, Lyon (465, ev. 1350) a Saône és a Rhône találkozásának közlekedési csomópontjában épült, 

valaha a selyemtakácsok városaként vált ismertté. Ma már az ország második legjelentősebb pénzügyi (tőzsde) 

és ipari központja; nemzetközi szerepköre is kiterjedt, számos multinacionális vállalat székhelye. A környező 

ipari övezetben igen sokoldalú textilipar (selyem, műszál, pamut, gyapjú), teherautógyártás, gépipar, 

elektronika, festékgyártás összpontosul. Kimagasló rangú felsőoktatási és kulturális központ. Lyon 

elővárosainak népessége folyamatosan nő. Nyugatra fekszik a térség egyetlen válságba került városa, St. Étienne 

(175, ev. 290). XIX. századi nehézipara, fegyvergyártása a környék bányászatával együtt visszafejlődött, csak 

elcsúfított arculata („fekete város”) maradt örökül; újabban kulturális funkciókkal igyekszik kárpótolni magát. A 

Francia-Alpok nagy idegenforgalmat vonz, a síturizmus egyik fellegvára (Chamonix); tájainak ölelésében, az 

Isère völgyében van Grenoble (160, ev. 420), a káprázatos ütemben gyarapodó tudományos és kutató-fejlesztő 

központ, mely erőművi berendezések gyártásával és elektrokémiai iparával is kitűnik. A tervszerűen bővített 

technopolisz a nukleáris, elektronikai, vízépítészeti és urbanisztikai kutatások fellegvára. A környék vízerőmű-

rendszerei hívták életre az alumíniumkohászatot, az elektroacél-gyártást és a vegyészetet, az erdők közé pedig 

cellulóz- és papírgyárak települtek a völgyekbe. 

15.12. 12. Az óceáni éghajlatú Nyugat-Franciaország 
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Franciaország egyetlen kelta vidéke a gyengén városiasodott és iparosodott Bretagne. A viharvert, 

gránittalapzatú félsziget 3000 km hosszú, csipkézett partvonalával, hűvös-szeles éghajlatával, sovány talajával 

kifejezetten óceáni jellegű régiót alkot; a halászat és a hajózás évszázadokon át kulcsfontosságú tevékenység 

volt a bretonok számára. A székhely kivételével szinte valamennyi város a tengerparton vagy annak közelében 

van. A szélvédő és birtokhatárt jelző élősövényekkel („bocage”) felparcellázott jellegzetes táj dús rétjei, kövér 

legelői eszményi feltételeket kínálnak az állattenyésztés számára. Ez az ország kiemelkedő hús- (szarvasmarha, 

sertés, baromfi) és tejtermelő körzete. Szinte mindenütt látni magányosan vagy csoportosan ültetett almafákat, 

az öblök szélvédett zugában, a feljavított öntéstalajokon pedig primőr zöldség, hagyma, karfiol, articsóka bőven 

terem. A kis halászfalvak újabban már inkább az idegenforgalomból élnek. A varázslatos tengerpartok mellett a 

kelta emlékek (Carnac menhirjei, dolmenjei) és a mély vallásosságból eredő számtalan templom, kőkálvária is 

sok turistát csábít. A tengerparttal szemben a hátország szegény és ritkán lakott. A kormányzat sokat tett az ipari 

múlttal nem rendelkező térség felzárkóztatásáért, s a költségvetési pénzek meg a beruházásösztönző 

kedvezmények hatására gyökeret vert az elektronika és az autóipar, valamint nukleáris és űrkutató központok 

létesültek. Bretagne mai közigazgatási központja az autóiparáról nevezetes Rennes (210, ev. 270). A félsziget 

nyugati csücskén fekvő Brest (145, ev. 210) hadikikötő, tengeralattjáró-támaszpont. 

Az ország nyugati felén, az Atlanti-óceán partján fekszik a hosszú tengerpartja és sűrű folyóhálózata miatt a 

rómaiak által Aquitániának (vizek földje) nevezett táj. Északi része a kisebb gazdasági jelentőségű Poitou-

Charentes régió. Termékeny síkságain gabona és napraforgó terem, de a régió jellegzetessége a Cognac város 

körül óriási területeken termesztett szőlőből előállított borpárlat, a konyak. Több mint kétszáz helyi cég – a 

nagynevű vállalatoktól (pl. Rémy Martin) az apró parasztgazdaságokig – foglalkozik szigorú szabályok szerint a 

márkás ital készítésével. A régió ipara elmaradott, a hagyományos élelmiszer-feldolgozás, a fa- és bútoripar, 

valamint ruha- és cipőipar a jellemző. A korszerűbb ágazatok kibontakozásának gátat szab, hogy a régió 

városkái nem vonzók a nagyvállalatok számára. A régió székhelyén, Poitiers-n (85, ev. 120) kívül jelentősebb 

ipari központ a régi tengeri kikötő, az egykori hugenotta erősség, La Rochelle (80, ev. 120) is (gépgyártás, 

vegyipar). 

Aquitánia nagy történelmi múltú, gazdag és változatos régió. A Garonne folyó mentén terjedelmes borvidék 

alakult ki; a legfinomabb vörösborokat Medoc térségében állítják elő. A jól fizető mezőgazdasági 

luxustermékek (libamáj, szarvasgomba) szintén komoly bevételt hoznak. A régió erdőgazdálkodásában nagy 

szerepe van Landes hatalmas telepített fenyőerdejének. A hagyományos iparágak (fa-, bútoripar, 

bőrdíszművesség, cipőipar) lassan háttérbe szorulnak a II. világháború óta előretörő modern iparágak mögött 

(repülőgépgyártás, űrkutatás, elektronikai üzemek). A régió meghatározó városa a Garonne tölcsértorkolatánál 

fekvő Bordeaux (230, ev. 750), jelentős kikötő, ipara részben importáruk feldolgozását végzi (kőolaj-finomítás, 

foszfátműtrágya-gyártás, élelmiszeripar), de bekapcsolódott a repülőgép-készítésbe is, és gépkocsiüzem is 

települt ide. Délen a baszkok által is lakott Bayonne kikötő- és iparváros, Biarritz pedig kedvelt nemzetközi 

üdülőhely. 

15.13. 13. A feltörekvő Dél-Franciaország 

A Francia-középhegység délnyugati részétől a Pireneusokig húzódik az egyik „mesterkélt” régió, Dél-

Pireneusok. Nyugati része Aquitániához, keleti része a történelmi Languedochoz tartozik, északon a belső 

peremterületek jegyei, délen a három régiót is határoló Pireneusok jellegzetességei jelennek meg. A legnagyobb 

területű, tengerektől elzárt francia régió fejlett magterülete a Garonne völgye, míg a hegyvidéki peremek 

elmaradottak. Az éles kontrasztok gazdaságában is megjelennek. A mezőgazdaság a hegyvidéki területeken az 

állattartásra – főleg juhtenyésztésre – összpontosít; a dombos térszíneken a búza és a kukorica terjedt el, a folyó 

mentén pedig gyümölcsösök díszlenek. Armagnac neve borpárlatai, Roquefort sajtjai révén lett világhírű. A 

tradicionális textilipar a kisvárosokban összpontosul, míg a modern iparágaknak elsősorban az egykori 

Languedoc székhelye, Toulouse (430, ev. 760) ad otthont. Már az I. világháború idején repülőgépgyártó központ 

lett (MATRA-Aerospatiale), amiben stratégiai megfontolások mellett akkortájt a nagy sík térszín és a napfényes 

klíma előnyei is közrejátszottak. Napjainkban sugárhajtású gépek (pl. Caravelle) és Airbusok kerülnek ki 

üzemeiből. A repülés, űrkutatás és elektronika tudományos bázisa, Franciaország második legnagyobb 

egyeteme működik itt. Tőle délnyugatra Lourdes Európa egyik legismertebb zarándokhelye. 

Keleti szomszédja, Languedoc-Roussillon a történelmi Languedoc nagyobb városi központ híján lévő 

tengerparti sávját örökölte, melyhez délen Katalónia francia része (Roussillon) társul. A tengerparton futó 

főközlekedési úton régen kereskedők és hódítók jártak, ma turisták és kereskedelmi áruk áramlanak. A térség 

mezőgazdaságát szinte csak a bortermelés élteti; ehhez jóval kisebb mértékben zöldség- és gyümölcstermelés 

párosul. Az összefüggő languedoci szőlőültetvények (mer-de-vigne) adják a francia bortermelés jelentős részét, 

többségük könynyű asztali bor. Az ipar rendkívül szerény, az aktív keresők kevesebb mint 20%-át 
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foglalkoztatja. Az élelmiszer-, textil- és ruhaipar mellett nehezen találnak utat a magasabb értéket termelő 

ágazatok, melyek a dinamikus tengerparti sávban összpontosulnak. A kormányzat az 1950-es évek óta több 

fejlesztési tervet erőltetett a térségre: öntözőrendszer és nyolc hatalmas léptékű korszerű üdülőhely létesült a 

helyiek csekély beleszólásával. A régió legdélibb városa a pálmafák övezte Perpignan (115, ev. 160), a 

legészakibb a római időkig visszatekintő, jobbára protestánsok lakta Nîmes (145, ev. 150), mindkettő stagnáló 

igazgatási központ. A székváros, a valaha álmos bortermelő kisváros, Montpellier (245, ev. 290) napjainkban 

gyors ütemben fejlődik; hangulatos egyetemi centrum csúcstechnológiai kutatással és iparral (vegy- és 

elektronikai ipar, biotechnológia). Innen szervezik és irányítják a Rhône deltájától nyugatra húzódó „Ezüstpart” 

gyorsan fejlődő idegenforgalmát. 

A Rhône torkolatvidékétől keletre Provence-Alpok-Côte d’Azur régió terül el. A mediterrán éghajlatra 

támaszkodó polikultúra, szőlő-, gyümölcstermelés (citrusfélék, füge, olajfa, szelídgesztenye, mandula) és az 

illatszerek alapanyagait szolgáltató virágkertészet (rózsa, levendula, leander) jellemzi a Rhône és a Durance 

mentén öntözéssel párosuló mezőgazdaságot, míg a partvidék néhány kikötőjében halászattal is foglalkoznak. A 

népesség 70%-a a part mentén tömörül, s a nagyobb kikötővárosokba jelentékeny ipar telepedett. A vezető 

ágazat, az idegenforgalom sok munkalehetőséget kínál, az egész térség mégis a munkanélküliség gondjával 

küzd. A mediterrán Franciaország vezető metropolisza Marseille (810, ev. 1350). Európa egyik legnagyobb 

forgalmú kikötője; a forgalom jelentős hányada a kőolajimportból ered. Nyugat és észak felé terjeszkedő 

agglomerációja kőolaj-finomítóval és nagy kohászati üzemmel bővítette a korábbi sokoldalú, de kisüzemekre 

támaszkodó ipart. Mellékkikötője a szénhidrogének és a vasérc fogadására kiépített Fos. Északi 

szomszédságában, agglomerációjában fekszik Aix-en-Provence (140), mely rangos egyetemével, kulturális 

intézményeivel Marseille funkcióit egészíti ki. Keletre a parton Toulon (170, ev. 520) főként hadikikötőjéről, 

hajóiparáról ismert, újabban gyors ipari fejlődés jellemzi. Az olasz határhoz közel eső Nizza (Nice 345, ev. 890), 

a Riviéra gyöngyszeme a Côte d‟Azur üdülővendég-forgalmának kiemelkedő központja. A városok sorából 

kiemelkedik még a filmfesztiváljáról híres Cannes (70), amely jövendő fejlődésének zálogát nem az 

iparosításban, hanem a tervszerűen kifejlesztett „tudomány városában” (Sophia Antipolis) találja meg: 

multinacionális vállalatok kutatólaboratóriumainak egész sorát vonzotta ide a kellemes és egyedülállóan szép 

környezet. Híres püspöki székhely Avignon (90, ev. 250), mely a XIV. században átmenetileg a pápák 

székvárosa volt („avignoni fogság”); az 1947 óta évenként tartott színházi fesztiválja világhíres. 

A Földközi-tenger szigete, a partoktól 200 km-re fekvő Korzika Dél-Franciaország legkevésbé fejlett, örökké 

nyugtalan, forrongó része, melynek visszamaradt gazdaságát az idegenforgalom és az élelmiszeripar tartja 

életben. Központja Napóleon szülővárosa, Ajaccio (50), hajóiparral, halfeldolgozókkal, dohányiparral és 

gyümölcsexporttal. 

16. Monaco 

Szabó Pál 

A független hercegség (1,95 km2, 33 000 lakos) Franciaországgal van vámunióban. Egész területe szállodákkal, 

üdülőkkel és villákkal sűrűn beépült, és a kedvező adózási feltételek miatt számos világhíresség választja 

otthonául. A riviérai táj szépségén kívül a híres Oceanográfiai Múzeum, a monte-carlói játékkaszinó s több 

autóversenye is gyarapítja idegenforgalmát. Területét a tengerpart irányába feltöltéssel igyekeznek bővíteni, 

amit az elképesztően magas telekárak tesznek kifizetődővé. 
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Chapter 3. Nyugat-Közép-Európa 

Szegedi Nándor 

1. Németország 

1.1. 1. Történelem – dióhéjban 

1990. október 3-án kontinensünkön újjászületett Németország. A mai állam elődje a X. század elején jött létre, 

amikor a három részre szakadt Frank Birodalom szétforgácsolódott keleti részét I. (Madarász) Henrik király 

Németország (Germánia) néven egyesítette. E terület nemcsak nyelvileg, de társadalmi fejlődésében is 

elkülönült a nyugati frank királyságtól, a későbbi Franciaországtól. 

962-ben I. (Nagy) Ottó német királyt a pápa – a római nemesség ellen folytatott harcának támogatása fejében – 

császárrá koronázta. Az így létrejött Német-római Birodalom azonban már kezdetben sem alkotott szerves 

egészet, s a XIII. század végére a gyenge összetartó keretek szétszakadtak. Németország a központi hatalomtól 

csak névlegesen függő részekre bomlott, és gyakran háborús hadszíntér lett. A parasztfelkelések és 

vallásháborúk ellenére korán kialakultak a tőkés termelés és gazdasági fellendülés elemei, de központosított 

állam hiányában nem volt egységes piac. A XVII–XVIII. század az abszolutizmus és a nagy nemzeti államok 

megerősödésének fénykora Európában; Németországban viszont a bénult széttagoltságé, a kis államok 

abszolutizmusáé. A széttagoltság és a vámhatárok ellenére a kapitalizmus manufaktúra-korszakának 

térhódításával több város (Hamburg, Frankfurt, Nürnberg, Berlin, Lipcse, Drezda stb.) virágzásnak indult. Így a 

német gazdaság néhány királyság, fejedelemség (pl. Poroszország, Szászország) gazdagodásával és 

terjeszkedésével párhuzamosan ha lassan is, de fejlődött. 1806-ban az életképtelen birodalom – a világuralomra 

törő Napóleon hathatós közreműködésével – megszűnt. Az örökébe lépett Német Szövetség szentesítette ugyan 

a széttagoltságot, viszont a vámszövetség létrehozásával fellendítette a kereskedelmet, ösztönözte a tőkés 

gyáripar térhódítását. 

Németország középkori eredetű feudális szétdaraboltságának az 1870–1971-es porosz–francia háború 

győzelmes befejezése – az egységes második német birodalom létrejötte – vetett véget. 

A 37 szuverén államból (öt királyságból, huszonnyolc fejedelemségből és négy szabad városból) megalakult 

Németország – megszabadulva feudális kötöttségeitől – gyors gazdasági átalakulásnak, fejlődésnek indult. A 

jelentősen kiszélesedett belső piac, Elzász-Lotaringia megszerzése és az óriási összegű francia hadisarc mind-

mind az ipar gyors ütemű fejlődésének és koncentrálódásának irányába hatottak. 

A századfordulóra ipari termelésével már felülmúlta a „világ műhelyét” – Nagy-Britanniát. Ekkorra azonban a 

belső piac telítődött, s a külső piacok szerzését, a kései gyarmatosítási kísérleteket kevés siker koronázta. 

Egyrészt nyersanyaghiánnyal, másrészt krónikus túltermelési válsággal küzdött a nemzetgazdaság. Ezért 

Németország minden gazdasági és politikai erejét latba vetette a világ újrafelosztásáért; ez a terjeszkedő politika 

lett az I. világháború kirobbanásának egyik fő oka. 

A háborúra pontot tevő Versailles-i békeszerződés értelmében eddig is korlátozott külső piacai tovább 

szűkültek, miután gyarmatairól (Délnyugat-Afrika, Togo, Kamerun, Kelet-Afrika, Új-Guinea), sőt, korábbi 

területének egyes részeiről (Elzász-Lotaringia, Észak-Schleswig, Kelet-Szilézia stb.) is kénytelen volt 

lemondani. A vesztes háború utáni gazdasági, politikai válságokon a gyenge Weimari Köztársaság nem tudott 

úrrá lenni; 1933-ban a Hitler vezette szélsőjobboldali nemzetiszocialista párt került hatalomra (Harmadik 

Birodalom). A náci politika tudatosan sodorta Németországot egy újabb világháború poklába. Az egész 

politikai-gazdasági gépezetet a világuralom megteremtésére irányuló háborús előkészületeknek rendelték alá. Az 

egy-egy iparághoz tartozó vállalatok „iparcsoportokba” egyesítésével hatalmas monopóliumokat (I. G. 

Farbenindustrie, Vereinigte Stahlwerke stb.) hoztak létre, s rajtuk keresztül irányították a haditermelésre 

átállított ország gazdaságát. Előszeretettel hivatkoztak a német nép hiányzó életterére, s ennek tudományos 

köntöst adva (geopolitika) a szomszédos országokkal szemben támasztott területi igényeiket kívánták igazolni. 

A II. világháborúban (1939–1945) Németország teljes vereséget szenvedett. Területét elfoglalták a győztes 

nagyhatalmak seregei, s a jaltai egyezménynek megfelelően szovjet, amerikai, angol és francia megszállási 

övezetre (a fővárost, Berlint ugyancsak négy szektorra) osztották. A szövetséges hatalmak potsdami 

konferenciája az Odera és a Neisse folyóktól keletre eső területeket Lengyelországnak, Kelet-Poroszország 

északi részét Königsberg városával a Szovjetuniónak juttatta. Az éhező, demoralizált, súlyos jóvátételi terhekkel 
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sújtott Németországba csak lassan tért vissza az élet. Már 1945 végén világossá vált, hogy a keleti és nyugati 

megszállási övezetek társadalmi-gazdasági rendjének alakulására a megszálló hatalmak döntő befolyást 

gyakorolnak. A Németországért folyó verseny egyszerre volt forrása és gerjesztője a hidegháborúnak. A 

szovjetek által megszállt övezet fokozatosan elszigetelődött az egyesített nyugati övezettől, Trizóniától, amely 

1949. szeptember 20-án Németországi Szövetségi Köztársaság (NSZK) néven önálló állammá alakult. 

Válaszként október 7-én a keleti övezetben kikiáltották a Német Demokratikus Köztársaságot (NDK). Az utóbbi 

területén fekvő Berlin szintén a megosztás sorsára jutott: keleti fele az NDK fővárosa lett, míg Nyugat-Berlin a 

megszálló nyugati hatalmak védnöksége alatt, az NSZK-hoz szoros szálakkal kapcsolódva külön politikai-

földrajzi egységet alkotott. Az NSZK államigazgatási székhelye a jelentéktelen Rajna-parti kisváros, Bonn lett. 

(Ezzel a választással is ébren kívánták tartani a reményt: a megosztottság nem végleges, másrészt a szomszédos 

nagyváros, Köln romokban hevert.) Az államigazgatási intézmények közül jó néhányat más városokban 

helyeztek el (pl. alkotmánybíróság: Karlsruhe, statisztikai hivatal: Wiesbaden). 

A nyugati nagyhatalmak által anyagilag és politikailag támogatott NSZK gazdaságilag megerősödve 

csatlakozott az Európa Tanácshoz, a Szén- és Acélközösséghez, valamint a NATO-hoz, és alapító tagja lett a 

Közös Piacnak. Az NDK-ban szovjet mintájú pártállami diktatúra jött létre, amely számos gazdasági (KGST), 

katonai (Varsói Szerződés) és politikai szállal kötötte az országot a Szovjetunióhoz és Kelet-Közép-Európa 

országaihoz. 

A két német állam négy évtizeden keresztül más úton járt. Az 1381 km hosszú – aknazárral és szögesdróttal 

védett – belnémet határ, az 1961-ben megépített berlini fal a két katonai tömb szembenállásának jelképévé és a 

„szocialista” rendszer szégyenfoltjává vált. Az NSZK-t gazdasági teljesítőképessége a világ élvonalába emelte; 

az NDK – köszönhetően a német fegyelemnek és a fejlett munkakultúrának – pedig az európai „szocialista 

közösség” legfejlettebb állama lett. (A szembenállás ellenére terebélyesedő belnémet gazdasági kapcsolatok és 

árucsere révén azonban az NDK afféle „kültagja” volt az EGK-nak is.) A szabadságjogok hiánya, az utazási 

szabadság súlyos korlátozása, a politika általános merevsége, a titkosrendőrség kiterjedt működése jellemezte a 

rendszert, amely az 1980-as években kibontakozó világpolitikai enyhülés nyomán tarthatatlanná vált, és a berlini 

fallal együtt 1989-ben összeomlott. 

1990. szeptember 12-én Moszkvában a háborúban győztes négy nagyhatalom és a két német állam 

külügyminisztere által aláírt dokumentum elhárított minden akadályt Németország újraegyesítése elől. A 

nagyhatalmak visszaadták a teljes függetlenséget az egyesült német államnak, amely az NSZK utódaként 

NATO- és EK-tagságát is megtartotta. 1990. október 3-án Németország újra elnyerte egységét, és a németek 

elindultak a XXI. század Berlini Köztársasága felé vezető úton. Ez az út azonban jóval meredekebb és 

göröngyösebb, mint sokan hitték. A XXI. század elején, másfél évtizeddel az újraegyesülés után az ország és 

nemzet még messze nem egységes; jóllehet együtt van, mégsem lett eggyé; határzárral nem, de szellemében s 

gazdasági erejében még mindig megosztott. A megnövekedett Németországi Szövetségi Köztársaság az 

ezredfordulót követően is történelmi „félkésztermék”. 

1.2. 2. Európa második legnépesebb állama 

A 357 020 km² területű Németország Közép-Európa legnyugatibb fekvésű, kedvező földrajzi helyzetű állama. A 

partjait mosó Balti- és Északi-tengeren át szabad kijárata van az Atlanti-óceánra. A német földet évezredek óta 

átszelő kelet–nyugati és észak–déli kereskedelmi útvonalak, illetve az ezek nyomvonalán létesített közutak és 

vasutak a kontinens belső részeivel is jó kapcsolatokat biztosítanak. Az észak felé tartó nagy folyókat már a 

XVIII. század óta csatornákkal kötötték össze; legnagyobb jelentősége a kelet–nyugat irányú forgalomban a 

Mittelland-csatornának van. A világ legforgalmasabb belvízi hajóútját, a Rajnát a Duna vízrendszerével is 

csatorna kapcsolja össze. Míg a csatornaépítés és a hajózás a kedvező terepviszonyokat használta ki, a korszerű 

közlekedés fő terhét viselő autópálya-hálózat (2004: 12 000 km) és a jövőben tovább fejlesztendő, 

gerincvonalaiban nagy sebességű forgalomra kiépített vasúthálózat (44 000 km) az egész országot sűrűn átszövi. 

Az ország felszíne délről észak felé fokozatosan lejt. Amíg a déli részére benyomuló Alpok csúcsai a 3000 m-t 

ostromolják, és a Sváb–Bajor-medence, a Türingiai-medence, valamint a Német-középhegyvidék átlagos 

magassága 400–600 m, addig északon jelentékeny területek a tenger szintjénél is mélyebben helyezkednek el. 

A XX. század elejének Németországában 55 millióan éltek. Az azóta eltelt egy évszázad során a népesség 

másfélszeresére nőtt. A századelő gyors gazdasági fejlődése nyomán megnövekedett a természetes szaporodás, 

amely – az I. világháború okozta átmeneti visszaesés után – a II. világháborút megelőző években tetőzött (1938-

ban az akkori államterületen 68,5 millió volt a lakosság száma). A vesztett háború után 60 millióan éltek a 

megszállt Németországban, amelynek népessége néhány év alatt jelentős mértékben megnövekedett. Ebben nem 

a kezdetben magas (10‰-es) természetes szaporodásnak, hanem a bevándorlásoknak jutott a döntő szerep. A 
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hitleri birodalom Lengyelországhoz és a Szovjetunióhoz csatolt területeiről kb. 7–8 millió, Kelet-Közép-Európa 

más országaiból – főként Csehszlovákiából – 3–4 millió menekült és kitelepített német érkezett. A kivándorlók 

számát 1 millióra becsülik. 

A kettészakadást követően a két német állam népmozgalma eltérően alakult. Az NDK a megalakulásától kezdve 

(19 millió lakos) fogyó, míg az NSZK növekvő népességű ország volt. 1961-ig, a hírhedt berlini fal 

megépítéséig 2,6 millió NDK-állampolgár menekült Nyugat-Berlinen keresztül az NSZK-ba. Túlnyomó 

többségük fiatal férfi volt, ami a nemek arányát jelentős mértékben módosította (az 1960-as évek elején az 

NSZK-ban 1000 férfira „csak” 1070 nő jutott, míg az NDK-ban 1170, az egységes Németországban 2004-ben 

1045), kihatott a természetes szaporodásra és a keresők létszámának alakulására is. (A természetes szaporodás 

az NDK-ban alacsonyabb volt, és egy évtizeddel hamarabb vált negatívvá, mint az NSZK-ban; a 

foglalkoztatottak száma pedig Európában egyedülállóan csak az NDK-ban csökkent.) 

Az 1960-as évektől kezdve újabb nagyarányú népességmozgás érte el – igaz eltérő mértékben – a két német 

államot: a vendégmunkások tömeges beáramlása. Az NSZK-ban a gyors gazdasági fejlődés munkaerő-

szükséglete, az NDK-ban a keresőkorú népesség számának apadása igényelte az idegen munkáskezeket. 

Nyugaton az 1960-as évek elején 1 millió, egy évtized múlva 3 millió vendégmunkás dolgozott, akik közül 

sokan magukkal hozták családjukat is. Az 1970-es évek végén és az 1980-as években a gazdasági növekedés 

lanyhulása és a munkanélküliség csillapította, majd egy időre visszájára fordította a folyamatot. Keleten hosszú 

időn át kb. 150 ezer lengyel, magyar, később kubai és vietnami vendégmunkás enyhítette a munkaerőgondokat 

(a keresők 52%-a nő volt; a 65, illetve 70 éves nyugdíjkorhatárt meghaladó idős emberek a keresők 7%-át 

adták!). 

A német egység megteremtését követően az ott élő külföldiek száma nem apadt lényegesen: 2004-ben 

Németország lakosságának 8,8%-át (7,3 millió fő, 55%-a férfi) tették ki. 
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36. ábra  > A külföldi népesség arányának területi különbségei Németországban az ezredfordulón 

A ma már jobbára családostul letelepedett vendégmunkások 26%-a Törökországból, 13%-a a jugoszláv 

utódállamokból (főként Szerbiából és Horvátországból), 8,5%-a Olaszországból, 5–5%-a Görögországból és 

Lengyelországból, 2,5%-a Ausztriából, 2–2%-a Spanyolországból és Portugáliából érkezett. A külföldiek 60%-a 

a leggazdagabb három szövetségi tartományban – Észak-Rajna–Vesztfáliában, Baden-Württembergben és 

Bajorországban – él (36. ábra). Miközben a külföldiek aránya a nyugati tartományokban 5,3% (Schleswig– 

Holstein) és 14,1% (Hamburg) között ingadozik, ugyanez az arány az új tartományokban 1,9% (Szász-Anhalt) 

és 2,8% (Szászország) között mozog. Több mint a felük tíz évnél hosszabb ideje él az országban. 

Németországban évről évre 100–110 ezer nem német állampolgárságú gyerek születik. 2000. január 1-jétől 

emelkedett jogerőre az állampolgárságot szabályozó új törvény, melynek értelmében külföldi szülők 

Németországban születő gyermekei automatikusan megkapják a német állampolgárságot, amennyiben apjuk 

vagy anyjuk nyolc éve jogszerűen tartózkodik az országban. A nagykorúak honosítását is megkönnyítette az új 
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törvény, 15 évről 8 évre szállították le a német állampolgárság elnyeréséhez szükséges tartózkodási időt. A 90-

es évtized első felében hirtelen felerősödött a németek, illetve német származásúak bevándorlása főként 

Oroszországból, Lengyelországból és Romániából; az ún. Aussiedlerek száma Németországban kb. 3,2 millió, 

és beáramlásuk (2003: 70 ezer, 2004: 59 ezer) még mindig nem ért véget. A bevándorlási többlet jelenlegi 

mértéke éppen csak ellensúlyozza a természetes fogyást (2004-ben a születési arány 8,6‰, a halálozási 10‰ 

volt). 

A nagyvárosok leromlott negyedeiben, gettószerű elkülönültségben élő idegenek és az idegenből érkezett német 

ajkúak beilleszkedése igen nehéz, hosszú, társadalmi feszültségekkel terhes folyamat, amit a 10,5%-os (2004) – 

keleten magasabb: 18%, nyugaton alacsonyabb: 9% – munkanélküliség csak súlyosbít. Ma már csöppet sem 

meglepő, hogy sok nagyvárosban keleties hangulatú mecsetek épültek a török vendégmunkások kedvéért. 

Németországban az őshonos nemzeti kisebbségek száma nagyon kevés. Lausitzban, Bautzen környékén a 

nyugati szlávokhoz tartozó szorbok (60 ezer fő), míg Schleswig-Holstein északi határvidékén a dánok (50 ezer 

fő) alkotnak kisebb szórványokat. 

Németország 82,5 milliónyi (2004) lakosságával Oroszországot követően Európa 2. legnépesebb állama; 231 

fő/km²-es népsűrűségével pedig Hollandia, Belgium és Nagy-Britannia után következik. Ez az átlagos 

népsűrűségi adat nagy szélsőségeket takar, amelyek az északról dél, illetve keletről nyugat felé irányuló, a 

jövedelem-különbségekhez igazodó belső vándorlások folytán inkább növekednek, mintsem közelednek 

egymáshoz. E vándorlások közül az új tartományok – az egykori NDK – további folyamatos népességvesztése 

(1989–2004 között: kb. 1,2 millió fő) emelkedik ki. 

A népesség eloszlása Németországban az egyes területek gazdasági fejlettségéhez igazodik, ezért a gyorsabban 

fejlődő, szolgáltatásokban bővelkedő iparvidékek és városok lélekszáma növekedik, ugyanakkor a 

mezőgazdasági területeké és a hanyatló, sokféle bajjal küszködő ipari körzeteké csökken. A 13 tartományból és 

3 tartományi jogú városból (Berlin, Hamburg, Bréma) álló föderatív állami berendezkedésű Németországban a 

legsűrűbben Észak-Rajna–Vesztfália lakott (530 fő/km²). Népsűrűsége jó kétszerese az országos átlagnak, annak 

ellenére, hogy néhány agrárkörzetében még a száz főt sem éri el km²-enként. A tartomány területének tizedére 

terjedő Ruhr-vidéken viszont annyian élnek, mint Finnországban, így itt a népsűrűség az 1500 fő/km²-t is 

meghaladja. Hasonlóan sűrűn lakott az iparos Saar-vidék is (413 fő/km²). A tartományi jogú városokat nem 

számítva még három tartományban – Szászországban, Baden-Württembergben és Hessenben – találkozunk 

átlagon felüli népsűrűséggel (az utóbbi kettőben is főleg a Rajna mente sűrűn lakott). A többi – kevésbé vagy 

később iparosodott, illetve viszonylag nagyobb agrárnépességgel rendelkező – tartomány népsűrűsége az 

országos átlag alatt van; az északkeleti tartományok elmaradottsága alacsony népsűrűségükben is tükröződik 

(100 fő/km² alatt). 

A népesség foglalkozás szerinti megoszlása szoros kapcsolatot mutat a népsűrűséggel, amennyiben a 

szolgáltatásokban és az iparban dolgozók száma, illetve aránya ott magas, ahol a népsűrűség is az. 

Az NSZK-ban az 1950–1965 közötti másfél évtizedet a foglalkoztatottak számának állandó növekedése és a 

munkanélküliség hiánya is jellemezte. A gyors ipari fejlődés követelte nagyobb munkáslétszám az 

áttelepítetteken, a vendégmunkásokon és az NDK-s menekülteken túlmenően a mezőgazdaságból felszabaduló, 

új foglalkozást keresőkből verbuválódott. A foglalkozáscserét ebben az időszakban a földtől való menekülés 

(„Landflucht”) jellemezte, amelynek során az iparban dolgozók létszáma duzzadt fel. A következő másfél 

évtizedben mérséklődött a mezőgazdasági népesség foglalkozáscseréje, és fokozódott az iparból a szolgáltató 

szférába történő munkaerő-áramlás. Ez a folyamat, ha lassult is, ma is megfigyelhető. Az NDK-ban az 

államosítások és a föld szövetkezeti tulajdonba vétele után viszonylag korán stabilizálódott a foglalkozási 

szerkezet (mezőgazdaság: 13%, ipar: 50%, szolgáltatások: 37%), amely az egyesüléskor csaknem megegyezett 

az NSZK 1965. évi foglalkozási szerkezetével. 

A mai Németország kereső lakosságának 67%-a a különféle szolgáltatásokban dolgozik, míg 2,3%-a a 

mezőgazdaságban, 30,7%-a pedig az iparban talál megélhetést (2004). 

A németek 88%-a városokban él; a gyéren benépesült hegyvidékek és a falusi térségek között hatalmas urbánus 

agglomerációk alakultak ki. A lakosság bő harmada a 82 nagyvárosban (100 ezer fő felett) összpontosul. A 

három milliós metropoliszon (Berlin, Hamburg, München)kívül – amelyek mint szigetek emelkednek ki 

viszonylag gyéren lakott környezetükből – kilencnek (Köln, Frankfurt am Main, Essen, Dortmund, Stuttgart, 

Düsseldorf, Bréma, Duisburg, Hannover)a lakossága haladja meg a félmilliót. A nagyvárosok területi eloszlása 

szoros kapcsolatot mutat a gazdaság térbeli szerkezetével: a koncentrált iparral és sokoldalú szolgáltatásokkal 

rendelkező területeken csaknem egymásba érnek a városok („Verdichtungsräume”), míg másutt a falvak közé 
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csak itt-ott illeszkednek. A Rajna–Ruhr városhalmaz területén, 6500 km²-en annyian élnek, mint 

Magyarországon! A városi gócok nagy koncentrációja figyelhető meg a Rajna és a Majna találkozásánál 

Frankfurt környékén, de a Rajna és a Neckar mentén is (Mannheim–Ludwigshafen, Stuttgart stb.). A Germán-

alföldnek a Német-középhegyvidékhez közel eső, termékeny déli sávjában, illetve az itt húzódó régi 

vásárvonalon valóságos városláncolat fejlődött ki (Osnabrück, Bielefeld, Hannover, Braunschweig, Wolfsburg, 

Magdeburg, Halle, Lipcse, Drezda stb.). 

1.3. 3. A nyugatnémet „gazdasági csoda” és a keletnémet 
tervgazdálkodás 

A vesztett háborút követően az ország romokban hevert: a gyárak jó része elpusztult, megrongálódott; a 

megmaradt üzemek egy részét leszerelték; a gazdaságok állatállománya és felszerelése is alaposan megritkult, a 

közlekedési hálózat súlyos károkat szenvedett; az élelmezés nagy nehézségekbe ütközött, hisz az áttelepítettek 

elhelyezéséről és eltartásáról is gondoskodni kellett. Miután Németország két külön államra szakadt, 

mindkettőben meggyorsult a gazdasági rekonstrukció; különösen látványos volt az NSZK talpra állítása. Az 

NSZK másfél évtized alatt töretlen fejlődésen ment keresztül, és rövid időn belül Európa egyik legerősebb 

gazdasági hatalmává, demokratikus berendezkedésű jóléti állammá fejlődött. 

Vajon milyen tényezők idézték elő e sokat emlegetett „gazdasági csodát”? Itt csak a legfontosabbakat ragadjuk 

ki, azokat, amelyeknek a kettészakítás után az önálló gazdasági élet megteremtésében kulcsszerep jutott. 

a) Az NSZK az egykori Németország természeti kincsekben gazdagabb, iparát tekintve korábban is jóval 

fejlettebb részén alakult meg. A területén lévő ipari üzemek adták a háború előtti össznémet termelés 

kétharmadát. Az acél-, vasérc-, feketekőszén- és koksztermelés csaknem egésze, a fémfeldolgozó és vegyipar 

majd háromnegyed része a nyugati területen létrehozott államnak jutott. A háború előtti német állam számottevő 

iparvidékei (Ruhr-vidék, Rajna– Majna–Neckar-vidék, a nagy kikötők stb.) – melyeket a háború előtt és alatt is 

továbbfejlesztettek – kedvező alapot nyújtottak a gyors ipari fejlődéshez. 

b) A termelés látványos felfutását nagymértékben ösztönözték a külföldi segélyek, kölcsönök. Az NSZK csak a 

Marshall-terv keretében mintegy 5 milliárd dollár értékű segélyben részesült. Ennek keretében jórészt a háború 

alatt és után felhalmozódott élelmiszereket, könnyűipari cikkeket, később ipari alapanyagokat és gépeket 

szállítottak az amerikaiak, lehetővé téve ezzel a nehézipar korszerűsítését, a lakásállomány és a közlekedési 

hálózat helyreállítását. 

c) A konjunktúra tényezőihez sorolhatjuk a kedvező munkaerőhelyzetet is. Az áttelepítések miatti kezdeti 

munkaerő-felesleg alacsonyan tartotta a béreket. Ez kedvezően befolyásolta az ipari termékek 

versenyképességét, nagymértékben hozzájárult az elvesztett exportpiacok visszahódításához. 

d) A gyors fejlődés okaként említhető az elhalasztott kereslet is. A lakosság tartós fogyasztási cikkek, 

lakberendezések és luxuscikkek iránti fokozott igénye – amelyet a háborús években nem elégítettek ki („vaj 

helyett ágyút”) – számos iparág fejlesztését ösztönözte. 

e) Mindezek kihatottak a beruházásokra, amelyeket a legfejlettebb technikai vívmányok alkalmazása jellemzett, 

és az ipar jelentős szerkezeti változása követett. A bruttó nemzeti termék negyedét-ötödét a beruházásokra 

fordították; az arányt tekintve ebben csak Japán múlta felül az NSZK-t. 

f) Ugyanakkor – ellentétben a háborúban győztes országokkal – keveset költött, pontosabban költhetett a 

fegyverkezésre: bruttó nemzeti termékének alig huszadát (az USA és Nagy-Britannia viszont ennek 

többszörösét). 

g) Az automatizálás, az alacsony munkabérszínvonal, a munkatermelékenység fokozódása, a gazdaságos 

beruházások és nem utolsósorban a kiváló szakembergárda kedvezően befolyásolták a nyugatnémet áruk 

világpiaci versenyképességét. Az áruexport erőteljes növekedése viszont jótékonyan éreztette hatását az egész 

gazdaságra, de különösen az iparra. 

Az 1960-as évek közepe óta a gazdasági növekedés üteme mérséklődött. Olyan új fejlődési szakaszba jutott a 

nyugatnémet gazdaság, melyben a világpiaci konkurenciaharc egyre nagyobb erőfeszítéseket kívánt, s a tartós 

gazdasági konjunktúrát mérsékelt és ingadozó növekedés követte, sőt időnként visszaesés szakította meg. A 

bruttó nemzeti termék évi átlagos növekedési üteme 1950–1965 között 12%-os volt, de a „gazdasági csoda” 

lendülete még akkor is hatott, amikor a csodának már inkább csak az emléke élt, ezért – ha voltak is kiugró 

esztendők (1969, 1973, 1979) – az átlag egyre kisebb érték felé tendált (1965–1975: 5%, 1980–1990: 1,5– 2%). 
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Az NSZK gazdasága e tekintetben hasonlított a legtöbb II. világháború után hirtelen fellendülő gazdasághoz: 

növekedési tempója a helyreállítási periódus lezárulta után visszatért a korábban megszakadt „normális” 

pályára. Ennek ellenére a gazdasági növekedés, a stabilitás és a külgazdasági egyensúly – e három sarkalatos 

gazdaságpolitikai követelmény – tekintetében az NSZK az egyesülés időpontjában irigylésre méltó helyen állt. 

Németország kettészakadását követően az NDK területére az ipari kapacitások harmada jutott. Alacsony volt a 

részesedése a feketeszén-, a koksz- és az acéltermelésből; a megfelelő kikötők is jóformán hiányoztak. 

Ugyanakkor a barnaszén-, a kősó- és kálisótermelésnek majdnem kétharmada az itteni bányákból származott. A 

gépgyártás (főként a könnyűgépgyártás), a vegy-, az elektrotechnikai és a könnyűipar viszonylagos fejlettségük 

ellenére sem feleltek meg a szükségleteknek. A nehézgépgyártás legtöbb ága nem fejlődött ki, az ipar 

szétforgácsoltsága, a sokirányú, ugyanakkor kis szérianagyságú termelés, az acélhiány stb. kezdetben bénítólag 

hatottak. Az épen maradt üzemek nagy részét leszerelte a szovjet hadsereg, és segélyek helyett a Szovjetuniónak 

fizetett súlyos jóvátétel terheivel indult az újjáépítés. 

Az öröklött észak–dél ellentét és gazdaságszerkezeti aránytalanságok, valamint a humántőke folytonos apadása 

ellenére azonban az NDK – ha nem is olyan látványosan, mint az NSZK – a fejlettebb ipari államok közé 

küzdötte fel magát. Ebben jelentős szerepet játszott a Szovjetunióból érkező olcsó nyersanyag és a „belnémet” 

kereskedelem útján átszivárgó viszonylag fejlett technológia, melynek termékeit a Szovjetunió és a KGST-

államok erősen igényelték. Az állami, illetve szövetkezeti tulajdonba vett gazdaságot a tervutasítás 

mindenhatósága, a mennyiségi szemlélet, a piacgazdaság tagadása uralta. A keletnémet gazdaság, főként az 

ipar teljesítménye és színvonala meghaladta a többi kelet-közép-európai országét, de egyre inkább lemaradt az 

NSZK-tól. Ennek az elmaradásnak a valódi mértéke csak az egyesüléskor lett igazán szembetűnő. A keleti 

piacon kapós áruk nyugaton eladhatatlannak bizonyultak. A központosított népgazdasági tervezésre és az 

elszegényedő KGST-piacra építő keletnémet gazdaság az 1980-as évekre kifulladt, a politikai és a gazdasági 

csőd jelei mutatkoztak. 1990. október 3-án egy prosperáló, demokratikus berendezkedésű, gazdag ország és az 

ezekre a javakra áhítozó ellenpólusa egyesült. Valódi egységbe fonódásuk hosszan tartó folyamat, ehhez fel kell 

emelni az új tartományokat a nyugati szintre. 

1.4. 4. A regionális politika fő célja: az új tartományok 
felzárkóztatása 

A két országrész fejlettségi szintje között minden tekintetben kiáltó a különbség. Az a tény, hogy az egykori 

NDK öt szövetségi tartományának nemzeti összterméke alig több, mint Hessen tartományé, önmagáért beszél. A 

27 200 eurós egy főre jutó GDP (2005) tehát nagy végleteket takar (37. ábra). A keleti tartományokban az 

életszínvonal még mindig jóval alacsonyabb, a munkanélküliség viszont kétszerte magasabb, mint Nyugaton. 
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37. ábra  > A GDP megoszlása a tartományok között és az egy főre jutó GDP területi különbségei 

Németországban (2005) 

Ugyanakkor a fejlődés tagadhatatlan, s ebben nagy szerepet játszik, hogy 1990 óta minden évben óriási összegek 

folynak az állami büdzséből az új tartományok kasszájába. Eleinte esztendőről esztendőre mintegy 180 milliárd 

márkát tettek ki a transzferfizetések, az 1990-es évek második felében pedig 140–150 milliárd márkát. Az 

egyesülést követő másfél évtizedben mintegy 1000 milliárd dollárt fordítottak a volt NDK talpra állítására, ami 

a német GDP évi 4–5%-a. Az új tartományok az EK, illetve EU strukturális alapjaiból is jelentékeny 

támogatáshoz jutottak. 

A Németország keleti részének felépítéséhez nyújtott segítségnél hatalmasabb segélyprogram a világtörténelem 

során ez ideig nem létezett. Még a legendás Marshall-tervet is  felülmúlja, amely a II. világháborút követően 

négy esztendőn át (1948–1951 között) az amerikai GDP évi 2,5%-ának ráfordításával állította talpra a 

szétbombázott európai országok jó részének gazdaságát. (Ebből azonban csak szerény töredék jutott 

Németországnak.) 
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A roppant pénzösszeg nagy részét az első szakaszban a környezetet súlyosan szennyező vagy eladhatatlan árut 

termelő gyárak, üzemek, bányák tömeges felszámolására, segélyezésre és a nyugati bérszínvonalhoz való 

közelítésre fordították. Mindebből – s a végrehajtott privatizációból – a haszon nagyobb része az új piacra 

bevonuló nyugatnémet monopóliumoknál csapódott le. A második szakaszban a bontások és leépítések helyén 

az építkezések is megindultak, és elkezdődött az infrastruktúra, valamint a jövőorientált gazdasági ágazatok 

(elektrotechnika-elektronika, járműgyártás, finomvegyészet stb.) felvirágoztatása. A szövetségi kormány és 

parlament 1999. évi Berlinbe költöztetése, illetve a fővárosi funkciókat támogató óriási berlini építkezések 

tovább ösztönözték és gyorsították ezt a folyamatot. 

Az új tartományoknak sok a behoznivalójuk. GDP-jük ugyan 1996-ban már meghaladta az 1990-es szintet, de 

részesedésük az össznémet GDP-ből mindössze 11,2% (2004, Berlin keleti részével együtt kb. 13%), ami az itt 

élők számarányához (18%) képest kevés. 

Az egyesülés utáni egy évtized során mintegy 5 millió lakást modernizáltak, sok bevásárlóközpontot, vállalati 

székházat, üzemet építettek, 5000 km-nyi vasútvonalat újítottak fel, s az autópályák és az utak ma már 

megfelelnek a nyugati előírásoknak. Számos új egyetem is létesült (38. ábra). A magánvállalkozók száma 10 

ezerről 500 ezerre nőtt, és szinte minden családban van személyautó. A bérek és jövedelmek a nyugati 

tartományok átlagának 39%-áról 80–90%-ra emelkedtek, s ezzel párhuzamosan nőttek a nyugdíjak is. Sőt, 

mivel a volt NDK-ban a 65 évesnél idősebb lakosok a teljes foglalkoztatottság révén több nyugdíjjárulékra 

jogosító évet gyűjtöttek össze, magasabb nyugdíjat kapnak, mint a nyugatiak. 2005-ben a keleti tartományokban 

élő nők 25%-kal, a férfiak 5%-kal nagyobb havi nyugdíjat élveztek (a nők átlagosan 830, a férfiak 1000 eurót 

kaptak). 
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38. ábra  > A német egyetemi hálózat (Forrás: Fischer Weltalmanach) 

1.5. 5. Erősen koncentrált gazdaság 

Németország gazdasági óriás, az EU termelésének 1/4-ével Európában az első, míg 7%-os részesedésével – az 

USA és Japán után – a világon a harmadik gazdasági nagyhatalom. Fejlett, koncentrált ipara, magas színvonalú 

szolgáltatószférája mellett intenzív, belterjes mezőgazdaságot vallhat magáénak. A legtöbb iparág termelésében 

ma már messze megelőzi a tőkés ipar szülőhazáját, Nagy-Britanniát, és számos iparága az egy főre jutó 

termelésben felzárkózott az USA-hoz (sőt néhányban el is hagyta azt). A telekommunikáció, a bank- és 

biztosítási rendszer, valamint a kereskedelmi láncok koncentráltsága, fejlettsége világviszonylatban is 

kimagasló; a kutatási-fejlesztési tevékenység terén az USA mögött Japánnal osztozik a 2–3. helyen (a K+F 
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ráfordítás a GDP 2,5%-a). A világkereskedelemben – mint az EU vezető gazdasági hatalma – közel áll ahhoz, 

hogy elhódítsa az első helyet az USA-tól. (Az export terén már évek óta sorozatosan megelőzi az USA-t.) 

Németország külkereskedelme az 1994–2004 közötti évtizedben is dinamikusan fejlődött: az export 70%-kal, az 

import 80%-kal bővült. 2004-ben az import 718 milliárd $-t tett ki. A behozott áruk (elektrotechnikai-

elektronikai termékek: 18%, járművek: 10%, vegyipari áruk: 10%, szénhidrogének: 9%, élelmiszerek: 7,5% 

stb.) értékének 60%-a az EU országaiból (főként Franciaországból, Hollandiából és Olaszországból), 7%-a az 

USA-ból, 6%-a Kínából, 3,7–3,7%-a Svájcból és Japánból érkezett. Az export (2004: 912 Mrd $), mint 

évtizedek óta mindenkor, jelentősen (27%-kal) felülmúlta az importot. Az országból kivitt áruk (közlekedési 

eszközök, gépek, gyárberendezések: 40%, elektrotechnikai-elektronikai termékek: 15%, vegyi cikkek: 15%, 

mezőgazdasági termékek: 4,4% stb.) 64%-a az EU-országok, 9%-a az USA, 4%-a Svájc, 3%-a Kína piacán 

talált vevőre. 

Gazdasági életét a termelés és a tőke nagyfokú koncentrációja, a multinacionális társaságok döntő szerepe, 

valamint az export nagy volumene és viszonylag gyors terjeszkedése jellemzi. A termelés koncentrációját 

érzékeltetik a félezer főnél több dolgozót foglalkoztató üzemek adatai: a több mint százezer üzemnek mindössze 

4%-a tartozik ebbe a kategóriába, de bennük dolgozik az ipari foglalkoztatottaknak több mint fele, s belőlük 

kerül ki az ipari termelés értékének majd‟ kétharmada. Különösen előrehaladott a koncentráció a gép-, vegy- és 

elektromos iparban, a három legdinamikusabb ágazatban. 

A tőkekoncentráció magas fokú, egy-egy iparága szinte teljesen néhány nagy – sok esetben nemzetközi, 

elsősorban amerikai vállalatóriásokkal összefonódott – monopólium ellenőrzése alatt áll. 

A világszerte ismert monopóliumok közül – a teljességre való törekvés nélkül – csak néhányat említünk meg. 

Az acéliparban és a nehézgépgyártásban a Thyssen–Krupp és a Salzgitter; a szénbányászatban a Ruhrkohle; a 

vegyiparban a BASF (Badische Anilin und Sodafabrik) és a Bayer; az elektromos iparban a Siemens, a Bosch és 

a DaimlerChrysler a leghíresebbek. A legnagyobb német vállalat, az autógyártáson kívül az elektronikában is 

fontos pozíciókat szerzett Daimler 1998-ban fúzióra lépett a Chryslerrel, ám 2007-ben megvált a tartósan 

veszteséges amerikai vállalatrésztől. (2004-ben a DaimlerChrysler óriásvállalatnál 362 ezren dolgoztak, az éves 

forgalom 164 milliárd dollár volt.) A német ipar azonban korántsem csupán mamutvállalatokból áll. Temérdek a 

kis- és középüzem: szinte minden kisvárosban találunk olyan gyárakat, amelyek a helyi kézműipari 

hagyományok örökösei. Ezek gyakran a környékbeli nyersanyagokat (fát, agrártermékeket) dolgozzák fel, 

esetleg valamelyik nagyvállalat számára készítenek különféle alkatrészeket. 

Számottevő a termelés területi koncentrációja is: a három legiparosodottabb tartomány – Észak-Rajna–

Vesztfália, Baden-Württemberg és Bajorország – adja az iparban és a szolgáltatásokban dolgozók majd‟ felét, az 

ipari és szolgáltatói értéktermelés 54%-át. A kisebb területi tömörülések közül magasan kiemelkedik a Ruhr-

vidék ipari agglomerációja, ahol a feketekőszén-termelés kétharmada, a koksztermelés négyötöde, a nyersvas- és 

acélgyártás fele, az elektromosáram-termelés egyharmada összpontosul. A Saar-vidéken, a Rajna–Majna-, a 

Rajna–Neckar-vidéken, a Nyugati-Harzban, a tengermelléken és a keleti országrész déli részén csak egy-egy 

nagyváros, illetve környéke tömörít jelentékenyebb ipart. 

1.6. 6. Az ipar alapja az energiagazdaság 

A német energiagazdaság magas színvonalú. Fekete- és barnakőszénben való gazdagsága következtében (350 

Mrd t készlet; ennek bő kétharmada feketekőszén) energia-háztartását hosszú időn keresztül a szén 

egyeduralma jellemezte. A szénhidrogénekben való szegénység ellenére azonban az elmúlt évtizedekben a 

kőolaj és a földgáz (hazai termelés + hatalmas import) előbb csak veszélyeztették, majd megtörték a szén 

monopóliumát mindkét német energiapiacon. Napjainkban a szénhidrogének részesedése az energiahordozók 

felhasználásából két és félszerese a kőszénének, amelynek az atomenergia is erős versenytársa lett (39. ábra). 
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39. ábra  > Az energiafelhasználás (A) és a villamosáram-termelés (B) szerkezete Németországban (2004) 

Németország feketekőszén-bányászata – amely az 1970-es évektől kezdve drasztikusan lehanyatlott, s a 

világranglista 15. helyére esett vissza (6. táblázat) – az ország nyugati részén összpontosul. 

A „gazdasági csoda” időszakában gyorsan felfutó termelés napjainkra alig ötödére csökkent. A német 

szénbányászatban a beruházási és kitermelési költségek – a nagyobb élőmunka-felhasználás, a mélyebb vágatok 

miatt – magasak; a kitermelés a 98%-os automatizáltság ellenére is drága. Kezdetben a szénhidrogének 

előretörése miatt veszített korábbi jelentőségéből, később azért, mert kevesebb szénre van szükség a 

kohászatban, a hőerőművek táplálásához, és beszűkültek a külföldi értékesítési lehetőségek is. Az átállás 

nyomán egyre-másra állították le a termelést a kevésbé jövedelmező aknákban: 1957–2004 között a 

feketekőszén-bányák száma 175-ről 9-re, a bányászoké 605 ezerről 42 ezerre csökkent. Vájárok százezrei 

kényszerültek átképezni magukat. 

6. táblázat  > Németország* bányászata, ipara (1938–2004) 

  
 

 
1938 1949 1964 1975 1983 1991 1998 2004 

Feketekősz

én(millió t) 
117 125 

3 

142 

2,4 

97 

2 

85 

1 

72 41,6 26 

Barnakősz

én(millió t) 
194 73 

137 

111 

256 

123 

247 

124 

278 

356 166 182 

Kőolaj(mil

lió t) 
0,5 0,9 

– 

7,7 

– 

5,7 

– 

4 

– 

3,5 2,9 3,8 

Földgáz(m

illiárd m³) 
– – 

– 

1,5 

– 

15 

5 

17 

7 

21,4 20,9 19,5 

Villamos 

energia(Mr

d kWh) 

55 39 

19 

164 

51 

300 

85 

352 

105 

570 552 606 
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Nyersvas(

millió t) 
18 7,2 

0,4 

27,3 

2,2 

38,3 

2,5 

27,8 

2,2 

32,0 31,0 30,0 

Acél(milli

ó t) 
22,5 9,1 

1 

37,3 

3,8 

53,4 

6,5 

44,0 

7,2 

44,0 44,0 46,5 

Cement(mi

llió t) 
15,2 8,5 

1,5 

33,6 

5,7 

34,0 

10,7 

30,0 

12,0 

42,5 36,0 28,0 

Személyau

tó(1000 

db) 

270 104 

7 

2600 

93 

2900 

160 

3900 

190 

4660 5290 5200 

* Az 1938., 1991., 1998. és 2004. évi adatok az egységes Németországra vonatkoznak; a közbeeső éveknél a 

felső sor az NSZK, az alsó az NDK termelését mutatja. 

A felszínre hozott 5500–6500 kalóriás (23 000–27 000 KJ/kg) kőszén bő kétharmadát a Ruhr-vidék 7 bányája 

szolgáltatja, ahol a 3000 m vastag, karbon kori üledékes kőzetek 75 – 0,6–4 m közötti vastagságú – szénréteget 

rejtenek. 

A Ruhr-vidéken a bányászat négy nyugat–keleti csapású sávban összpontosult. A déli sáv a Ruhr menti 

legrégebbi bányaterületeket foglalja magában. Az itt bányászott sovány szénre épültek a Ruhrhoz közel fekvő 

üveggyárak és az acélipar néhány üzeme. Napjainkra az itteni aknákat mind bezárták. Az északabbra 

elhelyezkedő Hellweg-zóna a Ruhr kőszénbányászatának negyedét adja. A zsírszenére épülő kokszolása, 

kohászata és szénvegyészete országos jelentőségű; ide települtek a nagy acélfogyasztók is. A termelés ötödét 

adó Emscher-zónában a zsírszén mellett gázszeneket is bányásznak. Vas- és acélipara elmarad a Hellweg-zónáé 

mögött, viszont a szenet és importált kőolajat feldolgozó vegyipara jóval jelentősebb. A Lippe folyó mentén 

húzódó sávban a mélyművelés csak a XX. században indult meg. Ez a medence leggazdaságosabban művelhető 

része, egymaga több szenet ad, mint az előző kettő együttesen. A bányaterületek jobbára gázdús szenet 

szolgáltatnak, amit elsősorban a vegyipar hasznosít. Kisebb jelentőségű a Saar-vidék (1 bánya, a termelés 23%-

a) és a Ruhr-medencétől északra fekvő ibbenbüreni medence feketekőszén-bányászata (1 bánya, a termelés 7%-

a). Az egykori nagy exportőr ma feketekőszén-fogyasztásának 60%-át importálja Lengyelországból (7 M t), a 

Dél-afrikai Köztársaságból (6 M t), Oroszországból (5 M t), Kolumbiából és Ausztráliából (3–3 M t) stb. 

Az 1980-as évek közepéig – mind az NDK-ban, mind az NSZK-ban – nőtt a kitermelt barnakőszén mennyisége, 

mely a szénhidrogének versenyének – a kedvezőbb geológiai feltételek és önköltség miatt – kevésbé volt kitéve. 

A 100 milliárd t-ra rúgó készletek fele az 5–15 m vastagságú agyagos, homokos fedőréteg eltávolítása után 

külszíni fejtéssel művelhető. Az egyesülést követően drasztikusan csökkentették a keleti országrészben a 

barnaszén bányászatát. Az ottani gigantikus méretű, környezetromboló külfejtéseknek nagy részét leállították. 

Számos energiafaló nagyüzem bezárása, illetve néhány területen a kéntartalmú, környezetkárosító barnaszénnek 

feketeszénnel vagy szénhidrogénekkel való felváltása is a csökkentés irányába hatott. A barnakőszén-

bányászatban dolgozók száma 1989–2004 között 150 ezerről 17 ezerre csökkent. 

A barnakőszén-termelésben Németország – a világtermelés 20%-ával – az élen áll. A német barnaszenek 

(helyesebben lignitek) fűtőértéke alacsony (1450–2450 kcal/kg = 6000–10 000 kJ/kg), nedvességtartalma (50–

60%) magas, nagyobb távolságra való szállítása nem gazdaságos. Ezért a termelés 90%-át a bányavidékek 

hőerőműveinek táplálására, a többit brikettelve házi tüzelésre, valamint vegyipari célokra használják fel. 

A legtöbb barnaszenet ma az Eifel-hegység előterének óriási, felszínközeli lelőhelyei szolgáltatják (100 M t, 

Köln, Aachen stb.), ahol a kitermelés nem változott. Ezzel szemben Alsó-Lausitz területén (Cottbus stb.) a 

kibányászott barnaszén mennyisége a harmadára (1989: 195 M t, 2004: 59 M t), a középnémet-szénvidéken 

(Halle, Lipcse) az ötödére (1989: 105 M t, 2004: 20 M t) esett vissza. A felhagyott hatalmas külfejtések jelentős 

részét rekultivációba vonták, közülük többet vízisport- és üdülőterületté fejlesztettek. 

A jelentéktelen kőolaj-előfordulások a Germán-alföld homokos, likacsos szerkezetű jura-kréta időszaki 

rétegeiben, a Weser-Aller s az Ems vidékén, valamint Schleswig-Holsteinben találhatók. A hazai termelés a 113 
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millió tonnás finomítókapacitásnak csak kis töredékét képes fedezni, ezért Németország energiaimportjának 

kiemelkedően legfontosabb tételét a nyersolajszállítások képezik. 

Az ellátás biztonságosabbá tétele érdekében az OPEC szállításainak részarányát csökkentették (1973: 96%, 

2004: 20%, Líbia, Algéria, Szaúd-Arábia stb.), viszont látványosan felfutott az Oroszországból (34%), 

Norvégiából (20%) és Nagy-Britanniából (12%) származó olajimport. A behozott kőolaj részint a kikötőkben 

(Hamburg, Bréma, Wilhelmshaven, Emden, Rostock),de jobbára csővezetékes szállítás útján (Rotterdam–Ruhr-

vidék, Wilhelmshaven–Ruhrvidék, Rotterdam–Köln–Frankfurt am Main, Marseille–Karlsruhe–Ingolstadt, 

Genova–Ingolstadt, Trieszt–Ingolstadt, Almetyevszk–Schwedt–Leuna stb.) a felhasználó, fogyasztó körzetekben 

kerül feldolgozásra. A nyersolajon kívül évente átlagosan 40 millió tonna finomított kőolajterméket is behoznak. 

A földgázbányászat stagnál, a készletek mindössze két évtizedre elegendőek. A kitermelés fő központjai az 

Ems-vidéken, a Weser mentén, a Neckar völgyében és a keleti országrészen, Salzwedel környékén találhatók, de 

az Északi-tengerbe nyúló kontinentális talapzaton is megindult a földgázbányászat. A hazai termelést ötszörösen 

felülmúló import (2004: 100 Mrd m³) zöme Oroszországból (42%), Norvégiából (29%) és Hollandiából (23%) 

származik. A behozatalt biztonságosabbá teszi – de egyúttal az Oroszországtól való energiafüggőséget fokozza 

– a Viborgtól a Balti-tenger alatt Greifswaldig kiépítendő gázvezeték, amelyet a német energiaellátó óriáscég, az 

E.ON Ruhrgas és az orosz Gazprom 2011–2012-ben helyezhet üzembe. 

Németországban a villamosáram-termelés felét széntüzelésű, tizedét földgáztüzelésű hőerőművek adják (39. 

ábra). A feketeszén-tüzelésű erőművek a Ruhr-vidéken sorakoznak; a barnaszénnek az áramtermelésben való 

felhasználása terén a világelsők között foglal helyet. Az Érchegység nyugati és a Türingiai-erdő keleti részén 

elhelyezkedő uránércbányák csak részben fedezik a fűtőelemgyártás (Kahl) igényeit. A dúsított uránérc nagyobb 

részét Oroszországból és az USA-ból hozzák be. A kiégett fűtőelemek újrafeldolgozására (reprocesszálására) a 

holland határon épült üzemben (Gronau), a radioaktiv hulladékok végső tárolására a Harz környéki felhagyott 

sóbányákban kerül sor. A közvélemény ellenérzései miatt újabb atomerőműveket már 1989 óta nem építettek, 

sőt – a leépítés kezdeteként – az NDK elavult létesítményeit be is zárták, és az egyesüléstől napjainkig további 

14 erőművet állítottak le. Ennek ellenére Németország az 5. helyen áll a világon az atomerőművekben előállított 

áram mennyiségével. A 16 atomerőmű az áramtermelés 27,5%-át szolgáltatja, többségét az energiaszegény 

területeken (tengermellék, Duna mente stb.) építették. 

A vízerő-kihasználás szerényebb. A legtöbb erőmű Bajorországban és Baden-Württembergben található, ahol 

egyrészt a Bajor-Alpok zuhatagos folyóin (Inn: Töging, Ering; Isar: Hohenlinden) és a Dunán (Jochenstein), 

másrészt a Rajnán (Rheinfelden) épültek nagyobb erőművek, melyek 4,5%-kal részesednek az elektromos áram 

előállításából. 

Németország világviszonylatban az élen áll a szélenergia hasznosításában: 2004 végén a szélerőművek 16 600 

MW névleges összteljesítményt képviseltek, és a teljes áramtermelésnek már 4,1%-át szolgáltatták. A legtöbb 

szélpark magánerőből létesült az Északi-tenger partján és a Germán-alföld nyugati részén. Az exportképes 

szélenergia-fejlesztési ágazat kis- és közepes vállalatai 30 ezer dolgozónak adnak munkát. 

1.7. 7. Válsággal küszködő kohászat – fokozódó érc- és 
félkésztermék-behozatal 

Németország kohászati értéktermelésének kereken kétharmadát a nyersvas- és acélgyártás adja. A vaskohászat 

alapvető telepítő tényezője a jól kokszolható feketekőszén és a kedvező közlekedésföldrajzi helyzet. A 

vasércbányászat viszont gyakorlatilag megszűnt. A kohóművek ellátására évente 45–50 millió tonna – 

elsősorban magas vastartalmú svéd, észak-afrikai, venezuelai – érc behozatalára van szükség. 

A három évtizede tartó acélválság és a közös piaci korlátozások következtében a termelés visszaesett; bár 

korántsem annyira, mint (Japán kivételével) a többi fejlett országban. A német acélipar ugyanis még idejében 

áttért a korszerű technológiákra, s minőségi acélgyártmányok termelésére szakosodott. A kivitel értékének 4%-

át adó acéltermelése Oroszország után a 2. helyen áll Európában; a világranglistán még Kína, Japán, az USA és 

a Koreai Köztársaság is megelőzi. A német acélgyártás 1/3-át exportálják, ugyanakkor a belföldi szükségletek 

felét import útján fedezik. Az acéliparban foglalkoztatottak száma 1975–2004 között a negyedére (80 ezer főre) 

csökkent. 

A területi koncentráció magas fokú: a Ruhr-vidék – mint a kontinens legnagyobb nehézipari tömörülése – 

egymaga a felét, a Saar-vidék, a Nyugati-Harz előtere, Siegerland, a tengerparti központok és az Odera menti 

Eisenhüttenstadt együttesen a másik felét adják a nyersvas- és acéltermelésnek. 
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Keletkezésüket tekintve három csoportba sorolhatók a német nehézipari körzetek: 

a) A feketekőszén az alapvető telepítő tényező a Ruhr-vidék (Duisburg, Mülheim, Bochum, Gelsenkirchen, 

Dortmund stb.) és a Saar-vidék (Saarbrücken)esetében; 

b) az egykori vasércbányákra épült a Nyugati-Harz (Salzgitter)és Siegerland kohászata; 

c) a kedvező közlekedésföldrajzi helyzet volt a döntő a tengerparti kohászati központok (Lübeck, Bréma) és az 

Odera mentén az NDK-időkben épült Eisenhüttenstadt telepítésénél. 

Gazdaságosság szempontjából az utóbbi kettő helyzete kedvezőbb. A feketekőszén ugyanis – mint alapvető 

fontosságú telepítő tényező – a kohászati tüzelőtechnika fejlődésével sokat vesztett jelentőségéből. Ezért a 

Ruhr- és a Saar-vidék nehéziparának védekeznie kell a gazdaságosabb ércbázison alapuló külföldi kohászati 

körzetek versenyével szemben. A védekezés, különösen a Ruhr-vidék esetében, összetett: egyrészt magas 

fémtartalmú (főként svéd) vasércet importálnak, másrészt a szállítást vízi úton (a Rajnán) bonyolítják le, s 

harmadsorban vertikális üzemek kiépítésére törekednek – melyeknél a kohókhoz acélművek, meleg- és 

hideghengerművek, csőgyárak, sőt majd‟ mindenütt gépgyárak is kapcsolódnak. 

A vasérc megnövekedett telepítőereje és az acélipart sújtó válság lényeges szerkezeti változásokat okozott a 

Ruhr-vidék kohászatának földrajzi eloszlásában, de kihatott népességszámának alakulására is: az 1970-es 

évektől több százezren hagyták el a Ruhr-vidéket. 

A körzet kohászata nyugatról kelet felé finomodik. A nyersvasgyártás az olcsó ércimportot és bőséges ipari vizet 

biztosító Rajna menti nyugati körzetben (Duisburg, Rheinhausen, Oberhausen, Mülheim stb.) koncentrálódik. 

Az itteni kohóművek adják a Ruhr-vidék nyersvastermelésének csaknem egészét, a Martin-acélnak majd a felét. 

Ugyanakkor az elektroacél-gyártás és hengereltáruk előállítása itt kisebb jelentőségű. A középső körzet 

nyersvasgyártása és Siemens-acél-gyártása – a kedvezőtlenebb nyersanyag-szállítási lehetőségek miatt – nem 

jelentős. A hőerőművek által termelt áram nagy részét Bochum, Gelsenkirchen és Hattingen elektroacél-gyártása 

hasznosítja. A keleti körzet ércszükségletét ma már nem biztosítja a Mittelland- és a Dortmund–Ems-

csatornákon ide szállított salzgitteri vasérc, a jó minőségű importvasérc viszont drágábban jut ide, mint a 

nyugati körzetbe. Dortmund és Witten nehézipari üzemei elsősorban elektroacélt és hengereltárukat állítanak 

elő. 

A színes- és könnyűfémkohászat a termelés mennyiségét tekintve ugyan alig több mint huszada az 

acéltermelésnek, mégis rendkívüli jelentőségű, hisz a kohászati értéktermelés harmadát adja. A 

színesfémkohászat – az ércek alacsonyabb fémtartalma miatt – egyrészt a hazai bányavidékeken, másrészt a 

behozatali kikötőkben és a jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező, energiagazdag Rajna–Ruhr-vidék 

fogyasztó-felhasználó körzetében összpontosul. 

A hazai rézércbányászat a szükségleteknek csak töredékét adja, mégis Németország a Föld hetedik rézkohászati, 

illetve rézfinomító hatalma (600 000 t). Hamburg, Lübeck, valamint a Ruhr-vidék (Dortmund, Duisburg, Lünen) 

üzemei külföldről behozott rézkoncentrátumot dolgoznak fel, míg Hettstedtben a Harzban bányászott rézércet 

kohósítják. 

A világon a negyedik helyen álló ólom- (390 000 t) és hetedik cinkkohászat (380 000 t) ércszükségletét csak 

igen csekély részben fedezi a helyi bányászat, amely a Nyugati-Harz előterében, az Eifel-hegységben és az 

Érchegység területén folyik. A bányavidékeken a hazai érceket dolgozzák fel (Oker, Clausthal és Freiburg), a 

tengerparton Hamburg és Nordenham, a Ruhr-vidéken Duisburg és Dortmund az importérceket, illetve 

koncentrátumokat hasznosítják. 

Az alumíniumkohászat kizárólag importból származó (ausztrál, guineai, görög, horvát és bosnyák) bauxitot, 

illetve timföldet dolgoz fel. A vízerőművek (pl. Rajna: Rheinfelden, Inn: Töging) és a hőerőművek mellé, illetve 

a feldolgozó körzetekben (Lünen, Dortmund, Bitterfeld stb.) egyaránt jelentős alumíniumkombinátok települtek. 

Alumíniumtermelése (660 000 t) visszaszorult a világranglistán. Hosszú időn át csak az USA, Oroszország és 

Kanada múlta felül, míg napjainkban több jelentős bauxitbányászó, illetve olcsóbb áramtermelésre képes ország 

is megelőzi (Kína, Ausztrália, Brazília, Norvégia, India, Dél-afrikai Köztársaság). 

1.8. 8. Kiemelt iparágak: gépgyártás, elektrotechnika-elektronika, 
vegyipar 
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A gépipar a német gazdaság vezető ágazata: az ipari termelés és a kivitel értékének kétötöde gépipari termék. A 

világpiacon – termékeinek kiváló minősége és viszonylagos olcsósága következtében – az USA-val és Japánnal 

együtt a legnagyobb exportáló. 

A bányagépeket, hadfelszereléseket (Leopárd-tankok, lövegek stb.), kohászati- és erőmű-berendezéseket, 

automatizált gépsorokat, exkavátorokat stb. előállító ipar – nagy nyersanyagigénye miatt – szinte kizárólag a 

Ruhr-vidék nehézipari központjaiban, illetve peremén települt (Duisburg, Dortmund, Hagen, Aachen, Köln, 

Düsseldorf), csakúgy, mint a vasúti berendezések és vagonok gyártása. A mozdonygyártás ugyanakkor inkább a 

forgalmas vasúti csomópontokhoz (Kassel, Essen, Esslingen, München, Stuttgart, Berlin, Drezda), míg a 

mezőgazdaságigép-gyártás a legintenzívebb agrárvidékek nagyobb városaihoz (Hannover, Köln, Kassel, 

Mannheim, Erfurt, Weimar, Lipcse, Drezda stb.) kapcsolódik. Szerszámgépgyártása a világ élvonalában áll. A 

fémek megmunkálására szolgáló iparág termékei széles skálán mozognak (forgácsoló- és sajtológépek, 

automata és félautomata esztergapadok, fúró-, maró-, alakító- és elektronikus vezérlésű szerszámgépek stb.) és 

túlnyomó részben a Ruhr-vidék nagyvárosaihoz kötődnek. 

Hajógyártása – sok nagy tradícióval rendelkező országhoz hasonlóan – visszaesett, de még így is első 

Európában és a negyedik a világon (2004: 1 M BRT). A tengeri kikötőkben – Bréma, Lübeck, Hamburg, Kiel, 

Rostock – összpontosuló hajóipart részint a helybeni kohászat, részint a folyó- és csatornarendszereken keresztül 

a Ruhr-vidék látja el nyersanyaggal. Amíg a tengeri hajógyártás ma már csak a belső igényeket elégíti ki, addig 

a folyami hajókat készítő Rajna menti Duisburg és a Duna menti Regensburg felerészben külföldi 

megrendelésekre is szállít. 

A legjelentősebb gépipari ágazat az autógyártás. Személyautó-gyártása (5,2 M db) Japán után a második helyen 

áll, míg teherautó- és autóbuszgyártása a tizedik (350 000 db). Az amerikai, francia, angol, olasz stb. 

konkurensekkel folytatott világpiaci küzdelemben a németek szép sikereket értek el. Japán után a világ második 

exportálója: autóinak több mint kétharmada külföldön talál vevőre. A mintegy 800 ezer alkalmazottat 

foglalkoztató – az ipari termelés és a kivitel értékének hatodát szolgáltató – autógyártásban magas fokot ért el a 

termelési és a tőkekoncentráció. A 37 cég közül mindössze hat nagy monopólium és egyesülés – Volkswagen-

Audi, GM-Opel, Daimler, Ford, MAN és BMW – adja a termelés kilenctizedét. Számottevő a területi 

koncentráció is (40. ábra). (A keleti országrészen a Trabant és a Wartburg gyártását beszüntették.) A nagy 

autóipari monopóliumok számos külföldi alkatrészgyártó és bedolgozó üzemet működtetnek, többek között 

hazánkban is; ezzel jelentős bérköltséget takarítanak meg. (A külföldön előállított német márkájú személyautók 

száma 2004-ben 4,22 millió volt.) 
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40. ábra  > A kőolaj-finomítók (A), az autógyártás (B) és a Siemens cég telephelyei (C) 

Wolfsburg a legnagyobb német autóipari konszern, a Volkswagen üzemi központja, ahol évente 2 millió autó 

kerül le a futószalagról. Hannoveri üzemeiben mikrobuszokat, kisebb teherautókat, Braunschweigben és 

Kasselban autómotorokat és alkatrészeket gyártanak. 

A rüsselsheimi Opel Művek (a General Motors leányvállalata) a személyautó-gyártás ötödét adja, de jelentős a 

tehergépkocsik előállítása is. 

A Neckar vidékéhez – Stuttgart, Sindelfingen, Mannheim – kapcsolódik az autógyártás hőskora: 1885-ben 

Stuttgartban készítette el Benz az első benzinmotoros gépkocsit, s 1901-ben innen került ki az első Mercedes, 

amely a mai modern autók előfutára volt. A Daimler üzemcsoport az autógyártás egynyolcadát szolgáltatja. A 

legnagyobb teherautó- és buszgyártó a világon. 

A kölni Ford Művek (az amerikai Ford leányvállalata) tizedét, míg a müncheni BMW huszadát képviseli a német 

autóiparnak. A bajorországi MAN különböző tehergépjárműveket állít elő. 

Németország Japán után a világ legnagyobb motorkerékpár-exportálója (a gyártásban Kína és India is 

megelőzi). A DKW-kat Ingolstadt, a BMW-ket München, az NSU-kat Augsburg és Neckarsulm üzemeiben – 

főként exportra – készítik. (De az említett városok személyautó-gyártása is jelentős.) 

A repülőgépek és rakéták összeszerelése elsősorban a gyorsan fejlődő két déli szövetségi tartomány 

nagyvárosaiban összpontosul (Stuttgart, München).A XX. század végén és a XXI. század elején az iparág 

növekedési üteme – a vele szorosan összefonódó elektrotechnikával és elektronikával együtt – kimagasló (évi 

10–15%-os) volt, mindenekelőtt a DASA (Daimler Aerospace) által, az Airbus-kooperáció keretében előállított 

repülőgépek révén. A harci repülőgépek (Messerschmitt) gyártása is fellendülőben van. 

A könnyűgépek előállítása a német ipar sokoldalú, erősen specializált ága, amely kisebb nyersanyagigénye 

folytán inkább a fogyasztó, felhasználó körzetekbe települt. Textilgépeket a Ruhr-vidék déli peremén 

(Mönchengladbach, Wuppertal), a Neckar mellékén (Stuttgart)és Szászországban (Chemnitz, Drezda)gyártanak. 
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Az élelmiszer-ipari berendezések előállítása a fejlett agrártájak központjaiban, a fa-, papír- és cellulózipari 

gépgyártás az erdős Német-középhegyvidék területén (Würzburg stb.) összpontosul. 

Az elektrotechnikai ipar a háború előtti Németországban jobbára Berlinbe és a keleti országrészbe települt 

(Drezda, Zwickau stb.). A villamosáram-termelés gyors fejlődése, az új iparágak megnövekedett igénye 

következtében nyugaton a régi központok – Nürnberg, Frankfurt am Main, Köln, Mannheim – nem tudták 

kielégíteni az elektromos berendezések iránti felfokozott keresletet. Ezért új, modern üzemeket építettek 

(Hamburg, Bréma, Aachen, Bochum, Stuttgart, München stb.), így az iparág – amely inkább szaktudást, 

mintsem nagy mennyiségű nyersanyagot igényel – területileg szórtabbá vált. Az elektrotechnikai-elektronikai 

vállalatok között két óriás emelkedik ki: a müncheni Siemens és a stuttgarti Bosch. Amíg az erősáramú 

berendezésekből (elektromotorok, transzformátorok, turbinák stb.) és a fogyasztási cikkekből (televízió, rádió, 

videó, háztartási gépek stb.) Németország nagy kivitelt is lebonyolít, addig az elektronikai termékek 

gyártásában, főként a mikroelektronikában (félvezetők, integrált áramkörök, memória-áramkörök, 

telekommunikációs berendezések stb.) – bár részarányuk az iparágon belül ma már 45%-os – lemaradt az 

amerikaiak, a japánok és a kínaiak mögött. 

Az ipari termelés és az export értékének hetedét szolgáltató, 818 ezer embernek megélhetést nyújtó iparág 

korszerű, magas technikai színvonalú termékei keresettek mindenütt: a világ elektrotechnikai-elektronikai 

exportjában Japán, az USA, Kína és a Koreai Köztársaság után az 5. helyet foglalja el. Hasonlóan 

exportorientált a finommechanikai és optikai ipar is. Üzemeik a minimális nyersanyagigény miatt a kevésbé 

iparosodott területeken – Wetzlar (Leica), Schramberg, Ruhla (óra), Oberkochen, Jéna (Jenoptik), Solingen, 

Remscheid (finomacéláruk: kések, ollók stb.) és Karlsruhe (irodagépek) stb. – elszórtan helyezkednek el. 

A vegyipar a német gazdaság kiemelt ágazata; az ipari termelés és a kivitel értékének ugyancsak hetedét adja. 

Gyors fejlődését több tényező összhatása segítette elő, nevezetesen: az ország egyes alapanyagokban (fekete- és 

barnakőszén, káli- és konyhasó) való, természet adta gazdagsága, az egyes országrészeknek a külföldi 

nyersanyagok beszerzése szempontjából kedvező közlekedésföldrajzi helyzete és a vegyészeti tudomány, 

kutatás-fejlesztés régóta elért magas színvonala. Németország vegyipari nagyhatalom; a világranglistán csak az 

USA és Japán előzi meg. 

A Weser felső vízvidékén (Neuhof, Heringen), a Weser–Aller közötti területeken (Hannover, Bad Salzdetfurt), a 

Werra mentén (Bad Salzungen), valamint a Harz-hegység déli előterében (Bleicherode) a harmadidőszaki 

rétegek 40 milliárd tonna kálisóvagyont rejtenek. A csaknem vízszintesen települt, felszín közeli rétegekből 

évente 3,7 millió tonna kálisót bányásznak. Ezzel a mennyiséggel Németország – Kanada és Oroszország után – 

a 3. helyen áll a világon. 

Kősókészletei még a 40 milliárd tonnát is meghaladják. Baden-Württemberg (Stetten, Bad Wimpfen), a Harz-

hegység (Salzgitter, Wittmar) és Halle térségének századok óta művelt sóbányáiból 2004-ben 16 millió tonnát 

termeltek ki, amivel a világranglistán az USA és Kína mögött a 3. helyen áll. A kéntartalmú ásványok közül a 

pirit a legjelentősebb. A majd 1 millió tonnányi – 30%-os kéntartalmú – piritet elsősorban Sauerlandban és 

Kelet-Bajorországban bányásszák. 

A szóda-, a műanyag- és a gyógyszergyártásban Németországot csak az USA, Kína és Japán múlja felül, míg a 

gyógyszerexportban vitathatatlanul az első helyen áll. Szintetikuskaucsuk-gyártása és kőolaj-finomítása 4–5. a 

világon. 

Az ezer főnél több dolgozót foglalkoztató nagyüzemek a termelés értékének kétharmadát adják. A világhíres 

nagy cégek – a BASF és a Bayer – kitűnnek a környezetkímélő technológiák meghonosításával. 

Négy nagyobb vegyipari góc alakult ki Németország területén. 

a) Legsokoldalúbb és legjelentősebb körzete a német vegyipar bölcsője: a Középső-Rajna–Ruhr-vidék. 

Szervetlen vegyiparának legnagyobb egyedi központja Duisburg; a városperemi elektrokémiai üzemek a 

hőerőművektől kapott elektromos árammal a környéken bányászott sóból klórt és marólúgokat is előállítanak. A 

Ruhr-vidék vegyipara történelmileg a szén hasznosítására épült, s a szén száraz lepárlásának termékeit – 

elsősorban a kőszénkátrányt – dolgozta fel. A szénvegyészet nagy központjai – Dortmund (műanyag, műszál) 

kivételével – az Emscher- és Lippe-zónákban helyezkedtek el (Gelsenkirchen, illetve Recklinghausen). A 

szénvegyészet hanyatlását túlélő vegyi üzemek nagyobb része ma már a Rajnán és a vezetékrendszereken 

érkező mintegy 50 millió tonnányi nyersolajra támaszkodik. A száraz lepárlással nyert üzemanyagok (benzin, 

dízelolaj) és a krakkolás során keletkező egyéb petrolkémiai alapanyagok feldolgozása Leverkusen (Bayer 

Művek: gyógyszer, festék, AGFA: fotokémia), Marl és Hüls (Buna Művek: buna-gumi, műanyagok, műszálak, 
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lakkok, festékek) üzemeiben történik. A Ruhr-vidéki centrumokon kívül Troisdorf (sósav, kénsav, szóda, 

oxigén, hidrogén, műanyagok), Düsseldorf (kőolaj-finomítás) és Köln (kőolaj-finomítás, gumi és parfüméria) 

vegyipara számottevő. 

b) Frankfurt am Main és környéke (Wiesbaden, Darmstadt) vegyiparának fő telepítő tényezője a Rajna és a 

Majna (hajózás, ipari víz), de az itteni vegyészetet támogatja a Rotterdamból Kölnbe tartó kőolajvezeték 

Frankfurtig történt meghosszabbítása is. A Majna-parti metropolisz a német vegyipar legnagyobb, 

legsokoldalúbb központja. Különösen finomvegyészete (gyógyszer-, festék-, foto-, film- és műanyagipara) 

világhírű. 

c) A Rajna–Neckar találkozásánál épült Ludwigshafen (BASF Művek) fő profilja a műanyag-, műszál- és 

festékgyártás. 

d) A Lipcse és Halle térségében meggyökerezett tömörülés a környező barnaszén- és sóbányák nyersanyagára, 

valamint az Oroszországból vezetéken keresztül érkező szénhidrogénekre támaszkodik. A sokoldalú vegyiparral 

rendelkező nagyvárosok és nagyüzemek (Leuna és Buna Művek) mellett több, egy-két termék előállítására 

szakosodott központ is kialakult. Németország második legnagyobb, széles termékskálát (műanyag-, műszál-, 

műtrágya-, sav- és szódagyártás, finomvegyészet, elektrokémia stb.) felmutató vegyipari koncentrációja a 

gyárak egész sorának bezárása után is nagy környezetszennyező. 

A négy összefüggő körzeten kívül a Bajor-Alpok vízerőművei mellé települt elektrokémiai ipar, a nagy 

tengerparti kikötők kőolaj-finomítása és a főváros, Berlin finomvegyészete is említésre méltó. 

1.9. 9. Mezőgazdaság – az ipar szolgálatában 

A mezőgazdasági termelés jelentősége nemzetgazdasági szempontból csekély és fokozatosan csökkenő 

tendenciájú. A nemzeti össztermékhez való hozzájárulása 2004-ben mindössze 1,1% volt (ipar: 28,9%, 

szolgáltatások: 70%). Számos nyugat-európai országhoz viszonyítva drágán termel, ezért termékei nem 

versenyképesek, s a paraszti jövedelmek több mint a fele különféle támogatásokból származik. Az 

agrárszektorban dolgozók jövedelme még így is csak kétharmada az iparban foglalkoztatottak átlagkeresetének. 

Az 1980-as években készült űrfelvételeken hajszálpontosan ki lehetett rajzolni a két Németország határát, olyan 

élesen elkülönültek egymástól az NDK hatalmas, egyszínű termelőszövetkezeti táblái és a magasból nézve apró 

birtoktestekre oszló NSZK-beli szántóföldek. 2004-ben Németország 372 ezer mezőgazdasági üzemében kb. 

900 ezren dolgoztak, az átlagos birtoknagyság 45 ha volt. A farmgazdaságok négyötöde a nyugati országrészen 

található. Az itteni gazdaságok tipikusan családi vállalkozások, egy-két főből (többnyire a családfőből és 

feleségéből) állnak, s minimális kisegítő személyzettel dolgoznak. A birtoknagyság a természeti feltételek, a 

tradíciók és a munkaerő-ellátottság függvényében változik. 

7. táblázat  > Birtokviszonyok a német mezőgazdaságban (2004) 
 

Birtoknagyság Birtokszám Terület   

(ha) 1000 db % 1000 ha % 

– 9,9 123,5 33,2 643 3,8 

10–19,9 73,4 19,7 1091 6,4 

20–29,9 38,3 10,3 951 5,6 

30–49,9 52,8 14,2 2052 12,1 

50–99,9 54,9 14,7 3827 22,5 

100– 29,6 7,9 8409 49,6 

Összesen: 372,5 100,0 16 973 100,0 
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A gazdaságok viszonylagos elaprózottsága főként Baden-Württembergben, Rajnavidék–Pfalzban, Dél-

Hessenben és Nyugat-Bajorországban figyelhető meg, ahol a művelt területek jelentős részét 20, sőt 10 ha-nál 

kisebb gazdaságok foglalják el. Ez utóbbiak túlságosan kicsik ahhoz, hogy lehetővé tegyék a munkaerő és a 

korszerű technológia gazdaságos kihasználását, ezért e vidékeken a parasztok gyakorta más munkát is vállalnak. 

Schleswig-Holstein és Alsó-Szászország tenger melletti területein az átlagos birtokméret kétszerese az országos 

átlagnak, de a mostoha természeti adottságok következtében sokszor még ezek sem rentábilisak. Az „életképes 

birtok” – amely a parasztcsalád ellátásán túl elsősorban piacra termel – nagysága napjainkban 60–75 ha körüli 

(7. táblázat). 

Az egykori NDK területén továbbra is a nagyüzemekben koncentrálódik a termelés: a volt állami és szövetkezeti 

gazdaságok utódai, a jogilag átalakult szövetkezetek kezén van a szántóterület kb. 3/4-e. A farmgazdaságok 

viszont jóval nagyobbak, mint nyugaton. Valószínű, hogy a mezőgazdaság szervezeti formái, a birtokviszonyok 

az elkövetkező években tovább változnak, s egyre inkább teret hódít a családi gazdaság nyugatnémet modellje, 

de az is bizonyosra vehető, hogy a szövetkezeti vagy részvénytársasági forma – korszerű változatban – tartósan 

fennmarad. 

A német mezőgazdaság fejlett, belterjes. A szűkösen rendelkezésre álló, általában silány termőföld – hála a 

korszerű agrotechnikának – igen magas hozamokat ad, és a sűrű lakosság élelmiszerigényének 9/10 részét képes 

kielégíteni. 

Németország az USA után a Föld 2. mezőgazdasági importőre (2004: 54 Mrd $). A behozott élelmiszerek és 

élvezeti cikkek (takarmány- és olajnövények, gyümölcsök, zöldségfélék, kakaó, kávé, sertéshús) 2/3-át az EU 

tagállamaitól szerzik be. A szerényebb német agrárexport (2004: 40 Mrd $: marhahús, tej és tejtermékek, cukor, 

bor stb.) főként az EU piacaira irányul. 

A mezőgazdaságból származó nemzeti jövedelem 60%-át a fejlett istállózó állattenyésztés adja, amely a 

Németország területének 17%-ára terjedő réteket és legelőket, a szántóföldi takarmánytermelést és az egyes 

ipari melléktermékeket hasznosítja. Az állami dotációk is elsősorban erre ösztönzik a gazdálkodókat, s az sem 

mellékes, hogy a természeti adottságok is inkább az állattenyésztésnek, illetve az azt támogató 

takarmánynövény-termesztésnek kedveznek (az adatok a 2004. évre vonatkoznak). 

A takarmánygabonafélék közül az árpa és a zab a legjelentősebb. A csapadékos Germán-alföldön a 

zabtermesztés visszaszorult, helyét a takarmányárpa vette át. A zab vetésterülete az elmúlt évtizedekben 

jelentősen, míg termelése (1,2 M t, 5. a világon) – a magasabb termésátlagok következtében – alig csökkent. Az 

árpa térnyerése viszont ugyanezen időszakban rohamos volt. A vetésterület ötödét elfoglaló árpaföldekről 13 

millió tonnát takarítottak be (Oroszország után Kanadával a 2–3. a világon), de további 2–3 millió tonnás 

behozatalra szorulnak. A Germán-alföldön kívül jelentős még Hessen és a Türingiai-medence takarmányárpa-, a 

Bajor-medence, a Majna mente és a Lipcsei-öblözet sörárpatermesztése is. A sör aromáját adó komlónak 

világviszonylatban is a legnagyobbak közé tartozó termelője a Münchentől északra elterülő Hallertau. 

Németország Kína és az USA után a világ harmadik sörtermelője (2004-ben 1200 üzemében 105 millió hl-t 

készítettek); az egy főre jutó évi sörfogyasztásban (125 l) és a kivitelben (10 M hl) viszont hosszú ideje senki 

sem előzi meg. A sörtermelés felét Észak-Rajna–Vesztfália és Bajorország szolgáltatja. München, Augsburg, 

Nürnberg, Würzburg, Lipcse és Magdeburg stb. sörgyárai a hazai, míg Dortmund, Hamburg és Bréma stb. 

üzemei jobbára az importált nyersanyagokat dolgozzák fel. 

A burgonya az egyesülést követően vetésterületének több mint a felét elveszítette, így egyre hátrább szorul a 

világranglistán (13 M t, 7.). Ugyanakkor a takarmányrépa-termesztés – éppen a burgonya rovására – 

fokozatosan terjeszkedik. Mindkét kapásnövényt elsősorban a Germán-alföldön termesztik, igaz, a burgonya 

úgyszólván mindenütt előfordul. 

A Germán-alföld déli peremén, a Közép-Rajna és a Közép-Elba völgyében a vetésterület 5%-án termesztett 

cukorrépa (26,5 M t, Franciaország és az USA után a 3. a világon) fedezi, a kukorica (4 M t) azonban nem 

elégíti ki a szükségleteket. A cukorrépából 2004-ben 4,2 millió tonna cukrot állítottak elő Braunschweig, 

Hannover, Köln, Mainz, Rostock és Magdeburg üzemei. A termelés egyharmada exportra kerül. 

A felsorolt szántóföldi növényeken kívül a szálastakarmány-termelés is számottevő, bár csak kétharmadában 

elégíti ki az állattenyésztés igényeit. 

A mezőgazdasági értéktermelésnek kétötödét adó szarvasmarha-tenyésztés az állattenyésztés legintenzívebb, 

fejlődő ága. A 14 millió darabos állomány (Oroszország és Franciaország után a 3. Európában) kétötöde tejelő 

tehén; a fejési átlagok európai viszonylatban is magasak (India, az USA és Oroszország után Földünk 4. 
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tejtermelője; 2004-ben 28,3 M t). Szarvasmarhát az ország úgyszólván minden területén tenyésztenek, de 

Schleswig-Holstein, Alsó-Szászország, a Tóhátság és az Érchegység tejgazdálkodása, valamint a Bajor-Alpok 

havasi régióinak növendékállat-tartása különösen kiemelkedő. Ausztrália mögött Németország a 2. marhahús-

exportáló. 

A világ 4. legnagyobb sertésállománya (26 M db) a Germán-alföldön termő árpán és burgonyán, az import 

takarmányon és a tejgazdálkodás melléktermékein „hízik”. A 6,8 millió tonnás évi hústermelésnek 60%-a 

sertéshús; az étkezési hagyományok következtében azonban Németország importálja a legtöbb sertéshúst a 

világon. 

A Német-középhegyvidék gyengébb minőségű legelőit hasznosító juhállomány fokozatosan csökken (2,2 M 

db); ugyanakkor a mindenütt elterjedt baromfitartás (122 M db) gyorsan nő. 

A hús-, tej- és konzervipar elsősorban az állattenyésztő körzetek központjaiban számottevő. A vízigényes 

bőrgyártás zömmel tengerentúli bőröket és cserzőanyagokat használ, üzemei a Rajna és a Majna mellé, 

valamint a szász és a türingiai területekre települtek. A nagy cipőgyárak – Pirmasens, Köln, Düsseldorf, Erfurt 

stb. – a helyi bőrgyárakból kikerülő nyersanyagokat dolgozzák fel. 

A kenyérgabonafélék közötti sok évtizedes párharc a búza javára dőlt el, olyannyira, hogy ma mind a 

vetésterület, mind a termésmennyiség szempontjából messze megelőzi az évszázadokig szinte egyeduralkodó 

rozsot. Az ország területének 33%-ára terjedő szántók jó ötödét búzatáblák foglalják el. A löszön kialakult 

talajok és az éghajlat az Alsó-Rajna és a Neckar vidékére, a Dunától délre eső területekre, valamint a 

Magdeburgi Börde és a Türingiai-medence területére vonzották a búzatermelést (2004: 25 M t, 6. a világon). A 

rozsot elsősorban a Germán-alföld tengerparti részein, a középhegyvidéken, valamint a Bajor-Alpok előterében 

termesztik, igaz, egyre kisebb területen (a szántók 8%-án) és egyre kevesebbet (3,8 M t, de Oroszország és 

Lengyelország után így is 3. a világon). 

A malomipar elsősorban a nagy kenyérgabona-termelő területeken összpontosul. Hannover, München, Köln, 

Mannheim, Regensburg, Magdeburg és Lipcse malmai a hazai termést, míg Hamburg, Bréma és Rostock üzemei 

az importált francia, kanadai, ausztrál búzát (2–3 M t) őrlik. 

Az egyéb szántóföldi növények termelése már kevésbé jelentős. A Rajna és a Neckar mentén folyó 

dohánytermesztés (12 ezer t) töredéke a behozatalnak, így a nagy dohánygyárak a kikötővárosokban (Hamburg, 

Bréma)helyezkednek el. Ugyanez a helyzet az olajnövények esetében is, ezért a növényolajipar és az élvezeti 

cikkeket feldolgozó üzemek is a tengeri kikötőkbe települtek. 

A zöldségtermesztés a Rajna és az Elba mentén, valamint a fogyasztókörzetekben számottevő. A német konyha 

nélkülözhetetlen alapanyagaiból (paradicsom, sárgarépa, karalábé, káposzta stb.) az igényeket jórészt kielégíti. 

A gyümölcstermelés kétharmadát Észak-Rajna–Vesztfália, Baden-Württemberg és Bajorország adják. 

Almatermelése a 4. a világon, de jelentős a német szilva- és körtetermelés is. Az ország legmelegebb tája a 

szőlőművelés számára is alkalmas Rajna-árok és mellékfolyóinak (Majna, Neckar, Mosel) völgyhálózata. A 

dombok déli lejtőin termesztett szőlőből 2004-ben 10,3 millió hl bort készítettek. 

A német rostnövénytermesztés csekély, ezért a pamut-, juta- és kenderipar – de az alapanyagban szűkölködő 

gyapjúipar is – szinte kizárólag külföldi nyersanyagokat dolgoz fel. A nagy múltra visszatekintő textilipar 

fokozatosan háttérbe szorult. A Középső-Rajna vidékének (Mönchengladbach, Wuppertal, Aachen)számottevő 

pamut- és gyapjúiparát, valamint Szászország (Chemnitz, Zittau, Lipcse) fejlett pamutiparát a régi 

hagyományok, a jó közlekedési kapcsolatok és a fogyasztópiac éltetik. Bajorországban (Augsburg, Bayreuth) és 

a Neckar mellékén (Stuttgart, Esslingen)a pamutszövők a vízenergiát kihasználó régi kallómalmok örökébe 

léptek. A juta- és kenderfeldolgozás, valamint a pamutipar a kikötővárosokban, Hamburgban és Brémában 

jelentős. 

Az éves halfogyasztásnak (1,4 M t) kb. ötödét fedezi a honi halászflotta. A 2004. évi 270 ezer tonnás 

halzsákmány kétharmadát az Északi-tengeren, valamint a Grönland és Izland környékén folytatott mélytengeri 

halászat, egyharmadát a parti fogás adta. A belvízi halászat – a folyók súlyos, ipari eredetű szennyezettsége 

következtében – sokat veszített jelentőségéből. Legnagyobb halászkikötője a Weser-torkolati Bremerhaven. Az 

Elba torkolatában Hamburg és Cuxhaven, az Ems torkolatában Emden, míg a Balti-tengeren Kiel, Stralsund és 

Rostock ugyancsak nagy halfeldolgozó kikötők. 
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1.10. 10. Németország nagykörzetei és tartományai1 

1.10.1. Északnyugat-Németország 

Az Alsó-Szászországés Schleswig-Holsteintartományokat magában foglaló gazdasági egység az Északi- és a 

Balti-tengert elválasztó Jüt-félsziget déli részére és a Germán-alföld nyugati területeire terjed. Mezőgazdasága 

jelentős szerepet tölt be az ország más vidékeinek ellátásában. A tengerparttal párhuzamosan húzódó 

marschföldek üde zöld rétjein fejlett a szarvasmarha-tenyésztés. A tejgazdálkodás melléktermékeire és a 

burgonyatermelésre jelentős sertéstartás támaszkodik. A marschföldektől határozott peremmel kiemelkedő 

geestek gyengébb minőségű talajait igénytelenebb szántóföldi növényekkel (rozs, zab, burgonya, 

takarmányfélék) hasznosítják, de az állattenyésztés itt is számottevő. Az egykori hatalmas lápterületeket részben 

lecsapolták és felszántották, rajtuk főként zöldség- és főzelékféléket termesztenek. A körzet déli területei már a 

Német-középhegyvidék előterére, a löszön kialakult, s a feketeföldhöz hasonló talajú Bördékre esnek. E 

termékeny vidéken a búza, a cukorrépa és a zöldségfélék busás termést hoznak. 

Az ipar területi elhelyezkedése egyenetlen: főként a kikötőkbe, kisebb részben a szűkös nyersanyagforrások 

(kálisó, kősó), illetve a kohászati központok közelébe települt. A régi keletű élelmiszeripart és a hajógyártást 

megelőzve az autó- és a mezőgazdaságigép-gyártás, a vegyészet, valamint az elektrotechnika-elektronika a 

meghatározó iparágak. 

8. táblázat  > Németország tartományai, illetve nagykörzetei (2004) (Németország = 100%) 
 

 
Terület (%) Népesség (%) GDP (%) 

Alsó-Szászország 13,3 9,70 8,5 

Schleswig-Holstein 4,4 3,43 3,1 

ÉNy-Németország 17,7 13,13 11,6 

Észak-Rajna–Vesztfália 9,5 21,91 22,1 

Hessen 5,9 7,39 9,0 

Rajna-vidék–Pfalz 5,6 4,92 4,4 

Saar-vidék 0,7 1,28 1,2 

Közép-Rajna-vidék 21,7 35,50 36,7 

Baden-Württemberg 10,0 12,99 14,7 

Bajorország 19,8 15,08 17,7 

Dél-Németország 29,8 28,07 32,4 

Brandenburg 8,2 3,11 2,1 

Mecklenburg–Elő-

Pomeránia 
6,5 2,08 1,4 

Szászország 5,2 5,21 3,7 

                                                           
1 A széles körű autonómiával (saját parlamenttel és kormánnyal) rendelkező tartományok az EU NUTS 1 szintű régióinak felelnek meg; a 
tankönyvben tárgyalt nagykörzeteket a közös vonások alapján, részben didaktikai célból vontuk össze. 



 Nyugat-Közép-Európa  

 130  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Szász-Anhalt 5,7 3,02 2,1 

Türingia 4,6 2,85 1,9 

Új tartományok 30,2 16,27 11,2 

Berlin 0,26 4,11 3,6 

Bréma 0,11 0,80 1,1 

Hamburg 0,23 2,10 3,6 

Tartományi jogú 

városok 
0,60 7,01 8,3 

A tengermelléken jelentékeny kikötő- és iparvárosok sorakoznak. Közülük az Ems torkolatában fekvő Emden 

(52) Németország legnyugatibb kikötője, egyben a Dortmund–Ems-csatorna végpontja. Az északi-tengeri 

földgáz, a svéd vasérc és fa egyik legnagyobb fogadója. Halászata és halfeldolgozása országos jelentőségű. A 

Jade-öböl menti Wilhelmshavent (88) csatorna köti össze az Emsszel. Németország harmadik legforgalmasabb 

tengeri kikötője (39,5 M t) elsősorban kőolajszállító tankhajókat fogad. Nagy haditengerészeti támaszpont. 

Vegy-, textil- és élelmiszeripara import nyersanyagokat dolgoz fel. 

Jóllehet a 8. táblázatban a tartományi jogú városokat külön szerepeltettük, a tengerhez szorosan kötődő Brémát 

és Hamburgot itt ismertetjük. Bréma(545, előkikötőjével, Bremerhavennel együtt 663) a legkisebb területű és 

népességű szövetségi tartomány, Hamburg(1740) viszont Németország második nagyvárosa. Közös vonásuk, 

hogy egy-egy nagy folyó (Bréma a Weser, Hamburg az Elba) torkolatában fekszenek. 

Mindkét város mintegy 1200 éves múlttal büszkélkedhet; a Hanza-szövetség erős alapítói voltak. Hamburg 

Németország 1., kontinensünk 3. legforgalmasabb kikötővárosa; a dokkok a várossal szembeni nagy szigeten 

sorakoznak. Ezekben évente kb. 23 ezer hajó rakodik, míg Brémában és előkikötőjében kb. 25 ezer. Mégis, 

Hamburg forgalma (2004: 110 M t) két és félszerese a brémainak (42,5 M t). Hamburg helyzete ugyanis 

előnyösebb a nagy hajók fogadására, mert közvetlenül a torkolatnál fekszik, ahol az Elba 3 km széles, az árapály 

2–3 m-es, így a folyó mélysége 12–15 m közötti. Bréma viszont távol épült a tengertől, ahol a Weser mindössze 

130 m széles és 5–10 m mély. Az árapály itt már alig érezhető, s így a mélyebb merülésű hajók nem tudják 

megközelíteni az itteni dokkokat; ezért az „anyavárostól” 60 km-re, a torkolatban épült Bremerhavenbe futnak 

be a nagy óceánjárók. Hamburg és Bremerhaven kikötőforgalma – a jégtörők beállítása miatt – télen sem bénul 

meg, Brémáig azonban novembertől februárig nem tudnak felhatolni a hajók. 

Mindkét nagyváros – kedvező közlekedésföldrajzi helyzete következtében – Németország gyorsan fejlődő 

iparcentrumai közé tartozik. A brémai és a lübecki acélt, valamint a helyi színesfémkohászat által szolgáltatott 

fémeket Hamburg hatalmas hajógyára, szerszámgép- és elektrotechnikai-elektronikai ipara hasznosítja. A 

tankhajókon érkező kőolajat feldolgozó vegyipara és a tengerentúli nyersanyagokra települő változatos 

élelmiszeripara országos jelentőségű. Az Elba–Trave-csatornán keresztül összeköttetésben áll a balti-tengeri 

Lübeckkel. Jelentős közúti, vasúti és légiforgalmi góc, számos tudományos (egyetem, Trópusi Betegségek 

Intézete, Világgazdasági Archívum stb.) és kulturális intézménnyel (12 színház, múzeumok, Hagenbeck 

Állatkert, Németország első operaháza, 1678). Bréma sokoldalú, főként importált nyersanyagokat feldolgozó 

iparából az érc- és szénkikötő mellé települt kohászat és a hajógyártás, a gyapotkikötő környéki textilipar és a 

főként tengerentúli mezőgazdasági termékeket fogadó dokkok mentén az élelmiszeripar emelkedik ki. 

A Kieli-csatorna balti kijáratát őrző Kiel (233) Schleswig-Holstein tartomány székhelye, a legnagyobb német 

hadikikötő, jelentékeny hadihajógyártással, halfeldolgozó és papíriparral, 1665-ben alapított egyetemmel. Itt ér 

véget az a – Brunsbüttelből induló – csatorna, amely összeköti az Északi- és a Balti-tengert. 

A Kieli-csatorna építését 1887-ben kezdték el, 1895-ben adták át a forgalomnak. 1907–1914 között kibővítették. 

A 98,7 km hosszú, a 10 m mélységet meghaladó csatornán öt, 42 m magas híd ível át. Évente mintegy 68 000 

hajó halad át a két végponton komputerizált zsiliprendszerrel működő csatornán. A hajóforgalom sűrűségét 

tekintve vezet a világon, de a szállított áruk mennyisége (52 M t/év) alapján a Szuezi- és a Panama-csatorna is 

megelőzi. 



 Nyugat-Közép-Európa  

 131  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A közeli Lübeck (213) sokoldalú ipari központ, Rostockkal együtt a legforgalmasabb (18 M t) keleti-tengeri 

német kikötő. Hanyatló hajógyártását és élelmiszeriparát már megelőzi nehézipara és vegyészete. A svéd 

vasércre és amerikai kokszra települt kohászata ma is versenyképes. A nagy hajók előkikötőjében, 

Travemündében rakodnak. Jelentős idegenforgalmi célpont, ahol a Hanza-szövetség virágkorának értékes 

építészeti emlékei maradtak fenn. 

A Germán-alföldnek a körzethez tartozó – és a Német-középhegyvidék előterében kifejlődött – nagyvárosai a 

salzgitteri és lübecki acélt, Hamburg és Bréma színesfémkohászatának termékeit és környezetük mezőgazdasági 

nyersanyagait dol gozzák fel. Braunschweig (245) gondosan művelt agrártáj központja. Mezőgazdasági 

gépgyártása ezért különösen jelentős, de autómotor- és cementgyártása is számottevő. A Mittelland-csatorna 

menti Wolfsburg (125) fiatal, rajzasztalon tervezett, gyorsan fejlődő iparváros. A várost és a Volkswagen-gyárat 

1938-ban építették, hogy Németországot egy olcsó kisautó bevezetésével elindítsák a tömeges motorizáció 

útján. A háború kitörésével azonban már csak katonai változatban gyártották a „bogárhátút”. A brit megszállók 

nem bontották le a gyárat, amely termékével a háborút követő gazdasági csoda jelképe lett. Wolfsburg egész 

lakosságát közvetlenül vagy közvetve a Volkswagen-üzemcsoport élteti. A térség legnagyobb városa Hannover 

(516). Alsó-Szászország tartományi székhelye kiemelkedő ipari, kereskedelmi, közlekedési és kulturális 

centrum. Sokoldalú iparából az autó- és traktorgyártás emelkedik ki, de vegy-, textil- és élelmiszeripara is 

számottevő. Az ezredfordulón Hannover volt a házigazdája Németország első egyetemes világkiállításának 

(Expo 2000), amelyre minden résztvevő (173 ország és 14 nemzetközi szervezet) azonos témából készült: 

„Ember, természet, technika kölcsönviszonya” címmel. 

1.10.2. Közép-Rajna-vidék 

A négy szövetségi tartományra – Észak-Rajna–Vesztfália, Hessen, Rajna-vidék–Pfalz, Saar-vidék– terjedő 

gazdasági egység Németország lakóinak és nemzeti össztermékének bő harmadát koncentrálja. Területének felét 

a Germán-alföld déli nyúlványai (Kölni-medence, Münsteri-sík stb.) foglalják el. Másik felén a Német-

középhegyvidékhez tartozó Rajnai-palahegység tagjai (Eifel, Hohes Venn, Siegerland, Sauerland stb.), a Pfalzi-

erdő és a Hunsrück emelkednek. A hegyek koszorújában a Rajna, a Majna, a Mosel és a Nahe alföldje 

nyújtózik. 

A sűrű népesség, a terjeszkedő városok és a felhagyott, sokszor a városodás területigényének tartalékává vált 

termőföldek („szociális ugar”) miatt csökkenőben van a mezőgazdaság szerepe. A vezető ág az állattenyésztés, 

amely mindenütt jelentős; különösen fejlett a Ruhr-vidéktől északra elterülő Münsteri-sík szarvasmarha-

tenyésztése. A takarmánytermelés főként a Rajnai-palahegység csapadékos fennsíkjain számottevő, ahol még 

rozsot, zabot és burgonyát is vetnek. A Rajnától nyugatra és a völgyek termékenyebb talajain megterem a búza 

és a cukorrépa, sőt néhol a dohány is. A német szőlő- és bortermelés nagyobb része a Rajna, a Mosel és a Nahe 

menti domboldalak szőlőskertjeiből kerül ki. A zöldségkertészet és az üvegházi kultúra a Ruhr-vidék peremén 

és a nagyvárosok szomszédságában alakult ki. 

Ásványkincsekben az ország leggazdagabb vidéke: a feketekőszén csaknem egészét, a barnakőszén és a kálisó 

több mint a felét itt hozzák a felszínre. 

A Közép-Rajna-vidék Németország legrégibb és legsokoldalúbb iparú gazdasági egysége, ahol a feldolgozóipar 

úgyszólván valamennyi ága képviselve van. Az ipar területi elrendeződése azonban korántsem egyenletes: 

nagyobb ipari tömörülések főként a Rajna és a Majna mentén (Rajna–Majna ipari övezet) alakultak ki; itt 

fejlődött ki a legtöbb nagyváros. Ennek az ipari övezetnek magja, Észak-Rajna–Vesztfáliatartomány szíve a 

Ruhr-vidék: kontinensünk leghatalmasabb ipari tömörülése, sokközpontú (policentrikus) városi agglomeráció. 

A Tolna megye nagyságú Ruhr-vidék Németország területéből alig 1%-kal részesedik, lakosságából viszont 

6,5%-kal, így átlagos népsűrűsége eléri az 1500 fő/km²-t. Innen kerül ki a Németországban bányászott 

feketekőszén kétharmada, az ország nyersvas- és acélgyártásának, valamint vegyipari termelésének közel a fele, 

a színesfémkohászat és a gépgyártás által termelt érték negyede. 

Az iparvidék kibontakozását a nagy mennyiségben és sokféle minőségben bányászott feketekőszenének 

köszönhette, amihez lendületet adtak a Rajnai-palahegység mára már kimerült vasérctelepei és nem 

utolsósorban a körzetet nyugatról határoló Rajna, Európa legforgalmasabb folyója, amelynek vízgyűjtő területe 

a kontinens legfejlettebb övezeteivel és a tengerrel is összeköttetést teremt. A rajta és a hajózható csatornákon 

(Rajna–Herne, Dortmund–Ems stb.) történő tömegáru-szállítás olcsósága és a hosszú időn át elegendőnek 

bizonyuló ipari víz is kedveztek az iparvidék fejlődésének. Napjainkra a Rajna és mellékfolyói együttesen is alig 

tudják kielégíteni az üzemek roppant vízigényét, így az ipari vizet hűtés vagy tisztítás után újból felhasználják 

(vízforgatás). 
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A XIX. század végéig a Ruhr-vidék ipara lényegében még csak a bányászatra, a kokszolóművekre és a 

vaskohókra, kisebb mértékben a gépgyártásra korlátozódott. Ettől kezdve újabb fejlődési szakasz kezdődött. A 

már meggyökeresedett vegyipar (kénsav-, szódagyártás) a kokszolók melléktermékeit felhasználva kibővült. 

Gyors fejlődésen ment keresztül a szénvegyészet és a gázgyártás, megindult az üvegipar térhódítása is. A XX. 

század 30-as éveiben épült, szénből műbenzint előállító üzemeket a II. világháború után – mivel békeidőben 

nem voltak kifizetődőek – kőolaj-finomítókká alakították, így kiindulópontjai lettek a körzet számottevő 

petrolkémiai iparának. Ugyanakkor tucatjával épültek a szénbányák környékén a gyengébb minőségű szenet 

tüzelő hőerőművek. 

Az eddigiekből kitűnik, hogy azok a termelési ágak, amelyek döntően jellemzőek a Ruhr-vidék gazdasági 

rendszerére, közvetlenül vagy közvetve a feketekőszén-bányászatból származtathatók le. 

Kőszénre épül az energiatermelés; az általa szolgáltatott villamos energiára pedig az áramigényes 

színesfémkohászat és elektroacél-gyártás; a koksz uralja a vaskohászatot és az acélgyártást, amire a nehézipar 

legkülönbözőbb ágai (pl. bányagépek, kohászati és erőművi berendezések, vasúti és hadfelszerelések gyártása 

stb.) települtek. A kokszolóművekből kapott kátrányt és kamragázt hasznosította a vegy-, illetve az üvegipar. 

Mindezen iparágak sokoldalú termelése és szükséglete olyan gazdasági ágakat is táplál, amelyek 

nyersanyagukat tekintve nem tartoznak közvetlenül a Ruhr-vidék rendszeréhez, a kapcsolat mégis kézenfekvő. 

Jelentékeny textil- és ruházati iparát is közvetve a kőszéntermelés ösztönözte úgy, hogy a nehézipar uralkodó 

jellege miatt viszonylag kevés munkahely adódott a nők számára. Ezt a lekötetlen női munkaerőt használta ki a 

textil-, majd az elektrotechnikai-elektronikai ipar. Az élelmiszeripart elsősorban a nagy fogyasztópiac vonzotta. 

A Ruhr-vidék ipara az utóbbi négy évtizedben súlyos szerkezeti válságba került. a) Az itteni bányákból felszínre 

hozott kőszén mennyisége a belső fogyasztás csökkenése, a külföldi kereslet drasztikus visszaesése és az olcsó 

tengerentúli szén versenye miatt rohamosan csökkent, számos aknát bezártak, a bányák munkáslétszáma 1964–

2004 között alig tizedére apadt. 

b) Az anyagtakarékosság, a speciális fémötvözetek és a műanyagok elterjedése miatt világszerte megcsappant 

az acél iránti kereslet. Kohászatát a tengerentúli versenytársak is szorongatják, s az értékesítési lehetőségek is 

beszűkültek. A termelés és a munkahelyek száma ezért jelentősen visszaesett. 

c) A XIX. század végén 1 tonna nyersvas előállításához még 2–3 tonna kokszra (azaz 5–6 t szénre) volt szükség, 

de még a XX. század első felében is gazdaságos volt a szénmezőkre kohászati bázist alapítani. Napjainkra a szén 

telepítő ereje sokat veszített jelentőségéből: pl. ma már – a korszerű műszaki eljárások következtében – 0,3–0,5 

tonna koksz is elegendő 1 tonna nyersvas gyártásához; s felére csökkent az 1 kWh-nyi villamos áram 

előállításához szükséges szén mennyisége is. Előtérbe kerültek a vasércbányák közelébe telepített kohók és azok 

a kombinátok, amelyek a tengerentúlról olcsón jutnak nyersanyaghoz. A Ruhr-vidék megmaradt 

nagyolvasztóinak zöme a Rajna mentén működik; a vízi úttól távolabb fekvő városokban inkább a nehézipar 

speciális ágai (acélgyártás, elektroacél-, acélötvözet-gyártás, hengerelt áruk termelése) dominálnak. 

A szén- és az acélválság visszafordíthatatlan folyamata miatt a Ruhr-vidéken több százezer munkahely szűnt 

meg. Sokan elvándoroltak, és a rajnai ipari tengely más részein találtak megélhetést. A felszámolt üzemek, 

bányák helyén sok szép parkot létesítettek, kevesebb lett a füstöt ontó gyárkémény, javult a levegő tisztasága. A 

városok – különböző kedvezményekkel – új, korszerű iparágakat (autógyártás, elektrotechnika-elektronika, 

vegyészet) vonzottak. Ennél is fontosabb a tercier szektor bővülése és a kutató-fejlesztő intézetek, egyetemek 

megtelepedése, ami a terület új imázsának kialakításához is hozzájárul (41. ábra). Ennek ellenére a még mindig 

magas munkanélküliség és az elvándorlás jelzi: a Ruhr-vidék válsága még nem oldódott meg. 
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41. ábra  > A Ruhr-vidék szerkezeti alakulása 1970 és 1996 között Faust, H. (1999) nyomán 

Németország 100 ezer főnél népesebb városainak negyede a Ruhr-vidéken található. Legnépesebb települése 

Essen (590), az iparvidék gazdasági, kereskedelmi és kulturális központja. Gép-, hadi- és vegyipara, mozdony-, 

vagon- és autógyártása közvetlen környezetének nyersanyagát dolgozza fel. Az elmúlt években sokat fejlődött 

az elektrotechnikai-elektronikai ipar. Innen indultak világhódító útjukra a város nevezetes szülöttének, Karl 

Baedekernek fogalommá vált „bédekkerei”, a méltán népszerű útikönyvek. Az Essentől nyugatra fekvő városok 

közül Mülheim és Duisburg emelkednek ki. A Ruhr folyócska menti Mülheim (171) a Hanza-szövetség 

tagjaként már évszázadok óta fejlett iparral és kereskedelemmel rendelkezett. Mai gyáripara – főként gépgyártás 

és elektrotechnika – a keresők 1/3-át foglalkoztatja. A Ruhr-vidék nyugati szárnyának legnagyobb iparvárosa, 

Duisburg (507) a Rajna és a Ruhr találkozásánál fekszik. A Merovingok által alapított város az ipari forradalmat 

követően gyors fejlődésnek indult. Kedvező közlekedésföldrajzi adottságait már korán kamatoztatta: nemcsak a 

Ruhr-vidék, de egész Európa legnagyobb forgalmú belvízi kikötője. 

A „Ruhr-vidék dokkjában” évente 45–50 millió tonna árut rakodnak. Ide érkezik a szuperkoncentráció 

nyersanyagéhségét csillapító európai és tengerentúli import (vas- és színesércek, kőolaj, fa, gabona stb.) jelentős 

része; ugyanakkor innét indulnak a szénnel, koksszal, acéllal vagy éppen gépekkel, vegyi árukkal megrakott 

hajók. Az exportból sokoldalú nehézipara révén maga a város is tevékeny részt vállal. A kohászat valamennyi 

ága, a nehézgépipar, a folyamihajó-gyártás és a vegyészet magasan fejlett. A malmok, a sör- és cukorgyárak 

inkább helyi szükségleteket elégítenek ki. Több nagy világcég (Thyssen–Krupp, Klöckner) székhelye; 

Megváltó-templomának kriptájában nyugszik a XVI. század neves földrajztudósa, térképésze, Mercator. 

Az Essentől keletre fekvő városok közül Bochum és Dortmund a legnagyobbak. Bochum (387) a 

kőszénbányászat legjelentősebb központja. A nagy hőerőművekkel, kohókkal tűzdelt város magán viseli az ipari 

forradalmak szülte gyárvárosok valamennyi szomorú bélyegét. A Ruhr-vidék válságára gyorsan reagált a város, 

ahol ma a Ruhr-egyetem mellett az autógyártás (Opel) és az elektronika a húzó iparágak. A Ruhr-vidék keleti 

szárnyának legnagyobb iparvárosa, Dortmund (590) a 280 km hosszú Dortmund–Ems-csatornán keresztül az 

Északi-tengerrel, egy kisebb csatornán pedig a Rajnával áll összeköttetésben. Az ősi Hanza-város iparosodását a 

helyi szénbányák feltárása indította el. Nehéziparából az elektroacél-gyártás, az alumínium- és a 

színesfémkohászat, valamint a nagy nyersanyagigényű termékek (bánya- és szerszámgépek, kohászati és erőmű-

berendezések stb.) gyártása emelkedik ki. Világhírű sörgyártása hét évszázados múltra tekint vissza. 

A történelmi Ruhr-vidék déli, délkeleti előterében elhelyezkedő városok közül Düsseldorf, Wuppertal, Solingen 

és Köln a Ruhr-vidéki városoknál is régebbi iparukkal tűnnek ki. A Rajna menti Düsseldorf (573) a legnépesebb 

tartomány, Észak-Rajna–Vesztfália székhelye, fontos vasúti és közúti csomópont. Frankfurt után a 

legjelentősebb pénzügyi központ. A német hadiipar egyik fellegvára, autó- és vagongyártással, gyorsan fejlődő 

elektrotechnikai-elektronikai iparral. Heine szülővárosa mint a művészetek és a tudományok központja is 

európai hírű. A Wupper völgyében fekvő Wuppertal (362) régi keletű pamut-, selyem- és gyapjúiparáról, míg 

Solingen (165) világhírű acéláruiról (kések, ollók stb.) nevezetes. 

Németország 4., a Közép-Rajna-vidék legnagyobb városa, a medence gazdasági és közlekedési központja, Köln 

(966) a folyó mindkét partján hosszan nyúlik el. A római alapítású település már a X. században egyetemmel 

büszkélkedhetett. A Hanza-városok egyik vezetője, a középkori Németország legélénkebb kereskedelmi, 

kulturális centruma, „Észak Rómája” volt. A II. világháborúban belvárosának 90%-a romba dőlt, de azóta a 

város újból virágzásnak indult. Ma modern, lüktető életű kereskedő- és iparváros. A kölnivíz és az édesipar 

(Stollwerk) városának autógyártása (Ford), finomvegyipara világhírű, de a kohászat kivételével úgyszólván 

minden iparág képviselteti itt magát. Építészeti nevezetessége, az 1248–1560 között épült Dóm a késő gótika 

remeke. Elővárosai közül Leverkusen (162) a főként gyógyszergyártásáról ismert Bayer mamutcég székhelye. A 

Kölntől délre, a Rajna bal partján fekvő Bonn (311) 1949–1990 között a Német Szövetségi Köztársaság 

fővárosa volt. Jóllehet az egységes Németország fővárosa újból Berlin lett, Bonn irányító szerepkörének egy 

részét továbbra is megtartotta. Elsősorban hivatalnokváros, ahol a keresők többsége az államigazgatásban és a 

szolgáltatószférában dolgozik. Ipara nem számottevő. 

A Ruhr-vidék nyugati előterében sorjázó városok közül Krefeld, Mönchengladbach és Aachen a 

legnevezetesebbek. Krefeld (238) az „acélvárosok” egyike, de a textilüzemeiből kikerülő bársony és félbársony 

(plüss) ugyancsak keresett cikk a világpiacon. Nagyrészt innen látják el a Ruhr-vidéket minden elképzelhető 

konzervfélével. Mönchengladbach (262) országos viszonylatban is kiemelkedő textiliparáról, illetve 

textilgépgyártásáról, Aachen (256) – Nagy Károly városa és nyugvóhelye, valamint 32 német uralkodó koronázó 

városa – ma barnakőszén-bányászatáról, vegy- és textiliparáról nevezetes. 
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Rajna-vidék–Pfalz  tartomány nagyobb települései a Rajna mentén sorakoznak. Koblenz (108) a Rajna és a 

Mosel vidéki borértékesítés központja. Pezsgő- és likőrgyártása is híres. Legnépesebb városa, a tartomány 

székhelye, Mainz (186). 1245–1642 között a Rajnai Városszövetség vezetője, 1475-től egyetemi város. Itt 

nyomtatta az első könyvet a XV. század közepén Gutenberg. Jelentős folyami kikötő, autó- és vagongyártó 

központ. Mainz és Koblenz között a Rajna várromokkal és teraszos szőlőkkel szegélyezett festői 

szurdokvölgyben töri át a hegyvidéket; az itteni borpincészetek és a táj varázsa sok turistát vonzanak. 

A Közép-Rajna-vidék délnyugati részének legnagyobb városa Saarbrücken (182). A Saar-vidékszékhelyén a 

Ruhr-vidékével csaknem egyidős szénbányászat és kohászat gyökerezett meg a leggyorsabban. Ezek hanyatlása 

folytán ma már a gépgyártás és a vegyipar vették át a vezető szerepet, de sokat fejlődött a környék 

mezőgazdasági termékeit feldolgozó élelmiszeripar is. 

A Német-középhegyvidék övezetében elterülő Hessentartomány legnagyobb városhalmaza a Rajna és a Majna 

találkozásánál nyújtózik. A 2,7 milliós népességet tömörítő agglomeráció két legnagyobb települése Wiesbaden 

és Frankfurt am Main. A tartomány közigazgatási központja, a Rajna jobb partján épült Wiesbaden (272) Európa 

egyik legdivatosabb, legkeresettebb gyógyfürdője. Két tucatnyi forrásból sokféle sót és ásványi anyagot 

tartalmazó 40–70 °C-os víz tör a felszínre. Iparából a gép- és a vegyipar emelkedik ki. Könyvkiadása és 

pezsgőgyártása országos jelentőségű; itt működik az ország Központi Statisztikai Hivatala és a Szövetségi 

Nyomozó Iroda. A Majna alsó folyásánál, nem messze annak a Rajnába való torkollásától – nagy fontosságú 

utak találkozópontján – fekszik Frankfurt am Main (644), Németország 5. nagyvárosa. A szűk völgyben 

hosszan elnyúló város a Rajna–Majna-vidék legnagyobb ipari központja. Nemcsak a német, de az európai 

bankvilág, a tőzsde, a kereskedelmi és pénzügyi élet világviszonylatban jelentős fellegvára is, a Német 

Szövetségi Bank és 1998 óta az Európai Központi Bank székhelye. Kedvező közlekedésföldrajzi helyzetével 

élve – a hajózás, a vasúti és csővezetékes szállítás útján – viszonylag olcsón jut a feldolgozóipart tápláló hazai 

és külföldi nyersanyagokhoz. Könnyűvegyipara (gyógyszer-, fotó-, festék-, műanyag- és műszálipar) 

világviszonylatban is számottevő. Fejlett az autó- (Opel) és a mozdonygyártás, de az elektrotechnikai-

elektronikai ipar is. Légikikötőjét – amely London után a legforgalmasabb kontinensünkön (2004: 51 milliós 

utasforgalom) – „Európa forgókorongjaként” emlegetik. A könyvnyomtatás és -kiadás régi neves műhelyei, őszi 

könyvvásárai, egyeteme, tudományos intézményei révén jelentős kulturális központ. 

1.10.3. Dél-Németország 

A Bajorországés Baden-Württembergszövetségi tartományokat felölelő gazdasági egység területe valamivel 

nagyobb, mint Magyarországé, ugyanakkor lakossága csaknem háromszorosa hazánkénak. Felszíne az Alpok 

vonulataitól a Sváb–Bajor-medence, illetve a Duna völgye felé fokozatosan lejt, majd újból megemelkedik. A 

Német-középhegyvidék tagjaival a medencékkel és völgyekkel tűzdelt Sváb–Frank-lépcsővidéken keresztül 

érintkezik. Nyugati részén lekopott rögvidékek (Fekete-erdő, Odenwald)emelkednek, közöttük fiatal feltöltött 

medencék (Felső-Rajnaárok, Neckar-völgy) nyújtóznak. 

Németország leglátványosabban fejlődő területe: az ipari és mezőgazdasági értéktermelésnek több mint 

egyharmada, az idegenforgalmi bevételek (2004: 19 millió fő, 32 Mrd dollár) jó fele innen származik. Az Alpok 

láncai között és a festői tavak partján világhírű üdülőhelyek sorakoznak (pl. Garmisch-Partenkirchen). A 

domborzati és éghajlati viszonyok sokszínűsége több, egymástól eltérő mezőgazdasági körzetet alakított ki. Az 

Alpok és előtere a rét- és legelőgazdálkodáson alapuló szarvasmarha-tenyésztés hazája. Innen észak felé 

haladva egyre tágabb teret kap a szántóművelés. Főként árpát és búzát termelnek; ez utóbbi a Duna mentén is 

uralja a szántókat, de itt már sok cukorrépát, helyenként dohányt és komlót is termesztenek. A 20 km széles, 300 

km hosszú Felső-Rajna-árok „Németország kertje”. Ezzé varázsolja jó földje, napfénygazdag, enyhe klímája és 

a szorgalmas paraszti munka. A déli hegylejtőkön teraszozott szőlőültetvények, gyümölcsösök díszlenek, a 

síkon sok helyütt zöldségféléket termesztenek. A hegyvidékeken a szántókat a burgonya, a rozs és a 

takarmányok uralják, a magasabb régiókban állatokat legeltetnek, erdőgazdálkodást folytatnak. Dél-

Németország belterjes mezőgazdasága jelentős szerepet vállal az ország más részeinek élelmiszer-ellátásában. 

Az ásványvagyon – a kősó és a kálisó kivételével – még országos szinten sem jelentős; ugyanakkor a 

vízerőművekben termelt áram kétharmadát az itteni folyókon (Rajna, Inn, Duna) épített létesítmények 

szolgáltatják. A sokoldalú ipar a folyókon szállított nyersanyagokra és félkész termékekre, a csővezetéken 

érkező kőolajra, a fejlett mezőgazdaság termékeire, a folyók ipari vizére, valamint a nagy múltú kézműiparban 

gyökerező szaktudásra települt. Nagy, összefüggő iparvidékek nem alakultak ki; az ipari termelés túlnyomó 

részét az elszórt tömörülések és az ezeket összekötő koncentrációs sávokban elhelyezkedő kisebb városok adják. 

A feldolgozóiparból a dinamikusan fejlődő, s a térség előretörésében kulcsszerepet betöltő elektronika-

elektrotechnika, az autógyártás és a vegyészet emelkedik ki, de hagyományos élelmiszer- és textilipara is 

országos jelentőségű. 
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Városai közül Bajorországfővárosa, a Dunába igyekvő Isar partján települt München (1250) a legnagyobb. 

Németország egyik vezető ipari, kereskedelmi, pénzügyi és kulturális centruma, Berlin és Hamburg után 3. 

nagyvárosa. A II. világháború előtti gyáripara jóformán csak a serfőzésre, a textil-, élelmiszer- és nyomdaiparra 

korlátozódott. Azóta sok új, modern ipari üzemet építettek, elsősorban a város északi peremén létesített Euro-

Industria-parkban. Ma főként autó- és motorkerékpár-gyártásáról (BMW), elektrotechnikai-elektronikai iparáról 

(Siemens) nevezetes. A német hadiipar legnagyobb központja (Messerschmitt-művek: repülőgépek, rakéták). 

Egyetemi város, sok világhírű múzeummal, nagy idegenforgalommal, forgalmas repülőtérrel (2004: 27 millió 

utas). Itt székel a Szövetségi Szabadalmi Hivatal, valamint a német tudományszervezés két „zászlóshajója”, a 

Max Planck- és a Fraunhofer-Társaság. Világraszóló ünnepsége az Oktoberfest sörfesztivál. A Münchentől 

északnyugatra elhelyezkedő Augsburg (260) az egyik legősibb német település. Kalandozó őseink 955-ben a 

szomszédos Lech mezőn szenvedtek döntő vereséget („Lehel kürtje” legenda). Az európai kereskedelem 

középkori fellegvára (Fuggerek, Welserek) ma jelentős iparváros. 

A Duna menti városok közül Regensburg (129) a legnépesebb. Mint a Duna-hajózás kezdőpontja, a legnagyobb 

forgalmat lebonyolító német dunai kikötő (2004: 3,2 M t). Ipara (folyamihajó-gyártás, vegy- és élelmiszeripar) a 

folyón és a vasutakon szállított nyersanyagokra támaszkodik. A műemlékekben gazdag, római alapítású 

Regensburg érseki székhely és egyetemi város is. Ingolstadt (120) a Dunának, a csővezetékes szállítás 

térhódításának és a Berlin–Nürnberg–Augsburg autópályának köszönheti látványos iparosodását. Autó- és 

motorkerékpár-gyártása (Audi) nagy múltra tekint vissza, míg vegyészete (kőolaj-finomítás) és elektronikai 

ipara újabb keletű. Észak-Bajorország központja, Nürnberg (494) a Pegnitz folyó és a Rajna–Majna–Duna-

csatorna mellett fekszik. A hírhedt „fajvédő” nürnbergi törvények (1935), majd utóbb a náci vezetők fölött 

ítélkező nürnbergi per (1945–1949) városa ma lüktető életű kereskedő- és iparváros, fontos közlekedési góc, a 

Szövetségi Munkaügyi Hivatal székhelye. Ipari negyede összenőtt a szomszédos Fürth (112) városával. Az 

elektrotechnika-elektronika, illetve a finommechanika-optika a meghatározó iparágak. Autó- és faipara inkább 

csak helyi jelentőségű. Élelmiszeriparának jellegzetes termékei a sör és a mézeskalács. 

Baden-Württembergben, a Felső-Rajna völgyében fekvő Karlsruhe (283) egykor a badeni őrgrófok székvárosa 

volt. A rajnai kikötő, két autópálya, három országos főút és a vasúti pályaudvar kedvező közlekedésföldrajzi 

helyzetére utal. Jóllehet sokoldalú iparváros (kőolaj-finomítás, gyógyszer- és gépgyártás, elektrotechnikai és 

elektronikai ipar, irodagépgyártás), de az itt élők fő megélhetési forrása a szolgáltatószféra. Különösen sokan 

dolgoznak az államigazgatásban: Németország Szövetségi Törvényszékének és Szövetségi 

Alkotmánybíróságának a város nyújt otthont. A több főiskolával, élénk kulturális élettel büszkélkedő 

Karlsruhéban Atommagkutató Központ és Szövetségi Vízügyi Kutatóintézet is működik. A parkokban, 

sétányokban gazdag város az 1715–1719 között emelt őrgrófi kastély körül indult fejlődésnek. A kastélyból 

kiinduló, legyező formájú alaprajzát mindmáig megőrizte. 

A Fekete-erdő nyugati lábánál fekvő Freiburg (213) régi vásár- és egyetemi város (1498), sokoldalú iparral 

(elektrotechnika, textil-, fa- és papíripar). A környékén levő kisebb települések lakói jobbára az 

erdőgazdálkodásból, fafeldolgozásból és az idegenforgalomból élnek; a hangszer-, a játék- és az órakészítés 

mesterei. A Fekete-erdő keleti oldalán eredő Neckar és a Rajna találkozásánál fekvő Mannheim (308) és 

Ludwigshafen (163) ikervárosok. A Rajna jobb partján épült Mannheim és a szemközti, fele akkora ikertestvére 

elsősorban a csővezetéken érkező kőolajat felhasználó vegyészetükről nevezetesek, de a térség fejlett 

mezőgazdaságához kapcsolódó iparuk (mezőgazdasági gépgyártás, élelmiszeripar) is jelentős. Ludwigshafen a 

BASF-nek – a világ egyik legnagyobb vegyi üzemének és monopoltársaságának – központja. A torkolattól 

néhány kilométerre fekszik a Neckar festőien kitárulkozó völgyének legszebb városa: Heidelberg (143). A 

német humanizmus és a reformáció XV–XVI. századi központja, híres egyetemi város (első egyetemét 1386-

ban alapították, ahol sok magyar tudós – köztük Eötvös Loránd – is folytatta tanulmányait) számos 

kutatóintézettel és a Német Rákkutató Központtal. Folyami kikötő, forgalmas vasúti és közúti csomópont. A 

fejedelmi rom-várkastély lábánál elterülő óvárosát barokk stílusú, többnyire vöröses homokkőből emelt szép 

műemlék épületek jellemzik. 

Dél-Németország második legnagyobb városa, Stuttgart (590) Baden-Württemberg székhelye. A Neckar 

csatornázása folytán kikötőjét a nagyobb folyami teherszállítók is felkeresik. Az így érkező nyersanyagokat és 

félkész termékeket sokoldalú ipar dolgozza fel. Stuttgarthoz fűződik az autógyártás hőskora. Ma is elsősorban a 

Mercedes és Porsche márkájú gépkocsik, illetve sokoldalú elektrotechnikai-elektronikai iparának termékei 

(Bosch) viszik hírét a világba. 

1.10.4. Az új tartományok 

Németország legnagyobb területű nagykörzete az egykori NDK 15 körzetéből (Bezirk) visszaállított 5 

történelmi tartományt – Brandenburg, Mecklenburg–Elő-Pomeránia, Szászország, Szász-Anhalt, Türingia– öleli 
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fel. A legritkábban benépesült, gazdasági potenciálját tekintve a legszerényebb, az ország többi részéhez képest 

fejlődésben visszamaradt terület. Két nagy természeti tájegysége a Germán-alföld tavakkal sűrűn tűzdelt keleti 

része és a déli – a Német-középhegyvidékhez tartozó – dombsági-középhegységi övezet. A Germán-alföld 

silány talajú szántóin északról dél felé haladva rozsot és zabot, majd burgonyát és cukorrépát vetnek, míg a déli 

területeit búza- és árpaföldek foglalják el. A tengerpartközeli réteken és legelőkön szarvasmarha-tenyésztést 

folytatnak, délebbre sertéseket hizlalnak, de az állattenyésztés itt másodlagos fontosságú. Az ásványkincsek 

közül említésre csak a földgáz méltó. A szerény ipar a mezőgazdasági termékeket feldolgozó élelmiszeriparra, a 

tengerparti városokban meggyökerezett kikötőiparra és néhány szétszórt nehézipari üzemre korlátozódik. 

A nagykörzet déli, dombsági-középhegységi övezete közutakkal, vasutakkal sűrűn behálózott, az északi résznél 

jóval fejlettebb iparos terület, ahol a mezőgazdaság színvonala is magasabb. A fejlettségben mutatkozó óriási 

különbségnek évszázados gyökerei vannak. A mezőgazdaság vezető ága a tejelő szarvasmarha-tenyésztés és a 

sertéshizlalás. A medencék és a folyóvölgyek termékeny talajába főleg árpát, búzát és cukorrépát vetnek, sok 

helyütt zöldségféléket termesztenek. 

A német barnaszéntermelés kétötöde, a kősó- és kálisótermelés több mint a fele innen származik. A régi iparos 

hagyományokkal, fejlett szolgáltatásokkal és belterjes mezőgazdasággal bíró övezet köztes helyet foglal el a 

nagykörzet északi része és a legkevésbé fejlett nyugati tartományok között. A sokoldalú iparból a vegyészet, a 

gépgyártás, az elektrotechnika, a finommechanika és a pamutipar tűnik ki. 

A városok területi elhelyezkedése szoros kapcsolatot mutat a gazdaság szerkezetével, fejlettségével. A legtöbb 

nagyváros a déli övezetben alakult ki, míg az északi területeken a falvak közül csak elvétve emelkednek ki 

jelentősebb központok. A Warnow alsó folyásánál, a Breitling-öböl szomszédságában épült Rostock (198) a 

körzet legjelentősebb, Németország 4. legforgalmasabb (17 M t) kikötője. Az egykori Hanza-városban már a 

középkorban jelentős hajóépítés és kézműipar alakult ki, virágzott a kereskedelem. Egyetemét 1419-ben 

alapították. Kikötőforgalmának apadásával gazdasága is lehanyatlott, s csak azután indult újabb fejlődésnek, 

hogy 1960-ban az NDK megépítette nagy óceánjárók fogadására is alkalmas új kikötőjét. A műemlékekben 

gazdag város iparából a halász- és komphajók építése, a kőolaj-finomítás, valamint a sokoldalú élelmiszeripar 

(főleg a halfeldolgozás) emelhető ki. A partvidéken a kisebb-nagyobb üdülőhelyek, kulturális központként is 

jelentős műemlék városok (Stralsund, Greifswald) mellett a természetvédelmi területté nyilvánított Rügen 

szigete érdemel említést. A tengerparttól délre több száz kilométeres sávban nem alakultak ki nagyobb városok; 

csupán Mecklenburg–Elő-Pomerániaszékhelye, Schwerin (97) érdemel említést. 

Magdeburg (228) Hamburg és Drezda után a legnagyobb elbai város, az Elba– Havel- és a Mittelland-csatorna 

révén az új tartományok legnagyobb belvízi kikötője. A több mint ezeréves múltra visszatekintő település 

évszázadokon át jelentős kereskedővárosként prosperált. A harmincéves háború után jelentéktelen kisváros lett. 

Jó egy évszázada indult újabb fejlődésnek, de most már inkább az ipar jóvoltából. Szász-Anhaltszövetségi 

tartomány székhelyének iparából a nehézgépek gyártása és a növényvédő szerekre specializálódott vegyipar 

emelkedik ki. 

A főváros szomszédságában, a Havel és a Havel-tavak mentén fekvő Potsdam (145) a XVII. század elejétől 

választófejedelmi székhely volt. A „porosz Versailles” barokk és korai klasszicista stílusú palotáiról, parkjairól 

és a Cecilienhof-kastélyról nevezetes. Ez utóbbi nyújtott otthont a „potsdami konferenciának”, itt döntötték el a 

nagyhatalmak a legyőzött Németország jövőjét. Ma Brandenburgszövetségi tartomány székhelye, jelentős 

mozdonygyártással. 

Területi elhelyezkedése, társadalmi-gazdasági életének alakulása miatt – a 8. táblázatban a tartományi jogú 

városok között szerepeltetett – Berlint itt ismertetjük. Berlin(3390) Németország fővárosa, a Germán-alföld 

keleti részén, az Elba és az Odera, valamint a Német-középhegyvidék és a Balti-tenger között kb. félúton 

fekszik. A város tengelyében húzódó tágas, kelet–nyugati irányú ősfolyamvölgyet – amelyben ma a Spree 

kanyarog – a jégkorszak végén a belföldi jégtakaró olvadékvizei vájták ki. Berlin nyugati részén, a Spree-t 

magába fogadó Havel folyó mentén és délkeleten morénatavak sorakoznak; északon és délen a jég által lerakott 

fenékmorénákból képződött lapos hátak magasodnak. A város belsejének magányosan kiemelkedő hegye 

emberkéz alkotása: a világháborús romokból, törmelékekből összehordott Trümmerberg. 

Berlin helyén a VI. században Kölln és Berlin néven két – nyugati szlávok alapította – település létezett, 

amelyeket az ezredfordulón germán hódítók foglaltak el. 1307-ben történt meg az egyesítésük, Berlin néven. A 

gyorsan fejlődő város 1359-től a Hanza-szövetség tagja, 1486-ban a brandenburgi választófejedelmek, 1710-től 

Poroszország, 1871-től a második birodalom fővárosa; 1877-től milliós város. A II. világháborúban Berlin 40%-

a elpusztult; 1945-ben négy megszállási övezetre osztották. 1948. december 1-jén Nyugat- és Kelet-Berlin 

néven különvált; ezt a különválást az NDK 1961. augusztus 13-án a 166 km-es betonfal építésével véglegesíteni 
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kívánta. Négy évtizeden át csak Kelet-Berlin töltött be fővárosi szerepkört az NDK-n belül. Az 1990. október 3-

i egyesülési szerződés 1. cikkelye kimondta, hogy a 23 kerületből álló Berlin önálló tartományi jogokat élvez, a 

2. cikkely pedig az egységes német állam fővárosává nyilvánította. Fővárosi szerepkörének visszaállításáról a 

bonni szövetségi gyűlés 1991. június 20-án hozott határozatot. Ennek értelmében a törvényhozói és a végrehajtó 

hatalom intézményei fokozatosan települtek át ide. 1994-ben a szövetségi elnök hivatala tette át székhelyét 

Berlinbe. 1999 nyarán pedig a parlament költözött be a Reichstag újjávarázsolt épületébe, s a 14 

minisztériumból 8 a főváros központjában nyert elhelyezést, csakúgy, mint a Szövetségi Kancellária. 

Közép-Európa legnagyobb metropoliszának kiterjedése észak–déli irányban 38 km, míg nyugat–keleti irányban 

45 km. 2004-ben a 889 km² területű Berlin lakóinak 13,4%-a külföldi. A keresők csaknem kétharmada a 

szolgáltatások területén dolgozik. Vezető iparága az elektronika-elektrotechnika (Siemens), de fontos még a 

szerszámgépek, vasúti járművek, műszerek, gyógyszerek gyártása, valamint a textil- és az élelmiszeripar is. A 

csúcstechnológiát képviselő ágazatok főleg a nyugati városrészben telepedtek meg. Forgalmas vasúti és közúti 

csomópont, nemzetközi légikikötő: három repülőterén (Tegel, Tempelhof, Schönefeld) évente 14 millió utas 

fordul meg. Hajózható csatornák kötik össze az Elbán és az Oderán keresztül az Északi- és a Balti-tengerrel. A 

német szellemi élet rangos központja (operaházak, színházak, múzeumok, könyvtárak), de mindenekelőtt 

országos jelentőségű tudományos és felsőoktatási fellegvár. 

Berlin Németország legjelentősebb egyetemi városa: Humboldt Egyetem (1810., 29 ezer hallgató), Műszaki 

Egyetem (35 ezer hallgató), Szabad Egyetem (38 ezer hallgató). A Német Tudományos Akadémia székvárosa 

250 kutatóintézettel (mint pl. a Max Planck intézetek, a Fritz Haber Intézet, a Német Közgazdasági Kutatások 

Intézete stb.) is büszkélkedhet. 

Az egyesülés óta folyik Berlin rekonstrukciója és átalakítása XXI. századi várossá, ami az utóbbi idők egyik 

legnagyralátóbb urbanisztikai és építészeti programja. Ennek keretében szédítő tempóban nőnek ki a földből 

utcák, terek és házak. A sablonos lakótelepekkel beépített Kelet-Berlin és a négy évtizeden át önállóan fejlődő 

nyugati városrész között, az egykori aknamezőt és a hírhedt falat övező kihalt „senki földjén” eszményi terep 

kínálkozott az új, fantasztikus léptékű városközpont kialakítására, ahol a sok hazai, európai, amerikai és japán 

konszern székházai magasodnak („Daimler-város”, „Sony-város”) és számos kulturális létesítmény, valamint 

gazdasági és politikai központ épülete kapott helyet. A keleti oldalon levő régi centrum is megújult, néhány 

megmaradt műemlékét szép környezetbe ágyazták. 

A legtöbb nagyváros a nagykörzet déli harmadában összpontosul. A Türingiai-medence déli részén, az erdős 

dombokkal övezett Gera völgyében fekvő Erfurt (202) Türingiaszövetségi tartomány székhelye. A XIX. század 

második felében már jelentős kereskedő- és iparváros. Iparából a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépek, 

rádiók, televíziók előállítása, valamint a sokoldalú élelmiszeripar érdemel említést. Egyetemi város (1392). 

Erfurt és környéke a német kertészet híres központja. 1961 óta nemzetközi kertészeti kiállításnak (IGA) ad 

otthont. Közelében, az Ilm kiszélesedő völgyében fekvő Weimar (62) a német városok egyik gyöngyszeme. A 

XVIII–XIX. században az egyetemes európai kultúra és művészet egyik világhírű központja volt. Goethe, 

Herder és Schiller, később Liszt és Richard Strauss neve fémjelzi e dicső korszakot. 1919-ben az első német 

köztársaság („weimari köztársaság”) alkotmányát e városban fogadták el, az itt létrehozott demokratikus államot 

a náci hatalomátvétel számolta fel. A német kultúra egyik fellegvára nagy látogatottságnak örvend. 

Zeneművészeti Főiskolája Liszt Ferenc nevét viseli. Weimartól keletre, a Saale partján épült Jéna (103) két és 

fél évszázadon át a Szász-jénai Hercegség központja volt. Nevezetes 1548-ban alapított egyetemének filozófiai 

iskolája (tanított itt J. Fichte, F. Hegel filozófus és az egyetem névadója, Friedrich Schiller költő is), mint 

iparvárost pedig optikai és finommechanikai ipara tette híressé. Itt alapították 1846-ban a világhírű Zeiss optikai 

és műszeripari céget (ennek utódját ma Jenoptik néven jegyzik), valamint a Schott üveggyárat („jénai üveg”). A 

II. világháborúban súlyos károkat szenvedett várost újjáépítették, ipara gyógyszergyártással bővült. 

Nevezetessége a Zeiss-planetárium, a világ legelső, ma is eredeti formájában működő planetáriuma. A 

Türingiai-erdő északnyugati részén fekvő városok közül Eisenach (48) a legnagyobb. A történelmi Wartburg 

várával (1067) ékesített Wartberg északi lábánál épült város régi keletű autógyártó központ (1898). Egykor 

Wartburg márkájú autóiról volt ismert, újabban az Opel gépkocsik modern gyáróriásáról, amely a kontinens 

legtermelékenyebb ilyen üzeme. A Saale jobb partján észak–déli irányban hosszan elnyúló Hallét (240) 

nyugatról a folyó, keletről a külszíni barnaszénbányák fogják satuba. A több mint ezer éves városi múltra 

visszatekintő Halle gazdasági létalapja egészen a XVIII. századig a sóbányászat és a sókereskedelem volt. Ettől 

kezdve fokozatosan iparosodott. A II. világháború a várost viszonylag megkímélte, ezért fejlődése is gyorsabb 

ütemű volt. A környező kombinátokat ellátó vegyipari berendezések előállítása és a vegyészet az ipar fő profilja, 

újabban pedig a biotechnológiai kutató-fejlesztő cégek egész sorát vonzotta magához. Pályaudvara az új 

tartományok legnagyobb átrakodóállomása. 1689 óta egyetemi város. 
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Berlin után a keleti országrész 2. városa Lipcse (Leipzig, 497). A Balti- és az Északi-tengertől, valamint az 

Alpoktól kb. egyenlő távolságra helyezkedik el, szűkebb értelemben pedig az alföld és a középhegyvidék, illetve 

a keleti agrárvidék és a nyugati iparos országrész találkozásánál fekszik. E kedvező földrajzi adottságnak 

köszönhetően már régóta híres vásárvárosként tartották számon. A XVIII. századtól Németország legnagyobb 

áruvásárainak adott otthont, s a könyv- és szőrmekereskedelem, valamint a nyomdaipar európai hírű központja 

lett. A történelemből jól ismert „népek csatája” (1813) színtere, majd az első német vasút (1839, Lipcse–

Drezda) kiindulópontja a XIX. század második felében látványos fejlődésnek indult. A hagyományos iparágak 

ma is léteznek, de sokoldalú gépgyártása mellett ma már bank- és médiaközponti funkciói jelentősebbek. 

Egyetemét 1409-ben, Zeneművészeti Főiskoláját 1843-ban, Grafikai és Képzőművészeti Főiskoláját 1764-ben 

alapították. Késő gótikus nagytemplomában, a Tamás-templomban nyugszanak J. S. Bach hamvai, aki 1723–

1750 között a templom karnagya, a város zenei életének irányítója volt. 

Az Érchegység északi előterének legnagyobb városa, Chemnitz (250, 1953–1990 között Karl-Marx-Stadt) a 

hasonló nevű folyócska széles völgykatlanában helyezkedik el. Régi vásárváros, a XIV. századtól a 

vászonszövés európai hírű központja. Ma Németország egyik legnagyobb textil- és textilgépgyártója. 

Az Elba mellett fekvő Meissen (35) ezeréves városi múltra tekinthet vissza. A kelet felé irányuló német 

terjeszkedés egyik bástyája, őrgrófsági és püspöki székhely volt. A várost a Blaue Schwerte („kék kardok”) 

védjeggyel jelzett porcelán tett világhírűvé. A környék kaolinkészletére támaszkodó, ma is működő gyárát 

1710-ben alapították. Itt készítették az első jó minőségű – kék színű, máz alatti díszítésű – porcelántárgyakat 

Európában. 

Szászország  székhelye, Drezda (Dresden, 484) az erdős dombokkal övezett Elba völgyében fekszik. Középkori 

éltetője a kereskedelem és a kézműipar volt. Hosszan tartó fejlődésnek a XV. század végétől indult, amikor a 

szász választófejedelmek székvárosa lett (1485). Ezután Drezda gyors ütemben iparosodott, terjeszkedett, és 

1945-ig Európa egyik legszebb barokk városa volt.2Történelmi műemlékeinek nagyobb részét (Zwinger, 

Albertinum, számos templom stb.) azóta helyreállították, de a város régi fénye, hangulata örökre elveszett. 

Azonban ma is jelentős kulturális, pénzügyi, kereskedelmi és ipari központ, forgalmas vasúti góc. Ipara 

elsősorban a szaktudást igénylő ágazatokra (elektrotechnika-elektronika, műszer- és precíziós gépgyártás, foto-, 

optikai és gyógyszeripar) specializálódott, s az utóbbi időben a félvezetőgyártás és a szoftverfejlesztés 

nemzetközi rangú központjává vált, valamint a Volkswagen ultramodern összeszerelő üzeme is itt kapott helyet. 

Az üzemek zöme az Elba jobb partján elterülő városrészben, míg a kulturális intézmények főleg a bal parton 

helyezkednek el (Műszaki Egyetem, 1828) 

2. Svájc 

2.1. 1. A „béke szigete” 

Svájc átlagos tengerszint feletti magassága (1300 m) majdnem négyszeresen múlja felül Európáét. A magyar 

Alfölddel közel azonos területű (41 285 km²) országot a Nyugati-Alpok 3000–4000 m magas láncai uralják. A 

Svájc középső és déli részén emelkedő, 1850 m átlagmagasságú hegyvidék az országterület 60%-át foglalja el. 

Felépítésében magmás, üledékes és átalakult kőzetek egyaránt részt vesznek, ezek – az egykori tengerek és 

takaróredők elrendeződésének megfelelően – övezetes elhelyezkedést mutatnak. 

A belső kristályos övezet legkiterjedtebb hegysége, a Pennini-Alpok a Monte Rosában (4634 m) éri el 

legnagyobb magasságát, de az Alpok legnagyszerűbb hegye a Matterhorn (4477 m) merészen magasba törő 

kárpiramisa. Az itteni hágók közül a Nagy Szent Bernát és a Simplon a legforgalmasabb. A belső üledékes 

övezet alacsonyabb hegyvidékébe az Elő-Rajna és a Rhône vágódott be. A külső kristályos övezet masszívumai 

közül a legpompásabb a 4000 m fölé nyúló csúcsokat (Finsteraarhorn, Aletschhorn, Jungfrau, Mönch) hordozó 

Berni-Alpok. A külső üledékes övezetet a Boden- és a Genfi-tó között nyújtózó Svájci-Mészkő-Alpok uralja. 

A Nyugati-Alpok területének több mint kétötöde gazdálkodásra, emberi letelepedésre alkalmatlan havas-

gleccseres, köves-sziklás terület. Nagyobb részén az erdőborította hegyek dús füvű alpi legelőkkel, a 

vízfolyásokban gazdag völgyek gleccservájta medencékben ülő tavakkal és tengerszemekkel váltakoznak. 

                                                           
2 1945. február 13-ról 14-re virradó éjszaka amerikai–angol légikötelékek szőnyegbombázása szinte a földdel tette egyenlővé Drezdát. A 

772 brit és 311 amerikai repülőgép összesen több mint 7000 t bombát dobott a semmiféle katonai jelentőséggel nem bíró városra, amelynek 

belső 12 km²-nyi területe teljesen elpusztult; épületei romba dőltek vagy a gyújtóbombáktól kiégtek. Mivel a támadás idején a városban 
nagyszámú menekült tartózkodott Németország keleti részéből, az áldozatok becsült száma 35 ezer és 135 ezer között ingadozik. 
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A Franciaország felől kiugró Jura mészkővonulatai Svájc területének 10%-ára terjednek. A DNy–ÉK-i 

csapásirányú Gyűrt-Jura több hosszan elnyúló, párhuzamos láncot alkot. Nagy részét erdőségek borítják, de 

kiterjedtek a karsztos felszínek is. 

A hegyvidéki területek zömét a magashegységi éghajlat jellemzi, ami a felszín tagoltsága, a magasság és a 

kitettség alapján széles skálán váltakozik. A 3000 m-t meghaladó magasságban egyik hónap középhőmérséklete 

sem emelkedik 0 °C fölé. A Nagy Szent Bernát-hágónál az évi középhőmérséklet –1,7 °C, az 1590 m magasan 

fekvő Davosban már 3,6 °C, a még alacsonyabban elhelyezkedő Bernben 8 °C, Genfben 10 °C. A csapadék 

800–2400 mm között mozog, s a magaslati régiókban általában hó alakjában hull le. A hóhatár 2500–2800 m 

magasságban húzódik. A természeti erőforrások e hegyvidékeken elsősorban a vízerő kihasználását, az 

erdőgazdálkodást és a havasi pásztorkodást teszik lehetővé, valamint jelentős számú hazai és külföldi turistát 

vonzanak. 

Az Alpok lábaitól a Rajnáig, illetve a Juráig terjedő Mittelland határait a környező magashegységek lábaihoz 

simuló tavak (Genfi-, Thuni-, Brienzi-, Zugi-, Vierwaldstätti-, Zürichi- és Boden-tó) füzére jelöli ki. A folyók 

felszabdaló munkája következtében alakult ki mai – átlagosan 400–600 m magas – dimbes-dombos 

medencejellege. Éghajlata kevésbé szélsőséges: évi középhőmérséklete 7–9 °C, csapadéka 700–1000 mm között 

mozog. Az ország területének 30%-ára terjedő Mittelland Svájc gazdasági központja, ahol a népesség és a 

városok zöme, a szolgáltatások, az ipar és a növénytermesztés nagy része összpontosul. 

Az Alpok világában, a Jura mészkővonulataiban és a Mittelland dombvidékén alakult ki e különös ország, ahol 

különböző nyelveket beszélő népek élnek egymás mellett, a középkor óta szoros szövetségben. E sok 

tekintetben egyedülálló kis államalakulat létrejöttére a svájci múltat megvilágító történelem ad választ. 

Svájcot a történelmi kor hajnalán a kelta eredetű helvétek (a „Helvetia” elnevezés innen ered) népesítették be. 

Kr. e. 58-ban a Julius Caesar vezette római légiók a törzset leigázták, sok helyütt viruló római városok 

alakultak; a Szt. Bernát- és Splügen-hágókon át megindult a nagy kiterjedésű birodalmat éltető és összefogó 

kereskedelem. A népvándorlás a III. században érte el területét: Észak-, Kelet- és Közép-Svájcba a germán 

alemannokat, Nyugat-Svájcba a burgundokat és a frankokat sodorta, míg a romanizált őslakókat – a 

Graubünden zárt völgyeiben élő rätoromán néptöredék kivételével – elmosta. A különböző itáliai törzsek 

betelepedésével zárul a kör, amely a ma is jelentkező nyelvi megoszlás alapja. 

Nagy Károly korai feudális frank birodalma Svájc területének nagy részét bekebelezte (VI–IX. század); ekkor 

hódított teret a lakosság körében a kereszténység. A Német-római Császárság laza kötelékében kibontakozó 

feudális fejlődés egyenlőtlenül ment végbe: a gazdaságilag lassabban fejlődő hegyvidékeken az egész középkor 

folyamán megmaradt az önkormányzatú közösségekben élő szabad parasztság; ugyanakkor az alacsonyabb 

Mittelland a nagy feudális birtokok, hűbéri területek színterévé vált. 

Az Itáliáért hadat viselő Hohenstauf császárok a pápákkal folytatott invesztitúraháborúk zavaros időszakában 

egyrészt a gazdag kereskedővárosok (Zürich, Bern, Solothurn stb.) támogatását igyekeztek széles körű 

autonómia fejében megszerezni, másrészt az Itáliába vezető alpesi átjárók (elsősorban a Szent Gotthárd-hágó) 

feletti ellenőrzés biztosítása végett egyes paraszt-pásztor közösségeknek is birodalmi tartományi jogot és 

szabadságlevelet adtak a hűbérurakkal szemben. A XIII. század végétől azonban a kiterjedt birtokokkal 

rendelkező Habsburgok már semmibe vették ezeket a kiváltságokat. Ezért a Vierwaldstätti-tó mentén 

elhelyezkedő három kis paraszt-pásztor tartomány – Schwyz, Uri és Unterwalden – önigazgatási jogainak 

megvédése céljából „örök szövetségre” lépett (1291). A Habsburgok elleni függetlenségi harcok során alakult ki 

és vált méltán híressé a svájci gyalogság. 

A XIV. század végére a Luzern, Zürich, Glarus, Zug és Bern kantonokkal kibővült szövetség el is űzte 

elnyomóit. A XV. század folyamán újabb parasztvidékek (kantonok) csatlakozásával és hódításokkal lényegesen 

kibővült Svájc területe. 1515-től kezdődött a kantonok semlegességi politikája. 

 A kifelé egységes katonai erőt képviselő kantonok egymás közötti kapcsolata laza volt, ami részben az ország 

erős széttagoltságának tulajdonítható. Itt, ahol sem a központi hatalom, sem a nagybirtokosok összefogó hatása 

nem érvényesült, s nemcsak a polgárok, de a parasztok és pásztorok is sajátos demokráciával alakították 

életüket, szinte minden a regionalizmusra, a tartományi elkülönülésre vezetett. Az ország a harmincéves 

háborúban formálisan semleges maradt; teljes állami különállását a háborúra pontot tevő vesztfáliai békében 

(1648) nemzetközileg is elismerték. 

Az ipar és a kereskedelem gyors fejlődésnek indult. A polgárságnak a központosított hatalom megteremtésére 

irányuló törekvései a XVIII. század végi francia forradalom hatására megerősödtek. Az 1815. évi bécsi 
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kongresszus elismerte Svájc „örök semlegességét”, amely azután következetesen érvényre is jutott. A XIX. 

század közepén Svájc a független kantonok laza szövetségéből központi kormánnyal rendelkező szövetségi 

állammá fejlődött. Az igazi közélet színterei azonban ma is a történelem során kialakult, egymástól gyakran igen 

eltérő belső önkormányzattal rendelkező kantonok; minden lényeges kérdésben népszavazással döntenek. A 

központosítás elősegítette a kapitalizálódás meggyorsulását, az ipar fejlődését, megteremtette az általános 

gazdasági fellendülés feltételeit. 

Svájc szerencsés földrajzi fekvésére támaszkodva, az egymás ellen hadat viselő európai hatalmak között mind 

az I., mind a II. világháborúban megőrizte semlegességét. Ennek köszönhető, hogy nemcsak a háborús 

pusztításoktól mentesült, hanem az európai országok szétzilálódott gazdaságából a tőke Svájc bankjaiba, 

pénzintézeteibe áramlott. A világon a legmagasabbak közé tartozó egy főre jutó GDP (2005: 39 700 euró) egyik 

fő forrása ennek a koncentrált tőkének őrzése, kezelése, ügyes forgatása, mely a hazai terméket külföldről 

származó profittal növeli. Mint nemzetközi pénzközpont, Svájc sohasem küzdött tőkehiánnyal, s ki tudta 

használni a háborús évek, majd az azt követő időszak konjunktúráját. A semleges státus megőrzése számos 

nemzetközi szervezet központját vonzotta az ország területére. 

2.2. 2. Háromnyelvű ország 

A bécsi kongresszus által elismert Svájc 22 kantont tömörített. Később három kanton részint vallási, részint 

egyéb megfontolásból kettévált, illetve Jura néven új kantont alakítottak ki. Így lett Svájc 20 vallásilag, 

nyelvileg homogén kantonból és6 félkantonból álló szövetségi köztársaság. 

A római hódítás, a népvándorlás meg-megújuló rohama az ország területén különböző, eltérő sajátosságokkal 

rendelkező népeket hozott össze. A viszonylag határozottan meghúzható nyelvhatárok különböző 

nemzetiségeket különítenek el, jóllehet egy-két területen az évszázadok során ezek keveredtek egymással. 

A XX. század elejétől a XXI. század elejéig a népesség kétszeresére növekedett (2005: 7,46 millió), a svájci 

állampolgárok (5,9 millió) anyanyelv szerinti megoszlása azonban alig változott. Az ország középső és északi 

részén elterülő 18 kantonban élnek a lakosság közel 2/3-át képviselő németek; a nyugati kantonokban (Genf, 

Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Jura, Valais) a svájciak 1/4-e által beszélt francia az uralkodó nyelv. A lakosság 7–

8%-a olasz anyanyelvű (többségük Ticinóban él). A népességből alig 1%-kal részesedő romanizált kelta 

leszármazottak – a ladinok, illetve rätorománok – Graubünden kanton egyes részeit lakják, nyelvüket külön 

nemzeti nyelvnek ismerik el (42. ábra). 
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42. ábra  > A városok népességének változása és a népesség nyelvi megoszlása Svájcban 

A kantonok nemcsak nyelvükben, de terület- és népességnagyságukban, népsűrűségükben is nagyon eltérőek. 

A 180 fő/km²-es átlagos népsűrűség – figyelembe véve a mostoha természeti adottságokat, nevezetesen azt, 

hogy a hegyvidéki jelleg korlátokat szab a népesség területi elhelyezkedésének – magasnak tekinthető. A 

lakosság háromnegyede a Mittellandon él, amelynek népsűrűsége így jó kétszeresen múlja felül az országos 

átlagot, de a Juráé is meghaladja azt. Ugyanakkor az állam területének több mint a felét elfoglaló Alpok a 

népesség hetedének nyújt otthont, itt a népsűrűség alig negyede az országosnak. 

A három nagy tájnak az össznépességből való részesedése az elmúlt száz év alatt szinte semmit sem változott, 

annak ellenére, hogy a belső vándorlás százezreket mozgatott meg. A földtől való menekülésnek („Landflucht”) 

Svájcban évszázados múltja van. A mezőgazdasági népesség korai és gyors foglalkozáscseréjében nemcsak az 

iparnak, hanem a szolgáltatásoknak is fontos szerep jutott. A XX. század elejétől napjainkig a kereső népesség 

megkétszereződött, miközben az iparban dolgozók aránya lassan (1900: 40%, 2004: 26%), a mezőgazdasági 

keresők aránya drasztikusan (1900: 40%, 2004: 4%) csökkent, ugyanakkor a tercier szektorban 

foglalkoztatottaké bő háromszorosára (1900: 20%, 2004: 70%) növekedett. Igaz, ma sem lehet egyértelmű 

határozottsággal elkülöníteni a foglalkozási kategóriákat, mert a vidék ipari-szolgáltatói dolgozói nem szakadtak 

el teljesen a mezőgazdaságtól. Igen nagy arányban élnek és dolgoznak az országban külföldiek, akiknek ottléte – 

bár gazdasági szükségszerűség – sok problémát okoz. 

Általában a svájciak a külföldi vendégmunkásokat nem óhajtott elemnek, kényszer diktálta megoldásnak tartják, 

bár tagadhatatlan, hogy úgyszólván az egész gazdaságra frissítő hatást gyakoroltak, gyakorolnak szorgalmukkal 

és egészséges versenyszellemükkel. 

Az elmúlt évszázadokban a bevándorlók sokat tettek a svájci ipar fellendítéséért. Az olaszok a selyemszövést 

honosították meg, az üldözés elől menekülő protestánsok Franciaországból magukkal hozták az óragyártás 

mesterségét, és szintén egy francia volt, aki elsőként alkalmazta a textilfestést. Egy angol (Brown) és egy német 

(Boveri) alapították azt a vállalatot, amely világméretű ipari birodalommá nőtte ki magát. 

Svájc népességének egyötöde (1,5 millió) külföldi, és a hazai keresőkhöz képest Svájc foglalkoztatja a legtöbb 

(2005: 829 000) vendégmunkást Európában. A főként Olaszországból (20%), Szerbiából, Montenegróból 
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(13%), Portugáliából (10,5%), Németországból (9,5%), Spanyolországból és Törökországból (7–7%) származó 

munkások az építő-, a gép-, a textil- és a vendéglátóiparban dolgoznak, de több tízezerre tehető a mezőgazdasági 

idénymunkát végzők száma is. Az 1990-es években évente átlagosan 20 000, századunk elején pedig 35–40 000 

külföldi kapta meg a szigorú követelményeket támasztó, nehezen megszerezhető svájci állampolgárságot. 

Svájcban a munkanélküliség alacsony (2004: 3,9%), a munkát keresőknél jóval több (kb. 145 000 fő) német és 

francia vesz részt abban a napi, határmenti ingavándor-forgalomban, amely elsősorban Basel, illetve Genf 

szolgáltató és ipari munkahelyeire irányul. A természetes szaporodás is alacsony (1‰), a népességnövekedés 

jórészt az évi átlagban 40–50 ezer főre tehető pozitív vándorlási különbözetnek köszönhető. 

Száz évvel ezelőtt a svájciaknak mindössze ötöde élt városokban; ma az ipari-szolgáltató jellegből adódóan 

68%-uk. Ez elsősorban a II. világháborút követő rohamos városodás következménye. A százezernél népesebb 

agglomerációkban él a lakosság kétötöde. Agglomerációi viszonylag szerény népességűek, a legnagyobb – a 

zürichi – sem éri el az 1 milliót. Terjeszkedésüknek határt szab a – rendkívül magas telekárakban is tükröződő – 

területhiány. Az agglomerációk központi városainak lélekszáma az utóbbi két évtizedben a legtöbb esetben 

csökkent (ellenurbanizáció), viszont az ipari-szolgáltató centrumok környékén a falusi települések egyre inkább 

„alvófalvakká” válnak, amelyek ingázó keresői így esetenként – mellékfoglalkozásként – a mezőgazdasággal 

vagy fizetővendéglátással is gyarapítják jövedelmüket. 

A mezőgazdasági népesség zöme a Mittelland halmazfalvaiban él, míg a magányos szórványtelepülések és a 

kisebb csoportokat képező alpesi „tanyabokrok” (Weilerek) – bár a Mittelland magasabb térszínein is feltűnnek 

– elsősorban az Alpok és a Jura vidékére jellemzőek. 

2.3. 3. Fejlett, specializált gazdaság 

Svájc természeti erőforrásai nagyon szűkösek, és nincs kijárata a tengerre, gyarmatokkal sosem rendelkezett, 

területének negyede letelepedésre alkalmatlan, mégis a világ egyik leggazdagabb országa. 

Hogyan jutott el ilyen magas szintre ez a jobbára kedvezőtlen természeti adottságokkal rendelkező kicsi állam? 

Az okok sokaságából a legfontosabbak a következők: 

a) a parasztforradalmak korán megnyitották az utat a polgárosodás előtt; 

b) a termőföldben szegény magas hegyvidékek nem tudták eltartani a növekvő lakosságot, ezért a férfiak 

jelentős hányada külföldi uralkodók zsoldjába szegődött. Svájc tízezerszámra kölcsönzött katonákat más 

országoknak; ezek zsoldja és a közvetítési jutalékok jelentékeny eredeti tőkefelhalmozáshoz vezettek; 

c) ez utóbbihoz járult még a tranzitkereskedelemből származó haszon is (hágókapu-városok); 

d) ösztönzően hatott a gazdaságra a semlegességi politika is, amely nemcsak megkímélte az országot a háborúk 

pusztításaitól, hanem nagy vonzóerőt gyakorolt a biztonságot kereső külföldi tőkére is (nem véletlenül őrzik 

törvények a svájci banktitok „szentségét”); 

e) a felhalmozódó tőkére, a vízerőre és a hagyományos paraszti kézmű-, illetve manufaktúraipari szaktudásra 

támaszkodva korán megindult a gyáripar térhódítása; 

f) olyan iparcikkek (órák, elektrotechnikai és finommechanikai műszerek, elektronikai cikkek, gyógyszerek stb.) 

gyártására rendezkedtek be, amelyeknél a magas fokú szakértelem dominál; 

g) jó közlekedési és politikai kapcsolatai egyaránt elősegítették s ma is lehetővé teszik a hiányzó nyersanyagok 

és félgyártmányok beszerzését, de a kivitelt is: Svájc ipari termelésének több mint a felét exportálja (egy kg 

svájci exportáru átlagosan négyszer annyit ér, mint egy kg Svájcba bevitt áru); 

h) magas színvonalú és sokrétű oktatási rendszere nagy hangsúlyt helyez a jól képzett és kiválóan motivált 

munkaerőre, de elkötelezett a tudományos kutatások iránt is. A K+F költségek a GDP 3%-át teszik ki; 

i) a tőkekivitel volumenét tekintve az 5. a világon; a közvetlen befektetések terén az USA, az EU, Japán és 

Kanada után következik; 

j) az idegenforgalom – amelyre a svájciak már jó másfél évszázada berendezkedtek – az egész gazdaságra 

serkentően hat; 
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k) az Európai Unióval kötött, 2002-ben hatályba lépett szerződéssel Svájc anélkül vált részesévé a „négy 

szabadságnak”, hogy a közös uniós politika pénzügyi kötelmeit magára vette volna, sőt saját munkaerőpiacának 

az EU-polgárok előtt történő megnyitására is sikerült haladékot kieszközölnie. 

Iparát a szakértelem-igényes ágazatok uralma, a minőségi áruk gyártása és a rugalmasság jellemzi. Svájc 

mindenkor zökkenőmentesen alkalmazkodott a gyorsan változó világgazdasági feltételekhez, hiszen a rendkívül 

exportorientált, viszonylag szűk belső piaccal rendelkező ország számára ez létkérdés. Az állandó 

piacérzékenységi, struktúraátalakítási folyamat eredményeként Svájcnak ma sokkal kevesebb gyenge pontja van, 

mint hasonlóan iparosodott szomszédainak. 

A tőke ágazati koncentrációja egyes iparágakban jelentékeny. Az alumíniumiparban az Alusuisse, az erősáramú 

elektromos iparban a svéd–svájci ASEA-Brown-Boveri, az óragyártásban a Swatch Group (Omega, Longines, 

Tissot, Certina, Breuget stb.), a Richemont és a Rolex, a gyógyszeriparban a Novartis, az élelmiszer- és 

élvezeticikk-iparban a Nestlé és Suchard az ismertebbek. Ezeknek külföldi leányvállalatai gyakran jóval 

nagyobbak svájci üzemeiknél. Az ipari keresők negyede azonban a 20 főnél kevesebb, harmada a 20–100 főt 

foglalkoztató üzemekben dolgozik. A 100 főnél nagyobb vállalatok az ipari üzemeknek csak 2,5%-át teszik ki, 

de bennük dolgozik a keresők kétötöde. 

A termelési koncentráció viszonylag alacsony, mivel az ipar drága, minőségi termékek előállítására, gyakran 

egyedi gyártásra specializálódott. Gazdaságának gerincét a kis- és középvállalkozások alkotják, amelyek a piaci 

követelményekhez való rugalmas alkalmazkodásukkal tűnnek ki. Az ipari termelés értékének döntő többségét a 

Mittelland nagyvárosai szolgáltatják, ezekben elsősorban a technikailag fejlettebb, új iparágak vezetnek. A nagy 

tradíciókkal rendelkező óraipar ma is inkább a Jura vidékén összpontosul. 

2.4. 4. Pénzügyi fellegvár – a hágók és alagutak országa – 
turistaparadicsom 

A svájci gazdaság éltetője, motorja a tercier szektor, amely a GDP 65%-át szolgáltatja, s messze megelőzi az 

ipar (33,5%) és a mezőgazdaság (1,5%) által termelt értéket. Az ágazaton belül a bankok, a biztosító- és 

viszontbiztosító-társaságok vannak túlsúlyban. A lakosság hagyományos készsége a megtakarításra, a politikai-

pénzügyi stabilitás és a pénzügyek terén szerzett jártasság emelte Svájcot fontos banki és pénzügyi központtá. A 

svájci bankszektor elsősorban vagyon- és értékpapír-kezelésre specializálódott, de jelentős szerepe van a 

tőkepiacon, illetve a svájci, valamint külföldi cégek részvénypiacán is. 

Svájc gazdasága sokat profitál fejlett infrastruktúrájából: vasúthálózata, út- és autópálya-hálózata, valamint 

távközlése a Föld legfejlettebb és legmegbízhatóbb infrastrukturális rendszerei közé tartozik. 

Svájc az átmenő forgalom országa. A motorizációt megelőző időszakban a távolabbi tájakkal (elsősorban 

Itáliával) való kapcsolatot az Alpokon átvezető utak jelentették. Különösen a Nagy Szent Bernát-hágó (2469 m), 

a Splügen- (2113 m), a Simplon- (2005 m) és a Szent Gotthárd-hágó (2108 m) bonyolítottak le nagy forgalmat. 

Az utóbbin átvezető Gotthárd-út középkor óta használt átjáróját Napóleon hadiúttá is kiépíttette. A vasút 

térhódításával párhuzamosan a hágók átmenő forgalma visszaesett; jelentőségüket csak az országutak 

korszerűsítésével, a közúti forgalom megnövekedésével nyerték vissza. A rajtuk áthaladó autóutak szerepe a 

vasút mellett azonban másodlagossá vált. A 71 ezer km hosszúságú, sűrű és jól karbantartott közutakon (ebből 

1350 km autópálya), a hágók, alagutak (mint pl. a világ leghosszabb autós alagútjaként számon tartott 16 km 

hosszú Szent Gotthárd-alagút), viaduktok és szerpentinek sokaságán át majd‟ az egész ország bejárható. Viszont 

a vasút képezi a Svájcot igazán egységbe fogó ütőérhálózatot, amely mindenhová elvisz, még az olyan 

járhatatlan hegyi tájakra is, amelyek előtt az autóút megtorpan. A vonat még ma is fontosabb eszköze a 

turizmusnak, mint az autó, annál is inkább, mert a magashegységi hágók többsége csak júniustól októberig 

járható. A vasútvonalak (5060 km) kétharmada villamosított. Egyetlen európai országban sem jobb a vasút 

kihasználtsága és nagyobb a vasút jelentősége, mint Svájcban. Lakosonként és évente 40 vasúti utazást 

regisztrálnak, csak Japánban használják még ennél is sűrűbben a vasutat. A kanyarok és az emelkedések 

leküzdése érdekében sok keskeny vágányú hegyi vasutat, fogaskerekűt és kötélpályát építettek. 

A svájci autópályákon lebonyolódó hatalmas tranzitforgalom égető környezetvédelmi gonddá nőtt; további 

bővülését az ország mindenképpen meg kívánja akadályozni. (Ez az EU- és EGT-csatlakozástól való elzárkózás 

fő motívuma.) A megoldást a forgalom korlátozása, illetve vasútra – kamionszállító „hupac” vonatokra való – 

terelése jelenti, ami újabb nagy alagútépítési és -bővítési munkálatokat tesz szükségessé. A környezet védelme 

tradíció Svájcban; az ország tiszta környezete óriási erőfeszítések eredménye, és nemcsak az állami 
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megszorításoknak, hanem a gazdaság és a lakosság segítőkészségének is köszönhető. Évente a GDP csaknem 

2%-át fordítják a környezet védelmére. 

Az egész ország idegenforgalmi terület; a több mint egy évszázados múltra visszatekintő idegenforgalom 

turistaparadicsommá avatta Svájcot. A vadregényes tájak, a kitűnő síterepek, az üde fenyvesek, a tiszta hegyi 

levegő és a fényűző szállodák, illetve az egyre inkább teret hódító konferenciaturizmus mágnesként vonzzák a 

pénzes turistákat. A főidény májustól októberig tart, a magas hegyvidékeken júniustól szeptember közepéig. A 

téli sportok kedvelőit 1500 m feletti magasságban több mint 40 téli üdülőhely várja, melyek síterepei néhol 3000 

m felett húzódnak. A Genfi-tó és az észak-olasz tavak svájci oldalán fekvő Lugano és Locarno csúcsszezonja a 

tavasz és az ősz. Nagy történelmi múltú városai egész éven át várják a turisták millióit. Svájc ma Európa 

idegenforgalmilag egyik legjobban felkészült országa; szállodaipara világhírű (43. ábra). Az Alpok és a Jura 

természeti szépségei, a téli sportok, a klimatikus gyógy- és üdülőhelyek, a „svájci Riviéra” és a nagyvárosok 

(főként Zürich és Genf) felduzzasztották a minőségi idegenforgalmat (2005: 7 millió turista, 11 Mrd $ bevétel). 

Az idegenforgalom ma is nagy fontosságú pillére a svájci gazdaságnak, s a jövőben még inkább az lesz, mert 

komoly erőfeszítéseket tesznek a turisztikai infrastruktúra modernizálására. Egyre versenyképesebb árakat 

kínálnak, és fokozzák a marketingtevékenységet annak érdekében, hogy Svájc a külföldiek számára továbbra is 

megkülönböztetetten vonzó maradjon. 

 

43. ábra  > A turizmus jelentősebb központjai Svájcban 

2.5. 5. Az energiagazdaság helyi alapja: a „fehér szén” 

A fejlett iparú Svájc ásványi energiahordozókban rendkívül szegény. A XVIII. század végéig kizárólag a fát 

hasznosították mint elsődleges energiaforrást. Az ipari fellendülést később az importált szén tette lehetővé. A 

XX. század közepéig az energiafelhasználás szerkezetére a feketekőszén uralma nyomta rá bélyegét, de 

számottevő volt a szénhidrogének részesedése is, amely már ekkor elérte a vízerőét. Ettől kezdve a 

szénhidrogének gyorsan felfutottak (80%), a kőszén viszont csaknem eltűnt, s megjelent az atomenergia, 

melynek részesedése megközelíti a vízerőét. 

Az energiahordozók bányászata – csakúgy, mint az érceké – jelentéktelen. Az országnak csekély és gyenge 

minőségű barnakőszénkészlete van (Valais kanton), amelyet csak háború idején aknáztak ki. Az évi 2–2,5 millió 

tonnányi szükségletet a Ruhr-vidékről szerzik be. Szénhidrogén-előfordulásai nincsenek, így évente 6,5 millió 

tonna kőolaj (Közel-Kelet) és ugyanannyi tonna finomítvány (Németország, Franciaország) behozatalára szorul. 
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Svájcot az ásványi energiahordozók hiányáért vízenergiában való gazdagsága némileg kárpótolja. A 

vízenergiát már régóta használták vízikerekek, malmok, fűrészüzemek stb. meghajtására. A nagy változás egy 

évszázada, a vízerőművek kiépítésével következett be. 

A „fehér szén” hasznosításának alapja az Alpok vízfolyásokban és duzzasztóművek építésére alkalmas 

völgyekben való gazdagsága. Elnyúlt glaciális tavai nagy mélységű, természetes tárolóknak tekinthetők, s a 

belőlük kilépő, egyenletes vízjárású folyók nagy esésüknél fogva kedvező telephelyül szolgáltak a gátak 

építésére. A vízerőművek területi elhelyezkedése alpi koncentrációt mutat, számuk megközelíti a félezret, de 

néhány kivételtől eltekintve kapacitásuk kicsi (44. ábra). 

A vízenergia a teljes energiaigény tizedét fedezi, ugyanakkor a villamos áram (2004: 64 Mrd kWh) 55%-át adja. 

A vízerőművek azonban már csak ideig-óráig képesek lépést tartani a gazdasági fejlődés követelményeivel, 

ezért fokozott figyelmet szenteltek az atomerőmű-építkezéseknek. Öt nukleáris erőműve (3200 MW) 45%-kal 

részesedik az áramtermelésből. 

 

44. ábra  > Svájc vízerőművei 

2.6. 6. Ipar – helyi nyersanyag nélkül 

Az alapvető hazai ásványkincsek hiánya miatt a svájci vállalatok a feldolgozóipar számára szükséges 

félgyártmányokat egyrészt import útján, másrészt – ugyancsak külföldi nyersanyagokra támaszkodva – hazai 

forrásokból biztosítják. 

A vaskohászat jelentéktelen, ezért a nehézipari üzemek tevékenysége inkább a Németországból és 

Franciaországból importált nyersvas és a hazai ócskavas további feldolgozására terjed ki (az acélgyártás 2004-

ben 1 M t volt). 

A XIX. század végén megkezdett elektrolitos alumíniumgyártást a svájci Neuhausenban és az amerikai 

Pittsburghben szinte egy időben kísérletezték ki. Az elsősorban francia timföldet felhasználó iparág a Rhône 

(Chippis) és a Rajna (Schaffhausen–Neuhausen)mellé települt, s mintegy 75 ezer tonna alumíniumot termel. A 

belőle előállított késztermékek több mint fele exportra kerül. 

A feldolgozóipar legjelentősebb ága a legtöbb munkaerőt foglalkoztató, nagymértékben specializált gépgyártás, 

amely az ipari termelés harmadát képviseli. 
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A nagy múltra visszatekintő gépgyártás az iparosodás kezdetén Angliából behozott textilgépek javításával, majd 

később előállításával indult fejlődésnek. Profilja azóta kiszélesedett: a vasútépítkezések, majd a közlekedés 

modernizálása dízel- és villamos mozdonyokat, a vízerőmű-építkezések az elektrotechnikai berendezések 

sokaságát igényelték. Mindezek ösztönzően hatottak a szerszámgépgyártásra is. Az intenzíven fejlődő vegyészet 

a kőolajfinomítók, a kereskedelmi és pénzügyi élet az iroda- és számítógépek, az idegenforgalom és a 

szállodaipar a háztartási gépek, lakberendezések, az élelmiszeripar a tej- és csokoládéipari stb. gépek előállítását 

ösztönözte. 

A gépgyártás fő területei nagyjából egybeesnek azokkal az egykori textilipari körzetekkel, amelyek szükségletei 

életre hívták őket (45. ábra). A Mittelland északi városai – Zürich, Winterthur, Baden – adják a gépipar által 

termelt érték felét. 

 

45. ábra  > A feldolgozóipar területi koncentrációi Svájcban 

A zürichi Oerlikon cég a vasúti berendezések, villamos mozdonyok, elektromos gépek és készülékek gyártása 

terén, a winterthuri Sulzer A. G. a dízelmotorok, gőzgépek és kazánok, hűtő- és fűtőberendezések előállítása 

révén, a badeni Brown-Boveri és Motor Columbus cégek a gőz- és gázturbinákat, generátorokat, valamint 

transzformátorokat gyártó elektrotechnikai iparuk, dízel- és elektromos mozdonyaik által váltak világhírűvé. 

Személy- és tehervagongyártás Neuhausen és Pratteln üzemeiben folyik. A vasutakkal sűrűn behálózott, hegyes-

völgyes Svájcban nagy szükség van az áthidalásokra: ezért jelentős Zürich és Pratteln nagy hagyományokra 

visszatekintő hídépítőipara. Gépipari termékei kiváló minőségűek, megbízhatóak, az egyedi igényekhez is 

alkalmazkodóak, ezért keresettek szerte a világon. A kivitel értékének 1/3-át a gépgyártás szolgáltatja. 

A legnagyobb fokú exportorientáció a finommechanikát, s ezen belül is az óragyártást jellemzi. A családi 

műhelyekből, háziipari telephelyekből kinövő óragyárak több mint százéves múltra tekinthetnek vissza. A Jura 

vidéke kisvárosainak (Le Locle, Neuchâtel, Grenchen, La Chaux-de-Fonds, Biel), valamint Genfnek és 

Schaffhausennek integrált nagyüzemi óragyárai lehetővé tették a minőségi tömegáru-termelést. Igaz, ezek az 

üzemek a különböző alkatrészek előállításába még ma is a háziipari bedolgozók széles körét vonják be. 

Az első órát Genfben készítették még a XVI. század végén, de hamarosan a Jura vidéke is bekapcsolódott az 

órakészítésbe. A Jura területén élő mezőgazdasági népesség kezdetben csak a hosszú teleken foglalkozott – 

alkalmi munkalehetőségként – órásmesterséggel; ez az idényjelleg a XIX. század elején szűnt meg. 

A svájci óra világmárka, a gyártásnál felhasznált anyagmennyiség értéke elenyésző – mindössze 3% –, igazi 

értékét a sok évszázados hagyományokon alapuló minőségi munka adja; ehhez újabban a különböző 
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divatigényeket kielégítő modern formatervezés is társul. Az ázsiai konkurencia hatására azonban elveszítette 

domináns szerepét a világon: a darabszámot tekintve – Kína (530 M) és Japán (200 M) után – Svájc 26 millióval 

a 3. a világ óragyártásában, míg az értéktermelésben továbbra is világelső. 

Az irodafelszereléseket, író- és számítógépeket, orvosi és precíziós mérőműszereket előállító exportiparág is 

jobbára az óragyártó központokba települt, csakúgy, mint az ötvösipar és az ékszerészet. Ezek az órákkal együtt 

a kivitel 20%-át képviselik. 

A nagy tőkekoncentrációjú és automatizált vegyipar fejlődött a leginkább: az ipar termelési értékének 15%-át, 

az exportnak 35%-át adja (2004). A kutatási-fejlesztési befektetések terén a gépiparral együtt az élen áll. A 

vegyipart is elsősorban a kis nyersanyag-, de nagy munkaigényű, értékes, nagy szaktudást kívánó áruk 

előállítása jellemzi. A nyersanyagigényes termékekből inkább csak a belföldi szükségletek kielégítésére 

törekednek, szemben a petrolkémiai bázison alapuló – termelésének négyötödét exportáló – könnyűvegyiparral 

(gyógyszer, parfüméria, festék, műszál stb.). Svájc (Németország után) a világ második gyógyszerexportálója. 

Legnagyobb vegyészeti központja, a Rajna menti Basel elsősorban gyógyszeriparáról vált ismertté világszerte. 

Mellette Bern, Zürich, Genf sokoldalú vegyi üzemei is említésre méltóak. 

A textilipar – amelyből a svájci tőkés gyáripar kifejlődött – a XX. század elején elvesztette vezető szerepét, 

olyannyira, hogy ma a fontosabb iparágak rangsorában az utolsó helyen áll. A hugenotta takácsok 

letelepedésével háziiparrá, később nagyüzemivé vált selyemkikészítés (fonás: Basel,szövés: Zürich) ma már 

inkább csak műselymet dolgoz fel. A Zürichi- és a Boden-tó közötti területen (Sankt Gallen, Baden, 

Zürich)koncentrálódó, három évszázados múltra visszatekintő pamutipar, a Mittelland és a Jura területén 

szétszórt, ugyancsak régi keletű gyapjúipar exportra is termel, csakúgy, mint Basel és Zürich számos 

konfekcióüzeme. A kivitel értékének 3%-át a textilipari termékek adják. 

2.7. 7. Fehérjetermelő mezőgazdaság 

A svájci mezőgazdaság zöldmező-gazdálkodó, állattenyésztő jellegét a természeti és társadalmi tényezők 

együttesen határozzák meg (46. ábra). 

 

46. ábra  > A mezőgazdaság területi típusai Svájcban 
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A terület háromnegyedén uralkodó mostoha természeti viszonyok – a nagy átlagos magasság, az 1000 mm 

feletti csapadékátlag, a rövid vegetációperiódus, a termőtalaj vékonysága stb. – kezdettől fogva inkább az 

állattenyésztésnek kedveztek. Mégis, csak a XIX. század közepétől válhatott a mezőgazdaság vezető ágává, 

amikor a vasutak megépítését követő olcsó gabonabehozatal feleslegessé tette a paraszti önellátást. Ettől az 

időtől kezdve a földművelés – miközben a számára kedvezőtlen területeket az állattenyésztésnek engedte át – 

egyre inkább annak kiszolgálójává vált. 

A mezőgazdasági termelésből származó jövedelem négyötödét adó állattenyésztés jórészt fedezi a lakosság 

élelmiszer-fogyasztását, sőt némi kivitelt is lebonyolít (az export 3,5%-a); ugyanakkor a földművelés 

visszaszorulása következtében a növényi eredetű élelmiszerek felét behozni kénytelenek (az import 8%-a). 

Svájc régi paraszti ország, ahol az utóbbi évtizedekben meggyorsuló földkoncentráció ellenére a nagybirtok 

ismeretlen; az átlagos birtoknagyság 10 ha körül mozog. 

A munkaerő- és területhiány, a fejlett ipar, a tőkegazdagság, valamint a fokozódó igények a specializált 

belterjesség irányában hatnak. Svájc az egy traktorra jutó szántóterületet tekintve az első a világon, de az egy 

hektárra eső műtrágya-felhasználásban és a termésátlagok tekintetében is az első öt között foglal helyet. Ez a 

magas színvonal azonban csak roppant nagy – még az EU-országok szintjét is felülmúló – állami támogatással 

tartható fenn. 

Az állattenyésztés uralkodó jellege folytán a szántóterület a XX. században – a rétek, legelők és erdők javára, a 

városok terjeszkedése következtében – gyorsan csökkent, s ma már csak az ország területének tizedére terjed. 

Több mint felén takarmánygabonákat és más takarmánynövényeket vetnek, amelyekből – csakúgy, mint a 

kenyérnövényekből – Svájc jórészt a külföldre van utalva. 

Legjelentősebb kenyérnövénye a szántók ötödét elfoglaló búza (450 ezer t), amelynek termelése az árpáéval 

(230 ezer t) együtt elsősorban a Mittelland melegebb, déli síkvidékein folyik. A kevésbé jelentős rozsot és zabot 

a hűvös, csapadékos dombvidéken vetik. A Rajna- és a Rhône-völgyi kukorica, a mindenütt elterjedt burgonya 

(500 ezer t), valamint a takarmányrépa és a szálastakarmány-termelés sem fedezi a szükségleteket. 

Szőlő-, gyümölcs- és zöldségkertészete – jelentőségét tekintve – felülmúlja a gabonatermelést. A Jura 

Mittellandra néző mészkőlejtőin – különösen a Genfi-tó menti „svájci Riviérán”, de a Zürichi- és Neuchâteli-tó 

déli partvidékén is – szőlők egész sora települt a tavakra tekintő hegyoldalakon. A közvetlen napsütés és a tavak 

vize által visszavert sugárzás érleli meg a szőlőt, amelyből 2004-ben 1 millió hl bort készítettek. Mittelland 

(alma, körte, cseresznye) és a „svájci Riviéra” (őszi- és sárgabarack) gyümölcsösei, de a nagyvárosok környékén 

díszlő zöldségeskertek is számottevőek. 

Állattenyésztését a magas színvonal, az istállózás és a szarvasmarhatartásra, illetve tejtermelésre való 

beállítottság jellemzi. A takarmány a Mittelland szántóin, meg az ország negyedét elfoglaló legelőkön és réteken 

terem meg. Az Alpokon uralkodó havasi pásztorkodásnak inkább az ellenálló és alkalmazkodóképes 

növendékállatok nevelésében van nagyobb szerepe. Tavasztól őszig a hegyi és havasi legelők táplálják az 

állatokat, a telet a völgyi települések istállóiban töltik. A szarvasmarha-állomány (1,6 M db) kilenctizedét a 

barna vagy svájci fajta és a pirostarka szimentáli teszi ki. A svájci fajta az Alpok területén és annak előterében 

terjedt el; a Mittelland és a Jura vidékén inkább a szimentáli van többségben. Az állatok majd‟ fele tejelő tehén; 

a tejhozamok magasak. A tej nagyobb része sajt (gruyére, ementáli stb.), kondenzált tej, tejpor, tejcsokoládé stb. 

alakjában feldolgozásra (Bern, Lausanne, Zürich, Genf, Basel),s részben kivitelre kerül. A mezőgazdasági 

export kétharmada sajt. 

A tejipar melléktermékeit és az importtakarmányokat hasznosító sertéshizlalás (1,6 M db) kisebb jelentőségű. A 

hús- és konzervipari üzemek a Mittelland északi részén (Bern, Winterthur, Zürich, Basel)találhatók. Juhokat 

(440 ezer db) csak a Jura karsztos gyepjein és az Alpok havasi legelőin tartanak. 

A Svájc területének majd harmadára terjedő erdőségekből – elsősorban a Jura fenyveseiből – évente 5 millió m³ 

fát termelnek ki. Jelentékeny fa- és papíriparát – amely a kitermelőkörzetekben koncentrálódik – még a 

Németországból érkező fa is táplálja (Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Bern, Lugano). 

2.8. 8. A Mittellandtól az Alpok világáig – regionális 
küólönbségek 

2.8.1. Alacsony-Svájc 
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A magas hegységek (Alpok, Jura) és kéklő tavak (Genfi-, Boden-tó stb.) által közrezárt, folyók szabdalta, 

dombvidéki jellegű, többségében német ajkúak lakta Mittelland a gazdasági élet fő színtere. A dombvidék 

elnevezés megtévesztő, szép számmal akadnak itt a Kékesnél magasabb, 1000 m fölé nyúló ormok is. A 

dombok közötti termékeny völgyek (mint pl. Emmental világhírű „sajt-völgye”) és síkságok az ország 

éléskamrái. Területén alakultak ki Svájc ősi, patinás városai. A gazdálkodás szerkezete alapján területét három 

részre oszthatjuk. 

A Boden-tótól a Reuss völgyéig terjedő Észak-Mittelland az ország legnagyobb iparvidéke. A gépgyártás, az 

elektrotechnikai, a vegyi, a textil- és élelmiszer-ipari üzemek túlnyomó része itt összpontosul. A 

mezőgazdaságot a foltokban elhelyezkedő gyümölcs- és zöldségtermesztés, valamint a szőlőművelés és az 

istállózó szarvasmarha-tenyésztés képviselik. Népsűrűsége háromszorosa az országos átlagnak; a városodás és a 

szolgáltatások koncentrációja itt a legnagyobb fokú. A mezőgazdasági népesség halmazfalvakban és elszórt 

tanyákon él. 

Legnagyobb városa, Zürich (343, ev. 970) a Zürichi-tó vizét északon levezető Limmat két partján és a tó két 

oldalán dél felé elnyúló domboldalakon terül el. Az ország legnépesebb, legiparosodottabb, leggyorsabban 

fejlődő városa. Svájc ipari munkásságának ötöde az itteni gépipari, elektronikai, élelmiszer- és textilipari 

üzemekben dolgozik. Mint a tőkés pénzpiac nemzetközileg jelentős centruma a kereskedelmi és bankszakmában 

dolgozók harmadát tömöríti. Az ország szellemi életének is igazi központja: elsősorban műegyeteme örvend 

nemzetközi hírnévnek, ugyanakkor fontos vasúti és közúti csomópont, repülőtere a legnagyobb forgalmú. 

Winterthur (90, ev. 123) – a dízelmotorok, lokomotívok gyártásáról híres gépipari központ – erdős-szőlős 

dombokkal övezett völgyben fekszik. 

A Rajna menti Schaffhausen (34) már nem annyira a kézműipari hagyományokon alapuló óragyártásáról, sokkal 

inkább nehéziparáról nevezetes. Elővárosával, Neuhausennel (15) együtt a svájci alumínium- és acélipar 

legnagyobb központja. Vagon- és szerszámgépgyártása, fa- és papíripara ugyancsak számottevő. A Rajna 

Neuhausennél 150 m szélességben két nagyobb és öt kisebb ágra szakad, 20 m mélyre zuhan alá. Víztömegét 

tekintve (800–1000 m³/s) itt van Európa legnagyobb vízesése, amelynek energiáját nagy erőmű hasznosítja. 

Dél-Mittelland területén az Alpok felé közeledve az állattenyésztés, míg a Jura esőárnyékában a földművelés 

kerül előtérbe. Az ipari tevékenység csökken, s inkább csak a mezőgazdaság terményeinek feldolgozására 

szorítkozik. A Vierwaldstätti-tó északi peremén és az annak vizét levezető Reuss folyó két partján épült Luzern 

(58, ev. 185) jelentős idegenforgalmi centrum, élelmiszer-, selyem- és szállodaipara országos jelentőségű. 

Jelentős közlekedési útvonalak gyújtópontjában, az Aare hurokszerű kanyarulatával védett platón terül el Bern 

(122, ev. 330), Svájc szövetségi fővárosa. Ma is elsősorban hivatalnokváros, bár a régi keletű sajt-, tejcsokoládé-

, papír- és textilipar mellé jelentékeny vegy- és szerszámgépipar, valamint precíziós műszer- és 

gyógyszergyártás is települt ide. Számos nemzetközi szervezet (Nemzetközi Postaunió, közlekedési, 

egészségügyi intézmények stb.) székhelye. Jelentős pénzügyi, kereskedelmi és kulturális központ, egyetemi 

város. Középkori hangulatát megőrző óvárosa valóságos „ékszerdoboz”. 

Délnyugat-Mittellandnak az Alpok és a Jura szélárnyékában meghúzódó területét meleg nyár és elegendő 

csapadék jellemzi. Ez az igényes mezőgazdasági kultúrák (a teraszos parti lankákon – La Côte – szőlő-, 

gyümölcs-, zöldség-, cukorrépa-termelés stb.) és az istállózó állattenyésztés számára egyaránt kedvező. Az ipar 

inkább a mezőgazdaság termékeit feldolgozó könnyűiparra, valamint a régi tradíciókon alapuló óra- és 

szállodaiparra korlátozódik. 

A Genfi-tó felett, 150 m magas dombokon elterülő Lausanne (117, ev. 293) „Francia Svájc” jelentős kulturális 

központja, s a Riviéra nagy kereskedelmi, idegenforgalmi és közlekedési centruma is egyben. Iparából csak a 

tejcsokoládé- és a sörgyártás számottevő. 

A Genfi-tó déli végénél, a Rhône két partján elterülő Genf (179, ev. 470) viszonylag szerényebb népességszáma 

ellenére – kis világváros. Sokszor játszott jelentős szerepet a történelemben. 1863 óta itt működik a Nemzetközi 

Vöröskereszt, 1919–1945 között a Népszövetség székhelye volt. Ma is sok nemzetközi intézménynek 

(Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, Egészségügyi Világszervezet, Nemzetközi Távközlési Unió, Meteorológiai 

Világszervezet, Egyházak Világtanácsa, Interparlamentáris Unió, EFTA, WTO, Luteránus Világszövetség, 

ENSZ európai intézményei stb.) ad otthont. A patinás egyetemi város Zürichhel együtt Svájc legnagyobb 

idegenforgalmi központja. Nagy múltú óra-, ékszer- és finommechanikai ipara mellé ruházati, elektronikai, 

élelmiszer- és könnyűvegyipar is települt. A Genfi-tó keleti medencéjének partján, a 3000 m-ig magasodó 

hegyek eső- és szélárnyékában, a tóra néző lejtőkön elterülő amfiteátrumszerű üdülőkörzet a „svájci Riviéra”. 
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Márkás borairól (Desaley, Chardonne), luxusszállóiról, szanatóriumairól egyaránt nevezetes. Montreux (22) és 

Vevey (20) az üdülőhelyfüzér két központja. 

2.8.2. Magas-Svájc 

A Jura hűvös éghajlatú, fenyvesekben és rétekben gazdag vidéke az ott élő, főleg francia nyelvű lakosságnak a 

fakitermelés és -feldolgozás, valamint az állattenyésztés terén nyújtott megélhetést. A téli zord időjárás okozta 

elzártság és a szükség azonban korán kialakította a paraszti háziipart is; elsősorban az órakészítés terjedt el. Az 

egy évszázada tért hódított üzemi óragyártásban még ma is nagy szerep jut a Jura-falvak alkatrészkészítő 

háziipari műhelyeinek. 

A Felső-Rajna-árok déli kapujában, három ország találkozópontjában fekvő Basel (165, ev. 402) önálló 

félkanton. Svájc harmadik nagyvárosa és pénzpiaca a Nemzetközi Fizetések Bankjának is otthont nyújt. 

Egyeteme (al. 1460) a legrégebbi Svájcban. Mint a Rajna-hajózás felső végpontja, az ország egyetlen nagy 

forgalmú kikötője. A folyón szállított szénre, félkész és nyersanyagokra, illetve a vezetéken érkező kőolajra épül 

világhírű gyógyszeripara, szerszámgépgyártása, fa-, élelmiszer- és textilipara. A körzet többi városa még a 

félszázezres lélekszámot sem éri el: Neuchâtel (32), La Chaux-de-Fonds (37), Le Locle (24). Valamennyit az 

óragyártás, a fa-, papír- és élelmiszeripar élteti. 

Az Alpok Svájc leggyérebben lakott, csekély lélekszámú, nyelvi szempontból legkevertebb természeti-gazdasági 

egysége: 24 438 km²-nyi területén mindössze 1 millió lakos él. 

Magas régióit a havasi gazdálkodás és a fakitermelés, valamint az idegenforgalom hasznosítja. A Ticino és 

Valais szárazabb, melegebb völgyeiben termelt gyümölcsféléken és szőlőn, a téli istállózás számára fontos 

takarmánytermelésen kívüli növénytermesztés jelentéktelen. Bővizű, nagy esésű folyóin épült vízerőművek adják 

Svájc villamosenergia-termelésének több mint a felét. Az alumíniumkohászat és az újabb keletű gép- és 

vegyipar jobbára a vízerőművek mellé települtek. 

A védett völgyekben meghúzódó állandó települések – egy-két kivételtől eltekintve – mindössze néhány száz főt 

tömörítenek. Nagyobb város itt alig van. A Berner Oberlandon fekvő Thun (41) gép-, textil- és 

élelmiszeriparával tűnik ki. Az Alpok déli lejtőin elterülő „Olasz Svájc” fővárosa, Bellinzona (17) a 

középkorban a Gotthard-út déli kapujának őrzője volt; erődítményszerű várkastélya ezekre az időkre emlékeztet. 

A Lago Maggiore északi végénél elhelyezkedő Locarno (18) régi keletű óragyártó és idegenforgalmi központ. 

Enyhe klímája és nagy látogatottsága miatt „Svájc Nizzájának” nevezik. Az olasz határ szomszédságában, a 

hasonló nevű tó partján kiépült Lugano (27, ev. 117) Svájc legdélibb városa. Lakói a szolgáltatások mellett a 

fafeldolgozásban és az élelmiszeriparban találnak megélhetést. 

A magasabban fekvő, jó levegőjű, napsütésben gazdag területeken alakultak ki a minőségi turizmus világhírű 

luxusközpontjai. Graubündenben az Engadin-völgyi St. Moritz és a 3000 m-ig magasodó hegyek ölelésében 

Davos (11) az Alpok legnevesebb klimatikus gyógyüdülőhelyei és télisport-központjai (luxusszállodák, 

szanatóriumok, panziók). Davos a tüdőbetegségét itt gyógyíttató Thomas Mann „A varázshegy” című regénye 

révén jutott világhírnévre. Az évente megrendezésre kerülő Davosi Világgazdasági Fórumon vezető politikusok 

és gazdasági szakemberek vesznek részt. A Zernez melletti nemzeti park Európa egyik legnagyobb 

természetvédelmi területe, páratlan növény- és állatvilággal. A Matterhorn lábánál fekvő Zermatt, a „havasok 

arénája”, valamint a Thuni- és a Brienzi-tó közötti földnyelven épült Interlaken (13) luxusszállodákkal, 

nyaralókkal teli, világhírű üdülőhelyek. 

3. Liechtenstein 

A kis hercegség (160 km², 34 000 l.) Ausztria és Svájc közé ékelődik, s az utóbbival vámuniót alkot. A lakosság 

2/3-a liechtensteini, a többi főleg svájci, olasz, osztrák, német, török. A Bécs–Párizs vasúti fővonal 

keresztülhalad az országon. A Liechtenstein által nyújtott rendkívüli adókedvezmények miatt több tízezer 

külföldi vállalat a hercegség fővárosát, Vaduzt választotta székhelyéül. Az alpi mezőgazdálkodás mellett itt is 

jelentékeny gazdasági ág az idegenforgalom (2003: 51 ezer fő). Ipari üzemei néhány speciális terméket (pl. 

építőipari gépeket, mérőműszereket, gyógyszereket, műfogsort) állítanak elő kivitelre. 

4. Ausztria 

4.1. 1. Európa országútján 
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A Duna felső szakasza mentén fekvő alpesi ország több mint kétharmadát az Alpoknak kelet felé lealacsonyodó 

és szétágazó láncai foglalják el. Területének (83 856 km²) felét magashegységek, harmadát középhegységek 

uralják, és csak egyhatodára terjednek ki a medencék és az alacsonyabb dombvidékek. 

A Keleti-Alpok láncai között nyújtózó nyugat–kelet csapásirányú völgyek ősidők óta használt útvonalak. Ezek, 

illetve az ezeket keresztező, alpesi hágókon átvezető, valamint a Duna völgyéhez kapcsolódó természetes 

útvonalak már az újkor hajnalán is „Európa országútjává” avatták Ausztriát. Ma is kiemelkedő szerepet tölt be a 

kontinensünk északi és déli, valamint nyugati és keleti területei közötti tranzitforgalomban. 

Az Alpok magasabb térszíneit az erdőgazdálkodás, a havasi pásztorkodás és a turizmus hasznosítja. A védett 

völgyekben a zöldmező-gazdálkodás, a vízerőre támaszkodó könnyűipar és az alumíniumkohászat honosodott 

meg. A Cseh-tönk és az Alpok közötti negyedidőszaki dombvidék, a Dunához tapadó medencesor, a Grazi-

medence és Burgenland az ország éléstárai, és egyben – Burgenland kivételével – legiparosodottabb területei. 

A Keleti-Alpok vidékén egykor élt illír és kelta törzsek kultúrájáról a Hallstatti-tó mellett feltárt bronz- és 

vaskori településmaradványok tanúskodnak. Az őslakók által bányászott só, a vas- és színesércek vonzották ide 

a rómaiakat, akik számos mai nagyváros (Vindobona-Bécs, Iuvavum-Salzburg, Veldidena-Innsbruck, 

Brigantinum-Bregenz) alapját vetették meg. Az V. századtól a medencékben szlávok telepedtek le, míg a Keleti-

Alpok vidékét germán törzsek (alemannok, bajorok) szállták meg. Az ezredfordulón előbb Ostmark, majd 

Österreich néven a Német-római Birodalom része, majd a Habsburgok uralomra jutását követően központja lett. 

Ez a dinasztia azután hatalmát – politikai cselszövések, erőszakos hódítások és nem utolsósorban „jó 

házasságok” révén – Karintián, Tirolon, Vorarlbergen túl Csehországra, Magyarországra, Galíciára és 

Lombardiára is kiterjesztette. A Német-római Birodalom felbomlása után a Habsburg uralom alatt álló 

területeken jött létre az Osztrák Császárság. A császári abszolutizmus és a németesítő politika ellenében a XIX. 

századra megerősödtek a különböző nemzeti mozgalmak. Az 1848–49-es magyar szabadságharc leverését 1867-

ben a kiegyezés, a dualista államkeret létrehozása követte. 

A soknemzetiségű Osztrák–Magyar Monarchia az I. világháború végén szétesett, és utódállamainak egyike lett 

az első Osztrák Köztársaság. Függetlensége 1938-ban – miután a németek bekebelezték (Anschluss) – 

átmenetileg megszűnt. A II. világháború befejeztével a győztes nagyhatalmak csapatai elfoglalták és egy 

évtizedre megszállták Ausztriát, amely csak az 1955. évi államszerződéssel nyerte el újból szuverenitását. 

Megalakult a kilenc tartományból álló második Osztrák Köztársaság, amelynek örökös semlegességét 

alkotmányba iktatták. 

4.2. 2. Stagnáló népesség 

A hajdani 680 000 km² kiterjedésű monarchiát a nemzetiségek sokasága jellemezte. A mai Ausztria 

lakosságának csaknem 90%-a német nyelvű osztrák. Mindösszesen alig 100 000 főre tehető a Karintiában élő 

szlovének és a Burgenlandban is szórványokat képező horvátok, valamint a fővárosban élő csehek száma. A 

burgenlandi Őrvidéken élő magyarok száma az utóbbi fél évszázadban kevesebb, mint a felére, kb. 4000 főre 

olvadt; az Ausztriában – főleg Bécsben – letelepült 40–50 ezer főnyi magyarság 9/10 része tehát nem őshonos. 

A népesség növekedése régóta igen lassú. Egy évszázada a mai államterületet 4,7 millióan, 1940-ben pedig 6,8 

millióan lakták. 2005-ben Ausztria lakossága 8,1 millió volt. A következő években a népességszám fokozatos 

csökkenése és a lakosság elöregedése várható, mert természetes szaporodás jó néhány éve alig van, és a 

bevándorlást szigorúan korlátozzák. Ausztriában 765 ezer külföldit tartanak számon, akiknek nagyobb része a 

jugoszláv utódállamokból (312 ezer), Törökországból (125 ezer) és Németországból (75 ezer) érkezett. A 97 

fő/km² átlagos népsűrűség alatta marad a szomszédos országokénak. 

A medencék és a dombvidékek, kedvezőbb természeti adottságaik és fejlettebb gazdaságuk következtében, ma 

is keleten tartják a súlypontot, de korántsem olyan mértékben, mint a monarchia idején. A vízerőművek építését 

követő nyugati ipartelepítések, valamint az európai magterület felé kiépült kapcsolatok ugyanis jelentékeny 

szívóhatást gyakoroltak és gyakorolnak a keleti területek népességére. A nyugati tartományokban az elmúlt 

évtizedek népességnövekedése sokszorosa az országos gyarapodásnak. Ugyanakkor a sűrűbb agrárnépességű 

keleti területek – Burgenland, Alsó-Ausztria – népessége lassan csökken. Ez egybevág a termelési és jövedelmi 

színvonal nyugat–keleti „esésgörbéjével”. 

A népesség térbeli eloszlása egyenetlen, bár korántsem annyira, mint Svájcban. Bécset nem számítva csak két 

tartomány (Vorarlberg 138 fő/km², Felső-Ausztria 116 fő/km²) népsűrűsége múlja felül az országos átlagot. A 

legritkábban lakott Tirol (54 fő/km²) és Karintia (58 fő/km²). A tartományhatárokat figyelmen kívül hagyva már 

jobban kiugranak a területi egyenlőtlenségek. A koncentrált iparú és belterjes mezőgazdaságú Bécsi-medence 
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népsűrűsége több mint háromszorosan, de a hasonló gazdasági funkciókat betöltő Duna mente és a Grazi-

medence is kétszeresen múlja felül az országos átlagot. Általánosságban megállapítható, hogy a települések 

száma, mérete, valamint a népsűrűség országszerte a tengerszint feletti magassággal arányosan csökken; ez 

rajzolja ki a lakosság területi eloszlásának alapvonásait. 

Ausztriában a települések (2359 db) 8%-a 200 m tszfm. alatt helyezkedik el, s bennük él a lakosság 25%-a. A 

200–800 m tszfm. közötti területeken koncentrálódik a települések 75%-a, s a lakosság 69%-a. A 800 m tszfm.-

ot meghaladó területen van a települések 17%-a, amelyek csak 6%-kal részesednek az össznépességből. Tirol és 

Salzburg területén egyetlen település sincs 400 m tszfm. alatt. A települések felső határa Tirolban 1900 m körül 

húzódik, míg kelet felé fokozatosan 1000 m-re ereszkedik le. 

A XX. század elején a keresők 40–40%-a mezőgazdasági, illetve ipari tevékenységet folytatott. Az azóta eltelt 

egy évszázad során a mezőgazdasági keresők száma abszolút és relatív értelemben is gyorsan csökkent (2004-

ben az aktív keresők 4,7%-a). Ausztria szolgáltató-ipari jellegéből adódóan a keresők 27%-a az iparban és 

68,3%-a a szolgáltató szektorban dolgozik. A mezőgazdasági keresők aránya Burgenlandban, Alsó-Ausztriában 

és Stájerországban mintegy másfélszeresen múlja felül az országos átlagot, míg az iparban dolgozók aránya 

Vorarlbergben és Felső-Ausztriában, a szolgáltatásokban foglalkoztatottaké a fővárosban a legmagasabb. 

A foglalkoztatási átrétegeződés keltette számottevő belső vándorlás következtében nőtt a városlakók száma. 

Napjainkban Ausztria lakóinak kétharmada városokban él. A százezer főnél népesebb települések (Bécs, Graz, 

Linz, Salzburg, Innsbruck) a lakosság egyharmadát tömörítik; emellett azonban sűrű kisvárosi hálózat alakult ki. 

A túlméretezett bécsi agglomerációban él minden ötödik osztrák. A sík- és dombvidékek mezőgazdasági 

népessége zárt falusi településeken él. A falvak a hegyvidékeken csak a védett völgyekben tűnnek fel. Itt inkább 

a néhány parasztházból álló „Weilerek” és a magányos települések a gyakoribbak. A hegyvidéki falvakban 

egyre nagyobb gondot jelent, hogy az elmúlt két évtizedben a mezőgazdasági keresők száma felére apadt a 

szolgáltató szektor elszívó hatása miatt. 

4.3. 3. A gazdasági szerkezet kialakulása és fő vonásai 

Ausztria kis területű, fejlett gazdaságú ország, amely egyre intenzívebben kapcsolódik be a nemzetközi 

munkamegosztásba, mintegy rácáfolva a gazdaság életképességét oly hosszú időn át kétségbe vonó különféle 

teóriákra. 

A kedvező közlekedésföldrajzi helyzet korán kialakította a városi kézműipart és fellendítette a kereskedelmet. A 

XIX. századig az osztrák gazdasági fejlődés szinkronban haladt a nyugat-európai országokéval. Ettől kezdve a 

gazdasági növekedés üteme fokozatosan lelassult. Míg Nyugat-Európa országaiban rohamos volt a polgári 

átalakulás, végbement az ipari forradalom és kialakult a gyáripar, addig Ausztria a kontinens legmerevebb 

társadalmi berendezkedésű államainak egyike maradt. A monarchia legiparosodottabb területe, Csehország ipari 

alapanyagokat és késztermékeket, Magyarország és Galícia mezőgazdasági terményeket szállított Ausztriának. 

Az osztrák gyáripart, amely strukturálisan ráépült az örökös tartományok gazdaságára, elsősorban a textil- és 

élelmiszeripar, valamint a könnyűgépek előállítása jellemezte. Ez a helyzet az I. világháború után, a monarchia 

szétesését követően gyökeresen megváltozott. Az állam területe és lakossága nyolcadára csökkent, ez pedig 

együtt járt a jelentős ipari nyersanyagforrások, a mezőgazdasági ellátóterületek és a védett piacok elvesztésével. 

Az 1930-as évektől először amerikai, majd német tőkével megindult a nyersanyagforrások feltárása, az ipar 

korszerűsítése. Ausztria néhány éven belül Németország gazdasági függvénye lett. Így a gazdasági annexió 

néhány évvel megelőzte a politikait. Az Anschluss után az alapanyaggyártás és a hadiipar erőltetett fejlesztése 

szabta meg Ausztria ipari profilját. 

A II. világháborút követően az osztrák gazdaság, az 1948-tól beköszöntő tartós konjunktúra következtében, 

hamarosan talpra állt. Ennek okai az alábbiakban foglalhatók össze: 

a) A háború idején a vízenergia-felhasználás, a kohászat és a nehézvegyipar terén létesített, illetve megkezdett 

beruházások jó alapul szolgáltak az iparfejlesztéshez. 

b) Az Egyesült Államok Nyugat-Európa egyik fő nyersanyag- és félkésztermék-ellátójává kívánta fejleszteni az 

országot. A másfél milliárdos Marshall-segély nagy részét az alapanyaggyártó iparba invesztálták. 

c) A volt német vállalatok államosítása, valamint az államszerződést követően a Szovjetunió által átadott 

iparvállalatok az állami szektort növelték, amelynek árpolitikája kedvezett a kisebb magánvállalkozások 

fejlődésének. 
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d) A gazdasági fellendülés az általános európai konjunktúra keretei között zajlott le. 

e) Az alapanyagok iránti kereslet az 1960-as évekig ösztönzően hatott a kohászat fejlődésére. 

f) Az új piaci igényekhez alkalmazkodva az osztrák iparon belül jelentős szerkezeti átalakulási folyamat indult 

meg. Előtérbe került a gép-, a vegy- és az elektromos ipar fejlesztése. 

g) Az új ipari üzemek egy részét a nyugati és más kevésbé iparosodott országrészekbe telepítették. 

A kezdeti gyors gazdasági fejlődés azonban idővel megtorpant. Az osztrák iparban még mindig nagy az 

úgynevezett hagyományos iparágak súlya, és viszonylag kicsi a technológiaintenzív ágazatok aránya. A 

kohászat, a fa- és papíripar, valamint az élelmiszer- és a könnyűipar adják a teljes ipari termelés értékének 40%-

át. Az iparfejlesztés fő feladata jelenleg az, hogy csökkenjen a hagyományos, elsősorban az alapanyaggyártó 

ágazatok szerepe, és kiépüljön a legmagasabb műszaki szintet képviselő új termékek, mint például a 

mikroelektronikai termékek gyártása; jelenleg ugyanis a csúcstechnológiai export-import arány Ausztriában a 

legalacsonyabb az Európai Unió fejlett országai között. Az ipar nemzetköziesedésének foka alacsony, más 

szóval a külföldi működőtőke-beruházásokhoz képest az osztrák vállalatok tőkeexportja – mely főleg Kelet-

Közép-Európa felé irányul – csekélyebb,3és az osztrák ipar főleg egyszerű, kismértékben specializált 

tömegtermékeket gyárt. 

A megtorpanás másik előidézője a válságba került államkapitalista szektor. A színesércbányászat egésze, a 

barnakőszén-, a kőolaj- és földgázbányászat, valamint a nyersvas- és acélgyártás, a villamosáram- és az 

alumíniumtermelés zöme, valamint a nagybankok, a közlekedés, a jelentősebb gépipari üzemek részben még 

mindig állami kézben vannak. Az állami szektor adja az ipari termelés és az export értékének csaknem 

egynegyedét. Emiatt gyenge a piaci verseny, túl magasak a piaci árak, és lassú a strukturális változások üteme. 

Hiányoznak a hazai nagyvállalatok: a magántőke kezén lévő ipartelepek zöme piacérzékeny kis- és középüzem. 

Az állami vállalatok Ausztria legnagyobb üzemei, amelyeknek megkezdett lebontása és privatizálása hosszabb 

időt kíván. Ezt nehezíti az osztrák tőkepiac gyengesége: a gazdaság finanszírozásában a külföldi tőke dominál, 

és határozott függőség köti Németországhoz. 

Ausztria fejlett szolgáltató-ipari ország, ahol az egy főre jutó bruttó hazai termék 29 800 euró volt 2005-ben. A 

GDP 30%-át adó ipar termelési értéke több mint tízszerese a mezőgazdaságénak. Az iparban az alapanyagokat 

szolgáltató, jelentős exportot lebonyolító nehézipari ágazatok túlsúlya, a mezőgazdaságban az állattenyésztés 

dominanciája figyelhető meg. 

Ausztria idegenforgalma világviszonylatban is számottevő (2004: 20 millió turista, 16 Mrd dollár bevétel). A 

hegyvidéki üdülők, a minden igényt kielégítő luxusszállók mellett élen jár a falusi turizmus fejlesztésében, 

amelyre a parasztházak szinte valamennyi országrészben berendezkedtek. 

Ausztria gazdasága hagyományosan a külpiacokra támaszkodik. A II. világháborút megelőzően, Németországtól 

eltekintve, legjelentősebb külkereskedelmi partnerei a nála fejletlenebb gazdaságú közép- és délkelet-európai 

országok voltak. A háború után az osztrák külkereskedelem nyugati orientációja jelentékenyen és hátrányosan 

változtatta meg Ausztriának a nemzetközi munkamegosztásban betöltött szerepét. Ausztria ipari késztermékeit 

egyre nehezebben tudta elhelyezni a nyugati piacokon, a kelet- és közép-európai országokkal folytatott 

kereskedelme visszaesett, külkereskedelmi mérlege jelentős hiányt mutatott. 1995 óta tagja az Európai Uniónak. 

Külkereskedelme a XXI. század elejétől kiegyenlítetté vált (2004-ben az export 115,6 Mrd, az import 115 Mrd 

dollár volt). Külkereskedelmi forgalmának 3/4-ét az EU tagállamaival, elsősorban Németországgal bonyolítja le. 

4.4. 4. Kevés energiahordozó, konzervatív iparszerkezet 

Napjainkban az osztrák energiafelhasználásból a kőolaj 50, a földgáz 25, a szén 15, a vízenergia 10%-kal 

részesedik. A több helyütt folytatott gazdaságtalan feketekőszén-bányászatot két évtizede beszüntették, a 

szükségleteket lengyel, ukrán és német importból fedezik. A kibányászott alacsony fűtőértékű lignites 

barnakőszénnel a stájer bányavidék hőerőműveit táplálják. 

Az I. világháború után feltárt morvamezei kőolajkészletek kimerülőben vannak, s az újabb kutatások is csak 

szerény eredményeket hoztak. A kőolajbányászat (1 M t) jelentéktelen; a finomítók (10,5 M t kapacitás) az 

Adria–Bécs-vezetéken az arab államokból és az Oroszországból importált kőolajat dolgozzák fel. A hazai 

                                                           
3 Említést érdemel viszont, hogy a kelet-közép-európai országok közül a legtöbb osztrák működőtőke hazánkba érkezett, és az osztrák cégek 

a magyar papírgyártásban (Csepel, Szolnok, Dunaújváros), építőanyag-iparban és cukorgyártásban domináns szerephez jutottak, s jelentős 
pozícióik vannak a kereskedelmi és pénzügyi szférában is. 
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földgáztermelés (Morvamező, 2004: 1,9 Mrd m³) a fővárost, míg a tekintélyes orosz import a Mura–Mürz-vidék 

nehéziparát látja el. 

Az ásványi energiahordozók hiányát a bőséges vízerőkészletek enyhítik. A bővizű, nagy esésű folyók és a 

glaciális morfológiai viszonyok megkönnyítik a duzzasztógátak és tározók építését. A legtöbb vízerőmű 

nyugaton található: az Ill, az Inn, valamint a Salzach vízerőmű-rendszere (Kaprun) különösen jelentős. 

Számottevő a Mura és az Enns vízerő-kihasználása is. A Duna vízlépcsői a folyam osztrák szakaszának 

gyakorlatilag egész hosszában megépültek (47. ábra). A vízerőművek szolgáltatják az áramtermelés (2004: 56 

Mrd kWh) 60%-át. 

 

47. ábra  > A Duna vízerőművei Ausztriában 

A Zwentendorf mellett épített atomerőművet az 1978. évi népszavazás eredményét tiszteletben tartva nem 

helyezték üzembe, és ezzel az osztrák atomerőműprogramot leállították. 

Az ipar területi elhelyezkedése egyenetlen, a feldolgozóipar termelési értékének négyötödét négy iparvidék 

szolgáltatja. Kiemelkedő jelentőségűek: 

a) a Mura–Mürz-völgy alapanyagipara, nehézgépgyártása és vegyipara; 

b) Bécs és környékének fémfeldolgozó, elektrotechnikai, elektronikai, vegy- és könnyűipara; 

c) a Linzi-medence kohászata, gép- és vegyipara; 

d) az Inn-völgy és Vorarlberg villamosáram-termelése, színesfém- és alumíniumkohászata, valamint textilipara. 

Az oszrák ipar egyik sajátos jellemzője – szemben a nyersanyagszegény Svájccal – az alapanyaggyártó 

ágazatok túlméretezettsége. Különösen vaskohászata kiemelkedő, pedig nemcsak a feketekőszén és koksz 

érkezik külföldről, de a hazai kitermelést (Érchegység: Eisenerz, Karintia: Hüttenberg, 2 M t Fe-tartalom) 

meghaladó ércimportra is szükség van. A legnagyobb nehézipari koncentráció a Mura–Mürz völgyében alakult 

ki, ahol Bruck an der Mur, Leoben-Donawitz kombinátjai üzemelnek. A Duna menti Linz vaskohászata és 

acélgyártása a legjelentősebb; itt dolgozták ki az oxigénkonverteres acélgyártás modern eljárását. A 4,7 millió 

tonna nyersvas- és 6,2 millió tonna acéltermelés (2004) zömét két nagy – újabban konszernekre bontott és 

tőzsdei úton részben privatizált – állami vállalat (VÖEST-Alpine, Vereinigte Edelstahlwerke) adja. 

A nagymértékben exportorientált vaskohászattal és acélgyártással szemben a könnyű- és színesfémkohászat 

elsősorban a hazai igények kielégítésére törekszik, és a vízerőből nyert villamos energiával a sokféle helyi és 

importált nyersanyagot dolgozza fel. 

 A francia timföldet felhasználó alumíniumkohászat a Salzach menti Lendben és az Inn braunaui vízerőművére 

támaszkodva Ranshofenben telepedett meg. Brixlegg rézkohászata csak részben dolgoz fel hazai nyersanyagot, 

csakúgy, mint a karintiai érceket is felhasználó ólom- és cinkkohászat. A kohók tűzálló téglával való ellátását a 

világviszonylatban is jelentős magnezittermelés biztosítja (2004: 200 ezer t). Az ország területén szórtan 

elhelyezkedő előfordulások közül a karintiai Radentheim és a Mura–Mürz-völgy bányái (Leoben, Breitenau) a 

legproduktívabbak. 

A mintegy másfél évszázados múltra visszatekintő gépgyártás a kohászati üzemek javítóműhelyeiből indult ki, 

és a szerszámgépgyártás megindulásával vált önálló iparággá. A két világháború közötti időszakban is gyorsan 
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fejlődő, s az elmúlt évtizedekben egyre sokoldalúbbá vált iparág ma a legrangosabb Ausztriában. A legtöbb 

keresőt foglalkoztató gépgyártás az ipar termelési értékének és az exportbevételeknek egyaránt a harmadát 

szolgáltatja. Az iparág – a monarchia idején kialakult – területi elhelyezkedése nem sokat változott: az üzemek 

nagy része a keleti országrészen található. Bár néhány állami nagyvállalat is létesült, az uralkodóak a kis- és 

középüzemek. Ezért sokirányú, de kis szériában történő termelés jellemzi az osztrák gépipart. 

Külön kiemelésre kívánkozik a gyorsan fejlődő elektrotechnika és elektronika, amelyet csaknem kizárólag nagy 

multinacionális cégek (Siemens, Philips) leányvállalatai képviselnek. 

A legsokoldalúbb gépgyártás (közlekedési eszközök, mezőgazdasági és szerszámgépek, elektromos 

berendezések stb.) a fővárosban és környékén (Bécsújhely, Korneuburg), valamint a Mura–Mürz-völgy 

acélvárosaiban honosodott meg. Linz (hajó- és vagongyártás) és Graz (vagon-, elektromotor- és 

szerszámgépgyártás) mint egyedi centrumok ugyancsak jelentősek. 

Személyautó-gyártás évtizedeken át nem volt az országban, pedig a két világháború között a Steyr–Daimler-

Puch cég Európa egyik legjelentősebb autógyártója volt. Az 1970-es évek elején a Steyr–Puch gyártása 

gazdaságtalanná vált, ezért beszüntették. Azóta a Steyrben traktorokat és a Mercedesszel közösen 

négykerékmeghajtású, szinte kizárólag exportra kerülő terepjárókat gyártanak. A BMW is létesített fióküzemet a 

járműipari tradícióiról ismert városban (2004-ben összesen 140 ezer gépkocsit állítottak elő). 

Az intenzíven fejlődő vegyipar, az olcsó vízerő termelte áramra támaszkodva, a hazai és importált 

energiahordozókat, a kohászati melléktermékeket, valamint a salzkammerguti és salzburgi kősót dolgozza fel. 

Az ipar termelési értékének hatodát szolgáltató – egyre inkább petrolkémiai bázisú – sokoldalú iparág fő 

centruma Bécs (gumi-, gyógyszer- és műanyaggyártás) és Linz (műtrágya-, gumi-, műanyag-, műszálgyártás). 

Az elektrovegyészet és a szódagyártás inkább a nyugati országrészben telepedett meg (Innsbruck, Salzburg). Az 

utóbbi évtizedek számottevő fejlődése ellenére a műtrágyák kivételével szinte valamennyi vegyipari termékből 

behozatalra szorul az ország. 

Az Ausztria területének majd‟ felét (47%-át) elfoglaló erdőségekből a XXI. század elején évente átlag 17 millió 

m³ fát termelnek ki, s ennek harmadát feldolgozatlanul exportálják. A legtöbb fűrészüzem az erdős Mura–Mürz, 

a Dráva és a Salzach völgyében helyezkedik el, míg a bútorgyártás inkább a fogyasztópiacra települt. A felső-

ausztriai Lenzing és Linz, valamint a Mura–Mürz-völgy papír- és cellulózipara jelentékeny exportot is 

lebonyolít. 

A textilipar fokozatosan veszített egykori jelentőségéből, üzemeinek többsége kis- és középüzem. Az importált 

nyersanyagokat feldolgozó pamut- és gyapjúipar elsősorban Vorarlbergben (Bregenz, Feldkirch) és a 

nagyvárosokban (Bécs, Graz, Linz) együttesen települt. 

4.5. 5. Sokoldalú, belterjes mezőgazdaság 

Ausztria mezőgazdasága háromszorosan hátrányos helyzetű: kiemelkedően magas a mellékfoglalkozású, a 

hegyvidéki és a kisméretű családi gazdaságok aránya. A bruttó nemzeti össztermék előállításában egyre inkább 

visszaszoruló mezőgazdaság (2004: 2,3%) területi elhelyezkedését nagymértékben befolyásolja a hegyvidéki 

jelleg (48. ábra). Az ökoszociális elveket hirdető mezőgazdaság sorsa mégis mindig az osztrák politika egyik 

központi kérdése maradt. Ausztria földrajzi adottságai miatt a parasztság a záloga annak, hogy emberlakta 

vidékek maradnak olyan térségek is, ahol „még a madár se jár”. S mert félő, hogy egész térségekben megszűnik 

az emberi kultúra, ha a parasztcsaládok lejönnek a hegyről, ezért évtizedeken át vigyázott a politika arra, hogy a 

generációk óta hegyvidéken élő parasztcsaládok megfelelő élet- és gazdálkodási körülményekkel 

rendelkezzenek (Törzsök É. 2002). Az alpi területeket nagy magasságuk, hűvösebb éghajlatuk és silány talajaik 

következtében inkább a havasi pásztorkodással és – főként keleten – erdőgazdálkodással hasznosítják; a 

takarmánytermelésre specializálódott földművelés a völgyek alsóbb régióiba húzódott vissza. Ugyanakkor az 

ország északkeleti és keleti részén elhelyezkedő – termékeny talajú és kedvező éghajlati adottságú – medencék 

és síkságok a földművelés legjelentősebb bázisai. Változatos növénytermesztésüknél és magas színvonalú 

istállózó állattenyésztésüknél fogva Ausztria mezőgazdasági termelésének döntő hányada e területekről kerül ki. 
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48. ábra  > A mezőgazdasági terület hasznosítása Ausztriában 

1950-ben még kb. 1 millió agrárkeresőt tartottak számon, ám azóta a mezőgazdaságból élők több mint 4/5-e 

felhagyott eredeti foglalkozásával. 2004-ben a 3,4 millió hektár mezőgazdasági területet 170 ezer ember, a 

kereső lakosság 4,7%-a műveli meg. Különösen nagyarányú volt a foglalkozáscsere és az elvándorlás az 

iparosodott Alsó- és Felső-Ausztriában, valamint Burgenlandban. A foglalkozáscsere mértékét növeli a 

mellékfoglalkozású gazdaságok egyedülállóan magas aránya (66%), mely csúcsértékét Burgenlandban éri el 

(81%). 

A mezőgazdasági népesség foglalkozáscseréjével párhuzamosan fokozódott a földkoncentráció. A gazdaságok 

fele 10 ha alatti kisbirtok, de ezek a hasznosított földterület alig huszadát foglalják el, s elsősorban Burgenlandra 

jellemzőek. A 10–20 ha-os birtokok aránya kb. 20%. A 20–100 ha-os közép- és nagyparaszti birtokok a 

gazdaságok negyedét jelentik. A gazdaságok mindössze 3%-a gazdálkodik 100 hanál nagyobb területen. 

Újabban ezek rentabilitása is csökkent, ugyanakkor a mezőgazdasági haszonterület majd‟ felére terjedő – 

Stájerország, Tirol, Salzburg művelt területének több mint felét elfoglaló – árutermelő nagybirtokok egyre 

nagyobb területen hódítanak. 

Az osztrák mezőgazdaság színvonala, belterjessége magas fokú, bár – különösen a hegyvidékeken – jóval 

elmarad az EU átlagától. A mezőgazdasági munkaerőhiány ösztönzőleg hat a gépesítésre, a kemizálásra és az 

agrotechnika fejlesztésére, amit a kiterjedt és nagyarányú nemzeti támogatási rendszer lehetővé tett. Az osztrák 

mezőgazdaság fejlődési lehetőségeit ugyanakkor kedvezőtlenül befolyásolta az ország Európai Unióhoz történt 

csatlakozása, mivel a közös agrárpolitika átvétele után az igénybe vehető támogatások mértéke csökkent, 

miközben Ausztria agrárpiacának megnyitására kényszerült. Ez a gabonatermelés, valamint a szarvasmarha-

tenyésztés és a tejtermelés 20–30%-os csökkenéséhez vezetett. 

Az ország területének 18%-ára kiterjedő szántók és kertek eloszlása egyenetlen. A termékeny talajú alföldi és 

dombsági vidékeken (Burgenland, Alsó-Ausztria) arányuk kétszeresen felülmúlja az országos átlagot. A szántók 

negyedén kenyér-, harmadán takarmánygabonákat vetnek. Ausztria az utóbbi években – a rozs visszaszorítása 

ellenére is – megtermelte az ország kenyerét. A búzát (1,7 M t) a melegebb Bécsi-medencében és 

Burgenlandban termesztik. A Rába és a Mura völgyében, valamint a Duna menti dombvidéken ma is a rozs (200 

ezer t) a fő kenyérnövény. A takarmánygabonák közül kiemelkedik az árpa (1 M t). Vetésterülete, akárcsak a 

zabé, részben a rozséval esik egybe. 

A kapásművelést igénylő növények közül a Bécsi-medencében és a Fertő-tó vidékén termesztett cukorrépa (3 M 

t), az általánosan elterjedt burgonya (700 ezer t) és a Bécsi-medencében, valamint Kelet-Burgenlandban 

termesztett kukorica (1,6 M t) részben fedezi a szükségleteket. 

A szántóterület ötödét szálastakarmányok foglalják el. Termesztésük jobbára a Salzburg–Bécs vonaltól északra 

elhelyezkedő szántókon jellegzetes. 
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A zöldség- és gyümölcstermesztésnek a Bécsi- és a Grazi-medence, illetve Burgenland, a szőlőtermelésnek 

(2004: 2,6 M hl bor) az alsó-ausztriai Weinviertel, a Fertő-tó melléke és a Bécsi-medence a fő területei. 

A mezőgazdasági termelés értékének több mint felét szolgáltató fejlett állattenyésztés bázisai az ország 

területének negyedére kiterjedő rétek és legelők, valamint a szántóföldi takarmánytermesztés. Ausztriában az 

állattenyésztésnek két – területileg is elhatárolható – típusa van: 

a) Az Alpok területén található a mezőgazdaságilag hasznosított területek és a parasztgazdaságok fele, de az 

itteni agrárgazdaság teljes egészében hátrányos helyzetűnek számít. A szarvasmarha-tenyésztésben és a 

tejtermelésben a részesedésük 25–30%. Az Alpok mezőgazdaságának legjellemzőbb, sőt sok helyütt 

egyeduralkodó ága a havasi pásztorkodás. Az erdőhatár feletti alpi vagy havasi réteket hasznosító 

„almgazdaságok” a szarvasmarha-állomány hatodát, a juhok négyötödét, a ló- és kecskeállomány negyedét 

vallhatják magukénak. Télen az állatokat a völgyi települések istállóiban a kaszálókról begyűjtött 

takarmányokkal etetik. A lavinaveszély elmúltával először az alacsonyabban fekvő almokra hajtják fel őket, 

majd a hó olvadásával párhuzamosan haladnak feljebb, figyelembe véve a havasi gyepnövényzet sarjadását. A 

nyár végén ugyanilyen lépcsőzetesen vonulnak le a pásztorok a csordáikkal a völgyekbe. 

b) A jobbára természetes takarmánybázison alapuló – a havasi pásztorkodásnál jóval jelentősebb – sík- és 

dombvidéki állattartás inkább a szántóföldi takarmányok és a külföldről behozott szójadara, kukorica 

hasznosításán alapszik. A 400–800 méteres magassági övben gyakran ugyanazon területen váltogatják a 

legeltetést és a szántóföldi művelést. 

Az állatállományon belül a szarvasmarhák jelentősége a legnagyobb. A 2 milliós állomány harmada tejelő 

tehén. Az alpi területek főként borjúnevelésre és a tejgazdálkodásra, a sík- és dombvidékek a tej- és 

hústermelésre specializálódtak. A sertéstartást (3,2 M db) a hazai árpa- és burgonyatermesztésen, valamint a 

tejgazdálkodási melléktermékeken kívül a részben importált kukorica élteti; fő termelési körzetei a Bécsi-, a 

Grazi-medence és Felső-Ausztria. 

A mezőgazdasági termékeket feldolgozó üzemek a legintenzívebb agrárkörzetek központjaiban és a 

nagyvárosokban helyezkednek el. A malomiparnak Bécs és Linz, a tej- és húsiparnak – az előbbieken kívül – 

Graz, Salzburg, Innsbruck és Klagenfurt a legnagyobb központjai. 

4.6. 6. Regionális különbségek 

Tirol  (49. ábra) területének tengelye az Inn keskeny völgye, melyet észak és dél felől az Alpok láncai fognak 

közre, ezért népsűrűsége csak kétharmada az országos átlagnak. Az Inn mellékfolyóinak völgyében a jégkori 

teraszok lankásabb felszínein 1500–1900 m magasságig felkúszó települések az egykori földínség tanúi, újabban 

az idegenforgalomban leltek friss támaszra. Tirol hatalmas észak–déli tranzitforgalmának korlátozását a 

környezet károsodása és a hágókon átvezető utak (főleg a Brenner-út) túlterheltsége sürgeti; a megoldást a 

kamionos és a vasúti szállítás kombinációja jelentheti. 
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49. ábra  > Ausztria tartományai és jelentősebb városai 

Tirol korábbi, egyoldalúan állatenyésztő profilja a vízerő-kihasználás és az iparosítás nyomán a XX. század 

második felétől gyökeresen átalakult. Gazdasági életében a vízerőművek termelte áramra támaszkodó 

színesfém- és alumíniumkohászatáé (Brixlegg, Lend) és az elektrotechnikáé-elektronikáé a vezető szerep. Az 

osztrák üveggyártásnak közel fele is Tirolra jut. A mezőgazdaság vezető ága az állattenyésztés; a védettebb 

völgyekben folytatott földművelés jelentéktelen. 

Az Alpok természeti szépsége, városainak műemlékekben való gazdagsága sok látogatót vonz. Az Inn melletti 

Innsbruck (114) a tartomány székhelye, hét évszázados városi múltját elsősorban kedvező földrajzi fekvésének 

köszönheti. Itt találkozik a Pó-alföld felől jövő legforgalmasabb útvonal, a Brenner-út a Vorarlbergbe vezető 

kelet–nyugati főútvonallal, az Arlberg-úttal, hogy egyesülve a Bajor-medencében ismét szétfussanak. A főváros 

után a gyönyörű tájakkal övezett Innsbruck az ország legnagyobb idegenforgalmi központja, ahová a pazar 

műemlékek és a kulturális, illetve oktatási intézmények is sok látogatót vonzanak. Sokoldalú gazdaságából a 

méltán világhírű szállodaipar, valamint az elektrovegyészet és az elektrotechnika emelkedik ki. Az Inn 

völgyében húzódó közlekedési tengely az egykor börtönként használt váráról nevezetes Kufsteinnél hagyja el 

Ausztriát Bajorország felé. Az I. világháborút követő határváltozások (Dél-Tirol Olaszországhoz csatolása) 

folytán Kelet-Tirol területe nem függ össze a tartomány többi részével; a felső Dráva-völgyet övező, kicsiny és 

gazdaságilag kevéssé jelentős exklávé székhelye Lienz (12). 

Vorarlberg területének nagyobb hányadán az Alpok vonulatai magasodnak. Ausztria többi részétől 

meglehetősen elszigetelt, jóformán csak a nehezen leküzdhető Arlberg-hágón keresztül lehetett megközelíteni. 

Fejlődésének impulzusait ezért mindig nyugat – Svájc és Németország – felől kapta. Korábbi állattenyésztő 

profilja – a vízerő-kihasználás és az ipartelepítés következtében – elhalványult, a Rajna völgyének valaha híres 

gyümölcs- és zöldségkertészete lehanyatlott. A jómódú, fejlett tartomány gazdasági életében a Bregenz 

környékén koncentrálódó gépipar, az elektrotechnika és a valaha jóval nagyobb szerepet játszó, a háziipari 

keretek közül kinőtt textilipar vezet. Élelmiszeriparából a tejfeldolgozás (sajt- és csokoládégyártás), valamint a 

Rauch cég nevével fémjelzett gyümölcslevek készítése érdemel említést. A keresők 1/6-a a szomszédos Svájcba 

ingázik, viszont a vorarlbergi ipar ennél is nagyobb arányban foglalkoztat külföldi vendégmunkásokat. A 

korábban nehezen megközelíthető tartomány ma az alpesi turizmus egyik legfelkapottabb célpontja. A 

Bregenzi-erdő magasabban fekvő helyein nagy számban gyógyüdülők is találhatóak. 

A Boden-tó partján fekvő tartományi székhely, Bregenz (27) régi hagyományú csipkeveréséből sokoldalú ipar 

fejlődött ki, amely ma már gépeket és elektromos cikkeket is előállít. Az „osztrák Manchester” a közvetlen 

környékén kialakult műszál- és textilipari tömörülés (Dornbirn, Feldkirch stb.) kereskedelmi központja, téli és 

nyári, a Boden-tó kínálta sportolási és üdülési lehetőségekkel. 

Salzburg  tartomány nagyobb részét az Alpok láncai foglalják el, köztük festői tavak vonzzák az 

üdülővendégeket. Itt találhatók az olyan kedvelt turistacélpontok, mint a Magas-Tauern, valamint Bad Gastein 

és Zell am See. Hatalmas észak– déli tranzitforgalma folytán a környezet károsodik, és a hágókon keresztül 

vezető utak – főleg a Tauern-autópálya – túlterheltek. 

A gótikus és barokk épületeiről „Észak Rómájának” nevezett Salzburg (144) Ausztria negyedik nagyvárosa. 

Mozart szülővárosa ma leginkább ünnepi játékairól híres. A Salzach völgyében fekvő település ugyan 

elsősorban kulturális központ, ám vegyipara és elektrotechnikai ipara is országos, díszműáruipara pedig európai 

hírű. Gépiparának vállalatai a dél-németországi vállalatokkal – BMW, Daimler, Siemens – vannak szoros üzleti 

kooperációban. 

Karintia, Ausztria legdélibb tartománya fontos közlekedési útvonalak (Bécs–Velence és München–Zágráb) 

metszéspontjában fekszik. Az Alpok központi, kristályos vonulatai (Alacsony-Tauern) és a déli övezet 

mészkőhegységei (Gailvölgyi-Alpok, Karni-Alpok, Karavankák) lealacsonyodó láncai között a Dráva 

fokozatosan kiszélesedő völgye a termékeny Klagenfurti-medencébe fut. A nyugati hegyvidéken még 

számottevő erdőgazdálkodást és havasi pásztorkodást a Klagenfurti-medencében az istállózó állattenyésztéssel 

szorosan egybekapcsolódó földművelés váltja fel. Karintia Ausztria legerdősültebb tartománya. A 

világviszonylatban is kiemelkedő magnezitbányászat csaknem teljes egészében innen származik, de korábban 

jelentős volt színesérc- és grafitbányászata is. 

A Dráva-vidék gazdasági és idegenforgalmi központja Klagenfurt (92). A délies hangulatú karintiai tóvidék (pl. 

Wörthi-tó) kedvelt kirándulóközpont. Mezőgazdasági termékeit feldolgozó élelmiszer- és textilipara mellett 

mezőgazdasági és elektromosgép-gyártása is jelentős. Elektronikai iparát a Philips fémjelzi. 
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Stájerország.Az Alpok központi, kristályos kőzetekből álló vonulatainak északi oldala és az északi 

mészkőhegységek egy része foglalja el a tartomány belsejét. A kelet felé lealacsonyodó láncok között a Mura és 

a Mürz fokozatosan kiszélesedő völgyei a termékeny Grazi-medencébe ereszkednek le, amely az ország egyik 

legfejlettebb, sokoldalú agrárkörzete. 

Ausztria barnakőszén- és vasércbányászatának (Eisenerz) négyötödét Stájerország adja. A Mura–Mürz völgye 

(Leoben–Donawitz) a kohászat fellegvára. A helyi bányászat, a vízerőművek termelte áram, a hiányzó 

nyersanyagok olcsó beszerzési lehetőségei és az ipari víz a jelentősebb telepítő tényezők. A két folyó mentén 

szinte egymásba érnek a nehéziparukról nevezetes kisvárosok. 

A Közép-Mura mentén, a folyó két partján fekvő Graz (234) Ausztria második legnépesebb városa. Iparából az 

„acélvárosok” alapanyagait feldolgozó sokoldalú gépipar a legjelentősebb. Gépiparában meghatározó 

jelentőségű a helyi műszaki egyetem, valamint az idetelepült transznacionális vállalatok (Daimler, GM-Opel 

stb.) tevékenysége. A fa-, papír- és cellulózipar mellett textil- és élelmiszeripara is említésre méltó. 

Felső-Ausztria  az osztrák Duna-völgy nyugati szakaszát, a Linzi-medencét, valamint a Salzach és az Inn 

völgyének alsó szakaszát foglalja magában. Északon a Cseh-masszívumhoz tartozó erdős Mühlviertel, nyugaton 

az Innviertel tájegysége tartozik hozzá. Déli részén, az Északi-Alpok mészkővonulatai (Dachstein, Totes 

Gebirge, Höllengebirge) között terül el a híres-szép Salzkammerguti-tóvidék (Traunsee, Attersee). A tartomány 

népsűrűsége másfélszerese az országos átlagnak. Gazdaságilag legfontosabb területe a Duna és a Mészkő-Alpok 

között található, dombvidéki jellegű Elő-Alpok, ahol a szántóföldi növénytermesztés mellett az ipar is 

összpontosul. 

A művelési ágak közül kiemelkedik a szántók magas aránya. Az osztrák parasztgazdaságok közül minden 

ötödik itt található. Jelentős a zöldség- és a gyümölcstermesztés. A szántóföldi takarmánytermesztésen alapul 

fejlett állattenyésztése: az országban a legjelentősebb állattartó vidék, az országos termelési érték 30%-ával. 

Kiemelkedő jelentőségű a szarvasmarha- és sertéstenyésztés, valamint a tejtermelés. 

A tartomány gazdasági életében az iparé – elsősorban a feldolgozó ágazatoké – a vezető szerep. Felső-

Ausztriában építették ki a Harmadik Birodalom idején, az 1946-os államosítások előtt a Krupp-művek 

tulajdonában volt „acéltengelyt”, amely Braunau–Ranshofen, Linz és Berndorf kohászati üzemeit foglalta 

magában. 

Linz (185) – Ausztria harmadik legnépesebb nagyvárosa és legfontosabb dunai kikötője – az ország 

legsokoldalúbb iparvárosa. Régi keletű textil- és élelmiszeripara ma már kevésbé számottevő. Hajó-, traktor- és 

szerszámgépgyártása Európa egyik legmodernebb kombinátjának acélját dolgozza fel. Országos jelentőségű 

vegyiparából kiemelkedik az exportra is termelő műtrágyagyártás. 30 km-es sugarú körzetében Wels, Steyr és 

Enns városaival komoly ipari agglomerációt alkot. Tágabb környékén Salzkammergut festői tavai télen-nyáron 

kedvelt idegenforgalmi célpontok. A Traun folyó völgyében, Traunsee fölött található Bad Ischl, a gyógyvizű 

forrásáról híres üdülőhely, amely egykor Ferenc József császár kedvenc nyaralóhelye volt. 

Bécs  (1580, ev. 1850) az Adriát a Baltikummal összekötő „borostyánút” és a Duna-völgy metszéspontjában 

épült; már a Római Birodalomban is fontos kereskedelmi és közlekedési csomópont volt. A város aszimmetrikus 

szerkezetének kialakulását a Duna nyugati partján emelkedő, a Bécsi-erdő hegyvidéke által behatárolt félkör 

alakú teraszok és a keleti parton húzódó, majdnem 3 km szélességű ártér határozták meg. A város a Duna 

nyugati partján, az árvizektől mentes teraszokra épült a folyam egyik, mára csatornává alakított mellékága 

mentén. A történelmi belváros a második legalacsonyabb teraszon helyezkedik el. Az oldalág és főág közötti 

sziget lett a Leopoldstadt, itt található a Práter, amely 1766 óta közpark, és ma is népszerű szabadidőközpont. A 

Duna bal partjára azonban a város a XIX. század utolsó harmadáig, a folyam szabályozásáig nem tudott 

átterjeszkedni. Az árvizek levezetésére építették ki a folyam főmedrével párhuzamosan haladó Duna-csatornát. 

Az árvizektől mentesített parton épült fel a Bécs nemzetközi szerepét megerősítő modern ENSZ-város, ahol a 

világszervezet számos intézménye (pl. UNIDO) mellett, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az OPEC 

központja is található. 

Bécs a Habsburg-dinasztia uralmának kiszélesedésével vált világvárossá; a birodalom bukása ugyanakkor a 

város stagnálását, hanyatlását is eredményezte. Félkörívben a Duna jobb parti mellékágára települt a középkori 

Bécs, melyet az 1529-es és 1683-as török ostrom idején is sikerrel oltalmaztak jól megépített várfalai. A törökök 

Magyarországról történt kiűzése után a város rohamos fejlődésnek indult, és hamarosan túlterjeszkedett az 

1857-ben lebontott városfalakon. Az egykori városfalak és várárkok helyén építették ki 1865-ben a város belső 

körútját, a Ringet. Ennek belső oldalán van a századok során felépült, államfői rezidenciaként szolgáló Hofburg, 

vele szemben a körút másik oldalán található a Természettudományi és a Művészettörténeti Múzeum. A Ringen 
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kapott helyet még a Parlament, a Burgtheater és a Staatsoper épülete is. A Ring által körbezárt történelmi 

belváros legjelentősebb gótikus épülete a Stephansdom. A XVIII. sz. elején épített külső városfalakat, a 

Linienwallt 1893-ban bontották le, és ennek helyén építették fel a nagy pályaudvarokat összekötő külső körutat, 

a Gürtelt. Bécs az I. világháború előestéjén az 52 millió lakosú Osztrák–Magyar Monarchia 2 milliós, soknyelvű 

világvárosi központja volt. A Monarchia I. világháború utáni felbomlása Bécset egy válságokkal küszködő kis 

ország excentrikus elhelyezkedésű (a szlovák határtól 60 km-re, Vorarlbergtől viszont 600 km-re található) 

fővárosává fokozta le, amely azonban régi fényéből és nemzetközi szerepéből sokat meg tudott őrizni. Az 

Európai Unióba való belépés és az 1990-es évek keleti nyitása is javára vált: megszűnt periferikus helyzete, 

potenciális vetélytársai (Budapest, Prága) pedig még nem tudták ledolgozni tetemes hátrányukat. Népessége 

hosszabb stagnálás, majd visszaesés után ismét növekszik, amiben az ide betelepült külföldiek negyedmilliós 

létszáma is közrejátszik. 

Az agglomeráció iparát a nehézipar finomabb, a külföldi működőtőke-beruházások (GM-Opel, Sandoz, Sony, 

Siemens, Philips) által felfejlesztett ágai (sokoldalú gépgyártás, elektrotechnika-elektronika, finommechanika, 

gumi- és gyógyszeripar), a könnyű- (bútor- és textilipar, luxuscikkek) és élelmiszeripar egyaránt jellemzik. 

Gazdasági és politikai szerepén túlmenően Ausztria kulturális életének és idegenforgalmának nemzetközi 

jelentőségű góca is. 1365-ben alapított egyeteme német nyelvterületen a legrégebbi. Bécset joggal nevezhetjük 

az európai komolyzene fővárosának; képes volt magához vonzani a XVIII–XX. század legnagyobb 

zeneszerzőit, és ma is világszerte híres zenei rendezvényeiről, az újévi koncertről és az operabálról. 

A Bécset körülvevő Alsó-Ausztriaészaknyugaton a Cseh-masszívum gránitból és gnájszból felépített tönkjével 

(„Waldviertel” – erdővidék) kezdődik, amely kevéssé termékeny, régóta elvándorlással sújtott határterület. Jóval 

termékenyebb, sűrűbben lakott a hozzá kelet-délkelet felé csatlakozó, lösszel fedett övezet („Weinviertel” – 

szőlővidék) és a tartomány szíve, a Bécsi-medence, illetve a Duna-völgy. Délen az Alpok előtere, valamint flis- 

és mészkőhegységei (Rax, Schneeberg) főleg az idegenforgalomban jeleskednek. 

Alsó-Ausztria a Bécsi-medence kedvező földrajzi adottságaira és Bécs felvevőpiacára támaszkodva az ország 

éléskamrája; a tartomány a teljes osztrák növénytermesztés felét adja. Mezőgazdasága kiegyensúlyozott, hiszen 

a termelési érték csaknem fele az állattenyésztésből származik, az országos termelési érték negyedével. A fonás-

szövés és fafeldolgozás hagyományaira támaszkodó régi, mind sokoldalúbbá vált ipar teljesítménye jóval 

meghaladja az országos átlagot. 

Városai közül kiemelkedik Wiener Neustadt (Bécsújhely, 39), amelynek gépipara jelentős, és a közeli jövőben 

várhatóan Ausztria és Közép-Európa egyik kiemelkedő természettudományos kutatóközpontjának helyszínévé 

válik. 

Alsó-Ausztria idegenforgalmában a gyógyfürdők és a Dunának a tartomány nyugati részén, Krems és Melk 

között húzódó 30 km hosszú festői völgyszakasza, valamint az Alpok látnivalói vezetnek. 

Az ország energiagazdaságában kiemelkedő szerepet játszik a schwechati kőolajfinomító, amely az országban a 

legnagyobb, és a csővezetékeken érkező közel-keleti, illetve orosz kőolajat dolgozza fel; itt van a főváros 

légikikötője is. 

Burgenland  (Várvidék) a mindmáig legelmaradottabb osztrák tartomány, amit az I. világháború után csatoltak 

el Magyarországtól. A terület természetes vonzásközpontja, Sopron az 1921. évi népszavazás nyomán 

Magyarországhoz került, így lett a tartomány székhelye a kicsiny, mindössze Esterházy-kastélyáról nevezetes 

Kismarton (Eisenstadt, 11). A tartomány északi és déli része között – Sopron Magyarországhoz tartozása miatt – 

alig van közvetlen területi kapcsolat. Az osztrák–magyar határ megnyitása sokat lendített a vidék gazdaságán. 

Az EU által támogatott regionális együttműködést alakított ki a határ magyar oldalán lévő szomszédos 

megyékkel. A Fertő-tó és a környező nádrengeteg a két ország közös nemzeti parkja lett. Az osztrák oldal fő 

vonzerejét az ország egyetlen „pusztai” tája jelenti. Az Alpok nyúlványain emelkedő egykori őrvidéki várak sok 

magyar vonatkozású történelmi emléket idéznek. 

Mezőgazdasága egyoldalúan a szántóföldi növények termesztésére „szakosodott”. Zöldség- és 

gyümölcstermelésben, valamint állattenyésztésben részesedése messze elmarad a lehetőségektől. A 

birtokszerkezet nagyon elaprózott, emiatt a mezőgazdaságból élők jövedelmei is az országos átlag alattiak, ezért 

az utóbbi évtizedekben sokan elvándoroltak a tartományból. 
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Chapter 4. Dél-Európa 

1. Spanyolország 

Szabó Pál, Varga Gábor 

1.1. 1. A világbirodalomtól a modern államig 

Spanyolország (505 ezer km2) a Pireneusi-(Ibériai-)félsziget öthatodát foglalja el. Az egyetlen mediterrán 

ország, amely az Atlanti-óceánnal is hosszan érintkezik. Emiatt amikor a hajózás fő árama az újkor hajnalán a 

Földközi-tengerről az Atlanti-óceánra tevődött át, kezdetben Spanyolország és szomszédja, Portugália játszotta a 

vezető szerepet. Politikai és történelmi fejlődésében nagy fontosságú volt ezen túl, hogy Európa törzsétől a 

Pireneusok nehezen járható hegysége zárja el, viszont Afrikától csak a mindössze 14 km széles Gibraltári-

tengerszoros választja el. 

A félsziget belsejét, az ország csaknem felét a Mezeta 600–850 m magasra felemelt tönkje foglalja el. A 

Kasztíliai-választóhegység két részre osztja: az északi, magasabb Ó-Kasztília és a déli, alacsonyabb Új-Kasztília 

fennsíkjára. A félsziget délkeleti részén a Betikai-hegység, északi peremén pedig a Kantábriai-hegység, 

folytatásában a Pireneusok lánchegységei emelkednek. A lánchegységek és a Mezeta meredeken leszakadó 

pereme között medencék helyezkednek el: az Ebro- és az Andalúziai-medence. A Mezeta és a Földközi-tenger 

közé helyenként holdsarló alakú parti síkságok ékelődnek. 

A történelmi kor hajnalán kelták és ibérek népesítették be a félszigetet. A legősibb városokat azonban részint a 

föníciaiak (Cádiz, Málaga), részint a karthágóiak (Cartagena) alapították, a Földközi-tenger partján. Nagyobb 

jelentősége volt azonban a négy évszázadon át tartó római uralomnak, amely alatt a félsziget lakossága teljesen 

romanizálódott. A félsziget Hispánia néven a rómaiak egyik legjelentősebb kolóniája volt. 711-ben az arabok – 

átkelve a Gibraltári-tengerszoroson – uralmuk alá hajtották a félsziget túlnyomó részét. Az arabok, akiket az 

Ibériai-félszigeten móroknak neveztek, magukkal hozták sajátos, fejlettebb, keleti kultúrájukat. Tökéletesítették 

és kiterjesztették az öntözőgazdálkodást, meghonosították a rizs, cukornád, datolya, narancs, citrom és 

szentjánoskenyér termesztését. Különösen magas színvonalú volt kézműiparuk és építőművészetük; ez utóbbi 

meghatározó nyomokat hagyott a déli városokban, különösen Sevillában, Córdobában és Granadában. Csupán 

egyes északi fejedelemségek, így Asztúria, Kantábria és Baszkföld tudták elkerülni a hét évszázados mór 

uralmat. Ezekből indult ki a felszabadító háború, a reconquista, amely különösen a XI. századtól ért el nagyobb 

sikereket. Az utolsó arab emirátust, Granadát 1492-ben foglalták vissza. A félszigeten kialakult két állam, 

Spanyolország és Portugália földrajzi fekvésüknél fogva megindítói lettek a nagy földrajzi felfedezéseknek 

(Kolumbusz, Vasco da Gama, Pizarro és Cortés, Magellán). Mindkét ország óriási kiterjedésű 

gyarmatbirodalmat alapított, sőt kezdetben az egész földkerekségen osztozni kívánt (tordesillasi egyezmény, 

1494). A gyarmatok kirablásából származó kincseket az uralkodó osztály nem a termelőerők fejlesztésére, 

hanem újabb háborúkra, fényűző életmódjának fenntartására és improduktív építkezésekre fordította, a 

társadalom és a gazdaság nem modernizálódott. Ugyanakkor a versenytársak – franciák, hollandok, angolok – 

egyre jobban kiszorították mind a spanyolokat, mind a portugálokat a gyarmatokról, s elhódították előlük a 

tengerek feletti uralmat. 

A XIX. század első harmadában Spanyolország amerikai gyarmatai egymás után függetlenítették magukat az 

anyaországtól. Maradék gyarmatait: Kubát, Puerto Ricót, a Fülöp-szigeteket az amerikai–spanyol háborúban 

(1898) vesztette el. Maga Spanyolország is Angliától függő ország lett: bányakincseit angol tőkések 

kaparintották kezükbe, ők építtették meg vasútjait és ipari üzemeinek jó részét. A növekvő társadalmi 

feszültségek, a gazdaság pangása 1931-ben megbuktatta a királyságot: Spanyolország köztársasággá alakult. A 

Franco tábornok által vezetett szélsőjobboldali (falangista) erők azonban a német és az olasz fasizmus fegyveres 

támogatásával, hosszú polgárháború (1936–1939) után leverték a köztársaságot. Franco halála után a királyságot 

1975-ben visszaállították, s a diktatúrát hatékony demokratizálódási folyamat oldotta fel; ennek eredményeként 

Spanyolország 1986-ban belépett az Európai Közösségbe. Mindez a regionális autonómiák kibontakozásával 

párosult. 

Az ország közigazgatási beosztása mintegy 8000 municipális, vagyis városi és községi önkormányzatra, 

valamint az 1833-ban létrehozott tartományokra (provinciák, jelenleg 52) épül. Azonban ez utóbbiak nem 

elégítették ki a nagyobb térségek önállósodási ambícióit, így szerény engedmények után az 1931-es köztársasági 

alkotmányban engedélyezték a provinciák összefogását, Katalónia, Baszkföld, Galícia pedig bizonyos fokú 

autonómiát kapott. Az engedményeket a Franco-korszak eltörölte, és csak az országnak a demokráciához való 
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visszatérése után nyílt meg az út a tartományokból szerveződő autonóm közösségek (Comunidades autónomas)1 

kialakításához. Számuk jelenleg 17; hasonló státusa van Ceuta és Melilla városoknak is. 

Spanyolország népessége 1900-ban 19 millió fő volt; a XXI. század elején átlépte a 44 milliót. Az elmúlt 

évtizedben immár nyugat-európai jegyekkel leírható demográfiai viszonyokra (alacsony születési szám, magas 

életkor stb.) egyre inkább módosító hatással van a fejletlenebb országokból származó, növekvő számú 

bevándorló. A népesség száma jelenleg is évről évre gyarapszik (1–1,5%), mert bár a természetes szaporodás 

igen alacsony, de az elmúlt években – főleg a különböző engedményeknek köszönhetően – külföldi bevándorlók 

százezrei jutottak letelepedéshez, esetenként állampolgársághoz; 2005-ben már a lakosság mintegy 8,5%-át 

tették ki a legálisan az országban tartózkodó külföldiek (ez 10 éve 1,5% volt). Ráadásul többségükben 20–40 év 

közöttiek, s így körükben magas születési arányszámokat mutatnak a statisztikák. Az országban legnagyobb 

arányban a marokkóiak (kb. 500 ezer fő), a dél-amerikaiak (Ecuador, Kolumbia, Argentína), valamint románok 

vannak, de az elmúlt években egyre több nyugat-európai (angol, német) nyugdíjas költözött a kellemes éghajlatú 

országba. A tömeges illegális bevándorlás Afrika felől és a gyarapodó számú kelet-európai feketemunkás 

viszont állandó problémát jelent az országnak. 

Az ország népsűrűsége közepes (87 fő/km²), és sajátos eloszlást mutat: a peremterületek – elsősorban a 

tengerpartok – lényegesen sűrűbben népesedtek be, mint a középső országrész, ahol csak Madrid tartománya 

(745 fő/km²), valamint Sevilla és Córdoba tágabb környéke képez jelentős tömörülési gócot. Az államhatárt 

kétharmad részben a tengerpart képezi, és mind a Földközi-tengerre, mind az Atlanti-óceánra néző parti sáv 

mindenkor vonzóbb feltételeket kínált a letelepedésre, a megélhetésre. 

A belső vándorlások fogadóterületei az 1960-as években a főváros mellett Katalónia, Valencia és egyes 

iparosodott északi tartományok (Navarra, Baszkföld) voltak, jellemzően nem spanyolok lakta fejlett területek. 

Az 1970-es években erősödött az atlanti part vonzereje is. Az 1980-as és 90-es években új elemként jelent meg a 

Baleár-szigetek, Murcia és a tengerparti andalúz területek (Almería, Málaga vidéke) népességvonzása. A belső 

vándorlások „lenyomata” – néhány állandó elem mellett – így jelentősen átrendeződött (50. ábra). 

                                                           
1 A spanyol nyelv a régió fogalmát olyan földrajzi egységként értelmezi, amely történelmi és geográfiai jellemzőkkel bír, de nem 

közigazgatási egység. Az autonóm közösségeket, melyek az EU nómenklatúrájában NUTS 2 szintűek, azonban mi, az egyszerűség kedvéért, 
a továbbiakban régióknak hívjuk. 
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50. ábra  > A vándorlási egyenleg alakulása Spanyolországban 

Az Európai Közösséghez való csatlakozás előtt nagyon sok spanyol vándorolt ki – nyelvi akadály nem lévén – 

Latin-Amerikába, elsősorban Argentínába, vagy dolgozott vendégmunkásként Franciaországban és az egykori 

NSZK-ban. A Közösséghez való csatlakozással, a társadalmi-gazdasági viszonyok általános javulásával ezek a 

folyamatok leálltak, sőt nagyon sokan visszavándoroltak, jóllehet igen nagy a munkanélküliség. 

Spanyolország őshonos népességét és beszélt nyelveit tekintve korántsem homogén. Az ország lakosságának 

majdnem 3/4-ét jelentő spanyolok mellett katalánok, baszkok és gallegók is lakják az országot; jellemző, hogy 

területileg is elkülönülnek, és széles körű autonómiát élveznek. 

A katalánok jelentik a legnagyobb lélekszámú kisebbséget (6,6 millió fő); nemcsak Katalóniában, hanem 

Valenciában és a Baleár-szigeteken is élnek. A határokon kívül Franciaországban, Andorrában és Szardínián is 

találkozhatunk katalán népességgel. Autonómiával nem mindig rendelkeztek, a legsúlyosabb elnyomást a 

Franco-korszak alatt szenvedték el. Nyelvük sok tekintetben közelebb áll a provánszi franciához, mint a 

spanyolhoz. Történetük során sokkal inkább észak felé orientálódtak, mintsem a spanyolok felé, és ez a 

hagyomány az Európai Közösséghez való csatlakozás óta új fejlődési távlatokat nyitott meg számukra. 

A galíciaiak vagy gallegók (3,2 millió fő) Északnyugat-Spanyolországban, Galíciában élnek. Kelta eredetű 

kisebbség, a szvévek leszármazottai; nyelvük igen szoros rokonságot mutat a portugállal, tulajdonképpen a 

portugál és a spanyol „között” helyezkedik el. Kulturális és irodalmi identitásuk erősebb, mint a politikai. Az 

országrész meglehetős elzártsága napjainkban kezd oldódni. 

A baszkok (1,5 millió) a félsziget legősibb népe. Vitatott, mely nyelvcsaládhoz tartoznak, mindenesetre 

óegyiptomi, berber, kelta, germán és latin szavak egyaránt nyomozhatók a nyelvükben. A Nyugati-Pireneusok 
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vidékén élnek, többségük a spanyol oldalon, kisebb számban pedig Franciaország területén. Arányuk 

Baszkföldön belül sem éri el a lakosság felét, másrészt viszont településeik a szomszédos Navarrába is 

átnyúlnak. A nacionalizmus és az elszakadásra törekvő mozgalmak a baszkok esetében voltak a legerősebbek; 

az 1959-ben megalakult ETA (Euzkadi ta Askatasuna – Baszkföld és Szabadság) szervezet nevét terrorisztikus 

módszerei tették hírhedtté. 

Spanyolország is átment a fejlett Európára jellemző foglalkozási átrétegződésen. A szolgáltatás lett a vezető 

ágazat, ahol a foglalkoztatottak 63%-a (2003) dolgozik. A tercier szektor dominanciája a fővárosban és a 

turizmusnak köszönhetően a két szigetcsoportban (Baleárok, Kanári-szigetek) kiemelkedő. Az iparban dolgozók 

arányának (31%) csökkenése mellett a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma különösen gyorsan 

zsugorodott. Katalónia, Baszkföld, Navarra és La Rioja a legiparosodottabb, míg Galícia és Extremadura erősen 

agrár jellegű. A népességgyarapodással és a foglalkozási átrétegződéssel nem tudott lépést tartani a 

munkaerőpiaci kereslet, így az 1980–1990-es években megugrott (15–20%), és a lassú csökkenés ellenére 

manapság is számottevő a munkanélküliség (9–10%), amely főleg az ország dél-délnyugati részét sújtja. Az 

aktív népesség aránya Spanyolországban kisebb (57%), mint Európa legtöbb országában, aminek fő oka a nők 

alacsony munkaerőpiaci jelenléte. 

A városodás folyamata szoros összefüggésben van az ipar és a szolgáltató szektor fejlődésével. A városlakók 

aránya az 1975-ös 55%-os szintről 1995-re 77%-ra emelkedett, azóta stagnál. A városok elhelyezkedésében a 

tengerparti sávoknak jut a nagyobb szerep, itt él a városlakók közel 2/3-a. 

1.2. 2. Sokszínű mezőgazdaság 

Az ország gazdasági életében nagy jelentősége van a mezőgazdaságnak, bár a GDP előállításához mindössze 

5%-kal járul hozzá. A talaj és az éghajlati viszonyok változatossága tükröződik a mezőgazdasági termelés igen 

éles területi tagozódásában. A déli tájak hosszú és forró nyara a mediterrán kultúrvegetáció mellett még néhány 

trópusokon honos növény termelését is megengedi. A hidegebb tél és a nyári meleg csökkenése miatt Új-

Kasztíliában a citrusfélék, Ó-Kasztíliában már az olajfák is eltűnnek a földekről, az atlanti partvidéken pedig a 

viszonylag hűvösebb nyár miatt már a szőlő is ritka. A hőmérsékletnél is lényegesebb tényező a csapadék 

mennyisége és időszakos megoszlása. Az atlanti táj bő csapadékú, dél felé haladva viszont rohamosan csökken a 

mennyisége: itt a csapadék 500, nagy területeken 400, sőt 300 mm alá száll, s zöme ősszel és tavasszal esik le, 

gyakran nagyobb kárt, mint hasznot hozó zivatarok formájában; a nyári hónapok csapadéka pedig 30 mm alatt 

marad. A nyári szárazság időtartama dél felé haladva egyre hosszabb lesz: Ó-Kasztíliában két hónapig, 

Andalúziában négy hónapig tart. 

A nyáron is esős atlanti tájakon öntözés nélkül is jó termést adnak a kalászosok és a kukorica. A dús réteken és 

legelőkön fejlett zöldmező-gazdálkodást tartanak fenn. Egészen mások a feltételek viszont a Kantábriai-

hegységtől délre: a mezőgazdaságilag hasznosított terület mindenütt két egymástól élesen elütő típusra, a campo 

secanóra és a campo regadióra oszlik. 

A campo secanón („száraz földeken”) öntözés nélküli gazdálkodás uralkodik. Itt részben a tavaszi esőkre 

kizöldellő, rövid tenyészidejű, még a nyári szárazság beköszönte előtt beérő növényeket: búzát, árpát, 

hüvelyeseket termelnek, részben pedig olyan kultúrnövényeket találunk, amelyek a téli nedvességet megőrző 

talajba mélyre nyúló gyökérzetük révén vészelik át az aszályt. Ilyen növény a szőlő, amelyhez délebbre az 

olajfa, a mandulafa, a szentjánoskenyérfa társul. A campo secanón való termelés a csapadék mennyiségének 

nagyfokú ingadozása miatt mindig bizonytalan. 

A campo regadio az öntözéses gazdálkodás földje, amelyen a termelést nem befolyásolja a nyári szárazság. 

Különbözik egymástól egyrészt a Mezeta, az Ebro-medence, másrészt az extrém mediterrán éghajlatú 

Andalúziai-medence és a földközi-tengeri parti síkságok öntözőgazdálkodása. Az előbbi tájakon ugyanis a 

hűvös tél miatt csak nyáron lehet termelni, főként gabonát, cukorrépát, nyári zöldségféléket, 

takarmánynövényeket. Ezzel szemben Andalúziában és a mediterrán partvidéken a tél enyhesége miatt az egész 

esztendőre kiterjed a művelés, és a hosszú forró nyár lehetővé teszi még szubtrópusi növények termesztését is. 

Ezeket a mediterrán kerteket vegáknak vagy huertáknak nevezik. A huerták egy részéről gondos műveléssel és 

állandó öntözéssel évente kétszer, háromszor is betakarítanak termést. Termelvényeik igen változatosak: 

narancs, citrom, mandarin, alma, kerti vetemények, zöldségfélék – jórészt mind primőrök. Mindemellett 

megtalálhatjuk a campo secano termelvényeit is: gabonát, olívát, szőlőt, cukorrépát, napraforgót, 

takarmánynövényeket, amelyek azonban öntözéssel sokkal magasabb hozamokat szolgáltatnak. Huerták a 

legnagyobb számban Sevilla, Valencia, Murcia és Málaga vidékén vannak, ahol a kisbirtokokat is életképessé 

teszi e művelési forma. A campo regadio belterjes, gyakran fóliázással egybekötött művelése éles ellentétet 

alkot a campo secano külterjes gazdálkodásával. 
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Az elmúlt 60 esztendő legjelentősebb gazdasági programjai közé tartozott a vízgazdálkodás fejlesztése, 

amelynek keretében mind az energiatermelés, mind az öntözési lehetőségek kiterjesztésében kimagasló 

eredmények születtek: Spanyolországban 1939 óta átlagosan havonta egy-egy kisebb-nagyobb duzzasztógát 

épült. Az öntözési programok földreformmal is jártak: az újonnan öntözhetővé vált földek egy részén 5–6 

hektáros kisbirtokok jöttek létre, amelyek az elnéptelenedést is hivatottak voltak fékezni. Sajnos a különböző 

agrárberuházások gátolták a vidéki iparosítást, holott erre égető szükség lett volna. 

A mezőgazdaság színvonala továbbra is alacsony; ez alól csak az öntözött és az északi területek mezőgazdasága 

kivétel. A gépesítés inkább a nagybirtokokra koncentrálódik. A leromlott termőképességű vagy az amúgy is 

silány minőségű talajok ellenére is kicsi a műtrágya-felhasználás. Aránytalan a birtokmegoszlás is: az elaprózott 

kis gazdaságok tömege mellett a megművelt földek nagyobb részére mindmáig a bérleti rendszerrel vagy 

bérmunkával párosuló nagybirtok jellemző (51. ábra). (A gazdaságok több mint fele [>600 ezer birtok] 5 

hektárnál kisebb; az átlagos birtokméret 22 hektár.) Gyors ütemben fejlődik az ökológiai gazdálkodás, főleg 

Andalúziában, és ma már mintegy 750 ezer hektár mezőgazdasági területen, 18 ezer birtokon folytatják; e 

gazdálkodási forma nagyobb élőmunka igénye miatt lassítja az agrárnépesség fogyását. 

 

51. ábra  > A földbirtokok típusai Spanyolországban Bernan, G. (1994) nyomán 

Spanyolország több mint 25 millió hektárnyi mezőgazdasági területével második az európai uniós államok 

rangsorában. Az ország területének 30%-a szántó, 10%-a kert, 23%-án legelőgazdálkodás folyik; az erdők 

aránya 29%, ám az elmúlt időszak erdőtüzei évente 100–150 ezer hektárt pusztítottak el. 
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A fő kenyérgabona a búza, a campo secano terménye. Művelése külterjes, fő termőterülete Ó- és Új-Kasztília. 

Az évi 6–7 millió tonna körüli termés a belső szükségleteket nem elégíti ki. Kiterjedt az árpa vetésterülete is, a 

búzánál lényegesen jobb eredménnyel (8–10 M t); ez a világranglistán is előkelő helyet jelent. A kukorica (4–5 

M t) csak Galícia szántóföldjein gyakori, a talajjavításra is kiváló babot pedig a búzával termelik vetésforgóban. 

A csapadékosabb vidékeken általánosan elterjedt a burgonya. Az öntözött rizsföldekről Andalúzia és Valencia 

tartományban a hazai igényeket kielégítő termés aratható. Az Ebro-medencében, Granada vidékén és Ó-

Kasztíliában elterjedt a cukorrépa. A dohánytermelésnek Andalúzia (pl. a Granadai-medence) a fő körzete. 

Spanyolország fáskultúrái világgazdasági jelentőségűek. A Vizcayai-öböl partvidékét és a legszárazabb belső 

területeket kivéve mindenütt elterjedt a csemege- és borszőlő. Leghíresebb borvidékei La Riojában, Navarrában, 

az Ebro mentén, a keleti mediterrán partvidéken, La Manchában (pl. Valdepeñas) és Andalúziában (Málaga, 

Jerez de la Frontera) találhatók. 30–35 millió hektoliteres bortermelésével Franciaország és Olaszország után 

harmadik helyen áll a világon; a szőlő mennyiségét tekintve viszont az USA is megelőzi. Az enyhe telű, meleg 

nyarú déli és keleti tájak dombvidékein 600–800 m magasságig sok helyütt ritkás ligeteket alkot az olajfa. Az 

olívaolaj 3/4-e Andalúziából kerül ki, de gazdag olajfaligetek virulnak Extremadurában, Új-Kasztíliában, a 

mediterrán partvidékeken, sőt a Baleárok szigetein is; legészakibb termőhelye az Ebro-medence. A termés 

mennyisége, minthogy az olíva az időjárásra igen érzékeny, 5–7 millió tonna között ingadozik, ám ezzel 

Spanyolhon mindenképpen a Föld vezető olívatermelő országa. A termésből préselt olajból (600–900 ezer t) 

sokat használ a hazai ipar (halkonzerv-, szappangyártás), az étkezési szokások miatt is sok fogy belőle, 

mindezek mellett tekintélyes exportra is van lehetőség. 

A szelídgesztenye helyenként egész erdőket alkot, s gyümölcse szinte kenyérszámba menő táplálék. Többnyire 

magányosan, szétszórtan nő a paratölgy, mely főként Cádiz környékén, Extremadurában és Katalóniában 

tenyészik; kérge, a parafa, jelentős exportcikk. A száraz délkeleti mezőkön vadon nő az eszpartófű. Finomabb 

fajtáiból, amelyek kiválóan alkalmasak papiros gyártására, sokat exportálnak. 

Az öntözött huertáknak, elsősorban a Sevilla és Valencia közötti sávban, fő exportcikkei a déligyümölcsök, 

melyeknek termelésében Spanyolországnak egyedül Olaszország lehet európai vetélytársa. 

Mandarintermelésben a második a világon (2 M t); a narancs- (2,6–2,8 M t) és a citromtermelésben (0,9–1 M t) 

pedig az ötödik helyet foglalja el Spanyolország. A citrusfélék mellett a huertákban sok konyhakerti növényt: 

hagymát, fűszerpaprikát, korai burgonyát, paradicsomot és más zöldségféléket termelnek, ezek az európai 

piacokon mindenütt jól ismertek. Andalúzia gyapotföldjei viszont a hazai pamutipar szükségletét sem tudják 

kielégíteni. 

Az állattenyésztés – bár jelentősége növekszik – kevesebb mint felét adja a mezőgazdasági termelésnek. 

Szarvasmarha-állománya növekedett, napjainkban 6,5 millió darabot számlál, korszerű tejgazdálkodással 

azonban csak a rétekben bővelkedő atlanti tájakon találkozunk. Sajátos ága az állattenyésztésnek (főként 

Andalúziában) a viadalok céljára történő bikatenyésztés. Nagy-Britannia után Spanyolországban tenyésztik a 

legtöbb juhot (23 M) egész Európában. Spanyolországból származik a legjobb gyapjat adó, a merinói fajta. A 

száraz Mezetán, főleg Új-Kasztíliában és Aragóniában jellegzetes a vándorpásztorkodás: télen az esőzések 

nyomán kizöldülő síkságokon legeltetik a juhokat, nyáron pedig, amikor a síksági legelők kiégnek, a hegyi 

legelőkön tartják az állatokat. A sertéstenyésztés (24 M) egyre jelentősebbé válik, elsősorban Extremadura 

tölgyeseihez, Galícia kukoricatermesztéséhez, valamint a sűrűn lakott Katalóniához kötődik. Murcia és Valencia 

vidékén fennmaradt az eperfák leveleit felhasználó hagyományos selyemhernyó-tenyésztés. Spanyolország 

halászata csak európai és uniós viszonylatban számottevő: a halzsákmány kevéssel 1 millió tonna felett van. 

Emellett a haltenyésztés és a kagylók, rákok, polipfélék zsákmányolása is jelentős. Az olajos halkonzervek az 

exportcikkek között is megtalálhatók. Az atlanti és a mediterrán partokon is nagy szerepe van a halnak a 

táplálkozásban. 

1.3. 3. Ipar a korszerűsödés útján 

Spanyolország Dél-Európa országai közül ásványkincsekben a leggazdagabb: már a föníciaiakat, görögöket, 

karthágóiakat és rómaiakat is az ércbőség vonzotta ide. A korszerű energiahordozók azonban szűkösen állnak 

rendelkezésre. A szénbányászat – noha magas költségei miatt csökkenést mutat – még mindig évente 12,5 millió 

tonnányi feketeszenet és antracitot, valamint 8 millió tonna barnaszenet, lignitet hoz a felszínre; ez 

összességében a hazai szükséglet felét fedezi, így importálni is kell. Gazdaságilag a legjelentősebb az Asztúriai-

szénmedence, amely mellett az Ebro-völgy és a Mezeta déli peremének készletei említhetők meg. Az ország 

iparosodását a XIX–XX. században főleg számottevő szénkészletei mozdították elő, ma már a legnagyobb 

fogyasztók a hőerőművek. Kőolajból és földgázból komoly behozatalra szorul, hiszen csak minimális hazai 

készletekkel rendelkezik, és a fogyasztás rendkívül gyorsan nő. Az olajimport Oroszországból, Mexikóból, 

Szaúd-Arábiából és Líbiából származik, s a kikötőkből igen gyakran csővezetéken továbbítják a feldolgozott 
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kőolajat vagy magát a nyersanyagot a félsziget belseje felé. A földgáz két vezetéken keresztül érkezik: az egyik 

a norvég földgázt hozza Franciaországon át, a másik az algériait Marokkón keresztül, elágazásaik az ország 

távoli részeibe is eljutnak. Spanyolország Európa második legnagyobb cseppfolyósított földgázimportálója. A 

spanyol vagy részben spanyol tulajdonban lévő szénhidrogén-vállalatok számos országban folytatnak 

kitermelést, Dél-Amerikával a legszorosabb a kapcsolatuk. 

A hegységekről és a Mezeta meredek pereméről lezúduló folyók vízerőkészletei meghaladják Svédországét, 

kiaknázásuk jelentős mértékű. Nagy hátrányt jelent, hogy a folyók nyáron alacsony vízállásúak, s vízhozamuk 

erősen ingadozik. A legtöbb vízerőmű a Pireneusokban, főként a Segre folyón épült, ahol a hegység 

hótakarójának olvadása nyáron is magas vízhozamot biztosít. A villamosenergia-termelés rendkívül 

dinamikusan nő (2004-ben kb. 250 Mrd kWh), ebből a hőerőművek több mint 50%-kal, a vízerőművek 25%-

kal, az atomerőművek 15%-kal részesednek. Egyre több atomerőművet zárnak be, és a jövőben a megújuló 

energiaforrások fokozott kihasználásával az atomenergia szerepét tovább akarják csökkenteni. Spanyolország a 

világon az egyik legnagyobb hasznosítója a szélenergiának, amely az elektromos áram előállításában mintegy 

6%-os részesedést ér el. 

A különböző fémes és nem fémes ásványokból nagyrészt önellátó, ami ritka az európai országok körében. A 

vasércbányászat Bilbao környékén összpontosul, ahol igen jó minőségű, 50%-os fémtartalmú foszformentes 

készletek találhatók. Gyengébb minőségű vasércet fejtenek Santander vidékén, ezenkívül a délkeleti területek 

(pl. Almería, Granada, Murcia) adnak még vasércet a helyi kohászat számára. A réztartalom miatt vált fontossá 

a pirit bányászata a Sierra Morena hegyvidékén. A XIX. században a világ élvonalába tartozó ólombányászat 

mára elvesztette jelentőségét. A cinkérc kitermelése Santander környékén összpontosul. A cinóberércek magas 

higanytartalma (6–20%) révén Almadén híres bányáiból kerül ki a világ higanytermelésének jelentős része, ám a 

kereslet és az ár függvényében a kitermelés erősen ingadozik. Mellettük az urán-, ón-, nikkelérc, az ezüst, az 

arany, valamint a barit, magnezit és még számos nem fémes ásvány szerepel a bányakincsek listáján. A tengeri 

só kivonása Cádiz környékén összpontosul, az Ebro-medencében pedig hatalmas kálisótelepek találhatók. 

A XX. század elején még igen elmaradott gyáripar látványos fejlődésen ment keresztül már az Európai 

Közösséghez való csatlakozást megelőzően is, napjainkban pedig egyes ágazatokat világszínvonalú technológia 

jellemez. A kormányzat nagy erőfeszítéseket tett a feldolgozóipar fejlesztésére. Az ipar egykor szélsőségesen 

egyenlőtlen területi megoszlását az utóbbi évek némileg módosították. Három hagyományos iparvidéke közül az 

atlanti nehézipari bázisú, a katalóniai eredetileg textilipari, a madridi körzet pedig főként fogyasztási cikkeket 

állít elő; ezek mellett fokozatosan nagyobb szerep jut az ország más térségeinek, nagyvárosainak, ahová új, 

modern üzemeket telepítettek, gyakran ipari vagy technológiai parkok keretei között. 

A vaskohászat és acélgyártás hagyományos területe az észak-atlanti partvidék (Oviedo, Santander, Bilbao 

központokkal), mellette a valenciai Sagunto a déli vidékek vasércét feldolgozó központ. Barcelona környéke a 

speciális acélfajták előállításával tűnik ki. Az ország nyersvastermelése mintegy 4 millió, az acéltermelés 16 

millió tonnányi évente; utóbbi európai viszonylatban számottevő. A hajdani, illetve ma is működő 

bányavidékeken jelentős a színesfémkohászat. 

A gépkocsigyártás az ipar kiemelkedő ágává lépett elő; évente kb. 2,5 millió darab személyautó gördül le a 

szerelőszalagokról, emellett jelentős a haszongépjárművek (pl. teherautók) gyártása is. Hátterét német, francia 

és olasz licencek és nemzetközi monopóliumok adják; fontosabb központjainak – Zaragoza, Valladolid, 

Barcelona, Bilbao, Madrid, valamint több kisebb-nagyobb város – elhelyezkedése mutatja az ágazat területi 

szóródását. A hajógyártás El Ferrol, Cartagena, Barcelona, Bilbao és Cádiz kikötőihez kapcsolódik. A 

finommechanikai ipar központja Madrid. A kőolaj-finomítók döntő többsége a tengerparton fekszik (pl. 

Cartagena, La Coruña, Cádiz). A nehézvegyipar központja az észak-atlanti iparvidék, de vegyipari körzet 

Barcelona térsége is; a gyógyszeriparban Madrid vezet. Az energiaigényes üveggyártásnak északi városok 

(Bilbao, Santander, Oviedo), valamint Barcelona, Zaragoza, Valencia adnak otthont. 

A könnyűipar alapját az olcsó munkaerő és a hazai mezőgazdasági nyersanyagok adják. A textilipari 

termelésnek a nagy hagyományokkal rendelkező katalóniai körzet adja a túlnyomó részét. A selyemszövésnek 

Valencia és Murcia a székhelyei, míg a műszálipar Madrid körzetében a legfejlettebb. A művészi bőripar a mór 

időkre visszanyúló tradíciókkal elsősorban a déli állattenyésztő vidékeken található meg. A papírgyártás részben 

Kantábria és a Pireneusok erdős vidékére települt, ahol a víz és vízerő is rendelkezésre áll. Az atlanti partvidék 

papírgyárai svéd importfát, Valencia és Alicante környékének papírmalmai eszpartófüvet is felhasználnak. 

Az élelmiszeriparból a gabonatermő vidékeknek, főleg Ó-Kasztíliának a malomipara, Zaragoza, Valladolid, 

Pamplona, Málaga cukorgyártása és Katalónia, Córdoba, Salamanca dohánygyártása emelkedik ki. 

Halkonzerveket a galíciai halászkikötőkben (Vigo, La Coruña) és a mediterrán partokon (pl. Málaga) gyártanak. 
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1.4. 4. Az idegenforgalom a gazdaság húzóágazata 

A szolgáltató szektor ma már Spanyolországban is meghatározó: a GDP mintegy kétharmadát adja, a 

foglalkoztatottaknak pedig több mint 60%-át köti le. Kiemelkedik az idegenforgalom: Spanyolország 

világviszonylatban is a legkedveltebb turisztikai célpontok közé tartozik (50–54 millió turista évente, 2005-ben 

354 millió vendégéjszaka); a legnagyobb számban Nagy-Britanniából és Németországból érkeznek a látogatók. 

Minden tizedik foglalkoztatott kötődik az idegenforgalmi ágazathoz, és a nemzeti jövedelemhez 12%-kal 

járulnak hozzá a turizmusból származó bevételek (2005-ben 45 Mrd $). (Szükség is van erre, mivel az ország 

külkereskedelmi mérlege negatív: az import értéke mintegy 25–30%-kal haladja meg az export értékét.) A 

Földközi-tenger parti sávja (Costa del Sol, Costa Blanca), az andalúz városok, Barcelona és Madrid, továbbá a 

Kanári- és Baleár-szigetcsoport kiemelkednek a turistacélpontok közül (52. ábra). A különösen kedvelt 

területek túlzsúfoltságának enyhítésére komoly fejlesztéseket hajtottak végre az egész partvidéken, így például a 

Costa de la Luzon és a Costa Blancán. Az elmaradt infrastrukturális beruházásokon, a turizmus egyenlőtlen 

területi szerkezetén és idényjellegén az utóbbi időben sokat sikerült enyhíteni, így a vendégéjszakáknak már 

csak mintegy 50–55%-a esik a júniustól szeptemberig tartó nyári főszezonra. Komoly gondot jelent viszont, 

hogy a tengerpart beépítése gyakran valóságos betonszalagot képez a mögöttes tájak előterében (53. ábra). 

 

52. ábra  > A vendégéjszakák (hotel, kemping) számának megoszlása Spanyolország régiói között 2005-ben 
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53. ábra  > A spanyol tengerparti sáv változó hasznosítása Pumain, D. et al. (1990) nyomán 

A nagy kiterjedésű és Európától elzárt ország életében fontos szerepet tölt be a közlekedés; a szolgáltatási 

szektor minden ötödik cége ebben az ágazatban tevékenykedik, a szektor GDP-jének mintegy 8%-át adva. A 

közlekedési infrastruktúra fejlesztése az egész spanyol társadalom és gazdaság, sőt az idegenforgalom érdekei 

szempontjából is kulcsfontosságú, ezért igen gyorsan halad, nagyrészt uniós támogatásokból. A közúti és vasúti 

infrastruktúra állami kézben van, de a liberalizáció lassan megindult. 

A belső forgalomban a legnagyobb szerepe a közúti közlekedésnek van. A forgalom egyre nagyobb részét az 

elmúlt években is dinamikusan bővülő autópályák, gyorsforgalmi autóutak (9500 km) bonyolítják le, melyek 

döntően sugárirányúak: elsőrendű csomópontjuk a kettős autópálya körgyűrűvel övezett Madrid. Az utak 

sűrűsége azonban még így is elmarad a Nyugat-Európában megszokottól. A spanyol vasutak nyomtávolsága 

(1668 mm) eltér az európai országok szabványaitól (1435 mm); ez nehezíti a közvetlen forgalmat a kontinens 

többi országával. A Madrid és Sevilla között elkészült normál nyomtávú, nagy sebességű vasútnak épül a 

közvetlen folytatása Barcelona, s így Európa törzse felé. A teljes hálózatnak azonban ez még mindig csekély 

hányadát teszi ki, és a Pireneusok leküzdése is több komoly beruházást igényel. A vasútvonalak sűrűsége 

nagyon alacsony (27 km/1000 km2), és a kétsínpáros pályák kiépítése, valamint a villamosítás terén is sok a 

tennivaló (jelenleg a vonalak 55%-a villamosított). A domborzati viszonyokból eredő akadályokat alagutakkal 

kell leküzdeni. 

A gazdasági életben óriási jelentősége van a tengerhajózásnak, amely a külkereskedelmen kívül a belső 

forgalomban is fontos szerepet kap, a folyami hajózás viszont igen rövid szakaszokra (pl. Guadalquivir) 

korlátozódik. A légi közlekedés jól kamatoztatja a földrajzi helyzetből fakadó előnyöket: főleg Afrika és Dél-

Amerika felé irányulnak forgalmas járatok. Nagy területű ország lévén jelentős igény van belföldi járatokra is 

(2005: 38 M utazás), elsősorban Madrid és az excentrikusan fekvő nagyvárosok (Bilbao, Sevilla, Valencia, 

Barcelona) között. 

1.5. 5. A gazdasági térszerkezet és a regionális politika 
alapvonásai 

Az ország az egy főre jutó GDP (2005: 20 900 euró/fő) tekintetében az egykori EU15-ök sereghajtóitól, 

Portugáliától és Görögországtól elszakadt, és lassan közelebb áll a „fejlett Európához”. Az országon belüli 

különbségek, a korábbi időszak nivellálódási folyamata ellenére, elég számottevőek (a legszegényebb és 

leggazdagabb régiók között több mint másfélszeres a különbség), és évek óta alig változnak. 
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Érdekes kérdés, miként alakultak a gazdasági fejlettség területi különbségei az utóbbi évtizedek folyamán; a 

válasz többféle mutató felhasználásával kereshető. A területi egyenlőtlenségek mérésében nemcsak az 

alkalmazott fejlettségi jelzőszámok, hanem az egyenlőtlenségek nagyságát mérő indexek is különböző 

következtetésekre vezethetnek. Spanyolország 50 (Ceuta és Melilla nélküli) provinciájának fejlettségi szintjét a 

legszokásosabb fejlettségi mérőszámmal, az egy főre jutó GDP-vel mérve egy 40 éves időszak területi fejlettségi 

különbségeit három egyenlőtlenségi mutatóval is számszerűsítették a kutatók (CASTRO, J. V. 1996). Az első, a 

talán legismertebb mutató, a súlyozott relatív szórás, a második az ún. Gini-koefficiens (ez a jól ismert Lorenz-

görbe matematikai megfelelője), míg a harmadik a Theil-index, amely az információtudományból vett 

logaritmikus, az ún. entrópiát mérő egyenlőtlenségi jelzőszám (54. ábra). (A különböző területi egyenlőtlenségi 

mutatókról részletesebben lásd Nemes Nagy J. [szerk.] 2005.) 

Az ábrára tekintve világosan kitűnik, hogy Spanyolország térségei között az elmúlt negyven évben határozott 

fejlettségi közeledés tapasztalható, hisz mindhárom mutató értéke – ha nem is törésmentesen – csökken az 

időben. A csökkenés mértéke a relatív szórás, illetve a Gini-mutató esetében közel azonos, ellenben a Theil-

indexet használva jóval radikálisabbnak tűnik a kiegyenlítődés. Mindez – módszertani szempontból – arra hívja 

fel a figyelmet, hogy a regionális fejlődés trendjeinek megítélésekor, esetleges összehasonlításakor fontos 

figyelni a választott egyenlőtlenségi mutatóra is. 1981–82-től a fejlettségi közeledés megállt, és kis távolodási, 

valamint közeledési ciklusokkal stabilizálódtak a területi egyenlőtlenségek. Innentől (1983) a három mutató 

együttmozgása sokkal inkább jellemző, mint a korábbi (1955–1983) időszakot tekintve. 

 

54. ábra  > A gazdasági fejlettség területi egyenlőtlenségeinek mértékét mutató indexek Castro, J. V. (1996) 

nyomán 

Napjainkban a gazdasági fejlettség tekintetében az ország északkeleti régiói, valamint a főváros körzete és a 

turizmus haszonélvezőjeként a Baleár-szigetek emelkedik ki. Baszkföld, Navarra, Katalónia, La Rioja és 

Aragónia országos átlagot meghaladó egy főre jutó GDP értékei az európai magterülethez való közelséget és a 

posztfordi gazdaság kibontakozását tükrözik: Spanyolországot északkelet felől „éri el” az európai térszerkezet 
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markáns elemének számító „sunbelt” (napfény-övezet). Az európai centrumtérségtől való távolság 

függvényében Extremadura, Andalúzia, Kasztília–La Mancha és Galícia az Európai Unión belül a fejletlen 

régiók gyűrűjéhez tartoznak, s a 2007– 2013-as ciklusban az Európai Unió regionális politikájának 1. 

célkitűzése alá tartoznak. 

Az ország „finomabb” térszerkezetét vizsgálva tengelyek és csomópontok rajzolódnak ki. A Mediterrán-tengely 

a félsziget keleti partjának fejlett területeit fűzi fel. Az Ebro-völgyi gazdasági tengely az atlanti partot köti össze 

a Mediterráneummal, kevésbé fejlett és gazdaságilag alig hasznosítható területek között haladva. Az Atlanti-

(vagy Kantábriai-)tengely a Vizcayai-öböl valaha nehézipari bázison kialakult ipari folyosóját jelöli Asztúriától 

Baszkföldig. Az említett dinamikus fejlődési zónákon kívül elsősorban a nagyvárosok és nagyvárosi 

agglomerációk jelentik a fejlődés pólusait. 

Spanyolországnak az Európai Közösséghez való csatlakozás óta fellendülő regionális politikájában két vonás 

emelendő ki. Az első a régóta fennálló regionális különbségek mérséklésére irányuló, régebb óta meglévő 

törekvés, a másik az uniós területfejlesztési alapokból való részesedés növelése. A területi egyenlőtlenségek 

csökkentésére szolgáló strukturális és kohéziós alapokból bőven részesült az ország. A különböző fejlesztések 

és támogatások várt hatása nem maradt el, hiszen nagymértékben bővültek az infrastruktúra, elsősorban a 

közlekedési és távközlési hálózatok elemei; fejlődött a termelői szféra, javult az életszínvonal és a humán 

erőforrások hatékonysága. Mindemellett a jövőben is nagy hangsúlyt kell fektetni az elmaradott déli, délnyugati 

térségek fejlesztésére. 

1.6. 6. A Mezeta tartományai 

Az ország regionális földrajzi áttekintése során az autonóm közösségek kereteit vesszük alapul; ezek olykor 

csak egy, gyakrabban viszont több történelmi tartományt foglalnak magukba. 

Az ország közepén a kevésbé fejlett központi tartományok ölelik körül a Madridi régiót, amely közvetlenül La 

Mancha területébe ékelődik. Északon a Kasztíliai-választóhegység határolja, amely a főváros vízellátásában tölt 

be kulcsszerepet. A mór gyökerű Madrid (3200, ev. 5200) kezdetben nem volt jelentős város, szerepkörei csak a 

XVI. századtól teljesedtek ki, miután a félszigeten elfoglalt központi fekvése folytán királyi székhely rangjára 

emelkedett (1561). Madrid az ország közút- és vasúthálózatának kiemelkedő csomópontja. A város gazdasági 

felvirágzása és erőteljes növekedése az 1960-as években indult meg, amikor sok multinacionális cég, 

kereskedelmi vállalat és számos bank telepedett ide. Madrid kereskedelmi, pénzügyi funkciói igen lényegesek, 

emellett oktatási, kulturális szerepköre is kimagasló. 

A főváros felsőoktatása széles vertikumú, az egyetemi hallgatók száma több tízezernyi. Ilyen módon a hatása 

kiterjed az egész országra, de mindenekelőtt a Mezeta nagyvárosokat nélkülöző térségére sugárzik ki. Madrid 

nyüzsgő nagyvárosi életet él, és ezzel karakterében is élesen elkülönül a pangásra ítélt környező belső 

tartományoktól. Rendkívül sok, méltán világhíres látnivalóra lehet büszke: így a Prado képtárra, az Amerika 

Múzeumra, a Régészeti Múzeumra és a királyi rezidenciára (Palacio Real) is. A Puerta del Sol nevű tér nemcsak 

a város szíve, hanem az országos közutak kiindulópontja is. Innen a középkori főutca (Calle Mayor) az egykori 

városi főtérre, a Plaza Mayorra visz. A kisvendéglők, kávéházak, színházak és színvonalas szállodák mind 

hozzájárulnak ahhoz, hogy az ország turizmusában kiemelt helyet foglaljon el. A modern üzleti városnegyed, az 

Azca, már az 1970-es években elkezdett kiépülni, de csak az elmúlt években lepték el a felhőkarcolók. A 

belvárosi közlekedés is gyors ütemben fejlődött, metróhálózatát például csak Londoné múlja felül. Madrid 

közvetlen környékén a valaha nyári királyi rezidenciaként szolgáló El Escorial palotaegyüttes (amelyet még II. 

Fülöp építtetett) és a polgárháború áldozatait őrző Elesettek Völgye is kiemelt turistacélpont. Az egykor nagy 

tömegben a városba áramlókkal szemben Madrid közvetlen környékére az 1980-as években kezdtek kiköltözni a 

jobb módú városlakók; a metropolisz vonzáskörzetében néhány, százezer főt meghaladó népességű város is 

kialakult. 

A Mezeta nagy területű központi régiói, Kasztília–León, Kasztília–La Mancha, valamint Extremadura országos 

és európai viszonylatban is nagyon gyéren benépesült területek (23–26 fő/km2). Óriásfalvak és kisebb városok 

által alkotott településhálózatukból hiányoznak az igazi nagyvárosok. 

Extremadura  a legmagasabb munkanélküliséggel és a legalacsonyabb egy főre jutó jövedelemmel jellemezhető 

spanyol régió. (Ez már régen is így volt, emiatt lett számos pénzéhes konkvisztádor szülőhazája.) Területe a 

Mezeta irányából fokozatosan alacsonyodik nyugat felé; a Kasztília felől érkező, a lejtéshez igazodó Tajo és 

Guadiana folyók szelik át, melyeken nagy víztározók épültek. Az öntözési lehetőségek bővülésével és a 

gépesítéssel javult ugyan a mezőgazdaság színvonala, de így is messze elmarad a spanyolországi átlagtól. 

Napjainkban is meghatározó a gabonatermesztő nagybirtok. A sertéstenyésztés gyakori módja a tölgyesekben 
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történő makkoltatás. A szomszédos portugál Alentejo után Extremadura adja a legtöbb parafát a világon, de a 

feldolgozásra elsősorban Katalóniában kerül sor. Legnagyobb települése, központi városa Badajoz (140), 

számottevő élelmiszeriparral. 

A Mezeta hatalmas kiterjedésű fennsíkján a két Kasztília osztozik. A közigazgatási határok jórészt hegységek 

gerincein futnak: északnyugaton a Kantábriai-hegység, északkeleten az Ibériai-hegység, délen pedig a Sierra 

Morena emelkedik. A Mezeta északi és déli része között a Kasztíliai-választóhegység jelöl természetes határt. 

Az északi, magasabb fennsíkját elfoglaló Kasztília–León(Ó-Kasztília) a spanyol nyelv és kultúra bölcsője, az 

ország legnagyobb területű (94 ezer km2) régiója. Az alacsonyabb fekvésű és szintén hatalmas kiterjedésű, de 

elmaradottabb Kasztília–La Manchával (Új-Kasztília) együtt alig érintette a peremterületekre jellemző 

dinamikus fejlődés. 

A két Kasztília tájképére a fennsíkjelleg nyomja rá bélyegét, melyhez társul több száz, a Don Quijote 

történetéből jól ismert szélmalom és több tucatnyi várkastély (alcázar), a vidék harcos múltjára emlékeztetve. A 

középkorban e terület uralkodóinak döntései az egész félsziget sorsára hatással voltak; maga a spanyol állam 

létrejötte is Kasztíliai Izabella és Aragóniai Ferdinánd házasságkötésének köszönhető (XV. század vége). A 

későbbi időkben azonban a térség fokozatosan elvesztette kiemelkedő súlyát, és a napóleoni háborúk után már 

csak Madrid maradt számottevő szerepű a térségben. A birtokviszonyokra a mai napig jellemzőek a feudális 

gyökerű latifundiumok. A Mezeta északi részén termékenyebb a talaj, amit főleg a gabonatermesztés használ ki; 

a silányabb földeken birkákat legeltetnek, bár az egykori transzhumálás erősen visszaszorult. Dél felé a 

szőlőművelés válik egyre jelentősebbé, és az olajfaligetek is megjelennek. A borok minősége azonban – néhány 

La Mancha-i borvidéket leszámítva – nem olyan kiváló, mint az ország más területein. A vidék jellegzetes 

növénye a spanyol konyhaművészetben használt sáfrány. A 10–15 ezer lakosú óriásfalvakban a mezőgazdasági 

tevékenység mellett a kézműipari hagyományoknak (bőr-, textil- és kerámiaipar) is szerepe van a lakosság 

megélhetésében. 

A városok kivétel nélkül nagy múltúak, és közülük több rengeteg műemléket őrzött meg. Kasztília területén 

egyedül Valladolid (320) fejlődött igazi nagyvárossá, amelynek hagyományos élelmiszeriparát (gabonapiac) 

alumíniumkohászat és gépkocsigyártás egészíti ki. A kasztíliai királyság XV. századi központja ma Kasztília–

León székhelye, 1346-ban alapított egyeteme és annak könyvtára méltán híres. Madrid szomszédságában három 

város, Salamanca, Toledo és Segovia történelmi városrészeit a világörökség részeként tartják számon. 

Salamanca (165) régi alapítású egyetemével (1218) és a különböző korszakok épületemlékeivel vívta ki az 

elismerést. A Tajo partján fekvő Toledo (75) a középkori Spanyolország fővárosa volt, napjainkban kulturális, 

egyházi centrum. Építészeti remekművei közül a város katedrálisa, várkastélya, kézműiparából a toledói acél, s 

a belőle készült kardok szereztek hírnevet. Segovia (55) római kori viaduktja, gótikus katedrálisa és várkastélya 

miatt közkedvelt. Neves még a régió délnyugati csücskében fekvő higanybányászati központ, Almadén. A 

régiók tartományi központjai (pl. Burgos, León, Albacete) közigazgatási, kereskedelmi, könnyűipari és 

élelmiszeripari funkciókat látnak el. 

1.7. 7. Az atlanti partoktól a Pireneusok tövéig 

Az Atlanti-óceán szomszédságában, az „északnyugati sarokban” fekszik a gallegók lakta, nagyrészt hegyvidéki 

jellegű Galícia. Ria jellegű atlanti partja meglehetősen tagolt, ami kiváló adottság a halászkikötők és nagyobb 

települések létrejöttéhez. Az óceán bő csapadékkal látja el a vidéket, ami kövér, üde zöld réteket és dús 

erdőségeket eredményez. Hűvösebb, de szélsőségektől mentes klímája révén gyökeresen különbözik a félsziget 

többi részétől, s ez a gazdálkodásban is kifejezésre jut. Alacsony fejlettségű térség, ahol a keresők jelentős része 

még az agrárszektorban tevékenykedik. Errefelé a kisbirtokok dominálnak, ami az elosztásos öröklődés 

eredménye. Galíciára sokáig jellemző volt a tengerentúlra, Latin-Amerikába való kivándorlás, illetve az év 

bizonyos szakában mezőgazdasági idénymunka végzése elsősorban Kasztíliában. A spanyol vendégmunkások 

egyik fő kibocsátóterülete ugyancsak Galícia volt. A halászatra, a sokoldalú földművelésre és a szarvasmarha-, 

valamint sertéstenyésztésre épül a széles vertikumú élelmiszeripar (halfeldolgozás, konzervgyártás, tej- és 

húsipar). A régió legjelentősebb városa La Coruña (245), a település és környezete (pl. El Ferrol) a kikötői 

iparágak, főleg a hajóépítés, halfeldolgozás, kőolaj-finomítás, valamint a gépgyártás fontos telephelye. Santiago 

de Compostela (95) híres vallási zarándokhely (Szt. Jakab sírja) és katolikus kulturális központ, egyben a 

tartomány székhelye. Galícia kisméretű falvai és néhány házból álló tanyás települései élesen különböznek az 

ország többi részein megszokott vidéki településektől. 

Galíciától kelet felé a Vizcayai-öböl tartományai sorakoznak, keskeny síksággal szegélyezett partvidékük 

tagolatlan. A terület zömét hegységek uralják, sok a csapadék, a folyók rövid futásúak és nagy esésűek. A térség 

szén- és vasérckészleteire alapozva a XIX. században megindult az iparosodás, főként a vas- és acélgyártás, 
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gépgyártás, hajóépítés; több iparváros született, és egy északi – ma már több elemében elavult – ipari tengely is 

körvonalazódott. A gazdasági fejlettség kelet felé haladva emelkedik. 

Asztúria  az egyetlen terület, mely soha nem került arab kézre. A ma már lassan visszaszoruló szénbányászat 

volt a korai gazdasági fejlődés és iparosodás alapja. Az ipari jelleg ma is meghatározó, noha az ágazat 

szerkezetében elavult, s ezért évek óta gazdasági problémák és magas munkanélküliség sújtja a régiót. Két 

nagyvárosa uralja a gazdaságot. Gijón (270) kikötőváros jelentős iparral (kohászat, hajó- és gépgyártás, 

vegyipar) rendelkezik. A régió székhelye az Asztúriai Királyság egykori központja, Oviedo (210); nehézipara 

(pl. hadiipar), cementipara számottevő, műemlék-együttese a világörökség része. 

Kantábria  nem tartozik az ún. történelmi tartományok közé, 1981-es megalakulását közigazgatási-államhatalmi 

szempontok motiválták. Gazdaságában a nehéziparnak és az élelmiszeriparnak van jelentősebb súlya, a 

vasércbányászat visszaszorult. Székhelye az óceán partján fekvő Santander (185), melynek vegyipara, 

kohászata, halfeldolgozása jelentős. A város és környezetének turizmusa is fellendülőben van, ami többek 

között festői tengerpartjának és az őskori rajzairól híres Altamira-barlangnak köszönhető. 

A rendkívül széles körű autonómiát élvező Baszkföldaz ország egyik legfejlettebb területe, számottevő iparral és 

szolgáltató tevékenységgel. A baszk hegyvidéki pásztorkodó nép volt, kultúrája a paraszti múltban gyökerezik. 

Ennek jellegzetes eleme a kőből és fából épült baszk tanyaház (basseri). A bányakincsekre épülő egykori 

iparosodást a spanyol ajkúak betelepülése kísérte, így a baszk kultúra megőrzése politikai kérdés lett. A 

nehézipar hagyományos ágait korszerűbbek váltják fel; tovább él és virágzik viszont a papíripar. A régió 

legjelentősebb iparvárosa (kohászat, kőolaj-finomítás, hajógyártás, vegy- és autóipar) Bilbao (350, ev. 940), 

melynek elővárosai a tengerpartig nyúlnak; kulturális, turisztikai, szolgáltató és pénzügyi funkciói is egyre 

fontosabbak. A baszk főváros, Vitoria-Gasteiz (225), az Ebro-medence északnyugati peremén fekszik, autó- és 

bútoripara jelentős. 

Az északi rész további három, „szárazföldi” régióját, Navarrát, La Rioját és Aragóniát az Ebro folyó völgye köti 

össze. Navarra az Ebro bal partján fekszik, északi részén a Pireneusok emelkednek; La Rioja a folyótól délre 

terül el, ahol az Ebro-völgyi alacsony térszín hamar hegyvidéki területekbe vált át. Aragónia természetföldrajzi 

képe viszont háromosztatú: északi területei a Pireneusokhoz és annak széles hegyvidéki előteréhez tartoznak, 

középső vidéke az Ebro medencéje, míg délen újfent hegyvidéki térszínek és fennsíkok uralkodnak. 

Navarra  a három tartományból álló Baszkföldhöz csatlakozhatott volna negyedikként, mivel lakosságának egy 

része baszkul beszél, de végül is megtartotta történelmileg mélyen gyökerező önállóságát. Gazdasága 

Baszkföldhöz hasonlóan fejlett. Az atlanti part törpegazdaságaitól eltérően a nagybani mezőgazdaság jellemzi, 

iparából pedig az élelmiszer-, fa-, papíripar mellett a vegyészet és az elektronika emelkedik ki. Székhelye, 

Pamplona (195) a Pireneusok előterében helyezkedik el, fejlődő ipari város; a Navarrai Egyetemnek ad otthont, 

de inkább az utcai bikafuttatásokról közismert. 

La Rioja  1982 óta alkot önálló régiót; valaha Ó-Kasztília részét képezte. Leginkább előnyös természeti 

feltételek közt működő fejlett mezőgazdaságáról, szőlő- és bortermeléséről nevezetes. Központi városa Logrono 

(120), élelmiszer- és textilipara emelhető ki. 

Aragónia  területén az Ebro folyó völgyében koncentrálódik a népesség jó része és a gazdasági élet. A spanyol 

államfejlődésben Aragónia meghatározó szerepet töltött be. A mezőgazdaság természeti feltételei nem 

előnyösek, a csapadék a hegyek közé zárt síkságon nagyon lecsökken, és a talaja is kevéssé termékeny. Ezt 

némileg ellensúlyozza az Ebro völgyére korlátozódó öntözés. A gabonatermesztésen túl, éppen az öntözés 

folytán, a zöldség- és gyümölcstermesztésnek meghatározó szerepe van. A Pireneusok nagy esésű vízfolyásait 

számos erőmű hasznosítja, és ezzel jelentős részt vállal az ország villamosenergia-termeléséből. Zaragoza (610), 

az Ebro mentén fekvő regionális központ, a népességszám alapján az ország ötödik nagyvárosa. Sokoldalú 

iparral rendelkezik (élelmiszer- [cukor], cement-, üveg-, textil-, fa- és papíripar, autógyártás [SEAT]). Az Ebro-

völgyi gazdasági tengely a Földközi-tenger partvidékén éri el a mediterrán tengelyt, amely a katalán, valenciai, 

murciai és kelet-andalúz tengerparti zónát kapcsolja egymáshoz, és az ország legdinamikusabban fejlődő 

övezetét alkotja. 

1.8. 8. A mediterrán régiók 

Katalónia  jobbára hegyvidéki régió, északon a Pireneusok határolják, alföldi térszínei elsősorban a Földközi-

tenger partját kísérik, illetve néhány folyó mentén, köztük az Ebro völgyében találhatók. A jobbára katalánok 

lakta vidék régen és ma is az ország „európai kapuja”, Európa magterületéhez (Dél-Franciaország, Itália) szoros 

kereskedelmi és kulturális kapcsolatok fűzik. Az ország egyik legfejlettebb, kiemelkedő gazdasági erejű térsége. 



 Dél-Európa  

 175  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Sokoldalú iparából az acélgyártás, a fémfeldolgozás és a gépipar, a vegyipar, a papíripar, valamint a nagy múltra 

visszatekintő textilipar emelkedik ki. Mezőgazdasága fejlett, de súlya szerény; a gabona-, gyümölcs-, zöldség- 

és szőlőtermesztés mellett a sokoldalú állattenyésztés szerepe kisebb. A régiónak korszerű infrastruktúrája és 

nagy idegenforgalmi vonzereje van. 

A többi régiónál is szélesebb körű önkormányzattal rendelkező Katalónia székhelye Barcelona (1600, ev. 4750). 

Napjainkra Madriddal minden tekintetben vetekedő metropolisz, amely bolygóvárosok gyűrűjében fekszik a 

Földközi-tenger partján. Az ókori alapítású település történetében a tengerparti fekvés mindig is meghatározó 

volt, ám fejlődése a XVI. században lelassult, csak a XIX. században kiteljesedő pamutkelmegyártás kapcsán 

kapott új erőre, s tart ma is. Az ország legnagyobb forgalmú kikötőjével bíró város iparában ma a tradicionális 

textilipar, a modern vegyészet, gépipar, autó-, hajó-, vasút- és repülőgépgyártás a meghatározó; mellette a 

tercier funkciók is szerteágazóak. Már a XV. században volt egyeteme, napjainkban pedig a neves felsőoktatást 

számos tudományos és művészeti intézmény egészíti ki. Az 1992-es olimpiának otthont adó város fontos 

turisztikai, kereskedelmi és pénzügyi központ, a divat- és művészvilágban is elismert, repülőterének forgalma 

pedig számos fővárosét megelőzi. A város három részből, a zegzugos utcákkal átszőtt középkori óvárosból, a 

mérnöki tervezésről árulkodó újvárosból és a kikötőnegyedből áll. A modern építészet számos remekével 

büszkélkedhet, leghíresebbek A. Gaudí épületei (pl. a La Sagrada Família-templom). A tőle északra húzódó 

Costa Brava partszakaszon sűrűn sorakoznak a legkedveltebb tengerparti üdülőhelyek. Délre a Costa Doradán 

fekszik az ókor egyik kiemelkedő hispániai városa, mai nevén Tarragona (125). Forgalmas kikötő hatalmas 

kőolaj-finomítókkal, malmokkal, körzetében a portóihoz hasonló likőrborok készülnek (Priorato), melynek 

jelentős exportálója. 

Az egykor Levante (= Kelet) néven ismert Valencia és Murcia Földközi-tenger menti régiók. A tengerpartot 

viszonylag széles síkság övezi, de nyugaton a felszín gyorsan emelkedik a Mezeta peremhegységeinek irányába. 

Valencia  virágzó, exportorientált mezőgazdaságáról nevezetes régió; az itt termő primőr áruk és citrusfélék, 

főként a narancsfajták ma is fontos kiviteli cikkek. 

 A rizs, szőlő, olíva, sáfrány viszont főként hazai igényeket elégít ki. A térség már az ókorban is sűrűn lakott 

volt, öntözött kertekkel, melyeknek csatornáit ma is használják. Az eperfák a középkor óta szolgálják a 

selyemhernyó-tenyésztést, az eszpartófüvet a papírgyártás használja fel. Egykor híres kézműiparát (pl. 

kerámiacsempe) napjainkban a turizmus élteti, tengerpartjai (Costa del Azahar [citromvirág], Blanca) számos 

látogatót vonzanak. A lakosság egy része katalán. A székhely, Valencia (763) az ország harmadik legnépesebb 

nagyvárosa, egykor virágzó selyemkereskedelméről árulkodnak díszes épületei (pl. La Lonja kereskedőház). A 

település egy óriási huerta közepén helyezkedik el; de a város és a környező tengerpart gyáraktól, nehézipartól 

sem mentes (fémfeldolgozás, textil-, vegyipar, illetve Sagunto – kohászat). 

Murcia melegebb és szárazabb, és itt már a kasztíliai spanyol nyelvet beszélik. Ércbányászatáról és főként a 

páratlan termékenységű huerták haszonnövényeiről (dinnye, saláta, citrom, narancs, paradicsom) nevezetes. 

Azonos nevű központi városa, a Segura folyó mentén épült Murcia (410), régen selyemiparával, ma már inkább 

élelmiszer- és könnyűiparával tűnik ki. A régió kikötővárosa az ókori alapítású Cartagena (200), 

ércfeldolgozással, kohászattal, kőolaj-finomítással és hajógyártással; a város egyben fontos haditengerészeti 

bázis is. 

Andalúzia  a Földközi-tengerrel és a Cádizi-öböllel is szélesen érintkező, hatalmas kiterjedésű régió a félsziget 

déli részén. Északon a Sierra Morena keretezi, délen a Betikai-hegység vonulatai találhatók, köztük a magasba 

törő Sierra Nevadával. E két hegyvidék fogja közre az ország legjelentősebb alföldjét, a Guadalquivir 

medencéjét, amely délnyugaton a Cádizi-öböl felől teljesen nyitott, néhol dombvidékekkel tarkított, majd a 

félsziget belseje felé fokozatosan összeszűkül. Délen a tengerpartot csak szűk parti síkság kíséri. A köztudatban 

Spanyolországhoz fűződő jellegzetességek jelentős hányada andalúz vonás: sok napfény, kék tenger, hófehér 

városok, mór építészeti emlékek, kis belső udvarok és szűk sikátorok, flamenco tánc és gitárzene, 

temperamentumos nép adják meg a karakterét. A kellemes hangzású andalúz városnevek némelyikét 

gépkocsitípusok tették még ismertebbé (Seat Cordoba, Marbella; Ford Granada). Több mint 7,5 milliós 

lakosságszámával a legnépesebb régió; számottevő itt a cigányság aránya, amely sajátos kultúrát képvisel. 

Andalúzia az ország egyik legelmaradottabb régiója, de gyors ütemben fejlődik; ebben közrejátszik az öntözéses 

mezőgazdaság, az új, korszerű iparágak (mikrochipgyártás) kibontakozása, az újjáéledő hagyományos ágazatok 

(textilipar, gépgyártás, színesfémkohászat) és az ércbányák termelése, valamint a külföldi tőke megjelenése és a 

kiteljesedő idegenforgalom. Az andalúz birtokformák között a latifundiumoké az elsőbbség. A 

növénytermesztés sokkal fontosabb az állattenyésztésnél; az olajfaligetek, a szőlő- és gyümölcsöskertek igen 

elterjedtek. Bortermelése világhírű (Málaga, Jerez de la Frontera: sherry). A nyugati részeken, hol még elegendő 

a csapadék, fontos a parafa, a régió szárazabb keleti részén pedig az eszpartófű hasznosítása. 
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Települései között a városias megjelenésű óriásfalvak a leggyakoribbak. A tengerparti sávban viszont egymással 

összeérő vagy egybeépült üdülővárosok egész sora jött létre. A nyolc évszázados mór uralom ezen a vidéken 

hagyta az utókorra a leghíresebb építészeti remekműveit. A régió székhelye, gyorsan növekvő nagyvárosa, az 

1992-es világkiállítás kapcsán még ismertebbé vált Sevilla (700, ev. 1300) kulturális, idegenforgalmi és 

igazgatási központ, egyeteme is van. A Guadalquivir mentén fekvő várost dagály idején tengeri hajók is 

megközelíthetik. Valaha ez az adottsága segítette hozzá, hogy az amerikai gyarmatbirodalom európai kapuja 

legyen, és a hirtelen gazdagság nyomán Dél-Spanyolország központjává váljék. Iparában a legmodernebb 

feldolgozóipar dominál, a hagyományos ágazatok közül a textil-, élelmiszer- és gépipar érdemel említést. 

Sevilla építészeti remekművekben gazdag, ilyenek például az Alcázar, az Arany- és a Giralda-torony. A város 

több opera (Mozart: Figaro házassága, Bizet: Carmen) helyszíneként is ismert. Európa legforróbb nyarú városa 

télen kellemes klímát ígér. A várostól északnyugatra, a hegyek között fekszik Riotinto színesfémérceiről híres 

hajdani bányakörzete. A folyó mentén felfelé haladva találhatjuk a mór emlékekben bővelkedő Córdobát (325), 

a kalifák egykori székhelyét. Legszélesebb körben a katolikus székesegyházzá átalakított La Mezquita mecset 

ismert. A valaha bőráruiról híres kézművességét (kordován) jelentős gyáripar (kohászat, elektronika) váltotta 

fel. Granada (240) a belsőandalúz területek harmadik kiemelkedő városa, Andalúzia legkiterjedtebb huertájának 

közepén fekszik. Neve egybeforrt az arab eredetű Alhambra erőddel. E két város az idegenforgalom kiemelt 

célpontja, a Gibraltártól keletre fekvő Costa del Sol (= Napospart) pedig a Costa Brava után a legkedveltebb 

üdülőkörzet. Itt Málaga (550) a legjelentősebb város élelmiszer- (pl. cukor) és fémiparral, nemzetközi hírű 

gyógy- és üdülőhely. Napjainkban a nyugatabbra fekvő Costa de la Luz szerepe is erősödik a turizmusban; ezen 

a partszakaszon a kikötői iparágakkal (pl. kőolaj-finomítás, hajóépítés, színesfémkohászat) gyarapodó Cádiz 

(130) és Huelva (145) emelendő ki; előbbit az ország legrégibb városának tartják. 

A földközi-tengeri Baleár-szigeteknégy fő szigete Mallorca, Menorca, Ibiza és Formentera. Az ország egyik 

legmagasabb gazdasági fejlettségű régiójában a tercier szektorban talál megélhetést a foglalkoztatottak 3/4-e. 

Ibiza és Mallorca a legforgalmasabb sziget. A turizmus klasszikus célpontjai mellett a napjainkban is működő 

vagy hajdanán virágzó művésztelepek sajátos színfoltot alkotnak a szigetcsoport vonzótényezői között. A 

Baleárokon a többi tengerparthoz képest is sok üdülőt vásároltak fel külföldiek, elsősorban németek és angolok, 

és közülük egyre több nyugdíjas költözik ide. A szigetcsoport központi, vendéglátásra szakosodott nagyvárosa 

Palma de Mallorca (380). 

Ceuta és Melilla, a Marokkó testébe ékelődött két kikötőváros (75, illetve 68 ezer lakos) az egykori nagyobb 

spanyol gyarmat maradványa, a szomszédos pár apró szigettel együtt külön igazgatási egységet képvisel. A 

gazdasági fejlettség szintje alacsony, problémát jelent a munkanélküliség. A határ ki van téve az afrikai 

menekültek áradatának, akik itt próbálnak bejutni az EU területére. Marokkónak a két város és a környező 

szigetek visszaszerzésére irányuló törekvése is bizonytalanná teszi a jövőt. 

1.9. 9. A Kanári-szigetek 

Az Atlanti-óceánban, Marokkó partjaihoz közel, tőle mintegy 100–450 km-re fekvő Kanári-szigetcsoport (7447 

km², kb. 2 millió lakos) is Spanyolország része. 

A hét nagyobb (Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Hierro, Fuerteventura, Lanzarote, Gomera) és számos apró, 

vulkanikus eredetű sziget változatos természeti képet tár a látogató elé. A hegycsúcsok oldalába vízmosások, 

lejjebb pedig termékeny völgyek mélyülnek, néhol kiváló adottságot biztosítva a földművelés számára. (A 

Tenerife szigetén emelkedő Pico de Teide [3718 m] nemcsak a Kanári-szigetek, hanem egyben Spanyolország 

legmagasabb csúcsa is.) Az afrikai kontinenshez közelebb fekvő szigetek ugyanakkor állandó vízhiánnyal 

küszködnek. 

A szigeteket a portugálok fedezték fel, de a spanyolok vették birtokukba, akik leigázták a bennszülött guancs 

népességet. Rajtuk kívül az araboktól, afrikai rabszolgáktól és főként a betelepült spanyoloktól származnak a 

mai szigetlakók. Legfőbb megélhetési forrásuk a turizmus; elsősorban Tenerife, Gran Canaria és Lanzarote 

szigetek vonzzák magukhoz üdülőtelepeikkel és strandjaikkal, világszínvonalú szolgáltatásaikkal a télen is 

melegre, napfényre vágyó külföldieket, akik repülőgépen érkeznek ide. A mezőgazdaság a paradicsom, 

burgonya, banán és a dohány termelésére és kivitelére szakosodott. A Kanári-szigetek fontos atlanti hajóutak 

mellett fekszenek, kikötői vámmentesek. Las Palmas de Gran Canaria (380) hatalmas kikötőjével a székhely, 

Santa Cruz de Tenerife (230) pedig a másik jelentős nagyváros. Az elmúlt években az EU legnagyobb illegális 

„bevándorlókapujává” vált a térség: Afrikából lélekvesztőkön egyre többen hajóznak át a szigetekre. 

2. Gibraltár 
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Probáld Ferenc 

A keskeny félszigeten fekvő gibraltári sziklát és közvetlen környezetét foglalja magában, a két kontinens közötti 

tengerszoros szomszédságában (6,5 km2, 27 000 l.). Stratégiai fekvését felismerve 1704-ben vették birtokukba 

az angolok, és 1713-ban szerződésben mondott le róla – örökre – Spanyolország; 1830 óta brit koronagyarmat. 

Az erőd és a brit haditámaszpont jelentősége elhalványult, viszont fokozatosan kereskedelmi központtá, 

tranzitkikötővé fejlődött, emellett gazdaságát idegenforgalma is élteti. Mivel Nagy-Britannia 1973-as EK-

csatlakozásakor nem vonták a szerződés hatálya alá a gyarmatot, így egyike lett az európai 

„adóparadicsomoknak”; azonban ez változóban van, az uniós adószabályozást kiterjesztették rá. Lakói mór, 

máltai és genovai eredetűek, spanyolok és angolok csak kisebb számban lakják. Spanyolország újra és újra 

magának követeli Gibraltárt, és időnként változatos korlátozó intézkedésekkel nehezítette a terület közúti, vízi 

és légi megközelítését, így próbálva kicsikarni brit engedményeket a Gibraltár feletti szuverenitás kérdésében; a 

lakosság azonban inkább „szigetpárti”, jobban megtalálja számításait brit fennhatóság alatt. 

3. Andorra 

Probáld Ferenc 

Andorra (468 km², 66 000 l.), a Pireneusok között elterülő kicsiny állam a francia köztársasági elnök és a Seo de 

Urgel-i spanyol püspök – az ún. társhercegek – közös védnöksége alatt áll. Az 1993-ban elfogadott alkotmány 

szerint Andorra független parlamentáris demokrácia; a társhercegek töltik be az államfői funkciót, de a 

kormányfőé a végrehajtó hatalom. Lakóinak csak 1/4-e andorrai állampolgár (hivatalos nyelv a katalán), a 

többiek a virágzó „adóparadicsom” külföldi haszonélvezői vagy vendégmunkások. A lakosság eredeti 

foglalkozása a juhtenyésztés és a földművelés (dohánytermelés). A nagyarányú bevásárlóturizmuson kívül 

kereskedelmi rádióinak működéséből és vízerőművének áramtermeléséből származnak bevételei. Andorra nem 

teljes jogú tagja az Európai Uniónak, például az iparcikkek forgalmában tagként kezeli az unió (vámmentesség), 

ám EU-n kívüli országnak számít a mezőgazdasági termékek mozgásakor. Saját pénze nincs, az eurót használja. 

4. Portugália 

Probáld Ferenc 

4.1. 1. Fordulat a gyarmatoktól Európa felé 

Portugália az Ibériai-félsziget nyugati partján terül el. Észak–déli kiterjedése kb. 600 km, keleti határa pedig az 

Atlanti-óceán partjától 150–160 km-re húzódik. Az ország területe (92 150 km2) és lakosságszáma (10,4 millió) 

hazánkéhoz hasonló. 

A portugál állam a XII–XIII. században a mórok ellen vívott harcokban alakult ki, és határai a reconquista 

befejezése óta változatlanok. Az ország kedvező óceáni fekvését kihasználva a Tengerész Henrik herceg 

irányításával kiképzett portugál hajósok a XV. században kezdték meg felfedező és hódító útjaikat: Afrika 

partjai mentén lépésről lépésre előrenyomulva végül eljutottak a kincses Indiába (Vasco da Gama, 1498). A 

XVI. század elején a portugál gyarmatbirodalom már a fél világra terjedt ki, és özönlött a rablóhadjáratokból, 

rabszolga-kereskedelemből származó pénz az anyaországba. A rövid fénykor azonban – akárcsak 

Spanyolországban – itt sem indított el mélyreható társadalmi-gazdasági átalakulást, és az átmeneti spanyol 

uralom (1580–1640) már a végső hanyatlást vezette be. Gyarmatbirodalmának roncsait is csak úgy menthette 

meg az ország, hogy a XVIII. század elejétől maga is Nagy-Britannia félgyarmatává süllyedt. 

A portugál gyarmatokon a kizsákmányolás klasszikus módszerei a XX. század közepéig fennmaradtak; csak 

ekkor kezdődött meg a telepesek nagyobb arányú bevándorlása az afrikai külbirtokokra (Angola, Mozambik), 

amelyek politikai indíttatású fejlesztési programok színterévé váltak. Az erőltetett beruházások, valamint a 

függetlenségi harc elnyomására fordított katonai kiadások súlyos terheket róttak Portugáliára; az 1920-as 

évektől hatalmon lévő félfasiszta diktatúra ennek ellenére a végsőkig igyekezett elodázni a birodalom 

széthullását. 

Portugália az utolsó nagy gyarmattartó ország volt, melynek tengerentúli területein (2,1 M km2) az 1970-es évek 

elején 16 millió főnyi lakosság élt. A gyarmatok és az anyaország közötti gazdasági szálak azonban ekkor sem 

voltak igazán erősek; a tengerentúli birtokok részesedése Portugália külkereskedelméből nem haladta meg a 

20%-ot. A gyarmati rendszer felbomlásához végül a Portugáliában végbement politikai fordulat, a diktatúra 
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megdöntése nyitotta meg az utat (1974)2; ettől fogva erősödtek meg azok a szálak, amelyek az országot az 

európai kontinenshez fűzik. Az EK-hoz való csatlakozás (1986) és a regionális fejlesztési alapból kapott 

segélyek serkentőleg hatottak a fokozatosan kibontakozó felzárkózási folyamatra. 

Portugália gazdasága a XX. század közepéig a félgyarmati függés jeleit mutatta; agrártermékeit főként Nagy-

Britanniába szállította, és az iparcikkek nagy részét is onnan szerezte be. A két világháború megkímélte az 

országot, sőt a II. világháború idején – melyben Portugália a semlegességet választotta – az akadozó 

külkereskedelmi forgalom és a brit gazdaság meggyengülése végre ösztönzést adott a gyáripar 

kibontakoztatásához. 1950-ben még a kereső lakosság fele a mezőgazdaságban dolgozott, 1970-re viszont a 

három fő szektor nagyjából azonos súlyúvá vált a foglalkozási szerkezetben. A mezőgazdaság arányának 

csökkenése az ipar és a szolgáltatások javára azóta is folytatódott. Portugália azonban még mindig félperiferikus 

jellegű ország, amely az egy főre jutó GDP alapján (2005: 14 100 euró) az EU15-ön belül az utolsó helyen áll. 

(Igaz, e mutató tükrében több mint másfélszeresen múlja fölül hazánk teljesítményét.) A negatív 

külkereskedelmi mérleg, az EU stabilitási paktumát évek óta megsértő költségvetési hiány, a túlméretezett és 

túlköltekező állami apparátus, a széles körű, de költséges jóléti szolgáltatások mind-mind a felzárkózást 

hátráltatják. Számottevő előrelépést a közlekedés terén sikerült elérni: lankadatlan erővel folynak a főleg EU-

pénzekből finanszírozott út- és vasútépítések. 

Az országban a területi közigazgatás szerény szerepű, ráadásul a hatalom részleges területi decentralizációját (az 

adminisztratív egységek közigazgatási régiókká alakítását) a lakosság népszavazáson utasította el (1998); a két 

tengerentúli régió viszont valódi területi önkormányzatként működik. 

A korszerűtlen gazdasági szerkezet miatt az átlagos népsűrűség (113 fő/km2) viszonylagos túlnépesedést takar. 

Ezt súlyosbítja, hogy a természetes szaporodás csak az 1990-es években süllyedt minimálisra. A munkaerő-

felesleg egy részét évszázadok óta a kivándorlás csapolta le. 

A kivándorlás fő célterülete a XX. század közepéig a portugál gyarmatból 1822-ben függetlenné vált Brazília 

volt, majd átmenetileg az afrikai gyarmatok kerültek előtérbe. Az 1960-as években indult meg a 

vendégmunkások tömeges kiáramlása, amely elsősorban Franciaország, valamint Németország, Svájc, 

Luxemburg felé irányult. Az 1970-es évek közepétől a világgazdasági válság beszűkítette a kivándorlási 

lehetőségeket, ugyanakkor a függetlenné váló Angolából és Mozambikból 700 000 telepes özönlött vissza az 

anyaországba. Az ebből eredő munkanélküliség is hátráltatta a gazdaság gyorsabb fejlesztését és korszerűsítését. 

Napjainkban a kivándorlás elsődleges célpontja Nagy-Britannia, ahol a portugál közösség létszáma a 250 ezer 

főt is eléri. A hazai munkanélküliség – az ország elmaradottságának némileg ellentmondva – közepes (6–8%) és 

évek óta stagnál; a hagyományos portugál iparágak leépülése és a mezőgazdaság visszaszorulása azonban 

állandó veszélyt jelent a munkaerőpiacra. 

Portugália lakossága vallási (katolikus), nyelvi és etnikai szempontból homogén; ez azonban némileg csalóka: 

sokan afrikai, ázsiai, dél-amerikai gyökerekkel rendelkeznek, a honosítás hosszú procedúrája miatt pedig sok 

külföldinek nincs tartózkodási engedélye. A bevándorlók leszármazottai (második generáció) ráadásul nehezen 

találják helyüket a társadalomban, ez az elmúlt években a nagyvárosok gettósodó részein jelentkező társadalmi 

feszültségekben, a növekvő bűnözésben mutatkozik meg. 

A portugál ma is számos ország (egykori gyarmat) hivatalos nyelve, s így mintegy 220 millió ember beszéli a 

Földön. A portugál társadalom sajátos vonása azonban az írástudatlanság földrészünkön példátlanul magas 

aránya; nehéz volt ugyanis a kötelező iskoláztatást kierőszakolni az olyan térségekben, ahol a gyermekmunkáért 

kapott bér lényeges része volt a családi jövedelemnek. Mára lényegesen csökkent az analfabetizmus (kb. 7%; 

1989-ben még 21% volt a tizenöt éven felüliek körében), és kiemelt figyelmet fordítanak immár a közép- és 

felsőfokú oktatásra is. Az egyetemek és főiskolák száma megsokszorozódott az elmúlt harminc évben. Ebben 

jelentős szerepet játszott az, hogy az EU-támogatások számottevő része az oktatás-képzés fejlesztését szolgálta. 

4.2. 2. A gazdasági szerkezet alapvonásai 

Portugáliában a mezőgazdaság kedvező természeti feltételeket élvez: az ország túlnyomó részén a Mezeta 

lealacsonyodó peremhegységei dombvidékké vagy lankás középhegységgé szelídülnek, a tengerpartot pedig 

széles síkság kíséri. A kellemes mediterrán éghajlat nyarának szárazságát és forróságát az óceáni hatás enyhíti: 

a csapadék mennyisége északon az 1000 mm-t is meghaladja, és csak az aszályos délvidéken csökken 600 mm 

alá. Az öntözés jelentősége ezért aránylag csekély: az ország 1/3-át elfoglaló művelt földeknek 15–20%-át 

öntözik. 

                                                           
2 Utolsó külbirtoka, Makaó, 1999-ben került Kínához. 
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A szántók nagy részén a nedvesebb észak fő élelmiszernövénye, a kukorica, valamint a délen elterjedt búza 

osztozik. A gabonával vetésforgóban hüvelyeseket (babot, borsót, lóbabot) termesztenek. A folyók menti 

öntözött lapályokon gyakran tűnnek fel rizsföldek. A gyenge termésátlagok (búza: 1–1,5 t/ha, kukorica: 5–6 

t/ha) és a gyakori ugarolás a mezőgazdaság rendkívül alacsony műszaki színvonaláról vallanak, amelynek 

gyökerei az egészségtelen, végletes birtokviszonyokban rejlenek. A szántóföldi növénytermesztés a belső 

igényeket sem képes teljesen kielégíteni: a közösségi agrárpolitika hatására megnőtt a parlagon hagyott területek 

aránya, így, főleg aszályos években, az EU intervenciós gabonájának behozatalára szorul az ország. A művelt 

terület ötödrészét elfoglaló olajfaligetek, szőlőskertek és gyümölcsösök a mezőgazdasági jövedelemhez jóval 

nagyobb mértékben járulnak hozzá. A portugál borok némelyike (portói, madeira) már régóta világhírű, de 

újabban egyre több, a hazai hagyományos ízvilágot magába rejtő minőségi bor részesül nemzetközi 

elismertségben (köztük a friss, ún. zöldbor). Az ország bortermelése Európában az 5. (hazánkét kétszeresen 

múlja felül), és a világkereskedelemben is előkelő helyen áll. A bortermelőket számos szövetkezet fogja össze, 

bár a nedű 1/3-át néhány nagy pincészet állítja elő. A kitűnő minőségű étolaj előállításában Portugália a 8. a 

világranglistán, és így a hazai halkonzervipar és a lakosság ellátásán kívül sokat exportálhat is. 

A déli puszták és az északi hegyvidékek juhlegeltetése (5,5 M db), valamint a jóval szerényebb mértékű 

külterjes szarvasmarha- és sertéstartás jelentősége elmarad a földművelésétől. A kecskeállomány újabban erősen 

megfogyatkozott, viszont az igavonó és teherhordó öszvérek, szamarak tekintélyes száma ma is mutatja a 

portugál parasztok szegénységét. A tengerparti falvakban és kisvárosokban nagy hagyománya van a 

halászatnak. A 200 000 tonnányi halzsákmány a népélelmezésben, a fehérjeigény kielégítésében alapvető (az 

egy főre jutó évi halfogyasztás kiugróan magas, a 70 kilót is eléri), így az exportált szardínia mellett például 

tőkehalból behozatalra szorul. 

A csapadékosabb éghajlat hatására Portugália fában gazdagabb, mint a többi mediterrán ország: területének 

egyharmadát – szárazság idején tűzvészeknek kitett – erdő borítja. A főként a Tejo vidékén díszlő 

paratölgyesekből kerül ki a világ parafatermelésének fele. A ritkás paratölgyligetekben sertéseket makkoltatnak, 

sőt olykor – akárcsak az olajfaligetekben – gabonát is vetnek a fák közé. Az ültetett eukaliptuszerdők 

exportképes cellulóz- és papírgyártás alapját képezik, a mediterrán fenyvesek pedig értékes gyantát 

szolgáltatnak. A portugál mezőgazdaság és élelmiszeripar termékei (bor, étolaj, déligyümölcs, halkonzerv), 

valamint az erdőgazdaság és a rá épülő iparágak jelentős szerepet játszanak az exportban. 

Portugália iparának viszonylagos fejletlenségét már az is elárulja, hogy elektromosáram-termelése (44 Mrd 

kWh) alacsony. A Mezeta peremét sellős szakaszokkal áttörő bővizű folyók, elsősorban a Douro, a Tejo és a 

Guadiana, valamint mellékfolyóik energiáját vízerőművek egész sora hasznosítja, ám súlyuk az elmúlt 

időszakban fokozatosan lecsökkent (1980: 55, 2003: 35%) a gyarapodó hőerőművek miatt. Az ország ásványi 

energiahordozókban szegény, a külföldről behozott kőolaj és kőolajtermékek mellett más energiahordozók 

eltörpülnek. A sokféle, de általában csekély mennyiségben előforduló ásványkincs közül Észak-Portugália 

wolframérce, ónérce emelkedik ki; ennek bányászatában az ország az elsők között van kontinensünkön. Mellette 

a Sierra Morena folytatásában délen bányászott, európai viszonylatban jelentős mennyiségű rézércet, piritet, 

valamint a márványt és újabban az uránércet szintén megtaláljuk az exportcikkek listáján. Az ásványi 

nyersanyagokat jórészt feldolgozatlanul szállítják külföldre. A díszítőkövek és az iszlám időkben 

meghonosodott, majd a középkorban felvirágzott csempegyártás híres. (Az épületek díszítésére használják a kék 

[azulejo] csempét.) 

Portugália iparosodása az 1960-as évektől vett nagyobb lendületet. Az olcsó munkaerő és a gyarmatok védett 

piacán kínálkozó lehetőségek elsősorban a textilipar fejlődését ösztönözték. A régi kézműiparból 

kiterebélyesedő gyapjúfeldolgozás hazai nyersanyagra is támaszkodhat. A fonás-szövés, valamint a cipő- és 

konfekcióipar foglalkoztatja mindmáig a legtöbb munkást, és termékeivel a kivitelhez 20–25%-kal járul hozzá. 

A nehézipar fejlődését az 1960-as években Lisszabon és Porto mellett épített vasművek és kőolaj-finomítók 

alapozták meg. A külföldi tőke a nagy kikötőkben – elsősorban Lisszabonban és Portóban – főleg az olcsó, ám 

kevéssé képzett munkaerő kihasználására létesített számos üzemet, amelyek elsősorban a kivitelt (pl. bőráruk, 

lábbelik), részben pedig az addig importált termékeknek a helyszínen történő előállítását vagy legalább 

összeszerelését szolgálják (pl. autóipar, elektromos készülékek gyártása, gyógyszeripar). Az állam tőkeigényes 

nehézipari beruházásokkal (pl. a sinesi petrolkémiai komplexum létrehozásával) csak az 1970-es évektől és 

szerény mértékben kapcsolódott be az iparosításba. 

4.3. 3. Gazdasági tengely az atlanti-parton 

Portugália tengerparti ország, a portugál tengerjáró nép. Az óceán nemcsak esőt hozó légtömegeivel gazdagítja 

az országot, hanem dús halállományával és szelíd partvidékének rangos fürdőhelyeivel s az általuk vonzott 

jelentős idegenforgalommal is. A külföldi turisták száma 11–12 millió évente, java részük a szomszédos 
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Spanyolországból érkezik. A külkereskedelem szinte teljes egészében tengeri úton, a portugál flotta révén 

bonyolódik le. A spanyol határ évszázadokon át többnyire az elzárkózás vonala volt; még ma is csupán a külső 

áruforgalom töredéke áramlik rajta keresztül. Mindez érthetővé teszi, hogy a portugál gazdaság gyújtópontjai a 

legnagyobb kikötővárosok, és a lakosság a tengerpart közelében, a Lisszabon–Porto autópálya mentén 

sűrűsödik. A part menti tartományok legtöbbje 100, északon 200 főnél nagyobb népsűrűséget mutat. A 

szárazföld belseje felé mind a népsűrűség, mind a gazdasági aktivitás szintje gyorsan hanyatlik. A falvak 

népessége országszerte csökken, sőt a stagnálás nyomja rá bélyegét a kisvárosokra is (55. ábra). A belső 

vándormozgalmakból hosszú időn át csupán a két nagyvárosi góc, Porto és Lisszabon került ki nyertesként. Az 

utóbbi két évtizedben viszont ezek növekedése is megtorpant, és a migráció inkább vonzáskörzetük külső sávja, 

valamint néhány közepes méretű regionális központ felé irányul. 

A nyugat–keleti különbségeknél nem kevésbé markánsak az északi és déli országrészek gazdaságának eltérései. 

Az ország történelmi magja északon van, ahol az atlanti hatásra bőven hulló esők is segítették a mezőgazdaság 

fejlődését és a sűrű kisparaszti népesség kialakulását. A déli aszályos nyarú, mediterrán országrészre viszont 

letörölhetetlen bélyeget vésett a fél évezredig tartó arab uralom; ennek következményei – a gyér népesség és a 

reconquista után kialakult latifundiumok uralma – máig sem halványodtak el. 
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55. ábra > A városodás tendenciái Portugáliában Caspar, J. et al. (1998) nyomán 

4.4. 4. A történelmi magterület: Észak-Portugália3 

Portugáliának a Dourótól északra eső részét kristályos kőzetekből álló fennsík foglalja el, amelynek peremét a 

zuhatagos folyók völgyekkel és medencékkel gazdagon tagolt hegyvidékké szabdalták. Az évi 

csapadékmennyiség még a legalacsonyabb térszíneken is megközelíti az 1000 mm-t, 1200–1400 m tengerszint 

feletti magasságban pedig 3000 mm-ig emelkedik. A tél enyhe (8–10 °C), a nyár hevét pedig hűvössé enyhíti az 

óceáni hatás (júl.: 18–23 °C). Az örökzöld tölgyesek és bükkösök helyét sokfelé hangafélékkel benőtt fenyérek 

vagy teraszos szántóföldek foglalták el. 

A sziklás tengerparton halászfalvak és fürdőhelyek sorakoznak, amelyek a parttól távolabb sűrűn elszórt, 

nehezen megközelíthető tanyavilágnak adják át helyüket. Csak a hegység magasabb övezeteiben találhatók 

nagyobb halmazfalvak. A kisparaszti gazdaságok a végtelenségig elaprózottak: az 1–3 hektáros birtoktestek 

gyakran 5–10 tagból tevődnek össze. A gondosan művelt, gyakran öntözött, tengeri moszattal, halliszttel is 

trágyázott parcellákon főként kukorica terem, amely itt – legalább részben – kenyérgabonának számít. Észak-

Portugáliában található a főként igavonásra tenyésztett szarvasmarha-állomány túlnyomó része. A hegység 

magasabb övezetében a kukorica a rozsnak és a burgonyának enged nagyobb teret, a gyér erdőségekben és a 

kiterjedt bozótosokban pedig juhnyájak legelnek. A Douróra és a mellékfolyóira tekintő hegyoldalakon kétezer 

éve teraszos szőlők díszlenek; ezeknek mustjából Porto gránitpincéiben erjesztenek zamatos, nehéz vörösbort. 

Észak-Portugália elszegényedett parasztjai adják évszázadok óta a kivándorlók zömét. A munkaerő-potenciál és 

a hagyományosan fejlett kézműipar temérdek textil-, bőr- és élelmiszer-ipari kisvállalkozás, ritkábban 

fémfeldolgozó, fa- és vegyipari üzemek letelepülését indította el. A sokoldalú, de kevéssé termelékeny ipar 

központja Porto (250, ev. 1200); a Douro jobb partján, a torkolat közelében épült város gépgyártása, valamint 

textil- és ruházati ipara kiemelkedő. Tengerparti elővárosai nagy hajóforgalmat bonyolítanak le, és 

olajfinomítónak, vasműnek, valamint az ország legnagyobb hal- és gyümölcskonzervgyárainak adnak otthont. A 

történelmi belváros a világörökség része. Tőle északkeletre fekszik Braga (120), újonnan alapított egyetemén 

kívül fémfeldolgozás, gépgyártás, gyorsan fejlődő számítástechnikai ipar jellemzi; a bragai püspökség körül 

alakult ki egykor a portugál állam. 

4.5. 5. Közép-Portugália és a Tejo torkolatvidéke 

A Douro és a Tejo között elterülő Közép-Portugália minden tekintetben átmenet az északi és déli országrészek 

között. Lapos, turzásos, kikötésre alkalmatlan tengerpartját széles síkság szegélyezi, e mögött pedig az erdős 

Portugál-választóhegység (Serra da Estrela) emelkedik 1991 m magasságig. A kukoricatermesztést itt lassan 

kiszorítja a búza, a szőlő mellett dél felé mind gyakoribbak az olajfaligetek és paratölgyesek, a tanyarendszert 

falvas településhálózat váltja fel, és a Tejo felé mind bővebb teret kapnak a nagybirtokok. 

A középső régió kiemelkedő kereskedelmi központja, a gyümölcsösökkel és olajfaligetekkel övezett Coimbra 

(140) a Serra da Estrela nyugati lábánál épült. 

1290-ben alapított egyeteme Európában a legrégebbiek közé tartozik; a város lett a mórok megszállta déli részek 

visszahódításának központja és egy ideig a terjeszkedő ország fővárosa. A város gyapjú-, élelmiszer- és 

kerámiaipara számottevő. Tőle délre fekszik Fatima (10); híres zarándokhely. A Serra da Estrela délkeleti 

lejtőjén fekvő Covilha (25) is egyetemi város, a gyapjúszövés régi központja, és a hegyvidék idegenforgalmának 

centruma. Néhány kisebb város ipara építőanyagok (cement, üveg, kék majolika) előállítására szakosodott. A 

népesség vándorlási iránya is jelzi: a gazdaság súlypontja egyre inkább a tengerparti urbanizációs tengely felé 

tolódik el. 

Közép- és Dél-Portugália határán, a tágas öböllé szélesedő Tejo dombos jobb partján, az óceántól 15 km-re 

fekszik a főváros, Lisszabon (Lisboa, 510). Elővárosaival együtt 2,2 millió lakost tömörít. Az ókori eredetű és az 

újkor hajnalán felvirágzó kikötőváros az 1755-ös földrengés pusztítása után egységes tervek alapján épült újjá. 

A gazdag kulturális örökséggel (közte a XVI. századi Belém-toronnyal) büszkélkedő főváros Portugália 

kiemelkedő kereskedelmi, ipari, turisztikai és innovációs központja. Az uralkodó könnyűipar mellett a nehézipar 

több ága (olajfinomítás, hajóépítés, elektrotechnika, cementgyártás, gyógyszervegyészet) is gyökeret vert, s a 

legtöbb külföldi cég itt telepedett le. A főváros és környéke különösen a fémfeldolgozásban tűnik ki; az üzemek 

mérete itt nagyobb, mint Észak-Portugáliában. A Tejón átívelő első függőhíd megépülése (1966) a déli parton is 

                                                           
3 A földrajzi tényezők figyelembevételével, a hivatalos beosztástól eltérő keretben tárgyaljuk az ország regionális földrajzát. 
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lendületet adott az elővárosok fejlődésének. Ott működik Portugália vezető vaskohászati kombinátja (Seixal). A 

Tejo-torkolat déli partján épült vegyi üzemek dolgozzák fel Alentejo piritjének egy részét is (Barreiro: kénsav, 

műtrágya előállítása). A nehézipari tömörülés itt is a szerkezetváltás gondjaival küzd, ehhez azonban a 

körzetben összpontosuló kutatási-fejlesztési kapacitás kedvező feltételeket teremt. 

Setúbal (120) a körzet déli peremén, a Sado folyó torkolatánál fekvő kikötőváros. Legfontosabb iparága a 

halkonzervgyártás: az olívaolajat a környék olajütőiből, a sót a tengerparti szalinákból kapja. Újabban az olcsó 

munkaerőt és a szerkezetváltásra kapott EU-támogatást kihasználva néhány más iparág (pl. autógyártás) is 

megtelepedett a városban. Lisszabontól nyugatra, a portugál „naposparton” fényűző üdülőhelyek egész sora jött 

létre (Estoril stb.). Itt található az európai kontinens legnyugatibb pontja, a Roca-fok. 

4.6. 6. Dél-Portugália: Alentejo és Algarve 

A Tejótól az Algarve-hegységig húzódó, gyéren lakott Alentejo Portugália legegyhangúbb tája és 

legegyveretűbb gazdasági körzete. A kristályos alapzatot itt már többnyire üledékes kőzetek borítják, és az 

alacsonyabb fennsíkból csak néhány röghegység emelkedik ki. A csapadék mindössze 500–750 mm, és nyáron 

több hónapon át tart a szárazság. Bár a Tejo mentén működik néhány nagy öntözőrendszer, a roppant 

latifundiumokon folyó külterjes szárazgazdálkodás uralkodó maradt. A termékenyebb terra rossa talajokon 

általában napraforgó- és búzatáblák találhatók; ezeket két év után árpával, zabbal vagy lóbabbal, végül pedig 

ugarral váltják fel. A kevésbé termékeny laza homoktalajokon az ugarolás még hosszabb ideig tart; ilyenkor a 

földeket juh- és kecskelegelőnek használják. Öntözéssel és műtrágyázással a művelt területet még jócskán 

lehetne növelni. Az Alentejo délnyugati részén tenyésző, laza állományú paratölgyesekből kerül ki Portugália 

parafatermelésének 60%-a. Kelet felé a paratölgy mellett az olajfa is gyakoribbá válik, árnyékában ugarolással 

búzát termesztenek. A gyéren lakott régió központja, Évora (45) élelmiszeriparával, fafeldolgozó üzemeivel, 

valamint egyetemével és a világörökség rangjára emelt történelmi belvárosával tűnik ki. 

Portugália legdélibb részén a macchiával borított 500–600 m magas Algarve-hegység emelkedik. Déli lábánál 

termékeny terra rossával fedett 5–20 km széles parti síkság húzódik, amely száraz, forró mediterrán éghajlatával 

már-már Észak-Afrikára vagy Andalúziára emlékeztet. Algarve ismét a kisbirtokok, a szórványtelepülések és a 

kicsiny mezővárosok hazája. Gazdálkodása sokszínűbb, változatosabb, mint Alentejóé. A lankás lejtőkön, a 

házak körül mandula, füge, őszibarack és olajfa zöldell, a termékeny síkon pedig a mórok ideje óta kutakból 

öntözött parcellákon igen sok déligyümölcs és korai zöldség terem. Néhol még cukornád- és banánültetvények is 

feltűnnek. A tengerpartot sókertek szegélyezik; a tengerben osztrigát tenyésztenek. A sok kisebb parti városkát 

főleg a halászat hívta életre, s napjainkban az idegenforgalom élteti. A legnépesebb város Faro (40), a turizmus 

központja. 

4.7. 7. Madeira és az Azori-szigetek 

Az Észak-Atlanti-hátságból kiemelkedő, vulkáni eredetű Azori-szigeteket (2247 km2, 240 ezer l.) és Madeirát 

(794 km2, 245 ezer l.) már a XV. század elején felfedezték, majd benépesítették a portugálok. Az Afrikától és 

Európától csaknem azonos távolságban fekvő szigetek közigazgatásilag szorosan Portugáliához tartoznak, de 

szűk körű belső autonómiát vívtak ki maguknak. Napjainkban egyre több turista keresi fel őket. A kilenc 

nagyobb, sűrűn lakott szigetből álló Azori-csoport éghajlata óceáni. A nagybirtokokon kialakított kicsiny bérleti 

parcellákat az erős széljárás miatt magas kőfalak vagy élősövények védelmezik. Kb. 350 m magasságig 

gabonaféléket, korai zöldséget, dohányt és cukorrépát termesztenek; efölött a szarvasmarha-legelők kerülnek 

túlsúlyba, és itt-ott teaültetvények tűnnek fel. A partok közelében szőlőt, déligyümölcsöt, sőt üvegházban 

ananászt is termesztenek. A közeli vizeken élénk a halászat. A stratégiai fontosságú szigetcsoporton amerikai 

katonai támaszpont létesült. 

A szintén vulkáni eredetű, de délebbi fekvésű és mind Európához, mind Afrikához közelebb eső Madeira még 

az Azori-szigeteknél is sűrűbben lakott. Partközeli, szubtrópusi éghajlatú sávjában (évi középhőmérséklet: 19 

°C) az öntözött teraszos földeken nagy cukornád- és banánültetvények díszlenek, a 600 m-ig felnyomuló szőlők 

terméséből pedig világhírű bor készül. A sziget legnagyobb kikötője és közigazgatási székhelye a cukor- és 

szesziparáról nevezetes Funchal (100); közelében temették el a száműzött IV. Károlyt, az utolsó magyar királyt. 

5. Olaszország 

Szabó Pál 
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5.1. 1. Az észak–dél ellentét természetföldrajzi és történelmi 
gyökerei 

Az Appennini-félsziget országa, Olaszország (301 ezer km2) a regionális társadalomföldrajz klasszikus példája, 

ha egy országon belüli markáns területi fejlettségi ellentétet kell szemléltetni. Észak-Olaszország 

világviszonylatban kiemelkedő iparával és magas színvonalú mezőgazdaságával bátran kiállja az 

összehasonlítást Nyugat-Európa bármely fejlett térségével, míg Dél-Olaszország lassan felzárkózó 

gazdaságával, helyenként évszázados terheket hordozó társadalmi szerkezetével az elmaradottabb mediterrán 

országokhoz hasonlatos. E dualizmus hátterében földrajzi és történelmi tényezők húzódnak meg. 

Az ország északi részét félkörív formájában az Alpok déli kristályos és mészkővonulatai, valamint a 

lealacsonyodó elő-alpi zóna foglalják el. A Genovai-öböltől kiindulva – a francia és svájci határt magukban 

foglalva – a Nyugati-Alpok láncai húzódnak, melyeknek legmagasabb, jég formálta csúcsai 4000 méter fölé 

nyúlnak (Mont Blanc 4807 m, Matterhorn 4478 m). Északkeleten, Ausztria és Szlovénia irányában az 

alacsonyabb Keleti-Alpok vonulatai terülnek el. A zord hegyláncokon régen csak a hágókon (pl. Szent Bernát, 

Szent Gotthárd, Brenner), napjainkban viszont a néha 10 kilométernél is hosszabb alagutakon (pl. Simplon, 

Fréjus, Mt. Blanc, Szent Gotthárd) is át lehet már jutni. Az Alpok déli lábait kísérő morénadombság gleccser 

vájta tavak (Lago Maggiore, Luganói-, Comói- és a Garda-tó) medencéit zárja el. 

Délebbre az Alpok és az Appenninek között a kelet felé az Adriai-tenger partjára kiszélesedő Pó-síkság terül el. 

A Pó és sűrű mellékfolyó-hálózata, valamint a Keleti-Alpokból eredő szintén bővizű folyók (pl. Adige, Isonzó) 

töltötték fel hordalékukkal ezt az egykori tengeröblöt, aminek intenzitására jellemző, hogy az ókorban még 

jelentős kikötőként funkcionáló Ravenna ma már több mint 10 kilométerre fekszik a tengerparttól. 

A félszigeten végighúzódik a Ligur-, Tirrén-tenger és az Adriai-tenger közötti vízválasztó, az Alpoknál 

lényegesen alacsonyabb Appenninek. Nyugat felől változatos dombvidékek (pl. Toscana, Umbria) kísérik, 

melyek keskenyebb-szélesebb tengerparti síkságban végződnek. A keskeny félszigeten a folyók rendkívül rövid 

futásúak, s nyáron alig csörgedezik medrükben víz, vagy ki is száradnak. Szicília szigete szerves folytatása a 

félszigetnek (Szicíliai-Appenninek), legmagasabb pontja a gyakran működésbe lépő vulkán, az Etna (3323 m). 

Közép- és Dél-Olaszország instabil tektonikai állapota miatt gyakoriak a földrengések, valamint az aktív és 

posztvulkáni tevékenység, a viharos földtörténeti múltra pedig a számos kalderató, a tízezrek halálát okozó 

cataniai és messinai földrengések emléke, illetve a Vezúv lábánál fekvő Pompei halott városa emlékeztetnek. 

Olaszország területének kb. egyhatoda jut a szigetekre, de ez túlnyomórészt a két nagy szigetet: Szicíliát és 

Szardíniát jelenti. Rajtuk kívül az Appennini-félszigetet csak néhány kisebb sziget, illetve szigetcsoport kíséri; 

nevesebbek a Toscanai-szigetekhez tartozó Elba, a Lipari-szigetek (Stromboli), valamint Capri, a déli részen, 

Tunézia felé félúton pedig Pantelleria és a Pelagie-szigetek. 

Az észak–dél megosztottság egyik alapját a természeti tényezőknek északon mutatkozó kedvezőbb adottságai 

jelentik, amelyek hatása főleg a népesség földrajzi megoszlásán és a mezőgazdasági termelésen keresztül 

érvényesül, de megnyilvánul az ipari fejlődés éles területi eltérésében is. 

Az ország területének közel egyharmada hegyvidék, nem egészen egynegyed része síkság, a többi dombsági 

térszín. Míg északon találjuk az ország síksági területeinek háromötödét kitevő összefüggő, hatalmas Pó-

alföldet, addig Közép-Olaszországban és délen a szántóföldi művelésre alkalmas sík felszínek a keskeny 

tengerparti sávon, valamint a rövid futású folyók medencéi között aprózódnak fel. Észak- és Dél-Olaszországot 

éghajlatuk is elkülöníti egymástól: a félszigeten dél felé haladva egyre inkább érvényesül a mediterrán jelleg, az 

átlagos középhőmérséklet emelkedik, a csapadékmennyiség pedig rohamosan zsugorodik. A vízenergia, az 

öntözéshez szükséges víz így északon áll inkább rendelkezésre. 

Az ország területének kevesebb mint egynegyedét borítja erdő, de míg egyes északi régiókban az 50%-ot is 

eléri, addig délen nem ritka a 10%-os borítottság. A korán kipusztított erdők és a csapadék hiánya 

következtében az ország nagy területén a talajok is leromlottak, különösen délen szegények tápanyagban, sok 

helyütt rombol a talajerózió is. A Pó-alföld öntéstalajai a legtermékenyebbek. 

A Földközi-tenger medencéjébe 1300 kilométer hosszan benyúló olasz félsziget központi helyzetet foglal el a 

Mediterráneumban. Az ország földrajzi fekvése, az északi és déli területek közötti jelentős távolság, valamint az 

olasz népnek a tengerrel fennálló szoros kapcsolata (a félsziget egyetlen pontja sem fekszik a tengerparttól 100 

km-nél távolabb) az egész történelmi múlt folyamán jelentős hatással volt a társadalmi-gazdasági fejlődésre. 



 Dél-Európa  

 185  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az ország történelmének eseményei tükröződnek a regionális fejlődés különbözőségében. Az ókorban az itáliai 

tartományok fejlettsége a maival ellentétes képet mutatott, mivel a gazdasági és politikai központok délen 

alakultak ki, míg az északi térség peremvidéknek számított. A középkorban viszont az észak-olasz városállamok 

emelkedtek ki, a déli részek pedig idegen hódítók tartós uralma alá kerültek. Az ország egyesítése után a 

regionális megosztottság az országhatárokon belülre került, és az északi országrész gyors iparosodásának 

következtében tovább fokozódott. 

 Az ókorban a görögök, a föníciaiak kolonizáló tevékenysége a déli partokra, illetve Szicília és Szardínia 

szigetére korlátozódott. A Római Birodalom magját képező Itáliában szintén a déli és középső területek voltak a 

fejlettebbek. Az ókori köztársaság, majd császárság központja a félsziget közepén, a Tevere folyó völgyében 

fekvő Róma lett, melynek gazdasági, politikai, kulturális szerepkörét és népességének nagyságát nézve 

évszázadokon át nem akadt párja Európában. A római impérium bukása után gyökeresen változott a helyzet. A 

népvándorlás zűrzavaros századai után, a VIII. században Észak-Itália egy időre Európa akkori legfejlettebb 

társadalmi alakulatának, a Frank Birodalomnak részévé vált, majd a X–XI. századtól kezdve egymás után 

születtek meg és virágoztak fel területén a kisebb-nagyobb városállamok, a kapitalista termelési mód korai 

előőrsei. Közülük nem egy – mint pl. Genova, Velence – a korabeli gazdasági nagyhatalmak sorába küzdötte fel 

magát. Ugyanezen idő alatt Dél-Itália az arabok, később rövid időre a normannok kezére került, majd sok száz 

éven át az Anjou- és a Bourbon-dinasztia sorvasztó uralmát nyögte, amelynek csak 1861-ben szakadt vége. A 

két térség között elterülő feudális jellegű Pápai Állam mindvégig vezető politikai szerepet játszott a 

történelemben. 

A XVI. században az újvilági gyarmatosítás nyomán a Földközi-tenger helyett az Atlanti-óceán vált a 

világkereskedelem fő színterévé, és ez véget vetett Észak-Itália vezető szerepének. A fejlett kézműipar 

hanyatlásnak indult, de az észak-olasz területek – noha a XVIII. századtól kezdve függetlenségüket hosszú időre 

elvesztették – mindvégig Nyugat-Európa gazdasági vérkeringésében maradtak, így a modern tőkés fejlődés 

előfeltételei is itt alakultak ki. 

Az egységes Olaszország létrejötte (1861), a zárt nemzeti piac megteremtése, a Szuezi-csatorna megnyitása 

révén fellendülő kereskedelem kedvező feltételeket teremtett az ipari forradalom kibontakozásához, ami 

azonban főleg az – iparosításhoz szükséges természeti erőforrásokkal is jobban ellátott – északi területeket 

gazdagította. Dél-Olaszország félgyarmati sorba süllyedt, s gyorsan szaporodó népessége csak tömeges 

kivándorlással tudott enyhíteni nyomorán, az egyre égetőbb földínségen, munkanélküliségen. A félsziget 

államalakulatainak egyesülése révén kialakult, országhatáron belüli területi egyenlőtlenségek mérséklése 

évszázados feladatokat adott a mindenkori olasz államvezetésnek. 

A hosszan elnyúló országterület nehezen forrt össze egységes nemzeti piaccá, s ebben az olyan egyszerű 

tényezők is szerepet játszottak, hogy az iparosodó Észak-Olaszországtól földrajzilag is, de a fejletlen úthálózat 

miatt is sokkal messzebb estek és nagyobb költséggel voltak elérhetők a déli tartományok, mint Nyugat- és 

Közép-Európa legtöbb fejlett körzete. 

Az ország gazdaságának az I. világháborúig tartó első nagy fellendülési periódusában a regionális különbségek 

tovább nőttek, sőt a világháborúból győztesen kikerülő ország területi gyarapodása –Dél-Tirol, az Isztriai-

félsziget és a dalmát tengerpart egy részének megszerzése –révén regionális sokszínűsége fokozódott. Az 

ellentétet fokozta a két világháború között hatalomra jutott fasiszta kormány autark gazdaságpolitikája, mely az 

északi régiók ipari, a déli régiók mezőgazdasági fejlesztését preferálta. A II. világháborúból vesztesként 

kikerülő Olaszországban a két nagy országrész közti különbségek zenitjükre értek. 

5.2. 2. Válasz a dualizmusra – az olasz regionális politika 

Olaszország már a kezdetektől tagja az európai integrációnak, és a II. világháborút követő gyors gazdasági 

felzárkózás után –déli területeinek visszahúzó ereje ellenére –tartja a lépést a fejlett európai országokkal. Egy 

főre eső GDP-je az EU25 átlagát meghaladja (2005: 24 300 euró), de a regionális eltérések jelentősek: az északi 

térség értéke egynegyeddel felülmúlja az Unió átlagát, a déli rész értéke pedig ugyanennyivel elmarad attól. 

Az országban kialakult regionális fejlettségi különbségek fokozatos előtérbe kerülése párhuzamba állítható az – 

elmúlt száz évben politikai és társadalmi viták kereszttüzében álló – olasz közigazgatásban lezajlott jelentős 

változásokkal, a kibontakozó decentralizációval és a regionalizmus fejlődésével. Az egyesítéskor kialakított 

központosított rendszer a II. világháború után folyamatosan gyengült az önkormányzati közigazgatás javára. Az 
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1970-es évek közepén a regionális szint4politikai döntéshozatali ereje megnőtt, és a közös piaci támogatási 

programok szükségessé tették a régiók közjogi funkcióinak további erősítését; így pl. az olasz régiók 

törvényhozói hatalommal rendelkeznek, ami megkülönbözteti őket a településektől és a provinciáktól 

(megyéktől) (Horváth Gy. 1993). 

A jelentős fejlettségi különbségek felszámolására az első komoly kísérletet a nemzeti regionális politika 

legnagyobb szabású vállalkozása, a Dél-Olaszország felzárkóztatására irányuló Mezzogiorno-program 

jelentette. 

Az 1950-ben indult és több mint negyed évszázadon át tartó fejlesztési program kezdetben a mezőgazdaságot 

preferálta; fő célja az volt, hogy a déli térségben a jövedelmek emelkedése révén az északi ipar számára 

kedvezőbb piaci feltételeket teremtsen. Az elképzelések részleges megvalósulása és az erős kritikák miatt 1957-

ben a Déli Iparfejlesztési Törvénnyel koncepcionális fordulat következett be a programban: a jelentős ipari 

cégek leányvállalatainak letelepedését ösztönző kedvezményekkel és nagy állami beruházásokkal az ipar 

támogatása került előtérbe, valamint a „növekedési pólus” elmélete alapján iparfejlesztési körzeteket és 

gócpontokat jelöltek ki, ahol anyagi támogatásban részesítették a kis- és középvállalatokat. Annak ellenére, 

hogy a helyi vállalkozások fejlesztése kiemelt cél volt, mégis a tőkeerős északi és külföldi nagyvállalatok 

kerültek helyzeti előnybe, és sorra létesítették – a perifériák iparosításának szokásos módszerét követve – a 

munkaerő- vagy nyersanyagigényes, környezetszennyező gyáregységeiket; ágazati szempontból az energetikai, 

petrolkémiai és acélkohászati beruházások domináltak. A nagyvállalatok déli ipartelepítésének második 

hullámában már megjelentek az északi húzóágazatok is, például az autóipar, és míg a kívülről irányított, 

tőkeintenzív nagyüzemek képtelenek voltak a helyi gazdaságba beágyazódni („sivatagi katedrálisok”), addig a 

szélesebb körű bedolgozói hálózatot alkalmazó, alkatrészeket, részegységeket gyártó üzemek hatékony 

megoldásnak bizonyultak (Fiat-modell). A programot és a hozzá kapcsolódó támogatásokat alacsonynak ítélt 

hatékonysága miatt 1975-ben beszüntették (Horváth Gy. 1993). 

A Mezzogiorno fejlesztési programnak számtalan kudarca, köztük a megalapozatlan beruházások, valamint az 

optimista remények meghiúsulása ellenére pozitívuma, hogy gazdasági és társadalmi változásokat indított el az 

elmaradott déli térségben. Ezek közül a leglényegesebbnek a modern gyáripar megjelenése tekinthető, de 

kedvező irányzatok bontakoztak ki a foglalkozási szerkezet átalakulásában és az infrastruktúra fejlődésében is. 

A déli régiók bekapcsolódtak az ország gazdasági vérkeringésébe, és a két országrész közötti kohézió erősödött. 

A Mezzogiornónak az országon belüli relatív pozíciója viszont az északi területek nagy ütemű fejlődése miatt 

alig változott. 

A fejletlen Dél-Olaszország lassú emelkedését nagyobbrészt a jóléti államnak a személyi jövedelmet emelő 

szolgáltatásai, a korábban kivándorolt olaszok átutalásai, a növekvő turisztikai bevételek és csak kisebb részt az 

állami beruházások mozdították elő. Az olasz kormányok az átfogó programok és a költségvetési milliárdok 

ellenére a különféle társadalmipolitikai okok, különösen a politikába és a közigazgatásba begyűrűző korrupció, 

valamint az északi ipari csoportok és a déli bürokrácia szövetsége miatt nem értek el átütő sikereket a kérdésben 

(Horváth Gy. 1993). 

Az 1970-es évektől a klasszikus iparágak válsága, így a fejlődésre gyakorolt hatásukban való hit megingása, 

valamint a támogatásból kimaradt „Harmadik Olaszország” (leginkább Emilia-Romagna és Veneto) feltűnően 

sikeres gazdasági növekedése új irányvonalakat jelölt ki a regionális politikában. E térség egyaránt eltér az 

ország tradicionális ipari centrumától („Első Olaszország”)és a fejletlen déli országrésztől („Második 

Olaszország”): itt a piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó helyi tulajdonú kis- és középvállalkozásokra s a 

helyi innovációkra alapozva, állami támogatás nélkül indult el a látványos fejlődés (Hamilton, I. 1999b). Az 

olasz regionális politikában ekkor került előtérbe az innovációs hajlam fokozása, a helyi adottságok jobb 

kihasználásának ösztönzése, valamint az erősödő regionalizmusnak köszönhetően a decentralizált döntési és 

támogatási struktúra. 

Az 1950-es évekre jellemző, klasszikus duálisnak (észak–dél) értelmezett térszerkezetben Északnyugat-

Olaszország fejlettsége meghaladta Északkelet- és Közép-Olaszországét, és mindhárom térség felette állt a 

Mezzogiornónak. A változás következtében Északkelet felzárkózott Északnyugathoz, sőt régiói lekörözték a 

klasszikus ipar válságát megélő Liguriát és Piemontét. Közép-Olaszország is felzárkózásnak indult, és bár nem 

                                                           
4 Az 1947-es olasz alkotmány rögzítette az új területi-közigazgatási egységeket, az ún. régiókat. Jelenleg a 15 rendes és 5 különleges 
(autonóm) jogállású (Szicília, Szardínia, Valle d‟Aosta, Trentino-Alto Adige és Friuli-Venezia Giulia) régió az EU területi rendszerében a 

NUTS 2 szintnek felel meg. (Trentino-Alto Adige azonban több regionális statisztikai adatsorban két külön egységként jelenik meg.) 

Emellett létezik egy – az olasz statisztika által is használt – hármas beosztás: Észak, Közép és Dél; ezek határai a régiók határaihoz 
igazodnak: Közép-Olaszország négy régiója (Toscana, Lazio, Umbria és Marche) választja el Északot Déltől. 
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jutott még olyan szintre, mint északi szomszédai, a számottevő fejlettségi lemaradás tőle délre kezdődik (56. 

ábra). 

 

56. ábra  > Az egy főre jutó GDP regionális különbségei Olaszországban (2003) 

A másik változást az okozta, hogy az Európai Közösség szintjén is kibontakozott a regionális politika, és ennek 

köszönhetően jelentős anyagi támogatásban részesültek Olaszország déli tartományai. A közösség regionális 

politikájához való igazodás ugyan szigorúbb feltételeket követel, de az erősebb kontroll hatására nagyobb 

sikerek is elvárhatók tőle. Az 1980 óta eltelt időszakra vonatkozó vizsgálataink azonban e várakozásokat még 

nem igazolják, a regionális különbségek stagnálnak. 

A GDP és a népesség regionális eloszlásának összevetésére alkalmazott módszerünk a Hoover-index 

kiszámításán alapul: 
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Ahol  régiónak az ország GDP-jéből való részesedése (%);  régiónak az ország népességéből való 

részesedése (%). 

A mutató értéke minimális (0%), ha a két jellemző területi megoszlása teljesen azonos, maximális értéket 

(100%) akkor kapunk, ha a két összevetett jellemző egész volumene egymástól eltérő területegységekben 

összpontosul (a módszer részletesebb leírását lásd Nemes Nagy J. [szerk.], 2005). 
 

 
1951 1961 1970 1980 1990 1995 2000 2003 

Hoover-

index 
15,1 14,5 11,7 11,1 11,6 12,3 12,0 11,3 

A kapott értékek azt tükrözik, hogy az 1950–60-as évekre jellemző kiugró regionális fejlettségbeli különbségek 

csökkentek, aminek magyarázata, hogy Lombardia, Piemonte, Liguria régióknak a GDP-ből való rendkívül 

magas részesedése kisebb lett; azonban ez nem a déli területek, hanem a dinamikusan fejlődő Harmadik 

Olaszország régióinak javára történt. Az 1980-as évektől a regionális fejlettségi különbségek kis mértékben 

emelkedni kezdtek, majd az ezredforduló óta, ha csekély mértékben is, de ismét csökkennek. Ez azonban 

szerény ingadozás, s mögötte a korábbi tendenciák lelassult formája és egyes régiók különböző, enyhén 

hullámzó fejlődési pályái állnak. Az elmúlt évtizedek markáns folyamata tehát az, hogy a déli országrész 

térségeinek régóta hasonló fejlettségi képe mellett az északi terület nagyjábóli egyveretűsége is kialakult, a kettő 

között pedig egy fejlettségi lejtő húzódik Közép-Olaszországon át (Szabó P. 2002). 

5.3. 3. Vándorló népesség 

Olaszország 58,5 millió lakosával a kontinens legnépesebb államai közé tartozik, és 194 fő/km2-es 

népsűrűségével messze felülmúlja a többi európai mediterrán országot. A népesség növekedése a függetlenség 

kivívása és az ipari forradalom kibontakozása nyomán felgyorsult, s a XX. század elején érte el a leggyorsabb 

ütemet. Azóta fokozatosan mérséklődött a népesség gyarapodása, de napjainkban is tart. A népességváltozás 

egyik komponense, a születések és halálozások szaldója az 1990-es évek elején pozitívból negatívba váltott, így 

napjainkban már a csekély természetes fogyás jellemzi az országot, vagyis a népességnövekedés jelenleg az 

évről évre növekvő nyereséggel záró migrációs mérlegnek (2004-ben 380 ezer fő) köszönhető. A termékenységi 

mutató rendkívül gyors csökkenése és alacsony szintje viszont az olasz népesség elöregedésének és számszerű 

apadásának irányába mutat. 

A XIX. század nyolcvanas éveitől kezdve napjainkig mintegy 12 millió olasz hagyta el végleg hazáját, s 

telepedett le főleg a tengerentúli területeken. A kivándorlás ennél jóval nagyobb volt, de az emigránsok jelentős 

hányada hosszabb-rövidebb idő után visszatért hazájába. Különösen a II. világháború utáni kivándorlók tértek 

haza nagy számban. A legnagyobb olasz, részben már asszimilálódott kolónia az Amerikai Egyesült 

Államokban él (az USA statisztikája szerint mintegy 1 millió lakos használja otthonában az olasz nyelvet), 

mellette Dél-Amerikában, főleg Argentínában élnek kisebb csoportjaik. Az 1960-as években még 1,5 millió 

olasz állampolgár dolgozott az ország határain kívül, főleg Svájcban, Németországban és Franciaországban. Az 

utóbbi években azonban a fogadó országokban visszaesett a munkaerő-kereslet, maguk is jelentős 

munkanélküliséggel küszködnek, ezért megindult a vendégmunkások kényszerű hazatelepedése. Ma is van 

szerényebb mértékű vendégmunkás-kiáramlás, de már nem Dél-Olaszország képzetlen parasztjai, hanem az 

északi régiók kvalifikált munkavállalói sorából. Egyrészt e folyamatnak, másrészt a fejlődő világból – 

elsősorban a Maghreb-országokból, Egyiptomból, Etiópiából, Szomáliából és Dél-Ázsiából – bevándorlóknak 

köszönhetően Olaszország a kivándorlók országából befogadó országgá vált. A balkáni konfliktusok miatt az 

1990-es években megnövekedett az egykori Jugoszlávia utódállamaiból és Albániából érkező menekültek 

száma, újabban pedig sok vendégmunkás jön legális vagy illegális munkavégzésre más egykori szocialista 

országokból is. A 2000-es évek elején mintegy 2 millió külföldit tartanak számon az országban. 

A lakosság nemzetiségi szempontból alapvetően egyveretű, de azért számos etnikai színfoltot találunk az 

országban. A mintegy 1,3 milliós lélekszámú szárdok Szardínia szigetének lakói, mely Olaszország autonóm 

része. Nincs egységes szárd nyelv, számos változatát használják, így a közoktatás olaszul folyik. Az osztrák és 

szlovén határ mentén él a rétoromán nyelvcsaládba tartozó, friuli nyelvet beszélő őshonos kisebbség (kb. 700 

ezer fő). A középkorban még önálló államot alkotó nép ma autonómiáért küzd, főleg mióta lakhelye belesimul 
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Friuli-Venezia Giulia régióba, amelynek központjává a friuliak lakta körzeteken kívül eső Triesztet tették. 

Szintén a rétoromán nyelvek közé tartozik a ladin, amelyet a térségben mintegy 40 ezren beszélnek, a Triesztben 

összpontosuló szlovének lélekszáma pedig 55 ezer. Jelentős még a Dél-Tirolban (Alto Adige) élő, közel 300 

ezer német anyanyelvű (osztrák) kisebbség, amelynek nyelvhasználati, kulturális jogait és területi autonómiáját 

az évtizedeken át tartó olaszosító politika után az 1980-as évekre sikerült megnyugtatóan rendezni. Ugyancsak 

autonómiát élvez az Aosta-völgy francia ajkú lakossága (kb. 200 ezer fő, Valle d‟Aosta). Az ország 

kisebbségeihez tartozó, hivatalosan jegyzett albánok a középkorban itt szolgált és letelepült zsoldosok, valamint 

a török elől menekültek leszármazottai. A statisztikák 100 ezer albán nyelvű lakost tartanak nyilván, de az 

illegálisan itt tartózkodókkal együtt számuk ennél jóval több. Főleg a nagyvárosokban, a kikötővárosokban 

(halászok, hajósok) és Dél-Olaszország mezőgazdasági térségeiben (idénymunkások) élnek. 

Az olasz nép mélyen vallásos, az ország lakosságának több mint 90%-a római katolikus. Olaszországban erős 

hagyományai vannak a vallásnak, de az észak–dél ellentét még itt is érezteti hatását: az értékrendjében 

tradicionálisabb délről északra haladva csökken a templomi esküvők aránya a polgári esküvőkéhez képest. 

Sajátosan alakult a természetes szaporulat mértéke az északi és déli területek viszonylatában. Az iparosodott 

északi tartományokban a születési arányszám alacsonyabb, a halálozási arányszám pedig magasabb volt, mint a 

déli mezőgazdasági körzetekben. A gazdaságilag fejletlen, az iparosodásban és városodásban elmaradott, 

túlnépesedett Dél-Olaszország népességének köréből természetes folyamatként jelentkezett az északra 

vándorlás. (Például 1960–1971 között több mint 4 milliónyian vándoroltak északra.) Az 1990-es években 

északnyugaton már nem volt bevándorlási többlet, a belső migráció főleg Északkelet- és Közép-Olaszországba 

irányult (Vidéki I. 1998). A déli országrészben, Szicíliában és egyes északi körzetekben még napjainkban is van 

némi természetes szaporodás, amely azonban már nem tudja ellensúlyozni az ország más térségeire jellemző 

természetes fogyást. 

A népesség aktivitási rátája európai viszonylatban alacsony, aminek oka, hogy a dél-európai országokra 

jellemzően a nők kisebb arányban vannak jelen a munkaerőpiacon. Az aktivitási ráta értéke az országon belül 

dél felé haladva csökken, ami jelzi, hogy ebben az irányban erősödnek a társadalmi tradíciók. Az ország 

foglalkozási szerkezete az ezredfordulón a hasonló fejlettségű európai országok értékeit tükrözi (mezőgazdaság 

4,4%, ipar 30,7%, szolgáltatás 64,9%), de az elmaradottabb déli régiókban még mindig nagy szerepe van a 

mezőgazdaságnak, a munkaerő számottevő részét, helyenként 10–12%-át foglalkoztatja. A munkanélküliség az 

Európai Unió átlaga körül mozog (2004: 8%), és szintén a déli régiók emelkednek ki a sorból, egyes esetekben 

10% feletti értékeikkel. Délen a fejletlen ipar a lakosság kisebb hányadát foglalkoztatja, így a mezőgazdaságból 

felszabaduló munkaerő – ha nem vándorol északra – a munkanélküliséget növeli. A szolgáltatási szektor viszont 

nem mutat olyan éles területi különbséget, mint a másik két ágazat, mivel az idegenforgalom délen is virágzik, 

és a foglalkoztatásban jelentős szerepe van. Ezek alapján érthető, hogy az egy főre eső GDP mellett a földrajzi 

helyzet, konkrétan az észak–déli elhelyezkedés, számos más társadalmi-gazdasági mutató eloszlásában is 

meghatározó tényező (57. ábra). 
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57. ábra  > A gazdasági jellemzők regionális különbségei Olaszországban 

Az olasz népszámlálás nem különbözteti meg a városi, illetve falusi településeket; becslések alapján a 

népességnek közel 70%-a él városias településekben. Délen alacsonyabb a településsűrűség, viszont magasabb a 

települések átlagos lélekszáma. 

Olaszország városfejlődése hosszú múltra tekinthet vissza: Észak- és Közép-Olaszországban már a IX–XIII. 

század között sűrű városhálózat alakult ki jelentős, korai polgárosodás kíséretében, míg délen az ókori alapokon 
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csupán néhány tengerparti város fejlődött. A II. világháborúig lassú volt a városodás, de azután az ipari 

konjunktúra meggyorsította a folyamatot. A főváros, Róma nem vált a gazdasági fejlődés gyújtópontjává, 

aminek következtében a városok nagyságrendi megoszlása, a különböző méretű és rangú központi települések 

hierarchiája egészségesebb képet mutat Olaszországban, mint például hazánkban. A legnagyobb lélekszámú 

Rómán (2,6 millió) kívül – elővárosok nélkül – még öt nagyváros lélekszáma haladja meg a 600 ezret; közülük 

három (Milánó, Torino, Genova) északon, kettő (Nápoly, Palermo) délen található. Olaszországban egyetlen 

város sincs monopolhelyzetben, egyik se sajátította ki túlságosan egyoldalúan a gazdasági, illetve adminisztratív 

és kulturális szerepköröket. Érdekesség, hogy nem a főváros, hanem Milánó a gazdaság vezető városa. 

Olaszország népességének fele nagyvárosi agglomerációkban él, melyek lélekszáma emelkedik, így ezek 

eloszlása határozza meg a népesedési folyamatok területi megoszlását is. Az északi városok nagy részét már jó 

ideje a szub- és dezurbanizációs periódus jellemzi, a kiköltözés váltja ki tágabb környékük újranépesedését; 

Dél-Olaszország nagyvárosai esetében viszont csak az elmúlt években indult meg a lassú szuburbanizáció. 

A városok területi eloszlása nagyon egyenlőtlen, többségük északon található. Bár északon – különösen 

Lombardiában és Emilia-Romagnában – rendkívül sűrű a városhálózat, a nyugat-európai tömörülésekhez (Ruhr-

vidék, Midlands) mérhető városhalmaz nem fejlődött ki. A legnagyobb agglomeráció Milánót veszi körül (7 

millió fő), innen nyugatra Torinóig és délre Genováig szintén gyors és intenzív a városodás. A lombard városok 

csoportjához két, vonalasan kifejlődött várossorozat csatlakozik: az egyik az Alpok lábainál futó útvonalakhoz 

tapad, a másik az Appenninek északi lejtőjéhez simulva délkeleti irányban húzódik, délről keretezi a Pó-

síkságot. Kisebb méretű várossűrűsödés színtere az Arno medencéje, valamint Dél egyetlen, de jelentős 

városodott körzete Nápoly és Salerno között. 

Az olasz falvak átlagos mérete nagyon eltérő az ország különböző részeiben. Az ezer lakosúnál kisebb 

falvaknak kevesebb mint egynegyede jut a Mezzogiorno területére. Itt a falusi népesség nagyobb része is zárt, 

külsőleg városias jellegű településeken él. Ennek oka, hogy a saját birtokkal nem rendelkező nagyszámú 

földművesréteg nem kötődött a földhöz, a régebben védelmi célokat is szolgáló 10–15 ezer lakosú 

mezővárosokban rekedt. A szórványtelepülések csak északabbra, Emilia-Romagna, Toscana és Velence 

környékén terjedtek el. A legkisebb méretű falvakat északon az Alpok völgyeiben, Lombardiában, Dél-

Olaszországban pedig az Abruzzók hegyei között és Szardínia északi felében találjuk. 

5.4. 4. Az olasz gazdaság fejlődése 

Olaszországban Nyugat-Európához képest később zajlott le a polgári forradalom, és százados késéssel kezdődött 

az iparosodás. A kontinens vezető hatalmai már a XIX. század közepére levetkőzték agrárjellegüket, ám 

Olaszországban ekkor még a népesség háromnegyede a mezőgazdaságból élt. A XIX. század végén megindult 

ipari fejlődés nem terjedt ki az egész országra, elsősorban néhány északnyugati provinciára korlátozódott. A 

történelmi késés mellett hátrányosan befolyásolta az olasz gazdaság fejlődését az alapvető ipari 

nyersanyagokban, a legfontosabb energiahordozókban mutatkozó hiány is. 

A számos kedvezőtlen körülmény ellenére a II. világháború után Olaszország gyors ütemben alakult át ipari 

országgá, noha mezőgazdasági jellegéből még mindig sok vonást megőrzött. Az 1950–1963 közötti években az 

ipar megerősödése jótékony hatást gyakorolt az egész gazdasági életre: évről évre 9–10%-kal nőtt a beruházások 

aránya, ennek következtében az időszak végéig az ipari termelés megkétszereződött. Ugyanilyen ütemben 

növekedett az export értéke is, amelyben most már az ipari termékek játszották a vezető szerepet a korábban 

első helyen álló élelmiszerekkel szemben. Fellendült az idegenforgalom, egyensúlyba került az államháztartás. 

Az 1950-es években beköszöntött „olasz csoda”periódusa azonban rövid ideig tartott. A megtorpanás után ismét 

egyenletessé vált a fejlődés, ám a korábbi gyors ütemet nem sikerült újra elérni. Az olajárrobbanás, a 

nemzetközi gazdasági légkör szigorodása, a kormányozhatatlanná vált állam belső szociális és gazdasági 

feszültségei lefékezték a gazdaság növekedését. A II. világháború utáni fejlődés azonban kétségtelenül új szintre 

emelte az olasz gazdaságot, amely társadalmi termékének gyors növelése révén átmenetileg, rövid időre maga 

mögé utasította Nagy-Britanniát is, és minden téren a világ fejlett államai közé emelkedett. 

5.5. 5. Súlyát vesztett mezőgazdaság 

A XX. század utolsó két évtizedében mind a társadalmi termék előállításában, mind a foglalkoztatottságban 

gyorsan csökkent a mezőgazdaság súlya, így az ezredfordulót követően az ágazatnak a GDP-hez való 

hozzájárulása 3, munkaerőpiaci aránya pedig 5% alá esett. A mezőgazdasági termelés elég sokrétű, a déli 

citrusültetvényektől az északon fellelhető alpi szarvasmarhatartásig több típusa alakult ki, de fő jellemzője a 

növénytermesztés túlsúlya, a mediterrán mezőgazdasági kultúra terményeinek előállításából világviszonylatban 
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is előkelő részesedése. A déli tartományokban nagyobb szerepe van a mezőgazdaságnak (10% feletti 

foglalkoztatás), de az értéktermelés szempontjából az északi terület, különösen a Pó-síkság emelkedik ki. 

A mezőgazdaságilag hasznosított terület az ország több mint felére terjed ki, ennek 57%-a szántó, 23%-a rét és 

legelő, és páratlanul magas – 20%-os – a fás kultúrák és a kertek részaránya. A legtöbb szántóterület a Pó-

síkságon, az Adria partszegélyén és Szicília területén található. 

A birtokoknak több típusa alakult ki az országban. Az első típust a farmer által művelt, saját vagy bérelt 

birtokok alkotják; ezek többnyire kis- és középméretű üzemek (kb. 1,9 M), amelyek a mezőgazdasági területnek 

mintegy 3/4-ére terjednek ki. A családi munkaerő általában elegendő a fenntartásukhoz. A társadalmi 

elégedetlenség miatt 1950-ben végrehajtott, nagyobbrészt a déli térségeket érintő földreform során – a 

tulajdonosok kárpótlása mellett – több mint százezer család jutott 4–10 hektárnyi saját földhöz. Ennek ellenére 

még mindig számottevő arányt képvisel Dél-Olaszországban a latifundium, ahol a bérlő bérleti díjat fizet a föld 

használatáért. A második típusba a tőkés mezőgazdasági üzemeket soroljuk. Ezek általában nagyméretűek, 

nagyszámú bérmunkással termelnek, s – elterjedve az egész országban – a mezőgazdaságilag művelt 

területeknek valamivel több mint 20%-át foglalják el. A harmadik típusba a mezzadria-szisztéma keretében 

hasznosított birtokok tartoznak. Ez a felesbérleti rendszer – a vegyes gazdálkodáshoz kötődve – főleg Közép-

Olaszországban terjedt el; a bérlőnek a föld használatáért a termés egy részét át kell engednie a jobbára városban 

lakó, értelmiségi foglalkozású tulajdonosnak. Az ebbe a típusba sorolt birtokok száma ma már nagyon csekély. 

Az átlagos birtokméret 10 ha körüli. A nagyobb birtokok a ritkábban lakott területeken terjedtek el, míg a 

kisebbek a sűrűn lakott agrárterületeken gyakoribbak. Egyetlen kivétel a sűrűn benépesült Pó-torkolatvidék, 

ahol a nagybirtok vetette meg lábát. 

A legfejlettebb gazdálkodást folytató térség – Lombardiát és Emilia-Romagnát beleértve – a Pó síksága, ahol 

hosszú történelmi előzményeken alapuló, intenzív, sűrű csatornahálózatra támaszkodó – helyenként 

lecsapolással, helyenként öntözéssel párosuló – tőkés mezőgazdálkodás folyik. Európa egyik legfejlettebb 

agrárkörzete ez, ahol az állattenyésztés szerepe jelentős. Olaszország a mezőgazdaság modernizálásában, 

gépesítésében általában elmaradt a nyugat-európai országoktól, csak a Pó-síkság gazdálkodása érte el azok 

színvonalát. Ma is itt működik az ország mezőgazdasági gépparkjának java része. Hasonló a helyzet a műtrágya-

felhasználással is, noha egyes déli körzetekben is sokat fejlődött a talajerő-visszapótlás. 

Az olasz mezőgazdaság értéktermelésének legfontosabb tényezői a fás kultúrák. Területükből a szőlők 30%-kal, 

az olívaültetvények 45%-kal részesednek; a többi különféle csonthéjasokra, citrusfélékre és más 

gyümölcsfajtákra jut. A szőlőtermelésben Olaszország világelső (7–9 M t), a Föld termelésének több mint 10%-

ával. Ennek azonban mintegy 15%-a – a túlnyomórészt Dél-Olaszországban termesztett – csemegeszőlő, így a 

bortermelésben (50–55 M hl) Franciaország általában megelőzi. A borszőlő legnagyobb termőkörzetei Puglia, 

Szicília, Veneto és Emilia-Romagna régiókban találhatók, de a leghíresebb a toscanai Chianti-hegység bora. Az 

előállított borok fele-fele részben fehér, illetve vörös és rosé jellegűek, és mintegy 40%-uk ún. asztali bor. 

Jelentős mennyiség kerül exportra belőlük. Itália olajbogyó-termelése szintén a világ élvonalában van. Az 

olívaolaj-előállításban Spanyolország mögött a második a világranglistán (600–700 ezer t), ám olyan magas a 

belföldi fogyasztás, hogy rossz termés esetén még importálnak is. Az olajfák 85%-a Rómától délre – főleg 

Pugliában és Calabriában – található. A citrusfélék termelésében Itália Spanyolország után a második 

Európában. A narancs és citrom nagyobbrészt délről, Szicíliából, Calabriából és Campaniából származik. Az 

olasz gyümölcsösökből emellett nagy mennyiségű körte, alma, mandula kerül piacra. 

A zöldség szintén jelentős a kivitelben; termelése az ország egész területén elterjedt. Az olasz konyha 

tradicionális eleme a paradicsom; az ország Európa vezető termelője (6,5–7,5 M t). A korai paradicsomnak 

négy speciális termőkörzete is van: Nápoly környéke, Bari körzete, Emilia-Romagna és Szicília. 

A szántóföldi növények közül a legfontosabb a kukorica (10–11 M t), a gabonatermés mintegy felét adja. A 

csapadékosabb Észak-Olaszországból kerül ki túlnyomó része, kisebb hányada takarmányként szolgál. A 

gabonatermésből kb. egyharmad arányban részesedik a búza (6–8 M t), jelentős része a tészta készítéséhez 

használatos kemény (durum-) búza. A termesztése az egész országban elterjedt, de a fő körzete Toscana, 

valamint a félsziget déli részén fekvő Puglia, Basilicata, illetve Szicília. Az európai viszonylatban listavezető 

rizstermelés (1,2–1,4 M t) döntően Piemonte és Lombardia területére koncentrálódik. Olaszország – a jelentős 

termésingadozás ellenére – Európa vezető szójatermelője (500–800 ezer t), és a dohány esetében is csak 

Görögország előzi meg (110–120 ezer t). A nemzetközi viszonylatban jelentős kendertermelés fontosabb 

termőterületei a Pó alsó folyása mentén, továbbá Nápoly környékén találhatók. A csapadékhiány, az öntözés 

magas költségei korlátozzák a takarmánytermelést, amely így is 30%-át veszi igénybe a szántóterületnek. 
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A szántóföldi kultúrák, különösen a gabonafélék, gyakran kombinálódnak fás kultúrákkal – a gabonatáblát 

gyümölcs- vagy olajfasorok szelik át –, sőt nem ritka a harmadik elem megjelenése sem, azaz az egyes 

gyümölcsfák között szőlőt futtatnak. Ez a jellegzetes olasz „kevert kultúra”,amelynek révén a szűkös termőföld 

teljes kihasználására törekednek, másrészt a különböző kultúrák terméseredményei esetenként kiegyensúlyozó 

szerepet töltenek be: a gyengébb aratást ellensúlyozza a bő gyümölcs- vagy szőlőtermés és megfordítva. 

Ugyanakkor azonban egyik kultúra sem művelhető korszerűen. 

Az állattenyésztés kisebb mértékben járul hozzá a mezőgazdasági termeléshez. A takarmányigényesebb 

háziállatokat (szarvasmarha, sertés) inkább északon, az igénytelenebbeket (juh, kecske, ló, szamár, öszvér) 

délen tenyésztik. Az európai mércével jelentős számú baromfiállomány az egész országban elterjedt. Az Alpok 

hegységkeretén a szarvasmarha-tenyésztés sajátos helyi formája, a transhumance alakult ki: a telet istállóban, a 

nyarat hegyi legelőkön töltik az állatok. Az állati eredetű termékek közül csupán a sajt – a világtermelés 7%-

ával – nemzetközi jelentőségű, egyes fajtái világhíresek (pl. gorgonzola, mozzarella, parmezán), akárcsak több 

olasz húskészítmény (pl. pármai sonka). A mediterrán típusú táplálkozás sajátosságai változóban vannak: az 

eddigi fő táplálék, a tésztafélék fogyasztása mérséklődik, viszont gyorsan nő a korábban alacsony 

húsfogyasztás. Ehhez a hazai halászat mindössze évi 350–450 ezer tonna hallal járul hozzá, amit behozatallal 

kell kiegészíteni. 

5.6. 6. Ipari hatalom nyersanyag nélkül 

Olaszország Dél-Európa iparilag legfejlettebb országa, noha az iparosodás hulláma ide is elég későn érkezett el. 

A viszonylag nagyméretű nemzeti piac kialakulása – az ország egyesítése után – lendületet adott a gyáripar 

fejlődésének, ezekben az években sorban születtek meg az olasz ipar ma is híres óriásai, mint a Pirelli gumigyár 

és a Fiat. Az olasz ipar lassan, folyamatosan növekedett, a II. világháború kitörésekor már néhány jelentős 

ágazattal rendelkezett (gépgyártás, textil- és élelmiszeripar). A leglátványosabb ipari fejlődés azonban az 1950-

es években kezdődött, és a termelékenység kedvező alakulásával járt együtt. 

Kezdettől fogva Észak-Olaszország volt az ipar bölcsője, és az ország modern ipara lényegében ma is itt 

összpontosul. Az utóbbi évtizedekben létesült új déli ipari gócok – Bari, Taranto, Brindisi – csak magányos és 

nem túl hatékony előőrsök a félsziget elmaradott szegletében. Itt, a Mezzogiorno területén az ipari keresők 

számottevő részét ma is a kézműipar foglalkoztatja, bár Észak-Olaszország olcsó tömegárukat termelő gyáripara 

alapjaiban rendítette meg e réteg helyzetét. A kézművesipar még északon is sok helyütt szerephez jut, különösen 

ahol évszázados tradíciók, a hazai és külhoni piaci kereslet, valamint a turizmus éltetik: példa erre a velencei 

üveg- és textilkészítés, a Faenza környéki fazekasság, a firenzei bőráruk, ékszerek előállítása. Az elaprózott 

szerkezetet tükrözi, hogy az olasz iparnak csak néhány üzeme tömörít 10 ezernél több dolgozót, és az 5000 

fölötti létszámmal rendelkezők száma sem nagy, viszont az iparban tevékenykedő vállalkozások 93%-a 20 főnél 

kevesebb keresőt foglalkoztat. 

 Az olasz föld nyersanyagforrásai – részben szűkös mennyiségük, részben szórt előfordulásuk miatt – nem 

játszottak jelentékeny szerepet az ipar lokalizációjában, a kis bányatelepek nem duzzasztottak fel maguk körül 

ipari koncentrációkat. Kezdetben jelentősen befolyásolták az ipar letelepedését az Alpok völgyeiben létesített 

vízerőművek, s főként a fogyasztókat tömörítő nagyvárosok vonzották az ipari létesítményeket. Az importált 

nyersanyagokat fogadó néhány forgalmas kikötő (Genova, La Spezia, Nápoly, Trieszt stb.) idővel kiemelkedő 

ipari központtá növekedett. 

A legszélesebb értelemben vett ipar (bányászattal, építőiparral együtt) adja a társadalmi össztermék majd‟ 30%-

át; az ipari termelés értékének egyharmada a gépgyártásból, egyötöde a vegyiparból ered, az élelmiszer- és az 

építőipar külön-külön már csak egyheteddel járul hozzá, míg a kohászat, textilipar részesedése 10–10% alatt 

marad. A bányászat mindössze 3%-os arányt ér el, ami megfelelően tükrözi az ágazat korlátozott jelentőségét. 

A harmad- és negyedidőszaki kőzetekből felépített félsziget ércekben és energiahordozókban szegény. Sem az 

elmúlt években minimálisra csökkent – Toscanában folyó – lignittermelés, sem az északon Piemonte, délen 

Molise, Basilicata, Szicília régióiban, valamint egyes selfterületeken folyó kőolajbányászat (2004: 5,5 M t) nem 

játszik komoly szerepet az energiaszükségletek kielégítésében. Jelentősebb az ország földgáztermelése (2003-

ban 14 Mrd m3), de a nagyobb részt a Pó-medencében, a Piacenza–Parma–Ravenna vonal mentén 

összpontosuló, az elmúlt években lassan csökkenő kitermelés messze elmarad az északi-tengeri országokétól. 

Szénhidrogénekből Olaszország a világ legnagyobb importőrei között van. (Kőolajat főleg Líbiából, 

Oroszországból és Szaúd-Arábiából, földgázt pedig Algériából, Oroszországból, Norvégiából és Hollandiából 

importál.) 
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Olaszország vízerőkészleteinek nagy részét hasznosítják, és évtizedeken keresztül a vízerőművek szolgáltatták az 

elektromos áram jelentős hányadát, de ma már arányuk a 15%-ot alig éri el. A vízerőművek kiemelkedő 

szerephez az alpi tartományok, valamint az Abruzzók területén jutnak. Az elektromos áram előállításában a 

hőerőművek vették át a vezető szerepet (kb. 85%), és súlyuk folyamatosan nő. Néhány hőerőművet szénnel 

fűtenek, de a többségük földgáz-, valamint olaj-tüzelésű; utóbbiak szerepe – főként az olajár növekedése miatt – 

1990 óta számottevően csökkent, a nettó elektromosáram-termelés 25%-át adják. 

A kőolaj-finomítók vagy a kikötőkben (pl. Livorno, Taranto, Ravenna, Porto Marghera), vagy a tengerpartokról 

kiinduló – közel 2000 km hosszú – csővezetékek mellett (pl. Mantova, Cremona, Milánó) helyezkednek el. A 

milánói ipari agglomerációt több párhuzamos olajvezeték köti össze a liguri tengerparttal, ezek közül egy 

Svájcba vezet. Nemzetközi jelentőségű a Trieszt–Ingolstadt közötti vezeték. A gázt szállító vezetékhálózat eléri 

a 30 000 km-t; a tenger alatti csővezeték Algériát is bekapcsolja az olasz és európai elosztó rendszerbe. 

Ezenkívül egy másik vezetéket építenek Líbia és Szicília között is. A szektorban tevékenykedő, 1953-ban állami 

vállalatként alapított, majd részvénytársasággá átalakult ENI (integrált energetikai vállalat és olajtársaság) ma 

már Európa egyik vezető multinacionális cége; leányvállalata a Magyarországon is töltőállomásokat fenntartó 

AGIP. 

Kuriózumnak tekinthetők Toscanában az utóvulkáni tevékenységet hasznosító – annak idején műszaki 

újdonságként épült – geotermikus erőművek, melyek azonban az elektromos áramnak csak 1–2%-át adják. A 

csernobili katasztrófa miatt 1987-ben, egy referendum alapján, leállították a négy működő atomerőművet, de az 

ezek újraindításáról szóló viták gyakorta fellángolnak. 

A villamosenergia-termelés és az energiafelhasználás követi az ipar eloszlásának történelmileg kialakult 

sémáját: az előállított energia kétharmadát északon fogyasztják el. Az egyes országrészek eltérő ipari fejlettsége 

abban is kifejezésre jut, hogy északról dél felé egyre nő a háztartási energiafogyasztás aránya az ipari fogyasztás 

rovására. 

Az ország ércbányászatából az ólom és a cink (Szardínia), illetve az ezüst és a mangán ércei emelhetők ki. A 

texasi bányák század eleji felfedezéséig a szicíliai kénlelőhelyek a világtermelés 80–90%-át adták, ma már csak 

1–2%-át. A stagnáló kitermelés mellett a kénből exportra is jut. Világhírű márványt adnak Carrara bányái 

(Toscana), mellette a cement és mész előállítása is fontos. 

A II. világháborút követő évtizedekben a leglátványosabb fejlődés a vaskohászatban ment végbe. Az 

alapanyagokban szűkölködő Itáliában az elsők között alkalmazták a kohászati kombinátok tengerpartra való 

telepítését, miután a tengeri szállítás korszerűsödött és olcsóbbodott, s a nagy tömegű, hosszú távú szállítás 

technikai és költségproblémái megoldódtak. Így létesültek a Ligur-tenger partján Genova–Cornigliano, a Tirrén-

tenger mentén pedig Piombino és Nápoly kohászati üzemei. Az Adria partján Trieszt, Porto Marghera vált 

fontos centrummá. A Mezzogiorno-program keretében több kohászati üzem telepedett meg délen, ekkor vált az 

olasz acélgyártás fellegvárává Taranto. Jelentős az északi ipari városokban létesített kohászati üzemek száma is 

(Milánó, Brescia, Torino), Közép-Itáliában pedig Terni kohászata kiemelkedő. Az európai trendekhez igazodva 

csökkent mind a vas- (2004: 10,6 M t), mind az acéltermelés (2004: 28,4 M t), de az ágazat súlyát tükrözi, hogy 

az EU-ban Németország után Itália a második legnagyobb acéltermelő, és jut belőle exportra is. A 

kikötővárosokban a kohászati üzemek korábban szoros kapcsolatban álltak a hajóépítéssel, amely ma már csak a 

Genova melletti Rapallóban számottevő. A színesfémkohászat ágait is a nagy vasipari központokba telepítették, 

kivéve a helyi ólom- és cinkércet feldolgozó szardíniai kohókat. A legfejlettebb ágazatok közé tartozik a 

gépkocsigyártás, a könnyűgépgyártás és a vegyipar. Az olasz autóipar a termelés zömét adó Fiat (Fabbrica 

Italiana Automobili Torino), valamint – ugyancsak a Fiat-csoport kezében lévő – Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, 

Lamborghini sportautó márkákról nevezetes. Az autógyárakban 2003-ban 1 millió személygépkocsit és 290 ezer 

haszonjárművet állítottak elő; ez utóbbiak sorában a teherautók gyártása dominál. A termelés 25–30%-a 

exportra kerül. A gépkocsigyártás legfontosabb központja Torino (Fiat, Lancia) és Piemonte tartomány több 

kisebb városa. Jelentősebb üzemeknek ad otthont Milánó (Alfa Romeo) és Firenze (Fiat), valamint Modena 

körzete, ahol a – Forma–1-ben is vezető szerepet játszó – Ferrari (Maranello) és a Maserati készül. A Fiat 

számos kisebb telephelyet létesített délen is, melyek közül a termelés tekintetében Nápoly emelkedik ki. Kedvelt 

közlekedési eszköz a városokban a kerékpár és a moped (pl. Vespa, Piaggio), melyeknek gyártása szintén 

jelentős. A repülőgépgyártás Torinóban, a vasúti járműipar több északi nagyvárosban összpontosul. 

A könnyűgépek, elektromos készülékek gyártása az utóbbi évtizedek folyamán valóságos nemzeti iparrá vált. A 

háztartási gépek (ún. fehéráruk) közül nagy tételben állítanak elő hűtőszekrényt, mosógépet (pl. Zanussi, 

Indesit); Olaszország e téren az előkelő második helyen áll a világranglistán. Az irodagépek és számítógépek 

gyártása is számottevő, legnagyobb centrumai Északon vannak: Ivrea (Olivetti), Milánó, Torino. 
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A vegyipart számos más ágazat fejlődése ragadta magával, múltja rövid, de ma már Európa élvonalába tartozik. 

Széles körben használ fel hazai nyersanyagokat (kén, hamuzsír, só, földgáz), de importigénye is nagy (kőolaj, 

foszfát, kokszolható szén). E körülmények meg is határozzák a telephelyek nagy részét. A vegyi üzemek egy 

része a földgázlelőhelyekre települt (például Piacenza, Ferrara), mások a behozatali kikötőkben (kőolaj-

finomítók) és a piacok közelében helyezkedtek el. Az autógumi-gyártásban vezető Pirelli cég üzemei Milánó és 

Torino körül, a műszálipar zöme Lombardia textilközpontjainak szomszédságában, a műtrágyagyárak a 

mezőgazdasági körzetekben szóródnak szét. 

A textilipar az olasz gazdaság egyik tradicionális és még mindig aránylag jól prosperáló, döntően északra 

összpontosuló ága. Jelentős importra szorul az alapanyagokból, mégis a textil- és ruházati termékek terén – érték 

szerint – Európa első, a világ harmadik legnagyobb exportőre. Erősségei a minőségi termelés és a divatáruk: a 

híres olasz cégek (pl. Benetton, Fiorucci, Versace, Gucci, Valentino) diktálta divat ma is irányadó a világban. 

Az Európai Unió évről évre csökkenő textilipari munkaerejének közel egyharmadát foglalkoztatják elsősorban 

Lombardia, másodsorban Piemonte és Toscana cégei. Az ágazat sikerének alapjait a tradicionális szakmai tudás, 

a textilgyárak méretének csökkenése, s így hatékonyságának növekedése, valamint az alvállalkozói rendszer 

kiépülése révén a szakosodás, ezzel a divat változásaihoz való gyors alkalmazkodási képesség jelentik (Nagle, 

G.–Spencer, K. 1999). 

A pamutipar külföldről származó nyersanyagra épül, a pamutszövetek előállításában azonban Olaszország az 

első Európában. Legnagyobb körzete Milánótól északnyugatra terül el, egy másik Bergamótól húzódik északra 

az Alpok egyik völgyében, a harmadik pedig Torino körül található. A gyapjúipar szintén importálja 

nyersanyagát. A termelés felét tömörítő fő körzete Piemontéban – Biella körül – jelölhető ki, egy másik Veneto 

tartományban, Vicenza környékén, végül a harmadik Toscanában, Prato vidékén jelenik meg. A selyemipar 

mindmáig őrzi régi hagyományait, noha alapanyagul ma már főként műszálakat használ. Üzemei az Alpok 

szegélyén helyezkednek el, főleg Lombardia (Como), valamint Piemonte és Veneto területén. A len-, 

kenderfeldolgozás, valamint a különféle műszálas textíliák gyártása ugyancsak Lombardiában összpontosul. 

A ruha- és kötöttáruipar az egyik legnagyobb munkaerő-foglalkoztató ágazat, amely általában a többi textilipari 

körzethez csapódik, elsősorban északnyugaton, továbbá az Arno völgyében. A cipőipar központjai Milánótól 

délnyugatra (Vigevano) és északnyugatra (Varese) alakultak ki. Mindkét ágazat termékei előkelő helyen állnak 

az ország exportlistáján. Az olasz divatcikkek mellett a lakberendezési áruk (pl. csempe, bútor, lámpa) szintén 

kelendőek az egész világon. Az élelmiszeripar aránylag egyenletesen oszlik el az ország területén. 

 Az ország GDP-jéhez ma már a szolgáltatás járul hozzá a legnagyobb mértékben (kb. 70%). A szektor egyik 

alapját az Olaszországba évente látogató majd‟ 40 millió turista kiszolgálása jelenti. Az ország turisztikai 

vonzereje óriási, mivel az északi síparadicsomoktól a mediterrán tengeri fürdőhelyekig, a mesés toscanai 

dombvidéktől a festői környezetben fekvő morénatavakig, az ókori emlékektől a reneszánsz építészeti 

remekművekig mindenki talál kedvére valót Olaszországban. Számos világörökségi helyszín, illetve építmény 

vonzza a látogatókat, de a gasztronómiai élvezeteknek, a „mediterrán varázsnak” is számtalan hódolója van. 

Azonban a jobb infrastrukturális háttérrel rendelkező északi hegyvidéki és tengerparti térségek élvezik igazán a 

turizmus jövedelemtermelő hatását (Montanari, A. 1995), például a külföldi látogatók csak mintegy 15%-a 

keresi fel a déli régiókat. A számottevő belföldi turizmus (kb. 50 millió fő) esetében az arány ennél kedvezőbb 

(kb. 25%). Az olaszok azonban leginkább (kb. 40%-ban) a tengerpartokat választják nyaralásuk színhelyéül, 

míg a külföldiek körében ezt az úti célt (25%) felülmúlják a gyönyörű olasz városok (30%). 

Az ország külkereskedelme a 2000-es években egyre csökkenő értékű pozitív mérleggel zárult, sőt 2004-ben az 

import értéke meghaladta az exportét. Legfőbb exportcikkei gépipari termékek, mechanikai berendezések, 

közlekedési eszközök (az export egyharmada). Az export közel fele, az import kétharmada a kikötőkön keresztül 

bonyolódik le (58. ábra). 



 Dél-Európa  

 196  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

58. ábra  > A legnagyobb áruforgalmú kikötők Olaszországban (évi áruforgalom, 2002) 

Az olasz kikötőket két kategóriába sorolják: a haditengerészeti bázisok, illetve az egyéb (kereskedelmi, ipari, 

turisztikai, személyszállítási és halászati) funkciójú kikötők. Ez utóbbiak nemzetközi, nemzeti, regionális és 

interregionális gazdasági jelentőségű osztályokba kerülnek. Komoly problémákat okoz, hogy a kikötők 

környéke erősen beépített, ezért a terjeszkedés és a szárazföldi szállítási hálózatokhoz való kapcsolódási 

lehetőségek korlátozottak. Ezt helyenként (pl. Genova) partfeltöltéssel orvosolják. Kiemelkedő szerepük miatt 

jelentős lépés volt, hogy a magáncégek hatalmát megtörve az 1990-es évek közepén sikerült törvényi úton 

rendezni a kikötők dokkrendszereinek tulajdoni és használati jogait (Ridolfi, G. 1996). 

5.7. 7. A gazdaság centruma: északnyugat 
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Az egységes Olaszország megszületésekor fennálló, hosszú időn át fokozódó észak–dél társadalmi, gazdasági 

szakadék az elmúlt évtizedekben ugyan csökkent, de ma is súlyos gondként nehezedik az ország vállára. A 

történelmileg öröklött elmaradottság az ország déli tartományaiba és a két nagy szigetre húzódott vissza, miután 

Olaszország északkeleti és középső térségei – különböző mértékben és eltérő ütemben – felzárkóztak a 

legfejlettebb északnyugati tartományokhoz. A gazdagabb tartományokban növekszik a központi hatalommal – s 

annak jövedelem-újraelosztó hatáskörével – szemben a regionális öntudat, amelynek szélsőséges képviselői az 

1990-es években egészen az állam szétszakításának gondolatáig is eljutottak (Padánia-mozgalom). Ennek 

politikai képviseletére párt is alakult (Északi Liga). 

Az ország területének alig 20%-át elfoglaló északnyugat (Lombardia, Piemonte, Liguria és Valle d‟Aosta) 

uralkodó helyet foglal el Olaszország gazdasági életében. Három nagyvárosa – Torino, Milánó és Genova –, 

valamint a körülöttük kialakult iparvidékek együttesen alkotják az ún. ipari háromszöget. A térség 

fejlettségének gyökerei még a középkorba nyúlnak vissza: a kedvező éghajlat virágzó mezőgazdaságot hívott 

életre, a nagy esésű, bővizű folyók pedig már korán hasznosítható energiaforrást biztosítottak. A viszonylag 

könnyen járható hágókon, illetve a tengerpart mentén mindvégig élénk volt a kapcsolat Európa nyugati, az ipari 

forradalmat legkorábban elindító országaival. 

A térség mezőgazdasága magas színvonalú. Az Alpok hegységkeretén a transhumance szarvasmarha-tenyésztés 

a jellemző, a hegyláncot kísérő Fontanili (forrásvonal) és a bővizű folyók mentén pedig belterjes, öntözéses 

kultúrák alakultak ki. A nagyüzemi mezőgazdaság színtere a Közép- és Északkelet-Olaszországba is átnyúló Pó-

síkság: a szántóföldeken búza, kukorica, rizs, szálastakarmány és zöldség terem, a szarvasmarha- és 

sertésállomány jelentős része is itt található. 

A térség ipari tevékenységét a három nagyváros szervezi. Élelmiszeriparuk (pl. sajtgyártás) is régóta fejlett 

ugyan, de igazi jelentőségüket a gépgyártás, a vegy- és a textilipar határozza meg. Az Alpok láncai, az 

előterükben húzódó tavak (Lago Maggiore, Comói-tó) és a Ligur-partvidék kiemelkedő szerepet játszanak az 

olasz idegenforgalomban. 

Lombardia Olaszország egyik legfejlettebb régiója, az ország gazdasági súlypontja. Székhelye Milánó (1300), 

amelynek gazdasági és kulturális vonzása keleten Velencéig, délen Toscanáig, sőt több vonatkozásban 

országosan is érvényesül. A hatszáz évig épült dómjáról és múzeumairól, operájáról nevezetes város és előtere 

az ország legerősebb ipari koncentrációjának ad helyet, ahol a kohászattól a gépgyártásig, a vegyipartól a 

textiliparig minden jelentősebb iparág, s főként annak irányítása képviselteti magát. Tágabb körzetében a 

legendás vonóshangszer-gyártásáról (Stradivari) híres Cremona (70), északra a longobard királyok egykori 

koronázóvárosa, ma a Forma–1-es autópályájáról ismert Monza, valamint Varese (85) mind számottevő 

pamutiparral rendelkeznek. A középkori kőfaragók (comacinik) ősi fészke, Como (85) inkább selyemipari és 

idegenforgalmi központ. A Pó-síkság és az alpesi vidékek határmezsgyéjén alakult ki a Milánó utáni két 

legnépesebb lombard város, Brescia (190) és Bergamo (115). A környező hegyek ásványkincseire már régen 

kohászat és vasipar települt, melyhez Bergamóban pamutipar, Bresciában pedig gépgyártás társult. 

A másik tradicionális ipari régió Piemonte. Székvárosa az ország második legjelentősebb ipari központja, a 

sakktábla alaprajzú Torino (900), ahol Kossuth töltötte önkéntes száműzetésének utolsó évtizedeit. Déli 

elővárosában (Mirafiori) épült fel a Fiat hatalmas ipari komplexuma, és itt működik a multinacionális vállalat 

agytrösztje is. A Fiat fő profilja az autógyártás, de számos más gépipari tevékenységet is folytat. A város térsége 

otthont ad a kohászatnak, a vegyiparnak, a textiliparnak és a gépgyártásnak is. Tőle északra, az Aosta-völgy 

bejáratánál fekvő Ivrea az Olivetti műszergyár centruma. 

Az ország nyugati szegletében húzódik meg a legkisebb régió, a francia anyanyelvűek autonóm közössége, 

Valle d’Aosta. Az Alpok területére szorítkozó térség vízerőműveiről, turizmusáról és tranzitforgalmáról 

nevezetes: a hágókon és alagutakon keresztül tartja a kapcsolatot Franciaországgal és Svájccal. A kelet–nyugat 

irányban húzódó központi völgyben fekszik a székhely, Aosta (35). 

Északnyugat tengeri kapuját Liguria jelenti. Székhelye Genova (605), az ipari háromszög harmadik kulcsvárosa, 

Olaszország vezető kikötője (kőolaj, érc, szén, vegyipari alapanyagok importja), kohászati, vegyipari, hajóépítő 

és élelmiszeripari központ. Tőle délkeletre fekszik La Spezia (95) kikötővárosa, jelentékeny kőolajfinomító 

iparral. 

5.8. 8. A feltörekvő térség: Északkelet- és Közép-Olaszország 
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Olaszország második nagy körzete az Északhoz sorolt, északkeleti fekvésű Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-

Venezia Giulia, illetve Emilia-Romagna, valamint a Közép-Olaszországhoz sorolt Toscana, Umbria, Marche és 

Lazio régiókat foglalja magában. A térség a fejlettségi szintet nézve immár felzárkózott Északnyugathoz. 

10% alá esett a mezőgazdasági keresők aránya, ennek következtében az ágazat eltartóképessége stabilizálódott 

(vegyes gazdálkodás). A felszabadult, szakszervezeteken kívül maradt munkaerőt új, dinamikus és rugalmas 

kisvállalkozások szívták fel, amelyek a munkaidő- és bérkötöttségektől megszabadulva, kisvárosokba telepedve 

verseny- és exportképessé váltak (Emilia-Romagna: élelmiszer- és kötöttáruipar; Toscana: bútoripar; Marche: 

cipőipar). Részben speciális, igényes termékekkel törtek be a hazai és külföldi piac réseibe, részben a 

nagyvállalatok holdudvarában bedolgozói szerepet látnak el (Barta Gy. 1989). Ez a fejlődés magával ragadta az 

Adria menti partvidéket is, kiszakította azt a történelmi tespedésből, ugyanakkor érintetlenül megőrizte a 

korábban kialakult nagyipari gócokat, amelyekben kohászat, gép-, autó-, textil- és élelmiszeripar 

koncentrálódott. 

A Pó-síkság déli felére jellemző fejlett mezőgazdaságot Toscana, Umbria és Marche tartományokban már 

sokkal kevésbé specializált gazdálkodás váltja fel: búzát, kukoricát, szőlőt, olívát termelnek, és korlátozott 

keretek között folytatnak állattenyésztést. Ezen a hegyes-dombos területen jóval alacsonyabb a termelékenység. 

Az északon fekvő, a páratlan szépségű Dolomitokat is felölelő Trentino-Alto Adige régión belül a döntően 

német ajkú Alto Adige (Dél-Tirol) autonómiáját hosszas osztrák–olasz tárgyalások után sikerült megnyugtatóan 

rendezni. A térség városainak fejlődését a Brenner-hágón és az Adige völgyén keresztül lebonyolódott 

kereskedelem indította el. A régió székhelye, Trento (110) az elektronikai iparban jeleskedik, míg az 

idegenforgalmi központként funkcionáló Bolzano (95) alumíniumkohászata a bőséges vízenergiára települt; ez 

utóbbi város az olaszországi németek kulturális életének centruma. 

A keleti szegletben fekvő Friuli-Venezia Giulia földrajzi helyzetéből eredően az ország kelet-közép-európai 

kapuja. Székhelye, a második legforgalmasabb olasz kikötő, az olasz, német és szláv kultúra találkozásánál 

fekvő Trieszt (Trieste, 205), kőolaj-finomítóval és sokoldalú gépiparral rendelkezik. Az innen induló 

kőolajvezetékek Ausztrián keresztül Dél-Németországig érnek, kikötőjének vonzásköre pedig hazánkra is 

kiterjed. 

A Pó-síkság és az Alpok találkozásánál kialakult kelet–nyugati városvonal Veneto régió gazdasági tengelye. A 

várossor keleti végén fekvő székváros, Velence (270) gazdag történelmi múltjával, páratlan kulturális, építészeti 

emlékeivel, hangulatos lagúnarendszerével világhírű idegenforgalmi centrum, amelyet azonban máig sem 

sikerült megóvni az egyre gyakoribb tengerelöntéstől. A helyi kézművesipar (üveg) mellett a nagyipar is 

otthonra lelt, és a történelmi városterülethez keskeny földsávval csatlakozó modern elővárosokba tömörült 

(Porto Marghera: kőolaj-finomítás, vegyipar, alumíniumkohászat, gépgyártás). A városvonal jelentősebb tagjai 

az ősi egyeteméről híres Padova (210), valamint az észak–déli és kelet–nyugati közúti és vasúti forgalom 

csomópontja, Verona (260). Gazdaságukból az élelmiszeripar mellett a bútoripar, valamint a Vicenza (115) 

környéki textil- és bőripar emelkedik ki. 

A másik nevezetes várossor a Pó-síkság és az Appenninek találkozásánál, a római időkből fennmaradt Via 

Emilia mentén, az ország második legfejlettebb régiójává előlépett Emilia-Romagna területén húzódik. Az ipari 

tengely kimagasló exportképessége gépipari, textil- és ruházati, valamint élelmiszeripari termékeken nyugszik. 

A régió székhelye az Európa egyik legrégebbi egyetemével büszkélkedő Bologna (375), ahol a felsorolt 

iparágak mind képviseltetik magukat. A várostengely további jelentős tagjai nyugatról keletre: Piacenza (100), 

helyi földgázra épülő vegyiparával, Parma (175) élelmiszeriparával (tejfeldolgozás), Modena (180) autóiparával 

tűnik ki. A régió vegyipari központjai a gót és bizánci emlékekben páratlanul gazdag Ravenna (145) (kőolaj-

finomító), valamint Ferrara (130). 

Az olasz viszonylatban ásványi nyersanyagokban (lignit, magnezit, márvány) gazdag Toscana partvidékén a 

nehézipar telepedett meg, míg a belső területein a kézművesipar virágzik. Székhelye a reneszánsz bölcsője, a 

képtárairól világhíres Firenze (370); bőr- és cipőipara, valamint gépipara is számottevő. A régió nevezetessége 

még a carrarai márvány és a belőle épült dóm épületegyüttese – a ferde harangtoronnyal – Pisa (90) városában. 

A partvidéken fekvő szürke ipari kikötőváros Livorno (165), halászata, fémipara és gépgyártása emelhető ki. 

Délebbre Piombino kohászata jelentős. Prato (180) és körzetének textilipara (gyapjú) sikeresen átvészelte az 

ágazatot sújtó válságot a gyárak és a bedolgozó kisvállalkozások szoros együttműködése és a rugalmas 

specializáció révén. 

A tengerpartoktól elzárt, „zöld szívű” Umbria „Harmadik Olaszország” leggyengébb tagja. Az iparosítás 

hullámai kevésbé érték, élelmiszeriparának speciális termékeiről (borok, gomba, édesség, tészta), valamint a 
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dohánytermesztésről nevezetes. A feldolgozóipar és a kereskedelem központja a magányos hegytetőn emelkedő 

székhely, Perugia (160); közelében található a legendás hírű Szent Ferenc városa, Assisi. Délebbre fekszik Terni 

(110), a kohászattal és vegyiparral jellemezhető iparváros. 

A ritka településhálózat, a tengerpartra összpontosuló gazdaság jellemzi Marche régiót. Székhelye az Adriai-

tengerbe előreugró hegyfokon épült kikötőváros, Ancona (100) csak szerény fém- és vegyipart mondhat 

magáénak. 

Az ország sajátos helyzetű térsége a Tirrén-tenger partján fekvő nagyvárosi régió, Lazio. Fejlettsége alapján 

északhoz tartozik, de ezt leginkább a fővárosnak köszönheti. Róma körül intenzív, városellátó mezőgazdaság 

alakult ki, de az agrárgyűrűt több helyen – elsősorban délen és keleten – megtörik azok a kisebb városok, 

amelyek jelentékeny ipart vonzottak magukhoz. A Tevere folyó partján fekvő „örök város”, Róma (2550) 

megannyi pompás ókori és középkori műemlékével, valamint országos politikai, kulturális, oktatási és K+F 

szerepkörével tűnik ki, fontos közlekedési csomópont, ám gazdasági téren elmarad Milánó mögött. A város 

területébe ékelődik be Vatikán Állam. 

A 2800 éves múltra visszatekintő Róma első magja a Kr. e. VIII. században alakult ki a nevezetes hét halom 

egyikén. Idővel nemcsak a környező dombok, de – a mocsaras völgyek lecsapolása után – az alacsonyabb 

térszínek is benépesültek. Az ókori városközpont (Forum) és a hosszú városfal a császárság idején már több 

mint 1 millió lakos szolgálatában állt. A népvándorlás pusztításai után alig 10 ezer lakos tartotta fenn a település 

folyamatosságát egészen a XV. századig, amikor az Avignonból visszatelepült pápaság, valamint a polgárság 

erősödése változást hozott a város életébe. A reneszánsz jegyében újjászületett Rómára később a barokk 

építészet is erősen rányomta bélyegét. Az egyházi uralom megdöntése (1870) után az olasz királyság 

székvárosaként megerősödött, de gazdaságilag képtelen volt felvenni a versenyt az északi nagyvárosokkal. 

Róma városföldrajzi jellegzetessége, hogy a városfalak közé zárt mag a Forum Romanum hatalmas rommezeje 

miatt nem öltött városközpont jelleget, a city-funkciók ma is szórtan helyezkednek el. A város nemcsak a hazai 

közigazgatás vezető intézményeinek, de néhány nemzetközi szervezetnek (pl. FAO) is otthont ad. 

Idegenforgalmi jellegét megalapozza, hogy az ókori nevezetességek (pl. Forum, Colosseum, Circus Maximus, 

Angyalvár) mellett a középkorból és az újkorból is több építészeti remekmű, köztük számtalan katolikus 

templom maradt fenn az utókorra. 

5.9. 9. Az elmaradott Mezzogiorno 

A hagyományos dél ma is meghatározó vonásai vannak jelen a félsziget déli része (Campania, Abruzzo, Molise, 

Puglia, Basilicata, Calabria), valamint a két nagy sziget (Szicília, Szardínia) társadalmában, gazdaságában, bár a 

felszínen az utolsó fél évszázad modernizációs folyamatai érvényesültek. A földreform mintegy 120 000 

kisbirtokot (szőlő, citrusfélék) hozott létre (59. ábra), a partvidékeken jelentős ipari létesítmények születtek, az 

1980-as évek idegenforgalmi fejlesztése nyomán gyarapodtak a kisvállalkozások. A mezőgazdasági terület nagy 

része azonban még a gabonatermelő latifundiumok kezén maradt, az ipart főleg a kitermelés és az elsődleges 

feldolgozás fázisai jellemzik, és még mindig erős a maffia társadalmi-gazdasági befolyása. A fejlődés 

érintetlenül hagyta a partvidékektől távolabb eső térségeket, ahol magas a munkanélküliség. 



 Dél-Európa  

 200  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

59. ábra  > Az olasz földreform (1950) által érintett területek Horváth Gy. (1993) nyomán 

Közép és Dél találkozásánál – Laziótól az Adriáig – szegényes, önellátó vegyes gazdálkodás folyik, s ez 

jellemzi Campania, Basilicata és Calabria határos területeit is, továbbá Szardínia északi harmadát. Puglia 

(Apulia) északi felét, valamint a Tarantói-öböl mellékét főleg déligyümölcsöt, szőlőt és olívát termelő tőkés 

üzemek foglalják el. A mediterrán mezőgazdaság két jellemző típusa osztozkodik Dél többi területén. Nápolytól 

a Messinai-szorosig a parti sávon, Pugliában, továbbá Szicília keleti és déli partjain nagyon intenzív 

növénytermelést folytatnak, amelynek kiemelkedő termékei a szőlő, az öntözést kívánó citrusfélék, az olíva, 

valamint a búza. A félsziget hegyes felszínein, az Appenninek keleti oldalán, Szicília belső területein, valamint 

Szardínia déli kétharmadán a leggyengébb minőségű talajokon maradtak fenn az egykori latifundiumok, 

amelyeket tulajdonosaik apró bérletek formájában hasznosítanak. A csapadékban, állandó vízfolyásban 
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szűkölködő területeken – rendkívül alacsony termésátlagokkal – gabonát termelnek, a macchiabozótos lejtőkön 

birkát tenyésztenek. 

A nagyrészt hegyvidékes Abruzzo régió hidat képez Észak- és Dél-Olaszország között. A térségben 

szétszóródva több nagy állami és magáncég leányvállalata működik, de a helyi kézművesipar (réz, vas, fa, 

kerámia) is jól prosperál. Legnépesebb városa Pescara (125); jelentős vegyipara és nevezetes tengerparti 

fürdőhelyei vannak. 

A déli szomszédok már klasszikusan elmaradott régiók. Jelentős a mezőgazdaság szerepe, magas a 

munkanélküliség, és a nagyvárosokba tömörülő iparágak több-kevesebb sikerrel működnek. Az Abruzzo 

régióból 1959-ben kivált a ritkán lakott Molise; gazdasági centruma az élelmiszeriparral, vegy- és 

építőanyagiparral jellemezhető Campobasso (50). A félsziget keleti „sarkán” húzódik meg Puglia (Apulia), ahol 

a régión belüli fejlettségi különbségek jelentősebb eltérést mutatnak. Az ország acélipari fellegvára, Taranto 

(200) és a vegyiparáról nevezetes Brindisi (90) városokban a gazdasági krízis jegyei mutatkoznak, ami elől a 

fejlődésben elakadt élelmiszeripari centrum, Foggia (155) sem menekülhet. Ellenben a székhely, Bari (330) 

fém- és vegyipara mellett a szolgáltatási szektorban jeleskedik, az olasz csizma sarkában lévő Lecce (90) 

városában pedig a kis és közepes cégek játszanak fontos szerepet. 

Lazióhoz hasonlatos nagyvárosi régió Campania. A nevét viselő öböl partján fekszik a székhely, Nápoly (1000), 

az ország harmadik legnépesebb városa. A régió belső hegyvidéki peremei elnéptelenedtek, és a Nápolyba 

migráló népesség az ipari és szolgáltatási ágazatokban keres megélhetést. Széles ipari zóna (kohászat, 

autógyártás, textilipar, kőolaj-finomítás, élelmiszeripar) övezi, tágabb környékével együtt kiemelkedő 

idegenforgalmi központ (Vezúv, Pompei, Capri), kereskedelmi és kulturális góc. Délebbre Salerno (135) 

textilipara jelentős. 

Basilicata és Calabria régiókban tovább erősödnek a klasszikus Dél társadalmi-gazdasági jegyei. A Messinai-

szoros keleti partján, Calabria csücskében Reggio di Calabria (185) élelmiszeripari góc, vele szemben a szicíliai 

Messina (275) emellett kőolaj-finomítót vonzott magához; hagyományos kulturális központ, környékén jelentős 

az idegenforgalom. Mindkettőnek lendületet adhat, ha megvalósul a Messinai-szoros áthidalásának grandiózus 

terve. 

A Földközi-tenger legnépesebb szigete Szicília (5 millió fő). Keleti partvidékén, az Etna déli lábánál fekvő 

Catania (305) a környező termékeny síkság kereskedelmi központja. Az élelmiszeripar mellett vegy- és 

textilipar is megtalálható a vulkánkitörések és a gyakori háborúskodások miatt többször újjáépített városban. 

Délebbre az ókorban virágzó Siracusa (125) szigetre épült városa fekszik; kőolaj-finomítói és vegyipara 

számottevő. A sziget évezredes fővárosa, igazgatási és kulturális központja Palermo (675). A város iparában a 

gép- és élelmiszeripar a kiemelkedő. A másik autonóm szigetet, a ritkán lakott Szardíniát bányászat (ezüst, 

ólom, cink) és a mediterrán fás kultúrák jellemzik. Déli szegélyén fekszik legnagyobb városa, Cagliari (160), 

jelentős kőolaj-finomító üzemmel. 

6. Vatikán 

Szabó Pál 

A Vatikánvárosi Állam (0,44 km², 900 lakos) a VIII. században alapított és Olaszország újraegyesítéséig 

fennállott Pápai Állam maradványa. Az 1929. évi lateráni egyezményben az olasz állam a római Szent Péter-

bazilika és a mellette elhelyezkedő palotaegyüttes, valamint a pápai nyaraló területére elismerte a római 

katolikus egyházfő szuverenitását. A Vatikán, a több mint 1 milliárd hívet számláló római katolikus egyház 

központja, világszerte nagy erkölcsi tekintéllyel, a Föld sok országában számottevő szellemi és politikai 

befolyással rendelkezik. A Szent Péter-bazilika és a felbecsülhetetlen értékű műkincseket kiállító vatikáni 

múzeumok Róma világhírű nevezetességei. A Vatikán számos tudományos és felsőoktatási intézményt tart fenn, 

ezenkívül saját rádióadóval, sajtóval, postával, erőművel és pályaudvarral rendelkezik. 

7. San Marino 

Szabó Pál 

San Marino (61 km², 29 ezer lakos) azzal büszkélkedik, hogy Európa legrégibb köztársasága: történelme a IV. 

századig nyúlik vissza, alkotmánya 1263-ban kelt. Olaszországgal van vámunióban. Rimini kikötővárosból 
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drótkötélpályán vagy országúton évente kb. 3 millió turista jut el a hegyormon épült festői San Marino 

városkába. 

8. Málta 

Probáld Ferenc 

Málta Szicíliától délre, a Földközi-tenger medencéjének stratégiai fontosságú központjában fekvő, három 

szigetből álló ország (316 km², 405 ezer l.). 1530-ban V. Károly császár adományaként a johannita lovagok 

vették birtokukba (Máltai Lovagrend), majd 1800-ban brit gyarmati uralom alá került, és csak 1964-ben nyerte 

el függetlenségét. 2004 óta az Európai Unió – legkisebb területű és népességű – tagja. A rendkívül sűrűn lakott 

(1282 fő/km²) szigetország népessége arab eredetű máltai nyelven beszél. A harmadidőszaki globigerinás 

mészkőből és a helyenként erre rakódott korallmészkőből álló kopár szigeteken csak foltokban található terra 

rossa talaj, melyet falakkal, teraszokkal védenek az eróziótól. (Jellemző, hogy a termőföld egy részét Szicíliából 

fuvarozták Máltára [Pap N. 1999].) A szigetek 1/3-át elfoglaló megművelt területről az élelmiszerigényeknek 

csak töredékét lehet fedezni; kevés korai burgonyát, primőr zöldséget, virágot és bort viszont exportálnak is. 

A gazdaság hosszú időn át a brit haditengerészeti támaszpontok kiszolgálására rendezkedett be; miután ezeket 

1979-ben felszámolták, a foglalkoztatási gondokon a külföldi tőke beáramlását ösztönző kedvezményekkel, a 

munkaigényes iparágak és az idegenforgalom gyors fejlesztésével sikerült úrrá lenni. Ez utóbbit a napfényes 

mediterrán éghajlat (jan.: 11 °C, aug.: 26 °C, évi csapadékösszeg 400–500 mm) és a főváros, Valletta 

műemlékei (pl. a Máltai Lovagrend építményei) vonzzák a légi úton könnyen elérhető szigetországba. Az ivóvíz 

zömét kutakból, valamint tengervízből, a lepárlásnál olcsóbb, ún. RO (reverz vagy fordított ozmózis) módszerrel 

nyerik; az öntözéshez a tisztított szennyvizet is felhasználják. Vallettában nagy hajójavító műhelyek vannak, és 

hatalmas kereskedelmi flotta járja a tengereket az „olcsó” máltai zászló alatt (25 M BRT, 5. a világon). A 

gyáripar néhány jelentősebb vállalata ruházati cikkeket, fonalakat, műanyagárukat, újabban munkaigényes 

gépipari gyártmányokat – főként elektronikai cikkeket – termel kivitelre. A szigetország külkereskedelmének 

75–80%-a az EU államaival bonyolódik le; fontosak azonban az arab világhoz fűződő politikai kapcsolatai is. 

Fokozódó problémát jelent az ország számára az afrikai illegális bevándorlók számának gyarapodása. 

9. Görögország 

Szabó Pál 

9.1. 1. A kontinens és az Európai Unió perifériáján 

A Földközi-tenger európai államai közül Görögország a legtipikusabban mediterrán jellegű, nemcsak fekvése, 

természeti adottságai, hanem az azokra épülő gazdálkodási formák alapján is. Északi országrésze szorosan tapad 

a Balkán-félsziget testéhez, délebbre elkeskenyedve félszigetekre tagolódik, végül nyugat, dél és kelet felé 

kiterjedt szigetvilágban oldódik fel (kb. 13 ezer sziget, közülük 170 lakott). Athéntől, a fővárostól csaknem 

minden irányban mintegy 450 km-re húzódnak a legtávolabbi államhatárok, ám közöttük száz és száz 

kilométeren át tenger hullámzik. A szigetvilágra esik az ország területének (132 ezer km2) egyötöde, 11 milliós 

népességének pedig valamivel több mint egytizede. 

Görögország területének jelentős része hegyvidék. A Balkán-félsziget gerincét alkotó karsztos Dinaridák 2000 

méter feletti csúcsokkal tarkított görögországi része, a Hellenidák, a Peloponnészosz félszigeten átnyúlva Kréta 

szigetére is kiterjed. Az ország keskenyebb északkeleti részén fekvő Macedón- és Trák-rögvidék déli tagjait az 

északról lesiető folyók (pl. Vardar, Sztruma) termékeny völgyei tagolják. Délebbre, az ország törzsének keleti 

felén a fiatalabb tektonikus mozgásokkal átformált rögvidék a Tesszáliai-medencét öleli körül. Ennek 

északnyugati peremén a középkori kolostorairól híres Meteora bizarr konglomerát-sziklatornyai meredeznek, 

északkeleten pedig a görög istenek lakóhelyeként emlegetett Olimposz (2911 m) jégformálta csúcsa emelkedik a 

táj fölé. Még délebbre az Attika-félsziget szigethegységei az ókori városállamoknak helyet adó medencéket – 

köztük az Athéni-medencét – zárják körül. A változatos görög szigetvilág több csoportra (Jón-szigetek, 

Kikládok, Szporádok, Dodekániszosz) és néhány nagyobb szigetre (Kréta, Lészvosz, Rodosz) oszlik. 

A térségben uralkodó klasszikus mediterrán éghajlatnak a tengerszint feletti magasság szab határt: északon 400, 

délen 600 méter magasságig terjed, és általában csak a szélesebb parti sávra szorítkozik az enyhe tél és a száraz, 

forró nyár. Az északi és keleti országrészeken már kontinentális éghajlati vonások jelentkeznek: a telek 

hidegebbek, sokszor fagyosak. A csapadék kelet felé 1000 mm-ről 400 mm-re csökken. Az évezredek során 

nagy területeken kiirtott örökzöld keménylombú erdőségeket a cserjés macchia és félcserjékből álló fátlan 
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kopárosok váltották fel. (Híres az aleppófenyő, amelynek gyantáját gyűjtik, és többek között a bor ízesítésére 

használják [retsina].) A csupasz hegyoldalakról sokfelé teljesen lepusztult a vöröses terra rossa talaj. 

Az európai tudomány és művészet bölcsőjének számító ókori Hellász városállamai sokáig vezető szerepet 

töltöttek be a Földközi-tenger térségében. A tündöklés után hosszú évszázadokig alárendeltségre kárhoztatva, 

előbb a Római, majd a Bizánci Birodalomba olvadtak be, ez pedig a XV. századtól az Oszmán Birodalom 

területi terjeszkedésének esett áldozatul. A mai görög állam területe a XIX–XX. század folyamán több 

szakaszban szabadult fel a török uralom alól (60. ábra). A II. világháborút követő polgárháború és a nyomában 

járó társadalmi-gazdasági instabilitás katonai diktatúrába torkollt (1967–1974). Az ország csak ezután léphetett 

a demokratikus államiság, a modernizáció és az európai centrumhoz való felzárkózás útjára. 

 

60. ábra  > Görögország történeti kialakulása 

Görögország földrajzi helyzete folytán kapocs Nyugat-Európa, a Balkán és a Közel-Kelet között. A fekete-

tengeri kijárók ellenőrzésében kulcsszerepet játszik, így a hidegháborús időszakban a NATO fontos tagja lett 

(1952). Szintén geopolitikai okból fogadták be az Európai Közösségbe (1981),5de komoly problémát jelent 

számára a centrumtérségtől való elszigeteltség. A harmadik évezred elején a nemzetközi politika egyik 

súlypontja Európa keleti peremén (Balkán, Földközi-tenger keleti partvidéke, valamint a fekete-tengeri és a 

kaukázusi térség) található, így Görögország stratégiai helyzete továbbra is kitüntetett szerepű. A „pánhellén 

eszme” – minden, valaha görögök lakta terület egy államba tömörítése, mint a területi terjeszkedés ideológiája – 

viszont a környező államokkal való feszült viszony forrása lett. 

                                                           
5 Görögország már 1962-ben társult tag volt, de a katonai junta hatalomra jutása miatt csatlakozását elhalasztották. 
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Törökországgal való konfliktusa az I. világháborút követő határváltozások után kiélesedett: ekkor 1,3 millió 

görögöt telepítettek ki az Égei-tenger kis-ázsiai partvidékéről, ugyanakkor 600 ezer török kényszerült elhagyni 

Görögországot. Ciprus részleges török megszállása (1974), valamint az Égei-tenger kontinentális talapzatáért, 

légteréért folyó, kisebb katonai incidensekbe torkolló vetélkedés tovább mérgesítette a helyzetet. Görögország a 

saját területén élő, hivatalosan számon nem tartott szláv ajkú (macedón) kisebbség esetleges elszakadási 

törekvéseitől tartva ellenségesen fogadta a Jugoszlávia felbomlásakor függetlenné vált Macedónia létrejöttét; az 

ezredfordulót követően azonban oldódott a feszültség, sőt a két ország katonai együttműködésben áll a térségben 

ki-kiújuló albánkérdés miatt, és Görögország a legnagyobb külföldi befektető lett Macedóniában. 

9.2. 2. A társadalmi fejlődés egyedi vonásai 

Az ország népessége 1930 óta megkétszereződött, de az elmúlt években már csak lassan nő. A természetes 

szaporulat mérséklődött, majd az 1990-es években megszűnt, és az ezredforduló óta is változatlan a születési és 

halálozási szám (kb. 100–100 ezer fő). A korábban nagyarányú – időszakos vagy végleges – kivándorlás 

csillapodott, sőt az 1970-es évek közepe óta enyhén pozitív a migrációs mérleg, ami lassú népességnövekedést 

von maga után. A görög népesség korábban – ez mediterrán vonás – fiatal korösszetételű volt. A természetes 

szaporulat visszaesése, az átlagos életkor meghosszabbodása nyomán viszont korszerkezete hasonlóvá vált a 

fejlett európai országokéhoz, mindössze az aktív népesség aránya marad el az uniós átlagtól. A lakosság vallási 

és nyelvi szempontból homogén,túlnyomó része (97%) ortodox (görögkeleti) hívő és görögül beszél; a vallás 

volt a nemzeti tudat legfontosabb ápolója a XIX. századi idegen uralom alatt. A lecsengő macedónkérdés után 

napjainkban az országban illegálisan tartózkodó albán kisebbség okoz komoly problémákat. 

A görög statisztikák szerint mintegy 435 ezer albán tartózkodott az országban 2004-ben, több mint 90%-át adva 

a külföldieknek. Létszámuk bizonytalan, mivel Albánia hivatalos álláspontja szerint ez a szám csak 40 ezer, a 

szakértői becslések pedig 150 és 500 ezer között mozognak. Az albánok döntő többsége az elmúlt években 

menekültként vagy munkavállalóként (gyakran feketemunkásként) jött az országba. A mindenkori görög 

kormányok segélyekkel, különböző támogatásokkal próbálják Albániát a fejlődés útján segíteni, és így elejét 

venni a további bevándorlásnak. 

A görög nyelv az indoeurópai családhoz tartozik, de önálló ágat képez. Az ókorban különböző dialektusok 

voltak, de Athén szerepének megnövekedésével az attikai nyelvjárás vált az uralkodó közös (koiné) nyelvvé, 

rokonai nagyrészt kihaltak (jón, dór). A koiné később – a napjainkig az ortodox egyházban továbbélő – bizánci 

görög nyelvvé alakult át. Az ógörög nyelv fokozatosan feledésbe merült, mindössze egy egyszerű változata 

maradt fenn népnyelvként (dimotíki), mellette hivatalos, írott államnyelvvé az újgörög nyelv, a katharevúsza 

vált. E kettősség folytán a görögök általában két szóval is rendelkeznek ugyanannak a fogalomnak a 

megnevezésére (Miklós J. 2002). 

Az ország népsűrűsége alacsony (84 fő/km2). A magashegységek jórészt lakatlanok, a medencékben viszont a 

talaj termékenységéhez igazodva a népesség eloszlásában is mozaikszerű sűrűségfoltok jöttek létre. A 

mezőgazdasági koncentrációk azonban gyengék és kis kiterjedésűek, számottevő népességtömörülések csak 

egy-egy nagyobb város körül alakultak ki (61. ábra). Jelentős a kontraszt a Jón- és az Égei-szigetek lakossága 

között is: az utóbbiak közül különösen a vízhiánnyal küzdő, kopár és távol eső Kikládok nagyon gyéren 

népesültek be. 
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61. ábra  > A népsűrűség területi különbségei Görögországban 

Az ipari fejlődéssel s az idegenforgalom fellendülésével párhuzamosan csak az 1950-es évek közepétől élénkült 

meg az urbanizáció: 1951-ben a népesség közel egyharmada, a 2000-es évek elején 60%-a lakott városokban. A 

rurális térséget elhagyó vándorlók háromnegyede az ország egyetlen, ma már túlzsúfolt, s ezért alig növekvő 

nagyvárosi agglomerációja, az athéni felé tartott; Pireusszal és az elővárosi gyűrűvel együtt itt van minden 

harmadik görög lakóhelye. 

Mérsékeltebb népességvonzó övezetek alakultak ki a fővárostól nyugatra, Pátra, és északra, Lárissza, Vólosz és 

Thesszaloniki körzetében. Alig fejlődtek Peloponnészosz és Trákia városai, sőt a szigetvilág területén csökkent 

a városban élők száma. Az urbanizációs folyamat nagy területeket hagyott érintetlenül, elsősorban a hegységi 

zónában. Itt a törpefalvak terjedtek el, népesebb falvak csupán a parti síkságokon vagy a tágasabb medencékben, 

kivált a gyümölcstermő körzetekben alakultak ki. Szórványtelepülések csak a Kikládok szigetcsoportjában 

tűnnek fel. Városföldrajzi érdekesség, hogy a Kr. e. IV. században az árkádiai városállamok föderációjuk 

fővárosának szántak egy tervszerűen megépített, ám végül a sorozatos támadások után lerombolt és feledésbe 

merült települést, Megalopoliszt (görög nyelven: nagy város). 

Az ország foglalkozási szerkezete előnytelen képet mutat: a mezőgazdaságban dolgozók aránya még mindig 

közel 15%-os, sőt egyes mezőgazdasági profilú térségekben a 30%-ot is meghaladja. A szolgáltatásban 

dolgozók aránya folyamatosan emelkedik, az iparban dolgozóké pedig európai viszonylatban alacsony; a 

mezőgazdaságban felszabaduló munkaerőt a tercier szektor szívja fel. A munkanélküliség évek óta stagnál, 

értéke (kb. 10%) meghaladja az uniós átlagot, bár a mezőgazdaság még mindig számottevő réteget tart el, és sok 

munkaalkalmat kínál – főleg szezonálisan – az idegenforgalom is. A munkaerő országszerte és a gazdaság 

minden szektorában alacsony termelékenységgel hasznosul. 
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9.3. 3. Fejlettségi lemaradás – változatlan területi különbségek 

Görögország a közepesen fejlett országok közé tartozik; az utóbbi pár évtizedben messze lekörözte a Balkán-

félsziget többi államát, még megelőzi az EU-hoz újonnan csatlakozott országok többségét, de nyugat-európai 

viszonylatban – Portugáliával együtt – a sereghajtók közé sorolható: az egy főre jutó GDP az uniós átlag 70%-át 

se éri el (2005: 16 300 euró). A görög életszínvonal azonban nem marad el ennyire az átlagtól, ebben fontos 

szerepet játszanak a külföldi hitelek, és valószínűleg a feketegazdaság is (pl. az idegenforgalmi jövedelmek egy 

része rejtve marad). Bár az ország jelentős pénzösszegekhez jut az Európai Unió regionális fejlesztési alapjaiból, 

felzárkózása eddig nem hozott átütő sikert. Ennek okai röviden a következőkben foglalhatók össze: 

a) közlekedésföldrajzi peremhelyzet, ami gátolja a szorosabb együttműködést a fejlett uniós tagállamokkal; 

b) a térség politikai instabilitása, ami a szomszédos országokkal való kooperációnak szab határt; 

c) a modern gazdaság kiépüléséhez szükséges tradíciók hiánya; 

d) a lassan oldódó centralizált, bürokratikus állami berendezkedés; 

e) az EU-támogatások nem elég hatékony és gyakran korrupciókkal beárnyékolt felhasználása; 

f) az uniós szakképzettségi szinthez csak lassan felzárkózó munkaerő; 

g) az európai centrumtól elütő civilizációs háttér (kultúra, vallás, írásmód). 

Az 1960-as évek közepétől Görögország az iparosodó társadalmak sorába lépett, ám az igazi kibontakozást 

sokáig gátolta a hullámzó belpolitikai helyzet. A tőkefelhalmozáshoz hozzájárultak a külföldi beruházások, 

valamint a gyári termékek bővülő exportja, a mezőgazdaság bizonyos fokú modernizációja, ezenkívül a 

szolgáltatási szektorból és a görög vendégmunkások hazautalt keresetéből származó jövedelempótlás. Az 

értékes energiahordozók hiánya, az állam erős gazdasági szerepvállalása, valamint a magas infláció és a 

növekvő – napjainkban is kiugróan nagy – külföldi adósság viszont hátráltatták a haladást. 

Az 1990-es évek második felében, majd az ezredfordulót követően Görögországban makrogazdasági és 

strukturális reformok zajlottak le. Ezek keretében csökkentették az állami bürokráciát, változtattak az 

adópolitikán, állami nagyvállalatokat bocsátottak privatizációra, és a külföldi befektetések vonzásáért erőteljes 

tevékenységet folytattak; a működőtőke fokozódó beáramlásának azonban még így is több gátja maradt (pl. a 

magas bérköltségek, a tulajdonviszonyok rendezetlensége). Az elmúlt években a GDP növekedése az említett 

kormányzati intézkedések, valamint a 2004-es olimpia és a nyomában fellendülő turizmus hatására gyorsult (2–

2,5-ről 3,5–4%-ra nőtt). 

A modern görög állam kialakulásának hosszú történelmi menete számottevő regionális társadalmi-gazdasági 

differenciálódást eredményezett. A később felszabadult, és ezért „Új-Görögországnak” nevezett északi és keleti 

területek sajátos jegyekkel különülnek el a 80–100 évvel korábban függetlenné vált déli tartományoktól; 

emellett az 1950–1960-as években felgyorsult urbanizáció differenciáló hatása is megjelent, főleg Athén és 

Thesszaloniki javára. Az országon belüli – más uniós tagállamokhoz hasonlítva közepes mértékű – regionális 

fejlettségi különbségek az elmúlt huszonöt évben gyakorlatilag nem változtak. Az ország gazdasági súlypontja 

Athén, mely „vízfejként” nehezedik az ország testére. A népesség, az ipar, a szolgáltatások és a kutatás oly 

mértékben összpontosulnak a fővárosban, hogy gyakran egyszerűen csak két régióra bontják az országot: 

Athénre és a vidéki térségre. Az ország GDP-jének közel 40%-a származik a fővárosi agglomerációból (Attika); 

ugyanakkor az egy főre jutó GDP – a nagy népességsúly miatt – az országos átlagot csekély mértékben haladja 

meg, s így a rangsorban messze megelőzi a ritkán lakott szomszédos északi térség, főként a jól jövedelmező 

idegenforgalmára és a fejlett gazdaságára (Athén–Lamia ipari tengely) alapozva. 

A görög regionális politika ez idáig nem tudott megküzdeni a területi differenciákkal, amin az EK-hoz való 

csatlakozás sem segített. Emiatt és az uniós kritikák hatására – az EU általános irányelveivel összhangban – 

megindult a centralizált görög regionális politika reformja. Ezt segíti elő a korábbi években lezajlott sokoldalú 

alkalmazkodás az integráció különböző közösségi politikáihoz. E folyamat része a közigazgatási átalakulás is, 

ám a decentralizáció nehezen halad. Az eredetileg állami irányítás alatt álló görög megyék (nomosz) az 1990-es 

években választott önkormányzati szervezethez jutottak, de az erős állami kontroll továbbra is működik. A 

korábbi – az országban jól körvonalazódó földrajzi, gazdasági térségek alapján 1968-ban alkotott – tervezési-

statisztikai regionális beosztást 



 Dél-Európa  

 207  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1986-ban megváltoztatták, a korábbi 9 helyett 13 (államigazgatási) régiót6alakítottak ki, melyek élére – alulról 

és felülről delegált tagokból álló – regionális tanácsok kerültek, szerény érdemi döntési és finanszírozási 

önállósággal; tevékenységük nagyrészt a regionális politikai tervezésre, fejlesztésre szorítkozik, és a szakértők 

területi kormányzati szintként tartják inkább számon (CASSIMATI, A. A. 2003). 

9.4. 4. Átalakuló mezőgazdaság, dinamikus tercier szektor 

A mezőgazdasági termelés értéke a XX. század utolsó évtizedeiben egyenletesen nőtt, és a GDP-hez való 

hozzájárulása – bár 10% alá esett – egyedülállóan magas a fejlett európai országokhoz képest. A mezőgazdaság 

szerkezete is kedvező irányba mozdult el: nőtt az állattenyésztés és a gyümölcstermelés aránya, sikerült az új 

növényi kultúrák (például rizs, gyapot, kivigyümölcs) bevezetése. Számottevően előreléptek a gépesítés, 

valamint a termőterületnek immár egyhatodára terjedő öntözés és a műtrágya-felhasználás terén. A változások 

ellenére a mezőgazdaság színvonala még mindig alacsony, különösen a kedvezőtlen birtokviszonyok gátolják a 

fejlődést. Az átlagos birtokméret kicsi, ugyanakkor a nagybirtokosok a szántóterület felét tartják kezükben. Az 

elterjedt bérleti viszony rablógazdálkodást eredményez, míg az alacsony jövedelemszint elvándorláshoz vezet. 

Az ország területének 30%-a megművelt terület, 40%-a legelő. A művelt területek kétharmadát kitevő 

szántóterület egyenlőtlen eloszlású, a legtermékenyebb, összefüggő mezőgazdasági térszínek Macedónia, 

Thesszália és Közép-Görögország területén fekszenek. Jellemző a lejtőkön, hegyoldalakon folyó teraszos 

művelés, valamint a szárazabb déli és keleti területeken a talajnedvesség tartalékolása céljából szükséges 

ugarolás. 

A gabonafélék a szántók több mint 40%-át foglalják el; ennek kétharmada jut a búzára, majd az árpa és a 

kukorica következik. Elterjedtek az étkezési hüvelyesek (bab, borsó, lencse), melyek fontos elemei a görög 

konyhának. A jellegzetes mediterrán kultúrnövények, az olajfa és a szőlő terméséből sokat exportálnak, sőt az 

olívaolaj (2004: 400 ezer t) és a mazsola mennyiségi és minőségi jellemzői alapján a világ élvonalába tartozik. 

A görög borászat – hazánkat megelőzve – ugyancsak előkelő helyen áll a világranglistán. Kiemelkedő még a 

narancs és a citrom termelése is. Az ország gyapottermelés tekintetében első Európában (360 ezer t 2004-ben), 

akárcsak a dohánytermelésben (120 ezer t 2004-ben), utóbbi jelentős exportcikk. Az állattenyésztés jellege és az 

állomány összetétele a természeti feltételekhez igazodott: a kiterjedt legelőterületek nagy része karsztos felszín, 

amelyen csak a juh (9 M) vagy kecske (5 M) tud megélni, tejükből kitűnő sajt és vaj készül; a sertés- és 

szarvasmarhatartás szerény formában van jelen. Görögország halászata nem számottevő (2003-ban 180 ezer t), 

jobbára kisüzemi keretekben zajlik. 

Görögország értékes energiahordozókban szegény, egyedül jelentős lignitkészleteinek fejtése (65–70 M t, 

Nyugat-Macedónia, Peloponnészosz) révén jut áramtermelésre hasznosítható hazai nyersanyaghoz. A 

kontinentális talapzat felosztása körüli görög–török vita miatt a remélt égei-tengeri kőolajkészletek nagyrészt 

hozzáférhetetlenek, emiatt kőolajat és földgázt importálni kell. A villamos energia 3/4-ét főként lignit-, kisebb 

részt kőolaj- és újabban földgáztüzelésű hőerőművek állítják elő. A széntüzelés környezetkárosító hatása miatt 

az EU támogatásban részesíti az ország energiatermelésének szerkezetváltási programját. Az elektromos áram 

közel 20%-át vízerőművek állítják elő, és 5%-ra nőtt más megújuló energiaforrások (szél, nap) felhasználása. Az 

Unió villamosenergia-hálózatába való bekapcsolódás céljából tenger alatti magasfeszültségű vezetéket fektettek 

le Olaszország felé. Emellett egyre több kapcsolat (kőolaj-, földgáz- és elektromos vezeték) épül ki a politikai 

enyhülés jegyében a szomszédos országokkal, valamint az importnyersanyagot biztosító távolabbi térségekkel. 

Görögország ércvagyonából egyedül a bauxit (2004: 2,4 M t) és a nikkelérc (2004: 22 ezer t) bányászata 

számottevő. A jó minőségű, 50–60%-os timföldtartalmú bauxit lelőhelyei Közép-Görögországban 

összpontosulnak. Részben hazai timföldgyárakban és alumíniumkohókban, a bányákhoz közel dolgozzák fel, 

jelentős hányadát viszont exportálják. A nikkelérc feldolgozása során leginkább vasnikkel-ötvözetet állítanak 

elő. Emellett többféle egyéb ércet (ólom, cink, mangán, króm, ezüst) bányásznak kis mennyiségben. Az ország 

számos térségében jelen lévő, a legkülönbözőbb színekben pompázó márvány bányászata és feldolgozása 

nemzetközi jelentőségű, akárcsak a Kikládok egyes szigetein bányászott perlit, melyet az építőipar és a 

kertészetek hasznosítanak. Híres még Náxosz sziget korundja, melyből ipari csiszolóanyag készül, valamint 

Halkidikí magnezitbányászata is. 

A görög ipar gerincét a városokban összpontosuló élelmiszer- és könnyűipar jelenti. A tartósított vagy 

feldolgozott zöldség- és gyümölcsfélék, a különböző szeszes italok (pl. ouzo, metaxa, retsina), juh- és 

kecskesajtok (pl. feta), valamint a szövetek, a szőnyegek, a bőráruk, a ruhaipari cikkek és lábbelik, továbbá a 

cigaretta és újabban a papír jellegzetes termékek. E két ágazat értéktermeléséhez fokozatosan zárkózott fel a 

                                                           
6 Ez a regionális beosztás az EU NUTS 2 szintjének felel meg, míg a megyék a NUTS 3-at képviselik. 
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fémalapanyagok, félkész termékek előállítása és a vegyipar. A gyenge lábakon álló vaskohászat és a hajdan 

szebb napokat megélt hajóipar központjai a főváros környékére (Pireusz) és Szírosz szigetére koncentrálódnak. 

A külföldről érkező nyersanyagot dolgozzák fel Thesszaloniki, Pireusz és Pátra kőolaj-finomítói, de vegyipari 

központ még Elefszisz is. Kiemelhető még az ország cementipara (Elefszisz, Vólosz). 

A görög export áruösszetételében immár a feldolgozott termékek és az iparcikkek állnak az élen (kőolaj-

lepárlási termékek, ruházat, fémáruk), mivel a mezőgazdasági termék és élelmiszer cikkcsoport (elsősorban 

citrusfélék, olívaolaj, dohány és gyümölcslevek, -konzervek) részaránya folyamatosan csökken. Az importban 

legnagyobb súllyal a gépek (autók, feldolgozóipari gépek) szerepelnek. 

Az ipar decentralizálásának jegyében nyújtott állami támogatások szerény eredményeként Thesszaloniki, illetve 

Vólosz, Kávala és Iraklion térségében már kirajzolódnak egy-egy kisebb iparvidék körvonalai. Gyorsabb 

iparosodás tapasztalható az Athén–Thesszaloniki, valamint az Athén–Pátra közlekedési tengely mentén is. A 

görög gazdaságra – már a két világháború közötti időszaktól fogva – jellemző a tercier szektor kiemelkedő 

súlya, amely nem az ország fejlettségéből, hanem az idegenforgalomból és a görög kereskedelmi flotta 

nemzetközi méretekben is kiemelkedő aktivitásából (bérfuvarozás) ered. Ennek köszönhető, hogy a 

szolgáltatások a nemzeti össztermék több mint kétharmadát adják, és így az ország fizetési mérlegét lényegesen 

javítják. Erre szükség is van, mivel a külkereskedelem erősen deficites, a kivitel értéke a behozatalénak alig több 

mint negyede. 

A tercier szektor már említett két motorja közül az idegenforgalom a fontosabb. A mediterrán klíma, a 

tengerpart, a vadregényes szigetvilág, az ókori kultúra emlékei és a közepes árszínvonal évtizedek óta vonzó a 

külföldi, főleg európai vendégek számára (13–14 millió fő évente). A hosszú, ritkán lakott tengerpart nyáron 

sem zsúfolt. Az idegenforgalomból származó bevétel a GDP mintegy 18%-át teszi ki, és minden ötödik 

foglalkoztatott kötődik az ágazathoz. Az idény a legtöbb térségben csak hat hónapra terjed, ezért a kormányzat 

az utóbbi időben támogatja az egész éves, illetve a minőségi turizmushoz szükséges infrastruktúra 

megteremtését, fejlesztését. 

A szigetekkel való kapcsolat már az ókortól megkövetelte a hajózást, a 15 ezer km hosszú, rendkívül tagolt 

partvonal pedig előnyös feltételeket nyújtott komoly kereskedelmi flotta létrehozásához és fenntartásához, amit 

később a bérfuvarozás révén tudtak kamatoztatni a tőkeerős, óriás hajózási vállalatok (31,5 M BRT, 3. a 

világon). A görög zászló alatt futó hajók feltűnnek a világ minden kikötőjében. A légi és szárazföldi közlekedés 

térnyerése ellenére a tengeri szállítás tartja vezető szerepét, sőt a ki-kiújuló balkáni konfliktusok miatt tovább 

fokozódott a jelentősége. Korszerű kikötői (Elefszisz, Thesszaloniki és Pireusz) mellett az Olaszországhoz 

közelebb eső, jón-tengerparti városok is jelentős (főleg komp-) forgalmat bonyolítanak le. A terepviszonyok 

miatt a vasúthálózat rendkívül ritka (18 km/1000 km2). A közúthálózat európai mércével mérve szintén gyatra, 

és nagyon hiányoznak az ország centrumától távolabb eső térségeket feltáró autópályák. Mind a nemzetközi, 

mind a regionális légi közlekedés fejlett; számos charter járat közlekedik a szigetekre. Görögország az elmúlt 

években jelentős támogatást kapott az EU fejlesztési alapjaiból infrastruktúrájának javítására, de ennek még 

szerények az eredményei. 

9.5. 5. Túlsúlyos főváros, kiterjedt szigetvilág 

Görögország gazdaságföldrajzi tagolódása a közepes méretű tájegységekhez igazodik; némi egyszerűsítéssel az 

alábbi régiókat különíthetjük el7: 

Gazdasági jelentősége alapján az ország népességének majd‟ felét tömörítő Közép-Görögország áll az első 

helyen a régiók között: a Jón-tengerbe ömlő Ahelóosz medencéjétől az Attika-félszigetig nyúlik, és magában 

foglalja az Égei-tenger nagy part menti szigetét, Éviát is. Nyugaton az Ahelóosz folyón Dél-Európa egyik 

legnagyobb vízlépcsőrendszere épült ki; a tározókban felduzzasztott vizet az erőművek és a mezőgazdaság 

hasznosítják (dohány, citrusfélék). Ércvagyona, valamint színesfémkohászata és az athéni agglomerációban 

tömörülő sokféle üzem (élelmiszer-, textil-, gép- és vegyipar) jelzi, hogy itt alakult ki az ország legfontosabb 

gyáripari körzete. A régió keleti szögletében fekvő főváros, Athén (725, ev. 3000) ókori műemlékeivel a 

turistaforgalom kiemelt célpontja. Nyáron az egészségre ártalmas fotokémiai szmog, valamint a hőség és a 

túlzsúfoltság se riasztja a külföldieket, hogy az Akropoliszt és a köréépült, a múlt háborúit túlélt látnivalókat 

(Forum, Colosseum stb.) felkeressék. A városban az ezredforduló után látványos változások mentek végbe (pl. 

közlekedési hálózat bővítése, szállodai kapacitás növelése), mivel az újkori olimpiának 1896 után 2004-ben 

ismét otthont adhatott. Az agglomeráció személy- és áruforgalma Pireusz (170), valamint Elefszisz kikötőin és a 

                                                           
7 A fejezetben szereplő gazdaságföldrajzi régiók nem teljesen egyeznek a hivatalos, közigazgatási régiókkal, de a görög statisztikai, elemzési 
gyakorlatban előszeretettel használják ezt a beosztást is. 
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legforgalmasabb repülőtéren keresztül bonyolódik le. A régió híressége az ókori világ legismertebb jóshelye, 

Delphoi. 

A Türr István és Gerster Béla tervei alapján épült (1893) csekély forgalmú, keskeny Korinthoszi-csatorna révén 

szigetté vált Peloponnészoszt hegységek borítják. Négy félszigetben végződő hegyláncai kis medencéket 

különítenek el, amelyek olajfaligeteiken túl nagyrészt az öntözéses déligyümölcs- és szőlőtermelés színterei. A 

félsziget északi pereme – az Athén és Pátra között futó közlekedési vonalnak köszönhetően – az ország 

fejlettebb területei közé tartozik. A Korinthoszi-öböl kijáratánál helyezkedik el Pátra (165), jelentős 

kereskedelmi és halászkikötő, élelmiszer- és textiliparral, kőolaj-finomítóval. A látnivalókban gazdag 

Peloponnészosz félsziget ókori emlékei közül Korinthosz és Epidaurosz építészeti remekei, a mükénéi és spártai 

kultúra romjai és az olimpiai játékok szülőhelye (Olimpia) emelkednek ki. 

Közép-Görögországtól északra a Pindosz-hegység választja el egymástól Epiroszt és Thesszáliát. A nyugati part 

síkságán gabonát termesztenek, a városokban fa- és selyemipar honosodott meg. Keleten, Thesszália hegyekkel 

övezett medencéje az ország egyik fő gabona- és gyapottermő körzete, de elterjedtek itt a mediterrán fás 

kultúrák is. A hagyományos élelmiszer-, textil- és bőriparhoz fémfeldolgozó ipar is társult. Vezető városa 

Lárissza (130), melynek fejlődését a vasúton kívül az Athén–Thesszaloniki autópálya élénkíti. Környékének 

híres turisztikai látnivalói a Meteorák kolostorai. 

Az ország északi részét Macedónia és Trákia foglalja el; az itt elhelyezkedő három kiterjedt síkság vezető 

szerepet játszik az ország dohány- és gyapottermelésében, de a citrus- és zöldségfélék is elterjedtek. Magas az 

öntözött területek aránya, különösen a Vardar (Áxiosz) és a Sztruma (Sztrímonasz) medencéjében. 

Thesszaloniki (350, ev. 750), „észak fővárosa” sokoldalú iparával, valamint jelentős kulturális, oktatási 

(egyetem) és közigazgatási szerepével emelkedik ki környezetéből. Forgalmas kikötője a Balkán-félsziget déli 

államait is kiszolgálja (pl. kőolajvezeték kiindulópontja). A Halkidikí-félsziget keleti nyúlványán jött létre Ajion 

Orosz zárt ortodox kolostor-köztársaság, ahová nők még turistaként se léphetnek be. Trákia idegenforgalmi 

központja a festői Kávala. 

A csaknem 1300 tagot számláló, szétszórt szigetvilágból kiemelkedik Kréta, a déli „nagy sziget”, amelynek 

vastag mészkővel fedett hegyes-dombos térszínein a klasszikus mediterrán mezőgazdaság és a ráépülő 

élelmiszeripar talált otthonra. Központja, Iraklion (140), jelentős idegenforgalmi centrum, melynek forgalmas 

repülőtere is van. A török partok közelében szóródnak szét a Dodekániszosz-szigetek. Légi úton elérhető kedvelt 

turistacélpont közülük Rodosz (sziget és város), melyet a középkorban a johannita lovagrend vett birtokba; az 

ekkor épült pazar templomok és erődrendszerek a város legfőbb látnivalói. A török tengeri határhoz közel esik a 

Déli-Szporádok számtalan apró szigete, valamint északon néhány nagyobb magányos sziget (Lészvosz, Híosz, 

Límnosz); ezek a politikai feszültségek miatt se a turizmus, se a tengeri kőolajbányászat adta lehetőségeket nem 

tudják jól kihasználni. Az Északi-Szporádok és a Kikládok a szárazföldi Görögország közelében helyezkednek 

el. A térségben található a Szantorin-csoport, melynek feltűnően szabályos, kör alakban elhelyezkedő szigetei 

Kr. e. 1500 táján hatalmas robbanásos kitöréssel keletkezett kaldera peremének maradványai; ez és Délosz 

(Apollón-szentély) szigete fontos turisztikai célpont. Nehéziparáról nevezetes Szkírosz, valamint bányászatáról 

Naxosz szigete. Az ország nyugati partvonalát kísérik a sűrűn lakott, termékeny, a sok csapadék miatt erdős, 

dimbes-dombos Jón-szigetek, melyek közül Korfu (sziget és város) – főleg a híres angol etológus, Gerald Durell 

könyveinek köszönhetően – nagy népszerűségnek örvend a turisták körében. A görög szigetvilág nagyobb 

tagjait a légi forgalom bekapcsolja az ország vérkeringésébe, de a kisebbek nehezen megközelíthetőek, ezért 

idegenforgalmuk is csekélyebb, alacsony jövedelemből élő lakosságuk egyre fogyatkozik. 

10. Ciprus 

Probáld Ferenc 

A 9251 km2 területű sziget – Szicília és Szardínia után – a Földközi-tenger harmadik legnagyobb szigete. Ciprus 

Törökország déli partjaitól légvonalban mindössze 70, Szíriától 95, Krétától viszont már 550 km-re fekszik; a 

sziget természetföldrajzi szempontból Délnyugat-Ázsiához sorolódik, ám politikai, gazdasági és kulturális 

szempontból Európához tartozik, amit megerősített a Ciprusi Köztársaságnak az Európai Unióhoz való 

csatlakozása (2004). 

A sziget észak–déli irányban négy eltérő arculatú tájra osztható: 

1. Az északi partvidékkel párhuzamosan helyezkedik el a triász-jura üledékből álló Kyrenia-hegylánc 

(legmagasabb pontja 1024 m), mely a törökországi Toros hasonló korú vonulataival mutat rokonságot. 
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2. Délebbre fekszik a Mezaorea-síkság lapos, egyhangú felszíne; a fiatal feltöltés alól ki-kibukkannak a 

harmadidőszaki meszes homokkő táblái. A hegységperemeken terjedelmes hordalékkúpok borulnak a sík fölé, 

az alföldet pedig a negyedidőszaki nedvesebb periódusok emlékét őrző széles talpas völgyek szelik át, 

amelyekben ma nyárra kiszáradó patakok csörgedeznek. 

 3. A sziget főgerincét alkotó, mintegy 3000 km2 területű Troodosz-hegységet (Olimbosz, 1953 m) széles 

hegylábi sáv övezi. A hegységekben kréta időszaki óceáni litoszféra-darab maradványai (földköpeny eredetű 

kőzetek, gabbrók, párnalávák) bukkannak a felszínre. A szigetnek nevet adó réz-szulfidok (küprosz = réz [gör.]) 

a párnaláva-rétegekben halmozódtak fel. 

4. A hegységtől délre lealacsonyodó hegysorokkal tagolt partvidék helyezkedik el. E megtelepedésre leginkább 

alkalmas területet ugyanakkor földrengések veszélyeztetik. 

A száraz mediterrán éghajlatú szigeten a június közepétől szeptember közepéig tartó forró nyári időszakot 25–

30 °C-os havi középhőmérsékleti értékek, a november és március közé eső csapadékos telet 10–15 °C-os 

értékek jellemzik. A csapadék a domborzathoz igazodva erős eltéréseket mutat: Nicosia 360, Kyrenia 575, 

Limasszol 450 mm/éves csapadékértékével szemben a Troodosz tetőszintje 1200–1300 mm-nyi csapadékban, 

1500 m fölött részben április-májusig megmaradó hócsapadékban részesül. Az eredeti növényzetet – részben az 

ércolvasztás faigénye miatt – mára szinte teljesen kiirtották. Az előhegységekben és a tengerpart közelében 

macchiát találunk, a hegységi völgyekben és szurdokokban leander virul. A Troodosz viszonylag nehezen 

megközelíthető nyugati területein még megmaradtak a híres cédruserdők, melyekben őshonos muflonok 

tanyáznak. A hüllőket nagyszámú gyík és vipera képviseli. Gazdag a madárvilág: a Kyrenia-hegyláncban sasok 

fészkelnek, a sziget déli partvidéke a költöző madarak egyik kedvelt átvonulási szállása (Nemerkényi A. 1998). 

Ciprus 1570 és 1878 között török uralom alatt állt, majd brit fennhatóság alá került. Az 1950-es években 

kibontakozó nemzeti felszabadító mozgalom a Görögországhoz való csatlakozást („enozisz”) írta zászlajára, 

Törökország viszont Ciprus megosztását szorgalmazta. Az 1960-ban kikiáltott függetlenség kompromisszumos 

megoldást jelentett; Nagy-Britannia mindmáig fenntartotta szuverenitását két hatalmas katonai támaszpont 

felett. 

A sziget egymillió főnyi lakosságának kb. 4/5-e görög, 1/5-e pedig a mohamedán török közösséghez tartozik. A 

két népcsoport közötti alkotmányos hatalommegosztást a görög ciprióták felszámolták, és ez polgárháborúba 

sodorta az országot. 1974-ben török csapatok szálltak partra, és elfoglalták a sziget gazdaságilag legértékesebb 

részét.8Majd‟ kétszázezer görög és több tízezer török kényszerült elhagyni lakóhelyét, és a korábban aránylag 

egyenletesen elszórt két etnikai közösség területileg is különvált. A sziget északi részén kikiáltották az Észak-

ciprusi Török Köztársaságot, melyet egyedül Törökország ismert el; ide Anatóliából több tízezer telepes 

érkezett, ám a gazdaság, az újból felvirágzó göröglakta országrésszel szemben, a tartós pangás jeleit mutatja. Az 

Európai Uniónak is csak Ciprus görög része vált tagjává (5896 km2, 780 ezer l.), miután lakói népszavazáson 

utasították el az ENSZ rendezési tervét az ország egyesítésére. 

Ciprus jellegzetes mediterrán mezőgazdasága nem fedezi a lakosság élelmiszerigényét, viszont értékes termékei 

– részben feldolgozva – a kivitel 40%-át adják. A legfontosabb gabonatermő terület a sziget középső részén 

húzódó száraz Mezaorea-síkság (Mezaorea = hegyköz) (62. ábra). Az öntözhető földekről sok vetőburgonya 

kerül külföldre; elterjedt a dohány és a gyapot is. Az ország déli felében magasodó Troodosz-hegység lejtőin 

nehéz, édes borokat adó szőlők, valamint olajfaligetek díszlenek. A kikötővárosok körül hatalmas öntözött 

déligyümölcs-ültetvények és primőráruk szállítására berendezkedett zöldségkertészetek sorakoznak. A forró 

partvidéket kedvelő szentjánoskenyérfa termése is fontos exportcikk. 

                                                           
8 A megszálláskor e terület Ciprus GDP-jének 70, exportjának pedig 75%-át adta; ezen viszonyszámok jelenleg mindössze 10% körüliek. 
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62. ábra  > Ciprus mezőgazdaságának térképvázlata 

A görög országrészen az elmúlt időszakban rohamosan bővülő feldolgozóipar kisüzemei főleg élelmiszereket, 

cigarettát, szövetet, ruházati cikkeket és bőrárukat készítenek, s termékeikből sokat szállítanak az arab 

országokba is. Az energiaellátás alapját a behozott kőolajtermékek képezik. A sziget megosztása után a déli 

részen elsősorban a turizmust, a szállodaipart, a hajózást és egyéb szolgáltató ágazatokat fejlesztették. A sok 

középkori műemléket őrző hangulatos városok és a kellemes mediterrán tengerpart számottevő idegenforgalmat 

vonzanak; ez ma a gazdaság fő tartóoszlopa. Az „olcsó zászló” előnyei folytán Ciprus a világ 7. legnagyobb 

kereskedelmi flottájával dicsekedhet. A kedvező adózási feltételek sok ezer külföldi tulajdonban lévő és csak 

külföldön tevékenykedő (offshore) céget csábítottak a szigetre; az EU-csatlakozással azonban az adóterhek 

növekedtek. A gazdasági élet legfontosabb központja a kettéosztott főváros, Nicosia (Lefkoszia, 200, illetve 40) 

és a déli part nagy kikötője, Limasszol (Lemeszosz, 160). Az idegenforgalom kapuja Larnaca nemzetközi 

repülőtere. 
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Chapter 5. Észak-Európa 

Probáld Ferenc 

1. Rokon népek – történelmi kapcsolatok 

A három skandináv királyság – Svédország, Norvégia és Dánia –, valamint Finnország és Izland Európának, s 

egyszersmind Földünknek legészakibb fekvésű államai. A természeti adottságokon kívül elsősorban a közös 

történelmi örökséggel magyarázható, hogy az északi országok csoportját sokoldalú politikai és gazdasági 

együttműködés fűzi össze. Ennek keretében már 1954-ben létrehozták a közös észak-európai munkaerőpiacot, 

megteremtették az állampolgáraikat kölcsönösen megillető letelepedési szabadságot, majd egységes 

vízumpolitikát léptettek életbe.1 

Az Európa többi részétől elszigetelt, távol eső északi területekre a társadalmi-gazdasági fejlődés ókori hullámai 

csak nagy késéssel jutottak el. A mai lakosság ősei, az északi germán törzsek dél felől, a tengerszorosokon 

átkelve vándoroltak be a Skandináv-félszigetre, a finnek pedig jóval később, a Kr. u. I. évezred elején, részben a 

Finn-öblön, részben a Karéliai-földszoroson keresztül érkeztek a Baltikumból jelenlegi hazájukba. A skandináv 

népek életében korán nagy fontosságra tett szert a hajózás: a normannok VIII–XI. századi tengeri kalandozásaik 

során benépesítették Izlandot, felfedezték Grönlandot, Európában pedig az atlanti partoktól egészen Itáliáig 

portyáztak, sőt szárazföldi úton Bizáncig is eljutottak. Zsákmányszerző, rabló hadjárataik egyrészt a mostoha 

észak népfölöslegének levezetését, másrészt a fejlettebb, gazdagabb déli országok kelendő árucikkeinek 

megszerzését szolgálták. 

A IX–XI. században kialakult feudális skandináv államokat, valamint Izlandot és a XII. századtól svéd uralom 

alatt álló finn területeket a dán királyok a Kalmari Unióban egyesítették (1397–1523). A reformáció idején 

egyöntetűen az evangélikus lett az államvallás. Az északi országok kapcsolata a későbbi századokban is élénk 

maradt: Norvégia 1814-ig Dániával, majd 1905-ig Svédországgal volt perszonálunióban, Izlandot pedig az 

uralkodó személye 1943-ig, a független köztársaság kikiáltásáig Dániával fűzte össze. A finn nagyhercegség 

1809-ben Svédországtól az orosz cár fennhatósága alá került, és csak 1917-ben jutott teljes függetlenséghez. 

Az északi országok lakosságát jórészt egymással közeli rokonságban álló népek alkotják. A dánok, a norvégok 

és a svédek különösebb nehézség nélkül megértik egymás beszédét. Izland és a Feröer szigetek lakóinak nyelve 

régies szerkezetét megőrizve sajátos hangtani fejlődésen ment keresztül, ám a többi skandináv nyelvhez még 

mindig közel áll. Elüt tőlük viszont a finnugor nyelvcsaládhoz sorolható finn nyelv. Finnországban a sok 

évszázados svéd uralom emlékét az összlakosság 6%-át jelentő, de a gazdasági életben nagy befolyással 

rendelkező svéd anyanyelvű közösség őrzi, amely egyúttal kapcsolatot teremt a többi északi állam felé. A 

Finnország déli és nyugati partvidékén élő svédeken kívül nincs számottevő nemzeti kisebbség Észak-Európa 

országaiban. A Skandináv-félsziget északi felét hajdan benépesítő, finnugor nyelvet beszélő lappok (számik) 

száma csekély (Norvégiában kb. 40 000, Svédországban 20 000, Finnországban 6000), és beolvadásuk – kivált 

Finnországban – igen előrehaladt. 

2. Öt természeti erőforrás 

Az északi országok – Dánia kivételével – ritkán lakottak. A népesség területi eloszlása nagyjából a művelhető 

földek elhelyezkedéséhez igazodott, minthogy a nagyipar kifejlődéséig lényegében a mezőgazdaság 

eltartóképessége szabta meg a népsűrűség felső határát. A Skandináv-félszigeten és Finnországban a lakosság 

számának lassú gyarapodását évszázadokon át a telepesek északi előnyomulása, újabb és újabb irtványok 

feltörése kísérte. Amikor azonban átmenetileg meggyorsult a természetes szaporodás, a növekvő népességet sem 

a fokozott belső agrárkolonizáció, sem a még kibontakozóban levő gyáripar nem tudta felszívni: a XIX. század 

végén Észak-Európából évente 40–60 ezren vándoroltak ki a tengerentúlra. A II. világháború után a külső 

vándorlási egyensúly ismét helyreállt, sőt újabban – különösen Svédországban – a bevándorlás javára billent. A 

migráció irányváltásában az alacsony születési arányszám és a csekély természetes szaporodás (0–4‰, Izlandon 

8‰) mellett döntően közrejátszott a magas életszínvonal, amit az immár fejlett tercier-ipari (posztindusztriális) 

társadalom biztosít. Bár a Föld lakosságának kevesebb mint 0,4%-a él az északi országokban, a világtermelésből 

kb. 2% esik rájuk, a világkereskedelemből való részesedésük pedig a 3,5%-ot is megközelíti.2 

                                                           
1 Emiatt vált szükségessé, hogy az Európai Unión kívül álló Izland és Norvégia is társuljon a Schengeni Egyezményhez, s annak előírásait az 

öt állam egyidejűleg kezdje alkalmazni. 
2 Az egy főre jutó GDP-értékeik Európában a legmagasabbak közé tartoznak (2005: Norvégia 52 500, Izland 43 700, Dánia 38 400, 
Svédország 31 900, Finnország 30 000 euró). 



 Észak-Európa  

 214  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Észak-Európa országainak ipara magas technikai színvonalával, speciális nyersanyagbázisával és minőségi 

termékeivel fontos helyet foglal el a nemzetközi munkamegosztásban. A termelés legfontosabb ágai erősen 

koncentráltak és monopolizáltak. Az állami szektor az ipari termelésben 10–15%-os részesedést ér el, és csak 

egyes iparágakban játszik jelentős szerepet (Svédország: vasércbányászat, energiagazdálkodás; Norvégia: 

vízerőművek, vegyipar, vasércbányászat; Finnország: kohászat, erőművek, fafeldolgozás). A legfontosabb 

iparágak túlnyomóan kivitelre termelnek, viszont számos nyersanyagot és energiahordozót külföldről szereznek 

be. 

A műszaki fejlődés nyomán megváltozott, átértékelődött a régóta hasznosított természeti erőforrások, a 

termőföld, az erdő meg a halban bővelkedő tengerek szerepe, és sor került az ércek, valamint a vízenergia-

készletek nagyarányú kiaknázására (63. ábra). Az észak-európai országok gazdaságának mai szerkezetét 

azonban már elsősorban a humán erőforrások magas színvonala határozza meg. 

 

63. ábra  > A természeti erőforrások szerepe Észak-Európa országainak gazdaságában 

3. Éghajlati és talajviszonyok: kevés termőföld 

Észak-Európa felszínét a pleisztocén jégtakaró tarolta le. A Skandináv-hegység, valamint a Balti-őspajzs 

kemény kőzetei vásott sziklák formájában sokfelé előbukkannak a vékony morénaburok alól. Óriási területeken 

hiányzik, vagy csak elszórtan, kisebb-nagyobb foltokban fordul elő művelésre alkalmas talajtakaró. Összefüggő 

termőföldek csak a parti síkságokon és a svéd tóvidéken alakultak ki, ott, ahol a posztglaciális tengerelöntés 

talajképződésre alkalmas agyagos üledékeket hagyott hátra. A hajdani tenger partvonala – mely a szárazföld 

kiemelkedése folytán néhol közel 300 m tengerszint feletti magasságban húzódik – éles agrárföldrajzi 

határvonalat is jelent. A tengeri üledékeken kívül a Kelet-Jyllandot, a Dán-szigeteket és a Skåne-félszigetet 

vastag rétegben borító finom, vályogszerű fenékmoréna szintén kedvező feltételeket teremtett a 

talajképződéshez. A Skandináv-félsziget nagy részén és a finn tóhátságon viszont a sok durva sziklagörgeteg 

nehezíti a vékony fenékmoréna termővé tételét. 

A sok terméketlen területen kívül az éghajlat is korlátozza a mezőgazdálkodás lehetőségeit (64. ábra). 

Dániában és Dél-Svédországban a vegetációs időszak kb. 250 napig tart, és csaknem minden mérsékelt övi 

kultúrnövény termeszthető. Izlandon és Lappföldön azonban a tenyészidőszak hossza a 150 napot sem éri el, és 

a rövid, hűvös nyár csak a szálastakarmányok és a burgonya beéréséhez elegendő. A csapadék mennyisége 

mindenütt jóval meghaladja az elpárolgásét, ezért az alföldeken sok a mocsaras, lápos terület, amelyet legfeljebb 

költséges meliorációs munkával lehet termővé tenni. A bőséges csapadék kilúgozza a talajt; a sovány podzolt 

csak Dél-Svédországban és Dánia keleti felében váltja fel termékenyebb barna erdei talaj. 
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64. ábra  > A természetes növénytakaró, a növénytermesztés határai és a gazdasági élet övezetei Észak-

Európában 

A mezőgazdaság a legkedvezőbb természeti feltételeket Dániában találja meg, ahol világviszonylatban is igen 

magas a szántók aránya (54%), és a belterjes takarmányozó-istállózó állattenyésztésre fejlett élelmiszeripar 

épült. A többi északi országban a szántóterület aránya lényegesen kisebb (Finnország: 7%, Svédország: 6,5%, 

Norvégia: 3%), sőt Izlandon szinte elenyésző (1%). Dánia kivitelének kb. 20%-a mezőgazdasági termék, de 

Svédországban a behozatalt a csekély agrárexport már nem ellensúlyozza. Finnország, Norvégia és Izland 

élelmiszerellátása – a tejtermékek és a hús kivételével – túlnyomóan behozatalra támaszkodik. A 

világkereskedelembe való intenzívebb bekapcsolódással az északi országok egyre kevésbé törekszenek 

önellátásra, és a mezőgazdaság hatalmas arányú állami támogatását csökkentik. Finnország és Svédország EU-

tagsága az 1990-es évek második felében az agrárszubvenciók különösen gyors leépítését vonta maga után. A 

gabonaimport növekedésével párhuzamosan az adott természeti feltételek között gazdaságosabb 

takarmánytermesztés és az állattenyésztés még inkább előtérbe kerül. Az utóbbi valamennyi észak-európai 

országban a mezőgazdaság értéktermelésének több mint négyötödét adja. 

A birtokviszonyokra jellemző, hogy az 50 ha feletti birtokok Dániában (35%), míg a 10 ha alattiak Norvégiában 

(36%) vannak túlsúlyban; a hosszan elnyúló Svédországban viszont a két birtokméret egyaránt jelentős szerepű 

(23, illetve 33%). A gazdaságok túlnyomó részét értékesítési és feldolgozó szövetkezetek fogják össze. 

Az északi országokban a XVIII–XIX. században végrehajtott földreformok szüntették meg a földek rendszeres 

újraelosztásával járó faluközösségi birtoklást, és a tagosítás a falvak felbomlásához, a szórványtelepülések 

egyeduralmához vezetett. Az északi tartományokban és a finn tóvidéken az elszórt irtásföldekhez kapcsolódva 
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eleve a tanyás településforma vált általánossá. Csekély lélekszámú – pár száz lakosú – települések Észak-

Európában már sokrétű és nagy vonzáskörzetre terjedő központi funkciót töltenek be, melynek magva sokszor a 

régi vallási szerepkör („templomos falvak”). 

Svédországban és Finnországban a birtokok átlagterülete délről észak felé haladva növekszik. Mivel azonban 

északon a földek hozama csekély, a gazdaságok nagyobb méretük ellenére kevésbé jövedelmezőek, és a 

parasztság megélhetésében fokozott szerepet játszanak a mellékfoglalkozások (fakitermelés, halászat, 

rénszarvastartás). Svédországban már évtizedek óta megfigyelhető, Finnországban pedig az utóbbi időben 

gyorsult fel a több tagban lévő, elaprózott, sovány termőföldek kivonása a művelésből. A feladott szántók 

jelentős része a mostoha természeti adottságokkal küzdő és a piactól távol eső északi tartományokban – 

Norrlandban és Lappföldön – van, ahol javarészt önellátó, kevéssé specializált gazdaságok működtek. Az 

elhagyott falusi szórványtelepülések, a szép természeti környezetben, az erdők, rétek közt, patakok vagy tavak 

partján fából épült tanyák rendszerint mint hétvégi házak, nyaralók jutnak új funkcióhoz. 

Míg a korábbi századokban az állandó települések határa egyre messzebb nyomult észak felé, az utóbbi néhány 

évtized során a vándorlások fő iránya megfordult: a zord észak amúgy is gyér lakossága fogyatkozik, és a 

népesség a délen kialakult urbanizált régiók felé áramlik (65. ábra). A változás okai sokfélék: a mostoha 

természeti környezet, a rangos felsőoktatási és kulturális központok hiánya, a szűkös skálán mozgó 

munkalehetőségek mind hátrányt jelentenek az északi régiók számára, jóllehet az egy főre jutó GDP tükrében a 

területi fejlettségi és jövedelmi különbségek – a fővárosi régiók kiemelkedését leszámítva – egyik országban sem 

nagyok. Az 1970-es évek óta követett regionális politika fő célja, hogy a beruházások ösztönzésével, valamint 

az infrastruktúra gyors fejlesztésével enyhítsen az északi tartományok hátrányos helyzetén. Miután Svédország 

és Finnország csatlakozott az Európai Unióhoz, sikerült elérniük, hogy a ritkán lakott régiók támogatása is a 

strukturális alapok célkitűzései közé kerüljön. Ez a kiváltság azonban a 2007–2013-as periódusban megszűnik, 

és egyedül Kelet-Finnország maradt még a konvergencia régiók csoportjában. 

 

65. ábra > A népsűrűség (fő/km2) (A) és az éves népességváltozás (%, 1990–2000) (B) területi különbségei 

Észak-Európában 

Svédországban és Finnországban az utóbbi néhány évtized folyamán a népesség déli irányú vándorlása és 

koncentrációja egyértelmű. Kérdés azonban: milyen a belső migráció fő eredő iránya Norvégiában, ahol az 

északi és déli országrész között sem az éghajlatban, sem a tenger felőli megközelíthetőségben nincs lényeges 

különbség. A népesség térbeli megoszlásának változását – ami itt elsősorban a vándorlási mérlegtől függ – 

nyomon követhetjük a népesség súlypontjának különböző időpontokra történő kiszámításával. Norvégia 

térképére egy derékszögű koordináta-rendszert rajzolva leolvashatók az egyes tartományok (19) székhelyeinek 
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koordinátái, melyekhez a tartományok népességét hozzárendelve kiszámíthatjuk a koordináták népességgel 

súlyozott átlagát (a módszer részletesebb leírását lásd Nemes Nagy J. [szerk.] 2005): 

 

ahol X, Y = a népességsúlypont koordinátái;  székhely földrajzi koordinátái; fi = az i. tartomány 

népessége. 

A Lillehammertől valamelyest északnyugatra fekvő súlypont (2005) délre (31 km) és nyugatra (11 km) mozdult 

el az 1961-es állapot óta, ami híven tükrözi az országon belüli migráció fő irányát. A teljes, 33 km-es 

elmozdulás iránya a vizsgált időszakon belül nem változott, ám üteme az elmúlt években valamelyest 

felgyorsult. A déli területek arányának növekedése – amely a súlypont elmozdulásának mértéke alapján 

csekélynek minősül – annak tulajdonítható, hogy a modern gazdaság mozgatórugói – pl. a kőolajbányászat 

irányítása és a kvaterner szektor – a déli, illetve a délnyugati partszakasz nagyobb városaiban összpontosulnak. 

4. Az erdőgazdálkodás alapjai 

Az északi országok közül Izland csaknem teljesen fátlan, Dánia lomberdőinek helyét pedig szántóföldek 

hódították el. Annál gazdagabb fában Fennoskandia: Svédország az állomány nagysága, Finnország pedig az 

erdő csaknem 70%-os területi részaránya alapján az első helyen áll Európa államai között. A boreális fenyvesöv 

ipari feldolgozásra kiválóan alkalmas puhafát szolgáltat. A vegyes és lombos erdők csak Dél-Svédországban 

foglalnak el nagyobb területet. A faállomány évenkénti gyarapodása az éghajlati és talajviszonyoktól függ: míg 

Dél-Svédországban hektáronként az 5 m3-t is meghaladja, Lappföldön a 2 m3-t sem éri el, ezért az északi 

erdőbirtokok nagyobb átlagos kiterjedésük ellenére kevésbé értékesek. 

Svédországban az erdők fele, Finnországban kétharmada a parasztság birtokában van. A módosabb gazdák a fa 

értékesítéséből 5–10 évenként tetemes pénzbevételre tesznek szert, a szegényparasztok pedig a téli idényben 

favágóként jutnak mellékkeresethez. Az erdőknek csak kisebb része van az állam és a nagy faipari társaságok 

tulajdonában. 

A fakitermelést a természeti feltételek is segítik: a kemény télen a fagyott talaj kedvez a szállításnak, és a sűrű 

vízhálózat lehetővé teszi a tavaszi faúsztatást. Az erdők kiaknázása már a XVII–XVIII. századtól fogva 

nemcsak a helyi igények kielégítését, hanem a közeli európai piacra irányuló kivitelt is szolgálta, és az eredeti 

tőkefelhalmozás fontos forrása volt. A XIX. század végén indult meg a fa nagyipari vegyészeti feldolgozása, a 

cellulóz- és papíripar kifejlődése. Az úthálózat bővülése napjainkig a legtávolabbi erdőket is hozzáférhetővé 

tette, és a közúti szállítás egyre nagyobb teret hódít a faúsztatás rovására. A fakitermelés fokozása céljából 

rátértek a kivágott erdők rendszeres újratelepítésére, és – különösen Finnországban – a mocsaras, lápos 

területeken sínylődő fenyvesek hozamát nagyszabású meliorációs munkálatokkal növelik. A mérsékelt övi 

fakitermelésben Svédország és Finnország az 5–6. helyet foglalja el. 

Régebben az északi országok főleg gömbfát, majd fűrészárut szállítottak külföldre, azonban e hagyományos 

exportcikkek kivitele az 1930-as évek óta stagnál. A kitermelt fa nagyobb részéből ugyanis jóval értékesebb 

félgyártmányt (cellulózt) és késztermékeket (kartont, újság- és csomagolópapírt) állítanak elő. Észak-Európa a 

világ cellulóztermelésének mintegy 15%-át, papírtermelésének 7–8%-át adja, a kivitelből azonban ennél jóval 

nagyobb arányban részesedik. 

5. A tenger szerepe: hajózás, halászat, ásványkincsek 

A skandináv népek úgyszólván történelmük kezdete óta rá voltak utalva a tengerhajózásra. Norvégia partvonala 

például 26 000 km hosszúságú, és mivel a fjellek meredek falként zárják el a szárazföld belsejét, sok település 

még ma is csak a tenger felől közelíthető meg. Hasonló a helyzet a 7400 km partvonallal rendelkező dán 

szigetvilágban is, ahol az országon belüli közlekedés több tengerszoros áthidalása után sem képzelhető el 

komphajók nélkül. A Skandináv-félsziget népei és a külvilág között már a vikingek kora óta elsősorban a tenger 

biztosította az összeköttetést. Ám a természet nemcsak kikényszerítette, hanem segítette is a hajózás fejlődését: 

a Norvég-tenger jégvájta fjordjai elsőrendű mélyvizű kikötők, a partok előterében pedig sok tízezer sziklasziget 

– sér – töri meg a hullámok erejét. Svédország és Finnország partjai is erősen csipkézettek, csak a Botteni-öböl 

mentén ritkábbak a jó természetes kikötők. Dániában Jylland kiegyenlített futású lapos nyugati partjai kínálják a 

legkevesebb kikötési alkalmat. 

Kedvező vonás, hogy a tenger az Észak-atlanti-áramlás hatására a norvég partoknál egyáltalán nem fagy be. 

Még Svédország nyugati partjainál és a dán tengerszorosokban is csak a legszigorúbb teleken jelenik meg 
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vékony jégkéreg. A Botteni-öböl és a Finn-öböl vizén azonban vastag jégpáncél alakul ki, mely a hajózási 

idényt 1–4 hónapra megszakítja. A finn kikötők közül csupán Hankót lehet jégtörőkkel minden időben nyitva 

tartani. 

A tengerhajózás hagyományai Norvégiában a legelevenebbek: kereskedelmi hajóflottája a világranglista 9. 

helyét foglalja el (20 M BRT). Tekintélyes hajótérrel rendelkezik Dánia is. A világ kereskedelmi flottájának 

csaknem egytizede az északi államok tulajdonában van, s jobbára ún. „olcsó zászlók” alatt járja a tengereket. 

Az északi országok szomszédságában elterülő tengerek Földünk leggazdagabb halászterületei közé tartoznak, 

melyek a kietlen partvidék lakosságának ellátásában régtől fogva fontos szerepet töltöttek be. De a halászat csak 

a múlt században, a flotta korszerűsödése és a tartósítási, feldolgozási módszerek fejlődése révén lett iparszerű, 

exportképes gazdasági ág. Észak-Európa államai a világ tengeri halzsákmányából 8–9%-kal részesednek. Izland 

az egy főre jutó halfogásban és exportban első a világon. Mivel az északi államok elsősorban saját partjaik 

közelében halásznak, kizárólagos hasznosítási övezetük védelmében erősen érdekeltek; Izland és Norvégia 

főként ezért nem csatlakozott az EU-hoz. 

Az energiahordozók drágulása az utóbbi négy évtizedben gazdaságossá tette a kontinentális talapzat 

ásványkincseinek felkutatását és kitermelését. Az északi-tengeri selfet a szomszédos országok 1965-ben 

gazdasági hasznosítási övezetekre osztották; ezek közül a legnagyobbak – és mint kiderült, a szénhidrogén-

lelőhelyekben leggazdagabbak – Nagy-Britanniának és Norvégiának jutottak (23. ábra). Az Északi-tenger 

norvég szektorában 1971-ben kezdődött a kőolajtermelés, és néhány év múltán Norvégia – a fejlett országok 

közül legkorábban – nagy kőolajexportőrré vált, majd fokozatosan a világranglista 3. helyére nyomult. Az 1970-

es évek második felében a kőolajhoz társuló földgáz hasznosítását is megkezdték (2004. évi termelés: 148 M t 

kőolaj, 75 Mrd m3 földgáz). A kőolajat a tenger alatti lelőhelyekről hatalmas tartályokban gyűjtik össze, és 

csővezetéken nagyrészt brit kikötőkbe (Teesside, St. Fergus) továbbítják. (A norvég partokat ti. 200 m-nél 

mélyebb tengeri árok szegélyezi, amelyen át csak az 1980-as évek közepére sikerült vezetéket lefektetni.) A 

földgázt a németországi Emden és a belga Zeebrugge kikötőjébe szivattyúzzák, onnan jut a nyugat-európai 

vezetékhálózatba. A norvég szénhidrogén-kutatás és -kitermelés fokozatosan északi irányban halad előre; a 

kormány célja az, hogy a mérsékelt ütemben folytatódó bányászat jövőjét hosszú évtizedekre biztosítsa. A 

norvég lelőhelyekhez képest szerény mennyiségű kőolajat és földgázt az Északi-tenger dán szektorában is 

sikerült feltárni (évi 13 M t kőolaj, 8 Mrd m3 földgáz), ami a belső igényeket fedezi, sőt földgázból növekvő 

kivitelt is lehetővé tesz. 

A tengerhajózás és a halászat hagyományaihoz szorosan kapcsolódó sok évszázados műszaki kultúra a 

hajóépítés, ami a legszélesebb ipari háttérrel rendelkező Svédországban volt a legjelentősebb. Az 1970-es és 80-

as évtized az óriás tartályhajók gyártásában erősödő konkurenciát és végzetes hanyatlást hozott. Fellendült 

viszont a tenger alatti kőolajkutatáshoz és -termeléshez szükséges úszó fúrótornyok, betonból és acélból készült 

mesterséges fúrószigetek, gyűjtőtartályok gyártása és szerelése, amelybe elsősorban Norvégia kapcsolódott be. 

 6. Vízenergia és ércek: a nehézipar alapjai 

Észak-Európa országaiban a XIX. század végéig a fa és a faszén volt a legfőbb energiaforrás; ez azonban a 

modern nagyipar igényeit nem elégíthette ki. A szárazföldi terület geológiai szerkezetéből következik, hogy az 

ásványi energiahordozók szinte teljesen hiányoznak. Az északi országok az ipar energiaéhségét elsősorban a 

vízerő hasznosításával csillapították. Az első vízerőművek az 1880-as években épültek, és azóta – kivált 

Svédországban és Norvégiában – az olcsó energia az elektrokohászat és az elektrokémiai ipar kibontakozásához 

adott ösztönzést. 

Oroszország után Norvégia és Svédország földrészünk vízenergiában leggazdagabb államai. A glaciális erózió 

által formált térszínen kiegyenlítetlen esésgörbéjű, sebes folyók sűrű hálózata alakult ki. A jégvájta tómedencék 

– melyek Norvégia 4,5%-át, Finnország és Svédország területének 8–8%-át foglalják el – kitűnő természetes 

tározók. Vízerőművek építésére Norvégiában a legkedvezőbbek az adottságok: a nagy reliefenergia, a bőséges – 

átlagosan évi 1500 mm – csapadék, valamint a fjell-régióban könnyen kiépíthető tárolási lehetőségek, melyek a 

lefolyásszegény téli félévben is biztosítják az egyenletes áramtermelést. Így válhatott Norvégia az egy főre jutó 

elektromosenergia-fogyasztásban évtizedeken át a Föld első országává, csak legújabban engedve át e helyet a 

vízerőben szintén bővelkedő Izlandnak. A norvégiaihoz hasonló előnyös adottságok mérsékeltebb formában 

Svédországban is megvannak. Finnországban a csekély reliefenergia és a szűkösebb csapadék folytán kisebb a 

rendelkezésre álló vízerő mennyisége, és a tározók kiépítése sok esetben termékeny szántó- vagy erdőterület 

elöntéséhez vezetne. Svédország és Finnország vízenergia-tartalékai jobbára az északi országrészekre 

összpontosulnak, az igények viszont délen jelentkeznek; ezért tetemes a hálózati veszteség. Norvégia 



 Észak-Európa  

 219  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

elektromosáram-termelése szinte teljesen, Svédországé 40%-ban, Finnországé viszont már csak 10–12%-ban 

származik vízerőművekből. 

A hőerőművek – köztük atomerőművek – a vízenergia-tartalékok kimerülésével fokozatosan nagyobb 

jelentőségre tettek szert. Az atomenergia hasznosításában Svédország jár az élen, amelynek ipara erőművi 

berendezések önálló kifejlesztésén és gyártásán kívül a reaktorokban használt fűtőelemek előállítására is képes. 

Svédország elektromosáram-termelésében az atomerőművek részaránya elérte az 50%-ot, ám 1980-ban a 

környezetvédelmi aggályok miatt népszavazás döntött új atomerőművek építésének tilalmáról és a régiek 

fokozatos megszüntetéséről. (Azóta két reaktort állítottak le a tizenkettőből.) A megújuló alternatív 

energiaforrások (kivált a biomassza) hasznosításában és az erre irányuló kutatásokban Svédország a világ 

élvonalába tartozik, s ennek révén 2020-ra a kőolaj felhasználásának teljes megszüntetését tervezi. Dánia 

elektromosáram-termelésének 1/5-ét szélerőtelepek szolgáltatják, ami nemzetközi összehasonlításban 

kiemelkedő arány. 

A nagyrészt prekambriumi kőzetekből felépített Balti-pajzs és a Skandináv-hegyvidék sokféle ércet rejt; Izland 

és Dánia viszont nem rendelkezik ércekkel. Svédország a vasércbányászatban és -kivitelben a fejlett Európa 

első országa. Finnországban és Norvégiában is vannak vasérctelepek, amellett ezek az államok Földünk 

legnagyobb pirittermelői közé tartoznak, s így kénsavgyártásuk bőven rendelkezik nyersanyaggal. Az északi 

országok színesércbányászata európai viszonylatban számottevő, bár nem minden vonatkozásában elégíti ki a 

belső igényeket. A bányászat Svédországban tekinthet vissza a legnagyobb múltra, és ott a minőségi termékeiről 

híres vaskohászat a fejlett, sokoldalú gépipar alapjává vált. 

Mint az eddigiekből kitűnik, Észak-Európa országai meglevő adottságaik ésszerű felhasználásával hajtották 

végre az eredeti tőkefelhalmozást, és a természeti feltételekhez igazodva alakították ki nagyfokú termelési 

specializációjukat, ami a nemzetközi munkamegosztásban való részvételük módját meghatározza. Az utóbbi 

két-három évtizedben példátlanul gyors léptekkel haladtak a „tudásipar”s az informatika társadalmának építése 

felé, és pl. a mobiltelefonok vagy az internetcsatlakozások fajlagos száma alapján a kontinens többi fejlett 

államát is jóval megelőzték. 

Az északi országok közül a legnagyobb területű (450 000 km2) és legnépesebb (9,1 millió l.) Svédország 

rendelkezik egyszersmind a legsokrétűbb természeti erőforrásokkal is. Nemcsak természeti és gazdasági, hanem 

– mint semleges állam – politikai földrajzi szempontból is központi helyet foglal el Észak-Európában. (Dánia, 

Norvégia, valamint Izland ugyanis a NATO tagjai, Finnország viszont évtizedeken át kénytelen volt „különleges 

viszonyt” ápolni a Szovjetunióval.) Nem véletlen tehát, hogy a jóléti állam és a szociális piacgazdaság 

modelljének létrehozásával Svédország sokáig példaképül szolgált szomszédai és a fejlett európai államok 

számára. 

1. Izland 

Az Atlanti-óceán északi részén elterülő 103 000 km2-es szigetország Grönlandtól mindössze 290 km-re van, 

Skócia partjaitól viszont 800 km, Norvégiától 1000 km választja el. A viking hajósok izlandi honfoglalása Kr. 

u. 870 körül vette kezdetét, és 1100-ra a sziget lakóinak száma elérte a 75 ezret. (Ugyanakkor Norvégiának 250 

ezer lakosa volt.) A középkor végén a zordabbra forduló éghajlat megállította az oikumené határán élő, ínséggel 

és járványokkal küzdő izlandi nép gyarapodását. 1783-ban a Laki vulkán kitörését követő éhínségnek a lakosság 

ötödrésze esett áldozatul, s 1800-ban a szigeten mindössze 47 ezren éltek. Azóta a népesség számának gyorsuló 

növekedése előtt nem elsősorban a klimatikus feltételek javulása, hanem a gazdasági élet gyökeres átalakulása 

nyitotta meg az utat. A születési arányszám (14‰) és a természetes szaporodás (8‰) magas értékeivel Izland 

egyedül áll az északi államok között, lakossága azonban mindössze 290 ezer fő. 

A múlt század elején Izland lakóinak túlnyomó része a mostoha természeti adottságokkal küzdő 

mezőgazdaságból élt. A sarkkör déli szomszédságában fekvő sziget éghajlata óceáni, időjárása változékony, 

szeszélyes. A partvidék januári középhőmérséklete (kb. 0 °C) hazánkéval egyezik, viszont a július sem 

melegebb 10–11 °C-nál. A délnyugati országrészre 800–1400 mm, az északi tájakra 500–800 mm csapadék 

hull. A szélvédett völgyekben tengődő nyíreseket már a honfoglalás utáni századokban kiirtották, és azóta az 

izlandi táj szinte teljesen kopár. A zord éghajlat mellett az elharapózott talajerózió és a krioturbációs jelenségek 

(kősáncok, hepehupás thufur-képződmények) is nehezítik a földművelést. A művelt terület – és a települések – 

határa csak ritkán nyomul előre 200 m-nél nagyobb tengerszint feletti magasságba; ezért a sziget 80%-a 

lakatlan. 
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Izland első telepesei még sokfelé vetettek árpát és zabot, a XV–XVI. században azonban a gabonatermesztés 

elsorvadt. Helyette a XVIII. századtól tért hódított a burgonya, de az erősen ingadozó termés csak 60–80%-ban 

fedezi a belföldi szükségletet. Az újabban egyre sokasodó, hévízfűtésű üvegházakban zöldségféléket 

(paradicsom, uborka) és virágokat, sőt csekély mennyiségben szőlőt, banánt is termesztenek. 

A mélyszántással és csatornázással vagy alagcsövezéssel előkészített, gondosan trágyázott és művelt földek 

túlnyomó részén takarmányfűfélék zöldellnek, melyek a mezőgazdaság uralkodó ágát, az állattenyésztést 

szolgálják. A tejelő szarvasmarhatartás (a 65 ezres állomány 40%-a) a termékenyebb délnyugati tájakon 

összpontosul. A juhtenyésztés (450 ezer db) területi eloszlása jóval egyenletesebb, és nyáron a szabadon kószáló 

birkanyájak a sziget belsejében elterülő silány legelőkön is megélnek. Számottevő az ország lóállománya (75 

ezer db); a kis méretű izlandi pónikat általában félnomád körülmények között, sportolás és húshasznosítás 

céljából tartják. A farmerek egy része nyérc- és rókatenyésztéssel is foglalkozik. 

Bár a XX. század eleje óta háromszorosára bővült a művelés alatt álló terület, egyelőre a takarmánytermesztésre 

alkalmas földeknek alig tizedrészét hasznosítják. A piacoktól távol eső, kedvezőtlenebb természeti 

adottságokkal küszködő belső területeken a gazdálkodás határa visszahúzódóban van, viszont tovább növekszik 

a partközeli sáv szerepe. 

Izland élő állatot, gyapjút, birkahúst és bőröket is exportál, a nemzetközi munkamegosztásba azonban főként 

halászatának termékeivel kapcsolódik be: ezek alkotják kivitelének felét. A halászat mindig is fontos szerepet 

játszott az izlandi nép életében, de csak a XX. század eleje óta, a motoros, fedett halászhajók és a korszerű 

tartósítási módszerek elterjedése nyomán válhatott a sziget gazdaságának alapjává. A tőkehalat főleg a téli-

tavaszi idényben, a sziget délnyugati partjainak közelében fogják. A heringhalászat évadja a nyár, s a 

leggazdagabb zsákmányt az északi-északkeleti vizeken ejtik. Az évente kifogott hal súlya meghaladja a másfél 

millió tonnát, és az egy főre jutó mennyiség alapján Izland első a világon. A hideg és meleg tengeráramlások 

találkozásánál elterülő, s így a leggazdagabb zsákmányt kínáló planktondús parti vizek sok ország halászhajóit 

vonzották, ezért Izland 1958 és 1975 között csak kemény politikai konfliktusok árán tudta 200 mérföldre 

kiterjeszteni a kizárólag általa hasznosított tengeri övezet határát. 

Izland új keletű iparosodásának alapja a halzsákmány egyre több munkafolyamatra kiterjedő feldolgozása. 

Régen az északi szigetország jobbára friss vagy sózott, füstölt és szárított halat exportált, viszont a II. 

világháború óta a kivitelben az értékesebb mélyhűtött tőkehalfilé, a halliszt, a halolaj, sőt legújabban a 

konzerváru részaránya növekszik. Az ország fő iparágához kapcsolódnak a hajójavító és különböző 

halászfelszereléseket gyártó üzemek. Az ipar az utóbbi két-három évtizedben cement- és műtrágyagyár, 

valamint exportra termelő nagy alumíniumkohók üzembe helyezésével sokoldalúbbá vált (a kivitel második 

legnagyobb tétele az alumínium: kb. 20–25%). Távlati fejlődésének sokat ígérő tartaléka a sziget roppant 

vízenergia-készlete és a bőségesen rendelkezésre álló geotermikus energia, amelyet az 1970-es évek végén 

kezdtek áramfejlesztésre is hasznosítani. 

Az izlandi gazdaság átalakulását híven tükrözik a településföldrajzi kép változásai. Az agrárnépesség ma is 

szórványtelepüléseken él. A régi parasztházak tőzegből és fából épültek, újabban viszont uralkodó a modern 

terméskő- és betonépítkezés. A világtól elzárt tanyák, tanyabokrok nyomasztó elszigeteltsége feloldódott, 

amióta a gépkocsi és a telefon használata általánossá vált, a szórványtelepülések lakossága mégis egyre 

csökken. Fejlődnek viszont azok a 300 főnél népesebb kisvárosok, amelyeket a halászat és az egyre bővülő 

halfeldolgozás hívott életre. 

Legfeltűnőbb a főváros, Reykjavík (115) vonzereje; 1850-ben még csak 1200 lakost számlált, jelenleg viszont az 

ország lakosságának 40%-át és iparának nagyobbik felét tömörítő, sokoldalúan fejlett közigazgatási, művelődési 

és ipari központ. Házait hévforrások vizével fűtik. Reykjavík Izland kapuja a külvilág felé; a sziget komor 

szépségű tájai, vulkánjai, gejzírjei, vízesései ugyanis évről évre nagyobb idegenforgalmat vonzanak. A főváros 

környékén összpontosuló gyáripar több kisebb város fejlődését is elindította. Az így kibontakozó agglomeráció 

területén él Izland lakosságának több mint a fele. Reykjavík után a második legnagyobb vonzásközpont, a sziget 

északi partján épült Akureyri már csupán 17 000 lakost számlál. 

2. Dánia 

2.1. 1. Közlekedésföldrajzi gyújtópontban 

A mindössze 43 000 km2 területű, de sűrűn lakott (5,4 millió l.) Dánia az Északi- és a Balti-tenger közé nyúló 

Jüt-félszigettel (Jylland) Közép-Európa törzséhez kapcsolódik, az állam keleti részét alkotó szigetvilág pedig a 
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Skandináv-félsziget felé teremt átmenetet. Az ország területe szinte hidat képez a két nagy földrajzi egység 

között, amelyeknek gazdasági arculata mindig is élesen különbözött. Az északi államok és Európa többi része 

közt lebonyolódó közúti és vasúti tranzitforgalom túlnyomóan a dán szigetvilág kompjain és hídjain áramlik 

keresztül. Dánia a kelet–nyugati tengeri közlekedés szempontjából ugyancsak kulcshelyzetben van, hiszen 

ellenőrzi a Balti-tengerről kivezető szorosokat, elsősorban az élénk forgalmú Öresundot (66. ábra). 

 

66. ábra  > Dánia: gazdasági központok, közlekedési ütőerek 
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Jyllandon meg a félezer apróbb-nagyobb szigeten csakis hajózásban jártas nép alapíthatott egységes államot. A 

IX–XI. század tengeri portyázásai és tiszavirág-életű hódításai után megszilárdult a feudális Dánia, és a 

termékeny földjén élő viszonylag sűrű népesség, valamint a földrajzi helyzet adta előnyöket kihasználva 

hamarosan magához ragadta a balti-tengeri kereskedelmet: a flandriai és britanniai iparcikkeket nemes prémek, 

méz, fa, viasz, borostyánkő ellenében Kelet- és Észak-Európa felé közvetítette. Az Öresundon áthaladó hajókra 

kivetett vámok négy évszázadon át – egészen 1857-ig – gazdagították a dán kincstárat. Az újkor hajnalán a 

Kalmari Unió felbomlása, a svéd királyság erősödése megtépázta Dánia tekintélyét a balti térségben. Ekkor – 

bár csak másodrangú hatalomként – bekapcsolódott a gyarmatokért folyó versengésbe: kisebb birtokokat 

szerzett Indiában meg a nyugat-indiai szigetvilágban, és részt kért a jövedelmező afrikai rabszolga-

kereskedelemből is. A napóleoni háborúkban elszenvedett vereség, Norvégia, majd Schleswig-Holstein 

elvesztése már a birodalmi korszak végét jelzik. A XIX. század közepétől a tengerentúli verseny és a német 

védővámok felállítása súlyos helyzetbe sodorta a mezőgazdaságot, amely korábban az iparosodó Anglia és a 

Rajna-vidék gabonaellátására rendezkedett be. Az 1870. évi agrárválság után a kis ország már a modern 

gazdaság megalapozásának jegyében állt talpra. 

2.2. 2. A dán fejlődési út alapja: a mezőgazdaság 

Dániának nem voltak nyersanyagai és energiaforrásai versenyképes ipar gyors kiépítéséhez, viszont 

mezőgazdasága az északi országok között a legkedvezőbb természeti adottságokat élvezte. Ezért a nagy 

agrárválság után a kereskedelemből és a sund-vámokból felhalmozódott tőkét a mezőgazdaság belterjes 

átalakításába fektették, s Dánia hamarosan az állattenyésztés kiváló minőségű termékeivel hódította vissza 

rangját a világpiacon. 1887-ben indult útjára a szövetkezeti mozgalom, mely rövid idő alatt jóformán az egész 

parasztságot átfogó szervezetté vált. A tőkés típusú dán szövetkezetben a föld a tagok magántulajdona, és 

egyénileg gazdálkodnak rajta. A vetőmag, a műtrágya, a növényvédő szerek közös beszerzésén, ritkábban a 

gépek közös használatán túl a szövetkezés fő célja a termékek feldolgozása és értékesítése. A szövetkezetek a 

gazdáktól egyöntetűen kitűnő minőségű áru szállítását követelik meg; így biztosítják termékeik jó hírét és 

versenyképességét. A tudományosan megalapozott gazdálkodási módszerek gyors elterjesztését a szövetkezetek 

szaktanácsadó szolgálata segíti. Az írástudatlanság korai felszámolása, a népfőiskolák működése és a 

mezőgazdasági szakoktatás magas színvonala fogékonnyá tette a dán parasztságot a korszerű agrotechnika 

eredményeinek megismerése és alkalmazása iránt. 

A növénytermesztés és az állattenyésztés egyaránt kitűnik nagyfokú gépesítettségével és termelékenységével. 

(A teheneket géppel fejik, és kb. 20 hektárra jut egy traktor.) A műtrágya-felhasználás sem csekély, azonban a 

talajerő-utánpótlás alapja a tudományosan kimunkált vetésforgórendszer, valamint a bőven rendelkezésre álló 

istállótrágya. A dán mezőgazdaságban bevált szervezeti formák és agrotechnikai újítások a többi észak-európai 

országban is követésre találtak. 

A kiterjedt szántóföldek több mint felén gabonaféléket, elsősorban – jobbára tavaszi vetésű – árpát (kb. 4 M t), 

valamint kisebb mennyiségben zabot és búzát termesztenek (67. ábra). (Az árpa a dán söripar alapanyaga, a 

legismertebb hazai sörmárkák a Carlsberg és a Tuborg.) A vetésterület ötödrészét kapások – burgonya, 

cukorrépa és takarmányrépa – foglalják el, a többi a szálas és lédús takarmányokra jut. A herefüves gyepek egy 

részét legeltetik, más részéről szénát kaszálnak. A vetésterület megoszlása világosan mutatja, hogy a szántóföldi 

növénytermesztés szinte teljes egészében a sokoldalú állattenyésztés igényeit szolgálja. Az ország területének 

7%-át elfoglaló természetes réteknek és legelőknek így csak alárendelt szerep jut. Az Északi-tengeren és a 

Skagerrakban folytatott nagyarányú halászat halliszttel és halolajjal bővíti a takarmányválasztékot. Az 

állattenyésztés színvonala a belföldön egyáltalán nem vagy kevésbé gazdaságosan előállítható takarmányokból 

(olajpogácsa, kukorica) a tetemes behozatalt is kifizetődővé teszi. 
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67. ábra  > A dán mezőgazdaság körzetei 

A szarvasmarha-tenyésztés (1,5 M db) a mezőgazdasági jövedelem nagyobb részét adó magas színvonalú 

tejgazdálkodással párosul (0,55 M tejelő szarvasmarha). A dán vörös marha nemesítésével és célszerű 

takarmányozásával tehenenként évi 7000 litert meghaladó tejhozamot értek el. A tej kb. 60%-ából vajat, 20%-

ából sajtot készítenek a modern szövetkezeti tejüzemek. A tejtermékek kivitelében Dánia a világ élvonalába 

tartozik. 

A tejfeldolgozás hulladékait – a lefölözött tejet és az írót – a sertésnevelésben hasznosítják; az állattenyésztés 

két legfontosabb ága így szorosan összefonódik egymással. A sertésállomány (13,5 M db) igen tekintélyes; az 

egy főre jutó állatok száma alapján egyetlen ország sem előzi meg Dániát. Míg a szarvasmarha-tenyésztés 

területi eloszlása egyenletes, a sertésállomány nagyobb sűrűséget ér el a szigetvilágban, ahol a 

szemestakarmányok termesztéséhez kedvezőbbek a feltételek. A húsos szalonna (bacon) kivitelében Dániának 

nincs vetélytársa a világpiacon. Kiemelkedő szerep jut az iparszerű baromfinevelésből származó tojás és hús 

exportjának is. Az állattenyésztés különböző – javarészt iparilag feldolgozott – termékei az ország kiviteléből 

még mindig kb. 20%-kal részesednek. Legrégibb és legnagyobb felvevőpiacuk Nagy-Britannia, de az Európai 

Közösségbe való belépés (1973) a németországi export előtt is még szélesebbre tárta a kapukat. 

Dániát a köztudat még mindig agrárországként tartja nyilván, pedig az ország fejlett mezőgazdasága már csak a 

lakosság 3,5%-ának ad munkát. Az ipar megkésve indult fejlődésnek, de az I. világháború után gyorsan behozta 

lemaradását, és a foglalkoztatottak száma alapján ma már 6–7-szeresen, az értéktermelésben 10–12-szeresen 

szárnyalja túl a mezőgazdaságot. Az állattenyésztés termékeinek feldolgozására először a tej- és húsipar 

bontakozott ki. Az élelmiszeripar hamarosan külföldi nyersanyagot feldolgozó ágakkal is bővült: a kikötőkbe 

települtek a dohánygyárak és a növényolajüzemek, melyek az exportált vaj pótlására margarint állítanak elő, 

hulladékaikkal pedig a takarmányozást szolgálják. A kiterebélyesedő élelmiszeripar széles belső piacot teremtett 

a kezdetben szorosan hozzákapcsolódó gépgyártás számára. A halászat és a növekvő kikötőforgalom ösztönözte 

a sokoldalú és rangos hajóépítés létrehozását. A hagyományos gépipari termékekhez újabban kevés 

nyersanyagot, de sok tőkeberuházást és szakképzettséget kívánó speciális gyártmányok (pl. műszerek, 

számítógépek, háztartási gépek) egész sora csatlakozott. A fémfeldolgozó ipar nagyobb munkáslétszámával és 

termelési értékével messze megelőzte a régebben vezető élelmiszeripart. A vaskohászat kis üzemei a gépipar 

acéligényeinek alig harmadát fedezik, ezért Németországból, Nagy-Britanniából és Svédországból sok 

félgyártmányt importálnak. 

A sokoldalú dán ipar létrejötte azért is figyelemreméltó, mert a kontinentális talapzaton lévő szénhidrogén-

lelőhelyek feltárása előtt az országnak nem voltak helyi energiaforrásai. Hazai nyersanyaggal is csak az 

élelmiszeripar és az építőanyagipar rendelkezik. A korszerű mezőgazdaságból felszabaduló munkaerő és a belső 

fogyasztópiac volt a legfontosabb telepítő tényező; melléjük harmadiknak a kikötők kedvező közlekedésföldrajzi 

helyzete társult. (Dánia egyetlen pontja sincs 52 km-nél távolabb a tengertől.) Az utóbbi évtizedekben ezeknek a 

tényezőknek a súlya világszerte megnőtt, mivel a tömeges ipari nyersanyagok és energiahordozók vízi úton 

nagy távolságra is olcsón szállíthatók. Dánia hőerőművei nagyrészt fűtőolajat tüzelnek; emellett azonban a 

másik két skandináv államból is importálnak elektromos áramot. A szélerőtelepek építését Dánia az 1990-es 

években az Északi-tengerre is kiterjesztette, és ebből a megújuló forrásból nyeri a villanyáram 1/5-ét (2006). A 

szélturbinák fejlesztésében és gyártásában élen járó dán cégek üzemei 25 000 embert foglalkoztatnak. A Vestas 

művek a szélturbinák világpiacán 30–35%-os részesedéssel büszkélkedhet. 

2.3. 3. Jyllandtól Sjællandig: a regionális különbségek 

Dánia lakosságának és ipari munkásságának 1/5-e a főváros, Koppenhága (500) agglomerációjában tömörül 

(Nagy-Koppenhága,31090). Az 1960-as évektől fogva azonban a sok szakképzetlen munkaerőt igénylő ágazatok 

– elsősorban a textilipar – kiszorultak Koppenhágából, és a korábban agrárfoglalkozású népesség 

alkalmazásával a vidék fejlődő kisvárosaiban alapítottak üzemeket. A gépkocsi-közlekedés az ingavándor-

forgalom hatókörét messze kiterjesztette, ezért az országutak mentén, a városok tágabb környékén a 

tanyarendszer a lakosság foglalkozásváltozása után is megőrizte lakóhelyi funkcióit. Koppenhága népességének 

fogyása azonban az 1990-es években megállt, a dezurbanizációt vándorlási egyensúly váltotta fel. A nehezen 

megközelíthető országrészek, különösen a kicsiny szigetek lélekszáma viszont továbbra is apad (68. ábra). Bár 

az ipar területi eloszlása jóval egyenletesebbé vált, a nyugati és a keleti országrészek gazdasági fejlettsége 

között még mindig határozott különbség mutatkozik.4 

                                                           
3 1999-ben 40 település kivált ebből a területi formációból. 
4 2007-től Dániában a közigazgatási reform keretében az eddigi 13 megye helyett 5 régió (adminisztratív egység) jön létre. Emellett több 
önkormányzat (kommune) összevonásra kerül, így számuk 271-ről 98-ra csökken. 
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68. ábra  > Dánia: a népesség eloszlásának változása és a foglalkozási szerkezet területi különbségei 

(dezurbanizáció, dezindusztrializáció) 

A fejlődésbe legkésőbben bekapcsolt, leghátrányosabb helyzetű terület Jylland nyugati fele, ahol a régi 

eljegesedések morénaanyagából álló geesteket roppant kiterjedésű sandr-felhalmozódások választják el 

egymástól. Az óceáni éghajlat heves széljárása és a homokos talajt kilúgozó bőséges csapadék (7–800 mm) nem 

kedvezett a mezőgazdaságnak. A kiegyenlített futású lapos partokat a sok viharvert hajóroncsról „vaspartnak” 

nevezték; itt jó kikötő alig akadt. A XIX. század derekáig fenyérek, lápok és silány birkalegelők uralták a 

nyugat-jyllandi tájat. Azóta a parti dűnéken és a futóhomok-területeken nagyszabású fenyőerdő-telepítést 

hajtottak végre. A lecsapoló munkálatok és a fokozott műtrágyázás nyomán elterjedt a szántóföldi művelés. A 

szélvédő sövények között meghúzódó parcellákon főleg zöldtakarmány, valamint a laza talajt kedvelő burgonya 

és rozs terem. A kiszárított wattok termékeny földjét konyhakertészetek vették birtokba. A vidék egyetlen 

nagyvárosa, az 1868-ban alapított Esbjerg (73) kikötőjét a Nagy-Britannia felé irányuló kivitel lebonyolítására 

építették ki. Esbjerg a dán halászat és halfeldolgozó ipar kiemelkedő központja. 

Az utolsó eljegesedés Jyllandon át észak–déli irányban húzódó végmorénája éles választóvonalat jelent: tőle 

keletre a kötöttebb vályogos fenékmoréna barna erdőtalaját régtől fogva intenzíven művelik. A fördék zegzugos 

öbleiben egész sor kisebb-nagyobb kikötőváros keletkezett, amelyek élelmiszer- és textiliparukkal tűnnek ki 

(Vejle, Kolding, Fredericia stb.). Århus (230) az ország második legnagyobb városa, ezenkívül jelentős 

kikötőváros és járműipari központ is (hajóépítés, mozdonygyártás). Pezsgő kulturális és diákélet, valamint a 

páratlan szépségű óváros és az ország legnagyobb katedrálisa öregbíti hírnevét. A keskeny Lim-fjord felett 

átívelő híd serkentette Ålborg (120) fejlődését. A város kohászata és kénsavgyára Norvégiából származó piritet 

dolgoz fel. A külszíni fejtéssel elérhető kréta időszaki mészkőrétegek országos jelentőségű, sőt részben exportra 

termelő cementgyártást hívtak életre; mellette nevezetes kazángyártásáról és az akvavit szeszesital előállításáról 

is. A félsziget nevezetesebb települése még Billund, ahol a világ egyik legnagyobb játékgyártója, a Lego 

központja és legrégibb játékparkja (Legoland) található. 

Dánia középső részének szigetei közül a Jyllandhoz rövid híddal kapcsolódó Fyn a legnagyobb. Központja az 

egyik legősibb dán város, H. Ch. Andersen szülővárosa, Odense (185); sokoldalú iparából a sziget 

mezőgazdasági termékeinek feldolgozása és hajógyártása emelkedik ki. A legdélibb fekvésű, viszonylag meleg 

és száraz éghajlatú Lolland és Falster szigetek a búza- meg a cukorrépa-termelés fő körzetei fejlett 

malomiparral és nagy cukorgyárakkal. Déli partjukról Németországba indulnak kompjáratok. A Fehmarn-Belt 

régóta tervezett áthidalása után erre vezethetne a legrövidebb út a Skandináv-félszigetről Közép-Európa felé. 

A legfejlettebb mezőgazdasággal, a legsokoldalúbb iparral és a legsűrűbb népességgel Sjælland szigete tűnik ki. 

A sertéshizlalás, baromfitenyésztés és tejgazdálkodás itt éri el a belterjesség legmagasabb fokát, s a városokat 

nagy gyümölcsösök, zöldségkertészetek övezik. Az észak-sjællandi nehézipari körzet több kisebb-nagyobb 
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vaskohászati, vegyipari és gépgyártó központja szoros szálakkal kapcsolódik Koppenhágához. Az Öresund déli 

bejáratánál a XIII. században alapított település 1445 óta királyi székhely és a Balti-tenger egyik 

legforgalmasabb kikötője. Szerteágazó, ám visszaszorulóban lévő iparából az elektrotechnika, a 

gyógyszervegyészet és a porcelángyártás emelhető ki. Jóval fontosabb ennél a felsőoktatásban, a kulturális 

életben, a kutató-fejlesztő tevékenységben betöltött szerepe. A sziget ismert települése még Helsingør, 

Shakespeare „Hamlet” című drámájának színhelye. 

Sjælland szigete 1998-ban a Nagy-Belt tengerszoros áthidalásával közvetlen vasúti és közúti összeköttetéshez 

jutott Fyn, Jylland, illetve azon keresztül Németország irányába. Még ennél is nagyobb jelentőségű Dánia 

tranzitforgalma szempontjából az a gigantikus híd-alagút rendszer, amely Koppenhágát a 16 km széles 

Öresundon keresztül a svédországi Malmövel kapcsolja össze. A 2000-ben befejezett költséges 

mamutberuházás a tengerszoros mindkét oldalán valóságos építkezési lázat lobbantott fel, s ennek 

eredményeként egy tág hatósugarú, komoly nemzetközi szerepet betöltő Öresund régió körvonalai rajzolódnak 

ki. 

A Nagy-Belt hídjának teljes hossza 13,4 km; ennek nyugati részén egymással párhuzamosan fut a négysávos 

autósztráda, valamint a gyorsvasút kettős sínpárja. A keleti oldalon a vasút 7,4 km hosszú alagúton halad a 

tenger alatt, míg a közúti forgalom itt is hídon át bonyolódik le. A keleti hídszakasz középső, szabad 

felfüggesztésű ívét – amely 1624 méteres hosszával európai műszaki rekordnak számít – 254 m magas pilonok 

tartják. A tíz éven át tartó építkezés 1998. évi árakon 4,5 milliárd dollárt emésztett fel. 

Az öresundi „nagy kapocs” ennél is bonyolultabb rendszer, amelynek megépítése 12 milliárd dollárba került; az 

állami garanciával felvett hitel a hídvámból 30 év alatt térítendő vissza. A dán oldalon az autópálya és a vasút 

3,8 km-es alagútba kerül, majd a tengerszoros közepén egy 4 km hosszú mesterséges szigeten bukkan a 

felszínre. Innen indul Európa leghosszabb – 7,8 km-es – hídja, amelynek felső szintjén a gépjárművek, alsó 

szintjén a vasúti szerelvények közlekednek. A középső szakasz itt is függőhíd, 203,5 m magas tartópilonokkal. 

Az Öresund-hídhoz kapcsolódik az a nagyratörő fejlesztési terv, amely a koppenhágai citytől délre fekvő 

Amager szigeten, a forgalmas légikikötő és az új pályaudvar szomszédságában kb. 50 000 új munkahelyet 

kínáló új városközpont (Örestad) megteremtését irányozza elő. 

A dán szigetek messzire szakadt keleti előőrse Bornholm, ahol a Balti-pajzs felszínre bukkanó gránitját nagy 

kőfejtőkben termelik ki. Kaolinbányái Koppenhága híres porcelániparát látják el nyersanyaggal. A sziget 

fürdőhelyei jelentős idegenforgalmat vonzanak. 

Az Atlanti-óceán északi részén, Skócia és Izland között félúton elhelyezkedő vulkanikus eredetű Feröer-

szigetek (1400 km2) Dánia önkormányzattal rendelkező részét alkotják. Lakosságuk (48 000) elsősorban a 

grönlandi vizeken folytatott halászatból, valamint juhtenyésztésből él. Grönland 1979 óta már csak a közös 

védelmi politika és a külügyek révén kapcsolódik Dániához. 

3. Norvégia 

3.1. 1. Tengerre tekintő ország 

A 324 000 km2 területű Norvégia észak–déli irányban 1700 km hosszan nyúlik el a Skandináv-félszigetnek az 

Atlanti-óceánra néző nyugati részén. Az országtest szélessége délen meghaladja a 400 km-t, északon azonban 

helyenként a 10 km-t sem éri el. A tengerrel 1650 km-es sávban érintkezik, de partvonalának hosszát a 150 000 

sziget (sér), valamint a számtalan zegzugos fjord 26 000 km-re növeli. Norvégia túlnyomó részét a Skandináv-

hegyvidék gleccserekkel koronázott, lapos tetejű fjelljei foglalják el; az állam területének háromnegyede 

terméketlen. A művelhető földek (3%) az Oslói- és Trondheimi-medencén kívül jobbára a fjordok keskeny 

partszegélyére szorulnak (69. ábra). Az ország elnyújtott alakján, rendkívüli parttagoltságán kívül ez 

magyarázza, hogy a 4,6 millió norvég háromnegyede a parttól számított 15 km-es sávban, a tenger 

tőszomszédságában él. Ez a szomszédság egyúttal ráutaltságot is jelent. 
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69. ábra  > A területhasznosítás jellegzetes formái Norvégia völgyeiben 

Norvégia életében a tenger rendkívül sokrétű szerepet játszik; mindenekelőtt télen-nyáron megbízható 

összeköttetést teremt a fjordok mentén elszórt települések között. A tengerparti városokat Oslo és Kirkenes közt 

naponta induló hajójáratok kapcsolják össze, melyeknek útvonalát a hosszú téli éjszakák és a gyakori köd miatt 

3000 világítótorony és világítóbója szegélyezi. A belföldi szállítások kétharmadát ma is a part menti (cabotage) 

hajózás bonyolítja le; sok ipartelep és a legtöbb tanya számára ez jelenti a külvilággal az egyetlen kapcsolatot. 

A távolsági személyforgalomban teret nyert a repülőgép, rövidebb távon azonban a vízibuszok, szárnyashajók és 

kompjáratok révén a hajózás állja a versenyt. A vasutak és az országutak építése a kedvezőtlen terepviszonyok 

és éghajlati adottságok miatt roppant összegeket emészt fel. A zömmel nem pormentes burkolatú országutak a 
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legészakibb tartományokba is behatoltak, forgalmuk azonban a téli hófúvások idején hosszabb időre megbénul 

(pl. az Oslót Bergennel, a második legnagyobb várossal összekötő autóutakon mindössze négy hónapig 

biztonságos a közlekedés). A vasúthálózat hossza alig 4000 km; jellemző, hogy ebből csaknem 200 km az 

alagutakra jut. (Például a 471 km-es Oslo–Bergen vonal 176 alagúton halad át, melyeknek hossza együttesen 57 

km.) 

A XIX. század második felében, a kibontakozó kapitalista fejlődés idején a vállalkozók az évezredes 

hagyományokra építve elsősorban a kereskedelmi hajózás fejlesztésébe fektették tőkéjüket. A vitorlás hajókat 

korszerű, főleg tömegáru szállítására specializált flotta váltotta fel; ezenkívül idegen országok kereskedelmi 

hajóin is sok ezer norvég tengerész teljesít szolgálatot. A közlekedésben és a kereskedelemben dolgozók 

kimagasló aránya a foglalkozási átrétegződés folyamatában is visszatükröződött: a „harmadik szektor” kezdettől 

fogva megelőzte a gyáripart, és a mezőgazdaságból kiáramló munkaerő fő felvevője volt. A bérfuvarozásból 

származó bevétel Norvégia fizetési mérlegében az 1970-es évekig az exporttal csaknem egyenrangú szerepet 

játszott, ezért a gazdasági élet igen érzékenyen reagált a tengeri forgalom konjunkturális ingadozásaira. A 

kereskedelmi flotta szüntelen fejlesztésének igényeit a norvég hajóépítés nem képes elfogadható áron 

kielégíteni; emiatt sok tengerjárót vásárolnak külföldről. 

A meleg Észak-atlanti-áramlás és a hideg parti vizek keveredésének öve planktonban és halban bővelkedik. 

Norvégia halászata évi kb. 2,5 millió tonnás zsákmányával Európában Oroszország után a 2. helyen áll, és 

termékei az exportnak kb. 5%-át jelentik; az ország mai gazdasági életében játszott szerepe azonban már nem 

mérhető össze a tengerhajózáséval. 

A halászat a szegényebb agrárvidékek lakosságának fontos kiegészítő jövedelemforrása, és az élelmiszeripar fő 

ágának alapja. A zsákmány zöme a téli idényben Nyugat-Norvégia (Vestlandet) partjai közelében fogott hering, 

melyből hallisztet és olajat állítanak elő, kis részét pedig konzervgyárakban dolgozzák fel. A tőkehal főleg a 

Lofoten szigetcsoport térségében tűnik fel évről évre változó – ám újabban erősen csökkenő – nagyságú 

rajokban. A tőkehalból értékes mélyhűtött filé készül, más része szárított és sózott hal formájában kerül piacra. 

A sarkvidéki emlősök (fóka, rozmár, jegesmedve, sarki róka) vadászata érdekes színfoltja ugyan a norvég 

gazdaságnak, de hozama a halászat mögött nagyságrenddel marad el. A tengervíz szennyeződése és az erősödő 

konkurencia miatt a nyílttengeri halászat hozama is csökkent. Némi kárpótlást nyújt a folyóvölgyekben és a 

fjordok zugaiban működő kb. 1700 haltenyésztő gazdaság, mely a legértékesebb fajokkal (főleg lazac, valamint 

pisztráng) jelentkezik a piacon. Az ágazat gyors ütemben fejlődik: az akvakultúra a tradicionális halászat 

értéktermelését beérte, és termékei a haláruk exportjának mintegy harmadát teszik már ki. A valaha oly híres 

bálnavadászatot önnön mohósága ítélte sorvadásra; ez vezetett 1986-ban nemzetközi moratórium 

meghirdetéséhez. (Igaz, Norvégia 1993-tól a tilalom ellenére újból megkezdte a grönlandi bálna vadászatát.) 

Az Északi-tenger mélyén rejtőző kőolaj- és földgázlelőhelyek az 1970-es években váltak a norvég gazdaság 

döntő tényezőjévé; a szénhidrogének adják a kivitel értékének közel felét. A tenger alatti bányászat mindössze 

16 500 embert foglalkoztat, ám hatalmas megrendelésekkel látja el az építő- és szerelővállalatokat, valamint a 

hajógyárakat is (70. és 71. ábra). 
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70. ábra  > A tengeri fúrószigetek méretének és szerkezetének fejlődése 
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71. ábra  > Kőolajbányászat a kontinentális talapzaton: a fúrószigetek berendezései és működésük 

A középidei üledékes kőzetekben feltárt nagy kőolaj- és földgázlelőhelyek (Ekofisk, Frigg, Statfjord) az Északi-

tenger középső sávjában húzódnak. Bár a Norvég-tenger és a Barents-tenger mélyén még nagy reménybeli 

szénhidrogénvagyon rejtőzik, a kőolajtermelés az ezredforduló óta lassan csökken. Ezzel szemben a földgáz 

bányászata és kivitele gyors ütemben tovább növekszik, ami elsősorban az 1979-ben feltárt és 1996-ban 

termelésbe vont Troll lelőhelynek köszönhető. A tárolókőzet (felső jura homokkő) a tengerfenék alatt kb. 1400 

méterre található, és 1300 Mrd m3 készletével Európában az első helyen áll. Mivel a lelőhely a 310 m mély 

Norvég-árok alatt van, a kitermelő platform megépítése műszaki csúcsteljesítménynek számít. A betonszerkezet 

magassága 369 méter, a rajta elhelyezkedő többszintes munkafedélzettel együtt 472 méter, teljes súlya pedig 

meghaladja az 1 millió tonnát. Az irdatlan betonoszlopokon nyugvó platformról 39 fúrást mélyítenek a 

tárolókőzetbe, és a létesítmény kb. 70 éven át fog termelni. A földgázt csővezetéken továbbítják a norvég partra, 

Kollsnesba, majd innen a víz és a kondenzátum leválasztása után ismét tenger alatti csővezetékeken 

szivattyúzzák a belgiumi és németországi fogadóállomásokra. 

Az óceán közelsége nemcsak közvetlenül, hanem éghajlati hatásain keresztül is befolyásolta Norvégia 

gazdasági fejlődésének irányát. Az Észak-atlanti-áramlás Norvégia partjainál Földünk legnagyobb pozitív 

hőmérsékleti anomáliáját hozza létre. Enyhék a telek (Bergen januári középhőmérséklete 1,7 °C), bár a fjordok 

zugában, a belső völgyekben és a keleti országrészen már érezhetők a zordabb kontinentális vonások. (Oslo 

januári középhőmérséklete –3,5 °C.) Az óceáni éghajlaton a búza termesztésének északi határa Trondheimig, a 

rozsé a Lofoten szigetcsoportig nyomult előre. A sok csapadék (területi átlag: 1500 mm) és a csekély elpárolgás 

(250 mm) bőséges lefolyást eredményez. A rövid, de nagy esésű folyók erőművei pótolták az ásványi 

energiahordozókban a közelmúltig mutatkozó hiányt, és az ország ipari fejlődésének alapjává váltak. 

Bár Norvégiában eszményiek a feltételek vízerőművek számára, a duzzasztóművek és víztárolók negatív 

környezeti hatásai miatt a 171 Mrd kWh-ra becsült teljes vízenergia-potenciál 1/5-ének kiépítésére tilalmat 

rendeltek el. Így a meglévő 850, általában kis vagy közepes kapacitású vízerőmű áramtermelése (120–140 Mrd 

kWh) újabb építési engedélyek (koncessziók) kiadásával már csak szerény mértékben növelhető. A tározók 

révén a hasznos vízhozam évi ingadozását ki lehet egyenlíteni (72. ábra), ráadásul a norvég turbinák 

csúcsfogyasztási időben fejleszthetnek külföldön értékesíthető áramot; ennek egy részét a partnerországok 

(Svédország, Dánia, Hollandia, Németország) olcsóbb éjszakai áram szállításával ellentételezik. A tenger alatti 

kábeleken át lebonyolított, kölcsönösen előnyös energiacsere alapját hosszú távú szerződések képezik. 
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72. ábra  > A vízerőművek működésének évi ritmusa Norvégiában 

3.2. 2. Vezető iparágak: elektrokohászat és elektrokémia 

A kedvező természeti feltételek között igen olcsón termelt elektromos áram egész sor energiaigényes kohászati 

és vegyipari ág fejlődését bontakoztatta ki. Ezek jobbára importnyersanyagot dolgoznak fel, és félkész 

termékeiket külföldön – főként Nagy-Britanniában és Németországban – értékesítik. Együttvéve a norvég kivitel 

hatodrészét szolgáltatják. A kevés munkáskezet, de annál több áramot kívánó ipartelepeket nem a 

nagyvárosokban, hanem a hálózati veszteség csökkentése végett az erőművek közelében építették fel. A 

telephelyválasztásban döntő szempont volt, hogy az üzemek áruforgalmukat a saját kikötőjükön át 

bonyolíthassák le, és elegendő sík területük legyen az épületek elhelyezéséhez. 

Az elektromos energiára épülő iparágak közül kiemelkedik a közel 1 millió tonna kapacitással rendelkező 

alumíniumkohászat. Az egy főre jutó alumíniumtermelésben Norvégia foglalja el Izland után a második helyet a 

világon. (Az egy főre jutó áramfogyasztásban is csak a legutóbbi években előzte meg Izland.) A timföld 

tengerentúlról, elsősorban Jamaicából, Suriname-ból és Ausztráliából érkezik, a hutaalumíniumot pedig további 

feldolgozás nélkül az EU országaiba szállítják. Az Európában vezető helyen álló norvég alumíniumkohászat 

legnagyobb üzeme a Sogne-fjord belső zugában, Årdalnál működik (175 000 t/év). Az alumíniumkohászat 

mellékterméke a gallium, Amelyből Norvégia a világtermelés 1/10-ét adja. Túlnyomóan külföldi ércet 

feldolgozó horgany-, réz- és nikkelkohászata is számottevő. Igen sok áramot használnak fel vasötvözetek 

(ferrokróm, ferroszilícium, ferromangán) gyártására. Ezek fő fogyasztója a német és a brit acélipar. 

Norvégia ércvagyona a színesfémkohászat igényeihez képest jelentéktelen. Sok kicsiny lelőhelyen folytatott 

piritbányászata ma már nem vetekszik Finnországéval; a dúsított érc zöme kivitelre kerül, és csak kisebb része 

táplálja a belföldi kénsavgyárakat. Az ország legnagyobb bányájában, Kirkenesnél 33–36% fémtartalmú 

magnetitet fejtenek. A dúsított vasércet Németországba szállítják. A norvég acélgyártás (700 000 t) a hazai 

igényeket nem fedezi, és így a gépipar számára, főleg a hajóépítéshez sokféle hengerelt árut kell importálni. 

Világviszonylatban is számottevő a különleges ötvözetekhez használt titán érceinek kitermelése. 

Az elektrokémiai ipar alapja az ammóniaszintézis, melyben a víz elektrolitikus bontásából származó hidrogént a 

levegő nitrogénjével egyesítik. Az ammónia a különböző nitrogénműtrágyák és robbanóanyagok gyártásának 

nyersanyaga. A műtrágya-előállításban újabban egyre tágabb teret kap a földgáz, és bővül a petrolkémia szerepe 

is. A vegyipar óriásvállalata a Norsk Hydro, több mint harmincezer foglalkoztatottal, ám ennek csak harmada 

dolgozik Norvégiában. A tenger alatti lelőhelyekről származó kőolajnak 7–8%-át dolgozzák fel a nyugati parton 

épült finomítók. 

Norvégia feldolgozóipara az alapanyagok és félkész termékek több évtizedes múltra visszatekintő gyártásához 

képest fiatal, és még kevéssé fejlett. Az egyre sokoldalúbbá váló gépiparból a hajóépítés és az elektrotechnika 

emelkedik ki. A könnyűipar egyetlen exportra berendezkedett ága a fafeldolgozás. A cellulóz és a papír a 

kivitelből 3–4%-kal részesedik. 

3.3. 3. Oslótól az Északi-fokig 

Norvégiában a gazdasági élet regionális különbségei kevésbé élesek, mint a szomszédos államokban: az óceáni 

hatás tompítja az éghajlati eltéréseket, és a tengerpart felől a legészakibb tartományok is könnyen 

megközelíthetők. Mindamellett a gazdasági élet súlypontja mindig az ország déli felében volt. A gazdasági és 

politikai központ szerepéért évszázadokon át Trondheim, Bergen és Oslo versengett egymással; az utóbbit 

Bergennel szemben sűrűn lakott mezőgazdasági háttere és jó szárazföldi közlekedési kapcsolatai, Trondheimmel 

szemben déli fekvésének előnyei segítették győzelemhez. Oslo a többi észak-európai fővároshoz képest szerény 

helyet mondhat magáénak az ország gazdaságában: a népesség 12%-át, az iparban dolgozók 17%-át képviseli. 

Viszont Oslo a centruma a kelet-norvégiai régiónak, mely az ország lakosságának felét fogadja magába. 

Kelet-Norvégia (Östlandet) a fjelleken húzódó vízválasztótól a Skagerrak partjáig és a svéd határig terjed. Szíve 

az Oslói-medence, ahol a mállékony szilur palán és a posztglaciális tengeri üledékeken Norvégia 

legtermékenyebb talajai alakultak ki. A mezőgazdaság az ország többi részéhez képest kedvező éghajlati 

adottságokat élvez, és a kisbirtokok uralma ellenére magas műszaki színvonalat ért el. A körzet földművelése a 

gabonafélék viszonylag nagy (kb. 25%-os) vetésterületi részarányával tűnik ki. A takarmánynak termesztett 

árpa, ritkábban búza vagy zab a burgonyát és a zöldtakarmányokat váltja fel a vetésforgóban. A szántóterület 

nagy része a tejelő szarvasmarhatartás céljait szolgálja; a fjellek rétjein folytatott nyári legeltető 

pásztorkodással már csak elvétve találkozunk. 
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A kontinentális éghajlati vonások, a melegebb nyár hatására Kelet-Norvégiában a produktív erdők határa 6–800 

m tengerszint feletti magasságig emelkedik. Az ország kitermelhető faállományának fele itt található. Az Oslo-

fjord felé tartó folyókon leúsztatott fát a torkolatvidéken nagy cellulóz- és papírgyárak dolgozzák fel 

(Drammen, Sarpsborg). Östlandet a norvég fafeldolgozó ipar kiemelkedő körzete. A fjellek pereméről alábukó 

folyók nagyipari hasznosítása is Kelet-Norvégiában kezdődött. 

1905 és 1910 között Telemark tartományban a hatalmas Norsk Hydro monopolvállalat az akkori Európa 

legnagyobb vízerőmű-rendszerét építette fel. (A 800 méteres esést kihasználó hat rjukani erőmű jelenleg 

összesen 554 MW teljesítményű.) A szűk völgyben szorongó ipari település magja az ammóniaszintézis-üzem. A 

cseppfolyósított levegőből a nitrogénnel együtt kivont nemesgázok, valamint a nehézvíz szintén ismert 

gyártmányai a rjukani ipari komplexumnak. (A nehézvizet egyes atomreaktor-típusokban a gyors neutronok 

lassítására, valamint hűtővízként használják.) Az erőművekből az áram eljut a közeli Notodden vegyi üzemeibe 

is, melyek nitrogénműtrágyát, műszálakat és műanyagokat állítanak elő. Energiaigényes üzemek 

(alumíniumkohó, karbidgyár, ferroszilícium-gyár) többfelé épültek Östlandet kisebb kikötővárosaiban is. A 

tengerparti telephelyek közül Heröya a rjukani ammónia további feldolgozását végző nitrogénműtrágya-gyára 

miatt érdemel említést. Gyorsan fejlődik a körzet petrolkémiai ipara is. 

Az Oslo-fjord északi zugában, lankás dombvidéken épült norvég főváros nem a jellegzetes exportiparágaknak, 

hanem jobbára importált nyersanyagot feldolgozó, közszükségleti cikkeket előállító üzemeknek adott otthont. 

Oslo (550), az ország legfontosabb és legforgalmasabb kikötője elsősorban a behozatalt bonyolítja le. A 

fővárosban és az Oslo-fjord kisebb-nagyobb kikötővárosaiban sok hajójavító és hajóépítő üzem dolgozik a 

norvég kereskedelmi és halászflotta karbantartásán, felújításán. 

Nyugat-Norvégia (Vestlandet) termőföldben szegény, mély fjordokkal tagolt hegyvidék. A fjellek csak 

Stavangertől délre húzódnak vissza 10–15 km-re a tengerparttól. Ott alakult ki Norvégia legbelterjesebben 

művelt agrárkörzete, Jaeren, ahonnan sok vajat, sajtot, tojást, sertés-, marha- és baromfihúst küldenek a 

környező városokba, sőt vasúton a távoli Oslóba is. A partok előterében felbukkanó nagyobb szigetek óceáni 

éghajlatát a kertészek korai burgonya és zöldségfélék üvegházi termesztésében kamatoztatják. A fjordok 

szárazabb, kedvező mikroklímájú katlanaiban hellyel-közzel még az alma-, körte- és szilvafák is termést 

érlelnek. 

A parti síkság – elsősorban Jaeren – tekintélyes juhállományát nyáron teherautókon a hegyi legelőkre szállítják. 

A régi gyapjúfeldolgozó háziipar hagyományai képezik a nyugati kikötővárosok mai fejlett textiliparának 

alapját. A legdélebbre fekvő Kristiansand (75) ferroszilícium-üzeméről, valamint nikkel- és rézkohászatáról 

nevezetes. Közelében jelentős titán- és molibdénlelőhelyeket tártak fel. Stavanger (115) élénk halászkikötő, 

kiemelkedő konzervipara mellett elektroacél-gyártása és kőolaj-finomítója is említést érdemel; újabban a tengeri 

kőolajfúró és -kitermelő berendezések előállítása, valamint a kőolajbányászat irányítása itt összpontosul. A 

fjellek és a tenger közé ékelődő keskeny sziklapadra épült Bergen (240) a középkorban a Hanza legészakibb 

kereskedőtelepe, és századokon át Norvégia legforgalmasabb kikötője volt. A régi kereskedő- és halászváros 

újabban a hajóépítés és a textilipar kiemelkedő központja lett. Tágabb környezetében a fjordok partján épült 

vízerőművek áramát nagy alumíniumkohók és vasötvözeteket előállító üzemek hasznosítják. Vestlandet a 

norvég elektrokohászat, valamint a kőolaj-finomítás legfontosabb körzete. 

Tröndelag régiójának központja a puha szilur palán kialakult Trondheimi-medence, az ország legészakibb 

fekvésű agrárvidéke. Trondheim (160) Norvégia legrégibb alapítású városa, ma is kimagasló kulturális 

szerepkört tölt be. Kitűnik hajóépítésével, halászatával és sokoldalú élelmiszeriparával. Kikötője télen Közép-

Svédország északi részének is tengeri kapuja. A Trondheim-fjord környékén működnek Norvégia legnagyobb 

piritbányái. A körzet elektrokohászata ugyancsak számottevő. 

Észak-Norvégia az állam területének harmadrészét foglalja el, azonban az ország lakosságából csak 12%-kal, az 

iparimunkás-létszámból alig 4%-kal részesedik. Az utóbbi évtizedekben a körzet déli részén jelentek meg az 

alapanyaggyártó ipar gócai: a vaskohászat (Mo i Rana), az alumíniumkohászat (Mosjöen) és az 

ammóniaszintézis (Glomfjord) nagyüzemei a helyi vízenergiára települtek, s aránylag kevés munkaerőt 

foglalkoztatnak. 

A helyi munkaalkalmak szűkös választéka miatt a körzet lakosságából sokan szegődnek a tengerészethez. A 

fjordok mentén sorakozó színes faházak mellett kifeszített halászhálók, a magas faállványzatra aggatott, vagy a 

csupasz sziklán szárított halak arról tanúskodnak, hogy a tenger fontosabb szerepet tölt be a lakosság életében, 

mint a keskeny partszegély rétjein folytatott juh- és szarvasmarhatartás. A parttól távolabbra nyúló Finnmark 

tartomány tundráin a lappok transhumance rénszarvas-pásztorkodást folytatnak. 
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A körzet városai közül Narvik (20) a lappföldi svéd vasérc fő exportkikötőjeként évi 20 millió tonnás 

áruforgalmat bonyolít le. A legfontosabb kereskedelmi, halászati és idegenforgalmi központ a part közelében 

lévő lapos sziklaszigetre épült Tromsö (58). Ugyancsak part menti szigetre települt Hammerfest (7), Földünk 

legészakibb fekvésű városa (70° 40‟). Halászkikötőjében a Nordkapp felé tartó turistahajók is gyakran vetnek 

horgonyt. 

Néhány kisebb arktikus és antarktikus szigeten kívül Norvégia külbirtoka az é. sz. 74° és 81° között fekvő, 63 

000 km2 területű Svalbard szigetcsoport (Spitzbergák). A 3600 főnyi lakosságnak leginkább a bányászat és a 

növekvő turizmus nyújt megélhetést. Az évente kitermelt kb. 600 ezer tonna feketekőszén fele-fele arányban 

oszlik meg az orosz és a norvég állami tulajdonban lévő bányák között. 

4. Svédország 

4.1. 1. Észak gazdasági nagyhatalma 

Svédország a Skandináv-félsziget nagyobbik, keleti részét foglalja el. Területe (450 000 km2) alapján Európa 

ötödik országa. Észak–déli irányú kiterjedése megközelíti az 1600 km-t; ez az irdatlan távolság a gazdasági élet 

természeti feltételeiben is jelentékeny különbségekkel jár. Norvégiával és Finnországgal közös szárazföldi 

határai jobbára gyéren lakott vidékeken húzódnak, ezért a határokon átmenő közúti és vasúti forgalom szerepe a 

külső gazdasági kapcsolatok szempontjából eltörpül a tengerhajózás mellett. 

A kontinenstől erősen elszigetelt Svédország a középkorban még Európa legelmaradottabb területei közé 

tartozott, és csak a XVI. században erősödött meg annyira, hogy harcba indulhatott a balti-tengeri dán 

hegemónia megtöréséért. A XVII. században az erdők és a bányakincsek kiaknázásán alapuló kohászat első 

virágkorát élte. Az ipart és a kereskedelmet a fejlettebb Németalföldről menekült protestánsok – köztük 

nagytudású kovácsmesterek – letelepülése pezsdítette fel. Gyarapodtak a városok, és a gazdaságilag 

megerősödött Svédország nagyhatalomként avatkozhatott az európai vallásháborúkba. Az északi háborúban 

Oroszországtól elszenvedett vereség azonban végképp eloszlatta a nagyhatalmi ábrándokat. Az ipari forradalom 

vívmányai Svédországban csak megkésve terjedtek el; a kapitalizmus kibontakozása a XIX. század második 

felére esik. 1860-ban a lakosság háromnegyed része még a mezőgazdaságban dolgozott. Bár az 1800-as években 

2–3-szorosára bővült a szántóterület, az elaprózott parcellákon tengődő parasztok és a föld nélküli bérlők 

megélhetését nem tudta biztosítani. Az orosz és a tengerentúli gabona versenye a század végén súlyos 

agrárválságot idézett elő. Ugyanakkor a műszaki haladás megérlelte a feltételeket a vízenergia, valamint a 

foszfortartalmú vasércek hasznosításához, a svéd fűrészáru, vasérc és acél iránt megélénkülő nyugat-európai 

kereslet pedig hozzájárult a kereskedelmi és ipari tőke felhalmozásához. A XIX. századi demográfiai 

hullámhegy idején azonban a szárnyát bontogató gyáripar még nem tudta felvenni a mezőgazdaságból kiváló 

népességet: 1865 és 1914 között 1,3 millió svéd vándorolt ki az Újvilágba. Ezzel szemben az utóbbi fél 

évszázadban mintegy 800 ezer külföldi telepedett le Svédországban. Bár a bevándorlást az 1970-es évek óta 

korlátozták, a népesség lassú gyarapodása kb. kétharmad részben ma is ebből a forrásból származik. 

A semlegesség megóvta Svédországot az I. világháború pusztításaitól, majd a háborút követő évek gazdasági 

zűrzavarától. Svédország ettől az időtől fogva lett gazdag, jelentős tőkekivitelt lebonyolító ország, amely a II. 

világháború alatt ismét busás hasznot húzott mindkét hadviselő féllel fenntartott kereskedelmi kapcsolataiból, és 

megerősítette gazdasági vezető szerepét az észak-európai térségben. Világszerte ismert óriás monopóliumai 

sokfelé alapítottak külföldi fióküzemeket, leányvállalatokat. Az utóbbiak félmillió embert foglalkoztatnak, és 

termelésük gyakran többszörösen meghaladja az anyaországban működő gyárakét. Az SKF évtizedek óta a világ 

legnagyobb és legismertebb golyóscsapágy-gyártó cége, a svéd–svájci ASEA-Brown-Boveri az erősáramú 

elektrotechnikában áll az élen, az Electrolux-birodalom pedig – amelynek Jászberényben és Nyíregyházán is 

nagy gyárai vannak – a háztartási gépek világpiacán büszkélkedhet az első hellyel. Az Atlas Copco a bánya- és 

építőipari munkagépek gyártásában, az Alfa-Laval az élelmiszer-feldolgozó berendezések előállításában, az 

Ericsson a távközlésben került a világranglista éllovasai közé. 

A svéd jóléti állam által nyújtott bőkezű társadalmi szolgáltatások és a nagyfokú létbiztonság fedezetét csak igen 

magas adókkal lehetett megteremteni. (A költségvetés adóbevételeinek és a szociális kiadásoknak a GDP-hez 

viszonyított aránya a fejlett európai országok és az USA megfelelő értékeit jóval felülmúlja.) A nagy adóterhek 

következtében a svéd ipar és kutatás „zászlóshajói” az utóbbi évtizedekben egymás után helyezték külföldre 

központjukat és termelőbázisaikat. A folyamat újabb szakaszát jelzi, hogy több híres svéd cég részben vagy 

egészen külföldi transznacionális vállalatok tulajdonába került: a SAAB Automobile részvényeinek felét a 

General Motors szerezte meg, a Volvo betagozódott a Ford-birodalomba, az ASEA a svájci Brown-Boverivel 
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olvadt össze. Az ezredforduló után a globális verseny szorításában elhatározott adócsökkentés már a „svéd 

modell” alkonyát jelzi. 

Svédország helyét a nemzetközi munkamegosztásban elsősorban nagy szakképzettséget kívánó, munkaigényes 

minőségi gyártmányok előállítására berendezkedett sokoldalú és korszerű gépipara jelölte ki, mely a hazai 

ércbányászat és kohászat kiváló termékeire támaszkodik. A fémfeldolgozó ágazat az ipari munkáslétszámból és 

termelési értékből kb. 45%-kal, a kivitelből pedig több mint 50%-kal részesedik. Világgazdasági jelentőségű a 

fafeldolgozás, cellulóz- és papíripar is, mely – erős csökkenés után – még mindig az export értékének közel 

tizedrészét képviseli; mellette gyorsan növelte viszont arányát a telekommunikáció,illetve a vegyipar. 

4.2. 2. Nagy múltú bányászat – világhírű acélgyártás 

A svéd vasércbányászat története a XIV. századig nyúlik vissza: a közép-svéd tóvidéktől északra elterülő 

Bergslagen az érctelepek felfedezésének köszönhette benépesülését. A kicsiny, elszórtan elhelyezkedő, 

mélyművelésű bányák foszformentes vasércéből faszén felhasználásával kitűnő acélt állítottak elő, mely már a 

középkor végén hírnevet szerzett Európa országaiban. A XVIII. század derekán a Föld vas- és acéltermelésének 

40%-a Bergslagenből származott. Amikor azonban a kohók faszén helyett világszerte koksztüzelésre tértek át, a 

kőszéntelepekkel nem rendelkező Svédország vasipara hanyatlásnak indult. A műszaki haladás újabb eseményei 

megint kedvező fordulatot hoztak: a Thomas-eljárás (1878) megnyitotta a kaput a Közép-Svédországban 

(Grängesberg) és Norrlandban (Kiruna, Gällivare) feltárt 60–70% vastartalmú, de foszforral szennyezett ércek 

kivitele előtt. A XX. század eleje óta az elektrokohászat széles körű fejlesztésével Svédország a vízerőművekben 

nyert olcsó villamos áramot különféle speciális acélok gyártásában kamatoztatta. A régebben működő sok kis 

hámor szerepét a XIX. század vége óta egyre kevesebb, de korszerű technológiával dolgozó specializált üzem 

vette át. Az 1980-as évek acélipari válsága újabb üzemek bezárását és a minőségi követelmények további 

növelését vonta maga után. A különleges ötvözetek előállítására a svéd iparvállalatok egész sor új műszaki 

eljárást dolgoztak ki. 

A svéd vasércbányászat termelésének (13–14 M t fémtartalom) java része kivitelre kerül. Legnagyobb vásárlói 

Németország és a Benelux államok. A hajók visszafelé rendszerint kokszot szállítanak, ami a vasérc 

exportkikötőiben (Luleå, Oxelösund) is nagy kohászati kombinátok építésére ösztönzött. 

A svéd nyersvasgyártás (3,5 M t) és az acélművek teljesítménye (6 M t) közötti rendkívül nagy eltérés a részben 

behozatalból származó ócskavas nagyarányú felhasználásával magyarázható. A svéd acél közel felét elektromos 

kemencékben állítják elő, ami világviszonylatban kiemelkedő arány. A rozsdamentes nemesacélok gyártásában 

és kivitelében kontinensünkön Svédországé az elsőség, viszont a kereskedelmi acél és félgyártmányok 

behozatala is számottevő. Az egyre igényesebb speciális ötvözetek előállításához használt acélnemesítőket 

(mangán, wolfram, nikkel, króm stb.) túlnyomóan külföldről szerzik be. Északon a Skellefte folyó völgyében, 

Bergslagenben és a tóvidéken több kisebb-nagyobb színesérclelőhely van. A cinkércet dúsítás után exportálják, 

és helyette fémet hoznak be külföldről. A svéd színesfémkohászat ólomtermeléséből kivitelre is jut, a réz 

mennyisége viszont nem fedezi a belső igényeket. A színesfémkohászat és az importált timföldet feldolgozó 

alumíniumkohászat telephelyei a nagy vízerőművek közelében, sokszor kikötőkben alakultak ki (Skellefteå, 

Trollhättan, Sundsvall stb.). A Vänern- és a Vättern-tó között feltárt, külszíni fejtéssel kitermelhető kristályos 

palák csekély koncentrációban uránt, valamint alumíniumot és szénhidrogéneket is tartalmaznak; komplex 

gazdasági hasznosításukra kísérletek folynak. 

A bergslageni bányavidéken korán meggyökereztek a fémfeldolgozó manufaktúrák, melyeknek egyes termékei 

(kések, szerszámok, fegyverek) már évszázadok óta ismertek. A nagyipari gépgyártás a XIX. század végén 

indult fejlődésnek, de csak a két világháború között vált az ország vezető iparágává. A II. világháború alatt és 

után termékeinek köre nagymértékben bővült. Különösen a közlekedési eszközök (hajók, mozdonyok, 

repülőgépek, gépkocsik és munkagépek) gyártása, a finommechanika, valamint az elektrotechnika és az 

elektronika fejlődött ugrásszerűen. A tudomány és a műszaki haladás szimbólumának tekinthetők az 1980-as 

évek második felétől felbocsátott svéd mesterséges holdak, amelyek a kutatást és a telekommunikációt 

szolgálják. A svéd gépipart vertikálisan szervezett hatalmas monopolegyesülések uralják. A gépipar árnyékában 

a nyersanyaghiánnyal küzdő vegyipar lassabban bontakozott ki, néhány ága azonban – mint a 

gyógyszervegyészet és a robbanóanyag-gyártás (Nobel-művek) – így is nagy hírnevet szerzett. 

4.3. 3. A könnyűipar gerince: a fafeldolgozás 

Észak-Svédország partvidékéről már a XVIII. században exportáltak kátrányt, Bergslagenben pedig a 

bányatársaságok szénégetői ritkították az erdőket. A XIX. században megrendült a faszén iránti kereslet, viszont 
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lendületet kapott a fűrészáru kivitele. A roppant erdőbirtokokkal rendelkező bányászati és kohászati társaságok 

a fafeldolgozásban kerestek kárpótlást. Így alakult ki a két iparág sajátos összefonódása ugyanazon 

monopóliumok kezében. 

A fakitermelés a XIX. században Norrland benépesülésének mozgatórugója volt. A folyók mentén gombamód 

szaporodtak a vízenergiával hajtott fűrészmalmok. Később, a gőzgépek korszakának beköszöntével a 

fűrésztelepek a folyók torkolatvidékére tömörültek, ahonnan kedvezőbb exportlehetőségek kínálkoztak. Dél-

Svédországban viszont ma is sok az elszórt kicsiny fűrészüzem. Az ottani fűrészáru egyre nagyobb hányadát az 

IKEA cég révén világméretű üzlethálózattal rendelkező bútoriparban és előre gyártott faházak készítésében 

használják fel. 

A cellulózgyártás – mely a világtermelésből 6–7%-kal, a világexportból 20–25%-kal részesedik – szintén a 

botteni partvidéken, valamint a Vänern-tó északi partján, a Klarälven torkolata közelében összpontosul. Míg a 

cellulózgyártásban Svédország vezet Észak-Európa államai között, papíripara minőségi szempontból elmarad 

Finnországé mögött. Finnországban a cellulóz- és papíripar területileg is összekapcsolódik, Svédországban 

viszont részben elkülönül egymástól. A délen épült papírgyárakat ugyanis többnyire még abban az időben 

alapították, amikor városi textilhulladékot használtak nyersanyagnak. Később a régi üzemeket fejlesztették 

tovább, mert a felvevőpiactól távol eső és télen szállítási, raktározási nehézségekkel küzdő botteni 

cellulózgyártó központok nem látszottak vonzó telephelynek a papíripar számára. Újabban a papírhulladék 

tömeges újrafeldolgozása megint csak a városi papírüzemeknek kedvez. A svéd faipar világhírű ága a 

gyufagyártás. A fontosabb üzemeket délre, a vegyes erdők övébe telepítették, mivel elsősorban nyárfát 

dolgoznak fel. A svéd gyufatröszt számos külföldi leányvállalatával együtt a világtermelés 30%-át tartja kézben. 

4.4. 4. A gazdasági élet magterülete: Közép-Svédország5 

Svédország – a többi északi országhoz hasonlóan – jellegzetes központosított (unitárius) berendezkedésű állam. 

A legfelső állami irányítás és az erős helyi önkormányzatok mellett az igazgatás középső szintjét képező 21 

megyének (län) – jóllehet választott tanáccsal és kormányzati végrehajtó testülettel rendelkezik – csak 

viszonylag szűk, központilag felügyelt hatásköre van. (A nyolc nagyobb területi egység leginkább csak 

statisztikai-tervezési célú régió.) Bár a regionális struktúra továbbfejlesztésének kérdése napirenden van, a 

föderalizmus irányába való elmozdulás egyelőre késik. Míg az 1960-as években a svéd területfejlesztési politika 

főleg az északi országrész iparosítására irányult, mostanra az állam az infrastruktúra és a humán erőforrások 

egyenletes fejlesztésére helyezte át a hangsúlyt. A gazdasági térszerkezet meghatározó elemei azok a növekedési 

pólusok – Stockholm, Göteborg és Malmö –, amelyek régtől fogva széles hátországból vonzzák magukhoz a 

népességet. Az 1970-es évek dezurbanizációs folyamata csak átmenetileg állította meg tágabb környezetükre is 

átterjedő gyarapodásukat. 

A svéd állam kialakulásának két történelmi magva a tóvidéken volt: a keleti szárnyon a mai Stockholm vidéke 

(Svealand), nyugaton pedig Göteborg tágabb környéke (Götaland). Ezek ma is az ország legnagyobb 

vonzásközpontjai, a feldolgozóipar gócai, melyek mintegy közrefogják a svéd nehézipar bölcsőjét, Bergslagent, 

és együttesen a hármas osztatú közép-svédországi ipari körzetet alkotják. E körzet az állam területének alig 

negyedrészét foglalja el, ám ott él a népesség 60%-a, és ott tömörül a gépipar 75%-a. 

A közép-svédországi tóvidék agyagos-homokos üledéktakaróján képződött talajok kedveztek a mezőgazdaság 

fejlődésének. A szántóterület részaránya igen magas: délen 50% körül van, és csak a körzet északi peremén 

süllyed 10% alá. A tóvidék az ország legfontosabb gabonatermő tája. A XX. század eleje óta az étkezési 

szokások változása folytán a rozsot háttérbe szorította a búza termesztése. A közeli óceán mérséklő hatásának 

köszönhető, hogy a tóvidék túlnyomó részén bő termést ad az őszi búza. A kenyérgabona mellett a földek 

nagyobbik felét a zab, az árpa és a különféle szálastakarmányok foglalják el. Közép-Svédország az 1,6 milliós 

állománnyal rendelkező szarvasmarha-tenyésztés fő körzete, ahol igen sok kisüzem foglalkozik 

tejfeldolgozással. 

A tóvidék – más néven Svéd-alföld – nagy erdőfoltokkal tarkított agrártájáról a települések határa csak a 

középkor alkonyán nyomult előre észak felé, Bergslagen területére. Bár a vidék kis vasércbányáit már bezárták, 

a legfontosabb – sőt szinte egyedülálló – kohászati körzetet és a nehéz haditechnika jó néhány üzemét még 

mindig itt találjuk. A kisebb-nagyobb színesérclelőhelyek közül Falun (55) nevezetes rézbányáit a hét 

évszázada folyó termelés kimerítette, piritbányászata és kénsavgyártása azonban ma is számottevő. 

                                                           
5 A még kiforratlan régiók helyett a társadalomföldrajzi áttekintés során a valamivel átfogóbb, hagyományos történelmi tájegységek rendjét 
követjük. 
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Bergslagen elszórt, fejlődésben megrekedt kisebb-nagyobb bányavárosai és kohászati központjai közül egy sem 

éri el az 50 ezres lélekszámot. A feldolgozóipar gócai nem itt alakultak ki, hanem dél felől tágas félkörben 

övezik Bergslagent, és keleten Stockholm, nyugaton pedig Göteborg körül csoportosulnak. 

Stockholm a Mälaren-tó és a Balti-tenger sérektől védett, mély öble között, szigetekre bomló földnyelven, híd- 

és kikötővárosnak egyaránt alkalmas helyen épült. Fejlődését serkentette, hogy a gazdaságilag elütő arculatú 

észak és dél határvonalának közelében és a balti térség központjában fekszik. Óvárosának téglából épült, pártás 

homlokzatú reneszánsz kereskedőházai még arra az időre emlékeztetnek, amikor a Hanza-városok 

szövetségében a keleti-tengeri kereskedelem egyik gyújtópontja volt. A XVI–XVIII. század aranykora tovább 

szilárdította Stockholm vezető szerepét a balti térségben, ahol a svéd főváros csak Szentpétervár 

megalapításával kapott komoly vetélytársat. A XIX–XX. századi gyors gazdasági fejlődés 750 ezerre 

(elővárosaival együtt 1,5 millióra) duzzasztotta Stockholm lélekszámát. Az ország népességének 35%-a a svéd 

metropolisz 150 km-es körzetén belül él. Nemcsak Svédország keleti és északi részéből áramlik ide a lakosság, 

hanem a legtöbb külföldi – elsősorban finn – bevándorló is itt telepedett le. 

Stockholm hangulatos óvárosával és korszerű magasépületekből álló új városközpontjával, hídjaival és 

szigeteivel észak egyik legszebb városa. A svéd építőművészet büszkeségei a Stockholmot övező bolygóvárosok 

(ABC-városok), melyek a metróvonalak révén kapcsolódnak a fővároshoz, és a lakosság mind nagyobb 

hányadának adnak korszerű otthont. Stockholm környékén négy nagy tudományos park létesült, ahol főként 

mikroelektronikai, információtechnikai és gyógyszerészeti kutatás folyik. 

Stockholm elsősorban közigazgatási, kulturális, közlekedési és kereskedelmi központ; feldolgozóipara veszített 

jelentőségéből. A jellegzetes nagyvárosi iparágakon (pl. nyomdák, konfekcióüzemek) kívül elsősorban a nagy 

szakképzettséget igénylő gyógyszergyártás, valamint a gyengeáramú elektrotechnika telepedett le 

Stockholmban. Ott működnek a híradástechnikai berendezések, telefonközpontok, személyi számítógépek 

gyártásában jeleskedő Ericsson-művek és a legkülönfélébb háztartási gépeket előállító Electrolux társaság 

nagyüzemei. A főváros közelében van a tejipari gépeiről, szeparátorairól ismert Alfa-Laval és a robbanóanyag-

gyártó Nobel-művek legfontosabb telephelye. Stockholm az ország második legforgalmasabb kikötője, mely 

elsősorban a behozatalt bonyolítja le. 

Stockholmmal átellenben, a Mälaren-tó nyugati szárnyán két nagy iparváros alakult ki. Az északi parton fekszik 

Västerås (130), a rézkohászat és az erősáramú elektrotechnika fellegvára, ahol az ASEA-BB konszern 

nagyüzeme turbinákat, villanymotorokat és teljes erőműberendezéseket állít elő. A város a svéd atomiparnak is 

központja: itt készítik az erőművek működtetéséhez szükséges fűtőelemeket. A Mälaren déli partján Eskilstuna 

(90) a XVII. század óta Solingennel és Sheffielddel verseng a rozsdamentes finomacéláruk (kések, 

szerszámgépek, precíziós műszerek) gyártásában. Ugyancsak a Mälaren-tó egyik öblében épült Södertälje (80), 

melynek sokoldalú iparából a SAAB-Scania tehergépkocsigyár emelkedik ki. Nyugaton, a tóvidék kellős 

közepén fekvő Örebro (130) fontos közlekedési csomópont, ahol számos világcég alakította ki svédországi 

raktárbázisát. A városban van a kompresszorairól, munkagépeiről jól ismert Atlas Copco legnagyobb 

svédországi gyára, nem messze innen pedig az Ericsson mobiltelefon-üzeme telepedett le. Stockholmtól északra 

a legnagyobb település Uppsala (180), a „svéd Esztergom”: ősi érseki székhely és egyetemi város. 

A XVIII–XIX. században a svéd acél- és faáruk szállításában fontos szerepük volt a nagy tavakat összekapcsoló 

mesterséges vízi utaknak, melyek közül a Vänern- és Vättern-tavat a Balti-tengerrel összekötő Göta-csatorna a 

legismertebb. Hajdani jelentőségét a vasút térhódításával rég elvesztette, de a környékén kialakult iparvidék ma 

is virágzik. Motala (43) mozdonygyáráról, Linköping (140) pedig repülőgépgyáráról (SAAB – Gripen stb.) és 

szerszámgépiparáról nevezetes. Közelében van a világhírű Facit irodagépgyár központja (Åtvidaberg). Kissé 

északabbra, Norrköpingben (120) több évszázados múltra tekint vissza a gyapjúfeldolgozás. A textilipari 

hulladékok vetették meg a város fejlett papíriparának alapját. 

Közép-Svédország nyugati feldolgozóipari alkörzetének szíve, Stockholm nyugati ellenpólusa a XVII. század 

elején a Göta folyó tölcsértorkolatánál alapított Göteborg (480). Fafeldolgozó iparának kialakulását hamarosan 

követte az importált nyersanyaggal dolgozó cukorgyárak és textilüzemek letelepedése. Göteborgban működik az 

SKF cég hatalmas golyóscsapágygyára, és otthont ad a város Észak-Európa legnagyobb autógyárának, a Volvo 

Műveknek is. Világviszonylatban is számottevő hajóépítő ipara az 1980-as években versenyképtelenné vált és 

szinte teljesen megszűnt. A még meglévő néhány kisebb műhely halászhajókat, kompokat, parti őrnaszádokat 

gyárt. Göteborg Svédország legforgalmasabb kikötője, ahonnan főleg a különböző faipari termékeket 

exportálják. A behozott áruk azonban jóval nagyobb tömeget képviselnek. A tankhajókon érkező kőolaj 

hatalmas finomítókat és vegyipari üzemeket táplál. 
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Göteborgtól délnyugatra a Viskan folyó völgye és Borås (100) városa – a „svéd Manchester” – a textilipar 

kiemelkedő körzete. Fonó- és szövőüzemeit azonban az elmúlt évtized ipari szerkezetváltása valósággal 

megtizedelte. 

A Göta folyó felső szakaszán a 33 m magas trollhättani vízesések energiája már fél évezred előtt malmokat 

hajtott. 1910-ben ott épült fel Közép-Svédország egyik legelső és legnagyobb (235 MW teljesítményű) 

vízerőműve. Az ország nyugati kapujának közelsége és a vízesések megkerülésével a Vänern-tó számára 

kijáratot biztosító csatorna kedvező közlekedésföldrajzi adottságai is segítették Trollhättan (55) sokoldalú 

iparának kibontakozását. Az olcsó elektromos áram vonzotta ide az elektroacél- és színesfémkohászatot; az 

utóbbihoz kapcsolódott a vegyipar, mely a piritből nyert kénsav felhasználásával szuperfoszfát műtrágyát állít 

elő. Trollhättan az utóbbi évtizedekben a svéd járműipar (gépkocsi- és repülőgépmotorok előállítása, SAAB 

autógyár, NOHAB mozdonygyár) egyik fellegvárává fejlődött. 

4.5. 5. A kétarcú déli körzet 

Míg Közép-Svédország egyértelműen ipari körzetnek, az ország „műhelyének” tekinthető, Dél-Svédországban 

az ipar mellett – sőt annak alapjaként – élesebb vonásokkal rajzolódik ki az agrárfunkció. A körzet gazdasága 

nemcsak ágazati, hanem területi szerkezete alapján is kétarcú: a közlekedésföldrajzi gyújtópontban fekvő, 

termékeny, sűrűn lakott Skåne-félsziget, valamint a hozzá csatlakozó partvidék az iparilag és mezőgazdaságilag 

egyaránt elmaradott Smålandban találja meg helyi ellenpólusát és munkaerő-utánpótló hátterét. 

Skåne földtani felépítését és gazdasági arculatát tekintve egyaránt idegen elem a Skandináv-félszigeten. 

Népsűrűsége meghaladja a 100 fő/km2-t, a szántóföldek aránya (75–80%) pedig a dániai értéket is felülmúlja. A 

végeláthatatlan szántók között sűrűn bukkannak elő a zárt udvart körülfogó, míniumvörösre festett tanyák, itt-ott 

pedig a hajdani dán uralom emlékeként pompás kastélyok ékesítik a tájat. A Skåne-félsziget és a szomszédos 

tengerparti sáv enyhe, csapadékos éghajlata és kedvező talajviszonyai magas színvonalú, specializált 

mezőgazdaságot hívtak életre. Bár kimagasló gabona-termésátlagaival ez a vidék az ország „éléstára”, igazi 

sajátosságát az ipari növények (cukorrépa, repce, burgonya) termesztése adja; ezek foglalják el a szántók 

harmadrészét. A cukorgyártás mellékterméke, a répaszelet, valamint a burgonya az alapja a sertéstenyésztésnek, 

mely kb. felerészben a körzet területén összpontosul. A szántók közt hatalmas területeket foglalnak el az 

üvegházak, ahonnan korai zöldségfélék kerülnek a svéd piacra. Sok a gyümölcsös, sőt a tanyák körül néhol még 

szőlőt is ültetnek. 

A fejlett, sokoldalú mezőgazdaság országos jelentőségű élelmiszeripart (malmok, cukorgyárak, szeszfőzdék, 

olajütők, konzervgyárak, tej- és húsfeldolgozó üzemek) lát el nyersanyaggal. A körzet kiemelkedő központja, az 

ország harmadik nagyvárosa az Öresund déli kijáratánál épült Malmö (270). Nemcsak élelmiszeripara, hanem 

vegyipara is jelentős, viszont hajóépítő dokkjai nagyrészt elhagyottak. A közeli Lund (100) joggal lehet büszke 

Svédország legnagyobb, tekintélyes múltú egyetemére, amelyhez kutatási-fejlesztési intézmények egész sorát 

befogadó tudományos-ipari park csatlakozik. 

Malmőt laza szerkezetű agglomerációvá terebélyesedő alvó- és bolygóvárosok egész sora övezi, ahol a 

repülőgépgyártástól a cementiparon át a különböző vegyi üzemekig terjedő, széles skálájú ipar telepedett le. A 

dél-svédországi régió számára az Öresund-híd új fejlődési távlatokat nyitott, és Malmőt építkezési láz kerítette 

hatalmába. A Stockholmmal is versengő város új jelképe lett a 2005-ben átadott, 190 méter magas „Turning 

Torso”, Európa második legmagasabb lakóépülete. Az egyik legnagyobb új beruházás a nyugati kikötőben 

felépült egyetemváros. A malmői ipar és a szolgáltatások szerkezete a kutatás-fejlesztés irányába tolódik el; 

ehhez a már most is világszínvonalú információtechnikai, gyógyászati és környezetvédelmi cégek jelenléte kínál 

alapot. 

Dél-Svédország belsejében Småland kristályos tönkjét sem tengeri üledék, sem glaciális vályog nem takarta be, 

ezért ott az erdőrengeteget csak elvétve szakítják meg szántóföldek. Småland gazdasági profilját a kisebb-

nagyobb fűrésztelepekhez csatlakozó bútorgyárak és a két évszázados hagyománnyal rendelkező, művészi, 

finom kristályüveget előállító üveghuták adják meg. A Vättern-tó déli csücskében fekvő Jönköping (120) a világ 

egyik legnagyobb gyufagyárának telephelye. 

A Balti-tenger szigetein – Ölandon és Gotlandon – a Hanza idejében virágzó kereskedővárosok keletkeztek, 

ezek azonban később elsorvadtak. Újabban az ódon várromok és a csendes műemlék városok által vonzott 

idegenforgalom pezsdíti fel az agrárjellegű szigetek életét. 

4.6. 6. Norrland, a „belső gyarmat” 
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Közép-Svédországtól északra, a Dalälven folyón túl hirtelen megváltozik a táj képe: a vegyes erdők helyébe 

fenyvesek lépnek, és a Botteni-öböl meg a kopár fjellek közt elterülő végtelen rengeteget gyakrabban szakítják 

meg tőzeglápok, mint árpa- és burgonyaföldek vagy kaszálók. A Skandináv-hegyvidék szélárnyékában érvényre 

jutó kontinentális vonások még zordabbá teszik az amúgy is északi fekvésű körzet éghajlatát. A középkorban 

Bergslagen északi kikötője, Gävle volt a svéd városhálózat legtávolabbi előőrse, Norrland pedig a nomád lapp 

törzsek birodalmának számított. A XVII–XVIII. században finn favágók kezdték meg az érintetlen vadonban a 

fakitermelést, majd a XIX. század végétől a vízerőmű-építés és a bányászat adott ösztönzést a benépesülésnek, 

mely a művelt földek szerény térhódításával is együtt járt. 

A norrlandi nyersanyagok kiaknázása kezdettől fogva az export és a délen kifejlődő feldolgozóipar igényeit 

szolgálta, s az északi körzetben csak alapanyagokat és félkész termékeket előállító, szűkös skálájú ipar 

bontakozott ki. Bár Norrland Svédország területének csaknem kétharmadát képviseli, s megközelíti a vele 

azonos földrajzi szélességen fekvő Finnország kiterjedését, lakóinak száma csupán 1,4 millió. 

Norrlandon belül a gazdasági aktivitás szintje a Botteni-öböl partvidékétől távolodva egyre csökken. A 

tengerparton a folyók torkolata közelében még aránylag sűrűn sorakoznak a kisebb-nagyobb fűrészipari 

települések, melyek szárnyvonalakkal kapcsolódnak a parttól távolabb futó észak–déli tengelyvasúthoz. A 

Ljungan folyó torkolatában fekvő Sundsvall (90) és közvetlen környéke földünk egyik legnagyobb fűrészipari és 

cellulózgyártó körzete (a világtermelés 2, illetve 5%-ával). A villamos energia bőségét használja ki az importált 

timföldet feldolgozó nagy sundsvalli alumíniumkohó. Északabbra, a Skellefte folyó völgye színesércbányáiról, 

arzén- és aranytartalmú réz- és ólomérceiről nevezetes; az elszórt üzemek a Boliden konszern kezében vannak, 

mely az 1920-as években feltárt legrégibb telepről kapta a nevét. A szulfidos érceket Skellefteå (70) 

kénsavgyára és kohói dolgozzák fel. A legészakibb nagy ipari központ Luleå (70), ahol a II. világháború idején 

épült állami kohászati kombinát vasúton érkező lappföldi vasércet dolgoz fel. Kiruna (30) városánál 

mélyműveléssel, Gällivare környékén pedig még jobbára külszíni fejtéseken termelik ki a 60–70% fémtartalmú 

magnetittelepeket, melyek roppant készleteket (2,5–3 Mrd t) rejtenek. Mivel Luleå kikötőjét a jég 5–6 hónapra 

elzárja, a lappföldi vasérc túlnyomó részét vasúton a norvégiai Narvikba továbbítják, s ott rakják hajóra. 

A Botteni-öböltől távolodva egyre ritkábbak a művelt földek, és a bányavárosoktól eltekintve alig akad nagyobb 

település. A folyókon kialakult vízesésvonalon egész sor nagy (100–400 MW kapacitású) erőmű épült, 

melyekből az áramot távvezetéken délre továbbítják. 

A mezőgazdaság csak a Jämtlandi-süllyedékben jut nagyobb szerephez, ahol a könnyen málló szilur palán és 

jégkori tavi üledékeken termékeny talaj alakult ki, s a Trondheimi-medence felől beáramló óceáni légtömegek 

meghosszabbítják a tenyészidőszakot. A vastag hótakaró miatt ez a vidék a téli sportok messze földről látogatott 

hazája. A zárt fekvésű, piacoktól távol eső jämtlandi „oázisvidék” mezőgazdasága az utóbbi évtizedekben a 

hanyatlás jeleit mutatja. 

Finnországtól eltérően Svédországban a rénszarvastenyésztés teljesen a lappok kezében van. A mezőgazdasági 

települések határa és a fjelleken át húzódó államhatár között roppant terület van fenntartva számukra (73. ábra). 
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73. ábra  > A lapp rénszarvaspásztorkodás 

A téli és nyári legelőket szabályszerűen váltogató rénszarvas-pásztorkodás ma már itt sem önellátásra, hanem 

kereskedelmi értékesítés céljából történik. A hús tárolásáról nagy hűtőházak gondoskodnak. A 

rénszarvastenyésztés a csernobili atomerőmű-katasztrófa egyik legnagyobb kárvallottja volt. A levegőből 

kiülepedő radioaktív céziumizotópok ugyanis a rénzuzmóban felhalmozódtak, és onnan az állatok testébe 

kerültek. Emiatt a levágott állatok húsát meg kellett semmisíteni. A rénszarvasok természetes táplálékát 

mindmáig „tiszta” takarmánnyal egészítik ki, hogy húsuk fogyasztásra alkalmassá váljon. A 

rénszarvastenyésztés súlyos válságán csak tetemes állami támogatással sikerült úrrá lenni. 

5. Finnország 

5.1. 1. Megkésett fejlődés 

Finn nyelvrokonaink hazája etnikai szempontból különbözik ugyan szomszédaitól, ám történelmi múltja, 

kulturális öröksége, gazdasági és politikai kapcsolatai ma is szorosan összefűzik a skandináv államokkal. E 
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kapcsolat fontos elemét képezi a svéd anyanyelvű kisebbség, amelyet – bár az 5,3 millió főnyi lakosságon belül 

részaránya nem éri el a 6%-ot – a finnel egyenrangú államalkotó népnek ismer el az alkotmány. 

A hosszan tartó svéd uralom hatásaként a műveltebb társadalmi rétegek a XIX. században még jobbára svédül 

beszéltek, és a finn csak 1886-tól emelkedett a második hivatalos nyelv rangjára. A függetlenség elnyerése 

(1917) után a finn és a svéd egyaránt államnyelv maradt. A svéd közösségnek az óvodáktól az egyetemekig 

terjedő önálló oktatási rendszere van. A törvényeket és a rendeleteket mindkét hazai nyelven megjelentetik. A 

helyi közigazgatás szempontjából kétnyelvűnek számít minden olyan település, ahol a kisebbség aránya a 8%-ot 

vagy lélekszáma a 3000 főt meghaladja. A finnországi svédek viszonylag kis területen – az Åland-szigeteken, 

valamint a délnyugati tengerparti sávban – tömörülnek; itt jó néhány svéd többségű település is akad. A 

példamutató nemzetiségi politika ellenére a svéd anyanyelvűek száma 1940 óta – amikor a kb. 4 millió fős 

lakosság majd‟ 9%-át tették ki – fogyatkozik; ennek okai az 1960-as évek kivándorlási hullámában és a gyakori 

vegyes házasságokban, a spontán beolvadási folyamatban keresendők. 

A finn–szovjet háború (1939–1940), majd a II. világháború nyomán Finnország súlyos területi veszteségeket 

szenvedett: Kelet-Karéliát és Pecsenga jeges-tengeri kikötőt a Szovjetunió szerezte meg. Az ország külpolitikai 

mozgástere beszűkült, ám belső függetlenségét sikerült megőriznie. A Szovjetunió által az országra rótt 

jóvátételi szállítások végső soron hozzájárultak a finn ipar megerősödéséhez, és megalapozták a nagy keleti 

szomszédhoz fűződő későbbi előnyös gazdasági kapcsolatokat. Európa kettészakadásának évtizedeiben 

Finnország külkereskedelmi forgalmának kb. 1/6-át a Szovjetunióval bonyolította le, s ezzel az aránnyal egyedül 

állt kontinensünk tőkés rendszerű államai között. Érthető, hogy a finn gazdaság az 1990-es évek elején igen 

megsínylette a szovjet piac összeomlását. 

Finnország gazdasági fejlettsége a közelmúltig elmaradt a skandináv államok szintjétől; a társadalmi-

foglalkozási átrétegződés és a népesség területi átrendeződésének tendenciái is egy-két évtizedes késéssel 

jelentkeztek, s a felzárkózás utolsó szakasza csak az 1980-as években fejeződött be. A kereső népesség aránya 

alapján az ipar az 1960-as évtizedben előzte meg a mezőgazdaságot. Jelenleg a finneknek alig 4%-a 

agrárfoglalkozású, és a mezőgazdaság termelési értéke kevesebb, mint a fakitermelésé. Az alacsony 

termelékenység részben a mostoha természeti feltételekkel magyarázható (74. ábra). 

 

74. ábra  > Finnország: a területhasznosítás arányai 

Bár Finnország területének (338 ezer km2) csak 7%-a szántó, hasonló földrajzi szélességen a művelt földek 

sehol másutt nem érnek el ilyen magas arányt. A legtöbb mérsékelt övi kultúrnövény termesztésének északi 

határa keresztülszeli az országot, és sokoldalú mezőgazdaság folytatására csak a délnyugati országrész éghajlati 

feltételei teremtenek alapot. A középső országrészen rövidebb a vegetációs időszak, és a nyár vége felé olykor 

beözönlő fagyos légtömegek veszélyeztetik a gabonatermést. Nem kedvezőek a talajviszonyok sem. A legjobb 

talaj a parti síkságon, a Yoldia-tengertől hátrahagyott agyagos üledéken alakult ki. A fenékmoréna-területen a 

sok szálban álló szikla és kőgörgeteg nehezíti a művelést. A végmoréna- és ózvonulatok erősen podzolosodott 
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homokos talajából csak műtrágyázással lehet jobb termést kicsikarni. Az ország területének közel harmadát 

borító mocsarakat és lápokat lecsapolással, alagcsövezéssel igyekeztek a mező- vagy erdőgazdálkodásba 

bevonni. Az Európai Unióhoz való csatlakozás óta viszont jelentősen csökkent a szántóterület. Az agrárágazat 

válságából a parlagföldek erdősítése, valamint a rostnövények és a biogazdálkodás elterjedése jelenthet kiutat 

(Häkkilä, M. 1999). 

Az utóbbi évtizedek belterjes irányú fejlődése ellenére a mezőgazdaság műszaki színvonala és termésátlagai 

nem érik el a dán vagy svéd szintet. A gazdaságok kevésbé specializáltak, s általában a szántó mellett réttel és 

erdőterülettel is rendelkeznek. Az 1920-as években, majd a II. világháború után – amikor a 400 000 karéliai 

menekült felét a mezőgazdaságban kellett elhelyezni – nagyszabású földreformot hajtottak végre, ami a kis- és 

középparaszti gazdaságokat juttatta túlsúlyba; napjainkra viszont a 20 ha feletti birtokok aránya már az 55%-ot 

is eléri. 

Az ország szántóterületének harmadát szálastakarmány, negyedét árpa, ötödét zab foglalja el; a 

takarmánynövények délről északra haladva fokozatosan mind nagyobb teret kapnak. (Leginkább árpából 

készítik a különböző szeszes italokat, mint például a világhíres Finlandia vodkát.) A szerény búzatermelés 

délnyugaton összpontosul, ahol hellyel-közzel az őszi búza is megterem; északi határa a tetemes fagykárok és az 

import árcsökkentő hatása miatt az utóbbi időben visszahúzódik. A tóhátságon helyenként a rozs is feltűnik. A 

kenyérgabona vetésterülete kevesebb, mint a szántók tizedrésze, és a belföldi fogyasztást sem fedezi. Burgonyát 

országszerte termesztenek, viszont a cukorrépaföldek a délnyugati partvidéken tömörülnek. 

A finn mezőgazdaság uralkodó ága a szarvasmarha-tenyésztés, mely a nagyarányú szántóföldi 

takarmánytermesztés mellett a természetes rétek szénájára és a legelőkre támaszkodik. Az állomány létszáma 

(950 ezer) csökken, és tejtermékekből – vajból, sajtból és tejporból – már alig jut exportra. Az élelmiszer- és 

takarmánybehozatal viszont növekvő irányzatot mutat. 

5.2. 2. A faipar és a távközlés nagyhatalma 

A finn gazdaság legfőbb természeti erőforrása az ország bő kétharmadát borító erdő. Ősidők óta ez adta a házak 

építéséhez, a szerszámok készítéséhez a nyersanyagot, a fűtéshez a tüzelőt; a kitermelt fa 30%-át ma is ilyen 

célokra fordítják. Már a XVII–XVIII. században megkezdődött a tengerparton a hajóépítés, és a fenyőfából 

nyert kátrányt Angliába, Hollandiába és Franciaországba szállították. A XVIII. századtól fűrészárut, bányafát, 

faszenet is exportáltak. A XIX. század vége felé fogtak hozzá a cellulóz- és papíripar kiépítéséhez, ami a 

függetlenné válás után fokozott ütemben folytatódott. A kitermelt fa túlnyomó részét ma már vegyi úton 

cellulózzá, illetve papírrá dolgozzák fel. 

A faipar legkorábbi telephelyei vízesések, zuhatagok mellett alakultak ki, melyeknek energiáját a fűrésztelepek 

közvetlenül hasznosítani tudták. A cellulóz- és papíripart nagy vízigénye mellett a nyersanyag hajdani fő 

szállítási módja, a faúsztatás is a nagyobb folyókhoz kötötte. A legfontosabb üzemeket (Kotka, Pori, Oulu, 

Kemi) a folyók torkolatánál építették, ahonnan a termékeket tengerjáró hajók fuvarozhatták tovább. Sok 

fafeldolgozó üzem működik a finn tavak partján is, ahol a faúsztatás természetes útvonalai megszakadnak 

(Imatra, Lahti, Tampere stb.). Finnország a világ fűrészáru- és papírkiviteléből, cellulózexportjából 5–10%-kal 

részesedik. 

A finn fafeldolgozás kezdettől fogva exportra orientált iparágként fejlődött, s még mindig az ország kivitelének 

1/5-ét adja. Az ipar egyéb ágai – köztük a gépgyártás – sokáig csak a belső piac igényeit igyekeztek kielégíteni. 

Gyökeres változás következett be a II. világháború után, amikor Finnországnak jórészt iparcikkek szállításával 

kellett lerónia jóvátételi kötelezettségét. A Szovjetunió a jóvátétel megszűnte után is évtizedeken át biztos piacot 

nyújtott a gépgyártás termékeinek. Az ipar szerkezeti átalakulását jelzi, hogy az exportképessé vált 

fémfeldolgozás munkáslétszáma alapján az 1960-as évek óta megelőzi a fa- és papíripart, bár termelékenysége 

kissé elmarad az utóbbié mögött. A déli kikötővárosokban – főként Helsinkiben – összpontosul a nagyrészt 

orosz megrendelésre dolgozó hajóépítés (különösen a jégtörők építése), amit hajómotorok gyártása egészít ki. 

Fejlett az elektrotechnikai ipar is. Világszerte keresettek a finn fűrészipari és papíripari gépek, gyári 

berendezések. Az 1980-as évek óta a számítógép-terminálok, valamint más elektronikai és távközlési termékek a 

kivitel legfontosabb tételei közé tartoznak (export mintegy 1/4-e). 

A finn ipar sikerágazatának számító távközlés világszerte ismert „zászlóshajója”, a Nokia jól példázza a 

transznacionálissá terebélyesedő vállalatok ésszerűen végrehajtott, eredményes szerkezetváltását. A kis 

papírgyártó céget 1865-ben alapították, majd a XX. század elején gumiárukat és elektromos kábelt előállító 

részlegekkel gyarapodott. Az 1970-es években tevékenységének középpontjába a tévékészülékek gyártása 

került, de már belefogott a távközlési ágazat fejlesztésébe is. Az első Nokia mobiltelefon-készülék 1987-ben 
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került piacra. Az 1995–1996-ban végrehajtott karcsúsítás, profiltisztítás óta a telekommunikációs rendszerek 

gyártása, telepítése és üzemeltetése képezi a vállalatbirodalom egyetlen tevékenységi területét; a mobiltelefonok 

gyártásában a világelsőséget is megszerezte. A Nokiának 2005-ben 9 országban összesen 15 termelő egysége és 

11 kutatási-fejlesztési központja működött, valamint 60 000 alkalmazottja volt. A mamutcég 2005. évi forgalma 

– 34,2 milliárd euró – a magyarországi teljes GDP majd‟ 40%-ának felel meg. 

A gépipar ugrásszerű fejlődése a XX. század közepétől megkövetelte a korábban néhány elszórt kicsiny 

üzemből álló, külföldi nyersanyaggal dolgozó vas- és színesfém-kohászati bázis szélesítését, ez pedig az ország 

ércvagyonának felkutatását és kiaknázását serkentette. A legfontosabb érclelőhelyek a Botteni-öböl északi 

zugától a tóhátság keleti részéig húzódó széles sávban találhatók. Outokumpu környékén rezet, valamint cinket, 

kobaltot és nemesfémeket tartalmazó piritet fejtenek, kissé délebbre pedig nagy nikkelérc-lelőhelyeket tártak fel. 

Kemi környékének krómércbányászata az első helyen áll Európában. 

A finn vaskohászat termelése az állami kézben levő nagy raahei vas- és acélkombinát mellett több kis acélmű 

között oszlik meg (3 M t nyersvas, 4,5 M t acél). Finnország nyersvas- és acélexportja meghaladja a speciális 

ötvözetek és félgyártmányok behozatalának értékét. A kohászat szénigényét jórészt lengyel importból elégítik 

ki. 

A színesfémkohászat telephelyei a Botteni-öböl keleti partvidékén sorakoznak (Tornio, Kokkola, Pori, 

Harjavalta). A pirit az alapja nemcsak a színesfémek, hanem a kénsav előállításának is; az utóbbi 

nélkülözhetetlen a cellulózgyártáshoz és a műtrágyaiparban. A vegyipar nyersanyagbázisa az orosz kőolajat 

feldolgozó finomítóüzemekkel szélesedett (Porvoo, Naantali). A kőolaj és a csővezetéken érkező orosz földgáz 

az energiagazdaságban is egyre nagyobb szerephez jutott, mert a kiaknázható vízerő kimerülőben van. Az 

ország két atomerőműve a Finn-öböl, illetve a Botteni-öböl partján épült fel, s a belföldi áramtermelés 1/3-át 

adja. Az elektromos áram 1/5-e külföldről – főként Oroszországból – érkezik. Az importfüggőség csökkentése 

céljából bővítik az atomerőműveket és növelik a biomassza energetikai hasznosítását. 

Finnország flottája kicsiny, és a tenger szerepe a gazdasági életben a skandináv államokhoz képest csekélynek 

tűnik. A feldolgozóipar zöme azonban a déli-délnyugati tengerpart városaiban tömörül, amelyek a behozatal és a 

kivitel túlnyomó részét bonyolítják le. Délnyugat-Finnország volt az államterület benépesülésének történelmi 

góca, a svéd behatolás kapuja. Mezőgazdasági potenciáljánál fogva is ez a legsűrűbb lakosság eltartására 

alkalmas vidék. Az ipari fejlődéssel együtt járó városodás mindinkább ide koncentrálja a népességet. Az ipari 

dolgozók 1/5-e Helsinkiben és környékén él, s a három legnagyobb város (Helsinki, Tampere, Turku) 

együttesen a finn iparnak csaknem a felét tömöríti. A déli-délnyugati feldolgozóipari körzettel szemben áll az 

ország északi harmadát elfoglaló Lappföld gyér, s újabban még fogyatkozó lakosságával, elmaradott 

gazdaságával. A tóvidék és Kelet-Bottnia főleg kitermelő- és alapanyaggyártó iparával széles átmeneti sávot 

alkot a gazdaság regionális különbségeinek két pólusa között. 

A finn területfejlesztési politika hosszú évtizedekig pénzügyi erőforrásokat csoportosított át a gazdaságilag 

legfejlettebb déli partvidékről az ország belső és északi régióiba. Ennek révén eleinte főleg az ipar, újabban 

pedig a kutató-fejlesztő és felsőoktatási tevékenység decentralizációját támogatta. Európán belül Finnországban 

a legmagasabb a „távmunkavállalók” aránya: az összes kereső 1/6-a a telekommunikáció révén tart kapcsolatot 

cégével vagy ügyfeleivel. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás idején a megyék hagyományos rendszere mellett elég önkényesen – 

lényegében az égtájakhoz igazodva – tagolták az országot NUTS 2 szintű régiókra. Ez a provizórikusnak 

tekinthető beosztás sem a funkcionális kapcsolatok, sem a homogenitás szempontjait nem elégíti ki, ezért az 

alábbi áttekintésben el kell térnünk tőle. 

5.3. 3. A feldolgozóipar vonzáskörzete: a déli partvidék 

A déli-délnyugati partvidék az országnak természeti adottságokkal leggazdagabban felruházott tája. A 

vegetációs időszak hosszú, a meleg nyár (Helsinki júliusi középhőmérséklete 18 °C) a búzát, cukorrépát is 

beérleli. A posztglaciális agyaglerakódások talaján összefüggő, nagyüzemi művelésre is alkalmas szántóföldek 

alakultak ki, melyek itt az összterület közel harmadrészét foglalják el. A tanyahálózat központjai, a „templomos 

falvak” népesebbek, mint az ország más részein, és eredetük gyakran a középkorig nyúlik vissza. A vörösbarna 

vagy – újabban – fehérre festett, fából épült parasztházak a gazdasági épületekkel és a jobbára vízparton emelt, 

elmaradhatatlan fürdőházzal, a szaunával együtt tágas udvart fognak körül. 

A városok rendszerint modern arculatúak, és kevés műemlékkel büszkélkedhetnek, mert régi faházaik időről 

időre tűzvészek martalékává lettek. Ez vonatkozik Finnország hajdani fővárosára, a XII. században alapított 
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Turkura (170) is, amely külön svéd és finn nyelvű egyetemével mindmáig kimagasló kulturális központ. Turku 

az ország tengeri kapuja a skandináv országok felé, fontos importkikötő, mely szigorú teleken Helsinki 

forgalmát is magához vonzza. Stockholmhoz való közelsége miatt a legnagyobb személyforgalmat bonyolítja le. 

Malom- és cukoripara részben a termékeny vidékről, dohányipara teljes egészében importból kapja 

nyersanyagát. Jelentős hajóépítő és textilipara is. 

A Finnország partjait övező 50 000 sziklasziget – sér – Turku közelében alkotja a legsűrűbb rajokat. A Botteni-

öböl közepén hasonló jellegű a teljesen svéd lakosságú Åland-szigetcsoport, amely széles körű autonómiával 

rendelkezik, és a letelepedési, valamint adóügyi jogszabályok terén az EU részéről is kivételes elbánást élvez. A 

világtól elzárt kicsiny szigetek üdülőforgalma növekszik, állandó lakosságuk viszont – elsősorban Stockholm 

vonzására – egyre jobban fogyatkozik. 

A Finn-öbölbe nyúló, sérektől védett félszigeten fekszik a finn szellemi élet és a feldolgozóipar fellegvára, 

Helsinki (550, ev. 880). A XVI. század közepén alapított kis települést az orosz cár 1819-ben tette fővárossá, 

mert a svéd befolyástól távolabb, Szentpétervárhoz pedig közelebb esett, mint Turku. Belvárosának 

sakktáblaszerű alaprajza és klasszicista épületei Engel cári főépítész nevéhez fűződnek. Az utóbbi néhány 

évtizedben Helsinki körül egymástól tengeröblökkel vagy fenyvesekkel elkülönített, tervszerűen a természetes 

környezetbe ágyazott alvó- és bolygóvárosok széles öve alakult ki, mely a központi városból is elszívja a 

lakosságot (Kiss É. 1999). Helsinki sokrétű iparából a gépek, elektromos berendezések, fogyasztási cikkek 

gyártása, valamint a hajóépítés (Wärtsilä Művek) és a porcelángyártás (Arabia Művek) emelkedik ki. 

Peremvárosai közül Espoo (230) a Nokia távközlési vállalatbirodalmának központja. 

Helsinkitől keletre, a Finn-öböl partján fekszik Porvoo. A régi kereskedőváros hangulatos faházait megkímélték 

a tűzvészek, s a legutóbbi időkig szinte érintetlenül őrizte meg XIX. századi arculatát. Porvoo a kőolaj-finomítás 

és a hozzá kapcsolódó vegyipar egyik új központja. A nem messze fekvő Loviisa szovjet berendezésű 

atomerőműve az energiában szűkölködő déli iparvidék elektromosáram-ellátását hivatott szolgálni. 

A Finnországra oly jellemző fafeldolgozás a déli tengerpart városai közül egyedül Kotkában (55) fejlődött 

naggyá, mert a Kymi folyó torkolatában épült város erdőkben gazdag háttérrel rendelkezik. Kotka és környéke a 

finn faköszörület-, cellulóz- és papírgyártás legfontosabb gócterülete, maga a város pedig az ország első 

exportkikötője. Műtrágyagyára hazai kénsavat és importált foszfátot használ fel. Ikervárosa, Karhula 

fafeldolgozó ipara mellett acélművéről és üveggyáráról nevezetes. 

5.4. 4. A tóhátság és a botteni partvidék 

A Salpausselkä végmoréna-vonulatától északra elterülő tóhátság nagy területei a XVI–XVII. században kezdtek 

benépesülni, igazi gazdasági jelentőségük azonban csak a XIX. században, a fakitermelés térhódításával 

bontakozott ki. A tóvidék Finnország erdőkben leggazdagabb tája, ahol a dús vízhálózat a szállításnak és a 

fafeldolgozásnak egyaránt kedvez. Az államterület 8%-át képviselő 55 ezer tó nagy része itt található. A víz a 

tóhátság felszínének kb. negyedrészét foglalja el. A tavak labirintusában az ózvonulatok alkotnak kitűnő 

természetes útvonalakat. A szórványtelepülések is az ózok mentén, keleten pedig a magasabbra emelkedő erdős 

dombhátakon sűrűsödnek, míg a vizenyős laposokat, fagyzugokat általában kerülik. Szántók csak elszórtan, 

kisebb-nagyobb foltokban tűnnek fel. A parasztság fő jövedelemforrása a tejelő szarvasmarha-tenyésztés mellett 

az erdő. A tóhátság keleti részéről – Karéliából – tetemes elvándorlás irányul a déli városok – elsősorban 

Helsinki – felé. 

A tóvidék legnagyobb ipari központjai a déli peremvidéken alakultak ki. A Saimaa-tó partján épült 

Lappeenranta (60) és Imatra (30), ahol a tó vízgyűjtő területéről kitermelt fát óriási cellulóz- és papírgyárak 

dolgozzák fel. A Vuoksi folyó híres sellőinek helyén működő imatrai vízerőmű (160 MW) az elektroacél-

gyártást is ide vonzotta. A II. világháborút követő határmegvonás a Saimaa-tóból a Finn-öbölbe vezető Saimaa-

csatornát kettészelte, s ezzel a viborgi tengeri kijárat felé a forgalom megbénult. Később azonban Finnország 

bérbe vette a csatorna alsó szakaszát, és az 1960-as évek végén a korszerűsített vízi úton újból megindulhatott a 

faipari termékek kivitele. 

A Päijänne-tó vízrendszerének déli végében Imatrához hasonló fekvése van Lahtinak (100). A város fontos 

vasúti csomópont, és gépgyártásáról, fűrészmalmairól, valamint kiemelkedő bútoriparáról nevezetes. A tóvidék 

legnagyobb, és az ország harmadik legnépesebb városa Tampere (200). Két tó közti zuhatagos folyószakasz 

energiája vonzotta ide a textilipart, mely eleinte a környéken termő lenre, később azonban szinte teljesen 

behozott nyersanyagra támaszkodott. Tampere a lassan hanyatló könnyűipar fellegvára, a „finn Manchester”, 

mely az ország textiliparának, kötszövő-, bőr- és cipőiparának számottevő részét tömöríti. Fontos még gépipara 

(turbinák, mozdonyok gyártása), valamint környékének cellulóz- és papírgyártása is. 
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A botteni partvidék régen benépesült terület. Délen keskeny, észak felé szélesedő, rossz lefolyású síkság 

szegélyezi, ahol a mocsarak és lápok aránya az összterület 50–60%-át is eléri. A vizenyős alföld erdőállománya 

silány, termőföldet csak költséges meliorációs munkával lehet nyerni. A déli partvidék svéd anyanyelvű 

lakossága prémesállat- (nyérc-) tenyésztéssel egészíti ki jövedelmét. A nagyobb települések a tengerparton, 

különösen a folyók torkolatánál alakultak ki. 

A Botteni-öböl északi zugában, a svéd határon fekszik Tornio (20), ahol a közelben bányászott krómércből 

ferrokrómot, valamint rozsdamentes acélt állítanak elő. Lappföld tengeri kijárata a hasonló nevű folyó 

torkolatában épült Kemi (25). Itt vannak Európa legnagyobb fűrésztelepei, de cellulóz- és papíripara is jelentős. 

Délebbre Oulu (130) az északi országrész kimagasló kutató-fejlesztő centruma, hatalmas fafeldolgozó központ és 

a nitrokémiai ipar legfontosabb telephelye. Az Oulu folyón épült nagy vízerőművek is ösztönözték iparának 

kibontakozását, bár az áram nagy részét távvezetéken a déli országrészbe továbbítják. 

A tóhátság bányáiból az érceket dúsítás után a Botteni-öböl partvidékére szállítják feldolgozás céljából. A 

nyugat felé tartó folyók energiája és a rajtuk leúsztatott fa szintén a tengerpart iparosodását segítette. Raahéban 

működik az ország legnagyobb, ma már jórészt külföldi ércet feldolgozó vaskombinátja. Az outokumpui piritből 

Kokkolában a kobalt kivonása után kénsavat gyártanak, a rézkoncentrátumot pedig Poriban kohósítják. Pori 

(75), a tamperei iparvidék kikötője, jelentékeny fafeldolgozó központ. Gépgyártása a finn hajóépítő ipart látja el 

motorokkal. Közelében nagy nikkelkohó működik. A sokoldalú ipar energiaigényét Kokemäen folyó erőművei 

fedezik. Vaasa (60) elektrotechnikai iparával és hajóépítésével foglal el fontos helyet az ország gazdasági 

életében. 

5.5. 5. Lappföld: a belső kolonizáció tartaléka 

Finnország északi harmada – mely nagyjából Lappföld tartománnyal esik egybe – rendkívül ritkán lakott: 

átlagos népsűrűsége 2 fő/km2. Az első finn telepesek a XVI–XVII. században érkeztek ide, és fokozatosan a 

legészakibb területsávra szorították vissza az akkor még nomád, rénszarvastenyésztő lappokat. A két 

világháború között, majd a II. világháború után sok nincstelen parasztcsaládot a távoli északon juttattak földhöz, 

s ezzel meggyorsult a belső kolonizáció. 1910 és 1980 között hatszorosára nőtt a szántóterület, ám az összterület 

1%-át sohasem érte el. A rozs és az árpa termesztésének határa újabban Lappföld délnyugati részére húzódott 

vissza, s előtérbe került a hűvös éghajlatot jobban tűrő takarmánytermesztés, rétgazdálkodás, amely a tejelő 

szarvasmarhatartás szolgálatában áll. A lappföldi paraszt megélhetési forrásait az állami erdőkben – sokszor 

vándor favágóként – végzett fakitermelés, valamint a rénszarvastartás egészíti ki. Az ízletes húsú, értékes bőrt 

és szőrmét adó állatok nyáron szabadon legelnek az erdőben, télen pedig a réntenyésztő szövetkezetek pásztorai 

ügyelnek rájuk. 

Az út- és vasúthálózat bővülésével az utóbbi évtizedekben kezdték bekapcsolni a fakitermelésbe Lappföld 

roppant területű, de csekély hozamú erdőségeit. A Kemi folyón sorra épültek a vízerőművek, az áramot azonban 

távvezetéken a déli országrészbe továbbítják. Mindez kevés és egyoldalú munkaalkalmat biztosít, ezért a 

kolonizációs hullám végetértével az északi tartomány vándorlási mérlege veszteségessé vált. 

A lappföldi népesség érdekes színfoltját jelentik a tartomány névadói, a három legészakibb község területén élő 

lappok. Lélekszámuk 5–6000-re (a szigorúbb anyanyelvi adatok szerint ennek harmadára) tehető. Fő 

foglalkozásuk az Inari-tó környékén a halászat, a nyugati hegyvidéken pedig a rénszarvastenyésztés, melyet 

korszerű segédeszközök (autó, motorszán) felhasználásával folytatnak. Állandó településeik – elszórt tanyák – 

az erdőövben alakultak ki, ahol az állatok téli legelői vannak. A rénszarvas a vékony hóréteg alól kaparja ki 

táplálékát, a talajt borító zuzmókat. A téli legeltetéskor a csordákat csak a pásztorok kísérik, akik olykor 2–3 

hétig sem térhetnek haza. Tavasszal, amikor az erdőt ellepik a szúnyogok milliárdjai, a rénszarvasok 

északabbra, az erdőhatáron túl elterülő tundrákra vonulnak. A lapp családok is követik az állatokat, s ilyenkor 

fából épült nyári hajlékokba vagy kúp alakú sátrakba költöznek. Az állandó téli és az ideiglenes nyári hajlékok 

váltogatásával járó transhumance az egykori nomád életforma maradványa (73. ábra). 

Lappföld kulturális, kereskedelmi és idegenforgalmi központja Rovaniemi (60). A várost 1944-ben a 

visszavonuló német csapatok Lappföld többi településéhez hasonlóan felperzselték, s azután a legkorszerűbb 

tervek alapján épült újjá. A lappföldi tájak háborítatlan szépsége, a kora nyári síidény, az északi határon 73 

napig megfigyelhető éjféli nap szokatlan látványa és végül a lapp népviselet egzotikus színei növekvő 

idegenforgalmat vonzanak, ami ösztönzőleg hat az iparosodás fehér foltjának számító terület gazdasági 

fejlődésére. 
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Chapter 6. Kelet-Közép-Európa és 
Délkelet-Európa (A volt szocialista 
országok) 

Probáld Ferenc 

1. A térség lehatárolása és történelmi öröksége 

Európának a Balti-tengertől az Adriáig és a Fekete-tengerig húzódó középső sávjában a XIX–XX. század 

folyamán kis és közepes méretű államok egész sora jött létre, amelyek a „Nyugat” és a „Kelet” határmezsgyéjén 

elfoglalt köztes helyzetük, sajátos történelmi fejlődésútjuk, főként pedig az utóbbi hat évtized társadalmi-

gazdasági folyamataiban gyökerező szerkezeti vonásaik révén határozottan elkülönülnek kontinensünk többi 

részétől. A térség sajátos vonásai közé tartozik a politikai és etnikai széttagoltság, sokszínűség is. Ez a történeti-

földrajzi régió – amely nem képez funkcionális egységet – földrészünk hagyományos tájbeosztása szerint 

Közép-Európa keleti felét, valamint Délkelet-Európát – a Balkán-félsziget túlnyomó részét – foglalja magában, 

és ennek megfelelően társadalomföldrajzi szempontból is kettős arculatú terület. 

Az országcsoport elnevezése és lehatárolása a szakirodalomban mindmáig vitatott. A hidegháborús korszak 

társadalomföldrajza a „vasfüggöny” mindkét oldalán hajlott arra, hogy kontinensünket első renden a nyugat–

kelet ellentét szemszögéből tagolja, ami Közép-Európa fogalmának kiüresedését, sőt mellőzését vonta maga 

után (Sattler, R. J. 1971). Hazánkban Berend T. Iván és Ránki György (1976) a XIX. századi tőkés fejlődéssel 

foglalkozó monográfiája nyomán terjedt el a „Közép-Kelet-Európa” elnevezés, amely eredeti értelme szerint 

Oroszországot is magában foglalta, vagyis igazából Közép- és Kelet-Európára vonatkozott. A hosszabb 

távlatban vizsgálódó későbbi történészi munkák rámutattak térségünk fejlődésének Oroszországétól gyökeresen 

eltérő mozzanataira, egyszersmind azonban – helytelenül – Közép-Európa keleti felére alkalmazták a már 

megszokott Közép-Kelet-Európa kifejezést (pl. Szűcs J. 1983). Ez a szóhasználat makacsul fennmaradt, noha 

nyilvánvaló: Közép-Kelet-Európa a magyar nyelv logikája szerint Kelet-Európa középső részét jelentené. 

Enyedi György (1978) alapvető gazdaságföldrajzi művében Kelet-Közép-Európa fogalmába a Szovjetunión 

kívül eső valamennyi európai szocialista országot – köztük a balkáni államokat is – bevonta. A vitatható 

nevezéktani megoldást kerülve a következőkben lényegileg ugyanerről az országcsoportról kívánunk vázlatos 

áttekintést nyújtani, csupán a Németországba beolvadt egykori NDK-t hagyjuk figyelmen kívül. Nem tárgyaljuk 

tehát a Szovjetunió utódállamait, csupán a Független Államok Közösségéből kivált balti országokat érintjük 

egy-egy utalás erejéig. 

Európa keleti felében a feudális államok megkésett kialakulását (X–XI. század) a középkor alkonyán a 

kontinens nyugati feléhez való fokozatos felzárkózás követte. Már ekkor is létezett azonban a régiót kettészelő 

kulturális választóvonal a nyugati intézményrendszer mintáihoz igazodó katolikus keresztény államok és a keleti 

(bizánci) ortodoxia között. A XV–XVI. század nagy földrajzi felfedezései az egész térség számára kedvezőtlen 

fordulatot hoztak: a kelet–nyugati szárazföldi kereskedelem elsorvadt, a világkereskedelem súlypontja az 

Atlanti-óceánra helyeződött át. Kelet-Közép-Európa országai földrajzi helyzetüknél fogva nem részesültek a 

gyarmatok kincseiből, amelyek földrészünk szerencsésebb nyugati felén az eredeti tőkefelhalmozás és az ipari 

forradalom alapjává váltak; régiónk így a fokozatosan kialakuló világgazdaság perifériájára szorult. A nyugat-

európai modelltől sok tekintetben eltérő, megkésett tőkés fejlődés csak a XIX. századtól bontakozott ki. Még 

nagyobb volt a lemaradás a Balkánon, ahol a társadalmi-gazdasági haladást az évszázadokon át tartó török 

uralom is gátolta. 

Európa keleti részén az ipari forradalomhoz szükséges tőke főként a kedvező természeti feltételek között 

kialakult külterjes mezőgazdasági árutermelésből és a nyugat felé irányuló élelmiszer-kereskedelemből 

halmozódott fel. A mezőgazdaság igényei ösztönözték az ipari forradalom küszöbén végrehajtott nagy 

infrastrukturális beruházásokat is (folyamszabályozás, út- és vasútépítés stb.), amelyek jelentős állami 

támogatást élveztek. Az élelmiszeripar rohamos fejlődését követte a nehézipar kibontakozása, amihez a 

térségbe áramló külföldi tőke is hozzájárult. Az I. világháborút megelőző fél évszázad Kelet-Közép-Európában 

a sikeres felzárkózás időszaka volt. A változatlanul agrár jellegű balkáni államok viszont csak az I. világháború 

után jutottak az ipari forradalom küszöbére. 

Az I. világháború legfontosabb következménye a térség államhatárainak gyökeres megváltozása volt. 

Visszanyerte függetlenségét Lengyelország, az Osztrák–Magyar Monarchia pedig széthullott, és területén kis 
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„nemzetállamok”osztoztak meg. A győztes nagyhatalmak azonban a fennen hangoztatott etnikai elv 

érvényesítése helyett önös érdekeik szerint húzták meg a határokat, és szerkesztettek mesterséges új 

államalakulatokat (Csehszlovákia, Jugoszlávia), ami újabb kisebbségi problémák, belpolitikai viszályok és 

határrevíziós igények forrásává lett. Ráadásul a gazdasági integrációként működő Monarchia elaprózott nemzeti 

piacokra, külön vámterületekre való szétszabdalása visszavetette a régión belüli kereskedelmet, hátráltatta az 

iparosodás folyamatát, és ismét növelte a Nyugat-Európától való elmaradást. Az állandó válsággal küszködő 

gyönge kis államok a 30-as évektől Németország gazdasági és politikai vonzáskörébe kerültek, s 

elkerülhetetlenül belesodródtak a II. világháborúba. 

A II. világháború mérhetetlen pusztulást hozott Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa népeire. A harcok 

borzalmait tetézte a tervszerű népirtás, amelynek a térségben élő zsidóság csaknem teljes egészében áldozatul 

esett.1A legsúlyosabb emberveszteséget és a legnagyobb anyagi károkat Lengyelország, Jugoszlávia, valamint 

Magyarország szenvedte el; Csehszlovákia, Románia és Bulgária termelőerőit viszonylag kevesebb csapás érte. 

Az államhatárokat az 1938–1945 közötti rövid életű változások után megint a győztes hatalmak érdekeinek 

megfelelően szabták át. A Szovjetunió gátlástalanul terjeszkedett valamennyi európai szomszédjának rovására, 

egyebekben pedig nagyjából az 1920-ban elfogadott, eleve igazságtalan területi rendezést állították vissza. Az 

egész etnikai közösségekre (pl. a lengyel, cseh, délszláv földön élő németekre vagy a szlovákiai magyarokra) 

kimondott kollektív bűnösség elve lehetővé tette állampolgári jogaiktól, vagyonuktól és otthonuktól való 

megfosztásukat. A győztes szövetségesek e képtelen „jogelv” ürügyén rendelték el egész nemzeti kisebbségek 

elűzését, kezdeményezték az átrajzolt határokhoz igazodó, mindaddig példa nélkül álló etnikai tisztogatást. A II. 

világháborút követő erőszakos ki- és áttelepítések, „lakosságcserék” több mint 20 millió embert kényszerítettek 

szülőföldjük elhagyására (75. ábra). A homogén nemzetállam eszményképét azonban az etnikai szempontból 

oly sokszínű régión belül így is csupán Lengyelország, Magyarország és Albánia közelítette meg. 

                                                           
1 A holokauszt áldozatainak száma a térség országaiban kb. 4 millió volt; ebből 3 millió jutott Lengyelországra, ahol a zsidóság 90%-a 

elpusztult. Magyarország 450 000, Csehszlovákia 155 000, Románia 300 000, Jugoszlávia 26 000, Bulgária 14 000 zsidó polgárát veszítette 
el (Romsics I. 1998). 
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75. ábra  > Népességmozgások Kelet-KözépEurópában és Délkelet-Európában a II. világháború után (1945–

1948; Enyedi Gy. [1978] nyomán) 

Amíg Európa nyugati felének gazdasági talpraállását nagyszabású amerikai gazdasági segélyprogram (az ún. 

Marshall-terv) segítette, Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa államai csak saját erejükre támaszkodhattak az 

újjáépítésben, sőt a háborús veszteseket – elsősorban a Szovjetunió javára – tetemes jóvátétel is sújtotta. A jaltai 

nagyhatalmi osztozkodás térségünket a Szovjetunió érdekövezetébe utalta. A Szovjetunió korlátlan katonai és 

politikai befolyása rákényszerítette a régió országait a sztálini „szocializmus” ideológiájának és társadalmi-

gazdasági modelljének követésére; ehhez a szovjet érdekek szolgálatába szegődött kommunista pártok 

diktatúrája szolgáltatta a politikai hátteret (76. ábra). A „szocialista építés” négy évtizede mélyreható 

társadalmi-gazdasági változásokkal járt, és hosszú időre szinte teljesen kikapcsolta térségünket a világgazdaság 

vérkeringéséből. 
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76. ábra  > A szocialista rendszer belső összefüggései Kornai J. (1993) szerint 

2. „A szocialista fejlődés” évtizedei 

A felsőbbrendűnek hirdetett, ám valójában történelmi zsákutcának bizonyult szovjet típusú „klasszikus” 

szocialista rendszer országról országra is mutatott bizonyos eltéréseket, sőt idővel is változott, néhány 

alapvonása azonban térségünk valamennyi államára tartósan jellemző maradt. E meghatározó vonások az 

alábbiakban foglalhatók össze: 

a) A magántulajdon felszámolása a bankok és a nagyüzemek államosításával kezdődött, majd az 50-es évek 

elején a kisipar és a kiskereskedelem tönkretételével folytatódott. A mezőgazdaságban az erőszakos 

kollektivizálás második hulláma a 60-as évek kezdetén zárult le, termelőszövetkezetekbe tömörítve a 

parasztságot. (A kisbirtokrendszer csak Lengyelországban és Jugoszláviában maradt fenn.) A magántulajdon 

megszüntetésével párhuzamosan kiépült politikai önkényuralom eltiporta az alapvető emberi szabadságjogokat, 

és az állammal szemben kiszolgáltatott, alattvalói sorsra kárhoztatta a lakosságot. A tulajdonosi érdekeltség 

hiánya a vállalatok szakszerűtlen irányításában és a munkaerkölcs általános hanyatlásában is tükröződött. 

b) A tulajdonviszonyok átalakítása megszüntette a piacgazdaság működési feltételeit, egyszersmind szükségessé 

és lehetővé tette az egész gazdaság állami irányítását. A Szovjetunióban a hadigazdálkodás feltételei között 

kidolgozott és évtizedeken át alkalmazott „klasszikus” tervgazdaságban az államilag kitűzött termelési 

feladatokat aprólékos részletességgel lebontották, és teljesítésüket utasításként írták elő a 

gazdálkodóegységeknek (vállalatoknak, szövetkezeteknek). A központosított tervutasításos rendszer merevsége 

a 60-as évektől valamelyest enyhült: a vállalatok nagyobb önállóságot kaptak, a szabályozás módszerei 

finomodtak. A lényeg azonban nem változott: a gazdasági tevékenység irányát a fogyasztók igényei helyett az 

állami politika mindenkori céljai határozták meg. A nemzeti jövedelem újraelosztásáról és felhasználásáról 

szintén az állami tervezés döntött; az önkényesen megszabott árak és bérek elvesztették közgazdasági 

tartalmukat és természetes szabályozó szerepüket. A bürokratikus tervgazdaság lényegéből fakadt 

innovációellenes volta és képtelensége arra, hogy a változó feltételekhez rugalmasan alkalmazkodjék. 

c) A szocialista gazdaság egész korszakát erőteljes növekedési politika jellemezte. A lakossági fogyasztás és az 

életszínvonal rovására végrehajtott feszített ütemű nagyberuházások deklarált célja a fejlett tőkés országok 

utolérése, végső soron a szocialista társadalom fölényének bizonyítása volt; valójában viszont jelentős részük a 

katonai potenciál növelését és a fegyverkezési versenyt szolgálta. A beruházásokat általában a 

költségérzékenység hiánya, nagyfokú pazarlás és elavult technológia jellemezte. A gazdaság eleinte látványos 

mennyiségi növekedése a 70-es évekre kifulladt, a 80-as években pedig szinte teljesen megállt. 

d) A nemzeti jövedelem újraelosztása és a nagy beruházások révén az európai szocialista országok gazdasági 

szerkezete gyökeresen átalakult. A szelektív iparfejlesztés a bányászatot, a kohászatot, általában a nehézipart – 
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ezen belül a hadiipart – részesítette előnyben, ami éles ellentétben állt az utóbbi évtizedek világgazdasági 

tendenciáival és a térség szűkös természeti erőforrásaival. A központilag támogatott iparágak fejlesztéséhez a 

mezőgazdaság, a szolgáltatások és az infrastruktúra rovására vonták el az erőforrásokat, és teljesen 

elhanyagolták a környezet védelmét. A gazdasági szerkezetváltás gyors társadalmi-foglalkozási átrétegződéssel 

járt. A mezőgazdaság kollektivizálása és az extenzív iparosítás munkaerőigénye nagyarányú belső vándorlást 

indított el. Hatalmas tömegek sodródtak az ily módon felduzzadt városokba, ahol a lakásépítés még a házgyári 

módszerek elterjedése után sem tudott lépést tartani az igényekkel. (A „szocialista városok” – már amennyiben e 

fogalom használata egyáltalán indokolt – éppen szolgáltatásaik alacsony színvonalával, a lakások kis méretével, 

a sablonos telepszerű beépítéssel és a családias kertvárosi övezetek hiányával tűnnek ki.) A falvak hátrányos 

helyzete a városokkal szemben tovább fokozódott, ami főleg a lakossági infrastruktúra elmaradottságában 

nyilvánult meg. 

A tercier szektort tervszerűen elhanyagoló európai szocialista országok még a 80-as években sem léptek át a 

posztindusztriális fejlődési szakaszba; még kevésbé váltak részeseivé a fejlett társadalmakat átható információs-

kommunikációs forradalomnak, valamint a tőke és a technológiák világméretű áramlásának. Ebben a minőségi 

lemaradásban kétségkívül közrejátszott a világgazdaságtól való erős elkülönülésük, amit a KGST-n belüli 

munkamegosztás korántsem ellensúlyozott. Jellemző, hogy a kelet-közép-európai és délkelet-európai országok 

részesedése a nemzetközi kereskedelemből 1965 óta folyamatosan csökkent, és 1989-ben már a 4%-ot sem érte 

el. 

3. Elszakadás a világgazdaságtól: a KGST-együttműködés 

A Szovjetunióban kialakult lenini–sztálini koncepció szerint a Marx által megálmodott szocialista társadalmat a 

tőkés világrendszerből kiszakadva, attól elkülönülve, lényegében önerőre támaszkodva, autark fejlődés útján, 

nemzeti keretek között kell felépíteni, ami akár egyetlen államban (a Szovjetunióban) is megoldható. A II. 

világháború után ugyanennek az elképzelésnek a jegyében törekedett a Szovjetunió egy sajátos szocialista 

világpiac létrehozására, amely ideológiai, politikai és katonai szempontból is zárt tömböt alkotott. A 

Szovjetunió köré szerveződött „szocialista tábor” belső gazdasági kapcsolatainak erősítésére alakították meg a 

Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsát (KGST, 1949–1991; az európai szocialista országok közül nem lépett 

be tagjai közé Jugoszlávia, és 1961-től gyakorlatilag kivált belőle Albánia). Az 1960-as évektől a KGST-nek a 

világpiactól való teljes elzárkózása lassanként oldódott. Az új világháborúra való készülődést felváltotta a 

„békés egymás mellett élés” politikája, amely fokozatosan táguló kaput nyitott a „két világrendszer”közötti 

„kölcsönösen előnyös” kapcsolatok előtt. Ennek ellenére a KGST-országok még a 80-as évek derekán is egymás 

között bonyolították le külkereskedelmi forgalmuk közel 60%-át. A kapcsolatok ilyen intenzitása egyértelműen 

politikai megfontolásokkal és kényszerekkel magyarázható. (Ugyanezen térségben az államok egymás közötti 

áruforgalmának részaránya 1938-ban csupán 15–16% volt.) A KGST tevékenysége az alábbiakban foglalható 

össze: 

a) Egyeztette a tagállamok népgazdasági terveit, és ennek alapján hosszú lejáratú egyezményekkel szabályozta a 

kölcsönös árucsere-forgalmat. A megállapodásokban pontosan rögzítették a szállítandó áruk listáját és 

mennyiségét; az egyezmények teljesítése azonban a „létező szocializmus” válságának elmélyülése nyomán a 80-

as években egyre inkább akadozott. 

b) A két- vagy többoldalú szakosítási és kooperációs megállapodások alapján egy-egy iparágban a tagországok 

belső igényeit messze meghaladó termelőkapacitásokat hoztak létre. A szakosodás jegyében kiemelten 

fejlesztett üzemek azonban nem a világpiac magasabb követelményeihez, hanem a Szovjetunió szükségleteihez 

igazodtak, és a szovjet gazdaság „bedolgozóivá” váltak. 

c) A kis európai KGST-országok felduzzasztott nehézipara aránytalanul sok nyersanyagot és energiát 

fogyasztott. Ezeket az igényeket a Szovjetunióból fedezték, ahol az új ásványkincs-lelőhelyek feltárására, 

valamint a kőolaj- és földgázvezetékek lefektetésére a KGST hatalmas közös beruházásokat szervezett. A 

létfontosságú energiahordozók behozatala a kisebb tagállamokat egyoldalú függőségbe sodorta. A Szovjetunió 

központi szerepét és a vele szemben kialakult viszonylati függést jól mutatja, hogy Kelet-Közép-Európa és 

Délkelet-Európa KGST-országai a 80-as években külkereskedelmüknek közel felét vele bonyolították le, míg 

egymás közötti áruforgalmuk aránya a 20%-ot sem érte el. A szovjet partnerhez ekkor a legerősebb szálakkal 

Bulgária, a legkisebb mértékben Románia kötődött. 

d) A KGST céljai között szerepelt a tagállamok múltból örökölt fejlettségi szintkülönbségeinek fokozatos 

kiegyenlítése. A délkelet-európai országok iparosítása, a 80-as évekig tartó nivellálódási folyamat azonban csak 

mérsékelte, de nem szüntette meg a gazdaság színvonalának eltéréseit, miközben az egész régiónak az európai 

magterülethez viszonyított lemaradása gyorsuló ütemben nőtt. 
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A szocialista államok gazdasági fejlettségének nemzetközi összehasonlítását torz és országonként is eltérő 

árrendszerük, valamint egyes időszakokban szándékosan meghamisított és hiányos statisztikai 

adatszolgáltatásuk nehezítette. Nemes Nagy József (1987) a bruttó nemzeti termék, illetve a bruttó ipari 

termelési érték becsült adatai alapján a Hoover-féle egyenlőtlenségi mutató felhasználásával igazolta, hogy 1950 

és 1980 között nemcsak a térség országai között, hanem az egyes országokon belül is csökkentek a múltból 

örökölt – részben az eltérő történelmi háttérben gyökerező – regionális fejlettségi különbségek; e tekintetben 

csak a KGST-n kívül álló Jugoszlávia képezett kivételt. A gazdasági fejlettség és az életszínvonal 

összehasonlítására a különböző kutatásokban gyakran alkalmaztak olyan naturális mutatókat, amelyekről 

megbízható és homogén területi adatsorok álltak rendelkezésre; több mutató figyelembevételével a fejlettségi 

szintek jól becsülhetők. K. Zaniewski (1992) életszínvonal-indexe ugyan mindössze öt jelzőszámot 

(csecsemőhalandóság, kórháziágy-ellátottság, lakásviszonyok, televízió- és telefonsűrűség) vett alapul, a 

„szocialista fejlődés” végső szakaszára (1985–1987) kialakult regionális eltéréseket mégis jól szemléltette. 

Figyelemre méltó eleme az általa felvázolt képnek a kelet-közép-európai és a délkelet-európai országok közötti 

kontraszt. Az európai központtól való távolodással mindenütt együtt járt a gazdaság színvonalának esése; ezt a 

zonális rendet Lengyelországban a DNy–ÉK irányú hanyatlás, Csehszlovákiában a cseh és a szlovák országrész 

szintkülönbsége, Romániában Erdély viszonylagos fejlettsége, végül legmarkánsabban a Jugoszlávia ÉNy-i és 

DK-i köztársaságai közötti szakadék tükrözte. A tengerparti sávok és a nagyvárosi körzetek közvetlen 

hátterüknél magasabb fejlettségükkel tűntek ki. Általánosságban elmondható, hogy a tervgazdaság kiegyenlítő 

politikája számottevően mérsékelte a nagyobb léptékű fejlettségi eltéréseket, míg a kisebb térségek gazdasági 

teljesítménye között a különbségek az EU országaihoz hasonló mértékűek maradtak (Horváth Gy. 1998). 

A KGST – az EU-val ellentétben – sohasem vált igazi integrációs szervezetté. Formailag nem voltak nemzetek 

fölötti hatáskörrel felruházott központi szervei, nem alkotott közös vámterületet, nem teremtette meg a 

munkaerő szabad mozgásának feltételeit; ehelyett – főleg kezdetben – még egymástól is inkább elszigetelte a 

tagállamokat, megnehezítette a közlekedési és utazási kapcsolatokat. (Ennek mikroregionális 

következményeként a határ menti területsávok általában visszamaradtak a fejlődésben.) A KGST-országok 

eltérő belső árrendszereket alkalmaztak, amelyek egyáltalán nem igazodtak a világpiaci árakhoz, vagy csak 

megkésve követték azokat. A KGST-ben nem alakult ki a korlátozás nélkül átváltható (konvertibilis) valuták 

rendszere; az ún. transzferábilis rubel nem tudta betölteni a neki szánt szerepet a nemzetközi elszámolásokban. 

Emiatt két-két tagállam kölcsönös áruforgalmának nagyjából egyensúlyban kellett lennie; ez a primitív 

cserekereskedelem mindvégig korlátozta a belső kapcsolatok bővítését. 

A „szocialista fejlődés” évtizedei kiszakították Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa államait a 

világgazdasághoz és az európai magterülethez fűződő természetes kapcsolatrendszerükből; a régió a szovjet 

gazdasági-politikai erőtér perifériájává süllyedt. E periféria közép-európai tagjai – amint azt a kereskedelmi 

forgalom áruösszetétele jól tükrözte – paradox módon lényegesen fejlettebbek voltak a szovjet centrumnál, 

amely főként energiahordozók és nyersanyagok szállításával vett részt a KGST-munkamegosztásban. A 

Szovjetuniót szerény – 4% körüli – világkereskedelmi részesedése, a nemzetközi pénzügyekben játszott 

jelentéktelen szerepe és jószerével a hadiiparra korlátozódó innovációs képessége nem tette alkalmassá arra, 

hogy köré gazdasági alapon önálló erőtér szerveződjék. A „szocialista világrendszer” összetartója mindvégig 

gazdaságon kívüli kényszer, a Szovjetunió hatalmas fegyveres ereje volt. Különös paradoxon, hogy a szovjet 

gazdaság éppen a világhatalmi törekvésektől fűtött fegyverkezési verseny irdatlan terheibe roppant bele. Ám a 

rendszer bukásának végső oka abban keresendő, hogy ki akart küszöbölni három alapvető társadalmi 

intézményt: a pluralista demokráciát, a magántulajdont és a piacot (Kornai J. 1993). Amint a szovjet birodalom 

belső válsága elmélyült, úgy vált elkerülhetetlenné perifériájának leszakadása, amely teljes politikai és 

gazdasági rendszerváltozással járt együtt. 

4. A piacgazdasági átmenet nehézségei 

Kelet-Közép-Európa országai 1989–1990-ben békés úton megdöntötték a bomlófélben lévő pártállami 

diktatúrát, helyreállították az emberi szabadságjogokat és a parlamentáris demokráciát. A politikai 

rendszerváltozás Délkelet-Európában jóval nehezebben, meg-megtorpanva, és kevésbé radikális, felemás 

módon ment végbe. Mindenütt kezdetét vehette azonban a történelemben példa nélkül álló folyamat: a jóformán 

egyeduralkodó állami szektor fokozatos lebontása, az átmenet a magántulajdonra épülő piacgazdaságba. A 

rendszerváltozás felszínre hozta a korábban lappangó társadalmi-gazdasági bajok egész sorát, amelyek kisebb-

nagyobb mértékben a térség valamennyi országára jellemzők: 

a) Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa kis államai erősen rá vannak utalva a nemzetközi 

munkamegosztásra, ám a Szovjetunió fizetésképtelenné válása, majd felbomlása (1991) megfosztotta őket 

legfőbb felvevőpiacuktól. Az elkerülhetetlen külkereskedelmi irányváltást nehezítette a tartós világgazdasági 

recesszió és az EU-országok részéről megnyilvánuló hátrányos megkülönböztetés (diszkrimináció), amelyen 
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csak a társulási egyezmények kereskedelempolitikai intézkedései enyhítettek. (Ezekkel az EU-ról szóló 

fejezetben foglalkoztunk.) 

b) Az autarkiára irányuló gazdaságpolitika következményeként a szocialista államok ipari termelőkapacitásai 

szétaprózottak voltak,egy-egy ország túl sokféle terméket állított elő. Az üzemek műszaki felszerelése elavult, 

termelékenységük messze elmaradt a világszínvonaltól. (A legkorszerűbb technológiák beszerzését a katonai 

szembenállás évtizedeiben a fejlett országok adminisztratív úton, a szocialista országokra vonatkozó tilalmi 

listákkal is akadályozták.) A korszerűtlen iparszerkezet és az alacsony műszaki színvonal pazarló anyag- és 

energiafelhasználáshoz vezetett. (A térség országai 1990-ben azonos értékű nemzeti termék előállításához a 

fejlett államoknál 4–6-szor több energiát használtak fel.) A volt szocialista országok termékeinek jelentős része 

előállítási költségeinél vagy minőségénél fogva versenyképtelennek, a világpiacon eladhatatlannak bizonyult. 

c) A szocialista fejlődés évtizedeiben az állam életben tartotta a versenyképtelen ágazatokat is, és a munkaerő 

pazarló, fölösleges foglalkoztatásával is elejét vette a munkanélküliségnek. A rendszerváltozás után 1989 és 

1992 között a térség gazdasági teljesítménye kb. 30%-kal esett vissza, és még ezután is csak lassan, akadozva 

állt át fenntartható növekedési pályára. A 90-es évek végéig csupán Lengyelországnak sikerült meghaladnia, 

Magyarországnak, Szlovéniának és Szlovákiának pedig elérnie a tíz évvel korábbi szintet (77. ábra). Az egész 

iparágakat sújtó válság, a veszteséges vállalatok felszámolása és a jobb munkaszervezésből adódó 

létszámcsökkentés tömeges (összesen kb. 10–15 millió főnyi) munkanélküliséget idézett elő. A gazdaság 

visszaesésének és az életszínvonal romlásának mértéke országonként igen különböző volt. Általában minél 

erősebb volt a szovjet gazdasághoz való kötődés, annál nehezebb volt a piacváltás, és ez a GDP csökkenésében, 

a külkereskedelmi forgalom zsugorodásában nyilvánult meg, amint azt pl. Bulgária vagy a balti államok esete 

mutatja. Románia hanyatlásának hátterében a piacgazdasági átmenet lassúsága, a szerkezetátalakító reformok 

halogatása tapintható ki, míg a legtöbb jugoszláv utódállam gazdaságát az elhúzódó háborús konfliktusok 

taszították mélypontra. Viszonylag enyhébb megrázkódtatással járt az átmenet Lengyelországban – ahol a GDP 

csökkenése már a 80-as évtizedben jelentős volt –, valamint a többi kelet-közép-európai országban, ideszámítva 

Szlovéniát is. 

 

77. ábra  > Az ipari termelés (A) és a GDP (B) 1998-ban az 1989. évi érték százalékában. Forrás: UN-ECE 

Az ipar teljesítménye még a GDP egészénél is meredekebben zuhant, és aránya a foglalkozási szerkezetben 

ugyancsak visszaszorult. Kelet-Közép-Európában és a balti államokban az így felszabaduló munkaerő nagy 

részét fel tudták szívni a dinamikusan bővülő tercier ágazatok, különösen az üzleti és pénzügyi szolgáltatások; a 

folyamat tehát némiképp hasonlított a fejlett országokban hosszabb idő óta megfigyelhető 

dezindusztrializációhoz. Másként alakult a helyzet Délkelet-Európa államaiban, ahol a túlméretezett, 

korszerűtlen ipar összeomlása egyrészt tömeges munkanélküliséghez, a feketegazdaság elburjánzásához 

vezetett, másrészt – kénytelen-kelletlen – százezrek menekültek az önellátó kisparaszti gazdálkodásba. Itt tehát 

egészen sajátos retrográd foglalkozási átrétegződés ment végbe: az aktív népességen belül megnőtt az 
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agrárkeresők részaránya, sőt létszáma is. A legmélyebb válság tüneteként néhol a városodás is visszájára 

fordult; a torz dezurbanizációs folyamat iskolapéldájának számító Albániában néhány év alatt felére 

fogyatkozott a városi népesség. 

A piacgazdasági átmenet során széles rétegek elszegényedtek, és a társadalmi polarizáció mértéke meghaladta a 

fejlett országokét. Fokozódtak a regionális egyenlőtlenségek is. A sokrétű társadalmi-gazdasági funkciókkal 

rendelkező nagyvárosi régiók – elsősorban a fővárosok – nyertesként álltak az átalakulás élére, míg a falusi 

térségek lemaradása általában fokozódott. A szocialista nehézipar mamutvállalataival megtűzdelt egyoldalú 

iparvidékek elvesztették kedvező pozícióikat. Az európai magterülethez közel eső, korábban politikai okokból 

háttérbe szorított nyugati határ menti térségek földrajzi helyzete viszont előnyösre fordult: a beáramló külföldi 

tőke kedvelt célterületei lévén, friss lendülettel kapcsolódhattak be a nemzetközi munkamegosztásba (78. ábra). 

d) A 70-es évektől a volt szocialista országok – elsősorban Lengyelország, Magyarország és Bulgária – nagy 

összegű külföldi hiteleket vettek fel. Ezek jó részét a gazdasági szerkezet átalakítása helyett a tervgazdaság 

további működtetésére, ésszerűtlen állami beruházásokra, majd a kamatok törlesztésére fordították. A piacváltás 

nehézségei és a külkereskedelmi mérleg hiánya folytán az átmenet időszakában a térség többi országa is erősen 

eladósodott. Az adósságszolgálati terhek állandó forráskivonást jelentettek akkor is, amikor a hanyatló 

gazdaság sem az életszínvonal megőrzéséhez, sem a szerkezetváltáshoz és modernizációhoz szükséges pénzügyi 

forrásokat nem volt képes megtermelni. 

Ezt a forráskivonást többé-kevésbé ellensúlyozta a külföldi működőtőke beáramlása,amely azonban igen 

egyenlőtlenül oszlott meg az egyes államok között, és összességében elmaradt a várakozásoktól. A kelet-közép-

európai és délkelet-európai országok részesedése a globális működőtőke-beáramlásból 1999 végére kb. 4%-ra, a 

befektetett tőkeállományból pedig 2,2%-ra (kb. 90 Mrd dollárra) emelkedett. A térség fő vonzereje az olcsó és 

jól képzett munkaerő,valamint az európai centrumhoz való földrajzi közelség. Ezzel szemben a fejletlen 

pénzügyi szolgáltatások, az elavult közlekedési és távközlési infrastruktúra, valamint a politikai válságok és a 

jogbizonytalanság elriasztják a potenciális befektetőket; éppen e tényezőkkel magyarázható az egymással is 

versengő országok és régiók eltérő sikere a külföldi tőke megnyerésében. Ez a tőke – különösen a nagy 

multinacionális cégek jelenléte – nélkülözhetetlen a gazdaság korszerűsítéséhez; másfelől viszont a külföldi 

beruházásokból származó profit kisebb-nagyobb részének visszaáramlása (repatriálása) ismét csak 

forráskivonást jelent a feltörekvő piacgazdaságok szempontjából. 

e) A társadalmi-gazdasági átalakulás központi eleme volt a tulajdonviszonyok újrarendezése. A magántulajdon 

részben a gyorsan szaporodó új kis- és középvállalkozások révén, főként azonban az állami vállalatok 

értékesítése, fokozatos magánkézbe adása (privatizációja) folytán a térség valamennyi országában túlsúlyba 

került. Egyszersmind azonban széles szakadék támadt a belföldi cégek és a jóval tőkeerősebb, korszerűbb, 

dinamikusabb külföldi leányvállalatok között. 
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78. ábra  > A piacgazdasági átmenet regionális hatásai Horváth Gy. (1998) nyomán 

Az állami vagyon privatizációjára különféle eljárásokat dolgoztak ki, és az egyes országok ezeknek eltérő 

kombinációit alkalmazták. A magánosítás legfontosabb eszközei az alábbiak voltak: 

1) Reprivatizáció, azaz a vagyon természetbeni visszaadása az egykori tulajdonosoknak vagy örököseiknek; ezt 

a módszert főként a termőföldek esetében lehetett követni. 

2) A régi tulajdonosok kisebb-nagyobb mértékű kártalanítása értékpapírok (vagyonjegyek, kárpótlási jegyek) 

juttatásával. 

3) Vagyonjegyek (kuponok, vaucserek) kibocsátása, amelyeket állampolgári vagy munkavállalói jogcímen 

lehetett megszerezni. Ezeket az értékpapírokat később rendszerint vagyonkezelő társaságok, bankok vásárolták 

fel eredeti tulajdonosaiktól. 

4) Kisebb üzemek, kereskedelmi egységek áruba bocsátása készpénz vagy vagyonjegy ellenében, gyakran 

előnyben részesítve a helyi dolgozók vagy a menedzsment által történő kivásárlást. 
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5) A nagyvállalatok részvénytársasággá alakítása és a részvények értékesítése, illetve egész vállalatok eladása 

többnyire tőkeerős külföldi befektetők számára. Ezt a módszert különösen a nagy adósságterhekkel küzdő 

országok alkalmazták széles körben. Az új tulajdonosok számára – a várható további korszerűsítő beruházások 

reményében – különböző előnyöket (adókedvezményeket vagy adómentességet, garantált profitot stb.) is 

biztosítottak. 

6) A korszerű technológiák, vállalatvezetési módszerek elterjesztése és a külpiaci értékesítés megszervezése 

szempontjából különösen nagy jelentősége volt a nagy multinacionális cégek új zöldmezős beruházásainak, 

melyeket a fogadó országok szintén különböző kedvezményekkel igyekeztek magukhoz vonzani. Ezek lehetnek 

magányos „szigetek” is az új piacgazdaságban, de kedvező esetben a helyi beszállítók egyre bővülő köre is 

hozzájuk kapcsolódhat. 

Egészen sajátos feladatot jelentett az állami gazdaságok és a termelőszövetkezetek vagyonának magánosítása. A 

termőföld szétosztása többnyire a reprivatizáció elve alapján történt, ám a tulajdonviszonyok jogi rendezése így 

is hosszú időt vett igénybe. A mezőgazdasági nagyüzemek közös vagyonának másik részét képező 

épületállomány (állattartó telepek, terménytárolók stb.) és a géppark viszont legfeljebb névlegesen osztható fel; 

ez az oka annak, hogy a kisparaszti gazdálkodás térhódítása ellenére épp a fejlettebb Csehországban, 

Szlovákiában és Magyarországon a régi szövetkezetek számottevő része – esetleg új jogi keretek között, pl. 

részvénytársasággá alakulva – fennmaradt. 

A jogi bizonytalanság, a korábbi állami támogatás leépülése, valamint a zsugorodó bel- és külpiaci igények 

együttesen vezettek oda, hogy a mezőgazdasági termelés a 90-es évek közepéig a térség valamennyi országában 

csökkent. A visszaesés mértéke Bulgáriában és a háború sújtotta Horvátországban mintegy 40%-os volt, 

Romániában, Macedóniában, Szlovéniában és Csehországban viszont csak 5–15% között mozgott. A 

gazdálkodás színvonalának hanyatlása és a nagyüzemek felbomlása leginkább a tej- és hústermelést vetette 

vissza. A kelet-közép-európai országok egy része – főleg minőségi, feldolgozott termékeivel – a fejlett országok 

piacán is fokozni tudta jelenlétét, és integrálódott a nemzetközi agrárkereskedelembe. Kelet-Közép-Európa és 

Délkelet-Európa országai a Föld lakosságának 2%-át képviselik, a világ termőterületéből azonban 3,5%-kal 

részesednek; így az átmenet lezárultával, az agrárgazdaság új intézményi kereteinek (termék- és termelőeszköz-

kereskedelem, vidéki bankrendszer stb.) kiépülése, illetve megszilárdulása után a természeti adottságokból 

fakadó komparatív előnyök a termelés újbóli fellendülését vetítik előre (Csáki Cs. 1998). 

f) A mennyiségi növekedést hajszoló szocialista gazdálkodás súlyosan károsította a környezetet és ezen 

keresztül az emberek egészségét. Kelet-Közép-Európa halandósági mutatói két évtizede stagnálnak vagy 

romlanak; a születéskor várható élettartam 5–8 évvel rövidebb, mint Nyugat-Európában. A piacgazdasági 

átmenet során – a megélhetési gondok és a süllyedő életszínvonal miatt – hirtelen csökkent a születési 

arányszám, s ez a legtöbb országban a népességszám fogyatkozásához vezetett. A környezet védelme és a 

régebbi eredetű károk felszámolásának üteme messze elmarad a kívánalmaktól, bár számos nehézipari 

nagyüzem csődje és bezárása nyomán általában csökkentek a káros emissziók. Még mindig gyakori az 

országhatárokon áthatoló, a szomszéd államokat veszélyeztető víz- és levegőszennyezés. Több 

balesetveszélyesnek minősülő elavult atomerőművet is az államhatárok közelében építettek fel (pl. Bulgáriában 

Kozloduj, Csehországban Dukovany, Szlovákiában Jaslovské Bohunice). A nemzetközi kapcsolatokat tartósan 

megterhelő környezetkárosító nagyberuházásokra különösen szomorú példa a szlovák–magyar bős– nagymarosi 

vízlépcsőrendszer torzója. 

g) A szovjet érdekszférában a proletár internacionalizmus ideológiai leple alatt fennmaradtak, sőt 

megszilárdultak a merev és irracionális határokkal elválasztott, központilag irányított „nemzetállamok”. A 

nemzeti kisebbségek problémáját csak Jugoszláviában próbálták az államszervezet decentralizálása és a területi 

autonómia révén megoldani, másutt nyíltan vagy burkoltan a beolvadást (asszimilációt) siettették. A szocialista 

rendszer csődjét a türelmetlen nacionalizmus fellángolása követte. A világhatalmi nyomás alól felszabadult kis 

nemzetek elérkezettnek látták az időt saját államuk megteremtésére. Ez a folyamat szétrobbantotta és háborúkba 

taszította Jugoszláviát (1991–1999), Csehszlovákiában viszont békés úton vezetett az ország kettéválásához 

(1993. január 1.). Az egykori Jugoszláviában dúló háború nemcsak az utódállamok gazdaságát tette tönkre, 

hanem a szomszéd országoknak is tetemes károkat okozott. Az etnikai konfliktusok fellobbanásának veszélye 

Délkelet-Európában ma is olyan kockázati tényező, amely fékezi a tőkebeáramlást, és hátráltatja a gazdasági 

átmenetet; a tömeges elszegényedés viszont újabb táptalajt kínál a nacionalizmusnak. 

Amíg tehát Európa nyugati felében – ha akadozva is – haladt az integrációs folyamat, a volt szocialista 

térségben – legalább átmenetileg – a dezintegráció vált jellemzővé. A kelet-közép-európai és délkelet-európai 

régión belül még a KGST által kialakított laza gazdasági kapcsolatok is visszafejlődtek, noha a földrajzi 

közelség, az eltérő természeti adottságok és az egymást sok tekintetben kiegészítő (komplementer) gazdasági 
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szerkezet látszólag jó lehetőségeket kínálna az együttműködésre. A Közép-európai Szabadkereskedelmi Társulás 

(CEFTA) működésének2első évtizede azonban bebizonyította, hogy a térségen belüli munkamegosztás nem lehet 

az uniós csatlakozás ésszerű alternatívája; a tagországok közötti kereskedelem részaránya – ha a korábbi állami 

egység talaján létrejött vámmentes cseh–szlovák áruforgalomtól eltekintünk – az átmeneti fellendülés után is 

10% alatt maradt (Réti T. 2000). Az együttműködés objektív – a politikai szándékoktól független – korlátját 

jelentik a térség hiányos belső közlekedési kapcsolatai, a határátkelőhelyek csekély száma és szűkös 

áteresztőképessége.3Az integrációt ma már főként azok a kívülről jött transznacionális vállalatok mozdítják elő, 

amelyek a különböző gyártási munkafázisokat a térség más-más országába telepítik. A szomszédos országok 

közötti szorosabb, határokon átnyúló regionális együttműködési kísérletek – melyeket az EU is támogat – eddig 

kevés kézzelfogható eredményt hoztak. 

 
                                                           
2 A CEFTA-megállapodást Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország voltaképp csak azért hozták tető alá 1993-ra, mert 

különben az EU-társulás és az EFTA-val kötött szabadkereskedelmi egyezmény folytán a négy ország vállalatai egymás piacain 

versenyhátrányba kerültek volna a fejlett európai országok cégeihez képest. A megállapodás – melyhez Szlovénia (1996), Románia (1997), 
Bulgária (1999), Horvátország (2002) és Macedónia (2006) is csatlakozott – az iparcikkek forgalmát gátló vámok és mennyiségi 

korlátozások teljes felszámolását, valamint az agrártermékek kereskedelmének nagyfokú könnyítését tűzte ki célul. A CEFTA jelentősége – 

amint korábbi tagjai csatlakoztak az EU-hoz – lassanként elenyészett, majd a 2006. évi megállapodás alapján a jugoszláv utódállamok, 
Albánia és Moldávia szervezeteként született újjá. (Az új CEFTA-egyezmény 2007. május 1-jén lép hatályba.) 
3 Az EU által szervezett 1997. évi helsinki konferencián nagyratörő programot vázoltak fel a volt szocialista országokat is átfogó 

összeurópai multimodális (közúti és vasúti, illetve folyami) közlekedési folyosók kiépítésére (79. ábra). E hálózat megteremtéséhez 
azonban hatalmas beruházásokra és hosszabb időre van szükség. 
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79. ábra  > Az összeurópai közlekedési hálózat 1997-ben elfogadott programja Európa keleti felére 

A XX. század utolsó évtizedében a piacgazdasági átmenet során egyre mélyült a fejlettebb kelet-közép-európai 

államok (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, illetve a délszláv utódállamok közül Szlovénia 

és Horvátország), valamint Délkelet-Európa volt szocialista országai között a szakadék. 2004. május 1-jén a 

Köztes-Európa tíz országa az EU tagjává vált. Kulturális és földrajzi közelsége, valamint humán erőforrásai 

folytán ez az országcsoport az európai magterület államainak hasznos „segédcsapata” lehet, és uniós tagsága a 

félperiferikus helyzetből való kitörés, a gyorsabb ütemű – ám mindenképpen évtizedeket igénylő – felzárkózás 

alapjává válhat.4Románia és Bulgária 2007. január 1-jei csatlakozása, valamint az egykori Jugoszlávia 

utódállamainak esetleges EU-tagsága – ellentétben a közelmúlt pesszimista forgatókönyveivel – abba az irányba 

mutat, hogy a délkelet-európai térség nem reked kívül az integráción, és vélhetően nem válik tartósan a 

kontinens „hátsó udvarává”, sem pedig a nagy civilizációs törésvonalak mentén kibontakozó válságok, háborús 

konfliktusok színterévé. 

1. Lengyelország 

Hajdú-Moharos József, Probáld Ferenc 

1.1. 1. Viharos történelem – változó határok 

Lengyelország Kelet-Közép-Európa legnagyobb és legnépesebb állama (312 685 km², 39,2 millió lakos), fontos 

átjáró kontinensünk keleti és nyugati térségei között, melynek épp e két égtáj irányában nincsenek természetes 

határai. 

Az ország területének fele nem éri el a 150 m tszf. magasságot sem, és északról déli irányban fokozatosan 

emelkedik. A Balti-tengert szegélyező síkság felszínét jégkori, tengeri és folyami üledékek borítják. A Visztula 

deltavidéke helyenként a tenger szintjénél is mélyebben fekszik; a holland polderekre emlékeztető, intenzíven 

művelt kistáj és a Visztula völgye választja el egymástól a délebbre elterülő, glaciális formákban és 

turistacsalogató tavakban gazdag Pomerániai- és Mazuri-tóhátságot. A tóhátságoktól délre a Lengyel-síkság 

ősfolyamvölgyekkel tagolt, tágas központi részén fokozatosan idősebb, termékenyebb talajt hordozó, helyenként 

már lösszel fedett morénavidékek foglalnak el nagy területeket. A következő nagy tájegységet a variszkuszi 

eredetű, óidei röghegységek és lösszel borított hátságok, meg a közéjük ékelődő medencék alkotják. 

Legmagasabbra a cseh határon húzódó Szudéták emelkednek, előterükben a kőszénben gazdag Sziléziai-

medence terül el. Az Odera és a Visztula között elhelyezkedő Lengyel-középhegység legmagasabb része – a 

Szentkereszt-hegység – sem sokkal lépi túl a 600 métert. Keleten a szelíden hullámos, termékeny lösztalajjal 

borított Lublini-hátság zárja le ezt az övezetet. A déli országhatáron a Kárpátok fiatal láncai emelkednek; a 

külső kristályos vonulatok közé tartozó Magas-Tátra csak rövid szakaszon nyúlik át Lengyelországba, míg a 

flisből felépülő Nyugati- és Keleti-Beszkidek széles, kisebb-nagyobb medencékkel tagolt övezetet alkotnak. 

A lengyel államiság ezeréves múltra tekint vissza: a Lengyel Királyság – nagyjából a maival megegyező 

területen – 965-ben alakult meg. A XIII. századra azonban a németek kelet felé való terjeszkedése (Drang nach 

Osten) nyomán a lengyel állam egyes tartományai – Pomeránia és Szilézia – elszakadtak Lengyelországtól, és 

fokozatosan elnémetesedtek. A XIII. században jelent meg az északi szomszédságban a Német Lovagrend5 

állama, amely ugyan egy ideig Lengyelország hűbérese volt, de később – Poroszország révén – önállósította 

magát, és a Lengyelországra legveszélyesebb német nagyhatalommá növekedett. A nyugati veszteségeket a 

lengyelek keleti terjeszkedéssel kompenzálták: 1386-ban perszonálunióra léptek, majd az 1569-es lublini 

unióban egyesültek Litvániával. A XVI–XVII. században a mai Ukrajna, Fehéroroszország, Litvánia és 

Lettország nagy részét is magában foglaló Lengyel Királyság Oroszország után Európa legnagyobb állama volt. 

A XVIII. század végén a feudális belharcokban meggyengült Lengyelországot Oroszország, Poroszország és a 

Habsburg Birodalom felosztotta egymás között (1772, 1793, 1795). A Napóleon által létrehozott rövid életű 

Varsói Nagyhercegséget (1807–1815) a bécsi kongresszus nagyrészt Oroszországhoz csatolta, kisebb részét 

pedig Poroszországnak adta vissza; így a lengyel állam egy évszázadra lekerült Európa térképéről.6 

                                                           
4 A csatlakozásra váró tíz társult ország számára az EU részéről előirányzott pénzügyi támogatás összege 2000–2006 között megnőtt ugyan, 
de még a legszegényebbnek számító Bulgária és Románia esetében sem érte el a GDP 2%-át. 
5 A Balti-tenger melléki óporoszokat, letteket és észteket kolonizáló német lovagok előbb Erdély DK-i részén próbálkoztak államalapítással. 

Az óporoszok (balti nép) a kolonizáció során teljesen felolvadtak a németekben. 
6 Orosz-Lengyelország 1830-ig korlátozott autonómiát élvezett. Az 1830-as fölkelés leverésekor ezt elvesztette. 
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A felosztott Lengyelországon belül talán az osztrák uralom alá került Galícia helyzete volt a legkedvezőbb: itt 

ugyanis a Habsburgok a lengyel vezetőrétegre alapozták uralmukat. A Poroszországhoz, illetve 1871-től a 

Német Császársághoz tartozó részek (Poznań körzete és a tengeri kijárat vidéke) semmilyen autonómiával nem 

rendelkeztek, és a XX. század elejére jelentős mértékben elnémetesedtek. Az orosz uralom alá került területeken 

a súlyos politikai és nemzeti elnyomás viszonylag kedvezőbb gazdasági lehetőségekkel párosult: a kialakuló 

lengyel ipar a hatalmas orosz piacon helyezhette el termékeit. 

Az I. világháború végén Lengyelország újjáalakult (80. ábra). Területe (385 000 km²) jóval elmaradt ugyan a 

felosztás előttitől, de – a szovjetellenes intervencióban elért lengyel sikerek nyomán – keleten jelentős nem 

lengyel többségű területeket is magában foglalt. A két világháború között Lengyelország a német és a szovjet 

nagyhatalmi érdekek össztüzében állt, ami 1939-ben megpecsételte az ország sorsát: a Ribbentrop–Molotov-

paktum nyomán a két nagy szomszéd megint felosztotta egymás között. Lengyelország lerohanása a II. 

világháború kezdetét jelentette. 

 

80. ábra  > Határváltozások Lengyelország XX. századi történelmében 

A II. világháború után – 6 millió főnyi véráldozat árán – Lengyelország a győztesek között, de a szovjet 

érdekszféra részeként alakult újjá. A Szovjetunió elismertette 1939-es hódításait – így az ukrán, belorusz és 

litván nemzetiségek zöme elkerült Lengyelországtól. Cserébe azonban a lengyelek területi kárpótlást kaptak: 

Németországnak az Odera–Neisse vonaltól keletre eső részét. A két világháború közötti keskeny tengeri kijárat 

(Korridor, amelyhez akkor Danzig/Gdańsk körzete sem tartozott hozzá) 500 km-es partszakasszá bővült, Kelet-

Poroszország eltűnt a térképről, és csak nyugaton maradt közös határszakasz Németországgal. Az új területekről 

– ezeket a lengyelek a középkori lengyel fennhatóságra utalva Visszatért Területeknek nevezik – a német 

lakosság elmenekült vagy kitelepítették. 

1.2. 2. Út a homogén nemzetállamig 

A nyugati szlávok közé tartozó lengyel nép 1945 óta az ország lakosságának kb. 98%-át teszi ki. A kis létszámú 

nemzetiségek: németek (kb. 300–500 ezer), ukránok (300 ezer), fehéroroszok (200 ezer), szlovákok, oroszok, 

cigányok és litvánok (10–20 ezren). A nyelvi egységet erősíti a vallási homogenitás is: a lakosság 95%-a római 

katolikus. Az ország határain kívül kb. 10 millió lengyel él: 1,5–2 millióan a szovjet utódállamokban, a többiek 

főként a nyugati diaszpórában (USA, Franciaország, Brazília stb.). 

A mai helyzet a történelmi háttér nélkül aligha értelmezhető. A feudális Lengyelország tipikus soknemzetiségű 

ország volt, és a két világháború közötti államban is csak 69%-ot tettek ki a lengyelek. A kisebbségek közé 
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tartoztak az ukránok (13%), a zsidók (10%), a beloruszok (4%), a németek (3%) és a litvánok (1%). A második 

világháborúban a zsidóság túlnyomó többségét kiirtották, a kevés számú túlélő zöme pedig külföldre távozott (a 

3 millióból alig 3000-en maradtak). A németek a háború végén mind az ország belsejéből, mind pedig a 

„Visszatért Területekről” távozni kényszerültek (kb. 8 millió fő). Az 1945 után még évekig elhúzódó délkelet-

lengyelországi polgárháború végén az ottani ukrán lakosságot ugyancsak deportálták (Ukrajnába, illetve 

Pomerániába kerültek). A Szovjetunióval végrehajtott lakosságcsere folytán 1/2 millió ukrán és belorusz 

távozott, és 2 millió lengyel érkezett. Az újonnan kapott területek lakossága – a kb. 1 millió őslakos lengyelen 

kívül, akik főként Mazúriában és Felső-Sziléziában éltek – teljesen kicserélődött, bár korunkban a lakosság 

többségét már az ott, helyben született új generációk képezik. Az 1970-es évek óta enyhült a németellenes 

közhangulat: ezzel párhuzamosan nőtt a magukat ismét németnek vallók, egyszersmind azonban a közülük 

Németországba kivándorlók száma is. Lengyelország látszólagos etnikai homogenitása mögött máig hatnak a 

háború alatt és után lejátszódó kataklizmaszerű folyamatok (népirtás, tömeges áttelepítések) nyomasztó 

következményei. 

1.3. 3. Lengyel sajátosságok a szocialista korszakban 

Lengyelország a szocialista táboron belül több szempontból „fekete báránynak” számított. Az 1940-es évek 

végére itt is kialakult ugyan a sztálini típusú diktatúra, és 1989-ig Lengyelország is a szocialista tömbhöz 

tartozott, a lengyel fejlődésnek azonban volt néhány olyan jellegzetessége, amely végül az egész keleti tábor 

felbomlásának egyik előidézőjévé lett: 

a) A történelem örökségeként a szovjetbarátságnak itt talán még vékonyabb talaja volt, mint a többi 

„testvérországban”. A lengyelek a szovjetekben az 1939-es agresszort, az 1940-es katyni mészárlás7 elkövetőit, 

az 1944-es varsói fölkelés8cserbenhagyóit látták; e negatív attitűdöt a szovjet segítséggel elért nyugati 

területgyarapodás sem változtathatta meg. 

b) A katolikus egyház nemcsak megőrizte, hanem növelte is tömegbefolyását, hasonló integráló szerepet töltve 

be, mint a lengyel államiság szünetelése idején. II. János Pál pápa9megválasztása 1978-ban össznemzeti üggyé 

nőtt, és végeredményben a rendszerváltást előkészítő fontos mozzanatnak bizonyult. 

c) A mezőgazdaság szocialista átszervezésére Lengyelországban nem került sor, részben a parasztságnak az 

egyháztól is támogatott ellenállása, részben a demográfiai folyamatok (a háború utáni nagy létszámú 

korosztályok foglalkoztatási kényszere) miatt. Ugyanakkor a „kapitalista csökevénynek” tekintett 

magánparasztságot elvonásokkal, a mezőgazdasági beruházások elhanyagolásával sújtották, ami végül a 

rendszerváltást kiváltó gazdasági krízis egyik oka lett. 

d) A nagyüzemi munkásság és az értelmiség 1956-ban, 1970-ben, 1976-ban, majd 1980-tól szinte folyamatosan 

a szocialista nómenklatúra elleni tiltakozó akciókban találkozott egymással. Ez tette lehetővé 1980-tól a 

rendszerváltást előkészítő Szolidaritás szakszervezet össztársadalmi elfogadtatását. Bár 1981-ben – a szovjet 

megszállást kivédendő – a kormány szükségállapot bevezetésére is elszánta magát, a lengyel nép pacifikálása 

még így sem sikerülhetett. 

e) Lengyelország az 1960-as évektől a szocialista tábor egyik legnyitottabb országa volt, ahol a lakosság széles 

tömegei kerültek személyes ismeretségbe Európa nyugati felének életkörülményeivel. Ez ugyancsak az 

elégedetlenséget szította, ugyanakkor hozzájárult a piacgazdaság és a polgári szellem átmentéséhez. A 

„szocialista társadalom” lengyel sajátosságai végül a szocializmus bomlása törvényszerű jeleinek bizonyultak. 

1.4. 4. Felemás gazdaság, lazuló belső kohézió 

Lengyelország Európa fejlettebb és fejletlenebb régiói között átmeneti helyet foglal el (9. táblázat). Mennyiségi 

mutatóit tekintve jelentős ipari ország, régebbi ipari termékei közül azonban a fejlett piacokon jobbára csak a 

nyers- és alapanyagok versenyképesek. Mezőgazdasága sokrétű, az elmúlt évtizedek elhanyagoltsága nyomán 

azonban nem képes az ország teljes ellátására sem. Közlekedési fekvése fontos tranzitországgá tehetné; a 

hálózat azonban elavult, nem elégíti ki a kor követelményeit. A lengyelek kereskedelmi tehetsége az elmúlt 

                                                           
7 Az 1939-ben elfogott lengyel tisztikar javát Sztálin parancsára Katyn falu mellett titokban kivégezték. Az egyetlen nap alatt végrehajtott 

tömegmészárlás áldozatainak száma az újabban napvilágra került dokumentumok szerint elérte a 25 000 főt. 
8 A londoni emigráns lengyel kormány által 1944-ben kirobbantott varsói fölkelést a németek a szovjet csapatok hallgatólagos támogatása 

mellett fojtották vérbe. Moszkvának ugyanis nem volt érdeke a tőle független lengyel kormányzat visszatérése; ezzel szemben a szovjet 

érdekekhez igazodó „lublini kormányt” támogatta, amely később a szocialista orientáció megalapozója lett. 
9 Karol Wojtyla a krakkói érseki székből került – 500 év óta az első nem olasz pápaként – a vatikáni trónra. 
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évtizedekben kontinensszerte felbukkanó „lengyel piacokon” nyilvánult meg; az ország világkereskedelmi súlya 

mégis elmarad a kívánatostól. 

9. táblázat  > Az egyes gazdasági ágak részesedése a bruttó hazai termékből és a foglalkoztatottak számából 

Lengyelországban (2003) 
 

 
Mezőgazdaság Ipar Tercier ágazatok 

GDP (%) 3,0 31,0 66,0 

Foglalkoztatottak (%) 29,8 24,4 45,8 

A lengyel gazdaságban korábban kezdődött az a visszaesés, amely a keleti tömb többi országát csak a 

rendszerváltás éveiben érte utol. A nyolcvanas évek állandósult társadalmi, politikai válságai az országban a 

gazdasági teljesítmény folyamatos hanyatlását okozták. A szigorú megszorítások eredményeként helyreállt 

gazdasági egyensúly teremtette meg a kilencvenes évek tartós gazdasági növekedésének alapjait; az egy főre 

jutó bruttó hazai termék (2005-ben 6400 euró) tekintetében Lengyelország felzárkózott a közép-európai 

rendszerváltó országok élmezőnyéhez. 

Lengyelország már az 1960-as évektől mélyítette kapcsolatait a nyugati országokkal. A hetvenes években nagy 

összegű hiteleket vett fel, amelyeket részben balul sikerült iparfejlesztési programokra, részben a társadalmi 

elégedetlenség csillapítására fordított. Az ország súlyos eladósodása a törlesztések átütemezését is 

elengedhetetlenné tette. Az 1981-ben bevezetett szükségállapotra adott válaszként a legfontosabb nyugati 

kereskedelmi partnerek és a hitelezők kereskedelmi bojkottot hirdettek az ország ellen, ami a válságot tovább 

mélyítette. A bojkott a rendszerváltásig fokozatosan enyhült ugyan, de véglegesen csak 1990-ben szűnt meg. A 

külkereskedelem már a szocialista időszak vége felé is egyenlő mértékben oszlott meg a KGST és az OECD 

országai között. 

A külkereskedelmi orientációváltás a kilencvenes években felgyorsult. 1998-ban már a külkereskedelmi 

forgalom kétharmada az EU 15 tagállamával bonyolódott le. 2004-ben az exportban 30%, míg az importban 

24% volt Németország részesedése; ezzel szemben az egykori KGST-országok és a FÁK-tagállamok aránya 

lecsökkent. Csupán az Oroszországgal lebonyolított külkereskedelmi forgalom – az orosz kőolaj és földgáz 

vásárlása és a lengyel beruházási javak szállítása – említésre méltó, a teljes forgalom 7%-a (2004). 

A lengyel gazdaság és társadalom a kilencvenes évek folyamatainak eredményeként ismételten polarizálódott, 

jelentősen nőttek a regionális különbségek, és már rég elfeledett törésvonalak váltak újra láthatóvá (Gorzelak, G. 

1996) (81. ábra). 
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81. ábra  > A gazdaságszerkezet regionális alapvonásai 
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a) A piacgazdasági átmenet nyerteseivé azok a nagyvárosi agglomerációk – Varsó, Poznań, Wroclaw, Gdańsk, 

Krakkó – váltak, ahol a gazdaság diverzifikált volt, jó a megközelíthetőségük (légi közlekedés) és a távközlési 

hálózatuk, erős a jól képzett lakosság vállalkozói attitűdje, és jelentős a K+F tevékenység. Itt a recesszión hamar 

túljutottak, nőtt a gazdaság kibocsátása, az ipar szerkezete gyorsan átalakult a privatizáció és a külföldi 

működőtőke bevonása révén. A szolgáltató szektor robbanásszerű fejlődése kísérte az átalakulást. 

b) Az újonnan jövő nyertesek közé tartoznak a nyugati Visszatért Területek, amelyek most előnyösen 

használhatják ki az EU vezető gazdasági hatalmához, Németországhoz való közelségüket. Ezeken a területeken 

a német bevásárlóturizmus a helyi gazdaság fejlődése szempontjából fontos tényező. A földrajzi közelséget 

kihasználva a német működőtőke-befektetések és ingatlanvásárlások zöme is ebbe a térségbe irányul. 

c) A vesztesek közé tartoznak azok a hagyományos ipari térségek, amelyek a szén- és ércbányászatra települtek. 

A legjellemzőbb példa Felső-Szilézia, a lengyel nehézipar fellegvára. A gazdaságtalan, a piac által el nem ismert 

magas költségekkel alacsony hozzáadott értéket termelő nehézipar (szénbányászat, kohászat) leépítése, illetve 

reorganizációja a 2000-es évtized megoldandó feladata; ez várhatóan a nehéziparban dolgozók egynegyedét 

érinti. A helyzetet súlyosbítják a felhalmozódott környezeti károk elhárításának ma még fel sem becsült 

költségei; másfelől viszont a kedvező földrajzi helyzet és az ipari tradíciók jelentős új beruházásokat vonzottak a 

körzetbe. Hasonló problémákkal küzdött Lódź városa is, amit a textilipar visszaesése taszított válságba, de ahol 

hatékony helyi válságmenedzseléssel – úgy tűnik – úrrá lettek a bajokon. 

d) Az elmaradott perifériába sorolhatók a befektetők számára elégtelen infrastruktúrával, nem megfelelő 

képzettségű emberi erőforrásokkal, a kisbirtokokon alapuló mezőgazdasági termelés gazdasági túlsúlyával 

jellemezhető keleti régiók. A szomszédos volt szovjet köztársaságok rendezetlen belső viszonyai miatt itt a határ 

menti együttműködésből sem származnak növekedési impulzusok. 

1.5. 5. Az agrárgazdaság rögös útja 

Lengyelország Európa egyik jelentős agrártermelője, mennyiségi mutatói alapján néhány ágazatban a 

világranglista első helyezettjei között található. A mezőgazdaság mégis „mostohagyermek” volt az elmúlt 

évtizedekben: a meghaladni vágyott múlt rekvizitumát látták benne. Az egykor Európa fő élelmiszer-szállítói 

közé tartozó Lengyelország évtizedek óta jelentős agrárimportra szorul. 

A művelt terület 51%-os arányával (ennek több mint 3/4-e szántó) kontinensünk egyik élenjáró országa: ez 

elsősorban a síksági jellegű domborzaton, valamint a konzerválódott kisparaszti tulajdonszerkezeten múlik. A 

közel kétmillió gazdaság alig kétharmadában képezi a tulajdonos fő jövedelemforrását az agrártermelés. A 

gazdaságok 58%-a 5 hektárnál kisebb, ezek a szántóterület 1/5-ét művelik. A végsőkig elaprózott, több tagban 

lévő kisbirtokok főleg a délkeleti országrészre jellemzők. A nadrágszíjparcellák a növénytermesztésre alig 

alkalmas helyeken is ott húzódnak. 

Az ország 90%-a nem haladja meg a 300 méteres tengerszint feletti magasságot, és a reliefenergia is általában 

csekély. Az óceáni-kontinentális átmeneti éghajlat a magyarországinál kissé hűvösebb (7–8 °C évi 

középhőmérséklet), és – a hegységektől eltekintve – hasonló csapadékviszonyokat (500–700 mm) mutat. A 

talajadottságok változatosak, összességükben közepesnek minősíthetők (legjobbak a délkeleti országrész löszön 

kialakult talajai). A mezőgazdaság feltételeit helyenként a vízszegénység, illetve a vízbőség is befolyásolja; a 

vízrendezés a magyarországinál sokkal kezdetibb stádiumban van. 

A lengyel mezőgazdaság termelési értékéből a növénytermesztés és az állattenyésztés kb. 50-50%-kal 

részesedik; a gazdálkodás igen alacsony színvonalú. A fontosabb termesztett növények: búza (8,7 M t), rozs (3,4 

M t, a világon az elsők között van), triticale, burgonya (10,4 M t), cukorrépa (11,7 M t), továbbá 

takarmánynövények, repce, zöldség és gyümölcs (alma és bogyósok). Az állatállomány: szarvasmarha 5,5 (a 

hústermelés erősen csökkenő, a tejtermelés növekvő arányával); sertés 18,1; baromfi kb. 60 M db (2005). A 

mezőgazdaság mellett kiegészítő jelentősége van az erdőgazdaságnak, valamint a Balti-tengeren és az Atlanti-

óceánon folytatott halászatnak (260 ezer t). 

A mezőgazdaság – a Visszatért Területeken alakított állami gazdaságoktól és kevés szövetkezettől eltekintve – 

kisparaszti keretek között folyik. Ennek fontos szerepe volt abban, hogy a háború utáni demográfiai robbanás 

nagy létszámú korosztályai megélhetéshez jutottak; ugyanis ekkora munkaerőtömeget sem az ipar (amelyet 

főleg nyersanyag-, és kevésbé munkaerőbázison fejlesztettek), sem a tercier ágazatok (amelyek fejlesztését a 

közelmúltig teljesen elhanyagolták) nem tudtak volna fölszívni. A földbirtokok elaprózódása azonban a 

modernizálás gátja is; a jövőben a mezőgazdaság munkaerő-lekötő jellege minden bizonnyal csökkeni fog. 

Ennek első jelei már a piacgazdasági átmenet kezdeti szakaszában megmutatkoztak: a Visszatért Területeken az 
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állami gazdaságok összeomlása és a termelőszövetkezetek felbomlása tömeges elbocsátásokkal járt; ugyanakkor 

itt a többi országrésznél egészségesebb birtokszerkezet, sok életképes, többnyire bérleti alapon nyugvó nagy 

farmergazdaság jött létre (82. ábra). 

 

82. ábra  > A 100 hektárra jutó agrárkeresők száma (A), az egy főre jutó GDP 2003-ban (B) és a tartós 

munkanélküliség 2005-ben (C) 

A mezőgazdaság területi típusai a következők: 

a) Az északkeleti határvidék elmaradott, jobbára csak önellátó rozs-, burgonyatermesztése. 

b) Közép-Lengyelország magasabb színvonalú rozs–burgonya–búza–sertés irányú mezőgazdasága. 

c) A déli országrészek rozs–burgonya vagy búza–burgonya irányú, részben szarvasmarha-tenyésztéssel 

foglalkozó gazdaságai. 

d) Szilézia és Nagy-Lengyelország sokoldalú, árutermelő gazdaságai. 

e) Az északi és északnyugati országrész alacsony színvonalú, máig az újratelepítés nehézségeivel és a 

tóhátságok rossz természeti adottságaival küszködő mezőgazdasága. 

f) A nagyvárosi körzeteknek a közeli piac ellátására specializálódott gazdaságai. Az agrárszektor fejlődését a 

háttéripar elhanyagolása is nehezíti. Az élelmiszeripar vezető ágai az országszerte elterjedt hagyományos 

malomipar és a Nagy-Lengyelországban összpontosuló cukorgyártás. A műtrágyagyárak nem fedezik a hazai 

szükségletet. A lengyel agrárgazdaság jövőjének kulcskérdése, hogy a modernizációt – amelyet immár a 

belpolitika is támogat – mennyiben segíti az európai integrációba való beilleszkedés és a piacvédelem 

eszközeinek kényszerű feladása. 

1.6. 6. Sikerek és kudarcok: a lengyel iparosítás buktatói 

Lengyelország a II. világháború után – mintegy az újjáépítés lendületének folytatásaként – rendkívül ambiciózus 

iparfejlesztési programot valósított meg. A cél az országnak a fejlett ipari államok közé emelése, közelebbről 

pedig az NDK és Csehszlovákia utolérése volt. Az iparfejlesztésben nem kis súllyal esett latba a gazdag 

ásványvagyon értékesítése. A bányászat Lengyelországban központi jelentőségű iparág, a nemzetgazdaság és az 

export egyik – mostanra ingataggá vált – alappillére. 

Az ásványkincsek zöme az ország középső-déli sávjára, a középhegységi vonulatra koncentrálódik. A 

legfontosabb a feketeszén, amelynek több mint 9/10-e a felsősziléziai medencéből származik. Az 1980-as évek 

elején 200 millió tonnát közelítő termelés 1997-ig 137, 2004-re 100 millió t-ra esett, ami a bányák közel felének 
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fokozatos bezárásával és tömeges munkanélküliséggel járt. A szén azonban így is Lengyelország egyik 

legfontosabb exportcikke maradt. A lengyelek a feketeszéntermelésben 8. helyen állnak a világon (2003), 

Európában pedig (Oroszországot nem számítva) a vezető hely illeti őket. A szén egyben az energiagazdaság 

alapja is: a 146 Mrd kWh (2004) villamosenergia-termelés túlnyomó részét széntüzelésű hőerőművek 

szolgáltatják; köztük növekvő számban vannak a jobbára külfejtésekből nyert barnaszénre (évi 61 M t) telepített 

erőművek is (Turoszów – Alsó-Szilézia, Konin – Nagy-Lengyelország). 

A széngazdagság kontrasztjaként az ország behozatalra szorul szénhidrogénekből: a földgáz (5,4 Mrd m³ – 

Nagy-Lengyelországban) a szükségletek kis részét fedezi, a kőolaj termelése pedig inkább az ipartörténet körébe 

tartozik (Galícia). Nem jelentős a vízenergia-készlet sem, az első atomerőmű építését pedig Gdynia közelében 

félbehagyták. 

A bányászat további termékei az exportképes kohászatot és a vegyipart éltetik. A vasérc (Lengyel-

középhegység) a szükségletek csekély töredékét fedezi, a rézérc (Legnica: 650 ezer t fémtart.) bányászása 

viszont Európában az első helyen áll. A más fémes elemeket is tartalmazó cinkércből (Felső-Szilézia), kénből 

(1,2 M t, Tarnobrzeg), kősóból (Kárpát-előtér, Nagy-Lengyelország) és kálisóból exportra is jut. 

A kohászat hanyatlik, de így is meghatározó súlya van (10,5 M t acél 2004-ben); fő telephelyei: Felső-Szilézia, 

Krakkó (Nova Huta), Stalowa Wola, Varsó (minőségi acél) és Szczecin. A gépgyártás a lengyel ipar 

legfontosabb ágává lépett elő; a bányagépektől a közlekedési eszközökön át az elektromos háztartási 

berendezésekig sok mindent gyárt. Telephelyei az országban meglehetős egyenletesen oszlanak el, bár vannak 

még „szűz” vidékek. Néhány fontosabb központ: Felső-Szilézia (nehézgépek), Varsó (szerszámgépek, 

elektronika), Wroclaw (vasúti járműgyár), Lódź (textilgépek) és a kikötők (hajógyártás). Az autógyárak 2003-

ban 334 000 személygépkocsit bocsátottak ki (Varsó, Bielsko-Biala, Gliwice, Tychy, Poznań, Lublin stb.). 

A vegyipar különösen az 1970-es években fejlődött gyorsan; a legnagyobb kombinátok a szovjet 

kőolajvezetékek, illetve a Visztula (Plock, Pulawy, Oświęcim) és az Odera mellé épültek (Kȩdzierzyn). 

A hagyományos könnyűipar legfőbb – ám súlyos válságban lévő – ága a Lódźban összpontosuló (de az ország 

majd‟ minden részén jelen lévő) textilipar. 

Az ország ipari körzeteit részletesebben regionális áttekintésük keretében ismertetjük. Előrebocsátjuk, hogy 

döntő súlyuk van a déli országrészeknek (Szilézia és Kis-Lengyelország), míg a többi régió ipara döntően a 

nagyvárosi körzetekben (Varsó, Lódź, Poznań kikötővárosok) összpontosul. A gazdasági fejlettség szintje 

északnyugaton és a keleti-északkeleti periferikus körzetekben a legalacsonyabb. 

A II. világháború óta lezajlott iparosítás mérlege ellentmondásos: Lengyelország ipari állammá vált, nehézipara 

azonban korszerűtlen és túlméretezett. A fogyasztásicikk-gyártás, a könnyű- és élelmiszeripar háttérbe szorítása, 

egyes körzeteknek az iparosításból való kimaradása ágazati és területi feszültségeket okoz. A világpiaci verseny 

erősen megrostálta a lengyel ipart is, amely jelentős mennyiségi alapokkal, de gyenge minőségi mutatókkal volt 

kénytelen beszállni a megnyíló piac „mély vizébe”. 

Az ipari termelés 1991. évi mélypontja után bekövetkezett fellendülés kétségkívül a termékszerkezet javulásával 

járt. A bányászat visszaszorult, kiemelkedő volt viszont a járműgyártás, a híradástechnika és a 

szórakoztatóelektronika, valamint a műanyagipar fejlődése. A környezetszennyező ágazatok termelése is 

jelentősen csökkent, bár a bányászat és a kohászat mamutvállalatai állami kézben maradtak, és korszerűsítésük, 

további karcsúsításuk még várat magára. A húzóágazatok lendülete a külföldi működőtőke-beruházásoknak 

köszönhető; ezeket főleg az élelmiszeripar, a járműgyártás, a fafeldolgozás és a vegyipar vonzotta. A lengyel 

ipar innovációs képessége alacsony, és még mindig inkább a kutatóintézetekkel összeforrt hagyományos 

ágazatok állami vállalataihoz kötődik. A termelés aránytalan területi eloszlása alig módosult. 

1.7. 7. Policentrikus ország: az infrastruktúra alapvonásai 

Lengyelország történeti fejlődése a régióközpontok közötti funkciómegosztáshoz vezetett; a főváros mellett 

országos jelentőséggel bír Krakkó, Wroclaw, Poznań, Lódź, a kikötővárosok, illetve a felső-sziléziai 

agglomeráció is. Az infrastruktúra ennek megfelelően hálózatos rendszerű; máig kimutathatók a felosztások 

korából származó fejlettségi különbségek is. A településrendszert közel ezer város (együttvéve a lakosság 63%-

ának otthona [2003]) és a köréjük szerveződő falvak alkotják; helyenként előfordulnak szórványtelepülések is. 

A városi agglomerációknak mindkét típusa előfordul: egyközpontú Varsó és Lódź Sziléziában és körül, 

többközpontú Felső- Sziléziában és a Gdański-öböl mellett. 
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A közlekedési rendszer legfontosabb eleme máig a vasút maradt (a 21 100 km-es hálózatból 12 200 km 

villamosítva van). A közúti közlekedés fejlődik ugyan, de az úthálózat kiépítettsége még messze elmarad az 

európai átlagtól. Szűk kapacitásúak a határátkelők, ami az ország természetes tranzitszerepének betöltését 

nehezíti. Autópályák Lengyelországban – a hitleri korszakból öröklött és mára leromlott néhány szakaszt 

leszámítva – csak csekély hosszúságban épültek (2005: összesen 550 km). A belvízi hajózás – a Visztula 

szabályozatlansága miatt – túlnyomórészt az Oderára koncentrálódik, a folyón lefelé szenet és kokszot, fölfelé 

vasércet fuvaroznak. A II. világháború után kiemelt szerepet kapott a tengeri jelenlét biztosítása: 2,4 millió BRT 

űrtartalmú flottát állítottak föl, az Odera és a Visztula torkolatában két nagy kikötőrendszert építettek ki 

(Szczecin–Świnoujście, illetve Gdańsk–Gdynia–Sopot). 

Lengyelország közigazgatási beosztása 1999-ben gyökeresen átalakult; az 1975-ben létrehozott 49 vajdaság 

helyett – a korábban fennállott, történelmileg kialakult rendszerhez hasonló módon – 16 vajdaságot szerveztek; 

ezeket közvetlenül választott közgyűlés irányítja, és elvileg az Európai Unió NUTS 2 régióinak felelnek meg. A 

vajdaságok méretei azonban nagyon eltérőek; közülük több sem a társadalmi-gazdasági homogenitás, sem a 

meghatározott központhoz való kapcsolódás követelményének nem tesz eleget. Az említett szempontok 

figyelembevételével – alapos társadalomföldrajzi vizsgálatok szerint – indokolt lenne egyes vajdaságok 

összevonásával tízre csökkenteni a régiók számát (Czyz, T. 1999). Regionális áttekintésünkben ezt a 

didaktikailag is áttekinthetőbb, egyszerűsített beosztást fogjuk követni. 

Lengyelország területének 1999. január 1-jétől érvényes új közigazgatási beosztása felveti a kérdést: vajon mind 

a 16 vajdaság képes-e egy adott központ köré szerveződő régió valamennyi társadalmi-gazdasági funkcióját 

teljesíteni? A választ T. Czyz (1999) a potenciálmodell többféle felhasználása révén kereste. 

A különböző térbeli kapcsolatok klasszikus elemzési eszközét jelentik a gravitációs és potenciálmodellek. Ezek 

a fizikából kölcsönvett és a newtoni tömegvonzási törvény analógiájára épülő modellek, melyek szerint a 

társadalmi és gazdasági térben megtalálható különböző tömegek – népesség, gazdasági teljesítmény – közötti 

egymásra hatás a tömeggel egyenesen és a közöttük lévő távolsággal fordítottan arányos. Ezek a modellek jól 

hasznosíthatók a vonzáskörzet-vizsgálatokban: a földrajzi tér regionalizálható annak alapján, hogy két közeli 

tömegpont közül melyik hat rá nagyobb intenzitással. A modellek alkalmazásával jól megbecsülhetők a földrajzi 

térben zajló áramlások várható volumenei. 

A kapcsolatok, ahogy a fizikában, itt sem korlátozódnak csupán két pontra, hanem egy-egy pont több más 

pontra hat, és minden pontra több más pont is hatást gyakorol. A tömegpontok maguk körül tereket generálnak. 

Ezek összeadásával erőterek jönnek létre, amelyek különböző pontjaiban eltérő a térerősség. A társadalmi 

térerősséget potenciálmodellekkel lehet közelíteni. A társadalmi tér egy pontjában a potenciál a következő 

összefüggés alapján mutatható ki: 

 

ahol P a vizsgált tér j-edik pontjához rendelt aktív tömeg, d az i-edik és a j-edik pont távolsága (ij). A 

potenciálértékeket kiszámítva és térképezve az adott térrészen belüli hatásrendszer generalizált sémáját, lokális 

sűrűsödését modellezhetjük. Az összefüggés mögött az a feltételezés áll, hogy a társadalmi térben is a nagy 

tömegek közelében a legnagyobb a térerősség. 

A potenciáltérképen megjeleníthető potenciálmezők tulajdonképpen egy térbeli tömegeloszlást mutatnak. A 

potenciál-analógiát felhasználva bármely társadalmi és gazdasági jellemző erőtere meghatározható. A vizsgálat 

alapegységei nem feltétlenül települések, hanem térségek is lehetnek. A potenciál kiszámítása ekkor két 

lépcsőből áll. Először kiszámítjuk az egy, kiválasztott térséghez rendelhető külső potenciált. 

A körzetek közötti távolságot a körzetközpontok egymás közötti távolságával (dij) mérjük. A körzetek külső 

potenciálja (Ki) a következő összefüggés alapján mutatható ki: 

 

Ezt az összefüggést azért nevezzük külső potenciálnak, mert magának a körzetnek a jövedelemtömegét nem 

veheti figyelembe, mivel a saját körzet esetében a nevezőben szereplő távolság nulla lenne, s így matematikailag 

értelmezhetetlenné válna a kifejezés. Ennek ellenére szükség van a saját tömeg figyelembevételére, amit belső 

potenciálnak fogunk nevezni. 

A második lépcsőben kiszámítjuk a kiválasztott térség belső potenciálját. Ismerve a kiválasztott körzet területét 

(T), meghatározzuk annak a körnek a sugarát, amelynek területe egyenlő a körzet területével, és ezt a 
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sugárértéket (r) tekintjük a saját tömeghez rendelt távolságértéknek. Ezt a távolságértéket felhasználva 

kiszámítjuk az adott körzetre jellemző saját vagy belső potenciált: 

 

Az egyes körzetek potenciálját, P, a külső és belső potenciál összegeként értelmezzük és ábrázoljuk a két- vagy 

háromdimenziós potenciáltérképeken: 

 

Lengyelország nagyvárosainak népességpotenciálja háromdimenziós térképen ábrázolható. A potenciálértékek 

kiszámításánál figyelembe vették mind a 408 olyan lengyel települést, amelyiknek lélekszáma meghaladja a 10 

000 főt. A potenciálmodell alkalmazásával lehet kiválasztani azokat a településeket Lengyelország 1999. január 

1-je óta meglévő 16 új vajdasági székhelye közül, amelyek ténylegesen képesek betölteni régióközponti 

funkciókat. A kiválasztás kritériumai között szerepelt, hogy a település teljes népességpotenciálja (P) 

meghaladja az 500 000 fő/km-t és a belső- vagy sajátpotenciálnak a teljes potenciálhoz viszonyított értéke 

meghaladja a 0,5-et. A két kritériumot együtt a 16 városból mindössze 9 – Varsó, Lódź, Krakkó, Wroclaw, 

Poznań, Katowice, Gdańsk, Bydgoszcz, Szczecin – teljesíti. Ezekhez a városokhoz, mint a régióközpont 

funkcióinak ellátására alkalmas további város, csupán Lublin csatlakozhatna. A nagy régióközpontok körül 

kirajzolódó izopotenciál-felületek révén vonzáskörzeteik jól elhatárolhatók: Varsó gyakorlatilag egész Kelet-

Lengyelországot uralja, de a többi 8 központ közül is csupán 5-nek a körzete esik egybe a vajdaság területével, 

további 3 pedig több vajdaságot fog át. Az egyetemi hallgatók létszáma alapján kirajzolódó potenciálfelületek 

ugyancsak a vajdasági határokon messze túlnyúló felsőoktatási központi szerepről tanúskodnak; kiemelkedik e 

téren Krakkó, Wroclaw és Lublin hatósugara (83. ábra). A vizsgálat végkövetkeztetése szerint tehát egyes 

vajdaságok összevonására és nagyobb, teljes funkcionális egységet alkotó régiók kialakítására lenne szükség, 

amikor a jelenlegi közigazgatási beosztás kilátásba helyezett felülvizsgálatára sor kerül. 
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83. ábra  > A felsőoktatás potenciál térképe Czyz, T. (1999) nyomán 

1.8. 8. Eltérő örökség egy államon belül: Lengyelország tíz 
régiója 

1. Mazóvia(Mazowsze) a Varsó köré szerveződő központi régió, amelynek kiemelkedően fejlett magjához 

kapcsolódik az elmaradott északkeleti határvidék (Podlasia), délen pedig az ólengyel ipari körzet peremén 

Radom városa. Természetföldrajzilag meglehetősen egyveretű táj: ősfolyamvölgyekkel tagolt, jobbára 

fenékmorénával borított síkság. A régiót derékban szeli át a Visztula, amely itt veszi fel a Bugot; délnyugati 

része a Warta vízgyűjtőjéhez tartozik. 

Varsó (Warszava) a Visztula bal partján, a Bug beömlésétől délre fekszik. Ma már a jobb parti Praga külváros 

beolvasztásával a folyó mindkét partjára kiterjed. A fontos útcsomópontban fekvő helység legalább hétszáz éves 

városi múltra tekint vissza, Lengyelország fővárosaként 1596 óta szerepel. A felosztás korában az orosz uralom 

alá került országrész központja volt. 1918-tól ismét főváros. 1944-ben a tragikus varsói fölkelés leverésekor a 

várost a német megszállók tervszerű kegyetlenséggel földig rombolták. 1945 után „az egész nép építi fővárosát” 

jelszó nemcsak Varsó, hanem a lengyel államiság újjászületését is kifejezte. 

Varsót politikai szerepköre emelte a többi lengyel város fölé: a lengyel–litván unió után, az ország 

súlypontjának keletre tolódásával lett főváros; 1945 után pedig az újjáépítés politikai céljává tették a város 

eredeti nagyságának visszaadását és gazdasági (ipari) súlyának növelését. Lakossága 1939-ben már 1,3 millió, 

1945-ben viszont alig 100 ezer fő volt. A jelenleg 1,6 millió lakosú Varsó az országon belül nem képvisel 

nyomasztó súlyt, a regionális centrumok kellően kiegyensúlyozzák. Mindazonáltal Lengyelország első számú 
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gazdasági, oktatási és kulturális központja. Iparából a képzett munkaerőre és a nagyvárosi piacra támaszkodó 

ágak (finomgépipar, finomvegyipar, könnyű-, élelmiszer- és nyomdaipar) emelkednek ki. Itt található a legtöbb 

bank és a nagyvállalatok irányítóközpontjai, ide áramlott a külföldi működőtőke egyharmada. Kulturális 

szerepköréből az egyetemek, az akadémia, a színházak és a zenei fesztiválok említendők. Óvárosának középkori 

műemlékeit a világháború után szinte a semmiből kellett újjáépíteni. 

Varsó körül – az agglomerációs gyűrűn kívül – széles iparosítatlan országrész terül el. Egyedül Płocknak (126) a 

Visztula partjára épített kőolaj-finomítója és vegyi kombinátja bír nagyobb jelentőséggel; a nyersolaj 

Oroszországból érkezik. Radom (227) a fővárostól délre fekvő rurális térség ipari központja, amelynek 

jelentősége a főváros telítődése nyomán felértékelődik a beruházások szempontjából. 

Az északkeleti határvidék Lengyelország legfélreesőbb és egyik legkevésbé fejlett vidéke. A történetileg 

Lengyelország, Litvánia és Kelet-Poroszország között megoszló három vajdaságot Białystok (294) vonzása 

kapcsolja egymáshoz. A Varsó–Vilnius–Szentpétervár vonalon fekvő város – amelyet az orosz igazgatás nem 

Lengyelország, hanem Fehéroroszország részeként kezelt – a XIX. században fejlődött jelentős textilipari góccá. 

Ma Podlasia vajdasági székhelye és egyetlen jelentős városa. A vajdasághoz tartozik a Mazuri-tóhátság keleti 

része, valamint a lengyel–fehérorosz határon fekvő, európai hírű bialowieźai bölényrezervátum. A vidék 

etnográfiai érdekessége a lengyelországi tatárok (kb. 5000 fő) néhány faluja, ahol a lengyel királyok egykori 

katonáinak leszármazottai a mai napig megőrizték muzulmán hitüket. 

2. Nagy-Lengyelországa középkori lengyel állam egyik magterülete; a hármas felosztás idején nagy része 

porosz–német uralom alá tartozott. 1919-től már Lengyelország részét képezte. 1939–1945 között 

Németországhoz csatolták. 1945 óta immár központi fekvésű országrészként viszonylag harmonikus gazdasági 

szerkezetű régióvá alakult. 

A természeti adottságokat alapjában a széles ősfolyamvölgyek és a morénasorok váltakozása szabja meg. A 

régió fő folyói: a Visztula és a Warta. A kettő között a Bydgoszczi-csatorna és a Noteć biztosít összeköttetést. A 

mezőgazdaság adottságai a Visztula mentén a legjobbak, itt van az ország leggondosabban művelt agrárkörzete. 

Az ásványkincsek közül a barnaszén (Konin) és a földgáz említendő. Az országrészt fontos vasutak és műutak 

szelik át, biztosítva egyrészt a lengyel és a német főváros, másrészt a Felső-Szilézia és a kikötők közötti 

összeköttetést. 

Az országos átlagnál fejlettebb régió legfontosabb városa Poznań (573), a Warta mellé települt ipari, 

közlekedési és kereskedelmi góc. A X–XI. században fejedelmi székhelyként szerepelt, később is Nagy-

Lengyelország fő központja maradt. Ma nemzetközi hírű vásárváros, sokoldalú iparral (közlekedési és 

mezőgazdasági gépgyártás, vegy-, könnyű- és élelmiszeripar), egyetemmel, kulturális intézményekkel, értékes 

műemlékekkel. Kedvező közlekedésföldrajzi helyzete és a német határhoz való közelsége folytán a külföldi 

beruházók kedvelt, dinamikusan fejlődő célpontja lett (pl. Volkswagen-autógyár). Közelében Gniezno (70), 

Lengyelország X–XI. századi fővárosa, a X. században alapított érseki székesegyházról híres. 

3. Kujávia-Pomerániakét, funkcionálisan egymást kiegészítő központ köré szerveződött régió. Bydgoszcz (368) 

és Toruń (209) már-már összeolvadó városok a Visztula völgyének középső szakaszán. Bydgoszcz a Visztula 

északi kanyarodásánál, a két nagy lengyel folyó vízrendszerét összekapcsoló csatorna mellett fekszik. Fontos 

közlekedési és ipari góc (gép-, vegy-, élelmiszer- és könnyűipar), Kujávia fő helye. A tőle 40 km-re keletre, a 

Visztula partján lévő Toruń Kopernikusz szülővárosaként vált világhírűvé (egyetem). Iparát a szakképzett 

munkaerő (elektrotechnika, elektronika) és a közeli kősó- és kálisótelepek (vegyipar) vonzották ide. A Visztula 

egyetlen jelentős vízerőműve Wloclawek (120) városánál épült; itt a vegyiparon kívül a fafeldolgozás, a 

vízigényes cellulóz- és papírgyártás is számottevő. 

4. Łódźegyetlen domináns vajdasági központ köré szerveződő régió. Łódź (768) az ország kellős közepén, a 

Visztula és a Warta vízválasztó hátságán, az egykori Orosz-Lengyelország nyugati peremén a XIX. századi 

kapitalista iparosítás során növekedett nagyvárossá. Textiliparának alapjait a betelepült szász takácsok 

szaktudása és az orosz felvevőpiac igényei képezték. A „lengyel Manchesternek” nevezett város iparában máig 

vezet a textilipar és a textilgépgyártás. Közlekedési helyzete – különösen az úthálózat szempontjából – 

rendkívül kedvező. Egyeteme és kutatóintézetei révén kulturális-oktatási szerepköre is számottevő. Łódź, az 

„anarchikus” módon fejlődő iparváros fokozatosan szerzett magának mind teljesebb városi szerepkört, és 

újabban külföldi beruházások révén jelentősen bővítette kereskedelmi és pénzügyi funkcióit. A Łódź körül 

kialakult agglomeráció tagjai elsősorban textil- és gépipari centrumok. Energetikai bázisukat a közelben feltárt 

barnaszéntelepek bővítették. 
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5. Lublinmind természeti, mind társadalomföldrajzi szempontból sokszínű, ám hátrányos földrajzi helyzetű 

régió, amelynek fejlettségi szintje messze elmarad az országos átlagtól. Természeti képe változatos: északon a 

Lengyel-síkság is érinti, nagyobb része azonban a Lublini-hátság, a Sandomierzi-alföld és a Kárpátok 

mozgalmasabb, a mezőgazdaság, a települések és az utak számára differenciált föltételekkel szolgáló tájain terül 

el. Vizei a Visztulába gyűlnek; a kárpáti folyókon néhány tározó és vízerőmű is létesült. Ásványkincsei közül a 

kén, a kősó és a feketeszén említhető. A jórészt löszborította Lublini-hátság és a Sandomierzi-alföld, sőt a 

kárpáti homokkőövezet is rendkívül sűrű agrárnépességet tart el, bár csak szerény színvonalon. A Sandomierzi-

alföldön fekvő Központi Ipari Körzet alapjait a két világháború között vetették meg, amikor e terület a szovjet és 

a német határtól egyformán távol esett. Nehéziparának ma is jól ismert központja Stalowa Wola (66); főként 

munkagépeket, buldózereket gyárt. A Visztula-parti Tarnobrzeg (50) közelében működik Európa legnagyobb 

terméskénbányája. Az infrastrukturális tengelyek közül kiemelkedik a Kárpátok északi lábánál húzódó Krakkó–

Tarnów–Rzeszów–Przemýs l vonal, amely keleten Lvov felé folytatódik. A régióhoz tartozik a Lengyel-

Kárpátok egy része, ahol néhány idegenforgalmi központ található; több festői kisváros az egykori lengyel–

magyar kereskedelmi útvonalak mentén fejlődött ki. 

Lublin (357) a régió legnagyobb városa; vonzáskörzete a Visztulától a Bugig, délen egészen a Kárpátokig 

nyúlik. Fontos történelmi események helyszíne volt: a lengyel–litván unióé (1569) és a második világháború 

utáni kormányalakulásé (1944). Jelentős egyetemi város, sokoldalú iparközpont; autógyára főként kisebb 

haszonjárműveket állít elő. Déli külvárosában működött a háború alatt a gyászos emlékű treblinkai 

megsemmisítő tábor. 

A régió déli fele, az 1918-ig Galíciához10 tartozó rész a Kárpátok előterében önálló vajdaság, melynek 

nagyvárosi központja a hegylábvonalon épült, dinamikusan fejlődő Rzeszów (158) gépiparáról, motorkerékpár- 

és repülőgépgyártásáról nevezetes. Keleten Przemyśl (67) erődített határváros, mely mindkét világháborúban 

jelentős szerepet játszott. 

6. Kis-Lengyelországrégiójához csatlakozik a tőle északra elhelyezkedő Szentkereszt-hegység, illetve az annak 

megfelelő vajdaság is. 

A régió természeti képe változatos: délen a Magas-Tátra, a Pieninek és a KeletiBeszkidek idegenforgalmi 

körzete jellegzetes faházas falvaival és a téli-nyári turizmus elosztóhelyeként ismert Zakopanéval Lengyelország 

legvonzóbb tájai tartoznak hozzá. A Kárpátok előterében húzódó medencék hangulatos kisvárosok sorát fűzik 

fel. A Visztula völgyén túl a mészkőformáiról híres Krakkói Jura és északon a Lengyel-középhegység 

magterülete szintén ide sorolható. A felosztás korában itt szögellt össze az osztrák, az orosz és a német 

birodalom területe. 

A régió központjának Krakkót (Kraków, 760) tekintjük, amely lélekszámra csak a harmadik városa 

Lengyelországnak, történeti és kulturális jelentősége folytán azonban közvetlenül Varsó után következik, sőt 

bizonyos vonatkozásokban fölül is múlja azt. A Visztula felső folyásánál, az Oświęcimi- és a Sandomierzi-

medencét összekapcsoló Krakkói-kapuban települt. Kis-Lengyelország fő helye, a XIII– XVI. században 

főváros, később is a lengyel királyok koronázó- és temetkezőhelye. 

1364 óta egyetemi város (Jagelló Egyetem). A lengyel függetlenség városa: 1815–1846 között a három felosztó 

hatalom határainak találkozásánál semleges köztársaságnak hagyták meg, s csak a galíciai fölkelés után 

csatolták a Habsburg Birodalomhoz. A lengyel államiság szünetében Krakkó kulturális fővárosként integrálta a 

szétszakított ország szellemi elitjét. A II. világháború alatt a németek innen igazgatták a Harmadik 

Birodalomnak alávetett főkormányzóságot. 

A csak kisebb háborús károkat szenvedett városban 1945 után a „munkás jelleg” erősítésének céljával 

nagyszabású iparosítás bontakozott ki. Krakkó mellé telepítették az ötvenes években Nowa Hutát, a lengyel 

kohászat új fellegvárát. Krakkóban – bár ipara is sokoldalú – mégis inkább az oktatási-kulturális-kereskedelmi 

szerepkör a jellegzetes. Műemlékei, köztük a királyi vár (Wawel) és a középkori főtér a Mária-templommal sok 

turistát vonzanak. A városkép sokban emlékeztet ma is az Osztrák–Magyar Monarchia hangulatára. A 

nyugatabbra fekvő, közeli Oświęcim (Auschwitz) a II. világháborús holokauszt megrendítő emlékhelye. 

A régió fejlett déli részével – Kis-Lengyelországgal – ellentétben a Szentkereszt-hegység az ország 

legszegényebb vidéke. Középkori alapokon a XVIII–XIX. század folyamán itt jött létre a Lengyel Ipari Körzet, 

                                                           
10 Galícia 1772–1918 között osztrák tartomány, Lemberg (Lvov, Lwów) székhellyel. 1918-ban egészében Lengyelországhoz került. 1939 óta 
keleti fele Ukrajnához tartozik. 
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amelynek kohóit az akkor még működő ércbányák és az erdőkben égetett faszén táplálták. Mára a még 

megmaradt ipari üzemek is létükért küzdenek. Az egyetlen nagyobb város a vajdasági székhely, Kielce (210). 

7. Felső-Sziléziaa kőszén- és színesércvagyont rejtő Sziléziai-fennsíktól délen a kárpáti homokkővonulatokig 

terjed. Ez a régió minden válságjel ellenére az ország kiemelkedő iparvidéke, amelyet az egy főre jutó termelés 

értéke alapján csak a Varsót magában foglaló Mazóvia vajdaság előz meg. 

A régió városainak északi előőrse, Czȩstochowa (247) pálos kolostorát a XIV. században Márianosztráról 

érkezett magyar szerzetesek alapították, s idővel a lengyelek nemzeti zarándokhelyévé lett. A Warta felső 

folyásánál fekvő várost a szocialista korszakban – egyházi jellegének csökkentése végett – jelentős 

iparközponttá építették ki (kohászat, könnyűipar). 

A felső-sziléziai11agglomeráció Közép-Európa egyik legnagyobb, 2,5 millió lakosú policentrikus városegyüttese. 

Az Odera és a Visztula közötti hátságon, feketeszén- és színesérclelőhelyek (Zn, Pb, Ag, Cd) bázisán a XVIII. 

század vége óta bontakozott ki a ma már húsznál több várost magában foglaló nehézipari körzet. A 6500 km² 

kiterjedésű szénmedence (ebből 1000 km² Cseh-Sziléziára esik) karbon korú kokszolható szenére erőművek, 

kohók, nehézgépgyárak, vegy- és építőanyag-ipari, valamint könnyű- és élelmiszeripari üzemek települtek. Az 

agglomeráció fejlődését a politikai határok többszöri változása sem törte meg. 1945 óta – Cseh-Szilézia 

kivételével – az egész felső-sziléziai ipari bázis Lengyelország gazdaságát erősíti. 

Az iparvidék legnagyobb városa, igazgatási és oktatási központja Katowice (318); vaskohászatát sokoldalú 

gépgyártás egészíti ki. A vele egybeépült fontosabb városok: Sosnowiec (227), Bytom (187), Zabrze (190), 

Głiwice (200) stb. A konurbáció tagjai közül Bytom évszázadok óta művelt ércbányáival, Głiwice – régi 

kereskedelmi központ – műemléki városmagjával tűnik ki. A 90-es években a General Motors (Opel) itt építette 

fel korszerű gépkocsi-összeszerelő üzemét, amelybe a motorokat Szentgotthárdról szállítják. 

Az agglomeráció területén halmozott környezeti károk jelentkeznek: mind a levegőszennyezés, mind az 

alábányászás súlyos gondokat okoz. Problematikus a vízellátás is: e célra létesült a Visztulán a Goczałkowicei-

víztároló. A városhalmaz tagjait villamosvonalak kapcsolják egybe. Az iparvidék a Głiwicei-csatorna révén 

kapcsolódik az Odera vízi útjához. Vasúton és közúton mind a tengeri kikötők, mind a régióközpontok felé jó 

kapcsolata van. A felső-sziléziai agglomeráció további fejlődését az ipari szerkezetváltásnak, a gazdasági profil 

színesítésének és a környezeti károk mérséklésének szüksége szabja meg. Az utóbbi évtizedben határozottan 

csökkent a szenynyező anyagok kibocsátása, és sokat javult a levegő minősége (84. ábra). 

 

84. ábra  > Az ipari légszennyező anyagok kibocsátásának változása Lengyelországban Kühne, D. (2000) 

nyomán 

A régióhoz tartozó kárpáti vidék fő helye Bielsko-Biała (176). A régebbi eredetű gyapjúiparáról és a Polski Fiat-

gyárról nevezetes város kiindulóhely a Sziléziai-Beszkidek hegyi üdülőihez. 

                                                           
11 Szilézia az Odera felső és középső folyásánál elterülő történelmi tartomány. 1526-tól Habsburg-birtok, 1740-től nagy része német, kisebb 

része osztrák tartomány. 1919-ben Felső-Szilézia egy része Lengyelországhoz került. 1945 óta Szilézia nagy része a lengyeleké, kis része – 
délen – Csehországé. 



 Kelet-Közép-Európa és Délkelet-

Európa (A volt szocialista országok) 
 

 271  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

8. A történeti Sziléziakét vajdasága egységes régiónak tekinthető. A gazdaságilag arányosan fejlett, sűrű 

városhálozatú területen a Germán–Lengyel-alföld és a Szudéták érintkeznek egymással; fő folyója a Szudéták 

morvaországi részéről lefolyó Odera. A középkortól 1945-ig Németországhoz tartozó (de keleti részén a német 

uralom alatt is jelentős lengyel lakossággal bíró) Szilézia a „Visszatért Területek” legértékesebb darabja. 

A régió legnagyobb városa, Wrocław (magyarul Boroszló, németül Breslau) 637 ezer lakosával Lengyelország 

negyedik városa, bár csak mostanában haladja túl a II. világháború előtti lélekszámát. Az Odera középső 

folyásánál települt város Szilézia hagyományos központja, évszázadokon át európai jelentőségű kereskedelmi és 

kulturális központ volt. 1945-ben lakossága csaknem teljesen kicserélődött. Ma sokoldalú gépiparáról, 

mindenekelőtt vasúti járműgyártásáról és a háborús pusztításokból újjáépült műemlékeiről nevezetes; a 

lengyelek számára a „Visszatért Területek” birtokbavételének szimbóluma. 

A kisebb városok közül említést érdemel Wałbrzych (126, szénbányaváros), Legnica (105; rézbányászat és -

kohászat), Zielona Góra (118, Európa egyik legészakibb szőlőtermő helye), Jelenia Góra (94, sokoldalú 

iparváros nagy gyógyszergyárral, az Óriás-hegység lengyelországi részének turistaközpontja) és Opole (127, a 

felső-sziléziai iparvidék nyugati kapuja). 

9. Nyugat-Pomeránia(Pomorze) a Balti-tenger déli partvidékén fekvő történelmi tartomány (Pomeránia) 

középső részét foglalja el, mely a középkortól 1945-ig német birtok volt. Mivel itt korábban alig éltek lengyelek, 

a mai lakosságot az új telepesek alkotják. A régió központja: Szczecin (413), az Odera-torkolat nagy 

kikötővárosa. A nyílt tengertől 60 km-re,12az Odera nyugati partjára települt város 1945-ig Stettin néven Berlin 

előkikötője volt. A háborúban földig rombolt kikötőt Lengyelország kimondottan stratégiai jelentőségére 

hivatkozva kapta meg. Ma forgalmát a felső-sziléziai iparvidék, illetve a tranzitszállítások éltetik. Tipikus 

kikötői ipara (hajógyártás, kohászat, vegyipar, könnyű- és élelmiszeripar), valamint egyeteme van. Előkikötőjét, 

Świnoujściét kompjárat köti össze a svédországi Trelleborggal. A régió belső vidékei máig is elmaradott 

agrárkörzetnek számítanak. 

10. Pomerániarégió a Visztula alsó folyásának vidékét és a Mazuri-tóvidéket (Mazúriát) foglalja magában. 

Történelmi-földrajzi szempontból ez Lengyelország talán „legkényesebb” területe: a tengeri kijárat vidéke. 

A Korridornak nevezett, Alsó-Visztula menti folyosó a középkor óta általában lengyel kézen volt, két oldala – 

nyugaton Pomeránia, keleten Kelet-Poroszország – viszont német kézre került. 

A lengyel Korridort Gdańsk városával a XVIII. század végén Poroszország szerezte meg. A lengyel–német 

vegyes lakosságú vidék 1919-ben visszakerült ugyan Lengyelországhoz, de az akkoriban túlnyomóan német 

ajkú Gdańsk (Danzig) nélkül: ez népszövetségi védnökség alatt „szabad várossá” alakult. A lengyelek 

kénytelenek voltak új kikötőt építeni a nekik juttatott rövid partszakaszon, Gdyniában. Ugyanakkor a németeket 

mélyen sértette, hogy a Korridor elvágta az ország törzsétől Kelet-Poroszországot. 1939-ben ultimátumban 

követelték Danzig Németországhoz csatolását és a kelet-porosz exklávé felé vezető forgalom teljes szabadságát; 

ennek elutasítása után éppen a gdański Westerplattén eldördült lövésekkel robbant ki a világháborúvá szélesedő 

német–lengyel konfrontáció. 1945 után a Szovjetunió és Lengyelország felosztották maguk között Kelet-

Poroszországot; ekkor került lengyel kézre a Mazuri-tóvidék. 

A stratégiai jelentőségű régió szíve a Visztula-torkolat vidéke. A folyó egyik deltaága mellé, a tengerpart 

közelébe települt Gdańsk (457). A nagy múltú Hanza-város a múltban és ma is a legjelentősebb kikötője az 

országnak, noha a forgalom ma a közeli Gdyniával (254), az 1926-ban alapított testvérvárossal oszlik meg. A 

két kikötőváros között fekszik Sopot (40). Ezek alkotják a „hármas város” nevű agglomerációt, amely 1 milliót 

közelítő lélekszámával a lengyel településhálózatnak valóságos északi bástyája. A városok közötti 

funkciómegosztás elég határozott: Gdańsk sok szerepkörű város, forgalmas kikötő kőolaj-finomítóval és számos 

más ipari üzemmel; emellett jelentékeny felsőoktatási központ. Gdynia elsősorban kikötő, a lengyel 

halfeldolgozás fő centruma, míg Sopot fürdőhelyként és fesztiválvárosként ismert. Az agglomeráció iparából 

még mindig kiemelkedik a hanyatlóban lévő hajógyártás. (A gdański hajógyár 1970-ben és 1980-ban nagy 

munkásmegmozdulások színhelye, a Szolidaritás szakszervezet szülőhelye volt.) A Gdański-öblöt elrekesztő 

turzáskampón, a Hel-félszigeten a hármasváros lakóinak kedvelt fürdő- és üdülőhelyei sorakoznak. 

A Visztula völgyének belterjesen művelt, cukorrépát, burgonyát, zöldségféléket termő vidékét a Mazuri-

tóhátságon alacsony színvonalú rét- és legelőgazdálkodás, valamint fakitermelés váltja fel. A növekvő 

jelentőségű idegenforgalom központja Olsztyn (171), az egykori vegyes lakosságú Kelet-Poroszország déli, 

                                                           
12 Szczecint az Odera megsüllyedt deltájában kialakult Szczecini-öböl kapcsolja a nyílt tengerhez. Az öböl északi oldalán Uznam (Usedom) 
és Wolin szigetek találhatók. 
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Lengyelországhoz került felének vajdasági székhelye, a Michelin csoporthoz tartozó lengyel gumiabroncsgyár 

(Stomil) központi telephelye. 

2. Csehország 

Hajdú-Moharos József, Probáld Ferenc 

2.1. 1. A Habsburg Monarchiától Csehszlovákia felbomlásáig 

Az 1993-ban megalakult Cseh Köztársaság (Csehország) mai alakjában új jelenség Európa térképén. A történeti 

Csehországon kívül Morvaországot és Cseh-Sziléziát is magában foglaló állam alkotói a csehek; a cseh népen 

belül azonban a morvák – bár ők is a cseh nyelvet beszélik – jelentős mértékben elkülönülő, regionális etnikai 

tudattal rendelkező csoportot képeznek. 

A cseh államiság ezeréves múltra tekint vissza: a Cseh Királyság a lengyellel és a magyarral nagyjából egy 

időben alakult. A másik kettővel szemben sohasem tudta azonban függetleníteni magát a német fennhatóságtól: 

a cseh királyok a Német-római Birodalom hűbéres uralkodói voltak. Közülük azonban egyesek a német császári 

trónra emelkedtek, és Prágából uralkodtak az egész birodalom fölött. A „cseh korona országai” fogalom a 

középkorban Csehországot, Morvaországot, Sziléziát és Lausitzot fedte le. 1526-tól a cseh trón is a 

Habsburgokra szállt, akik birodalmuk „legszebb gyémántjaként” tartották számon Csehországot. A XVIII. 

században a Habsburgok a poroszokkal való vetélkedésben elvesztették Szilézia nagy részét, majd a königgrätzi 

csatavesztés (1866) következményeként kiszorultak a Német Birodalomból. Az 1867–1918 között fennállt 

Osztrák–Magyar Monarchia nem engedte a cseh nemzeti érdekek érvényre jutását – bár voltak elképzelések a 

„trialista” átalakításra. (A harmadik pólus szerepét vagy a cseh korona tartományai, vagy általában a szláv népek 

töltötték volna be.) Az I. világháború végén a csehek elérkezettnek látták az időt nemzeti törekvéseik 

megvalósítására, ami az antanthatalmak támogatásával Csehszlovákia megalakulását eredményezte. 

A cseh történelmen végigvonul a függetlenség és a németekkel való viszony kérdése. A XV. századi huszita 

fölkelés – eszmetörténeti szempontból a reformáció előfutára – a cseh függetlenség helyreállítására irányult. 

1618-ban a cseh rendek királyválasztása robbantotta ki a fél Európát romba döntő harmincéves háborút. A 

háború kimenetele a csehek számára volt a legtragikusabb: az 1619-es Prága melletti csatavesztés után 

Csehország autonómiáját elvették, a cseh rendek javát fő- és birtokvesztéssel sújtották. Ezt követően Csehország 

csak egy volt az „osztrák örökös tartományok” közül. 

A németekkel való viszony nemcsak a függetlenség, illetve a birodalomba való betagozódás kérdését érintette, 

hanem a mindennapi együttélést is. Cseh- és Morvaország korábban ritkán lakott peremvidékei ugyanis a XVIII. 

századtól megindult betelepülés révén fokozatosan elnémetesedtek. A cseh és a német etnikai terület néhol 

élesen elkülönült egymástól, míg másutt vegyes lakosságú körzetek alakultak ki. A németek az ország 

belsejében is megjelentek: sokan éltek pl. Prágában, Brünnben és Olmützben is. A XIX. századra a cseh 

tartományok a Habsburg Birodalom fő ipari bázisává fejlődtek, ami kiélezte a konkurenciaharcot a német és a 

cseh polgárság között. A két etnikum feszült viszonya a XX. század folyamán tragikus fejleményekhez vezetett, 

amiben nem kis szerepe volt az antanthatalmak és a csehek érdekeit tükröző Párizs környéki békerendszernek. 

Csehszlovákia 1918-ban alakult meg a széthulló Osztrák–Magyar Monarchia cseh és szlovák országrészeiből 

(85. ábra). Határait – amelyek részben történeti, részben stratégiai szempontokat követtek, és szinte sehol sem 

estek egybe az etnikai határokkal – a Saint Germain-i és a trianoni békeszerződések rögzítették. A két 

világháború közötti „első köztársaság” területe 140 ezer km2, lakossága 1930-ban 14,7 millió fő volt (ebből 

66,6% „csehszlovák”, 22,3% német, 4,8% magyar, 3,8% ukrán, 1,3% zsidó, 0,6% lengyel).13 

                                                           
13 Az első köztársaság statisztikája a cseheket és a szlovákokat a „csehszlovák” nemzet részének tekintette. Ez különösen a szlovákság 
számára volt sérelmes, amely úgy érezte: a magyar uralom alól most cseh uralom alá került. 
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85. ábra  > Csehszlovákia: legújabb kori határváltozások 



 Kelet-Közép-Európa és Délkelet-

Európa (A volt szocialista országok) 
 

 274  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A Párizs környéki békerendszer itt voltaképpen az Osztrák–Magyar Monarchia kicsinyített mását hozta létre, a 

legfejlettebb cseh tartományoktól az elmaradott Kárpátaljáig keresztmetszetét adva a széthullott birodalomnak. 

Az osztrák–magyar uralkodóosztály helyére a feltörekvő cseh burzsoázia lépett; a cseh nacionalizmus tartotta 

össze – ameddig összetarthatta – e mesterséges államalakulatot. 

Csehszlovákia részei a következők voltak: 

1. A korábban a „cseh korona országaiként” szereplő, cseh–német lakosságú nyugati országrészek; 1526–1918 

között osztrák örökös tartományok: 

a) Csehország (Česko, Böhmen): a Cseh-medencét és hegységkeretét magában foglaló országrész (52 ezer km2, 

1930-ban 7,1 millió l.). 

b) Morvaország és Cseh-Szilézia (Morava a Slesko, Mähren und Schlesien): a Morva-medence és 

hegységkerete, valamint Szilézia déli kis része (27 ezer km2, 1930-ban 3,6 millió l.). Az I. világháború előtti két 

örökös tartomány közül Osztrák-Szilézia egy része Lengyelországhoz került. A cseh-morva országrészek 10,7 

milliós lakosságából (1930) a csehek 68, a németek 29%-ot tettek ki; utóbbiak félkörívben a határok mentén, a 

cseheket három oldalról körülvéve helyezkedtek el; néhány német sziget azonban az ország belsejében is 

előfordult. 

2. Az 1918-ig Magyarországhoz tartozott országrészek: 

a) Szlovákia (Slovensko), melyet a történeti Magyarországon belül Felvidéknek neveztek (49 ezer km2, 1930-

ban 3,3 millió l.). 

b) Kárpátalja (Rusinsko, Podkarpatská Rus) a volt Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros megyék többségében 

ukránok (ruszinok) lakta részét foglalta magában (13 ezer km2, 1930-ban 725 ezer l.). 

A Csehszlovákiához csatolt felvidéki és kárpátaljai országrészben az 1910-es magyar népszámlálás 1084 ezer, 

az 1930-as csehszlovák népszámlálás 717 ezer (= 18%) magyart mutatott ki. Az ukránok száma – akik 

Kárpátalján kívül Szlovákia északkeleti szögletében is éltek – 560 ezer volt (1930). 

Csehszlovákia további területi változásai a II. világháború elő- és utótörténetéhez kapcsolódnak. 1938 

szeptemberében a müncheni egyezmény14 értelmében Németországhoz kerültek a cseh országrészek német 

többségű területei, az ún. Szudéta-vidék15 (29 ezer km2, 3,4 millió l.). 1938. november 2-án az első bécsi 

döntésben16 Magyarországnak ítélték a Felvidéki-peremet, Szlovákia és a Kárpátalja déli sávját (12 ezer km2, 

1,1 millió l.). A Felvidék hazánkhoz visszacsatolt déli peremvidékének lakossága 60–80%-ban magyar 

nemzetiségű volt. (Az eltérő becslések egyrészt az etnikai kötődésében ingadozó lakosság, másrészt az I. 

világháború utáni betelepítések eltérő figyelembevételéből adódnak.) 1939 márciusában a maradék 

Csehszlovákia is darabokra hullott: a cseh országrészeket megszállták, és Cseh–Morva Protektorátus néven a 

Harmadik Birodalomba kebelezték a németek (49 ezer km2, 7 millió l.). Ugyanakkor német szövetségesként 

megalakult az első Szlovák Köztársaság (39 ezer km2, 1940-ben 2,6 millió l.), Kárpátalját pedig Magyarország 

szállta meg (12 ezer km2, 665 ezer l.). 

1945-ben, Csehszlovákia felszabadulásakor a győztes hatalmak helyreállították az ország 1937-es határait; 

ezektől csak két helyen tértek el: 

a) Kárpátalját 1945-ben a Szovjetunióhoz csatolták, és jelenleg Ukrajna Kárpáton túli területét alkotja; 

b) az 1947-es párizsi béke Csehszlovákiához csatolt három dunántúli községet Magyarországtól (Pozsonyi-

hídfő). 

1945-ben a Beneń köztársasági elnök által kiadott dekrétumok a német és magyar kisebbségek teljes jog- és 

vagyonfosztását rendelték el. Ezután a potsdami megállapodás alapján kitelepítették az országból a kb. 3 milliós 

német lakosságot, melynek zömét a cseh országrészekben élő szudétanémetek képezték; az ő üresen hagyott 

                                                           
14 A müncheni egyezmény aláírói Németország, Franciaország, Nagy-Britannia és Olaszország voltak. A német területi igények 

kielégítésével a franciák és az angolok Hitlert szerették volna „lecsendesíteni”. Csehszlovákiát az aláírók kész helyzet elé állították. 
15 A Szudéta-vidék fogalmát többféle értelemben használják. – A természetföldrajzi beosztásban a Cseh-medence ÉK-i hegységkeretét 
jelenti, az Elba-völgytől az Odera forrásvidékéig. – Történeti-földrajzi értelemben Csehországnak az 1938–1945 között Németországhoz 

tartozó, szaggatott karéj alakú, német többségű peremvidéke. 
16 Az első bécsi döntés: a magyar–csehszlovák területi vita megoldását a „müncheni aláírók” Németország és Olaszország döntőbírósága elé 
utalták; a kijelölt új határ nagyjából a magyar–szlovák nyelvhatárt vette alapul. 
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helyükre az ország minden részéből, köztük Szlovákiából is tömegével költöztettek embereket. (Így kb. 44 ezer 

magyart deportáltak Csehországba.) 1948-ig a magyar nemzetiség erőszakos kitelepítését is tervezték, de a 

magyar kormánynak sikerült elérni, hogy lakosságcserére kerüljön sor: ennek keretében már csak annyi 

magyart telepíthettek ki, amennyi szlovákot Magyarországról toborozni tudtak. 1945–1948 között így is 120 

ezer szlovákiai magyar volt kénytelen Magyarországra távozni, míg tőlünk 73 ezer szlovák települt át északi 

szomszédunkhoz. A magyarság szempontjából különösen sérelmes volt az ún. „reszlovakizáció”: a kitelepítendő 

magyarok közül lehetőséget kaptak a maradásra azok, akik az államhoz való hűségüket a magyar nemzetiségről 

való lemondással fejezték ki. A Csehszlovákiában maradt magyarok és németek „kollektív háborús 

bűnösséggel” indokolt jogfosztottságát csak 1949 után, fokozatosan szüntették meg. 

1969-ben Csehszlovákiát föderatív alapon szervezték át: megalakult a Cseh és Szlovák Szocialista Köztársaság. 

A központi szervek hatáskörét részben átvették a Prágában, illetve Pozsonyban fölállított külön cseh, valamint 

szlovák intézmények. Csehszlovákia és a két tagköztársaság legfontosabb adatait a 10. táblázatban mutatjuk 

be; ebből az utódállamok kezdeti gazdasági pozíciói is megítélhetők. 

Az 1989-es rendszerváltás (a „bársonyos forradalom”)után a két tagköztársaság elkülönülése felgyorsult. Az 

állam hivatalos nevét Csehszlovákiáról Cseh és Szlovák Föderatív Köztársaságra változtatták. Az „és” szócska 

azonban már egyik fél igényeit sem elégítette ki: 1992. szilveszter éjszakáján Csehszlovákia története a 

„bársonyos válással”befejeződött. A szétválást megkönnyítette, hogy Csehország úgy vélte: önállóan könnyebb 

lesz az európai integrációba vezető útja, mint az elmaradottabb, keletre húzó Szlovákia „koloncával” megterhelt 

közös államé lenne. 

10. táblázat  > Összehasonlító adatok a Cseh és a Szlovák Köztársaságról 
 

  Csehszlovákia Cseh Köztársaság Szlovák Köztársaság 

Terület (km2) 127 876 78 864 49 035 

Lakosság (ezer fő, 1991) 15 567 10 298 5 269 

Népsűrűség (fő/km2) 122 131 108 

Lakosság megoszlása 

(%, 1991) 

 
66,2 33,8 

GDP megoszlása (%, 

1991) 

 
70,8 29,2 

Ipari termelés megoszlása 

(%, 1992. I–IX.) 

 
71,0 29,0 

Export megoszlása 

(%, 1992. I–IX.) 

 
68,9 30,5 

Exportrelációk 

(%, 1992. I–IX.) 

   

Volt szocialista országok 
 

21,0 30,7 

Fejlett ipari országok 
 

68,3 56,1 

A testvérköztársasággal 

való kereskedelem aránya 

 
13,0        5,0* 24,0 13,0* 
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(%, 1990, 2004*) 

Mezőgazdasági keresők 

aránya (%, 1991, 2004*) 

 
8,2        4,4* 10,6        6,2* 

Ipari és építőipari keresők 

aránya (%, 1991, 2004*) 

 
47,4 38,7* 43,3 38,4* 

Munkanélküliség 

(%, 1992, 2004*) 

 
2,5        8,3* 10,4 18,2* 

A szocialista korszak mérlege kétségkívül Csehország számára volt negatívabb:valaha Európa fejlett 

centrumához számított, de pozíciói Németországhoz és Ausztriához képest jelentősen romlottak. A cseh ipar 

viszonylagos fejlettsége a KGST-országok között végeredményben konzerválta a korábbi korszakban kialakult 

szerkezetet. Tekintve, hogy a „prágai tavasz”171968-as elfojtása után Csehszlovákiában egészen a 80-as évek 

végéig a klasszikus (neosztálinista) szocialista rendszer érvényesült, a rendszerváltás után a piacgazdaság 

építése és a nyugati orientáció kezdetlegesebb szintről indult, mint Magyarország vagy Lengyelország esetében. 

Ne feledjük azonban a földrajzi fekvésből és a fejlettebb alapokból származó előnyö ket: Csehország a beáramló 

külföldi (főleg német) tőke egyik kiemelt kelet-középeurópai célpontjává vált, és kezdetben úgy tűnt, hogy a 

piacgazdasági átalakulás „mintaországa” lesz. A valós tulajdoni viszonyok kialakulását elodázó kuponos 

privatizáció és a fájdalmas ipari szerkezetváltás halogatása miatt azonban a kezdeti lendület megtorpant, nőtt a 

külföldi adósság, és az ország csak a 90-es évek legvégén állt stabilnak látszó növekedési pályára, amely az 

Európai Unió keretei között folytatódott. (2005-ben az egy főre jutó GDP 9700 euró volt.) 

2.2. 2. A gazdasági élet gerince a feldolgozóipar 

Csehország mai területét minden oldalról hegységek keretezik; északkeleten a Szudéták, északnyugaton az 

Elbai-homokkőhegység és az Érchegység, délnyugaton a Cseh-erdő és a Ńumava, keleten a Kárpátok képezik a 

határt. Belső részét a helyenként Ausztriába is átnyúló Cseh-masszívum foglalja el, amelynek peremei 

magasabbra emelkednek, belsejét pedig finoman tagolt medencék töltik ki. A nyugaton elterülő Cseh-

medencétől észak felé az Elba (Labe) folyó hajózható szakasza nyit kaput a távoli világtenger felé. A Cseh-

masszívum keleti peremét képező Cseh–Morva-dombvidék és a Kárpátok közé ékelődik a Morva-alföld, amely 

az északnak tartó Odera és a dél felé futó Morva folyó révén mindkét irányban nyitott. A csehországi medencék 

belsejének mérsékelten kontinentális éghajlata nyáron 2–4 °C-kal hűvösebb hazánkénál, és a szerény 

mennyiségű, helyenként 500 mm-nél is kevesebb csapadék csak a magasabb térszíneken s a peremhegységek 

vidékén válik bőségessé. 

Az ország korai iparosodása a kézművesség talaján bontakozott ki, és a XIX. század második felében a 

szénbányászathoz kapcsolódó nehézipar révén a cseh tartomány vált az Osztrák–Magyar Monarchia 

„műhelyévé”. A cseh ipar nehezen vészelte át a két világháború közötti piacvesztést, viszont a II. világháború 

után – kevés kárt szenvedvén – gyorsan talpra tudott állni. A szocialista iparosítás során állandó gondot jelentett 

a munkaerőhiány, melynek oka a németek kitelepítése, majd az alacsony – újabban már fogyásba átváltó – 

természetes szaporodás volt. A termelés mennyiségi növekedése messze túllépte a belföldi energia- és 

nyersanyagbázis nyújtotta lehetőségeket, színvonala pedig fokozatosan a KGST igényeihez (vagy inkább 

igénytelenségéhez) hasonult; ebből eredtek a piacgazdasági átmenet nehézségei. Az iparnak a GDP-ből és az 

aktív keresők köréből való részesedése (38–40%) azonban a kelet-közép-európai térség államai közül 

Csehországban a legmagasabb. 

Az ipar energetikai bázisát az Ostrava–Karviná-i medencében bányászott feketeszén (2004-ben 15 M t) és az 

Érchegység déli lábánál fejtett barnaszén (50 M t) képezi, amit Oroszországból csővezetéken át érkező kőolaj és 

földgáz egészít ki (86. ábra). Az elektromos áram (kb. 85 Mrd kWh) mintegy 55%-át hőerőművek 

szolgáltatják; a Moldva (Vltava) és az Elba (Labe) kis vízerőműveinek részesedése alig több mint 3% (2004). A 

nagymértékű légszennyeződés a széntüzelésű erőművek visszaszorítását és az atomreaktorokban termelt áram 

20–25%-os arányának növelését indokolná. A déli országrészben épült első atomerőmű (Dukovany) után 

                                                           
17 1968-ban reformkommunisták kísérletet tettek a szocialista rendszer demokratizálására, az „emberarcú szocializmus” megvalósítására. A 
reformkísérletnek a Varsói Szerződés, illetve a Szovjetunió katonai beavatkozása vetett véget 1968. augusztus 21-én. 
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azonban a fokozatosan termelésbe lépő második (Temelín) is osztrák környezetvédelmi bírálatok kereszttüzében 

áll. 

 

86. ábra  > Csehország: az ipar és a közlekedés térszerkezete Brunet, R.–Rey, V. (1996) nyomán 

A cseh ipar igen nagy fajlagos energiafogyasztása részben a kohászat túlzott méreteivel magyarázható; ennek 

termelése (5,3 M t nyersvas, 7 M t acél) a lassú leépülés közepette még mindig jóval meghaladja a belső 

szükségletet. A feldolgozóipar gerincét a nagy központok mellett a kisvárosok sűrű hálózatában is jelen lévő 

igen sokoldalú gépgyártás képezi. A vegyipar eredetileg a barnaszén, majd az importált szénhidrogének 

feldolgozására az Érchegység lábánál tömörül. A textilipar jelentősége – hagyományai folytán – jóval nagyobb, 

mint a környező országokban, és technológiai folyamatai (fonás, szövés, kikészítés) gyakran elkülönülnek 

egymástól. A pamutipar kiugró koncentrációja figyelhető meg az északi országrészen, ahol a német takácsok 

szakértelme és a német piac vonzereje volt a kezdeti telepítő tényező. Néhány sajátos, világszínvonalú cseh 

iparág (pl. kerámia- és porcelánipar, üveggyártás, grafitfeldolgozás, faipar, serfőzés) területileg is a helyi 

nyersanyaghoz (erdők, kaolin és kvarchomok fejtése, komlótermesztés) kapcsolódik. A sok nemzedéken át 

felhalmozott tapasztalatok tették hírnevessé a cseh kisvárosok hangszer-, bútor- és ékszerkészítő iparát. 

A mezőgazdaság jelentősége eltörpül az ipar árnyékában: a GDP előállításában és a foglalkozási szerkezetben is 

csupán 3%-os arányt képvisel. A termelés a piacgazdasági átmenetet kevéssé sínylette meg, ám mindig is távol 

állt attól, hogy a fő gabonafélékből és takarmányokból (szója, kukorica) az önellátást biztosítani tudja. A Cseh- 

és a Morva-medence belsejében a jó termőtalajon alakult ki a búza (mintegy 5 M t), a cukorrépa (3,6 M t) és a 

sörárpa (2,3 M t) fő termővidéke, s itt a zöldség- és gyümölcstermelés is elterjedt. A komló termesztése 

ellenben szűk körzetekre (Pilzen és Olomouc környékére) összpontosul. A medence belsejében folyó magas 

színvonalú, sokoldalú állattenyésztést a dombsági peremvidékeken s a hegységekben tej- és húsirányú 

szarvasmarhatartás váltja fel (sertés: 2,8 M, szarvasmarha 1,4 M db). A mezőgazdaság üzemi kereteit jobbára 

ma is a piacgazdasági környezethez alkalmazkodva tovább élő termelőszövetkezetek alkotják. 

Csehországban 2000. január 1-jétől közigazgatási reformot vezettek be: 13 – a fővárossal, Prágával együtt 14 – 

tartományt hoztak létre. Ezek közül általában kettő-kettő alkot egy – az Európai Unió nómenklatúrája szerint 

NUTS 2 szintű – régiót. A következő áttekintés vezérfonalául ez az új – a fővároson kívül 7 régiót 

megkülönböztető – területi felosztás szolgál. 

2.3. 3. Az „Arany Prága” és Közép-Csehország 
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A cseh főváros, Prága (Praha) nemcsak kellős közepén fekszik kontinensünknek, hanem történelme és 

szellemisége is szinte magába sűríti mindazt, amit „Európának” nevezünk. A Cseh-medence közepén, az Elbába 

ömlő Moldva (Vltava) két partján fekvő város ugyanis egyszerre része a szláv és a német kultúrkörnek, 

egyszerre őrzi a letűnt Habsburg Monarchia és Csehszlovák Köztársaság hagyományait, egyszerre mélységesen 

nemzeti és nemzetközi. Az utóbbi 300 évben nem szenvedett komolyabb háborús károkat, ezért földrészünk 

egyik legértékesebb műemlék városa. Prága a demokratikus szellem egyik európai fészke, ugyanakkor – talán a 

huszita háborúk és az 1618-as fölkelés kudarcának tapasztalataiból okulva – a békés kiváráson alapuló cseh 

közszellem szimbóluma: 1989-ben már csaknem az egész „szocialista tábor” megmozdult, míg végre itt is 

bekövetkezett és néhány tömegdemonstráció után, egyetlen sebesülés nélkül győzelemre jutott a „bársonyos 

forradalom”. 

Prága (495 km2, 1,16 millió fő) a Cseh Köztársaság lakóinak nyolcadát tömöríti. A város fekvése 

gazdaságföldrajzilag előnyös: közelében egyaránt megtalálhatók a cseh ipar bázisai és az Elba mente 

mezőgazdasági vidéke, a Moldva vízenergiát is kínál, a közeli hegy- és dombvidékek pedig az üdülőhelyi 

szerepkört töltik be. Prága iparából a nagyvárosi ágak (gépgyártás, textil-, élelmiszer- és nyomdaipar) emelhetők 

ki. A város fontos közlekedési góc. Növekszik a nemzetközi kereskedelemben és a pénzügyi életben betöltött 

szerepe; földrajzi helyzete és hagyományai folytán e téren komoly riválisa Budapestnek. 

A város igazi jelentőségét azonban kulturális, oktatási és idegenforgalmi funkciói adják. Az 1348-ban alapított 

Károly Egyetem Közép-Európa egyik legpatinásabb felsőoktatási intézménye. Nemzetközi hírű a cseh főváros 

színházi, zenei és képzőművészeti élete. Prágának minden adottsága megvan ahhoz, hogy a nyitott határok 

Európájában Bécshez hasonló integráló szerepet töltsön be. 

Az idegenforgalom fő vonzereje a műemléki városmag: a XIV. századi Károly híd, a jobb parti Ó- és Újváros 

(Staré Mesto, Nové Mesto), meg a bal parti Hradzsin (Hrad 

any) és Kisoldal (Malá Strana) városrészek. Az Óváros fő nevezetessége a Husz János szobrával ékesített Fő tér, 

az Újvárosé pedig a Vencel tér a Nemzeti Múzeum épületével. A város fölé magasodó Hradzsinban van a 

gótikus Szent Vitus-székesegyház és az államelnöki rezidencia. A Kisoldal elsősorban barokk templomairól 

híres. Az építészeti emlékek mellé járul a hagyományos prágai sörkultusz és a város vonzó hangulata. 

A Prágát körülölelő központi régió az Elba és a Moldva összefolyásának vidékét foglalja magában: északi része 

az Elbamenti-síkság, délnyugati része a Berouni-dombvidék, délkeleti része a Cseh–Morva-dombvidék 

tartozéka. Ez a főváros mezőgazdasági ellátóövezete; ugyanakkor jelentős ipart is összpontosít. A fővárostól 

nyugatra Kladno (70), a szocialista ipar egykori büszke feketeszén-bányászati és kohászati központja a 

piacgazdaságban talaját vesztette, keresőinek jelentős része Prágába ingázik. Mladá Boleslav (44) a most már a 

Volkswagen-birodalomhoz tartozó Skoda autógyár városa az Elbába ömlő Jizera völgyében. 

Prága északi szomszédságában jelentős vegyipar települt (Neratovice, Kralupy). Příbram (36) és Kutná Hora 

(21) nagy múltú bányavárosok (színes- és nemesércek, urán). A kelet felé vezető vasúti fővonal mellett fekvő 

Kolin (36) a Toyota–PSA 2005-ben üzembe helyezett autógyárának ad otthont. Az Elba és a Moldva 

összefolyásánál található a Cseh-medence egyetlen szőlőtermő helye (Mělník [19]). Poděbrady (13) ásványvizes 

fürdőjéről, Karlńtejn középkori várkastélyáról nevezetes. 

2.4. 4. Délnyugat-Csehország: kastélyok, erdők, halastavak 

A Moldva felső vízvidékén, a Ńumava és a Cseh–Morva-dombvidék találkozásánál elterülő régió déli fele 

Csehország legkevésbé iparosított és urbanizált vidéke. A XIX. század óta elvándorlás sújtja, amit a déli 

határsávban élő németek kitelepítése tetézett. Dél-Csehország központja, České Budějovice (96) a Moldva 

völgyében, a Prágát Linzcel összekötő útvonalon fekszik. Gépgyártása, ceruzagyára – a környéken grafitot 

bányásznak – és söripara jelentős. A másik említésre méltó város Tábor (36), a huszitizmus egykori fellegvára. 

A tartomány jellegzetességei a teljes épségben megmaradt kastélyok (ide egyik világháború frontjai sem értek 

el), a kiterjedt erdőségek és a nagyszámú halastó. A Moldván több vízlépcső és tározó létesült. A Ńumava 

legszebb részeit természetvédelmi területté nyilvánították. 

A régió északi pólusát képező Pilzen (164, Plzeň, németül Pilsen) Csehország nyugati kapuja, a köztársaság 

negyedik legnagyobb városa. A Moldvába ömlő Berounka forráságainak találkozásánál, termékeny medencében 

helyet foglaló város a XIX. században a Monarchia legnagyobb fegyvergyártó központjává fejlődött. A Skoda-

művek itteni központjában ezenkívül gyári berendezéseket, energetikai gépeket, szerszámgépeket állítanak elő; 

a hatalmas üzem súlyos gazdasági gondokkal küzd, és tevékenységi köre egyre szűkül. Pilzen gépipara mellett 
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söréről is híres. A Prágát Nürnberggel összekötő út mellett fekszik, ami elősegíti, hogy a német–cseh 

kereskedelem és kooperáció egyik központjává váljék. 

2.5. 5. Északnyugat-Csehország: fürdővárosok és iparvidékek 

A köztársaság északnyugati régiója az Érchegység és a lábánál húzódó medencesor tájait foglalja magában. 

Túlnyomó része 1945-ig német lakosságú volt, és a tágabb értelemben vett Szudéta-vidékhez tartozott. A 

gazdaság vezető ága az ipar, de délnyugaton jó adottságok vannak az idegenforgalom és a kereskedelem 

fejlesztésére is. 

Csehország legnyugatibb sarkában világhírű ásványvizes fürdők sorakoznak: Karlovy Vary (Karlsbad, 53), 

Mariánské-Lázně (Marienbad, 15), Frantińkovy-Lázně (Franzensbad, 5) stb. Az évszázadok óta használt 

gyógyvizek a nyugati határok megnyitásával még nagyobb idegenforgalommal kecsegtetnek. Karlovy Vary 

művészi üvegáruiról, porcelánjáról és 1950 óta megrendezett filmfesztiváljairól is híres. 

Az Érchegység délnyugati előterében húzódó Ohře(Eger)-völgy jelentős ipari tengely; az ipar és az 

idegenforgalom érdekei sok helyen ütköznek egymással. Cheb (Eger, 33) határ-, illetve kapuváros gép- és 

textiliparral, Sokolovot (25) pedig a barnaszénbányászat és a hozzá kapcsolódó vegyipar élteti. 

A régió nagyobbik, északi részét Csehország egyik nehézipari bázisaként – és a halmozott környezeti károk 

európai rekordereként – tartják számon. A Cseh-medence hegységkeretének északi része – az Érchegység, az 

Elbai-homokkőhegység, a Cseh-középhegység – tartozik a körzethez. A vidék a cseh kézművesség bölcsője: 

hagyományos ágazatai a textil-, az üveg- és a kerámiaipar. Az Érchegység déli előterének külfejtésekkel 

elérhető barnaszénvagyonára alapozva nagy hőerőművek és vegyi kombinátok létesültek; jelentős üzemekkel 

képviselteti magát a gépgyártás is. A mezőgazdaság kevéssé jelentős (a komlótermesztés említhető). Az erősen 

urbanizált területen a hegylábi medencesor tengelyére felfűzött agglomerációk (Chomutov–Most–Teplice, Ústí 

nad Labem–Děčín) alakultak ki. A Cseh-medence vizeit levezető Elba-áttörés (Porta Bohemica = Cseh-kapu) 

egyben a Csehországot Németországgal összekapcsoló fő közlekedési ütőér. A sivár ipari centrumok közvetlen 

közelében olyan turisztikai célpontokat találunk, mint a Cseh-Svájc bizarr homokkőszikláiról híres vidéke Děčín 

közelében; a messzire hatoló, az Érchegység erdeit nagy területen elpusztító levegőszennyeződés ezeket is 

fenyegeti. 

A vidék legnagyobb városa, Ústí nad Labem (95) az Elba-völgy kiszélesedésénél, az Érchegység és a Cseh-

középhegység közötti medencében foglal helyet. Elsősorban vegyipari központként jelentős. A környékén 

kialakult városövezet fontosabb tagjai közé tartozik Teplice (51), a legrégibb cseh fürdőváros, jelentős üveg-, 

gép- és textiliparral. Most (68) a barnaszén-kitermelés központja, melyet a terjeszkedő külfejtések miatt új 

helyre kellett költöztetni. A szerves vegyipar újabb, kőolaj-finomítóhoz kapcsolódó fellegvára a közeli Litvinov. 

Az észak-cseh nehézipari körzet legnagyobb vegyi kombinátja Zaluņí mellett létesült. 

2.6. 6. Északkelet-Csehország: harmonikus, sokszínű régió 

A Szudétákat és a Cseh–Morva-dombvidék északi szegmentumát magában foglaló régió az iparban, a 

mezőgazdaságban és az idegenforgalomban egyaránt jelentős szerepet tölt be. A hagyományos könnyűipar 

mellé az elmúlt évtizedekben a vegy- és a gépipar is fölzárkózott. Mezőgazdasága és rekreációs szerepköre 

egyaránt országos jelentőségű. Északkelet-Csehország java része a Szudéta-vidékhez tartozik: itt a lakosság 

1945 után kicserélődött. 

Az országrész térszerkezete a Hradec Králové–Pardubice városkettős köré szerveződik. Az Elba mentén 

egymástól alig 20 km-re fekvő két város egymást sok tekintetben kiegészíti. A tartományi székhely, Hradec 

Králové (Königgrätz, 96) a Habsburg időkben garnizonváros volt; iparából a vegyipari gépgyár, a fotokémiai 

üzem és a zongoragyár említhető. Fontos oktatási és kulturális központ. A tőle délre fekvő Pardubice (90) 

ugyancsak jelentékeny iparváros (vegyiművek, gép- és könnyűipar), közlekedési és művelődési központ; 

nemzetközi hírnevét évente megrendezett lóversenyének köszönheti. 

A másik várostömörülés a Nisa (Neisse) felső folyásánál alakult ki: ide tartozik Liberec (98), a cseh textilipar 

első számú központja, valamint Jablonec nad Nisou (46), amelynek kristályüveg- és bizsugyártással szerzett 

régi hírnevét a Daimler–Benz által megvásárolt teherautógyár is öregbíti. 

Északkelet-Csehország idegenforgalmi körzetei közül az Elba forrásvidékét magában foglaló Óriás-hegység 

(Krkonońe – a Szudéták legmagasabb tagja) a legfontosabb; a nemzeti parkká nyilvánított körzetben egyelőre a 
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belföldi turizmus dominál. Ugyancsak vonzó turistacélpont a Szudéták előterében fekvő, szeszélyes 

homokkőformáiról és várairól híres Cseh Paradicsom (központja: Ji 

ín). 

2.7. 7. Észak-Morvaország: nehézipar, kérdéses jövővel 

A Cseh-Sziléziát is magában foglaló észak-morvaországi körzet a kapitalista és a szocialista korszakban 

egyaránt a nehézipari bázis szerepét töltötte be. Fekvése a Monarchián, illetve Csehszlovákián belül egyaránt 

kedvező, központi volt; most viszont – Szlovákia különválásával – periferikusra változott. Sok kérdést vet föl a 

bányászatra, kohászatra és nehézgépgyártásra alapozott, súlyos környezetszennyezéssel küszködő iparvidék 

jövője: Észak-Morvaország minden bizonnyal hosszabb időn át a köztársaság egyik válságrégiója lesz. 

A körzet a Szudéták keleti részét, az elő-kárpáti süllyedék és a kárpáti homokkővonulat egy szektorát foglalja 

magában. Az Odera és a Morva forrásvidékén emelkedő Jeseník-hegységet 1945-ig szudétanémetek lakták; ma 

ritka népességű újratelepített körzet. 

Az országrész súlypontja a lengyel határ közelében, az Odera és az Olńe folyók mentén alakult ki. Ide nyúlik be 

a felső-sziléziai szénmedence egy része, amely a XVIII. század vége óta Európa egyik jelentős nagyipari 

körzetének vetette meg alapját. A karbon korú kokszolható feketeszén bázisán működik a Cseh Köztársaság 

legfontosabb kohászati komplexuma. A bánya- és iparvidék fő helye, a régió közigazgatási központja Ostrava 

(314), a köztársaság harmadik nagyvárosa; a morva és a sziléziai országrész találkozásánál fekszik. Kohászati 

kombinátja, jelentős gép- és könnyűipara mellett komoly oktatási-kulturális szerepet is betölt, továbbá fontos út- 

és vasúti csomópont. 

Az ostravai agglomerációhoz tartozik még több közepes méretű bányaváros és kohászati centrum. Opava (60) 

1918 előtt Troppau néven Osztrák-Szilézia székvárosa volt, Kopřivnice (24) a Tatra autógyárról nevezetes, 

Bohumín (Oderberg, 23) pedig a cseh, a szlovák és a lengyel vasúthálózat kapcsolódási pontja. A cseh-sziléziai 

lengyel kisebbség központja Česky Těńín (26), a kettéosztott régi Teschen Olńe bal parti városrésze. A városon 

át vezet a Jablonkai-hágón át Szlovákiába a vasúti fővonal (Kassa–Oderberg-vasútvonal), amelyet 1919-ben 

éppen politikai-stratégiai jelentősége miatt csatoltak Csehszlovákiához a vidék lengyel lakosságával együtt. 

2.8. 8. Közép-Morvaország: a termékeny medence szíve 

A régió a Morva-medence északi öblözetét (a termékeny Hanák-síkságot) és a Jeseník-hegység egy részét 

foglalja magában, míg keleten a Kárpátokig terjed. Az ostravai iparvidék mezőgazdasági hátterét biztosító 

Felső-Morva-medence központja Olomouc (Olmütz, 102). A nagy múltú város a középkorban Morvaország 

székhelye volt: itt választották 1469-ben a cseh trónra Mátyás királyt, itt hirdette ki Ferenc József császár 1849-

ben a magyar szabadságharcot törvénytelennek nyilvánító olmützi alkotmányt. A város – ahonnan 1945 után sok 

németet telepítettek ki – ma elsősorban gép- és élelmiszeripari központ. Egyeteme a prágai után a legrégibb az 

országban. Olomouc környéke kisvárosokkal sűrűn megrakott vidék; közülük említést érdemel Prerov (48), a 

Morva és az Odera völgyét összekapcsoló Morva-kapu vasúti csomópontja. A Morva-kapu két oldalán a 

Jeseník-hegység és a Morva-Sziléziai-Beszkidek elsősorban üdülőhelyi szerepkört töltenek be. A régió keleti 

felének központjai közül csak a Bata cég révén „cipőfővárosként” ismert Zlín (80) emelkedik ki. 

2.9. 9. A délkeleti régió: kapu a Kárpát-térség felé 

Dél-Morvaország a Cseh Köztársaság délkeleti sarka; összekötő kapocs Pozsony, Bécs és a Kárpát-medence 

belseje felé. A Cseh–Morva-dombvidék, a Morva-medence és a Morva-Kárpátok változatos tájaiból 

összetevődő régió több lábon álló gazdaságával tűnik ki. A Cseh Köztársaság legfontosabb mezőgazdasági 

körzete; iparában egyaránt jelentős a könnyű-, a nehéz- és az élelmiszeripar. Városhálózata Brno köré 

szerveződik. Közlekedési vonalai – köztük a Prága–Pozsony-vasútvonal és autópálya – fontos tranzitszerepet 

töltenek be. 

A kerület és egyben a morva országrész központja Brno (Brünn, 370), a köztársaság második legnagyobb 

városa. Csehszlovákián belül központi fekvésű volt, fejlődését azonban a korábbi évtizedekben politikai 

okokból visszafogták: Pozsonyt kellett második várossá növeszteni. Az új állami elrendezésben kissé periferikus 

helyzetbe került; viszont a nyilvánvalóan lábrakapó morva regionalizmus központja lehet. 
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Brno a Cseh–Morva-dombvidék és a Brnói-alföld (a Morva-medence délnyugati öblözete) határvonalán fekszik. 

A XVII. század óta szerepelt Morvaország fővárosaként. Az Osztrák–Magyar Monarchia egyik legfontosabb 

iparvárosa volt, és ezt a szerepét csak erősítette a csehszlovák állam keretében. Brno iparában a gépgyártás 

(Zetor traktorgyár, Zbrojovka fegyver- és motorgyár) s a könnyűipar a legjelentősebb. Egyeteme, több 

főiskolája, operái, színházai vannak. Az évente megrendezett nemzetközi vásár Közép-Európa egyik 

legjelentősebb árubemutatója. A város környékén vonzó turisztikai körzet a Morva-karszt vidéke. 

3. Szlovákia 

Hajdú-Moharos József, Probáld Ferenc 

3.1. 1. Egy nagy múltú nép hazát alapít 

A nyugati szlávok közé tartozó szlovákok a Kárpát-medence északi részének szláv lakosságából a magyar 

uralom alatt formálódtak külön néppé. A magyar honfoglalást megelőző, homályos emlékű, rövid életű 

Nagymorva Birodalomtól eltekintve önálló államot nem alkottak, szervesen betagozódtak a Magyar 

Királyságba. 

A szlovákok három nagy nyelvjárási csoportra: a cseh-morvához közelebb álló nyugati, a Vág és Garam felső 

vidékén élő középső és a lengyelhez, ruszinhoz közelebb álló keleti szlovákokra oszlanak. Területüket a török 

hódoltság alig érintette, így a XVIII–XIX. században részt vehettek a néptelenül maradt Alföld 

újratelepítésében. A XVIII. század végén Európa-szerte kibontakozó nemzeti ébredés a szlovák irodalmi nyelv 

megteremtésében (korábban a cseh nyelvet használták), majd a területi autonómia követelésében nyilvánult 

meg. Az irodalmi nyelvet a XIX. században a középszlovák dialektus alapján alakították ki, bár voltak hívei a 

nyugatszlovákon alapuló irodalmi nyelvnek is. A dualista korszakban autonómia követeléseik nem találtak 

meghallgatásra, sőt nyelvhasználatukat is korlátozták. A szlovák nyelvű oktatást az elemi iskolákba szorították 

vissza. Az egész nyelvterületüket átfogó első szlovák szervezet a Túrócszentmártonban megalakult Matica 

Slovenská volt, amelyet azonban nem sokkal később pánszláv izgatás címén betiltottak (1863–1875). A XIX– 

XX. század fordulója körül a szlovákok közül sokan vándormunkát vállaltak (summások, drótosok), mások a 

kivándorlást választották. Az I. világháború idején már nyilvánvaló volt, hogy a szlovákok az államalapításig 

menő önrendelkezési jogra tartanak igényt. 

Az I. világháború végén a Szlovák Nemzeti Tanács a csehekkel való egyesüléstől remélte a szlovák nép 

fölemelkedését. Az első Csehszlovák Köztársaságban azonban ugyanolyan alárendelt helyzetbe kerültek, mint a 

magyar uralom alatt. Míg korábban főként az alföldi nagybirtokok idénymunkaerő-forrását látták bennük, most 

a cseh ipar felvevőpiacának és élelmiszerszállítójának szerepét kapták. Az ennek reakciójaként erősödő szlovák 

autonómiatörekvés az 1930-as években jelentős mértékben hozzájárult Csehszlovákia felbomlásához. 

A szlovák nép balszerencséjére az első „önálló” szlovák állam 1939-ben Hitler védnöksége alatt alakult meg. A 

fasiszta orientációjú Szlovák Köztársaság (1939–1945) katonái a II. világháborúban a németekkel együtt 

harcoltak a keleti fronton. Szlovákia 30 000 főnyi zsidó kisebbségét már 1942-ben német lágerekbe deportálták. 

Az 1944 nyárutóján Közép-Szlovákiában kirobbant Szlovák Nemzeti Felkelés, amelyet a németek vérbefojtottak, 

megépítette az „aranyhidat” a győztesek oldalán való szerepléshez. 

1945 tavaszán Kassán meghirdették az új Csehszlovákia programját. Ez a magyarok teljes jogfosztását és 

kitelepítését is előirányozta, amit azonban a potsdami határozat nem engedélyezett. Az 1948-tól 1989-ig tartó 

szocialista rendszer idején Szlovákia valamelyest közeledett Csehország fejlettségi szintjéhez. Az 1969-ben 

létrehozott föderatív államberendezkedés intézményeire építkezett az 1989-es rendszerváltás után gyors 

ütemben kibontakozó önállósulási mozgalom, amely – párosulva a csehek hasonló törekvéseivel – 1993-ban új 

lapot nyitott a szlovák történelemben. 

A Szlovák Köztársaság nehéz helyzetben indult az önálló államiság útján. Mivel mind a csehek, mind a 

magyarok irányában történelmi gyökerei vannak a gyanakvásnak, a nacionalista erők jó eséllyel propagálhatták 

a bezárkózás kétes értékű receptjét. Szlovákia súlyos dilemma előtt állt: vállalja-e a külföldtől való 

elszigeteltségét, vagy a gyorsabb integrációra törekedve fölad némely törekvést, melynek csak a befejezetlen 

nemzeti emancipáció ad érzelmi jelentőséget. (Ez rejlett pl. a szlovák helységnévhasználat és anyakönyvezés 

kizárólagossága körüli viták hátterében.) A kilencvenes években úgy tűnt: Szlovákia kimarad a NATO és az 

Európai Unió bővítésének első köréből, de az 1998-as kormányváltás után az új, minden tekintetben nyitottabb 

politika útján haladva behozta lemaradását, és hazánkkal egy időben az EU tagjává vált (2004. május 1.). 
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3.2. 2. Stagnáló népesség, változatos települések 

Szlovákia lakossága 5,4 millió fő (2005); átlagos népsűrűsége 110 fő/km². A népesség megoszlása nagyon 

egyenlőtlen. Sűrűn lakott a két nagyváros körzete és a Dunamenti-alföld (több mint 150 fő/km²); ritkán lakottak 

az iparilag kevéssé fejlett és terméketlen, hűvös hegyvidékek. A korábbi évtizedekben még számottevő 

természetes szaporodás a rendszerváltozás után minimálisra csökkent. Az iparban és a mezőgazdaságban 

dolgozók aránya egyaránt visszaesett (38, illetve 6%), és az állami nagyüzemeket menteni igyekvő 

kormánypolitika ellenére a XXI. század elején 16–18%-os a munkanélküliség. 

A lakosság nemzetiségi összetételét tekintve a szlovákok aránya a 2001. évi népszámlálás szerint 85,8%. A 

szlovák nép világlétszáma 5,7 millió fő. Szlovákián kívül nagy számban élnek a Cseh Köztársaságban (194 

ezer), kevesebben Magyarországon (80 ezer) és Szerbiában (a Vajdaságban, 55 ezer). 

A szlovákiai magyarság (570 ezer fő, 10,7%) a déli határhoz tapadó, itt-ott megszakadó területsávban él (87. 

ábra). A magyarlakta területeket elöregedés és természetes fogyás jellemzi; csak Nyugat-Szlovákia (a 

Csallóköz és Galánta környéke) mutat valamivel kedvezőbb demográfiai irányt. A migráció és a vegyes 

házasságok (amelyeknek aránya 25%) főleg a kevert lakosságú településeken jellemzőek. 

 

87. ábra  > A magyarság elterjedése Szlovákiában (2001) 

Az 1996-ban bevezetett, a nyelvterületeket szándékosan összemosó új szlovákiai közigazgatási beosztás 

eredményeként a magyarság tartományi szinten mindenütt kisebbségbe szorult: Pozsony (Bratislava) 4,5; 

Nagyszombat (Trnava) 23,7; Nyitra (Nitra) 27,5; Besztercebánya (Banská Bystrica) 11,7; Kassa (Końice) 

11,1%. A két magyar többségű járás Dunaszerdahely és Komárom. 2001-ben 491 településen mutattak ki 

legalább 10% vagy 100 fő, 475 helyen 20%, 396 helyen 50% fölötti magyar lakosságot. 

A kelet-szlovákiai ruszin–ukrán nemzetiség (0,6%) elsősorban a Homonna (Humenné), Felsővízköz (Svidník) 

és Bártfa (Bardejov) környéki vidéki településeket lakja. A kétszáz évvel ezelőtt Kelet-Szlovákia hegyvidékét 

még Szepestől Ungig beterítő ruszin nyelvterület mára néhány folttá zsugorodott. Szlovákia ruszin–ukrán 

kisebbsége a szlovákságba olvad, amihez a tisztázatlan identitás is hozzájárul. 

Német kisebbség 1945-ig Pozsony környékén, Felső-Nyitra–Túróc–Bars és Szepes–Dobsina vidékén élt. 

Számuk a kitelepítéssel kb. 6000 főre apadt. A legutóbbi népszámlálás során Szlovákia lakosságának 1,8%-a 

vallotta magát cigány (roma) nemzetiségűnek, sok cigány azonban szlováknak vagy magyarnak tekinti magát. A 

csehek Szlovákia lakosságának 1%-át alkotják. Túlnyomórészt a városokban élnek, szétszórtan az ország 

területén. 

Szlovákiában a negyven évig tartó ateista propaganda ellenére a lakosság háromnegyede vallja magát hívőnek. 

Legelterjedtebb a római katolikus (68,9%), az evangélikus (6,9%), a görögkatolikus (4,1%) és a református 

(1,6%) vallás. A római katolikus központok: Nagyszombat (érsekség), Nyitra, Besztercebánya, Rozsnyó, 
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Szepes, Kassa (püspökségek). A szlovákiai magyarság 65%-a római katolikus, 1%-a görögkatolikus, 11%-a 

református, 2%-a evangélikus, 1%-a egyéb vallású, a többi felekezeten kívüli. Leginkább magyar jellegű a 

református egyház, melynek 82 500 hívéből 64 500 magyar (1991). 

Szlovákia közel 3000 települése közül a mintegy 140 város a lakosság 58%-ának ad otthont. A két nagyváros: 

Pozsony (Bratislava, 429) és Kassa (Końice, 236). A városállomány a térbeli eloszlás, a nagyság és az alak 

szempontjából változatos típusokat ölel föl, ezeket azonban többnyire körülfonják, eltakarják a szocializmus 

színtelen, egyhangú lakótelepei. A néhány megmaradt műemléki városmag (Pozsony, Nagyszombat, 

Selmecbánya [Banská Ńtiavnica], Besztercebánya [Banská Bystrica], Lőcse [Levo 

a], Késmárk [Keņmarok], Bártfa [Bardejov], Eperjes [Preńov], Kassa) főként gótikus-barokk építészeti értékeket 

őriz. Valamennyi nagyobb városban fontos az ipari, közlekedési, igazgatási és oktatási, néhol az egészségügyi 

és idegenforgalmi szerepkör is. A kisebb városokban sokszor egy-egy szerepkör döntő jelentőségű: így a 

fürdővárosok – Pöstyén (Pieńtany), Trencsénteplic (Tren 

ianske Teplice), Szliács; idegenforgalmi központok – Tátrafüred (Smokovec); vagy iparvárosok: Miava, 

Máriatölgyes (Dubnica nad Váhom), Szvit (Svit) esetében. 

A falvak között a kisalföldi nagy falvaktól a hegyvidéki aprófalvakig sokféle méret előfordul. A 

szórványtelepek tájegységenként más és más néven ismertek: tanyák, puszták, majorok, irtványok, szállások, 

malmok, menedékházak, cigánytelepek. Napjainkra a falvak és a szórványtelepülések zöme elvesztette 

mezőgazdasági jellegét: lakóik a városokba ingáznak vagy be is költöznek oda. A megürült házakat gyakran 

üdülőkké alakítják át. 

3.3. 3. Szlovákia gazdasága az átalakulás útján 

Szlovákia gazdaságának a szocialista ipar ide összpontosuló nagyberuházásai révén látszólag sikerült 

megközelítenie a cseh országrész fejlettségi szintjét, ám a látványos fejlődésnek hiányoztak a mélyebb gyökerei, 

és számos szerkezeti aránytalanságot hordozott. A piacgazdasági átmenet során a kiegyenlítődési folyamat 

megtorpant, sőt visszájára fordult. Szlovákia egy főre jutó bruttó hazai terméke (2005-ben 7100 euró) nemcsak 

Csehország, hanem hazánk szintjétől is elmaradt; az utóbbihoz azonban 2007-re sikerült újból felzárkóznia. 

A XIX. században kezdődő nagyipari fejlődéshez a szlováklakta térséget az Északnyugati-Kárpátok jó 

nyersanyaggal bőven ellátta. Ehhez a vidékhez kötődött a korabeli Magyarország csaknem teljes papírgyártása, 

a kohászati és vegyipari termelés háromnegyede. Az első köztársaságban a cseh vállalkozók Szlovákiát belső 

gyarmatként kezelték: az 1930-as válság idején először itt zárták be gyáraikat vagy csökkentették termelésüket. 

1945 után az ipart, a közlekedést és a bankokat államosították, a mezőgazdaságot pedig szövetkezetesítették. A 

szocialista korszakban főleg a kohászat és a hadiipar fejlődött, aminek oka az országrésznek a Szovjetunióhoz 

közeli – tehát Csehországhoz képest előnyös – stratégiai helyzetében és a területi kiegyenlítést célzó beruházási 

politikában keresendő. Az így létrejött üzemek azonban rendkívül nyersanyag- és energiaigényesek, és nagyon 

szennyezik a környezetet, ráadásul a világpiaci igényektől mind profiljukat, mind műszaki színvonalukat 

tekintve távol álltak. A piacgazdasági szerkezetváltás tehát komoly megrázkódtatások nélkül nem volt 

megoldható, és a külföldi tőkét sokáig elriasztó nacionalista kormánypolitika ezt csak elodázni tudta. Ebben a 

politikában s az ország földrajzi helyzetében lelhetünk magyarázatot arra, hogy Szlovákiába 1993tól 2001 

végéig 4,6 Mrd dollárnyi működőtőke érkezett, ami alig több mint tizede a megfelelő csehországi értéknek. 

Ezután viszont a tőkebeáramlás és az ipar szerkezetváltása határozottan felgyorsult. A kettévált Csehszlovákia 

még megmaradt gazdasági kötelékeire utal, hogy Csehországgal bonyolódik le a szlovák külkereskedelmi 

forgalom 13%-a. (A külgazdasági partnerek közt Németország vezet, míg hazánk 3–5%-os aránya még mindig 

messze elmarad a lehetőségektől.) 

Az energetikai ipar zömében az Oroszországból importált kőolajat és földgázt, valamint a Csehországból és 

Ukrajnából behozott szenet hasznosítja. Szlovákia csekély fűtőanyagkészletét a Nyitrabánya (Handlová) és 

Nagykürtös (Velký Krtíń) környéki barnaszén, a nyitranováki (Nováky) lignit, valamint az Erdőháti-alföld kis 

mennyiségű kőolaj- és földgázvagyona képezi (Egbell [Gbely]). A csökkenő széntermelés kb. évi 2 millió tonna. 

Két legnagyobb hőerőműve Nemeskosztolány (Zemianske Kostolany) és Vaján (Vojany) mellett van. A 

vízerőművek közül a Vág erőműrendszere és a bősi (Gab 

íkovo) dunai erőmű a legjelentősebb. A villamosenergetikából legnagyobb arányban az atomerőművek 

részesednek: Apátszentmihály (Jaslovské Bohunice – nagyszombati járás) elavult, fokozatos bezárásra ítélt 

létesítményét Mohi (Mochovce – lévai járás) új erőművének további bővítése hivatott pótolni. 
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A gazdag hagyományokra visszatekintő, ám túlnyomórészt kimerült érckészletekre települt kohászat a magas 

energia- és nyersanyagigény, a környezetszennyező termelés és az értékesíthető termékek alacsony árának 

gondjaival küszködik. Az ország legnagyobb iparvállalata a kassai vasmű, mely nyersvasat, acélt, lemezeket és 

más kohászati termékeket állít elő; a jellegzetesen szocialista korszakbeli létesítmény Ukrajnából kapja a 

nyersanyagokat. Zólyombrézó (Podbrezová) vasműve ócskavas-feldolgozásra, az árvai Isztebne (Istebné) 

fémötvözetek gyártására szakosodott. A színesfémkohászat legjelentősebb gyárai a közép-szlovákiai 

Garamszentkereszt (Ņiar nad Hronom) alumíniumkohója és a szepesi Korompa (Krompachy) rézkohója. A Vág-

parti Szered nikkelkohóját néhány évvel ezelőtt bezárták és leszerelték. 

Szlovákia iparának az export nagyobb részét adó, vezető ágazata a fémfeldolgozó ipar, amely leginkább a Vág 

középső szakasza mentén összpontosul (Trencsén – szerszámgépgyár; Máriatölgyes, Túrócszentmárton – 

hadiipar, nehézgépipar). Szlovákia nyugati részén fejlett a közlekedésigép-gyártás, amely az utóbbi években 

több nagy autóipari beruházással bővült; ezek teljes üzembe helyezése évi 800 ezerre bővíti az ország 

autógyártó kapacitását. Pozsonyban, Nagyszombatban és Zsolnán gépkocsikat, Gútán (Kolárovo) robogókat, 

Komáromban folyami és tengeri hajókat állítanak elő. Húzóágazat az autógyártással részben összefüggő 

elektronika is; a nemzetközi mamutcégek leányvállalatai Nyitrán, Nagyszombaton és Galántán telepedtek le. 

Villamosgépgyárak Pozsonyban, Pöstyénben, Nagytapolcsányban (Topol 

any) és Verebélyben (Vráble) működnek. Aranyosmaróton (Zlaté Moravce) hűtőszekrényt, Érsekújvárott (Nové 

Zámky) világítótesteket gyártanak. Szlovákia középső részén Gyetva (Detva) és Breznóbánya (Brezno) 

nehézgépgyárai, Liptóújvár (Liptovský rádok) és az árvai Nizsna (Niņná) elektrotechnikai üzemei képviselik a 

gépipart. A keleti országrész telephelyei: Kassa (Kelet-szlovákiai Gépgyár – vegyipari és egyéb gépek), Eperjes 

(gördülőcsapágy, automatizációs üzem), Poprád (vagongyár), Mateóc (Matejovce – mosógépgyár), Sztropkó 

(Stropkov – telefongyár), Szinna (Snina – mezőgépgyár). 

A vegyipar a második helyet foglalja el az iparágak termelési rangsorában. Elsősorban a fővárosban és Nyugat-

Szlovákiában összpontosul. A MOL-csoport tulajdonában lévő Slovnaft pozsonyi óriás üzeme orosz kőolajat 

dolgoz fel, az Istrochem vegyszereket és műtrágyát állít elő. A vágsellyei (Ńaľa) Duslo vegyigyár földgáz 

felhasználásával műtrágyát állít elő. A gumiipar a fővárosba, valamint a Vág-völgyi Puhóba (Púchov) és 

Alsóveszténybe (Dolné Vestenice) települt. 

Gyógyszergyárak Galgócon (Hlohovec), Nyitrán (Nitra), Zólyomlipcsén (Slovenská Lup 

a) és Szentmihályfalván (Ńarińské Michalany) találhatók. Jelentős vegyi üzemek találhatók még Nyitranovákon, 

Nyitrán, Zsolnán (Ņilina), Szomolányban (Smolenice), Szenicén (Senica), Szvitben (Svit), Homonnán, Őrmezőn 

(Stráņske) és Nyustyán (Hnúńta). 

Az építőanyag-ipar szorosan összefügg a nyersanyagok lelőhelyeivel. A cementipar fő körzete a Vág völgye 

körül rajzolódik ki. Nagy cementgyárak vannak még Besztercebányán, Tornán (Turňa nad Bodvou) és 

Tapolybesztercén (Bystré). A síkságon és medencékben számos téglagyár működik. Jelentős a magneziten 

alapuló tűzállóanyag-gyártás és az üvegipar is. 

A könnyűipar szinte minden alágazata céhes vagy manufaktúrás hagyományokra épül. A pamutipar 

Rózsahegyen (Ruņomberok), a fővárosban és Léván összpontosul. Liptószentmiklóson (Liptovský Mikuláń) 

selymet állítanak elő, Zsolnán, Trencsénben és Losoncon gyapjút dolgoznak fel. Jelentős kötszövőüzemek 

találhatók Verbón (Vrbové), a fővárosban és Szvitben. Az államszocializmus idején nagy ruhagyárak létesültek 

Trencsénben, Puhóban, Eperjesen és Bánban (Bánovce nad Bebravou). A hagyományosan fejlett bőr- és 

cipőipar fő helyei: Liptószentmiklós (Liptovský Mikuláń) és Bossány (Bońany) – bőripar; Simony (Partizánske) 

és Bártfa (Bardejov) – cipőgyárak. 

A faipar az ország területének 40%-át borító erdőségek faállományára támaszkodik. A zólyomi Bu 

ina lombos, a besztercebányai Smre 

ina kombinát tűlevelű fát dolgoz fel. További faipari üzemek vannak Zsarnócán (Ņarnovica) és Varannóban 

(Vranov). A bútorgyárak közül az iglói (Spińská Nová Ves), a nagytapolcsányi (Topol 

any), a losonci és a kisprónai (Pravenec) említhető. A cellulóz- és papíripar üzemei: Rózsahegy, Zsolna (Ņilina), 

Hermánd (Harmanec), Nagyszabos (Slavońovce), Párkány (Ńtúrovo). 
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A mezőgazdaság feltételei kedvezőek, bár a domborzati adottságok vidékenként más-más termelési irányt 

tesznek szükségessé. A termelés zöme a rendszerváltozás után is együtt maradt szövetkezetek keretében folyik; 

ezek gazdálkodtak 2000-ben a mezőgazdasági terület 48%-án, míg a maradék zöme más társasági formákra 

esik. A magángazdaságokra a termőföld 1/10-e jut; ezek 11 hektáros átlagmérete roppant szélsőségeket takar: a 

nadrágszíjparcelláktól a nagy farmgazdaságokig igen széles a skála. A reprivatizáció folytán a földtulajdon és a 

művelés szétvált: a földek 2/3-án bérleti formában gazdálkodnak. A legmelegebb éghajlatú vidékek (Kisalföld, 

Kelet-szlovákiai-alföld, dél-szlovákiai medencék) az ország éléstárai: itt teremnek a búza, a kukorica, az árpa és 

a hüvelyesek. A hűvösebb éghajlatú vidékeken kevésbé igényes haszonnövényeket termesztenek, főként rozsot, 

zabot és burgonyát. E termények legfontosabb termőkörzetei a folyók felső medencéi (Szepesi-, Liptói-, Turóci-

, Zsolnai-medence). Az ipari növények közül fontosabbak: cukorrépa, olajos növények, komló, dohány. A 

Kisalföld és a Kelet-szlovákiai-alföld üvegházi gazdaságai korai zöldséget és virágot termesztenek. Szőlő a déli 

fekvésű hegyoldalakon terem (Kis-Kárpátok, Zempléni-szigethegység). Gyümölcsösök főként a Kisalföldön 

(őszibarack, kajszi, alma) és az Erdőháti-alföldön (alma, körte) találhatók. 

Az állattenyésztés vezető ágazata a szarvasmarhatartás, amelynek kül- és belterjes változata egyaránt előfordul. 

A juh a hegyvidéki legelők jellegzetes háziállata. A sertés- és baromfitenyésztés zömmel Szlovákia déli 

körzeteiben folyik. Halastavak az országban több helyen (pl. az Erdőháton) létesültek, a halfogyasztás zöme 

azonban importból származik. 

Az élelmiszeripar két fő körzete a Kisalföld, ahol a cukorgyártás és a malomipar régi hagyományokra tekint 

vissza, valamint Kelet-Szlovákia. 

Szlovákia közlekedése a hazai forgalmon kívül jelentős átmenő forgalmat is lebonyolít. Két fő ágazata: a 

személyszállításban 90%-kal vezető közút és a teherszállításban élenjáró vasút. Mindkettőnek a hálózata a 

domborzathoz ingadozik; a fővonalak a völgyekben általában párhuzamosak. A Pozsony–Kassa összeköttetés 

első számú vonala Zsolnán és Poprádon át a Vág és a Hernád völgyét követi. (Ezen bonyolódik le a távolsági 

forgalom fele.) A második fővonal Zólyom érintésével a Garam mentén kapcsolja össze a két nagyvárost; ebből 

ágazik ki a Losonc–Rozsnyó érintésével a dél-szlovákiai medencéket felfűző harmadik fővonal. Az autópályák 

néhány kisebb szakaszra szorítkoznak (Pozsony–Vágbeszterce, Pozsony–Jókút [Kúty], Rózsahegy–Poprád, 

továbbá rövid szakaszok pl. Eperjes–Kassa között). Az úthálózat szűk keresztmetszetei a völgyszorosok és a 

hágók. A legjelentősebb vízi útvonal a Duna volt és maradt: elsősorban a teherszállítás jelentős, a 

személyhajózásnak csak kiránduló jellege van. A fő kikötők: Komárom és a főváros. A dunai országokon kívül 

a Duna–Majna–Rajna-csatorna közvetlen vízi összeköttetést teremtett Észak-Németország és Hollandia felé is. 

Megalakulásakor Szlovákiának 14 országgal volt közvetlen légi összeköttetése. 

A pozsonyi repülőtér a legjelentősebb, további légikikötők Kassán (Końice), Poprádon (Poprad) és a Zólyom 

(Zvolen) melletti Szliácson (Slia 

) vannak. 

11. táblázat  > Szlovákia tartományai 

 Tartomány 

Terület (km²) 

Lakosság (ezer fő, 2001) 

Székhely 

Pozsony (Bratislava) 

2053 

599 

Pozsony (Bratislava) 

Nagyszombat (Trnava) 

4148 



 Kelet-Közép-Európa és Délkelet-

Európa (A volt szocialista országok) 
 

 286  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

551 

Nagyszombat (Trnava) 

Nyitra (Nitra) 

6343 

713 

Nyitra (Nitra) 

Trencsén (Tren 

ín) 

4501 

606 

Trencsén (Tren 

ín) 

Zsolna (Ņilina) 

6788 

692 

Zsolna (Ņilina) 

Besztercebánya (Banská Bystrica) 

9455 

663 

Besztercebánya (Banská Bystrica) 

Eperjes (Preńov) 

8993 

790 

Eperjes (Preńov) 

Kassa (Końice) 

6753 

766 

Kassa (Końice) 

Szlovákia összesen 

49 034 

5379 

Országrész-ismertetésünk az 1996-ban bevezetett új közigazgatási beosztást követi (11. táblázat). Először 

Pozsony fővárost és tartományát ismertetjük. Ezután nyugatról keletre haladunk: Nagyszombat és Nyitra 
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tartomány alkotja a Nyugati, Trencsén és Zsolna tartomány az Északi, Besztercebánya a Déli, Eperjes és Kassa a 

Keleti összevont makrorégiót. 

3.4. 4. Főváros az ország szélén: Pozsony és környéke 

A legfiatalabb dunai főváros, Pozsony (Bratislava, 429) fölemelkedése tipikus közép-európai történet. 

A Kis-Kárpátok és a Kisalföld érintkezésénél, a Kárpát-medence északnyugati kapujában (Dévényi-kapu = 

Porta Hungarica) fekvő város 1918-ig Magyarország nyugati határszélének fontos központja volt. A török 

terjeszkedése és a birodalmi központ, Bécs közelsége tette először Magyarország fővárosává (1541–1848). A 

magyar–német–szlovák nyelvhatáron fekvő Pozsonyt ez időben túlnyomórészt németek lakták. A kiegyezés 

után iparosodni és magyarosodni kezdett, de az I. világháborúig háromnyelvű, német többségű város maradt. A 

Párizs környéki békeszerződések – noha Ausztria is igényelte volna – Csehszlovákiához csatolták. A két 

világháború között Szlovákia igazgatási központjaként és – ami talán még fontosabb – a cseh országrészek 

dunai kikötőjeként indult gyorsabb növekedésnek. 1939–1945 között az első Szlovák Köztársaság fővárosa volt. 

Az 1970-es évektől az autonóm szlovák kormányzat kiteljesedésével politikai céllá vált, hogy Pozsony legyen 

Csehszlovákia második városa. Ezt erőteljes iparosítással, betelepítéssel és közigazgatási átszervezéssel is 

alátámasztották. Pozsony (bár magyar lakossága csak 4%) a szlovákiai magyarságnak is legfontosabb központja. 

Itt működnek a magyar politikai pártok központjai, a magyar parlamenti képviselőcsoport, szerkesztőségek, 

könyvkiadók, a CSEMADOK művelődési egyesület. 

A város funkciói közül a politikai-igazgatási, az oktatási-kulturális (Comenius Egyetem, Nemzeti Színház, élénk 

zenei élet), valamint az ipari-közlekedési szerepkör a legjelentősebb. Pozsony mellett működik Szlovákia 

legnagyobb kőolajfinomítója (Slovnaft), ezenkívül a korai privatizáció nyomán a Volkswagen tulajdonába 

került autógyár, illetve gépkocsi-összeszerelő üzem, amely az anyavállalat hatalmas beruházásai révén a szlovák 

export egyik biztos tartópillére lett. Mivel ide konvergál Szlovákia nyugati részének út- és vasúthálózata, ezért a 

főváros a közlekedésben egyrészt központi szerepet, másrészt viszont kapuszerepet tölt be (határállomások 

Magyarország és Ausztria felé). Növekszik Pozsony kereskedelmi jelentősége is. Műemléki városmagja a 

várral, a Szent Márton-dómmal és a Prímás-palotával Közép-Európa történelmének jellegzetes metszetét adja. A 

főváros lakosságának kb. fele a Duna jobb partján épült új városrészben (Pozsonyligetfalu = Petrņalka) él. Itt 

kapott helyet a hatalmas új lakótelepek mellett a közgazdasági egyetem és számos iparvállalat is. 

A párizsi béke (1947) a Pozsonyi-hídfőt három dunántúli faluval (Oroszvár [Rusovce], Horvátjárfalu [Jarovce], 

Dunacsún [Čunovo]) kibővítette. Akkor aligha sejtette bárki, hogy ez a „kiigazítás” teszi majd lehetővé, hogy 

Szlovákia saját területén építse meg a bősi erőmű tározóját, elbirtokolva ezzel a határt jelölő Öreg-Duna vizének 

nagy részét. 

A főváros környékét magában foglaló Pozsony tartományhoz (Bratislavský kraj) három járás tartozik: Malacka 

(Malacky), Bazin (Pezinok) és Szenc (Senec). Az első a Kis-Kárpátok külső oldalán, a második a belső oldalon, 

míg a szenci járás a Kisalföldön terül el. A Kis-Kárpátok napsütötte délkeleti lejtőin bortermelő kisvárosok 

sorakoznak, közülük kiemelkedik Bazin (Pezinok, 21) a Kis-kárpáti Szőlészeti Múzeummal. A magyar–szlovák 

nyelvhatáron fekvő Szenc (15) a hétvégi turizmus kedvelt célpontja: kavicsbányatavai fürdő- és horgászóhelyet 

kínálnak a pozsonyiaknak. A Kis-Kárpátokban (Malé Karpaty) is sorakoznak a kirándulóhelyek. Elég, ha a 

várakra (Vöröskő, Szomolány, Borostyánkő, Detrekő, Korlátkő, Jókő), a Bazini Baba (Pezinská Baba) 

sportközpontra vagy a Driny-cseppkőbarlangra utalunk. 

3.5. 5. Nagyszombat és Nyitra: Szlovákia éléstára 

Nyugat-Szlovákia Pozsonyhoz hasonlóan kedvező fejlődési távlatokkal rendelkező két tartománya nagyobbrészt 

a Kisalföld területén található. E vidéket nevezik helytelenül Szlovák-alföldnek is, noha lakossága jelentős 

részben magyar, és maguk a szlovákok is Dunamenti-alföldnek (Podunajská níņina) nevezik! A Duna mente 

Szlovákia legdélibb vidéke: a dunaszerdahelyi, a komáromi, a galántai, a vágsellyei és az érsekújvári járás 

összefoglaló neve. Ide tartozik a Kisalföld szlovákiai részének zöme és az Ipoly–Duna szögében emelkedő 

vulkáni Helembai-hegység. Legalacsonyabb pontját a Duna adja, ahol elhagyja Szlovákiát (103 m). A Duna 

mente lakosságának 1/3-át a magyarok teszik ki. 

A szlovákiai Duna mente gazdasági fejlődését kedvező éghajlati, talaj- és vízviszonyok segítették. Ez az ország 

legmelegebb vidéke: az átlagos januári középhőmérséklet –2 °C, a júliusi +20 °C, a napsütéses órák évi átlaga 

2000 körül alakul. A terület vizekben rendkívül gazdag: az Öreg-Dunán és a Csallóközi-Kis-Dunán kívül itt 

található a Vág, a Nyitra, a Zsitva és a Garam alsó szakasza. A Dunamenti-medence hordaléktömege hatalmas 
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ivóvízkészletet rejt. A mélyebben fekvő tavi-tengeri rétegekből fúrásokkal termálvizek nyerhetők. A Dunacsún 

(Čunovo) és Szap (Sap) közötti Duna-szakaszon épült fel a bősi vízerőmű. A Duna vizének túlnyomó részét a 

felvízcsatornán át a 720 MW kapacitású bősi erőműtelepre vezetik, amelyet az eredeti tervek szerint a 

csúcsfogyasztás óráiban működtettek volna; ezt az üzemmódot azonban kizárja, hogy a vízlépcső alatti 

folyamszakasz szintingadozását kiegyenlíteni hivatott nagymarosi duzzasztógát nem épült meg. A nemzeti 

büszkeség jelképévé emelt bősi erőmű óriási beruházási összegeket nyelt el, termérdek adósság terheli, s ehhez 

képest gazdasági haszna vajmi csekély. A felvízcsatorna és Bőstől Szapig az alvízcsatorna egyben a hajózás 

útvonala is. 

A Duna mente nagy része mezőgazdasági kultúrsztyepp. Ennek ellenére máig fennmaradtak egyes érintetlen 

területfoltok, mindenekelőtt az ártéri erdők, melyek a Duna és a Garam alsó szakaszát és a kisebb 

folyómedreket szegélyezik. A szárazabb és magasabb részeken elterjedtek az akácosok. A homokos dűnéket és 

a szikes talajokat szárazságtűrő növénytársulások tarkítják. A folyók árterein kívül is sok helyen vannak nyílt 

vízfelületek: a kavicskitermelés után megmaradt bányatavak. Helyenként a történelmi parkok is őrzik a régi 

ártéri erdők részeit, amelyekhez a parképítők különleges fa- és növényfajokat társítottak. 

A termékeny észak-kisalföldi vidéken ma is a sokoldalú, belterjes gabona- és iparinövény-termesztés, valamint 

az állattenyésztés képezi a gazdaság alapját. Az elmúlt évtizedekben jelentős ipari beruházásokra is sor került 

(Vágsellye – vegyi kombinát, Párkány – papírgyár, Bős – dunai vízlépcső). A körzetet sűrű vasút- és 

műúthálózat szövi át. A tranzitforgalom Magyarország felé azonban kevés átkelőhelyre (Pozsony, Medve, 

Komárom) sűrűsödik. A Párkány–Esztergom közötti, 1945-ben felrobbantott Duna-híd újjáépítése Szlovákia 

nehezen érthető ellenkezése miatt csak 2000-ben kezdődhetett meg; a forgalomnak 2001 őszén adták át. 

Nagyszombat tartomány (Trnavský kraj) Pozsonytól keletre, a Morva–Vág–Duna háromszögében terül el. 

Északi járásait szlovákok, a galántait szlovákok és magyarok, a dunaszerdahelyit zömében magyarok lakják.18 

A szlovák lakosságú északi járásokban a Kisalföld öblözetei és a Kárpátok szelíd előhegységei változatos tájat 

formálnak. A Kis-Kárpátok előterében, az Esztergomból Morvaországba vezető Cseh út (Via Bohemica) mentén 

fekszik Nagyszombat (Trnava, 70). A XVI–XIX. században az esztergomi érsekség török előli menedékhelye, 

jelenleg Szlovákia érsekének székhelye. Itt alapította Pázmány Péter 1635-ben a budapesti tudományegyetem 

elődjét, amely 1777-ben költözött Budára. Ezután a város csak 1997-ben kapott újból egyetemet. Nagyszombat 

sokoldalú gép- és élelmiszeripari központ, a Peugeot-Citroën (PSA) új nagy autógyárának és a Sony 

tévékészülék-gyárának telephelye. Közelében 1972 óta működik Szlovákia első, erősen elavult atomerőműve 

(Apátszentmihály [Jaslovské Bohunice]). 

A tartomány északnyugati szöglete a Kis-Kárpátok és a Morva folyó közé, az Erdőháti-síkságra nyúlik. Erdőhát 

központjaként a II. világháború után Szenice (Senica, 21), Szlovákia műselyemgyártó központja került előtérbe. 

Holics (Holíc) majolikájáról és porcelánjáról híres. Nagyszombattól északra, a Vág völgynyílásában fekszik 

Pöstyén (Pieńtany, 31), az ország legjelentősebb gyógyfürdője. Idegenforgalmi szerepét a környezetet nem 

szennyező élelmiszer- és villamosgépipar egészíti ki. Galgócon (Hlohovec, 24), a völgykapu másik járási 

székhelyén gyógyszer- és huzalgyár működik. 

A Nagyszombathoz kapcsolt mátyusföldi (a név Csák Máté középkori kiskirályságára utal) és csallóközi vidék a 

galántai és a dunaszerdahelyi járást alkotja. Galánta (Galanta, 17) a vágvölgyi vasútvonal elágazóhelye, 

többféle iparral, melyből a Samsung új tévékészülékgyára messze kiemelkedik. Itt nevelkedett Kodály Zoltán, 

aki a környék zenéjét „Galántai táncok”című művében dolgozta föl. A Csallóköz (Velký Ņitný  ostrov = „Nagy-

Gabona-sziget”) 1800 km² kiterjedésű sziget Pozsony és Komárom között. Az Öreg-Duna, a Kis-Duna és a 

Vág-Duna veszi körül. Nagyszombat tartományhoz a sziget középső része tartozik Dunaszerdahely (Dunajská 

Streda, 23) járási központtal. Csallóköz faluhálózata az Árpád-kor óta szabadon fejlődhetett, csak keleti részén 

esett néhány falu a törökdúlás áldozatául. (A középkori családi birtokok osztódását mutatja az egymás 

közelében fekvő 12 Karcsa és 7 Patony nevű falu.) A Csallóközben számos Árpád-kori templom maradt fönn; 

másutt nemesi kastélyok és népi építészeti emlékek méltók a figyelemre. A bősi erőmű elkészülte óta három falu 

(Vajka, Doborgaz, Nagybodak) az Öreg-Duna és a felvízcsatorna közé szorult: innen a vajkai kompon vagy – 

kerülővel – a bősi gáton lehet kijutni. 

Nyitra tartományban (Nitrianský kraj) a legmagasabb a magyar lakosság aránya. A magyar nemzetiség csak a 

nagytapolcsányi járásból hiányzik; az aranyosmaróti járásnak egy magyar faluja van, a többi járásban (Nyitra, 

Léva, Érsekújvár, Vágsellye) 10–40%-os a magyar kisebbség, a komáromi járásban pedig magyar többség él. 

                                                           
18 Dél-Szlovákia részletes, új földrajzi feldolgozását lásd a „Kárpát-medence régiói” című sorozat 2. kötetében (Horváth Gy. [szerk.] 2004). 



 Kelet-Közép-Európa és Délkelet-

Európa (A volt szocialista országok) 
 

 289  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A Kisalföld szlovákiai részének központja Nyitra (Nitra, 87), a Zobor-hegy lábánál települt ősi püspöki város. 

Jelentős élelmiszer-, vegy- és gépipara van, mezőgazdasági vásárairól is híres. Sokoldalú felsőoktatási 

szerepköréből említést érdemel a magyar nyelvű tanárképzés. Nyitra a szlovák történetírás szerint a Nagymorva 

Birodalom fővárosa volt. A magyar történelemben Szent István óta szerepel: ő záratta ide riválisát, Vazult,akinek 

nevét a vár egyik tornya viseli. 1938–1945 között Nyitra volt a Szlovákiában rekedt kis számú magyarság 

politikai központja. 

Nyitrától keletre, a vulkáni hegyvidék kapujában fekszik Aranyosmarót (Zlaté Moravce, 16), a Zsitva völgyének 

központja. A morva (marót) alapítású középkori bányaváros a XVII–XX. században Bars vármegye székhelye 

volt. Nyitra és Aranyosmarót között terül el a néprajzilag nevezetes zoborvidéki magyar nyelvsziget. A Gímes 

(Jelenec) vára körül csoportosuló honfoglalás kori falucsoport lakói a palócok legnyugatibb csoportját képezik, 

de sok néprajzi párhuzamot mutatnak a székelységgel is. Kodály Zoltán értékes népzenei anyagot gyűjtött 

körükben. 

Nyitra tartomány délnyugati részén, a Vág partján találjuk a vegyi kombinátjáról ismert Vágsellyét (Ńaľa, 25). A 

Nyitra folyó nyílásában fekszik Érsekújvár (Nové Zámky, 42), Észak-Kisalföld legfontosabb közlekedési és 

ipari góca. A török és kuruc korban fontos végvár, 1663–1685 között a török terjeszkedés végső pontja volt. A 

Csallóköz délkeleti csúcsán, a Duna és a Vág-Duna összefolyásánál épült Komárom (Révkomárom, Komárno, 

38): az itt többségben lévő szlovákiai magyarság fontos kultúrközpontja (magyar színház). A régi kereskedő- és 

erődvárosnak dunai kikötője és hajógyára van. Vasúti és közúti híd köti össze Komárom Magyarországnál 

maradt déli felével. Erődje a Kárpát-medencében a legerősebb hírében állt: 1849-ben sikerrel állt ellen a 

császáriaknak, védői csak szabad elvonulás fejében adták meg magukat. Komárom nagy szülötte Jókai Mór. Itt 

működik a 2004-ben alapított magyar egyetem, amely a híres biológus kutató, Selye János nevét viseli.19 

Az Érsekújvár–Komárom vonalon fekvő Ógyalla (Hurbanovo) Konkoly-Thege Miklós csillagvizsgálójáról volt 

nevezetes, ma viszont a vidék legnagyobb sörgyáráról ismert. Az érsekújvári járáshoz tartozik az Esztergommal 

átellenben, a Garam torkolatánál fekvő Párkány (Ńtúrovo); fontos üzeme a papír- és cellulózgyár. Az Alsó-

Garam-vidék központja Léva (Levice, 37), melynek járása a régi Bars és Hont vármegyék szívét foglalja 

magában. A török korban végvár, 1945-ben súlyos harcok helye volt. Közelében Mohi (Mochovce) Szlovákia 

második atomerőművének telephelye; további két reaktorblokkal való bővítését az Enel olasz áramszolgáltató 

cég 2013-ra tervezi befejezni. A lévai járáshoz tartozik Ipolyság (Ńahy), az alsó Ipoly vidékének központja, 

1919 előtt Hont megye székhelye, a Budapest–Besztercebánya főút közúti határállomása. 

3.6. 6. Trencsén, Zsolna: az „igazi szlovák” felvidék 

Az északi makrorégiót a Vág felső és középső folyása mentén elterülő Trencsén (Tren 

ianský kraj) és Zsolna tartomány (Zilinský kraj) alkotja. Az „igazi szlovák” hegyvidéken elterülő országrész a 

homokkővonulattól a vulkáni hegységekig az Északnyugati-Kárpátok teljes keresztmetszetét adja. Lakossága a 

kis számú német nemzetiség 1945 utáni kitelepítése óta csaknem kizárólag szlovák. A gazdasági élet a Vág és 

mellékvizeinek medencéiben tömörül; válságjelei erősebbek, mint a kedvezőbb fekvésű és iparszerkezetű 

délnyugati országrészen. 

A régió két tartományi székhelye, Trencsén és Zsolna a Vág völgyének egy-egy útcsomópontjában fekszik. 

Trencsén (Tren 

ín, 58) a szlovák hadsereg irányító központja, környékén jelentős könnyű- és hadiiparral, valamint a 

trencsénteplici gyógyfürdővel. Zsolna (Ņilina, 85), Szlovákia negyedik legnagyobb városa a Vág-völgyi és a 

Sziléziába átvezető vasúti-közúti tengely kereszteződésénél fekszik; sokoldalú iparából a dél-koreai KIA cég 

2006-ra elkészült autógyára mellett a textilruházati ágazat a legjelentősebb. Trencséntől Zsolnáig a Vág völgyét 

az elmúlt évtizedekben kialakult ipari tömörülés kíséri: a várakkal koronázott mészkőszirtek alatt 

vízlépcsőrendszert, gép-, vegy- és textilipari üzemeket – köztük számos hadfelszerelési gyárat – hoztak létre. Az 

egykor hangulatos kisvárosok az utóbbi évtizedekben teljesen átalakultak, a környezeti károk mindenütt 

szembetűnőek. 

A Túróci-medence központja, Túrócszentmárton (Martin, 60) a szlovák kultúrában és történelemben töltött be 

jelentős szerepet: itt alakult a Matica Slovenská (1863), itt deklarálták Szlovákia csatlakozását 

Csehszlovákiához (1918), itt működik a Szlovák Nemzeti Múzeum. Emellett a város jelentős ipari (gépgyártás, 

                                                           
19 Az egyetem létrehozását egyebek közt az indokolta, hogy a XXI. század küszöbén a felsőfokú végzettséggel rendelkező magyarok aránya 
messze elmaradt a szlovákokétól (a 15 éven felüli lakosság körében 3,6%, szemben az országos átlag 8,2%-ával). 
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fafeldolgozás), közlekedési és idegenforgalmi központ. A Liptói-medence két nagyobb városa: Liptószentmiklós 

(Liptovský Mikuláń, 33) egykori megyeszékhely, a tátrai idegenforgalom háttérközpontja, és Rózsahegy 

(Ruzomberok, 30), Szlovákia kiemelkedő textil- és papíripari telephelye. Liptószentmiklóson katonai akadémia, 

irodalmi és környezetvédelmi múzeum működik. Az Árvai- és a Liptói-medence közepén egy-egy nagyobb 

víztároló létesült komplex (energetikai és üdülőhelyi) hasznosításra. Trencsén vonzáskörébe tartozik az erősen 

iparosodott Felső-nyitrai-medence is. Itt található a harmadidőszaki barnaszén és lignit kitermelésének 

központja, Privigye (Prievidza, 53). 

3.7. 7. Besztercebánya: bányavárosok és medenceközpontok 

Szlovákia déli-középső részét a Garam, az Ipoly és a Rima vízvidékén elterülő Besztercebánya tartomány 

képezi. A tartomány jellegzetességei a folyókra felfűződő medencék, valamint a vulkáni és más hegységeket 

feltáró, megkopott fényű, az érctelepek kimerülése folytán nagyrészt a hanyatlás sorsán osztozó bányavárosok. 

A bányavárosokat Szlovákia települései között különleges hely illeti meg. A Duna–Tisza vízválasztójától 

nyugatra eső bányahelyeket nevezték egykor alsó-magyarországiaknak (így a selmec–körmöci bányakörzet 

városait), míg a keletebbre esőket (pl. a Gömör–Szepesi-érchegység bányahelyeit) felső-magyarországiaknak. A 

felvidéki bányavárosok zömét az Árpádházi királyok által behívott német telepesek alapították, akik mellé 

később magyar és szlovák lakosok is költöztek. Besztercebánya tartományban összpontosulnak az egykori 

alsómagyarországi bányavárosok (Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya, Bélabánya, Újbánya, 

Libetbánya, Breznóbánya), amelyek bányászata a vulkáni vonulathoz kapcsolódott. Beszterce- és Breznóbánya 

határához alacsony-tátrai bányahelyek is tartoztak. A magyarországi bányavárosok szolgáltatták a középkorban 

Európa aranyának zömét. Termelésük a XVIII. században érte el csúcspontját. 

Az első számú bányaváros – egykor Zólyom vármegye székhelye – ma már ipari és igazgatási szerepköréből él: 

Besztercebánya (Banská Bystrica, 83) 1944-ben a szlovák nemzeti fölkelés központja volt. Iparából a cement- 

és faipar emelkedik ki. Egyeteme a magyarországi földrajztudomány kimagasló XVIII. századi tudósának, Bél 

Mátyásnak a nevét viseli. Műemléki városmagja Szlovákiában az egyik leg- értékesebb (vár, székesegyház, 

városháza, Thurzó-, Beniczky- és püspöki palota). Itt vezet az út a Garam völgyéből a Kis- és Nagy-Sturec-

hágón át a Túróci-, illetve a Liptói-medence felé. 

Breznóbánya (Brezno, 23) a Felső-Garam-medence fő helye, az Alacsony-Tátra kapuja. Ma is folyik némi 

bányászkodás Selmecbánya (Banská Ńtiavnica, 11) és Körmöcbánya (Kremnica) körzetében; e két város 

műemlékei és természeti környezete révén vonzó turistacélpont is. Selmecbánya nevezetessége a több mint 200 

éves bányászati főiskola – a soproni és a miskolci egyetem jogelődje –, Körmöcbányáé pedig a pénzverde. A 

Garam völgyének fontos útcsomópontja, Garamszentkereszt (Ņiar nad Hronom, 20) alumíniumkohójáról 

nevezetes. 

A bányavárosok vidékének legfontosabb vasúti-közúti góca, Zólyom (Zvolen, 44) a vulkáni hegységek közé 

mélyülő tágas Zólyomi-medencében foglal helyet. Épségben maradt vára a XV. században a husziták fészke, a 

török háborúk idején fontos végvár volt. A városban faipari kombinát és műszaki egyetem működik. Zólyom és 

Besztercebánya között fekszik a híres gyógyhely, Szliácsfürdő. 

Az országrész déli szegélye a legsúlyosabb munkanélküliséggel küszködő, legszegényebb vidék Szlovákiában; 

központjai Losonc (Lu 

enec, 29) és Rimaszombat (Rimavská Sobota, 25). A magyar–szlovák nyelvhatáron fekvő két városnak 

elsősorban a könnyű-, illetve az élelmiszeripara jelentős. 

3.8. 8. A Tátrától a Tiszáig: Kelet-Szlovákia 

Szlovákiának a Tisza vízgyűjtőjéhez tartozó keleti harmada a legváltozatosabb országrész: itt van a 

legmagasabb hegység (a 2655 méterig nyúló Magas-Tátra) és a legalacsonyabb (100 m alatti) síkság, a 

Bodrogköz. A változatosság települési és gazdasági tekintetben is szembeötlő. A középkor óta urbanizált 

Szepességgel ellentétben az egykori Zemplén és Sáros megyék felső részein még ma is alig van város. A néhány 

nagy ipari beruházással – kassai vasmű, őrmezei (Stráņske) vegyi kombinát, vajáni (Vojany) hőerőmű – 

szemben a körzet nagy része megőrizte mezőgazdasági jellegét. A mezőgazdaság maga is változatos: a Kelet-

szlovákiai-síkság (az Alföld öblözete) az ország második éléstára; a domb- és hegyvidékek viszont kedvezőtlen 

adottságúak. A terület földrajzi helyzete – akár Magyarországhoz, akár Csehszlovákiához tartozott – a 

mostanihoz hasonlóan periferikus volt, és ennek hátrányai a piacgazdasági átmenet során halmozottan 

jelentkeztek, kivált a magyarlakta déli határszélen. 
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A változatosság az etnikai jellegre is vonatkozik: a túlnyomó többség szlovák, a déli járásokban (Rozsnyó, 

Kassa-vidék, Tőketerebes, Nagymihály) és Kassán magyarok, ÉK-en ukránok (ruszinok) és sokfelé cigányok is 

jelentős számban élnek. A szepesi németeket (cipszereket) 1945 után kitelepítették. A régió Szlovákián belül a 

mind csekélyebb jelentőséggel bíró keleti kapu szerepét tölti be: itt van a szlovák–ukrán átrakóállomás, a széles 

nyomtávú vasút egészen a kassai vasműig vezet. Kelet-Szlovákia székhelye Kassa (Końice, 236), Szlovákia 

második legnagyobb városa, Pozsony hagyományos vetélytársa. A magyar időkben a Tisza melléki országrész 

(Felső-Magyarország) központja volt: II. Rákóczi Ferenc innen irányította szabadságharcát. A magyar–szlovák 

nyelvhatáron fekvő város 1918 végén csehszlovák megszállás alá került, majd 1938-tól ismét néhány éves 

magyar uralom következett. A II. világháború után jelentős iparosítás és betelepítés színhelye volt. Lakóinak 

túlnyomó többsége ma szlovák, a magyarok aránya 5% alá olvadt. Kassa a Kárpát-medence északkeleti 

részének közlekedési és kereskedelmi góca. Oktatási-kulturális szerepköre (Ńafárik Egyetem, szlovák, magyar 

és roma színház) kiemelkedő. Iparát az 1970-es években szovjet vasércre telepített vasművel erősítették meg. A 

kassai Szent Erzsébet-dómot Közép-Európa egyik legpompásabb gótikus székesegyházaként tartják számon. 

1378–1520 között épült, legszebb részei Mátyás király idejéből valók. 1906 óta itt nyugszanak II. Rákóczi 

Ferenc Törökországból hazahozott hamvai. 

Kassa tartomány nyugati része a régi Gömör megyéhez tartozik. A vidék fő folyója a Sajó; ennek völgyében, 

szép fekvésű medencében foglal helyet Rozsnyó (Roņnava, 19), a környék magnezitbányáinak központja. A 

Gömör–Szepesi-érchegység déli oldalán, a magyar–szlovák nyelvhatáron fekvő városka katolikus püspöki 

templomáról és bányamúzeumáról híres. Rozsnyótól keletre, a Szepességbe vezető út fölött magasodik 

Krasznahorka (Krásna Hôrka) vára, az Andrássy család ősi fészke. A Sajó forrásvidékén megbúvó Dobsina 

egykor szintén híres bányahely volt, nevét ma leginkább jégbarlangjáról ismerik. 

A Hernád, a Poprád és a Dunajec vidékén elterülő egykori medencevármegye, a Szepesség középkori 

városhálózata a magyar–lengyel kereskedelemre alapozódott. Lőcse és Késmárk szabad királyi városként az 

ország élvonalába emelkedett, másik 16 városa Zsigmond király révén négy évszázadra zálogbirtokként 

Lengyelországhoz került. A sűrű városhálózatot a XIX. században a vasút szelektálta: ma Poprád (Poprad, 56), 

a Magas-Tátra kapuja és Igló (Spińská Nová Ves, 39), a gömör–szepesi bányavidék centruma a legjelentősebb. 

A régi városfalaira, bástyáira és pompás főterére méltán büszke Lőcse (Levo 

a, 14), a Thököly Imre hamvait őrző Késmárk (Keņmarok, 18) és a Kárpát-térség legnagyobb váráról nevezetes 

Szepesváralja (Spińské Podhradie) műemlékeiknek köszönhetik idegenforgalmi vonzerejüket. A többi kisváros a 

jelentéktelenségbe hanyatlott. A Szepesség hagyományos nemzetiségi képe mára igencsak megkopott: a 

magyarok száma már a két világháború között megfogyatkozott, a németeket 1945 után kitelepítették, s mivel a 

ruszinok száma erős ingadozást mutat, így a XXI. században a szlovákok mellett csak a cigányság erősödő 

jelenléte látszik bizonyosnak. 

Az egykori Sáros vármegye – a Hernád, a Tarca, a Tapoly, az Ondava és a Poprád által felszabdalt – hegyes-

dombos vidéke hajdan a kisnemesek földje volt, amire a nagyszámú kastély emlékeztet. A török pusztítás ide 

nem ért el, a kuruc harcokban viszont többször gazdát cserélt. 

Az egykori megyeszékhely, Eperjes (Preńov, 93) Kelet-Szlovákia második legjelentősebb városa: sokoldalú 

iparközpont, környékén sóbányával. (A sótermelés vizes oldatból történik.) A Kassai-medence északi végén, a 

Via Regale (Királyi út) elágazópontján épült város kiemelkedő szerepet játszott a Bocskai-, Bethlen-, Thököly- 

és Rákóczi-szabadságharcban. A XVII. században alapított evangélikus kollégiumáról ismert „Tarca-parti 

Athén” ma is jelentős kulturális központ, a szlovákiai görögkatolikus és pravoszláv egyház székhelye, egyetemi 

város. 

Szlovákia legkeletibb vidéke az egykori Zemplén és Ung vármegyék részeiből tevődik össze. A Kelet-

szlovákiai-alföldtől a szlovák–lengyel határ felé magasodó vidéket a Bodrog forráságai (Latorca, Ung, Laborc, 

Ondava, Tapoly) hálózzák be. Az Eperjes–Tokaji-hegység északi vonulata, amelyet Szlovákiában Szalánci-

hegységnek neveznek, válaszfalként húzódik a zempléni vidék és az ország belseje között. Felső-Zemplén két 

jelentősebb városa: Nagymihály (Michalovce, 41) és Homonna (Humenné, 35). A szlovákok mellett az északi 

határhegységben ruszinok, a Bodrogközben és az Ung-vidéken – Királyhelmec és Nagykapos környékén – 

magyarok élnek. 

A Kelet-szlovákiai-alföld jellegzetes kistája a Bodrogköz, melynek az északi része tartozik Szlovákiához. A 

Tisza, a Latorca és a Bodrog közé zárt, mély fekvésű síkból néhány vulkáni szigethegy emelkedik ki (Tarbucka, 

Királyhelmeci-hegy). A Tisza elhagyott medrei, a Tice és a Karcsa vizenyős mélyedések szövedékét képezik, 

melyek között a falvaknak otthont adó ármentes hátak húzódnak. A vízi és vízparti életközösségek (mocsári 

társulások, fűz- és nyárligetek, a tölgyesek helyére telepített akácosok) változatos tájképet formáznak. 
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Bodrogköz a honfoglalás óta zárt magyar településterület, a középkor óta épségben fennmaradt, ám végsőkig 

elszegényedett falvakkal. 

A szomszédos Zempléni-szigethegység (Zemplínske vrchy) az idős röghegységek közé tartozik. Legmagasabb 

pontja a Csókás (469 m). A déli lejtőkön a tokaj-hegyaljaihoz hasonló jó bor terem. Az Eperjes–Tokaji-

hegységtől a Sátoraljaújhelyt kettéosztó különös országhatárt képező Ronyva-patak völgye választja el. 

Kelet-Szlovákia jelentősége az idegenforgalomban kiemelkedő. A Magas-Tátra Közép-Európa egyik 

legforgalmasabb magashegyi üdülőkörzete. Híres üdülőhelyei: Tátrafüred (Smokovec), Tátralomnic (Tatranská 

Lomnica) és Csorbató (Ńtrbské Pleso); ezeket 1000 m magasságban villamosított vasútvonal, valamint a tátrai 

körút, a Szabadság útja köti össze. Javorina község mellett közúti határátkelő nyílik Lengyelország felé. A Tátra 

növényzetének, állatvilágának és természeti adottságainak megóvására hozták létre Szlovákia első nemzeti 

parkját, a Tátrai Nemzeti Parkot (TANAP), melynek székhelye és tájmúzeuma Tátralomnicon van. 

A másik nemzeti park a Gömör–Szepesi-érchegység mészkőtakaróján kialakított Szlovák Paradicsom 

(Slovenský ráj: a Hernád-áttörés és a Dobsinai-jégbarlang vidéke). A harmadik: a mészkőszirtöv egy részletét 

bemutató szlovák–lengyel Pienini Nemzeti Park. Új vízügyi s egyben idegenforgalmi létesítmény a „Szlovákia 

Balatonjaként” is emlegetett Zempléni-víztároló (Zemplínska ńírava) a Vihorlát alján, Nagymihály közelében. A 

történelmi kisvárosok és a Gömör–Tornai-karszt (Domica-barlang, Szádelői-völgy) ugyancsak fontos 

turistacélpontok. 

4. Románia 

Hajdú-Moharos József, Probáld Ferenc 

4.1. 1. A román nép és a román állam kialakulása 

Románia, hazánk keleti szomszédja Közép-, Kelet- és Dél-Európa találkozásánál, a Kárpát-térség keleti 

szárnyán terül el. Míg a Kárpátokon belüli országrész (Erdély, Királyhágómellék) Közép-Európához kapcsolja, 

az Al-Duna vidéke (Havas-alföld, Moldva, Dobrudzsa) inkább kelet-európai jellegű. A 300 km-es tengerpart – 

benne a Duna-deltával és déli szárnykikötőjével, Konstancával – utat nyit Románia számára a nagyvilág felé. 

Románia területe 237 500 km², lakossága 21,7 millió fő, ami 92 fő/km² népsűrűségnek felel meg. A másfél 

milliós magyar kisebbség révén Románia az összmagyarság második hazája is. 

Románia földjén ív alakban húzódik végig a Kárpátok hegylánca, markánsan elkülönülő két részre osztva az 

országot. A Kárpátokon belüli országrész (a történeti Erdély a hozzákapcsolt partiumi és bánáti részekkel) 

Közép-Európához, a külső országrészek (az Ó-Románia vagy Regát [„Királyság”] néven összefoglalt Moldva, 

Havasalföld és Dobrudzsa) viszont Kelet-, illetve Délkelet-Európához sorolhatók. Románia 41 megyéje közül 

16 az erdélyi, 25 pedig – a fővárossal, Bukaresttel (Bucureşti) együtt – a regáti országrészhez tartozik. 

A román nép az indoeurópai nyelvcsalád újlatin ágához tartozik. Hivatalos adatok szerint Romániában a 

lakosság közel 90%-át teszi ki, ezenkívül hozzátartozik a Moldvai Köztársaság lakosságának 2/3 része (mintegy 

3 millió fő). Román, moldován,20illetve aromun21kisebbségek élnek Ukrajnában (450 ezer), a balkáni 

országokban (1–1,5 millió), Magyarországon (20 ezren), valamint számos nyugat-európai és tengerentúli 

országban is. 

A hivatalos román tudomány a románok etnogenezisét az Erdély és Olténia földjén a Kr. u. II–III. században 

fennállt Dácia római provinciára vezeti vissza, amelynek dák őslakossága és latin nyelvű telepesei 

összeolvadván a mai napig fennmaradtak volna Románia földjén (dákoromán kontinuitási elmélet).E viszonylag 

új keletű teória ellen szól a római uralom rövid időtartama, a latin nyelvű telepesréteg kis száma, valamint a 

latin írásbeliség teljes hiánya Románia földjének IV–XIII. század közötti régészeti anyagában. Sokkal 

valószínűbb a román nép Balkán-félszigeti kialakulása,ahonnan a X–XIII. század körül vándorolhattak a 

Dunától északra. Az eredetileg hegyi pásztor román lakosság a völgyek és síkságok felé terjeszkedve olvasztotta 

magába a mai román nyelvterület egykori szláv, török, magyar és egyéb lakosságát. A román állam kialakulása 

óta ez még fokozottabban érvényesül; ugyanakkor a balkáni és a szovjetunióbeli románság az államkereten 

kívülrekedve maga szenvedte el az asszimilációt. 

                                                           
20 A moldvai románok magukat moldovánnak nevezik. A Szovjetunió keretében a moldovánokat a cirill betűs írás kizárólagossá tétele révén 

is a romántól különböző nemzetté igyekeztek formálni. 
21 Az aromun a különböző balkáni román népcsoportok gyűjtőneve, amelyek Jugoszlávia, Bulgária, Macedónia, Görögország és Albánia 
területén jórészt már az államalkotó népekbe olvadtak. 
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Románia fiatal ország. A XIV. században a Magyar Királyság hűbéreseként kialakult Havasalföldi és Moldvai 

Fejedelemség a XV. századtól a XIX. századig török vazallus államok voltak; 1859-ben egyesültek, és 1862-ben 

vették föl a Románia nevet. Az 1878-as berlini kongresszus véget vetett a török fennhatóságnak, és a 

Dobrudzsával kibővített Romániát önálló államnak ismerte el. 

A XX. század folyamán Románia határai gyakran változtak. 1913-ban megszerezte Bulgáriától Dél-Dobrudzsát. 

Az I. világháborúba 1916-ban lépett be az antant oldalán, és bár katonailag vereséget szenvedett, végül mégis a 

győztesek között szerepelt. 1918-ban megszerezte Oroszországtól a történeti Moldva 1812-ben elcsatolt Prut–

Dnyeszter közti részét, Besszarábiát. A Párizs környéki békék Romániának ítélték az 1775-től osztrák 

tartományként szereplő Bukovinát (v. Bükkösország; Moldva ÉNy-i része), Magyarországtól pedig Erdélyt és 

nyugati peremvidékét. A II. világháború alatt újabb változásokra került sor: 1940-ben Románia kénytelen volt 

lemondani Besszarábiáról és Észak-Bukovináról a Szovjetunió, Észak-Erdélyről Magyarország, Dél-

Dobrudzsáról Bulgária javára.22 1941–1944 között a Szovjetunióhoz csatolt országrészek – kibővítve a 

Dnyeszteren túli Transznyisztriával – átmenetileg ismét Romániához tartoztak. Az 1947-es párizsi béke a 

Szovjetunió és Bulgária felé az 1940 végi határokat, Magyarország felé viszont az 1940 eleji (trianoni) 

határvonalat állította vissza. E határ nemcsak az etnikai elv figyelmen kívül hagyása miatt, hanem a természeti 

tájak szétdarabolása révén is súlyos következményekkel járt és jár hazánk számára; a Romániából Magyarország 

felé tartó folyók ismétlődő és fokozódó szennyeződése, valamint az erdőirtások folytán mind magasabbra 

emelkedő árvizei a környezetvédelmi együttműködés sürgető szükségességére utalnak. 

4.2. 2. Bőkezű természet – útkereső ország 

Románia földjét a természet bőkezűen megáldotta erőforrásokkal. Az ország területén 14 természetföldrajzi 

nagytáj jelölhető ki, közülük három a Kárpát-medencéhez (az Alföld keleti szegélye, az Erdélyi-középhegység 

és az Erdélyi-medence), öt a Kárpátokhoz (az Északkeleti-, a Keleti-, a Déli-Kárpátok, a Kárpátkanyar és a 

Bánsági-hegyvidék), a többi a Kárpátok külső előteréhez tartozik (Szubkárpátok, Moldvai- és Géta-dombság, 

Román-alföld, Duna-delta, Dobrudzsa). E nagytájak között az alföldektől a magashegységig, a hegylábi 

dombságoktól a táblás halomvidékig sokféle típus megtalálható; még nagyobb a változatosság, ha a közép- és 

kistájakra is figyelemmel vagyunk. 

A változatos domborzat és az ahhoz alkalmazkodó klimatikus viszonyok egyaránt alkalmassá teszik Románia 

földjét a sokrétű mező- és erdőgazdaságra (a mérsékelt öv csaknem valamennyi haszonnövénye termeszthető), a 

síkvidéki és a havasi állattenyésztésre, a településhálózat és az infrastruktúra területileg differenciált 

fejlesztésére, valamint – a már sokfelé jelentkező környezetrombolás ellenére is – a tájképi szépségeket 

kiaknázó turisztikai hasznosításra. Az Európában gazdagnak mondható ásványi nyersanyagkészlet iparágak 

egész sorának kiépítését tette lehetővé, noha egyesek – köztük a szocialista korszakban túlfejlesztett kohászat és 

vegyipar – már messze túlléptek a hazai nyersanyagbázison. A Kárpátokból sugarasan szétfutó vízhálózat 

jelentős energiakészletet képvisel (ennek nagy részét az elmúlt évtizedek fejlesztése nyomán ki is aknázzák), 

kellő vízmennyiséggel látja el a településeket és az ipari létesítményeket, a völgyhálózat pedig a Kárpátok 

vonulatán át is jó néhány kaput nyit a forgalom számára. A dunai vízi út Európa belsejével köti össze az 

országot, a tengerpart pedig – kissé periferikus fekvése ellenére – kaput nyit Románia számára a világ felé, 

bekapcsolja a levantei kereskedelembe, és lehetőséget kínál a nemzetközi idegenforgalom fejlesztésére is. 

Romániát sokan mindeddig Európa perifériájához sorolták, hiszen a 2005. évi 3700 euró fejenkénti bruttó 

társadalmi termék Európában csak Albánia, Bulgária, illetve egyik-másik jugoszláv és szovjet utódállam adatát 

múlja felül, jóllehet az utóbbi években gyors növekedést mutatott. Még néhány évvel ezelőtt is úgy tűnt, hogy az 

ország politikai és gazdasági tekintetben kívül rekedhet Közép-Európából, és az Európai Unióba is legfeljebb 

hosszas várakozás után kerülhet be. Az Európai Unió bővítési politikájában a 2000-es évek elején bekövetkezett 

fordulat eredményeképp azonban Románia 2007. január 1-jén az EU tagjává vált. 

Az ország számára kedvező, de nyilvánvalóan politikai döntés nem fedheti el a román gazdaság mai állapotát, 

amelyet még mindig az elmúlt évtizedek téves döntései határoznak meg. Ennek megvilágítására a teljesség 

igénye nélkül a következőkre hívjuk fel a figyelmet: 

                                                           
22 Az 1940-es területi változások fő oka Románia patrónusának, Franciaországnak az összeomlása volt. A craiovai egyezményben máig tartó 
érvénnyel rögzítették a román– bolgár határt. Az 1940-ben a Szovjetunióhoz csatolt területek sorsát jogilag az 1947-es párizsi békében 

rendezték. A Magyarországgal való területi vitát a második bécsi döntés (Német- és Olaszország döntőbíráskodása) kompromisszumával 

kívánták rendezni; ez a Nagyszalonta–Nagyvárad–Kolozsvár–Marosvásárhely–Sepsiszentgyörgy vonaltól északra eső, akkor 52%-ban 
magyar lakosságú területet Magyarországnak ítélte. Az 1940-es határ 1944 végéig volt érvényben. 
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a) Romániában az állam sokáig a napi valóságtól elszakadó célok szolgálatában állt: a „nemzeti függetlenség” 

védelme érdekében vállalta az autarkiát, a „román szupremácia” érdekében román munkaerővel töltötte fel 

Erdély városait. Ugyanakkor a lakosság – és nemcsak az etnikai kisebbségek – az államban elsősorban 

kizsákmányoló főhatalmat lát, ami még a feudális korszakból öröklődött. Ebből ered a rendelkezések komolyan 

nem vétele, az országot átható „árnyékgazdaság”, a minden tervszerűséget keresztező „balkáni” ügyintézés. Ez 

Európából nézve torzulás; Romániából nézve viszont a viszontagságok túlélésének módja, keserűen 

megszenvedett történelmi tapasztalat. 

b) Románia a XX. század során jókor lépett be a háborúkba, jókor állt át a másik oldalra, jól választotta meg 

(már amennyiben megválaszthatta) nagyhatalmi patrónusait. A szocialista korszakban, amelynek utolsó 

negyedszázada a Ceaşescu-diktatúra jegyében telt el, viszonylag lazán kötődött a Szovjetunióhoz, egy ideig 

önállónak tetsző külpolitikát folytatott, a keleti blokkból elsőként épített ki jó kapcsolatot a Nyugattal; és az 

egyetlen kelet-közép-európai ország volt, amely – bár gazdaságának megrokkanása árán – 1988-ra minden külső 

adósságát visszafizette. E sikerek (akármekkora áruk volt) mindmáig erősítették a „román út” helyességébe 

vetett hitet. 

c) A „nemzeti kérdés” kiemelt kezelése is meghozta – a román nacionalisták nézőpontjából – kezdeti 

eredményeit. A zsidó és a német kisebbség töredékére fogyatkozott, és az 1980-as években úgy tűnt, hogy a 

magyar nemzetiség gerince is megtörhető, asszimilációra vagy kivándorlásra kényszeríthető. Ennek 

túlértékeléséből származott a Ceaşescu-diktatúra végzete: a felszín alatt ugyanis az etnikai szempontokkal már 

el nem fedhető feszültségek érlelődtek, amelyek alkalmas pillanatban a többségi és a kisebbségi népcsoportok 

összefogását is lehetővé tették, s a rendszer összeomlásához vezettek. 

Az 1989-es fordulat óta Romániában a politikai intézményrendszer felszínén radikális változások történtek 

(többpárti demokrácia, parlamenti rendszer a nemzetiségek méltányos képviseletével, liberalizált sajtó, a szabad 

piac felé mutató gazdaságszervezés); a háttérben mégis sokan a régi korszak újrafestését látják. Tovább hatnak a 

nacionalista tendenciák. A társadalom fél a létbizonytalanságtól, ami az ingatag kormányzatot mérsékletre inti a 

gazdasági szerkezetváltás terén. Románia eddig „kapun belüli munkanélküliséggel” kötötte le azt a munkaerő-

fölösleget, amelyet pl. Jugoszlávia vagy Törökország vendégmunkásként külföldre bocsátott. A határok 

nyitottabbá válásával Romániából is megindult a munkavállalási célú emigráció, amelyben a nemzetiségeknek 

hely- és nyelvismeretük folytán helyzeti előnyük van; ez azonban egyszersmind erősebb számbeli 

fogyatkozásukat is jelenti. 1990 óta tömegesen jöttek létre kis magánvállalkozások, viszont a szocialista 

nagyipar „dinoszauruszai” iránt a külföldi tőke kevés érdeklődést mutat, és privatizációjuk a 90-es évek végéig 

igen vontatottan haladt. Számos vállalat csődje miatt 1998-ra 10% fölé nőtt a munkanélküliség, s ugyanez év 

végéig mindössze 4,2 Mrd dollár működőtőke érkezett az országba; azóta viszont erősen felgyorsult a gazdasági 

fejlődés. A mezőgazdaságban a régi tulajdonosok kártalanítása, a földbirtokok reprivatizációja csak részlegesen 

történt meg, átfogó és halogatva végrehajtott törvényt erről csupán 2000 elején hoztak. 

Románia helyzetét a jövőben erősítheti, hogy úgy tűnik, Európa gazdagabbik fele felvállalja a keleti-délkeleti 

perifériák integrálását. Ez a szintén az európai centrumhoz felzárkózni igyekvő Magyarország és az 

összmagyarság számára is kedvező lehet, így tompítva a két szomszédos ország immár hagyományos, mindkét 

fél számára súlyos terhet jelentő szembeállítását. 

4.3. 3. Homogén nemzetállam vagy etnikai pluralizmus? 

Az I. világháború végén létrejött Nagy-Romániát megalkotói „az összes románok államának” szánták, ahol a 

nemzeti kisebbségek legfeljebb az „együttélő népcsoport” státusára tarthatnak igényt. A két világháború közötti 

Románia 1940-ben lényegében szétesett; ez a II. világháború óta még határozottabb homogenizációs 

törekvésekre sarkallta a románság nacionalista köreit. 

A románságon belül máig követhetők a havasalföldiek – oltyánok és muntyánok –, a moldovánok, valamint az 

erdélyi, a bánsági és a partiumi románok egymástól eltérő jegyei. Az I. világháború óta eltelt évtizedek 

homogenizációja mindenekelőtt a románság összekovácsolását célozta (akár az államkereten kívül maradt 

nyelvtestvérekről való teljes vagy részleges lemondás árán is). A hivatalos román történetírás és földrajz 

gyakran áltudományos érvekkel szolgálta az egységes nemzettudat megalapozását. A történészek a dákoromán-

elmélettel 2000 évnél régebbi gyökereket adtak népüknek a mai államterületen; a földrajzosok pedig a 

geopolitikai törekvések „természettudományos” alapját vetették meg („A Tiszától a Dnyeszterig román hegyek 

anyagát terítették szét a folyók”). A nemzeti kisebbségeknek e konstrukcióban csak a betelepült jövevény, 

illetve az etnográfiai színezőelem szerepe jutna. 
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Románia már az I. világháború előtt sem volt etnikailag homogén ország: a lakosság kb. 5/6-át kitevő románok 

mellett a fővárosban és Moldvában zsidók, Moldvában csángómagyarok, Dobrudzsában törökök, tatárok, 

bolgárok, görögök és lipovének, Havasalföldön bolgárok és görögök, valamint országszerte cigányok is éltek. A 

két világháború közti Nagy-Romániában a nemzetiségek együttvéve közel 1/3-os arányt értek el, és politikai 

jelentőségük is megnőtt (magyarok, németek, oroszok, ukránok, valamint az előbb felsoroltak). A Kárpátokon 

belüli országrész lakosságának 1910-ben csak 52%-a volt román, míg a magyarok 32, a németek 11%-ot tettek 

ki. 

A II. világháború után a lakosság etnikai képe egyszerűsödött: az oroszok, az ukránok és a bolgárok zöme 

elkerült Romániától. A közel 1 milliós zsidóság részben a II. világháborús népirtásnak esett áldozatául, részben 

a hatvanas években Izraelbe távozott. Az 1930-ban még 800 ezres németségnek a többszöri kitelepülési 

hullámok nyomán végsőkig elöregedett maradványa 40 ezer fő körül mozog; sok évszázados kultúrájuk eltűnése 

pótolhatatlan veszteség, nemcsak a dél-erdélyi városok számára. A magyarság számát – a kivándorlás23és az 

asszimilációs veszteségek ellenére – ma másfél millió főre becsülhetjük. A romániai etnikumok számbeli 

viszonyait a népszámlálások erősen torzított formában tükrözik; a legalább 2 millió főre becsülhető cigány 

kisebbségből pl. a 2002-es népszámlálás alig 400 ezer főt mutatott ki, a magyarok lélekszámát pedig 1,43 

millióban határozta meg. 

A romániai magyarok 1952–1968 között a Marosvásárhely székhelyű Magyar Autonóm Tartomány keretében 

(ahol a magyar lakosság aránya meghaladta a 70%-ot) területi önigazgatással is rendelkeztek, bár ennek 

mértékét a nacionálkommunista diktatúra a lehető legszűkebbre igyekezett szabni. Az 1968-as megyésítés óta a 

magyarok csak Hargita és Kovászna megyében képeznek többséget (86, illetve 75%). Kisebb-nagyobb számban 

Erdély valamennyi megyéjében jelen vannak, és a moldvai csángók, illetve a nagyvárosok magyar szórványai 

révén a Kárpátok külső oldalán is élnek (88. ábra). 

                                                           
23 Az I. világháborút követően mintegy 200 ezer, a II. világháború végén 125 ezer magyar menekült el Erdélyből. Az 1989 és 2002 között 
áttelepült, kivándorolt magyarok száma pedig 110 ezerre tehető. 
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88. ábra  > A magyar nemzetiség aránya Erdély megyéiben és városaiban (1910, 2002) 

A romániai magyarságot történeti-földrajzi alapon a következő fő csoportokra oszthatjuk: 
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a) A Magyarországgal szomszédos partiumi határsáv tömbben élő magyarsága (elsősorban Bihar és Szatmár 

megyékben, Nagyvárad és Szatmárnémeti központokkal). 

b) A központi és a székelyföldi magyar nyelvtömbök között, a Szilágyságban, Máramarosban, a régi erdélyi 

vármegyék (Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda, Küküllő, Fehér, Hunyad), valamint az egykori szász 

Királyföld helyén és a Maros–Temes vidékén élő, románokkal, illetve helyenként másokkal is kevert magyar 

lakosság; e szórványokban és nyelvszigetekben élő magyarság legfontosabb központja Kolozsvár. 

c) A székelyföldi nyelvtömb: az egykori székely székek ma is többséget képező székely magyarjai, akiknek 

körében csak az utóbbi idők iparfejlesztő kampányai során jelent meg jelentősebb számú románság. Nem 

véletlenül lett éppen Marosvásárhely, a Székelyföld akkor még 52:48 arányban magyar–román lakosságú 

központja a magyar autonómia elleni 1990. márciusi pogrom színhelye: a túlnyomóan magyarlakta Hargita és 

Kovászna megye ugyanis Maros megye marosszéki részével kibővítve még ma is lehetővé tenné a területi 

autonómia helyreállítását. A jelenleg mintegy 700 000 székely a romániai magyarság legöntudatosabb része. 

Egykori katonai (határőr) szervezettségük nyomai máig kimutathatók. Területükön a megyék helyett székek 

(Udvarhelyszék, Csíkszék, Marosszék, Aranyosszék, Háromszék) szerveződtek, amelyek a helybeliek tudatában 

máig létező egységek. 

Az „együttélő magyarság” (az a–b csoportok) és a székelység számára az élet sok tekintetben különböző 

feltételeket kínál. Míg az előbbieket nyelvhasználatának korlátozása és a románosítás vagy a spontán beolvadás 

(asszimiláció) erősen fenyegeti, a székelység egyelőre őrzi a magyar nyelvtömb kompaktságát és népmozgalmi 

adatai is kedvezőbbek.24 Fontosabb városaik még magyar többségűek, bár 90% fölött magyarlakta város már 

csak egy-kettő akad. A szórványok számára az elzárkózás a munkahelyteremtő beruházásokból való kimaradást 

jelenti, az ipartelepítéssel viszont nő a nyelvvesztés veszélye. A székelyek számára az általuk eleddig hasztalan 

követelt területi autonómia a gazdasági fejlődés fő áramába való bekapcsolódást, az elvándorlás és az 

értelmiségvesztés megállítását szolgálná. 

d) A magyarság legkeletibb csoportját a moldvai csángók képezik. E negyedmilliós etnikumból alig 60–80 ezren 

beszélnek magyarul, a római katolikus valláshoz való szívós ragaszkodásuk folytán azonban a román nyelvű 

csángók is élesen elkülönülnek ortodox környezetüktől. A moldvai magyarságot a népszámlálások nem mutatják 

ki, intézményeik, érdekképviseleti szerveik nincsenek. 

Eredetüket homály fedi: jelenlétük oklevelekkel a XIII. század óta bizonyítható, egyes vélemények szerint 

alaprétegük az etelközi magyarság leszármazottja. A csángók magukat „Magyarország szegén”helyezik el, ami 

egykori határőr szerepükre utal. A „csángó”etnonima is valószínűleg járőröző határőrt (csángálót) jelent; ez 

egyébként a székelység peremén élő, és történetileg Erdélyhez tartozó barcasági (tízfalusi) és gyimesi csángókra 

is vonatkozik. A moldvai csángók a középkorban a mainál jóval nagyobb területen, a Dnyeszterig szétszóródva 

éltek; a legtöbb moldvai város alapítói voltak (sok helyen a szászokkal együtt). Mára két nagyobb csoportjuk 

maradt fönn: a székelységgel szorosabb kapcsolatot tartó, a magyar nyelvet inkább megőrző déli csángók Bákó 

környékén, a Szeret, a Tatros, a Tázló és az Ojtoz mellékén; a felső-tiszai és észak-erdélyi magyarsággal rokon, 

elzártságuk folytán archaikusabb és inkább asszimilálódott északi csángók Románvásár (Roman) és Jászvásár 

(Iaşi) körül élnek. Összesen több száz falujuk van. A XVI. század óta hiányoznak e vidékről a magyar ajkú 

papok, iskoláik pedig csak a II. világháború utáni néhány évben működtek magyarul; anyanyelvi értelmiség 

híján románosodásuk előrehaladt és sok helyen már visszafordíthatatlan tény. A „csángósodás”, mint az 

értelmiségét vesztett nép kiszolgáltatódása azállamnemzetbe olvadásnak, a határon túli magyarság más 

csoportjait is veszélyezteti. A csángók mégsem „kihaló” etnikum: magas népszaporulatuk biztosítja 

fennmaradásukat, Moldván belüli központi helyzetük folytán pedig jó esélyük van a gazdasági versenyben való 

helytállásra is. Bár a nyelvvesztés folytán a magyarsághoz kötő szálak lazulnak, a csángók századunkban is a 

híd szerepét tölthetik be a magyar és a román nép között. 

A többi nemzetiség közül kiemelésre kívánkozik a számban a 90-es évek exodusa után drasztikusan 

megfogyatkozott németség: az erdélyi szászok (Nagyszeben központtal) a XII., a bánsági és szatmári svábok 

(Temesvár, illetve Nagykároly központtal) a XVIII. század óta élnek szűkebb hazájukban. A Bánságban, amely 

kontinensünk etnikailag legkevertebb régiója, élnek még szerbek, bolgárok, szlovákok, csehek és ukránok is. 

Utóbbiak nagyobb számban találhatók az északi határok mentén Máramaros és Suceava megyékben. Dobrudzsa 

jellegzetes népcsoportjai a törökök, a tatárok és az orosz ajkú lipovének. 

                                                           
24 Az erdélyi magyarság körében 1982 óta mutatkozó természetes fogyás a székelyeknél csak az 1990-es években jelentkezett, s csekély 
mértékű maradt; emellett a szülőföldjükhöz való ragaszkodás miatt kivándorlási hajlamuk is kisebb az átlagnál. 
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Vallási tekintetben Románia az ortodoxia és a nyugati kereszténység érintkezési területe. A lakosság közel 90%-

a a román ortodox egyház híve. Az észak-erdélyi románok II. világháború után megszüntetett görögkatolikus 

egyháza néhány éve ismét szabadon működik ugyan, de híveinek aránya 8-ról 1%-ra olvadt. A római 

katolikusok (magyarok, csángók, svábok) és a reformátusok (szinte kizárólag magyarok) 5, illetve 3,5%-ot 

tesznek ki. A lutheránusokat az erdélyi szászok és a szászföldi magyarok képviselik. Erdélyi eredetű protestáns 

egyház az unitáriusoké (mind magyarok). Terjedőben vannak különböző protestáns szekták is. A kisebb 

felekezetek közül megemlítendők az örménykatolikusok (többek között az erdélyi Szamosújváron és 

Erzsébetvárosban), a mohamedánok (Dobrudzsában) és a zsidó közösség (10 ezer fő, főleg Bukarestben). 

4.4. 4. A népesség- és településföldrajz alapvonásai 

Románia lakossága a mai országterületen 1930-tól 1992-ig 14,1-ről 22,8 millió főre növekedett. Az utóbbi 

évtizedben viszont a természetes szaporodást fogyás váltotta fel (2001-ben a születési arányszám 10,0‰, a 

halálozási ráta 12,0‰ volt), és a vándorlási mérleg is tetemes veszteséget mutat, így a népesség több mint 1 

millióval fogyatkozott. 

Az utóbbi hatvan esztendő során Románia népességében világosan kirajzolódik a demográfiai átmenet. A 

születési ráta az 1930. évi 34,1‰-ről 1966-ra már 14,3‰-re esett, az akkor bevezetett drasztikus 

születésszabályozási tilalmak hatására azonban a következő években csaknem megkétszereződött, és lassú 

csökkenéssel mérséklődött a mai szintre. Az 1970 körül született „Ceauşescu-gyermekek” ma fiatal felnőttként a 

rendszerváltással küszködő román gazdaság munkaerő-elhelyezési gondjait növelik. A halálozási arányszám az 

1930-as szintről 1960 körül már 10‰ alá esett, majd 1980-tól kezdve valamelyest emelkedett; ebben a 

születéskor várható élettartam (70 év) változatlan szintje mellett a korösszetétel lassú öregedése játszik közre. A 

születési arányszámban jelentős területi különbségek vannak: a legmagasabb értékek Moldvában mutathatók ki, 

és ez az egyetlen országrész, ahol a népesség természetes szaporodása még tart. 

A romániai magyarság demográfiai helyzetéről csak nagyvonalú képet alkothatunk: a Székelyföldön és a 

csángók között a természetes szaporodást stagnálás vagy lassú fogyás váltotta fel. Bihar és Temes megyében az 

utóbbi évtized folyamán, a kalotaszegi magyarság körében pedig már régóta erős fogyatkozás mutatható ki. 

A migráció a szocialista korszakban milliós tömegeket mozgatott: a lakosság harmada, a városi lakosságnak 

pedig fele születési helyétől különböző helységben él. A fő migrációs központok a nyugati országrész és a 

nagyvárosok voltak, míg az elvándorlás forrásai a főként északkeleti, túlnépesedett agrárvidékek. 

Románia földjén 2003-ban 269 város (közülük 98 ún. municípium, azaz megyei jogú város) és mintegy 2700 

község található; az utóbbiak keretébe több mint 13 ezer falu tartozik. 

A legrégibb tengerparti görög gyarmatvárosok – Histria, Tomis – a Kr. e. VII. századig, Erdély és Olténia 

néhány helysége a dák–római korig vezeti vissza városi múltját: Sarmizegetusa – Dácia fővárosa a mai Hunyad 

megyében, Kolozsvár (Napoca), Torda (Potaissa), Gyulafehérvár (Apulium), Turnu Severin (Drobeta) stb. A 

népvándorlás kori településhálózatról csak szórványos adatok vannak; a római kor városainak folyamatos 

fennállása nem bizonyítható. A magyar államalapítás korában már jelentős szerepet játszott Gyulafehérvár, és a 

XIII. századra – sok helyen szász közreműködéssel – létrejöttek Erdély városhálózatának alapjai (Kolozsvár, 

Beszterce, Szeben, Brassó). Moldva és Havasalföld első városai a XIV. századra alakultak ki a hegylábakhoz 

húzódó fejedelmi udvarok körül. A feudális városok létalapját az igazgatási, a kereskedelmi, a kézműves és 

helyenként – pl. az Erdélyi-érchegység Aranynégyszögében – a bányászati funkció jelentette. A középkori 

városállományt a kapitalista korszak szelektálta: a vasút föllendített egyes városokat (pl. Temesvár, Brassó, 

Craiova), míg mások vasút hiányában lehanyatlottak (Szék, Vizakna). A hunyad– bánsági iparvidéken 

létrejöttek az első kapitalista iparvárosok (Petrozsény, Brád, Resica). A XX. században folytatódott a 

közlekedési-kereskedelmi gócok növekedése, főleg a vásárvonalak mentén (Temesvár–Arad–Nagyvárad–

Szatmárnémeti; Craiova–Bukarest–Iaşi), a kikötőknél (Constanŝa, Galaŝi, Brăila) és a hágóalji csomópontokban 

(Brassó, Bacău). Az olajipari fellendülés egész várossorozatot hozott létre a Prahova völgyében. „Zöldmezős” 

szocialista városok alapítására is akad példa (a Brassó megyei Győzelemváros [Victoria], a Bákó megyei Oneşti 

stb.). Jellegzetes kisvárosi típusok még a vasutasvárosok – Piski (Simeria, Hunyad megye), Paskán (Paşcani, 

Iaşi megye) –, valamint az iparosítástól megkímélt hegyvidéki és tengerparti üdülőhelyek. 

A napjainkra kialakult, megyénként 4–14 tagból álló városállomány az ország lakosságának 56%-át tömöríti. A 

városok néhány kisebb körzet kivételével az ország egészét elegendő sűrűséggel hálózzák be. A romániai 

városhálózat nagyság szerint is viszonylag kiegyenlített: a kétmilliós Bukarestnek kellő ellenpólust képeznek a 

300–400 ezer lakosú regionális központok (Brassó, Kolozsvár, Temesvár, Craiova, Iaşi, Galaŝi és Constanŝa). A 
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megyeszékhelyek zöme a 100–300 ezres, a többi m nicípium a 40–100 ezres kategóriába esik. A legkisebb 

városoknak alig 2–3 ezer lakosuk van. 

A faluhálózat úgy alak, mint funkció szempontjából a legváltozatosabb típusokat foglalja magában. A román 

gyakorlat 4000 lakos fölött „nagyon nagy”, 1500–4000 lakos között nagy, 500–1500 lakos között közepes és 

500 lakos alatt kis falvakról beszél. A kis falvak közé számítják az egyes vidékeken – így az Erdélyi-

középhegységben, a mócok földjén – elterjedt tanyás településeket is. A Ceauşescu-korszaknak a falvak 

tömeges felszámolására törekvő rossz emlékű település-szisztematizálási tervei (amelyek egyébként csak 

radikális előirányzataikban különböztek más szocialista országok hasonló „koncepcióitól”) 1989 óta lekerültek a 

napirendről. 

4.5. 5. Gazdaságföldrajzi áttekintés 

Románia a szocialista korszakot ipari-agrár országként zárta, túlságosan magas ipari részaránnyal, nagy 

jelentőségű mezőgazdasággal és viszonylag fejletlen tercier ágazatokkal. Az ipar részesedése 1990-től mind a 

foglalkoztatásban (2004-ben 30%), mind a GDP-hez való hozzájárulását tekintve (36%) hanyatlott, s ezzel a 

mezőgazdaság amúgy is túlsúlyos szerepe felértékelődött: a keresők 36%-ával így is csupán a GDP 14%-át 

állította elő. Az agrárkeresők kiugróan magas száma a mezőgazdaság munkaerő-tartalék szerepével és 

elmaradott műszaki színvonalával magyarázható (89. ábra). (Az ipari üzemek sorozatos csődje, bezárása után 

több százezren tértek vissza a kisparaszti gazdálkodáshoz; szinte példa nélküli módon a 90-es évek első felében 

másfélszeresére duzzadt az agrárkeresők aránya!) 
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89. ábra  > A mezőgazdasági keresők aránya (A) és a munkanélküliség (B) 2003-ban, megyénként. (Az A térkép 

a megyéket, a B térkép a megyeszékhelyeket tünteti fel) 

A mezőgazdaság üzemi formái között már a 90-es évek kezdetén megjelentek a kisparaszti birtokok, miután az 

első ún. restitúciós törvények 10 hektár termőföld, illetve 1 hektár erdő visszaigénylését tették lehetővé a régi 
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tulajdonosok számára. A 2000 januárjában életbe lépett újabb törvény ezeket a határokat 50, illetve – erdőbirtok 

esetében – 10 hektárra emelte, és ha az eredeti tulajdon már nem juttatható vissza, az állami földalapból való 

kártalanítást vagy a pénzbeni kártérítést is előírta. Bizonyos korlátozással intézkedtek az államosított egyházi 

birtokok visszaadásáról, valamint a Monarchia idején a Székelyföldön különösen jelentőssé vált ún. 

közbirtokossági tulajdon (főként erdők, legelők) teljes egészében történő visszaállításáról is. E nagyon 

megkésett törvény végrehajtása és a földtulajdon-viszonyok végleges újjárendezése azonban minden bizonnyal 

még hosszú ideig elhúzódik. 

A mezőgazdaság termelési körzetei elsősorban a domborzathoz igazodnak. A gabonatermesztés legjobb 

területei a nyugati alföldi határmellékeken és a Román-alföldön találhatók; fontos termelőkörzetek még Moldva, 

Dobrudzsa és az Erdélyi-medence is. A búza (2–3 M t) és a kukorica (9–10 M t) országszerte megterem, kivéve 

a magasabb hegyvidéket; a legjobb termésátlagot búzából Argeş, kukoricából Braila és Ialomiŝa megyék érik el. 

A kukorica – főként a Regátban – élelemgabona is. Az ország – bár adottságai az exportra is alkalmassá tennék 

– gyakran gabonaimportra szorul. 

Az ipari növények közül legfontosabb a napraforgó; termőkörzetei a búzáéval azonosak. Az olajos növények 

közül terem még repce (a Baraganon és Dobrudzsában), szója (a Román-alföldön) és ricinus (a Román-alföldön 

és Dobrudzsában). A cukorrépa a síkságoktól a hegyközi medencékig szélesen elterjedt; a körzetek a 

cukorgyárak köré szerveződtek. A textilnövények közül a kender főként az alföldi peremvidéken, a len a székely 

medencékben, a Küküllők dombságán és a Szucsávai-dombságon termeszthető. 

A burgonya (székelyesen: pityóka) a magasabb fekvésű kárpátközi medencék fő terménye. Zöldségtermesztő 

körzetek a fogyasztópiachoz, a mikroklímához és a hagyományokhoz igazodva az ország minden részén 

kialakultak; a földgáz felhasználásával elterjedt az üvegházi kertészkedés is. A gyümölcstermesztés főleg a 

dombvidékekre, a szőlő a délies lejtőkre jellemző. A borvidékek közül említésre méltó Erdélyben Aradhegyalja 

és a Küküllővidék, Olténiában Drăgăşani környéke, a Kárpátkanyarban Odobeşti, a Moldvai-hátságon Kotnár 

(Cotnari), Dobrudzsában pedig Basarabi (Murfatlar) körzete. 

Az állattenyésztés a növénytermesztésnél sokkal inkább megsínylette a 90-es évek piacvesztését és a 

rendezetlen tulajdonviszonyokat; az állomány létszáma erősen csökkent (2004-ben 2,8 M szarvasmarha, 5 M 

sertés, 7,4 M juh, 76 M baromfi). A szarvasmarha főleg a dombsági, a sertés a síksági megyékben jellemző, míg 

a juhállomány egyaránt elterjedt a magashegységi, a domb- és a síkvidéki legelőkön. A magángazdálkodás 

reneszánszával megnőtt viszont a lóállomány (891 ezer), amely a fuvarozásban s a talajművelésben is komoly 

szerepet játszik. Erdélyben és Havasalföldön bivalyt is tenyésztenek. Az intenzívebb gazdálkodást folytató 

erdélyi megyékre az állattenyésztés viszonylag magas aránya jellemző. A mezőgazdaság hagyományos 

kiegészítő ágai a méhészet (Román-alföld) és a selyemhernyó-tenyésztés (Bánság). A halászat fő körzetei: a 

Fekete-tenger, a Duna-delta és a dombvidékek (az Erdélyi- és a Moldvai-Mezőségen több száz halastó 

található). 

Az ipar területi eloszlása Romániában a szocialista korszak nagy beruházásai nyomán alapjaiban megváltozott. 

Az egykori kárpáti országhatár mindkét oldalán vannak iparvidékek és agrárjellegű körzetek egyaránt, de a 

legmodernebb, szakképzett munkaerőre támaszkodó ágak a régebbi termelési hagyományok nyomán – a főváros 

mellett – ma is elsősorban Erdélyben, főként a brassói és a temesvári körzetben működnek. 

Románia II. világháború előtti ipartengelye Bukaresten kívül az egyik irányban Ploieşti kőolajiparát, Brassó 

nehéz- és Nagyszeben könnyűipari körzetét, a hunyad–bánsági vaskohászati komplexumot, valamint Temesvár 

és Arad gép- és könnyűiparát, a másik irányban pedig a kikötővárosokat (Konstancát, Brăilát és Galacot) 

foglalta magában. Ezenkívül jelentősebb iparral csak Iaşi, Craiova, Nagyvárad és Kolozsvár rendelkeztek, de 

ezek sem voltak kimondottan ipari jellegű városok. 

A szocialista iparosítás során új ipari központok és körzetek jöttek létre Moldvában (Bacau–Oneşti–Piatra 

Neamŝ háromszög) és a Havasalföldön a Ploieşti–Craiova közötti sávban, valamint a Zsil és az Olt völgyében. 

Színesfémipari körzet alakult ki Nagybánya központtal és vegyipari körzet az Erdélyi-medencében. 1967-ben 

hirdették meg az ország összes megyéinek iparosítási programját, s a következő két évtizedben a beruházások 

súlypontját a legkevésbé fejlett megyék képezték. Ezek felzárkóztatása kétségkívül látványos statisztikai 

eredményekkel és nagy népességmozgásokkal járt, a sok helyen gyökértelen, anarchikus és szerkezetében 

anakronisztikus ipartelepítés létesítményeit azonban a piacgazdaság keményen megrostálta. Már az átalakulás 

kezdeti, igencsak vontatott szakaszában nyilvánvaló lett a szénbányászat és a vaskohászat, a túlfejlesztett 

nehézgépgyártás és vegyipar mély válsága, amely épp a szocialista kor leginkább dédelgetett régióit taszította 

elszegényedésbe. 
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A gazdaságtalan bányák tömeges bezárása Romániában 2000-ben kezdődött. A rendszerváltáskor még 445 ezer 

főnek munkát adó ágazat létszáma 2007-re 33 ezerre olvadt. Az elnéptelenedő bányavidékekről a bányászok 

tízezrei vándoroltak ki, s lettek vendégmunkások az EU nyugati tagállamaiban. Az ércbányákat privatizálják, és 

állami támogatásra már csak a megmaradt kőszén- és uránércbányák számíthatnak. 

A hanyatló tendenciájú bányászat még mindig sokféle értékes nyersanyagot ad a gazdaságnak. A Kárpátok 

külső oldalát szegélyező kőolajtelepek a rablógazdálkodás folytán már kimerülőben vannak (kb. 5–5,5 M t). A 

földgáz hatalmas mennyiségben fordul elő az Erdélyi-medencében, itt évente közel 10 Mrd m³ metánt hoznak 

felszínre; ezenkívül kb. 3 Mrd m³ kísérőgáz származik a kőolajtelepekből. Barnakőszenet (2,5 M t) zömmel 

Petrozsény körzetében, lignitet a szubkárpáti övezetben bányásznak (30 M t). Kősó (2,5 M t) a Kárpátok 

mindkét oldalán bőséggel fordul elő. Jelentős a vasérc (Bánsági-hegyvidék), a polimetallikus ércek (Erdélyi-

érchegység és Nagybánya vidéke), a Kárpátokban többfelé kiaknázott rézérc, valamint a bihari bauxit és a 

különböző építőanyagok bányászata. Az uránérc kitermelése a Bihar-hegységben és a Szörényi-érchegységben 

folyik. 

A villamosenergia-termelés (2003-ban 57 Mrd kWh) valamivel több mint 1/5-ét a vízerőművek szolgáltatják. A 

legnagyobb hőerőművek Olténiában lignitbázisra települtek. A legfontosabb vízerőműrendszerek a Dunán, az 

Olton, az Argeşen és a Besztercén működnek. Az első atomerőmű – amely a természetes uránnal működő 

kanadai CANDU-reaktortípusba tartozik – Cernavodánál (Dobrudzsa) 1995-re készült el (660 MW), és bővítése 

folyamatban van. 

A sokáig favoritként kezelt kohászat 1990-ben még csaknem 10 millió tonna acélt állított elő, azóta súlyos 

visszaesésben van (2004-ben 5,6 M t). Fő telephelyei Galaţi és a hunyad–bánsági körzet. A szintén válsággal 

küzdő, túlméretezett vegyi kombinátok az Erdélyi-medencében, Moldvában és Havasalföldön létesültek. 

A gépipar – főleg alkatrészgyártó üzemek révén – immár az egész országban megtalálható. Néhány kiemelkedő 

központja: Bukarest, Brassó és az erdélyi nagyvárosok, Ploieşti (kőolajipari gépek), Piteşti (Dacia autógyár), 

Craiova (Oltcit) és a kikötővárosok (hajógyárak). 

A könnyűiparból kiemelhető a faipar – melynek kombinátjai a kárpáti erdőségekhez és a nagyvárosokhoz 

kapcsolódnak –, továbbá a textilipar (Bukarest, Dél-Erdély) és a bőr-, cipőipar (Bukarest, Temesvár, 

Kolozsvár). Az iparosítás első lépcsőjét képviselő ruházati és élelmiszeripar, valamint az építőanyag-ipar nagy 

területi szóródást mutat. 

Románia közlekedési rendszerében a vasút napjainkig megőrizte vezető szerepét: teljesítménye minden 

vonatkozásban felülmúlja a közutakét. A vasút- és a műúthálózat egyaránt a domborzathoz (völgyekhez, 

hágókhoz, hegylábvonalakhoz) igazodik. A vasúthálózat sugaras-gyűrűs rendszerű, középpontja az excentrikus 

fekvésű főváros. Egyes hiányzó összekötő és bekötő vonalak építésével a hálózatot (11 365 km) még a XX. 

század második felében is bővítették. 

A műúthálózat többé-kevésbé a vasutakkal párhuzamos fővonalakból és a kor igényeitől messze elmaradó, rossz 

állapotú bekötőutakból áll. A nemzetközileg fontos tranzitutak a magyar, illetve az ukrán határról Bulgária (a 

giurgiui átkelőhely) felé vezetnek. Az ország első autópályája Bukarest és Piteşti között az 1970-es években 

készült el. Az Erdélyt átszelő két (északi és déli) tervezett autópálya építése a kezdeti munkálatoknál tart. 

A vízi szállítás gócpontjai: Constanŝa, Brăila és Galaŝi. A dunai hajózás lehetőségei a 70-es évek óta 

nagymértékben javultak a Vaskapu-szabályozás révén. A dunai vízi utat 300 km-rel rövidítő Duna–Fekete-

tengeri-csatorna 1985-re készült el; eddig nem érte el fő célját, a dunai hajózás nagy részének Románia 

belsejébe való átterelését. 

A légi forgalom Bukarestben összpontosul: a Băneasa repülőtér fogadja a nagyobb vidéki városokból érkező 

belföldi járatokat, az Otopeni repülőtér a nemzetközi összeköttetéseket szolgálja. Néhány nagyobb város – pl. 

Szatmárnémeti és Temesvár – szintén bekapcsolódott a nemzetközi légi forgalomba. A csővezetékes 

szállításnak a kőolaj és a földgáz terítésében országszerte nagy jelentősége van. 

Románia külkereskedelme volumenében Magyarországénak a felét sem éri el. Az autarkiára törekvő 

gazdaságpolitika évtizedeken át fékezőleg hatott a román külkereskedelemre, amely ráadásul a rendszerváltás 

óta a kelet-közép-európai régió többi országához hasonló, ám még súlyosabb szerkezet- és irányváltási 

problémákkal küzd. A 80-as években a fogyasztási cikkek behozatalának korlátozásával és az export 

erőltetésével jelentős külkereskedelmi többletet sikerült elérni; ez a rendszerváltás óta passzívumba fordult és 

növekvő eladósodást vont maga után. 



 Kelet-Közép-Európa és Délkelet-

Európa (A volt szocialista országok) 
 

 303  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2004-ben az export 1/5-ét fémek és ásványi anyagok, immár alig 1/5-ét gépek és berendezések, 29%-át 

szövetek, ruházati cikkek és bőráruk tették ki. Figyelemre méltó, hogy az ásványkincsekben viszonylag gazdag 

ország behozatalának fő tételei az energiahordozók, ásványi anyagok, illetve fémek (21%) és csak ezt követik a 

gépek, gyári berendezések és vegyipari termékek. Magyarországgal a román külkereskedelemnek alig 4%-a 

bonyolódik le, ami jócskán a lehetőségek mögött marad. 

4.6. 6. Kárpátokon kívüli országrészek: Havasalföld, Moldva, 
Dobrudzsa 

Románia Kárpátokon kívüli országrészei: a Déli-Kárpátoktól a Dunáig terjedő Havasalföld,25a Keleti-Kárpátok 

előterében fekvő Moldva26és a Duna jobb partján elterülő Dobrudzsa.27Havasalföldön belül az Olt folyó választja 

el a két külön régiónak számító Olténiát és Munténiát; a megyehatárok azonban nem az Oltot követik. A Déli-

Kárpátok, a Duna és az Olt által közrezárt Olténia történeti neve Kis-Oláhország, a tőle keletre Moldváig és 

Dobrudzsáig nyúló Munténiáé Nagy-Oláhország volt; ez utóbbi keretei közé tartozik a főváros, Bukarest is. 

Beosztásunk – amely történeti-földrajzi alapon nyugszik – csak egy helyen tér el számottevően Románia 

hivatalos régióhatáraitól: az utóbbi felosztás ugyanis Dobrudzsa területét növelte meg Dél-Moldva és 

Északkelet-Munténia megyéivel. 

4.6.1. Munténia 

A román főváros, Bukarest   (Bucureşti) az ország déli részén, a román–bolgár határt képező Dunától alig 70 

km-re, az Argeş vízrendszeréhez tartozó Dîmboviŝa és Colentina folyók mellett helyezkedik el. A Román-alföld 

közepén, a Duna és a kárpáti hegylábvonal között félúton, a Brassót a gyurgyevói révvel összekötő régi 

kereskedelmi út mellett növekedett naggyá. Első említése a XV. századból való; a XVII. század közepétől 

szerepelt Havasalföld, majd 1862-től Románia fővárosaként. Az I. világháború előtt még csak negyedmilliós 

város lélekszáma igen gyorsan növekedett; Bukarest lakosainak száma a 90-es évek némi csökkenése után még 

mindig közel 2 millió (1 926 000 fő [2002]). 

Bukarest az ország politikai, gazdasági és társadalmi életének központja. Itt összpontosul Románia iparának 1/8-

a. Egyes ágazatokban még nagyobb arányt képvisel: a gép-, a vegy-, a textil- és a bőr-, cipőipar termelésének 

15–20%-át, egyes szakképzett munkaerőt igénylő ágaknak (így az optikai, az elektronikai, a kozmetikai és a 

nyomdaiparnak) felét adja. A város ipari övezete gyűrűszerűen veszi körül a centrumot. Újabban ismét 

föllendülőben van a város hagyományos kereskedelmi szerepköre. Bukarest excentrikus fekvése ellenére 

Románia közlekedéshálózatának a gyújtópontja. 

Bukarestnek európai rangú oktatási, tudományos és kulturális intézményei vannak (egyetem, nemzeti könyvtár, 

akadémia, múzeumok, színházak). Itt működik a Romániai Magyarok Demokratikus Szövetségének központja, 

valamint a nemzetiségi könyvkiadást a legszűkösebb időkben is magas színvonalon művelő Kriterion Kiadó. Itt 

jelenik meg a Romániai Magyar Szó, Kelet-Közép-Európa legnagyobb példányszámú nemzetiségi napilapja. A 

város lakosságában érdekes színfoltot képező magyarság kb. 20 ezer főt számlál. 

Bukarest városképében az utóbbi évtizedekben megfogyatkozott régi elemek a bizáncibalkáni örökséget 

képviselik. Ez ötvöződik a két világháború közti franciás nagyvárosi formákkal és a szocialista korszak 

nagyszabású építkezéseivel (pl. új, gigantomániás államigazgatási negyed). Bukarest földrengésveszélyes 

helyen fekszik: legutóbb 1977-ben pusztított súlyos földrengés. 1989 decemberében a kelet-európai 

rendszerváltás legdrámaibb epizódjának színhelye volt: lakói súlyos véráldozatot hoztak Románia demokratikus 

átalakításáért. 

A Munténiai-síkság(6 megye, 25 064 km², 2 millió fő) Románia legkevésbé fejlett alkörzete, ahol a kikötőket és 

néhány belső központot leszámítva jelentősebb iparról még nem beszélhetünk. 

Az alkörzet legnagyobb városa Brăila (216), Havasalföld dunai kapuja. A moldvai Galaccal agglomerálódó 

város a Duna-delta nádját feldolgozó kombinátról híres, nagy hőerőműve és egyéb üzemei is vannak. A másik 

                                                           
25 Havasalföld a magyar tájszemléletben a Havasokon (a Déli-Kárpátokon) túli terület: Havas-elve... Havas-elföld... Havasalföld. Román 

megfelelője: Ŝară Românească. 
26 Moldva (románul: Moldova) a Keleti-Kárpátok és a Dnyeszter között terül el. A Prut és a Dnyeszter között elterülő Besszarábia, valamint 

a Moldva északnyugati részén fekvő Bukovina a történeti Moldva szerves részei. 
27 Dobrudzsa (Dobrogea) történetileg Bulgária tartozéka volt; 1878-ban került az akkor még török–bolgár többségű tartomány nagyobbik 
része Romániához. 1913–1940 között Dél-Dobrudzsa (románul: Cadrilater) is Romániához tartozott. 
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jelentősebb város a Duna-parti vegyipari központ, Giurgiu (Gyurgyevo, 71), amelyet a bulgáriai Ruszéval a 

román–bolgár Duna-szakasz egyetlen hídja köt össze. 

A Munténiai-síkság mezőgazdasága a kitűnő csernozjom talajra, valamint az aszályos nyarak kockázatát 

kiegyenlítő öntözőművekre támaszkodik; így vált a napraforgó és a cukorrépa fő termőkörzetévé, ahol igen 

jelentős és sokoldalú az állattenyésztés is. A fővárostól keletre terül el a Bărăgan száz éve még csak 

birkalegelőnek használt lösztáblája, amelyet ma Románia legfontosabb gabonaraktáraként tartanak számon. 

A munténiai szubkárpáti övezet(4 megye, 21 593 km², 2,8 millió fő) a Kárpátok külső oldalának 

legiparosodottabb része, melyre a sűrű faluhálózat és a magassági övezetekhez igazodó változatos 

mezőgazdaság jellemző. Térszerkezetének fő tengelyeit a kárpátperemi hegylábvonal és a folyóvölgyek jelölték 

ki. 

Ploieşti (232), a román olajipar fellegvára, egyben fontos közlekedési góc a Prahova völgynyílásában. A 

Brassó–Ploieşti tengely Románia egyik legfontosabb stratégiai vonala: itt összpontosul a kőolajtermelés 

harmada, az egymást érő városok sokoldalú ipara, valamint az Erdélyt Munténiával összekapcsoló infrastruktúra 

zöme. A Bucsecs aljában fekvő hajdani királyi nyaralóhely, Sinaia környéke Románia legfontosabb magashegyi 

üdülőkörzete, a fővárosiak kedvelt kirándulóhelye. 

A régió két kisebb ipartengelye az Argeş és a Ialomiŝa mentén alakult ki Piteşti (168), illetve Târgovişte (91) 

központtal. Piteşti leginkább a Dacia autógyárról ismert, amely eredetileg a Renault licenceire épült, majd a 

privatizáció során a francia cég vált tulajdonosává is. A Bodza völgynyílásában, a Kárpát-kanyar előtt fontos 

ipari és közlekedési góc Buzău (Bodzavásár, 138). A munténiai szubkárpáti övezetben vannak a Havasalföldi 

Fejedelemség első székvárosai: Câmpulung, Curtea de Argeş és Târgovişte, amelyek jelentős idegenforgalmat 

vonzanak. 

4.6.2. Olténia 

Olténia (5 megye, 29 162 km², 2,5 millió fő) az utóbbi évtizedek fejlesztései ellenére még ma is gyengén fejlett, 

agrárjellegű régió. A Kárpátok lábához simuló, szőlőt és gyümölcsöt is bőséggel termő dombság gazdálkodása 

itt is elüt a búza és kukorica által uralt alföldétől. 

Ipara a szocialista korszak előtt lényegében a regionális központ szerepét betöltő Craiovára (302) korlátozódott. 

A város és környéke ma országos jelentőségű iparközpont (hőerőmű, gép-, vegy-, textil-, bőr- és élelmiszeripar). 

Az Oltcit autógyárat a dél-koreai Daewoo cég vette meg, majd annak csődje után 2006-ban a román állam 

visszavásárolta. Újabb nagy beruházások létesültek Drobeta-Turnu Severin (109) és Târgu Jiu (Zsílvásárhely, 

96) körzetében: az előbbi a Vaskapu vízerőműrendszernek, az utóbbi a válságba sodródó olténiai szubkárpáti 

lignitmedencének a központja. Ipartengellyé alakult az Olt völgye, amelynek nagyobb városai Râmnicu Vâlcea 

(112) és Slatina (81 – Románia egyetlen alumíniumkohójával). Az Olt-áttörés vidéke tájképi szépségével, 

ásványvizes fürdőivel, kolostoraival vonzó turisztikai körzet. 

4.6.3. Moldva 

Moldva (románul: Moldova) Romániának a Kárpátoktól keletre eső országrésze. A középkorban Moldvabánya 

(Baia), Szucsáva (Suceava), majd Jászvásár (Iaşi) székhellyel fennállt Moldvai Fejedelemség a XVIII. századig 

a Kárpátoktól a Dnyeszterig terjedt; 1775-ben kapcsolódott le róla Bukovina (Ausztriához), 1812-ben pedig 

Besszarábia (Basarabia – Oroszországhoz). A XX. század területi átrendeződései során végül a Kárpátoktól a 

Prutig terjedő sáv maradt Románia keretében. Besszarábia középső részei a szovjet tagköztársaságból 

függetlenné vált Moldovai Köztársasághoz, Besszarábia déli és északi körzetei pedig Észak-Bukovinával együtt 

az Ukrán Köztársasághoz tartoznak. 

Moldva nyolc megyéjének 46 070 km²-es területén 4,8 millió lakos él. Az ország egyik legváltozatosabb, ám 

egyszersmind legelmaradottabb régiója, amelynek földrajzi helyzete a piacgazdasági átmenet kezdete óta még 

előnytelenebbé vált, noha sokszínű erőforrásai a mezőgazdaság, az ipar és az idegenforgalom fejlesztéséhez 

egyaránt megfelelő alapot kínálnának. A terület nagy részét a Moldvai-hátság és a Szubkárpátok dombvidéke 

foglalja el. Az országrész fő tengelye a Szeret É–D irányú völgye, amelybe a kárpáti mellékfolyók – Szucsáva, 

Moldva, Beszterce, Tatros – ÉNy–DK irányú párhuzamos völgyei torkollanak, közlekedési, települési és 

gazdasági tengelyként tárva föl Moldvának a Kárpátok hegyvidékére eső nyugati szegélyét. A megyék 

páronként a Szeret–Prut közén, illetve a Kárpátok előterében helyezkednek el, utóbbiakhoz néhány erdélyi 

községet is hozzácsatoltak. 
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Az országrész hagyományos központja Iaşi (Jászvásár, 320), amely 1917–1918-ban Románia fővárosaként is 

szerepelt. A Moldvai-Mezőség déli peremén, a Pruttól alig 20 km-re fekvő város sokoldalú gazdasági és 

kulturális központ (gép-, gyógyszer-, könnyű- és élelmiszeripar, egyetem). Határközeli fekvése eddig hátráltatta 

fejlődését, ám Románia és a Moldovai Köztársaság kapcsolatainak szorosabbá válása esetén az ország fontos 

keleti kapujává léphet elő. 

A dunai kikötőként, hajóépítő és vaskohászati központként ismert Galaţi (Galac, 298) Moldva déli részének 

központja és a munténiai Braila ikervárosa. A Szeret-völgyi tengelyen fekvő Bacău (Bákó, 175), a Beszterce-

völgyi Piatra Neamţ (Karácsonkő, 111) és a Tatros-völgyi Oneşti (Onest, 53) a Kárpátok keleti előterében 

kirajzolódó iparvidék sarokpontjai. A Beszterce völgyében vízerőművek, vegy- és építőanyag-ipari üzemek 

működnek. A Tatros völgyében kőolajat, kősót és lignitet bányásznak, és itt vezet az Erdélyt Moldvával 

összekötő legfontosabb vasútvonal. Moldva többi részében az iparosodás csak egy-egy városra – Botoşani 

(Botosán, 117), Suceava (Szucsáva, 108), Focşani (Foksány, 102), Bârlad (Barlád, 72) – szorítkozik; a fő 

megélhetési forrás egyébként a mezőgazdaság. Egyes körzetekben – így a híres észak-moldvai kolostorvidéken 

– fejlődésnek indult az idegenforgalom is; ennek további vonzerejét képezik a Moldvai-Kárpátok ásványvizes 

gyógyhelyei. 

4.6.4. Dobrudzsa 

Dobrudzsa (Dobrogea) két megyéje Konstanca (Constanŝa) és Tulcea (Tulcsa) (15 485 km², 1 millió fő). 

Romániának a Balkán-félszigetre nyúló tengerparti tartománya a kora középkorban Scythia Minor (Kis-Szkítia) 

néven volt ismert. Története inkább Bulgáriával fonódott egybe. 1878-ig állt török uralom alatt. (Eredetileg 

hozzátartozott az 1913-ban elfoglalt és 1940-ben Bulgáriának visszaadott kétmegyényi rész, Dél-Dobrudzsa 

[Cadrilater] is.) 

A Dunát nagy kanyarulatra késztető, variszkuszi eredetű Dobrudzsai-tönktől délre a Bolgár-táblához csatlakozó, 

nagyrészt löszborította alacsony hátság terül el, amely Románia legszárazabb, legelőkkel vagy silány 

gabonatáblákkal hasznosított vidéke. Dobrudzsa északi részén a Duna-delta sűrű nádrengetegével Európa egyik 

utolsó, a természetátalakítástól alig érintett tájegysége, természetvédelmi terület, amelyhez kiterjedt 

szárnylagúnarendszer csatlakozik. 

A korábban rendkívül elmaradott régió az elmúlt évtizedekben sokat lépett előre, miközben az eredetileg 

többséget képező nemzetiségek (törökök, tatárok, lipovének, bolgárok stb.) a betelepülő románok mellett 10%-

os kisebbséggé zsugorodtak. Az országrész fő helye Konstanca (Constanŝa, 310), Románia tengeri kapuja. Az 

ókori görög kolonizációig visszatekintő várost tengerparti fürdőhelyek (Mamaia, Eforie, Mangalia) övezik. Itt 

van a Duna–Fekete-tengeri-csatorna végpontja is. Iparából a hajógyártás, a könnyű- és az élelmiszeripar, 

valamint a szomszédos Navodari petrolkémiai kombinátja említhető. Dobrudzsa másik nagyobb városa a Delta 

kapujaként ismert Tulcea (Tulcsa (93) – importbauxitra telepített nagy timföldgyárral. A kisebb városok közül 

megemlíthetjük Cernavodát (hídváros, az egyetlen román atomerőmű telephelye) és Sulinát (halászkikötő a 

Duna 0. folyamkilométerénél). 

4.7. 7. Erdély: egy országnyi országrész 

Erdély (románul Ardeal vagy Transilvania) az 1918-as uralomváltás óta RomániaKárpátokon belüli 

országrészét jelenti. 

A szó eredetileg Erdőn túli területet jelöl: az Erdőelve a ma Erdélyi-középhegységnek nevezett hegyvonulat 

keleti oldalára vonatkozott, ennek módosult alakja az Erdély szó. A Magyar Királyságon belül Erdély külön 

püspökséget és vajdaságot képezett, az erdélyi vármegyék (a hét vármegye; innen a német Siebenbürgen 

megjelölés), valamint a székelyek és a szászok autonóm egységei (székek és vidékek) az erdélyi vajda igazgatása 

alatt álltak, aki a magyar király helytartójaként működött. A magyar, a székely és a szász „nemzet” együttélését 

az 1438-tól 1876-ig érvényben volt „három nemzet uniója”szabályozta, amelyből a negyedik erdélyi etnikum, a 

románság sajnálatos módon kimaradt. 1541 után Erdély félfüggetlen fejedelemségként a magyar államiság 

letéteményese volt; ekkor kapcsolták hozzá a Partiumnak (= Kapcsolt Részek) nevezett kelet-magyarországi 

megyéket, amelyek az erdélyi fejedelmek ideiglenes birtokának számítottak. 1690-ben a Diploma Leopoldinum 

Erdélyt a Habsburg Birodalom nagyfejedelemségévé nyilvánította, amely formailag a Magyar Szent Korona 

tartozéka ugyan, de Magyarországtól elkülönítve igazgatják. Ez az állapot tartott 1848-ig, amikor Erdély és 

Magyarország újraegyesült. 1849-től 1867-ig az abszolutista kormányzat átmenetileg ismét különválasztotta 

Erdélyt. 
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A XIX. század közepére Erdély magyar lakossága – a csak jogilag különálló székelységet is hozzávéve – már 

kisebbségbe szorult, hiszen az ismétlődő háborúk és betörések mindig inkább a magyarok lakta alacsonyabb 

vidékeket és kevésbé a románlakta hegyvidéket sújtották. A románság 1784-ben és 1848-ban elkeseredett 

fölkelésekkel próbálta kivívni egyenjogúságát; e tragikus események mind a magyarok, mind a románok 

részéről súlyos véráldozatot követeltek. 1867 után Erdély autonómia nélkül mint „Királyhágón túli 

országrész”tagozódott be Magyarországba, sőt 1876-ban a székelyek és a szászok helyi önkormányzatát is 

felszámolták. A románok kollektív nemzetiségi jogait az I. világháborúig nem ismerték el, bár az iskolaállítás és 

a helyi nyelvhasználat jogát szabadon gyakorolhatták. Ugyanakkor a gazdasági fejlődés súlypontja az inkább 

románok és németek lakta dél-erdélyi körzetekre esett; a magyarlakta vidékek – legfőképpen a Székelyföld – 

továbbra is elmaradott agrárkörzetek maradtak, amelynek lakosságát a XIX– XX. század fordulójának 

kivándorlási hullámai nagymértékben megcsapolták. A dualizmus korának mérlege tehát sem a magyarok, sem 

a románok számára nem volt egyértelműen pozitív: a magyarok további pozíciókat vesztettek, a románok pedig 

nem nyerték el az egyenjogúságot. 

Az I. világháborút követő trianoni béke óta Erdély Románia legfejlettebb, közép-európai orientációjú 

országrészeként az óromániai vezetőréteg homogenizációs törekvéseinek van kiszolgáltatva. Mivel a területi 

kiegyenlítés az adott helyzetben csakis az erdélyi fejlődés – ezen belül is a nem román etnikumok fejlődésének – 

visszafogásával valósítható meg, ennek az immár nyolc évtizedes trendnek ellenhatásaként szívósan működik az 

erdélyi etnikumokat átfogó transszilván szellem. 

A következőkben a Románia területének 42, lakosságának 35%-át magában foglaló erdélyi országrészt28három 

régióra – az északnyugati, a délnyugati és a belsőerdélyi megyék csoportjára – osztva ismertetjük. 

Az északnyugati régió29 hat megyét foglal magában; közülük Kolozs és Beszterce–Naszód a történeti Erdélyhez, 

Bihar és Szatmár teljes egészében, Szilágy és Máramaros pedig nagyrészt a Partiumhoz30tartozik. Együttes 

területük 33 960 km², lakosságuk 2002-ben 2,7 millió fő (ebből kb. 530 ezer magyar, 30 ezer ukrán, csaknem 10 

ezer német és 10 ezer szlovák). A régió változatos tájakból tevődik össze: az Alföld északkeleti szegélyét, az 

Erdélyi-középhegység és az Erdélyi-medence északi részeit, valamint az Északkeleti- és a Keleti-Kárpátok egy-

egy darabját foglalja magában. A főleg dombvidéki jellegű felszín a mezőgazdaságnak közepes feltételeket 

kínál; ásványkincsek – bár nem kiemelkedő mértékben – ugyancsak rendelkezésre állnak. A sokáig perifériának 

számító országrész iparosítása mégis csak az 1960-as évek óta vett nagyobb lendületet. Térszerkezete a 

Nagyvárad–Kolozsvár–Nagybánya–Szatmárnémeti négyszöggel rajzolható föl. 

Kolozsvárt (Cluj-Napoca, 318) történeti és kulturális szerepköre (Babeş–Bolyai Egyetem, román és magyar 

színház és opera, számos ország – köztük hazánk – konzulátusa, protestáns püspökségek) révén Erdély 

fővárosának nevezik, noha gazdasági jelentősége elmarad Brassóé és Temesváré mögött. Az Erdélyi-medence 

nyugati peremén, a Kis-Szamos völgyének kiszélesedésénél, az Alföldről Erdély belsejébe vezető utak 

csomópontjában fekvő város sokoldalú, nagyvárosi jellegű iparát az elmúlt évtizedekben nehézgépgyártással is 

bővítették. Forgalmi jelentőségét némileg korlátozza, hogy csak egy átmenő vasútvonala van. Közelében, a Kis-

Szamos forrásvidékén, amely egyben a város rekreációs övezete is, vízerőműrendszer létesült. 

A város vonzáskörzetéhez tartozik a Kolozs megyei ipartengely: Torda (Turda, 56) – nagy cementmű; 

Aranyosgyéres (Câmpia Turzii, 27) – vaskohászat; Szamosújvár (Gherla, 24) – faipar és Dés (Dej, 38) – 

sóbánya és papírgyár. Kolozsvárhoz vonzódik két néprajzilag nevezetes tájegység: Kalotaszeg és a Mezőség. 

Kalotaszeg Kolozsvár nyugati szomszédságában fekszik, kb. 50 magyar faluja van. Városi központja 

Bánffyhunyad (Huedin). A Mezőség 300 falujában vegyesen laknak románok és magyarok; a legnagyobb 

mezőségi magyar sziget Szék (Sic). 

A Magyarországgal szomszédos sáv s ezen belül a Körösvidék (Crişana) legnagyobb városa Nagyvárad 

(Oradea, 207) – Erdély nyugati kapuja, nagy múltú ipari és kulturális központ, római katolikus és református 

püspöki székhely a Sebes-Körös völgykapujában. Timföldgyára a közeli Királyerdőben bányászott bauxitot 

                                                           
28 Erdély területe 103 ezer km² volt; jelenleg – kisebb közigazgatási korrekciók után – a 16 erdélyi megye összterülete 99 838 km², 

lakosságuk kereken 8 millió fő, ebből a magyarság aránya közel 20%-ra tehető. 
29 Északnyugat-Erdély új, komplex földrajzi feldolgozása: lásd Horváth Gy. (szerk., 2006), a „Kárpát-medence régiói” című sorozat 4. 
kötetében. 
30 A Partium (Párcium) kiterjedése korról korra változott; legtartósabban a Szilágyság és a Fehér-Körös-völgyi Zaránd vármegye tartozott 

hozzá. Ma Románia nyugati peremvidékének 7 megyéjét számítják ide; közülük a négy északi tartozik az északnyugati régióhoz, míg Arad, 
Temes és Krassó–Szörény megyét a délnyugati országrész keretében tárgyaljuk. A történeti Erdéllyel komplementer partiumi régióra a 

református egyház a Királyhágómellék megjelölést alkalmazza. (A Király-hágót Erdély kapujaként ismerik: a Nagyvárad–Kolozsvár műút e 

hegynyergen lép Erdély belsejébe.) Ugyanerre a régióra vonatkozik még a magyar tájszemlélet Tiszántúlja is: ezen a Tisza bal partja 
értendő, Erdély felé a Királyhágóig. 
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dolgozza föl. Nagyvárad oktatási és idegenforgalmi jelentőségét a 2000-ben alapított Partiumi Keresztény 

Egyetem, valamint a város közelében fakadó gyógyforrások is növelik (Félix- és Püspökfürdő). 

A régió északi részének két nagyvárosa közül Nagybánya (Baia Mare, 138) a Gutin-hegység színes- és 

nemesérc-bányászati és kohászati központja; a meddőhányókból történő másodlagos aranytermelés 

környezetkárosító módszereinek az egész környék, sőt a Szamoson át a Tiszát ért 2000. évi katasztrofális 

ciánszennyezés folytán hazánk is kárvallottja. Szatmárnémeti (Satu Mare, 115) völgykapuváros, ipari és 

kulturális központ a Szamos Alföldre lépésénél. Nagyarányú szocialista ipartelepítés célpontja volt a két kevéssé 

fejlett északnyugati megye székhelye: Zilah (Zalău, 63), a Szilágyság központja és Beszterce (Bistriŝa, 81), 

Erdély északkeleti kapuvárosa. 

A délnyugati régióArad, Temes, Krassó-Szörény és Hunyad megyét foglalja magában. Közülük csak az utóbbi 

tartozott a szűken vett Erdélyhez, míg az első három a Tiszántúl, illetve a Bánság részét képezte.31A négy megye 

összterülete 51 852 km², lakossága 2 millió fő (2002). Ebből a magyarok kb. 140, a németek (svábok) 25, a 

szerbek, szlovákok, bolgárok, csehek és ukránok együttvéve mintegy 100 ezer főt tesznek ki. 

Természeti szempontból a körzet az Alföld, az Erdélyi-középhegység, a Bánsági-hegyvidék, a Déli-Kárpátok, 

valamint – délnyugati öblözete, a Hunyadi-medence révén – az Erdélyi-medence részeiből tevődik össze. A 

domborzathoz igazodva a régió gazdasági jellegét tekintve is kétarcú: hegyvidéki része a Monarchia korában 

megalapozott, mára hanyatló stádiumba lépett bánya- és iparvidék; a piacgazdasági átmenet útján kedvezőbb 

helyzetben lévő alföldi része Románia legfontosabb mezőgazdasági körzeteinek egyike, két sokoldalú 

nagyvárossal a Maros, illetve a Temes–Béga völgykapujában. A Maros és a Temes völgyében fontos 

közlekedési tengelyek vezetnek Erdély belsejébe, illetve a Román-alföld felé. 

Az országrész legfontosabb központja Temesvár (Timişoara, 318), a Béga-csatorna partján fekvő 

soknemzetiségű nagyváros, fejlett gép-, könnyű- és élelmiszeriparral, egyetemmel, román és nemzetiségi 

kulturális intézményekkel. A város történelme a Dózsa-parasztháború leverésétől az 1989. decemberi fölkelésig 

számos fontos eseményt mutat föl. A „temesvári szellem” a mai Romániában az európai orientáció és az etnikai 

tolerancia szinonimája. 

Hasonló szerepköre van a Maros völgykapujában fekvő Aradnak (173) is, amelyhez az 1849-es szabadságharc 

zárómozzanatai kapcsolódnak. A város közelében vannak Románia legforgalmasabb nyugati határállomásai: 

Nagylaknál (Nadlac) közúton, Kürtösnél (Curtici) vasúton. Arad iparából a vagongyártás, valamint a vegyipar 

és a könnyűipar emelhető ki. A várostól keletre a Zarándi-hegység lejtővidékén terem Aradhegyalja bora. 

A nyugati régió nehézipari központjai a piacgazdasági átmenet legnagyobb vesztesei; közülük említést érdemel 

Vajdahunyad (Hunedoara, 71) és Resica (Reşiŝa, 84) kohászati, valamint Petrozsény (Petroşani, 45) körzetének 

bányászati komplexuma. Az utóbbi Románia legnagyobb mélyművelésű bányakörzetének, a hat várost magában 

foglaló Zsilvölgyi-szénmedencének a központja, a súlyos szerkezeti válság és a bányabezárások ellen 

kilátástalanul hadakozó szervezett munkásság fellegvára. Csak egy árnyalattal kedvezőbbek a Szörényi-

érchegység kőszén- és uránbányászatának kilátásai (Anina). A régió északi részén elterülő Erdélyi-

érchegységben már az ókorban megkezdődött a nemesfémek kitermelése, ám az „aranynégyszög” egykori 

gazdagsága – a műrevaló lelőhelyek fogytán lévén – már a múlté. Verespatakon (Rosia Montana) egy kanadai 

cég Európa legnagyobb külfejtését szándékozik megnyitni, és a silány ércből cianidos kilugzással vonná ki az 

aranyat. A közvetlen környezet tönkretételén túl a terv megvalósítása hazánk számára is környezeti 

veszélyforrást jelent. 

Déva (70), Lugos (Lugoj, 44) és Karánsebes (Caransebeş , 28) komplexebb iparszerkezetű, történeti és 

kulturális jelentőségük okán figyelemre méltó városok. A körzet déli részén, a Cserna völgyében húzódik meg 

Herkulesfürdő (Băile Herculane), Románia legrégibb, már a római korban használt gyógyfürdője. 

A belső-erdélyi régió32 a Brassó, Nagyszeben és Marosvásárhely köré szerve- ződő hat megyét foglalja magában 

(Fehér, Szeben, Brassó, Maros, Hargita és Kovászna: 34 015 km²). A 2,5 millió főnyi lakosságból a magyarok 

kb. 760 ezer, a németek (szászok, főleg Szeben és Brassó megyében) mintegy 10–12 ezer főt tesznek ki. A 

belső-erdélyi megyék Románia legváltozatosabb régióját képezik: ide tartozik a történeti Székelyföld és a 

Szászföld nagy része, az Erdélyi-medence párhuzamos folyóvölgyekkel tagolt déli fele, a Keleti- és Déli-

                                                           
31 A Bánát, Bánság vagy Temesköz a Duna–Tisza–Maros-köze történeti elnevezése. E terület volt a Kárpát-medencében legtovább, 1716-ig 
török uralom alatt. 1779-ig Temesi Bánság néven osztrák katonai igazgatás alatt állt, vegyes lakossággal települt újra. Romániai része ma 

Arad, Temes, Krassó-Szörény és – Orsova (Orşova) városa révén – az olténiai Méhed (Mehedinŝi) megye között van felosztva. 
32 Székelyföld új, részletes földrajzi feldolgozása a „Kárpát-medence régiói” című sorozat 1. köteteként jelent meg (Horváth Gy. [szerk.] 
2003). 
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Kárpátokban Erdély legszebb hegyvidékeivel és turisztikailag legérdekesebb városaival. Az Erdélyi-medence 

déli részét a Maros, a Küküllők és az Olt párhuzamos völgyei szelik át; bennük összpontosul a közlekedési 

vonalak, a városok és az ipari telephelyek, sőt a mezőgazdasági termelés zöme is. A Keleti-Kárpátokban 

hasonló térszervező funkciója van a Székely-medencesornak és a Brassói-medencének. A belső-erdélyi megyék 

az északnyugati országrészhez a Mezőség peremén, a nyugatihoz a Maros völgyén, a Regáthoz pedig a kárpáti 

hágókon és szorosokon át kapcsolódnak. A régión belül ipari jellegű és iparosítatlan körzetek egyaránt 

előfordulnak. Az idegenforgalmi szerepkör Brassó környékén a legkialakultabb (Predeál, Brassópojána, 

Fogarasi-havasok), de jó adottságai vannak e téren a Székelyföldnek is. 

Az országrész legnagyobb városa Brassó (Braşov, 285), Romániának a főváros után legjelentősebb 

iparközpontja. Az Erdélyt, Moldvát és Havasalföldet összekötő utak metszéspontjában fekvő hágóalji város a 

Kárpátokon belüli országrész legnagyobb közlekedési góca. Iparában a csőd szélén vergődő nagyüzemekbe 

tömörült gépipar a legfontosabb (traktor-, teherautó- és repülőgépgyártás), de szinte minden főbb ágazat 

képviselve van. Román–magyar–szász lakosságával jelentős kulturális központ, műemlékei és csodálatos 

természeti környezete kedvelt turisztikai célponttá teszik. Környékén jelentős ipari agglomeráció alakult ki; 

vonzáskörzete a Székelyföld déli részére is kiterjed. 

Nagyszeben (Sibiu, 155) az országrész második iparközpontja, amely az erdélyi szászok gazdag kulturális 

örökségét egyre inkább csak mintaszerűen helyreállított műemlékeiben és hangulatában őrzi (lutheránus 

püspökség, Bruckenthal Múzeum, német színház és konzulátus). Hagyományos textil-, bőr- és élelmiszeripara 

mellett ma már itt is a gépgyártás a jelentősebb. Nagyszeben körül ugyancsak ipari agglomeráció bontakozott ki. 

Marosvásárhely (Târgu Mureş, 150) az Erdélyi-medence földgáz- és kősó-lelőhelyeihez kapcsolódó vegyipari 

körzet központja, a 60-as évek óta erőteljes ipartelepítés színhelye (elektrotechnika, műtrágyakombinát, 

bútorgyár, könnyű- és élelmiszeripar). Az erdélyi magyarság egyik kultúrközpontja (Nemzeti Színház, Teleki 

Téka, színművészeti főiskola, orvosi egyetem, Sapientia Erdélyi Magyar Egyetem), ugyanakkor a Vatra 

Românească román nacionalista mozgalom szülőhelye is. 

Az Erdélyi-medence kisebb városai közül említést érdemel Gyulafehérvár (Alba Iulia, 66), az Erdélyi 

Fejedelemség egykori székvárosa, az erdélyi római katolikus érsek székhelye; az erdélyi románság gyűlése 

1918. december 1-jén itt mondta ki a Romániához való csatlakozást. Medgyes (Mediaş, 55) és Segesvár 

(Sighişoara, 32) – a Nagy-Küküllő menti ipartengely szász alapítású városai; Dicsőszentmárton (Târnăveni, 26) 

és Fogaras (Făgăraş , 36) – vegyipari központok a Kis-Küküllő, illetve az Olt völgyében. A Maros menti 

Nagyenyed (Aiud, 29) református iskolavárosként, a két Küküllő összefolyásánál fekvő Balázsfalva (Blaj, 21) 

az erdélyi románság régi művelődési központjaként ismert. A Maros és a Küküllő találkozásánál lévő Tövis 

(Teiuş) Erdély egyik fontos vasúti gócpontja. 

A két székely többségű megye közül Hargita a történeti Csík–Gyergyó–Kászonszék és Udvarhelyszék, 

Kovászna pedig a Sepsi-, Kézdi- és Orbaiszék egyesüléséből keletkezett Háromszék területét foglalja el. Hargita 

megye székhelye, Csíkszereda (Miercurea Ciuc, 42) a híres csíksomlyói katolikus búcsújáróhely közelében, az 

Olt felső medencéjében fekszik; itt működik a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (magánegyetem) 

egyik részlege. A megye másik municípiuma a Nagy-Küküllő felső folyása mellé települt Székelyudvarhely 

(Odorheiu Secuiesc, 36, 98%-ban magyar lakosság). Tanítóképzője, egyéb iskolái révén a székelység legfőbb 

kulturális központja. Gyergyószentmiklós (Gheorgheni, 20) faiparáról nevezetes, határában sok látogatót vonz a 

Gyilkos-tó és a Békás-szoros. Sepsiszentgyörgy (Sfântu Gheorghe, 61) Háromszék hagyományos fő helye 

(Székely Nemzeti Múzeum, Tamási Áron Színház, jó hírű középiskolák). Az Ojtozi-hágó útja mentén fekvő 

Kézdivásárhely (Târgu Secuiesc, 20) Felső-Háromszék központja, ahol magyar tanítóképző működik. A 

székelyföldi városok iparosítása az 1970-es években vett nagyobb lendületet: a hagyományos fa- és textilipar 

mellé elsősorban gépalkatrészüzemek létesültek. A Székelyföldön néhány bányatelep is működik (Parajd/Praid: 

kősó, Balánbánya/Blan: rézérc; Barót/Baraolt: lignit). Nagy perspektívákat tartogat a tájképi szépségekben 

gazdag vidék idegenforgalmi hasznosítása: Kovászna (Covasna), Tusnádfürdő (Băile Tuşnad), Szováta (Sovata) 

és Borszék (Borsec) gyógyhatású fürdői, illetve ásványvizei, Korond (Corund) fazekasipara, a Szent Anna-tó és 

más látványosságok már ma is sok – főleg belföldi és magyarországi – turistát vonzanak. 

5. A jugoszláv utódállamok 

Probáld Ferenc 

5.1. 1. Etnikai mozaikból – mesterséges állam 



 Kelet-Közép-Európa és Délkelet-

Európa (A volt szocialista országok) 
 

 309  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Közép- és Délkelet-Európa határmezsgyéjén az I. világháború győzteseinek akaratából jött létre az a különös, 

etnikailag példátlanul sokszínű államalakulat, amely hét évtizedes fennállás után véres polgárháborúban (1991–

1995) hullott részeire. A XX. század elején a Balkán nagyratörő új hatalma, Szerbia még joggal vélhette: a 

nagyszerb–délszláv nemzeti ideológia, a katonai erő, a gazdasági érdek és az antant támogatása elegendő lesz 

ahhoz, hogy a térség azonos vagy rokon nyelvű népeit tartós egységbe kovácsolja. Csakhogy ezek a népek 

merőben különböző történelmi utat jártak be, a társadalmi-gazdasági fejlettség eltérő fokára emelkedtek, és 

nemzetté válásukat elsősorban vallási-kulturális örökségük határozta meg. A soknemzetiségű Szerb–Horvát–

Szlovén Királyság (1929-től Jugoszlávia) emiatt kezdettől magában hordozta a bomlás esélyét. 

A délszláv népek a Kr. u. VI. századtól telepedtek le a Balkán-félszigeten. A Kelet-római Birodalom 

védvonalainak összeomlása a VII. század elején felgyorsította a szláv bevándorlást, ami az őshonos illíreket a 

hegyek közé, a romanizált lakosságot pedig a tengerpartra szorította. Az Alpok délkeleti lábánál letelepült és a 

VIII. században frank uralom alá került szlovének földrajzi helyzetüknél fogva elsőként vették fel a nyugati 

(római) kereszténységet; röviddel később a horvátok is követték őket. A szerbek és a velük szinte egybeolvadt 

macedónok viszont a IX. században a bizánci (ortodox vagy görögkeleti) kereszténység követői lettek, és 

mindmáig a cirill betűs írást használják. Amint fokozatosan kiteljesedett és 1054-re véglegessé vált a nagy 

egyházszakadás, úgy oszlott ketté vallási és kulturális alapon a szerbhorvát nyelvterület is; kialakult a két nagy 

délszláv népet elkülönítő éles választóvonal. (Az európai és a keleti kultúrkör határa csak Boszniában maradt 

bizonytalan, ahol a katolikus és az ortodox hittérítők vetélkedése végső soron a helyi szakadár egyház befolyását 

gyarapította.) A történelem azután tovább mélyítette a vallási-kulturális választóvonalat: a szlovének a XIII–

XIV. században a Habsburgok osztrák államába tagozódtak be, Horvátország pedig 1102-től a Magyar 

Királyság autonóm társországává lett. Mindkét népet állandó élénk kapcsolatok fűzték Közép-Európához és a 

mediterrán térséghez, ami kedvezett a társadalmi-gazdasági fejlődésnek. Szerbia viszont a sorsdöntő rigómezei 

csatavesztés (1389) után fokozatosan török uralom alá került, s ezt csak a XIX. században sikerült leráznia. A 

Száva és a Duna mentén – ahol a XVII. század végétől a Török Birodalom határa húzódott – a közép-európai 

fejlődés áramába bekapcsolódó horvát és szlovén területek, valamint a stagnáló-elszigetelődő balkáni térség 

között egyre mélyülő gazdasági törésvonal rajzolódott ki. 

A török hódítás mélyreható etnogeográfiai változásokat indított el a Balkánon. A katolikus horvátok tömegesen 

húzódtak országuknak a hódoltságtól megkímélt nyugati részére és a velencei uralom alatt álló Dalmáciába, a 

magyarok pedig úgyszólván teljesen eltűntek a középkorban kialakult összefüggő szerémségi, kelet-szlavóniai 

és dél-alföldi településterületükről. A horvátok és a magyarok helyébe szerbek érkeztek, a szerbség bölcsőjének 

számító Koszovóba pedig albánok nyomultak be. Az albánokon kívül a boszniai szláv népesség is jelentős 

számban tért át a mohamedán (muzulmán) hitre, és vált a balkáni török uralom támaszává. A XVII–XVIII. 

század osztrák–török háborúi szerb menekültek százezreit sodorták Magyar- és Horvátországba, ahol a 

Habsburg uralkodóktól különböző kiváltságokat kaptak, és főként a déli, ún. határőrvidékeken leltek új hazára. 

(A katonai határőrvidékek szerbekkel való benépesítése nemcsak a török elleni védvonalat erősítette, hanem a 

„rebellis” horvátok és magyarok ellen is irányult.) A törököktől visszaszerzett Dél-Magyarországra a 

Habsburgok előbb a Rajna-vidékről toboroztak német telepeseket, majd a XVIII. század derekán már magyar, 

ruszin, cseh, szlovák és román földművesekkel folytatták a tervszerű kolonizációt. Az említett folyamatok 

eredményeként a szerbek etnikai tömbje észak felé, a horvátoké nyugat és dél felé tolódott el, egyes területek 

pedig (pl. Bosznia és a Vajdaság) nagyfokú etnikai keveredés színterévé váltak. 

A XIX. század folyamán először a kis Montenegró (Crna Gora) vívta ki függetlenségét (1852), majd több félig-

meddig sikeres szabadságharc után 1878-ban Szerbiának is sikerült végképp elszakadnia a Török Birodalomtól. 

(Bosznia-Hercegovina ugyanekkor az Osztrák–Magyar Monarchia megszállása alá került.) A Balkán-

háborúkban (1912–1913) megerősödött Szerbia az I. világháború végén megvalósíthatta expanziós politikájának 

fő célját: valamennyi szerbnek és a legtöbb délszláv népnek egyetlen államba való tömörítését. A központosított, 

militarizált jugoszláv államban a lakosságnak csupán 38%-a tartozott a szerb nemzethez, ám a súlyos etnikai 

feszültségek feloldását meg sem kísérelték. A nagyszerb politika a szlovéneket és a horvátokat megfosztotta 

korábbi önrendelkezési jogaiktól, a többi délszláv nemzetnek még a létezését is tagadta, a lakosság 1/6-át alkotó 

nem szláv kisebbségeket (pl. az albánokat, magyarokat) pedig nyíltan ellenségnek tekintette. 

A belső ellentétektől megosztott, szétesőfélben lévő Jugoszláviát a II. világháborúban a hitleri Németország és 

Olaszország napok alatt lerohanta, majd feldarabolta (1941. április). Bácskát, Dél-Baranyát és a Muraköz-

Muravidéket ekkor Magyarországhoz csatolták. A németek és szövetségeseik osztozkodása után megmaradt 

területen egy nagyobb horvát és egy kis szerb államot hoztak létre; mindkettő élére fasiszta bábkormányok 

kerültek. A megszállt területeken felszabadító partizánháború bontakozott ki, amelynek történetére azonban 

véres etnikai leszámolások és a győzelmet követő tömeges megtorlások vetnek árnyékot. A II. világháború után 

Jugoszlávia szövetségi népköztársaság formájában született újjá; területét Olaszország rovására az Isztriai-

félszigettel, Fiume és Zára (Zadar) kikötőjével, valamint néhány adriai szigettel gyarapította. Az új Jugoszlávia 
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kül- és belpolitikáját évtizedeken át a partizánháborúban edződött kommunista párt és vezére, Tito határozta 

meg. 

A kommunista Jugoszlávia már első alkotmányában elismerte a hat államalkotó délszláv nemzet (szerb, horvát, 

szlovén, muzulmán, crnagorai és macedón) egyenjogúságát, és számukra a köztársasági (területi) autonómia 

elvére épülő szövetségi (föderatív) államszervezetet hozott létre. Szerbián belül Koszovó és a Vajdaság 

„szocialista autonóm tartomány” rangjára emelkedett. A 60-as években hozott törvények a „nem államalkotó” 

nemzeti kisebbségek számára is széles körű jogokat biztosítottak az oktatás és a kultúra terén; így pl. tartományi 

vagy községi szinten a nemzetiségi nyelvek hivatalos használatát is lehetővé tették. Ugyanakkor a belső 

migrációs folyamatok fokozták az etnikai keveredést, és a gyakori vegyes házasságok nyomán kialakulóban volt 

egy új „jugoszláv” identitástudat. (1981-ben 1,2 millió fő, a lakosság 5,4%-a vallotta magát jugoszlávnak.) Nyílt 

kérdés, hogy a délszláv népek integrációjának és a nemzeti kérdés megoldásának titói kísérlete azért vallott-e 

kudarcot, mert a diktatórikus kommunista rendszerhez kapcsolódott, avagy éppen a nagyfokú decentralizáció 

tette lehetővé, hogy az államot szétfeszítő nacionalista erők kibontakozzanak. (A tagköztársaságokat ti. az 1974. 

évi alkotmány a kiválás jogával is felruházta.) Kétségtelen, hogy a délszláv nemzetek, illetve köztársaságok 

lappangó ellentéteit a pártállami rendszer bomlásfolyamata hozta felszínre. A mélyülő válság és az éleződő 

belső konfliktusok azonban szorosan összefüggtek Jugoszlávia rendhagyó, „különutas” fejlődésével és sajátos 

gazdasági térszerkezetével is. 

5.2. 2. Előnyös földrajzi helyzet, változatos természeti 
erőforrások 

Jugoszlávia a két világháború között földrészünk egyik legelmaradottabb agrárországa volt, amely mező- és 

erdőgazdasági termékeken kívül csak feldolgozatlan érceket szállított külföldre. A lassan kibontakozó gyáripar 

néhány kevéssé tőkeigényes ágazatra és szűk területre korlátozódott. A világháború során az ország ipari 

üzemeinek közel 2/5-e megsemmisült, állatállományának több mint a fele elpusztult. Katasztrofális – az újabb 

keletű, mértéktartó becslések szerint is kb. 8%-os – veszteség érte a lakosságot: az elhúzódó harci 

cselekmények, a szervezett népirtás és a kölcsönös megtorlások mintegy 1,2 millió emberéletet követeltek. 

Az egységes Jugoszlávia – mai utódállamaitól eltérően – az újjáépítés és a gazdaságfejlesztés szempontjából 

igen kedvező, változatos természeti adottságokkal és erőforrásokkal rendelkezett; ezek közül az alábbiakat 

emeljük ki: 

a) Az ország közlekedésföldrajzi helyzete rendkívül előnyös volt: a Közép-Európa felől Görögország, s a Közel-

Kelet felé tartó természetes útvonalak a Száva és a Duna, majd a Morava völgyét követve az egykori 

Jugoszlávián vezetnek keresztül. Ugyancsak fontos a Kárpát-medencéből Fiuméba irányuló régi tranzitútvonal. 

Az említett közlekedésföldrajzi tengelyek mentén a fő vasútvonalak már a XIX. század második felében 

megépültek. A tranzitforgalmat és a különböző országrészek közötti kapcsolatot szolgáló korszerű úthálózat 

viszont csak az utóbbi fél évszázadban jött létre. (Nagyrészt autópályává fejlesztett gerincvonala [Trieszt–

Ljubljana–Zágráb–Belgrád–Skopje–Thesszaloniki] a ma már ironikusnak hangzó „Testvériség-Egység” nevet 

viselte.) Az adriai kikötők és hátországuk között a Magas-Karszt meredek vonulatai nehezen leküzdhető 

válaszfalat képeznek; hágóikon még mindig csak kevés út- és vasútvonal hatol keresztül. 

b) Az egykori Jugoszlávia területének közel 3/4-ét hegyvidékek – az Alpok nyúlványai, a Dinaridák láncai és a 

Macedón-masszívum rögei – foglalják el. A mezőgazdaság számára kitűnő feltételeket nyújtó, nagyrészt lösszel 

borított síkságok (Bácska, Bánát) és a szelíd dombságok (Dráva–Száva köze) Szerbia, illetve Horvátország 

északi felén találhatók; másutt a termőföldek a völgysíkokra és a kisebb-nagyobb medencékre korlátozódnak 

(90. ábra). Az 50-es évek óta a megművelt terület több mint 1/10-e veszendőbe ment, és aránya az országtest 

30%-ára csökkent; ez a folyamat részben a hegyi falvak elnéptelenedésével, a parlagföldek szaporodásával, 

részben az építkezések pazarló helyigényével magyarázható. A sík- és dombvidékek kontinentális éghajlata 

(jan.: 0–2 °C, júl.: 22–23 °C, évi átlagos csapadékösszeg 550–800 mm), valamint az elterjedt feketeföldek, 

öntéstalajok és barna erdőtalajok termékenysége folytán azonban az egykori Jugoszlávia agroökológiai 

potenciáljaazönellátáshoz bőségesen elegendő maradt. A tengerparti sáv forró, száraz nyarú mediterrán klímája 

– igaz, szűk területen – a mezőgazdaságban is sajátos színfoltot képviselt. Az öntözés itt és az ugyancsak forró, 

aszályos nyarú (júl.: 26–27 °C) Neretva- és Vardar-völgyben tett szert nagyobb jelentőségre. 

c) Az egykori ország 1/3-át borító erdő felét csökkent értékű, alacsony, ritkás, néhol bozóttá silányult állomány 

alkotja, ám így is értékes természeti erőforrást képez. A fakitermelés szűkös időkben jelentős devizabevételhez 

juttatta Jugoszláviát, ami kíméletlen rablógazdálkodáshoz vezetett. A legtöbb erdő – fajokban gazdag, tölggyel, 

gyertyánnal, a magasabb övezetben tűlevelűekkel kevert bükkös – a Dinári-hegyvidék változatos felépítésű 
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belső vonulataiban, Bosznia és Nyugat-Szerbia területén maradt meg. Az erdőhatár itt 1700–2000 m magasan 

húzódik. A Dinári-hegyvidék középső és külső övezetének mészkőláncait viszont az ókori hajósok által 

megkezdett, majd a velencei uralom évszázadaiban egyre messzebbre hatoló erdőirtás és a kecskepásztorkodás 

nemcsak természetes növényzetüktől, hanem talajtakarójuktól is jórészt megfosztotta. A dalmát partokra 

leereszkedő terméketlen, kopár karsztlejtők az ember ökológiai kártételének mementóivá lettek. 

d) Az ország területére hulló tekintélyes mennyiségű csapadék (átlagérték: 1000 mm, a hegyvidékeken 1500–

2500 mm, Crkvicében európai rekord: 4620 mm) és az erősen tagolt domborzat következtében Jugoszlávia nagy 

műszaki vízenergia-potenciállal rendelkezett; a 80-as évek végére ennek több mint a felét (7000 MW) sikerült 

kihasználni. A vízerőművek az elektromosáram-termelésnek kb. 1/3-át adták; 1960 óta folyvást csökkenő 

részarányuk tetemes építési költségükkel és az időjárástól függően ingadozó teljesítményükkel magyarázható. 

Kiemelkednek közülük a 70-es években elkészült közös jugoszláv–román dunai Vaskapu erőművek (2100 MW). 

e) Az egykori Jugoszlávia elektromosáram-termelésében a legfontosabb szerepet a viszonylag egyenletes 

eloszlású barnaszén- és lignittelepek játszották. A Száva- és a Mura-vidék, valamint a Vajdaság szerény kőolaj- 

és földgáztermelése viszont messze elmaradt az energiagazdaság és a vegyipar igényeitől; a szénhidrogének 

behozatala a 70-es évektől súlyosbodó külgazdasági terhet rótt az országra. Ezt nem ellensúlyozta az 

érclelőhelyek kontinensünkön szinte egyedülálló változatossága és bősége sem (91. ábra). A 80-as években 

Jugoszlávia a Dinári-hegyvidéken többfelé előforduló bauxit és az északnyugat-szerbiai antimon termelésével az 

élen állt, vas-, mangán-, ólom-, cink-, réz- és krómércbányászatával pedig igen előkelő helyet foglalt el az 

európai országok rangsorában. Az ásványvagyon alaposabb feltárása és a felszínre hozott ércek hazai 

feldolgozása azonban sokáig nem kapott kellő figyelmet; nagyobb vas- és színesfém-kohászati beruházásokra 

csak a 70-es évektől került sor. Így az ércek helyett egyre több fém és fémipari termék jutott kivitelre. 

f) Jugoszlávia festői tájai, magashegységei és különböző korokból fennmaradt, sokszínű kulturális örökséget 

tükröző műemlékei a nemzetközi turizmus fejlesztéséhez nyújtottak kitűnő előfeltételeket. Az idegenforgalmi 

vonzótényezők közül kiemelkedett az öblökkel, félszigetekkel tagolt, több mint ezer kisebb-nagyobb szigettel 

övezett adriai tengerpart, ahol a mediterrán éghajlat (jan.: 6–10 °C, júl.: 23–26 °C), a napfényes nyár eszményi 

feltételeket kínál a fürdőzéshez. A tengervíz hőmérséklete az Isztriai-félszigetnél júniustól szeptember közepéig, 

Dalmácia déli részén május közepétől október végéig van 20 °C felett, így az idény dél felé hosszabbodik. Míg 

az ország belsejének idegenforgalmi adottságai a hiányos infrastruktúra miatt nagy területen kihasználatlanok 

maradtak, a tengerpartot a 70-es években tetőző szállodaépítési program és a nehéz terepviszonyok között 

megépült Adria-országút teljes hosszában bekapcsolta a tömeges turizmus vérkeringésébe. A jövedelmező 

idegenforgalmi ipar kibontakozásához Jugoszlávia „különutas” szocializmusának sajátságai – a nyitottság, a 

katonai semlegesség és a viszonylag jelentős magánszektor – teremtettek megfelelő politikai hátteret. 
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90. ábra  > Az egykori Jugoszlávia mezőgazdaságának területi típusai 
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91. ábra  > Ásványkincsek és kohászati központok a volt Jugoszlávia területén 

5.3. 3. A jugoszláv szocializmus sajátos vonásai 

Kelet-Közép-Európa legtöbb országától eltérően Jugoszláviában a kommunista hatalomátvétel külső kényszer 

nélkül ment végbe, és már 1945-ben befejeződött; ekkorra a szovjet mintájú pártállami rendszer, a 

központosított tervgazdaság lényegében kialakult. Miután a partizánháború eredményeként Jugoszlávia 

nagyrészt önerőből vívta ki felszabadulását, a titói politika nem volt hajlandó alárendelni az ország 

szuverenitását a szovjet világhatalmi törekvéseknek. Ez vezetett a szocialista tömb országaihoz fűződő 

kapcsolatok teljes megszakadásához (1949–1953). Bár Jugoszlávia társadalmi berendezkedésének lényege 

ezután sem változott, a kényszerű külpolitikai irányváltás és az önálló útkeresés a gazdasági életben sem 

maradhatott következmények nélkül. A „különutas” jugoszláv szocializmus sajátos vonásai az alábbiakban 

foglalhatók össze: 

a) Az ország a katonai tömbök szembenállása idején el nem kötelezett politikát folytatott: nem csatlakozott a 

Varsói Szerződéshez és a KGST-hez. 

b) Miután Jugoszláviának a kelet-közép-európai térséggel és a Szovjetunióval meglévő rendkívül szoros 

gazdasági kapcsolatai 1949-ben hirtelen megszűntek, külkereskedelme jórészt kontinensünk fejlett tőkés 

országai felé terelődött. 

A KGST-vel a 60-as évek közepétől kialakuló különleges együttműködés, majd a 70-es évek energiaválsága 

nyomán a „keleti” kereskedelem újból megélénkült, és részaránya 40–45%-ra emelkedett. A Szovjetunió 

energiahordozókért cserében főként iparcikkeket vásárolt Jugoszláviától, amelynek külkereskedelméből a 80-as 
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években kb. 20%-kal részesedett. Jugoszlávia viszonylati függősége tehát még ekkor is csekélyebb volt, mint az 

európai KGST-országoké. 

A szocialista táborból „kiközösített” délszláv állam az 50-es évek folyamán jelentős nyugati támogatásban 

(segélyekben és kedvezményes hitelekben) részesült. A nyugat-európai cégekkel létrejött együttműködés, 

valamint a külföldről vásárolt gyári berendezések, technológiák és licencek nagymértékben hozzájárultak a 

feldolgozóipar fejlődéséhez. Ekkor született meg a jugoszláv híradástechnikai ipar és vált nagyüzemi szintűvé a 

tartós fogyasztási cikkek, valamint a közúti és vasúti járművek gyártása. Sok volt azonban az ésszerűtlen, 

elaprózott beruházás, és a feldolgozóipari termékek nagy része csak a „harmadik világ” vagy a KGST piacán 

bizonyult versenyképesnek. A fejlett országokkal szemben állandósult a kereskedelmi mérleghiány; ezen 

valamelyest enyhített, hogy a szocialista országok közül elsőként Jugoszláviának sikerült az EK-val áruforgalmi 

kedvezményeket biztosító megállapodásra jutnia (1971). A 70-es évektől azonban már az áruforgalmon kívüli 

bevételek sem tudták ellensúlyozni a kereskedelmi deficitet, ezért az ország egyre jobban eladósodott. 

c) Jugoszláviában került sor a szocialista gazdálkodás legkorábbi és legradikálisabb reformkísérletére, amely 

1965-től teljesedett ki. A termelőeszközök döntő többsége állami helyett csoporttulajdonba került. A tulajdonosi 

funkciókat a vállalati önigazgatás szervei, a munkástanácsok gyakorolták. Az állam csak közvetett módon, 

gazdasági szabályozók útján vett részt a termelés irányításában. A külkereskedelmet nagymértékben 

liberalizálták, az árrendszert pedig a világpiaci viszonyokhoz közelítették. Miután a 40-es évek végén 

létrehozott termelőszövetkezetek hamarosan feloszlottak, a mezőgazdaságban uralkodóvá vált a magántulajdon: 

a földek 4/5-én kisparaszti gazdálkodás folyt. 

A gazdasági fejlődés extenzív szakasza – amelyben a növekvő foglalkoztatottság játszotta a fő szerepet – a 60-

as évek közepén lezárult. Az önigazgatású vállalatok már nem a létszám gyarapításában, hanem meglévő 

dolgozóik jövedelmének növelésében és az állami költségvetésből finanszírozott tőkeigényes beruházásokban 

váltak érdekeltté. Ezzel magyarázható, hogy Jugoszláviában a tömeges munkanélküliség a többi szocialista 

országtól eltérően nyíltan jelentkezett: a munkanélküliek aránya már a 70-es években meghaladta a keresőképes 

lakosság 10%-át. A foglalkoztatási gondok elsősorban az ország elmaradott térségeit sújtották. Munkaerőpiaci 

helyzetének enyhítésére Jugoszlávia a 60-as évek közepétől tömegesen bocsátott ki vendégmunkásokat Európa 

tőkés országaiba, főként az NSZK-ba és Ausztriába. Az ideiglenesen külföldön dolgozó jugoszláv 

munkavállalók és családtagjaik létszáma egymillió körül ingadozott. A munkabérek átutalása sokat javított az 

ország fizetési mérlegén, a megtakarított keresetükkel hazatérő vendégmunkások pedig a mélyebb társadalmi-

gazdasági változásokban érdekelt kisvállalkozói réteget gyarapították. 

d) Az 1963 és 1974 között végrehajtott alkotmányreformok a központi (szövetségi) szervek hatáskörének 

rovására decentralizálták a költségvetési rendszert, és rendkívüli mértékben megnövelték a köztársaságok és az 

autonóm tartományok gazdasági önállóságát. A háború utáni években még nagy súlyt helyeztek az elmaradott 

területek fejlesztésére, a múltból örökölt fejlettségi diszparitások csökkentésére; ennek eredményei főleg az 

oktatásban és az egészségügyben mutatkoztak. A gazdasági reform nyomán azonban a fejletlen köztársaságok és 

tartományok támogatására fordítható szövetségi pénzügyi alapok jelentéktelenné zsugorodtak, és a regionális 

fejlettségi különbségek tovább éleződtek. A köztársaságok gazdasági autonómiája felszínre hozta 

érdekellentéteiket; valamennyien egyre nagyobb fokú autarkiára, valamint külső kapcsolataik erősítésére 

törekedtek, miközben egymás közötti áruforgalmuk csökkent. Az országon belüli amúgy is gyenge területi 

munkamegosztást a belső piac szétesése, dezintegrációja váltotta fel. 

Az egyes köztársaságok gazdasági fejlettségének összehasonlítását Jugoszlávia felbomlásának küszöbén a 12. 

táblázat adatai alapján végezhetjük el. Az éles különbségek az eltérő történelmi fejlődésben gyökereznek. 

Finomabb területi vizsgálatokból megállapítható, hogy az egyes köztársaságok között fokozatos az átmenet, és a 

jellegzetes észak–déli fejlettségi különbség Szerbián belül is megjelenik. A községek és mikrokörzetek szintjén 

mutatkozó, gyakran mozaikszerű eltérések többnyire természeti adottságokkal magyarázhatók; pl. Macedónia 

gazdasági tengelye a Vardar-völgy mentén húzódik, és viszonylag magas – bár korántsem egyenletes – fejlettség 

jellemzi a keskeny horvát és montenegrói tengerparti sávot is. 

12. táblázat  > Adatok Jugoszlávia köztársaságairól és tartományairól (1990) 
 

 
Terület (km 2 ) Lakosság (millió fő) Egy 

főre 

jutó 

bruttó 

hazai 

A fontosabb 

nemzetiségek 

részarányai 

(1991) 
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termék 

(dollár) 

Szlovénia 20 251 2,0 5 500 szlovén 

87,5% 

Horvátország 56 538 4,8 3 400 horvát 78,1%, 

szerb 12,4% 

Macedónia 25 713 2,0 1 400 macedón 

64,6%, 

albán 21,0% 

Bosznia és Hercegovina 51 129 4,4 1 600 muzulmán 

43,7%, 

szerb 31,3%, 

horvát 17,3% 

Jugoszlávia 102 173 10,5 
  

Szerbia* 88 361 9,9 2 200 szerb 62,5%, 

albán 17,6%, 

magyar 3,6% 

Koszovó 10 887 2,0 730 albán 

82,2%,** 

szerb és 

montenegrói 

11,0% 

Vajdaság 21 506 2,1 3 250 szerb 59,4%, 

magyar 

16,9%, 

horvát 4,9% 

Crna Gora 

(Montenegró) 

13 812 0,6 1 700 montenegrói 

61,8%, 

muzulmán 

14,6%, 

albán 6,6% 

* A két külön kiemelt tartománnyal együtt. 

** A Jugoszláv Szövetségi Statisztikai Hivatal becslése. 

5.4. 4. A régi Jugoszlávia felbomlása 
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Jugoszlávia történetének és szocialista fejlődésútjának rövid áttekintéséből is nyilvánvaló: az ország 

felbomlásának gyökerei messzire nyúlnak vissza, és a Tito halála (1980) után felerősödő nacionalista irányzatok 

hátterében a szegény és a jómódú köztársaságok valós gazdasági érdekellentétei húzódtak meg. A fejlettebb 

északi tagállamok – Szlovénia és Horvátország – termékeit a világpiaci ármozgások felértékelték, ám gazdasági 

felzárkózásuk esélyei mégsem javultak, hiszen az egész ország adósságtörlesztési terhei jórészt rájuk 

nehezedtek. Ezek a köztársaságok a 80-as évek államjogi vitáiban olyan laza konföderáció mellett szálltak síkra, 

amelynek keretében megmaradtak volna számukra a jugoszláv államközösség előnyei anélkül, hogy terhes 

kötelezettségeket kellett volna vállalniuk. A déliek viszont – főként a szövetségi államhatalmi szervekben 

domináns szerepet játszó Szerbia – saját későbbi gazdasági felemelkedésük zálogát a föderáció szorosabbra 

fűzésében látták. A 80-as évek végére Szlovéniában és Horvátországban megértek a feltételek a parlamentáris 

demokráciára és a piacgazdaságra való áttéréshez. Szerbiában viszont gyönge volt a rendszerváltás iránti 

társadalmi igény, és hatalma megőrzése érdekében a pártállami elit maga is a szélsőséges nacionalizmus 

szítójává vált. A megváltozott nemzetközi helyzetben az egységes délszláv állam fennmaradásához már nem 

fűződött semmiféle nagyhatalmi érdek, így a bomlásfolyamatnak külső erők sem állhatták útját. 

A régi Jugoszlávia története 1991 nyarán zárult le, amikor Szlovénia és Horvátország kinyilvánította 

függetlenségét; röviddel később ugyanígy döntött Macedónia és Bosznia-Hercegovina is. 1992-től 2006-ig a 

maradék (Kis-) Jugoszláviát már csak Szerbia és Montenegró államszövetsége alkotta. Az etnikailag homogén, s 

a szerb hatalmi központtól távol eső Szlovéniának a szövetségi hadsereggel vívott néhány hetes harc után 

sikerült megszilárdítania függetlenségét, és így sértetlen gazdasággal lépett a piacgazdasági átmenet időszakába. 

Horvátország elszakadását viszont Szerbia minden áron meg akarta akadályozni, és az ottani szerb kisebbség 

védelmének ürügyén háborút robbantott ki. Súlyos harcok után Horvátország 1/4-e szerb kézre került („Krajinai 

Szerb Köztársaság”), és az etnikai tisztogatás jegyében negyedmillió embert űztek el lakhelyéről. A horvát 

állam területi egységét csak 1997-re sikerült helyreállítani. A legádázabb, elhúzódó polgárháború (1992–1995) 

az etnikai konfliktusok gyújtópontjába került Bosznia-Hercegovinában bontakozott ki (92. ábra); itt kb. 300 

ezren haltak meg és több mint 2 millióan váltak földönfutóvá.33 Az agresszorként megbélyegzett Kis-Jugoszlávia 

gazdaságát az ENSZ által foganatosított kereskedelmi embargó, majd a szerb nacionalizmus által kiprovokált 

koszovói háború (1999) tette tönkre. 

A 80-as évek végén Délkelet-Európa államai közül Jugoszláviában voltak a legkedvezőbbek a piacgazdasági 

átmenet esélyei. Az ország felbomlása, a háborús pusztulás és az utódállamok némelyikében kialakult 

tekintélyuralmi politikai rendszerek azonban a külgazdasági kapcsolatok sorvadását és az egész térség negatív 

külföldi megítélését vonták maguk után. A kicsiny, erőtlen és nacionalista gyűlölségektől megosztott délszláv 

államok – a szerencsés Szlovénia kivételével – hosszú időre elvesztették lehetőségüket a gazdasági 

felemelkedésre. 

                                                           
33 A délszláv háború tetőfokán, 1993 végén a menekültek és lakóhelyükről elüldözött személyek száma meghaladta a 3 milliót; közülük a 

volt Jugoszlávia területén maradt 2 471 000 fő, mintegy 600 000-en pedig különböző európai országokban kerestek menedéket (Djurdjev, B. 

S. 1998). Az 1998 végéig hazatért kb. félmillió személy nagy része a bosznia-hercegovinai belföldi menekültek sorából került ki (Fischer 
Weltalmanach, 1999). 
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92. ábra  > A volt Jugoszlávia járásainak megoszlása etnikai többség szerint Kocsis K. (1993) nyomán 

6. Szlovénia 

A Balkán-félsziget északnyugati kapujában elterülő köztársaság természeti viszonyai igen változatosak. Északi 

határvidékén a Júliai- és a Kamniki-Alpok, valamint a Karavankák magashegységei tornyosulnak, déli részét a 

Dinári-hegyvidék karsztos nyúlványai borítják. Az ország szíve a Száva mentén húzódó Ljubljanai-medence. 

Szlovéniához tartozik az Isztria-félsziget északi pereme, amelyen át keskeny kijárata nyílik a Trieszti-öbölhöz. 

Keleten a Dráva és a Mura vidékének pannon dombsága a mi Dunántúlunkhoz kapcsolódik. 

A szlovének ősei a népvándorlás idején a nyugati szlávokból (morvákból) váltak ki, és ma is velük vannak a 

legközelebbi nyelvrokonságban. Bár önálló államot sohasem alkottak, zárt településterületüket és etnikai 

identitásukat sikerült megőrizniük. Az elmúlt évtizedek vándorlásai során ide települt más jugoszláviai népek a 

lakosságnak csupán 1/10-ét alkotják. Az autochton kisebbségek közül a 20-as évek óta felére olvadt magyarság 

mindössze 7500 (2002) lelket számlál; legnagyobb részük a Mura-vidéki magyar határ mentén sorakozó, lassan 

elnéptelenedő-elöregedő falvakban, valamint a terület fejlődő ipari és kulturális központjában, Alsólendván 

(Lendava) él. 

Szlovénia termőföldjeinek csekély területi részarányát (14%) a 2–10 hektáros parcellákon folyó kisparaszti 

gazdálkodás magas színvonala ellensúlyozza; így az élelmiszerigények 4/5-e belföldről elégíthető ki. A 
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szántóföldi takarmánytermesztés, valamint a nagy kiterjedésű rétek és hegyi legelők a sok tejet és húst adó 

szarvasmarha-tenyésztés szolgálatában állnak. A szántókon a gabonafélék (búza, kukorica) mellett igen elterjedt 

a burgonya és a cukorrépa. Az alacsonyabb dombvidékeken sok a gyümölcsös, a szőlő, és gyakran feltűnik a 

serfőzéshez használt komló is. 

Az ország területének felét erdők – jórészt fenyvesek – borítják. A nagy múltra visszatekintő fafeldolgozás 

(papíripar és bútorgyártás) azonban ma már sok külföldi nyersanyagot is fogyaszt, és jelentősége csökkenőben 

van. 

Szlovénia sokrétű, ám szerény készleteket rejtő érclelőhelyeinek kiaknázása már az ipari forradalom előtt 

megkezdődött. Az erdei faszénre vashámorokat és üveghutákat telepítettek. Az Osztrák–Magyar Monarchia 

békés polgári fejlődése a XIX. század második felében Szlovéniára is kiterjedt: a régi háziipari hagyományokat 

folytatva fonó-szövő üzemek létesültek. Többfelé nyitottak szénbányákat, és megépültek az első vízerőművek is. 

Az I. világháború után az ipar további fejlődését már a tág jugoszláv piac igényei ösztönözték. Szlovénia 

gazdasági fölénye egyre markánsabbá vált: a 80-as években Jugoszlávia ipari termelésének 1/5-ét adta. Az 

iparszerkezet élére a fémfeldolgozás került, amely kvalifikált munkaerőt igénylő, magas műszaki színvonalú 

ágazatokkal (elektronika, távközlés, műszergyártás, járműipar) gyarapodott; ezeket élénk kooperációs 

kapcsolatok fűzik a fejlett európai országokhoz. A vegyiparból a gyógyszergyártás emelhető ki. A 

szénbányászat, valamint a kisebb üzemek közt megoszló vas- és színesfémkohászat sokat veszített hajdani 

súlyából; csak a vízerőművekhez társuló alumíniumkohók képeznek kivételt. 

A köztársaság gyáripara kezdetben a Ljubljanai-medencén kívül alig néhány kis- és középvárosra korlátozódott. 

A 60-as évektől kibontakozó decentralizációs folyamat eredményeként az üzemek eloszlása arányosabbá vált; 

az egyenletes területi fejlődés árnyoldala, hogy az ipar környezetkárosító hatása tágabb körzeteket érint. 

Szlovénia sikeresen aknázta ki a történelmi múltjából, földrajzi helyzetéből és humán erőforrásaiból származó 

előnyöket, és gazdasági fejlettsége (GDP/fő 2005-ben: 13 800 euró) alapján jóval megelőzte a kelet-közép-

európai országokat. A Jugoszlávia felbomlásával járó piacvesztést – ami főleg textil-, tej- és húsiparát sújtotta – 

viszonylag könnyen kiheverte, s közben külső áruforgalmát a korábbinál is nagyobb arányban fordította az 

Európai Unió irányába. A demokratikus politikai rendszer és a piacgazdaság kiépítésében elért eredményei 

tették lehetővé, hogy – egyedül a jugoszláv utódállamok közül – 1996-ban az EU társult országává váljon, és a 

teljes jogú tagságot is gyorsan elérje (2004). A további töretlen fejlődés bizonyítéka, hogy az ország az új 

tagállamok közül elsőként csatlakozhatott 2007-től az euró övezethez. 

Az ország fővárosa, az ókori borostyánkő út mentén kialakult Ljubljana (264) a hasonló nevű medencében, a 

Száva közvetlen közelében fekszik. A XIX. században még erős osztrák hatást mutató város az I. világháború 

után kapott egyetemet, és vált a szlovén kultúra s tudomány fellegvárává, kiemelkedő ipari centrummá. Régi 

keletű textil-, bőr- és papíriparát korszerű gépek, elektronikus műszerek és gyógyszerek gyártása egészíti ki. A 

Dráva-parti Maribor (108) ugyancsak fontos közlekedési csomópont, egyetemi város, amelynek alapfunkcióját 

mégis a sokoldalú ipari tevékenység képezi. Kiemelkedő szerepe van a teherautók, buszok, vasúti kocsik 

gyártásában. Az Alpok lábához simuló főútvonal történelmi városok sorát fűzi fel; egyesek közülük jelentékeny 

ipart tömörítenek (pl. Celje, Kranj). A délkeleti határ közelében fekvő Novo Mesto (40) főként 

gyógyszeriparával és gépgyártásával tűnik ki. Nem messze tőle található a volt Jugoszlávia egyetlen kis 

atomerőműve (Krsko, 660 MW). 

Az Alpok fenyvesekkel, havasi rétekkel övezett fehérlő mészkőormai, kristálytiszta tengerszemei, virágdíszes 

falvai nagy idegenforgalmi potenciált képviselnek. A Karszt nevezetességei közül Postojna cseppkőbarlangja 

vonzza a legtöbb látogatót. A tengerparti sáv gazdasági fellendülését Koper (46) növekvő kikötőforgalma meg a 

környező hangulatos üdülő- és fürdőhelyek alapozták meg. Az utóbbi időben Koper a kikötőben átrakott áruk 

mennyisége alapján messze felülmúlta Fiumét, és 2001-től a közvetlen vasúti összeköttetést teremtő Zalalövő–

Muraszombat-vasútvonal megépültével a magyar külkereskedelem lebonyolításában az eddiginél is fontosabb 

szerepet kapott. 

7. Horvátország 

A szeszélyes határoktól közrefogott ország alakja a térképen ferde „n” betűhöz hasonló. Északi, szélesebb 

„szárát” a Dráva és a Száva között elterülő Szlavónia alkotja: fiatal beltengeri-tavi üledékekből álló szelíd 

halomvidék, amelyből az Alpok végső nyúlványai és a kristályos alapzat rögei (Medvednica, Papuk stb.) 

középmagas szigethegységek formájában bukkannak felszínre. Horvátország szíve a Száva mentén elterülő 

Zágrábi-medence, ahonnan a Magas-Karszt kietlen mészkővonulatain (Kapela, Velebit, Dinara) keresztül alig 

néhány útvonal vezet az adriai tengermellék irányába. Az 1500 m fölé tornyosuló sziklabástyák között a 
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települések a művelésre alkalmas nagyobb poljékre és uvalákra, valamint a homokkőből álló keskeny pásztákra 

szorítkoznak. A tengermellék északi részén az Isztria-félsziget középső, termékeny homokkősávját is sivár 

mészkőtáblák veszik körül. Horvátországhoz tartozik a déli tengermellék – Dalmácia – messzire nyújtózó, 

fokozatosan elkeskenyedő parti sávja is. A Dinári-hegyvidék megsüllyedt parti övezetét az adriai szigetvilág 

hosszan elnyúló, jobbára mészkőből álló tagjai (Bra 

, Hvar, Kor 

ula stb.) alkotják. Enyhe éghajlatuk, régi halászfalvaik, kicsiny műemlék városaik és korszerű üdülőtelepeik 

révén a turisták valóságos paradicsomává váltak. 

Az 1991. évi népszámlálás Horvátország kereken száz járása (ob 

inája) közül mindössze 13-ban mutatott ki abszolút vagy relatív szerb többséget; ezek Károlyvárostól (Karlovac) 

délkeletre az egykori határőrvidéken, valamint a dalmát partok „hátországában”, Knin környékén helyezkedtek 

el. 1990-ben – Horvátország függetlenné válását megelőzve – itt kiáltották ki a szakadár ún. Krajinai Szerb 

Köztársaságot. Az 1991–1992. évi harcok során a szerbek a jugoszláv hadsereg támogatásával elfoglalták a 

Dráva és a Duna közé ékelődő Baranya-háromszöget, valamint Szlavónia keleti határvidékét. Ezeket a 

területeket ugyancsak a Krajinai Szerb Köztársaság részévé nyilvánították, és a többségben lévő nem szerb 

lakosaikat nagyrészt elűzték. A XX. század kezdete óta 1/5-ére olvadt (2001-ben 20 000 főnyi) horvátországi 

magyarság zöme a szerb kézre jutott területeken élt, és kénytelen volt elmenekülni lakóhelyéről. Kelet-

Szlavónia Árpád-kor óta magyarlakta települései közül alig néhánynak sikerült átvészelnie a török időket; most 

az „etnikai tisztogatásnak” ezek is áldozatul estek. A gazdaságilag fejletlen, gyéren lakott Krajina34 

közlekedésföldrajzi szempontból létfontosságú a horvát állam számára; a Zágrábból Dalmácia kikötői (Zadar, 

Ńibenik, Split) felé tartó mindkét vasútvonal Kninen vezet keresztül. A krajinai szerbek megszakították a 

szárazföldi összeköttetést Dalmáciával, lezárták az Adria-kőolajvezetéket, sőt a Velebit-csatornán átívelő 

maslenicai híd felrobbantásával két évre megbénították az Adria-országút forgalmát is. További gondot jelentett, 

hogy a dalmát városokat villannyal ellátó vízerőművek krajinai szerb vagy boszniai területre estek. Mindez 

mutatja, mennyire sebezhető a mesterséges határokkal körülvett Horvátország, amely a krajinai „köldökzsinór” 

elvesztésébe nem törődhetett bele. Miután a krajinai szerbek visszautasították a számukra nagyvonalúan 

felkínált autonómiát, a horvát állam egységének helyreállítása csak katonai úton volt megoldható: 1995 tavaszán 

a „Villámcsapás” hadművelettel a horvát hadsereg elfoglalta a Krajinai Szerb Köztársaság nagyobbik, nyugati 

részét. A hadműveletek súlyos atrocitásokkal jártak, és a szerbek túlnyomó részét (kb. 180 000 lakost) 

menekülésre késztették; tömeges hazatérésükre – a törvény adta lehetőség ellenére – később sem került sor. A 

keleti határvidéken az ENSZ közvetítésével békés úton, fokozatosan sikerült helyreállítani a horvát szuverenitást 

(1996–1997), azonban az elpusztult, felégetett horvát- és magyarlakta települések újjáépítése még soká 

elhúzódott. A 2001. évi népszámlálás során az országban a tíz évvel korábbi 600 ezer helyett már csak 200 ezer 

(=4,5%) szerb nemzetiségű lakost írtak össze; a horvátok aránya viszont megközelítette a 90%-ot. 

Az 1991–1992. évi háború hivatalos adatok szerint 22 milliárd dollár kárt okozott Horvátországnak. Az ipari 

termelőkapacitás 1/4-e pusztult el, a GDP a felére esett vissza, az ipari termelés 43%-kal csökkent, és még a 90-

es évek végén is alig haladta meg a korábbi szint 2/3-át (Büschenfeld, H. 1999a). Valaha Jugoszlávia többi 

köztársasága vette át Horvátország termékeinek 20%-át, ami közel kétszerese volt a külföldre irányuló 

szállításoknak. A délszláv piac és a KGST-kapcsolatok leépülése a horvát államot sokkal keményebben sújtotta, 

mint Szlovéniát. Évekig tartó súlyos terhet jelentett a szerb Krajinából és Boszniából érkezett több mint 600 ezer 

menekült befogadása is. 

Horvátország népességével arányosan (22%-kal) vett részt az egykori Jugoszlávia mezőgazdasági termelésében, 

iparának részaránya ennél magasabb volt (25%), az idegenforgalmi bevételek terén pedig – a tengerpart 9/10 

részének birtokában – szinte monopolhelyzetet élvezett. A háború okozta gazdasági visszaesést a 90-es évek 

közepére sikerült megállítani, de a munkanélküliség tartósan 17–20% között maradt. A demokratikus politikai 

rendszer korlátai, a vontatottan haladó privatizáció és a délszláv térségben fellángoló újabb háborúk miatt a 

külföldi tőke kevés érdeklődést mutatott Horvátország iránt, amely csak az ezredforduló politikai irányváltása 

nyomán tudott intézményes kapcsolatot teremteni az EU-val, s fordult a kontinensünk magterületéhez való 

felzárkózás útjára.35 A tengerparti idegenforgalom (8–10 millió fő) az új évezred első éveiben még elmaradt a 

másfél évtizeddel korábban elért szinttől, ám a Splitig vezető autópálya megépítésével a gyors fellendülés 

alapjait sikerült megvetni. 

                                                           
34 Az ún. Krajinai Szerb Köztársaság ugyan Horvátország területének csaknem 1/4-ét magában foglalta, a háború előtti lakosságnak azonban 

csak 12,1%-a, az ipari keresőknek 8,4%-a, az ipari termelésnek pedig csak 5,8%-a jutott erre a területre (Crkvencic, I. et al. 1993). 
35 A teljes jogú EU-tagságról való tárgyalások a délszláv háborúban részt vevő és háborús bűnökkel vádolt tábornok, Ante Gotovina a hágai 
Nemzetközi Bíróságnak való kiadása körüli viták miatt 2005–2006 folyamán akadozva kezdődtek meg. 
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A mezőgazdaság szlavóniai termőkörzetét a gabonafélék mellett az ipari növények (cukorrépa, napraforgó stb.), 

valamint a hüvelyesek (bab) elterjedése és a fejlett állattenyésztés – szarvasmarhatartás, sertéshizlalás, 

baromfinevelés – jellemzi. A szigethegységek lejtőin sok a gyümölcsös és a szőlő. Az adriai tengerpart viszont a 

mediterrán gazdálkodás hazája: a teraszos lejtőkön olajfa, szőlő, mandula, füge, valamint sokféle más gyümölcs 

terem, és a kertészetekből korai zöldségfélék kerülnek piacra. 

A horvát ipar jelentős része az ország északnyugati részén, a főváros tágabb körzetében tömörül. Zágráb 

(Zagreb, 780, ev. 1200) a Medvednica déli lábánál azon a ponton fekszik, ahol a Száva kilép a tágas Zágrábi-

medencébe. A nemzetközileg jól ismert vásárváros a Kárpát-medence belsejéből Fiuméba, valamint a Száva 

mentén Ausztria, illetve Szlovénia felől Belgrád irányába tartó út- és vasútvonalak metszéspontja. 

Zágráb helyén már a rómaiaknak is volt települése, a városi élet megindítói azonban a középkori magyar 

királyok voltak. A zágrábi püspökséget Szent László alapította; az általa emeltetett templom utóda a mai 

városképet meghatározó gótikus Szent István-székesegyház. Kissé nyugatabbra IV. Béla építtette a Gradec-

domb erődjét, amely a polgárságnak és a közhivataloknak otthont adó felsőváros magjává lett. Zágráb 

példátlanul gyors fejlődését az 1860-as évektől a fő vasútvonalak megnyitása és a horvát szellemi élet 

kibontakozása ösztönözte. A XIX. század elején mindössze 7000 lakosa volt, a II. világháború előtt lépte át a 

200 ezres küszöböt, majd fél évszázad alatt meghatszorozva lélekszámát az elővárosok lakosságával együtt 

immár Horvátország népességének 1/4-ét tömöríti. Az egyre bővülő város észak felől elérte a Szávát, sőt 

központi tengelye és hatalmas lakótelepei a folyó déli partjára is átterjeszkedtek. Zágráb elsősorban a politikai 

élet, a horvát tudomány és kultúra központja; ipara is jelentősebb, mint Belgrádé. Gyárai elsősorban a 

munkaigényes ágazatokat képviselik (fémfeldolgozás, elektrotechnika, gyógyszervegyészet, konfekcióipar, 

konzervgyártás). A főváros ingavándor-forgalmi vonzáskörzete minden irányban messzire nyúlik. 

Zágráb tágabb környékének ipari centrumai közül a Dráva-parti Varasd (Varaņdin 41; textilipar), a Száva menti 

Sziszek (Sisak 36; kőolaj-finomítás, petrolkémia) és a tengerpart felé vezető utak csomópontja, Károlyváros 

(Karlovac, 59) emelkedik ki. Szlavónia keleti felének kulturális és gazdasági központja a Dráva régi 

átkelőhelyénél épült Eszék (Osijek, 144): a még megmaradt horvátországi magyarság szellemi élete itt 

összpontosul. A Száva mellett fekvő Slavonski Brod (58) a Boszniába vezető legfontosabb út- és vasútvonal 

északi hídfője; országos jelentőségű mozdony- és vagongyárát a XIX. század végén alapították, amikor az 

Osztrák–Magyar Monarchia megkezdte a boszniai vasúthálózat kiépítését. 

A horvát tengermellék legforgalmasabb kikötője és kiemelkedő iparvárosa Fiume (Rijeka, 144). A kiegyezés 

után a magyar államhoz tartozott, és annak tengeri kijárataként a vasút megépülte (1874) után rendkívül gyors 

fejlődésnek indult. Környékén már ekkor a Monarchia egyik legkedveltebb üdülőterülete bontakozott ki 

(Abbazia-Opatija, Lovran stb.). Az I. világháború után a várost Olaszország foglalta el; ezzel a kikötő 

elvesztette mögöttes területét, és fejlődése megrekedt. Az utóbbi fél évszázad gyors fellendülést hozott; Ausztria 

és Magyarország felé is újból megélénkült a tranzitforgalom, ám ezzel a feladattal a mostanra igencsak elavult 

kikötő már nem képes megbirkózni. Fiume ipari üzemei közül a hajóépítő és -javító műhelyek, valamint a 

kőolaj-finomító és a hozzá csatlakozó vegyigyárak a legfontosabbak. Repülőtere és kőolajkikötője – ahonnan az 

1979-ben elkészült Adria-olajvezeték indul Sziszek, Pancsova, valamint hazánk és Szlovákia felé – a Kvarner-

öbölben, a hídon át elérhető Krk szigetén kapott helyet. 

A festői kisvárosokkal, fürdő- és üdülőhelyekkel övezett Isztria-félsziget központja, Pula (58), egykor az 

Osztrák–Magyar Monarchia legfontosabb hadikikötője volt. Dalmácia legnagyobb és leggyorsabban fejlődő 

városa Split (189); kikötőforgalma Rijekáé után következik. Műemlékekben gazdag belvárosa az ókori 

Diocletianus-palota falai között szorong. A szocialista iparosítás több cementgyárat, valamint műanyag-előállító 

vegyi üzemet, hajóépítő műhelyt és halkonzervgyárat telepített Splitbe; ezeknek az építkezéseknek a környező 

táj szépsége és a tengervíz tisztasága látta kárát. Splittől északra Ńibenik (51) timföldgyártása és 

alumíniumkohászata a közelben többfelé bányászott bauxitot dolgozza fel. A dalmát partszakasz legdélibb 

gyöngyszeme Dubrovnik (Ragusa, 43); fallal körülvett óvárosa XV–XVIII. századi műemlékeivel a 

világörökség részét képezi. A hangulatos üdülőhelyekkel övezett idegenforgalmi központ az 1991–1992. évi 

háborúban sokat szenvedett, ám azóta ismét régi fényében várja a látogatókat. Kikötőforgalma ma már nem 

jelentős, szerepét e téren a Neretva torkolatánál épült Plo 

e vette át; ez a város szolgál Bosznia-Hercegovina tengeri kapujául is. 

8. Szerbia 

8.1. 1. Az állam magva: Ó-Szerbia 
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Az 1991–1992-ben felbomlott Jugoszlávia nevét utódállamai közül egészen a közelmúltig Szerbia és 

Montenegró államszövetsége őrizte meg. A hazánkhoz hasonló területű és népességű (Kis-)Jugoszlávia 

elsősorban a szerbek állama volt; a velük azonos nyelvű és vallású montenegróiak regionális nemzeti öntudata 

térbeli elszigeteltségüknek és a törökökkel szemben viszonylag korán kivívott állami függetlenségüknek 

köszönhető. 

A történelmi Jugoszlávia magvának tekinthető Szerbia mindig is kiváltságos szerepet játszott a délszláv államon 

belül, amelynek fellazulását, majd szétesését nemzeti kudarcként élte meg, kivált miután így a szerbség 1/4-e 

kívül rekedt az ország elismert határain. Az 1991–1995. évi háborúkban (Kis-)Jugoszlávia – egy jövendő Nagy-

Szerbia megteremtésére törekedve – a végsőkig kiállt a horvátországi és boszniai szerbek szakadár politikája 

mellett; ugyanakkor mereven elutasította azoknak a nemzeteknek az autonómiaigényét, amelyek saját 

népességének jó 1/3-át alkották. A jugoszláv állam vezetői a kommunizmus örökségét szélsőséges 

nacionalizmussal elegyítve az ezredfordulóig sikerrel igyekeztek megőrizni hatalmukat; sem a politikában, sem 

a gazdaságban nem vitték végbe a rendszerváltást. A gazdasági hanyatlást betetőzte az 1999. évi koszovói 

háború, amelynek során a NATO légicsapásai tönkretették a legfontosabb ipari üzemeket és lerombolták 

csaknem valamennyi Duna-hidat. Az új évezred elején a demokratikus államrend s a piacgazdaság 

megteremtésére és az ország nemzetközi elszigeteltségének feloldására tett lépések még mindig igen súlyos 

gazdasági helyzetben, olykor tétovázva történtek meg. 

Szerbia az egykori államszövetség legváltozatosabb, természeti erőforrásokban gazdag területeit örökölte. Az 

elmúlt évtizedek közigazgatási gyakorlata alapján az ország három fő részre tagolódik; ezek természeti képe, 

történelmi múltja, gazdasági fejlettsége és lakosságuk etnikai összetétele markánsan különbözik egymástól, és 

így önálló társadalomföldrajzi régióknak tekinthetők. 

Az állam történelmi magva, Ó-Szerbia a Száva és a Duna vonalától délre terül el. Észak–déli tengelyét a 

Morava völgye alkotja, amelynek tágasabb sík térszíneit sokoldalú kisparaszti mezőgazdaság hasznosítja. 

Különösen híresek szilvafaligetei, melyeknek terméséből aszalt gyümölcs és márkás szeszes italok készülnek. 

Ó-Szerbia nagy részét ércekben gazdag hegységek borítják. A vulkáni eredetű Nyugat-szerbiai-fennsík a 

Dinaridák belső vonulatai közé tartozik. Dús legelői az állattenyésztés szempontjából értékesek, erdeiben 

jelentős fakitermelés folyik. A Száva völgysíkjára ereszkedő lejtőin több helyen bányásznak lignitet. A 

Dinaridák legbelső sávjának rögvidéke északon az alacsony, dombsági jellegű Ńumadijával kezdődik. 

Legismertebb tagja a kristályos kőzetekből álló Kopaonik-hegység, amely ólom- és cinkércbányáiról nevezetes. 

A Moravától keletre a Balkanidákhoz tartozó, jobbára mészkőből álló, mozaikszerűen tagolt Kelet-szerbiai-

hegyvidék húzódik, amely északon a rézbányászatáról (Bor, Majdanpek) híres Szerb-érchegységben végződik. 

A hegyvidékek apró falvakból és tanyákból álló településhálózatát az állattenyésztés élteti; a csordákat és 

juhnyájakat nyaranta 1000 m körüli magasságban, a hegyi szállások környékén legeltetik. A domb- és 

hegyvidékek mindenütt az agrár-túlnépesedés jeleit mutatják; a régóta tartó elvándorlás főként Belgrád felé 

irányul. 

Ó-Szerbia lakosságának 87%-át szerbek alkotják. A legerősebb etnikai kisebbség a muzulmánoké, akik Novi 

Pazar környékén, az ún. Szandzsák északi részén tömörülnek. Ez a terület 1912-ig török uralom alatt állt, és 

lakóinak etnikai-vallási öntudata újabban egyre erősödik. 

Az ország fővárosa, Belgrád (Beograd 1280) a Ńumadija északi peremén, a Duna és a Száva találkozásánál 

fekszik. 

Ezen a kedvező közlekedésföldrajzi és stratégiai helyzetű ponton már a rómaiaknak is volt városuk. A középkori 

Nándorfehérvár helyén a XVII. században a törökök új erődítményt emeltek, amelynek falai ma is állnak 

(Kalemegdan); tőle délkeletre alakult ki a jelenlegi városközpont. Belgrád 1882-ben 26 ezer lakosú kisvárosként 

lett a Szerb Királyság székhelye. Egyre gyorsuló fejlődése a II. világháború után a Száva túlsó – nyugati – 

partjára is átterjedt; itt a 70-es években új kormányzati negyedet és hatalmas lakótelepeket építettek (Új-

Belgrád). A jugoszláv fővárosba így beolvadt a régi Zimony (Zemun), sőt az építkezés a Duna északi partján 

Pancsova (Pancevo) irányába is előnyomul. Belgrádnak sokrétű központi funkcióin kívül az országos termelés 

felét adó, széles skálájú ipara is van. 

Szerbiának csupán két vidéki városa lépte túl a százezres lélekszámot; ezek az utóbbi pár évtizedben számos 

ipari létesítménnyel gazdagodtak. A Ńumadija déli felének központja, Kragujevac (145) régen szilvát és más 

gyümölcsöket feldolgozó szeszfőzdéiről, konzervgyárairól, újabban hadiiparáról ismert. Az 50-es évek végén 

épült Zastava-művek a FIAT-licenc átvételétől 1980-ra önálló gépkocsitípusok kifejlesztéséig is eljutott. A Déli-

Morava völgyének gazdasági és kulturális központja, Niń (177) a Bulgária és Görögország felé tartó közlekedési 

útvonalak elágazásánál fekszik; legnagyobb üzeme elektromos gépeket és berendezéseket gyárt. 
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8.2. 2. Eltérő sorsú tartományok: Vajdaság és Koszovó 

A szocialista Jugoszlávia alkotmánya – történelmi, etnikai és politikai megfontolásokból – rendkívül széles 

jogkörrel felruházott autonóm tartománnyá nyilvánította a Vajdaságot (1946) és Koszovót (1963). Azonban a 

szerb központi államhatalom 1989-ben felszámolta a tartományi autonómiát, melyet a Vajdaság esetében 2001 

és 2004 között csak részlegesen – szűkebb hatáskörrel – sikerült helyreállítani. 

A Duna–Száva vonaltól északra elterülő Vajdaság (Vojvodina) – Alföldünk déli folytatása – három tájegységre 

tagolódik: a Duna–Tisza közi Bácskára, a Tiszától keletre fekvő Bánátra (Bánságra), valamint a Duna és a 

Száva által közrefogott Szerémségre. A hatalmas síksági terület legnagyobb részét lösztakaró – a széles 

folyóteraszokon ártéri lösz vagy öntésiszap – borítja, amelyen igen termékeny csernozjom talajok alakultak ki. 

A síkságból csak a Szerémségben és a Bánát déli részén emelkednek ki szigethegységek (Fruńka Gora, Verseci-

hg.). A bácskai, bánáti folyóvizek megzabolázása már a XVIII. században elkezdődött; az utóbbi évtizedek nagy 

csatornázási munkálatai főként az öntözés és a hajózás feltételeinek javítására irányultak (Duna–Tisza–Duna-

csatorna). A Vajdaság Európa egyik legkedvezőbb adottságú agrárvidéke, Szerbia éléstára, ahol igen sok 

kollektív nagyüzemi gazdaság (agrokombinát) létesült; magas színvonalú búza- és kukoricatermesztésével és 

fejlett állattenyésztésével egyaránt kitűnik. Pompásan megterem itt a cukorrépa, a repce, a napraforgó, a kender 

és a komló is. A kisebb futóhomok-területeket szőlővel és gyümölcsösökkel kötötték meg, a Fruńka Gora lejtőin 

pedig már a középkorban híres borvidék alakult ki. 

 

93. ábra  > A magyarság elterjedésterületének változása a Vajdaságban Kocsis K.–Kocsisné Hodosi E. (1998) 

nyomán 

A Vajdaság településhálózatának gerincét a XVIII. századi kolonizáció során alapított szabályos sakktábla 

alaprajzú óriásfalvak és kisvárosok képezik; ezek különösen a Bánátra jellemzők. Ugyancsak a XVIII. 

században születtek újjá azok a mezővárosok, amelyeknek határában tanyák, majd aprófalvak is kialakultak. A 

lakosság etnikai összetétele a XVII. századtól napjainkig tartó – részben szervezett, részben spontán – migrációs 

folyamatok eredménye. Éles törést csak az 1945–1948. évek jelentettek: a lakosság 1/5-ét alkotó németek 

elhurcolásával, illetve kitelepítésével a Vajdaság etnikai színképének egyik meghatározó eleme tűnt el. A 

németek helyébe főleg horvátországi és bosznia-hercegovinai szerb, valamint Crna Gora-i telepeseket 

toboroztak; így kerültek a szerbek a tartományon belül abszolút többségbe (1991-ben 57%). A magyarok aránya 

1880 és 1948 között 25% körül ingadozott, azóta viszont egyre erősebben fogyatkozik. Ennek oka a vegyes 

házasságokban, a szórványmagyarság nyelvi asszimilációjában, valamint a régóta igen alacsony születési 

arányszámban, az elöregedő magyar népességnek a 70-es évek közepe óta tartó természetes fogyásában 
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keresendő (93. ábra). A nagyvárosok etnikai olvasztótégelyében való feloldódás mellett a külföldi 

munkavállalás is az átlagnál erősebben apasztotta a magyarok lélekszámát. 

A leginkább magyarnak tekinthető települések tömbjét Bácska északkeleti részén, a Tisza jobb partjához tapadó 

Horgos–Bácstopolya–Bácsföldvár háromszögben találjuk (94. ábra). A Bánátban jóval csekélyebb, a 

Szerémségben elenyésző a magyar nyelvszigetek száma. A vajdasági magyarok 51%-a saját településén belül is 

kisebbségben van; mindez a fokozódó beolvadás, valamint a tartomány további elszerbesedése irányába mutat. 

A folyamat felgyorsult a 90-es években, amikor 242 000 boszniai és horvátországi szerb menekült a 

Vajdaságba, viszont 25–30 000 magyar a háborús veszély és a katonai behívó elől – igaz, többnyire csak 

ideiglenesen – külföldre távozott. 2002-re a magyarság aránya 14%-ra olvadt, a szerbeké 65%-ra nőtt (Kocsis K. 

et al., 2006). 

 

94. ábra  >  A Vajdaság etnikai térképe Kocsis K.–Kocsisné Hodosi E. (1998) nyomán 

A Vajdaságot elkerülte az 50-es évek iparosítási hulláma, sőt katonai megfontolásokból számos üzemét Ó-

Szerbiába telepítették át. A tartomány fejlettsége még így is jóval meghaladja az országos átlagot. Városai 

elsősorban élelmiszeriparukkal (malmok, cukorgyárak, húsfeldolgozók, konzervgyárak) és mezőgazdasági 

gépgyártásukkal tűnnek ki; legtöbbjük lélekszáma azonban hosszú idő óta alig gyarapszik. Legnépesebb 

közülük a Duna régi átkelőhelyénél épült tartományi székhely, Újvidék (Novi Sad, 234); a XVIII. századtól 

fogva a magyarországi szerbek, újabban pedig a szerbiai magyarok rangos kulturális központja. A termékeny 

Észak-Bácskában fekvő Szabadka (Subotica, 107) fejlődését a határ közelsége vetette vissza; itt él a 

legnépesebb – 40 ezer főnyi – magyar közösség. A Bánát legfontosabb városa Nagybecskerek (Zrenjanin, 79); 

sokoldalú élelmiszeripara és textilipara egyaránt fejlett. A Belgrád vonzáskörzetébe került Pancsova (Pan 

evo, 77) és Újvidék kőolaj-finomítói részben a környéken kitermelt, részben a Dunán és az Adria-vezetéken 

érkező nyersolajat dolgozzák fel. 
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Koszovó (Kosova) tartományt – amelynek székhelye Prińtina (165) – északról az ólom- és cinkércben 

bővelkedő Kopaonik-hegység, délről a 2500 m fölé emelkedő Ńar-planina határolja. Termőföldjei a Koszovói- 

(Rigómezei-) és a Metohijai-medencében találhatók; egyebütt csak hegyi pásztorkodás és fakitermelés folyik. A 

60-as évek közepétől végrehajtott infrastruktúra- és iparfejlesztés ellenére Koszovó az egész ország 

legszegényebb, legelmaradottabb vidéke. Tömeges a munkanélküliség, és az állami intézményeket, illetőleg a 

gazdaságot csak az EU-tól kapott segély, valamint a külföldön dolgozó vendégmunkásoktól származó jövedelem 

tartja működésben. 

A tartomány lakosságának etnikai összetétele és történelmi sorsa a Vajdasággal épp ellentétes módon alakult: a 

szerbek évszázadok óta tartó kiszorulása és elvándorlása nyomán a gyorsan szaporodó albánok 90%-os 

többségbe kerültek, és elszakadási törekvéseik megerősödtek. A szerbek azonban „történelmi jogon” 

körömszakadtáig ragaszkodtak Koszovó birtoklásához: 1989–1990-ben felszámolták a 60-as évek óta működő 

albán nyelvű iskolarendszert, és a forrongó tartományt központi igazgatás alá helyezték. Az albán lakosság 

ekkor párhuzamos hatalmi szerveket hozott létre, sőt a passzív ellenállást a 90-es évek második felében 

partizánakciókkal kezdte felváltani. A jugoszláv hadsereg véres megtorlással, barbár etnikai tisztogatással 

válaszolt, ami világszerte felháborodást váltott ki, és 1999 tavaszán a NATO Jugoszláviára mért súlyos 

légicsapásaihoz vezetett. A belgrádi kormány kénytelen volt kivonni csapatait Koszovóból, ahová a nemzetközi 

békefenntartó erők oltalma alatt visszatérhettek az otthonukból a szomszéd országokba elűzött albánok (kb. 800 

000 fő). A koszovói háborút a NATO az emberi és kisebbségi jogok védelmében indította el és nyerte meg. A 

tartomány ENSZ-igazgatás alá került, és a 2007. évi rendezési terv – az ENSZ felügyeletének átmeneti 

fenntartása mellett – már a teljes függetlenség megadását irányozta elő. 

9. Montenegró (Crna Gora) 

Crna Gora (Montenegró) sokáig megmaradt ugyan Jugoszlávia keretei között, de a külvilág felé egyre 

nyitottabbá vált, egyszersmind igyekezett belső önállóságát minél jobban megszilárdítani, és a német márkát, 

majd az eurót hivatalos fizetőeszközzé téve (1999, illetve 2002) pénzügyi téren is elkülönült Szerbiától. Az 

államszövetség szerkezetének további – konföderációs jellegű – lazítása és nevének megváltoztatása (2002: 

Jugoszlávia helyett Szerbia és Montenegró), valamint az EU szelíd politikai nyomása is csak elodázni tudta a 

teljes különválást. A 2006. május 21-i népszavazáson a lakosság többsége (mintegy 56%-a) az ország teljes 

állami szuverenitását nyilvánította ki, s ezt Szerbia is kénytelen volt elfogadni. 

A kicsiny köztársaság a Dinaridák 2000 m fölé tornyosuló, sokfelé erdőborította, vad, karsztos hegyvidékén 

terül el. Gazdaságilag jelentéktelen, elmaradott régió, amely az egykori délszláv állam ipari termelésének 

mindössze 1,7%-át adta. Művelésre alkalmas földjeinek aránya csekély (12%); a Shkodrai-medencére nyíló 

Zéta-völgyben kevés gabona, valamint dohány, szőlő és gyümölcs terem. A hegyi legelőkön külterjes 

birkapásztorkodás folyik. A szurdokvölgyek zuhatagos folyóin több vízerőmű épült. A főváros, Podgorica (139) 

lakóinak néhány textilüzem és fafeldolgozó ad munkát; alumíniumipara a környező bauxitbányákra 

támaszkodik. A decentralizált iparfejlesztés jegyében Montenegróba is telepítettek vaskohászatot (Nikńi 

). Az idegenforgalom pazar természeti adottságait csak a légvonalban 100 km hosszú, festői szépségű Adria-

parton kezdik kihasználni. A földrengésveszélyes övben épült kisvárosok közül Bar kikötője a montenegrói 

közlekedés ütőerének, a Belgrád–Podgorica-vasútvonalnak a végállomása. A zegzugos Kotori-öböl kitűnő 

természetes flottatámaszpont. 

Az 1951 és 1976 között megépített 500 km hosszú Belgrád–Bar-vasútvonal jól példázza a Dinári-hegység által 

támasztott közlekedésföldrajzi akadályokat. A helyenként 1500–2000 m magasságba kapaszkodó pályán 254 

alagút épült; ezek teljes hossza 115 km, vagyis a teljes távolság több mint 1/5-e. A 243 híd összesen 15 km 

hosszú. A vasút minden kilométerének megépítése bő félmillió dollárba került. 

10. Bosznia és Hercegovina 

Az egykori Jugoszlávia középső részén elhelyezkedő köztársaság túlnyomó részét a Dinaridák párhuzamos 

vonulatai foglalják el. Sokoldalú növénytermesztésre csak északon, a Száva menti alföldön és délen, a Neretva 

keskeny völgyében nyílik lehetőség; a hegyvidékre a pásztorkodó állattenyésztés és a fakitermelés jellemző. A 

terület bővelkedik ásványkincsekben: innen származott Jugoszlávia teljes kősótermelése, vasérctermelésének 

több mint 9/10-e, valamint barnaszén-, lignit- és bauxitbányászatának kb. 40%-a. Igen tekintélyes (28%-os) volt 

a vízenergia-tartalékokból való részesedése is. 



 Kelet-Közép-Európa és Délkelet-

Európa (A volt szocialista országok) 
 

 325  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Bosznia és Hercegovina iparosítása elsősorban a természeti erőforrások hasznosítására, az alapanyaggyártó 

ágazatok fejlesztésére irányult. A hajdani Jugoszlávia legnagyobb vaskohászati kombinátját a boszniai vasérc- 

és szénbányák közelébe, Zenicába (85) telepítették. Ugyancsak a közeli nyersanyagok indokolták Tuzla (87) 

hatalmas só- és szénvegyészeti üzemeinek telephelyválasztását. Sokfelé épültek cementgyárak is. Banja Luka 

(170) bútoripara, cellulóz- és papírgyára a környező erdőkből kapja a nyersanyagot. Boszniát – amelynek 

központi fekvése és nehéz terepviszonyai honvédelmi szempontból előnyt jelentettek – az 50-es évektől 

teletűzdelték hadiipari üzemekkel. Viszonylag sokrétű gyáripart (pl. Volkswagen–Tas autógyár) csak a főváros, 

Szarajevó (380) mondhatott magáénak. Összefoglalva megállapítható: a köztársaság iparszerkezete egyoldalú, 

elavult és a jugoszláv területi munkamegosztás kereteiből kiszakítva még a háborútól megkímélt üzemei is 

jórészt élet- és versenyképtelenek. A tönkrement vagy leromlott infrastruktúra, a lappangó etnikai feszültség, a 

vontatott privatizáció gátolja a gazdaság fejlődését s a külföldi tőke beáramlását; emiatt tartósan 40% körül van 

a munkanélküliség. 

Bosznia és Hercegovina a titói Jugoszláviában a muzulmán (muszlim) nemzet hazájaként emelkedett 

köztársasági rangra. Csakhogy itt az „államalkotók” csupán 43,7%-os relatív többséget képeztek a szerbekkel 

(31,3%) és a horvátokkal (17,3%) szemben. A lakosság nagyfokú etnikai keveredését mutatja, hogy a 108 

közigazgatási egység közül mindössze 12 volt nemzeti-vallási szempontból homogén. (Ezek között csak 2 

muzulmán akadt.) Érthető, hogy Jugoszlávia felbomlása után épp a központi fekvésű, vegyes lakosságú állam 

került a szerb–horvát ellentét gyújtópontjába, és vált elhúzódó, tragikus polgárháború, valamint kegyetlen 

„etnikai tisztogatás” színterévé. A háborúnak az USA által kikényszerített daytoni megállapodás (1995) vetett 

véget; addigra azonban az etnikumok területi különválása jóformán befejeződött. A harcok során a lakóházak 

60%-a megsérült, az ipari termelés értéke a korábbi szint 1/8-ára esett vissza, a művelhető földek jelentős részét 

elaknásították, és a városkörnyéki erdők javát kiirtották. A kb. azonos területű, egymástól zegzugos határokkal 

elválasztott boszniai Szerb Köztársaság és a Bosnyák–Horvát Föderáció laza államszövetségét (95. ábra) csak a 

nemzetközi békefenntartó erő, a külföldről kapott gazdasági segély és a nemzetközi közösség főmegbízottja 

által gyakorolt ellenőrzés tartja össze. 
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95. ábra  > Bosznia-Hercegovina az 1995. évi daytoni megállapodás óta 

11. Macedónia (Makedónia) 

Az egykori Jugoszlávia legdélibb és legszegényebb utódállamának területén a Macedón-(Pelagóniai-) 

masszívum 1500–2000 m fölé emelkedő röghegységei kisebb-nagyobb medencékkel váltakoznak. Az ország 

gazdasági tengelye a Vardar folyó földrengésveszélyes szerkezeti árka, melynek déli kapujában az éghajlat már 

mediterrán vonásokat ölt. 

A történelmi nevet viselő régió szláv lakói a XIX. század második felében alakították ki önálló irodalmi 

nyelvüket, és ekkortól nevezték magukat macedónoknak. A macedón nemzet létezését azonban sem a szerbek, 

sem a bolgárok nem ismerték el, és az 1912–1913. évi Balkán-háborúkban maguknak igyekeztek megszerezni a 

török uralom alól szabaduló Macedóniát. Az I. világháború után a macedón nép 3/4-e a szerb–horvát–szlovén 

állam, két kisebb töredéke pedig Bulgária és Görögország fennhatósága alá került. (Nem véletlen, hogy 1991–

1992-ben éppen Görögország figyelte legféltékenyebben a független Macedónia létrejöttét, és tiltakozott az 

ország „bitorolt” neve ellen.) A Jugoszláviából kivált Macedónia lakóinak csak 2/3-a tartozik az államalkotó 

etnikumhoz. A legsúlyosabb belpolitikai gondot az északnyugati határ mentén zárt tömbben élő, egyre 

gyarapodó, az összlakosság 1/4-ét képező albán kisebbség jelenti, amelynek polgárháborúval fenyegető 

elszakadási törekvése 2001-ben súlyos válságot idézett elő. A válságot lezáró ohridi egyezmény bővítette a helyi 

önkormányzatok jogkörét, és államalkotó nemzetként s hivatalos nyelvként ismerte el az albánt. 

Macedónia az egykori Jugoszlávia mezőgazdasági és ipari termeléséből mindössze 6–7%-kal részesedett. A 

szerb–montenegrói államszövetséget sújtó nemzetközi kereskedelmi embargó elvágta a területi 
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munkamegosztás korábbi szálait, ami Macedóniát nagyfokú elszigeteltségbe taszította; ebből csak a koszovói 

háború (1999) után, fokozatosan sikerült kitörnie. Az ország hagyományos kiviteli cikkei a Vardar völgyében és 

a Pelagóniai-medencében öntözéssel termelt ipari növények (gyapot, dohány, mák), valamint a rizs és a korai 

zöldségfélék; ezenkívül kevés réz-, ólom-, cink- és krómércet szállít külföldre. Az agrártermékek zömét a 

privatizáció előtt álló nagybirtokok (agrokombinátok) szolgáltatják, míg a számtalan 2–3 hektáros kisparaszti 

gazdaság legfeljebb szűkös önellátásra képes. Az iparban – külföldi tőke híján – jobbára a korábbi menedzsment 

vált az üzemek tulajdonosává. A versenyképtelen, piacukat vesztett gyárak bezárása miatt 1990 és 1998 között 

felére csökkent az ipari dolgozók amúgy is csekély létszáma, és a keresőképes lakosság 35–40%-a 

munkanélkülivé vált (Büschenfeld, H. 1999b). Sokak megélhetését csak a külföldön dolgozó kb. 200 000 

vendégmunkás hazautalt keresete vagy a burjánzó feketegazdaság biztosítja. Az Európai Unió tagjelölti 

státusának elnyerésétől (2005) a tényleges csatlakozásig Macedóniának várhatóan hosszú és nehéz utat kell 

megtennie. 

Macedónia egyetlen jelentős, sokoldalú ipari és művelődési központja Skopje (467). A Vardar két partján 

elterülő főváros a török időkben is híres volt kereskedelméről és kézművességéről. Az 1963. évi földrengés után 

gyorsan újjáépült Skopje ipara a környék ásványkincseire (lignit, vasérc) és mezőgazdasági nyersanyagaira 

támaszkodik (dohány-, pamut-, fafeldolgozás). A termékeny medencék központjainak sorából Bitola (86) és 

Prilep (73) emelkedik ki. 

12. Bulgária 

Bernek Ágnes, Probáld Ferenc 

12.1. 1. A Balkán-félsziget országa 

A Balkán-félsziget északkeleti részén elhelyezkedő Bulgária területe (111 ezer km²) és lakosságszáma (7,8 

millió fő) hasonló hazánkéhoz. A félsziget összterületének kb. 22%-át magában foglaló ország észak–déli irányú 

legnagyobb kiterjedése meghaladja a 300 km-t, nyugat–keleti irányú legnagyobb hosszúsága több mint 500 km. 

Földrajzi helyzete Európa „hátsó udvarában” nem mondható előnyösnek, bár a bővülő nyugat–keleti 

tranzitforgalom – kivált, ha az EU által támogatott infrastrukturális beruházások megvalósulnak – nagy hasznára 

lehet az országnak. 

Északon a bolgár–román határt a Duna sodorvonala képezi. A Duna–Majna– Rajna vízi út megnyitásával 

lehetőség nyílt az európai folyami hajózásban és áruforgalomban való nagyobb arányú részvételre, ám ennek 

kihasználásához egyelőre hiányzik az infrastrukturális háttér. 

Nyugaton a bolgár–szerb határon természetföldrajzi okokból nehéz az átkelés, de néhány hágó és főként a 

Nińava folyó völgye lehetővé teszi a vasúti és közúti közlekedést. A Nińava völgyén, Szófián át és a Marica 

völgyében haladt az Európát a Közel-Kelettel összekötő ősrégi kereskedelmi és hadi út. Részben ennek 

nyomvonalán épült ki az E5-ös nemzetközi műút, illetve autópálya. A Jugoszlávia elleni nemzetközi szankciók, 

különösen pedig az 1999. évi koszovói háború e fontos közlekedési ütőér forgalmának megbénításával tetemes 

gazdasági károkat okoztak Bulgáriának. 

Délen a Marica völgyéig húzódó bolgár–görög és a bolgár–török határ egyaránt hegyvidékeken fut keresztül, 

kevés átkelésre alkalmas hellyel. A külgazdasági irányváltás nyomán e déli határszakaszok jelentősége megnőtt: 

itt bonyolódik le az ország külkereskedelmi forgalmának 1/5-e, és Görögországgal több, határon átnyúló 

együttműködési program van folyamatban. 

Az előzőekkel ellentétben, a fekete-tengeri határnak a közelmúlt évtizedeiben kiemelkedő jelentősége volt. A 

külkereskedelem több mint fele a Fekete-tengeren át bonyolódott le a Szovjetunióval. A kikötőkbe érkező 

importált szovjet nyersanyagot csak részben dolgozták fel helyben, túlnyomórészt az ország belső iparvidékei 

felé továbbították. Az Oroszországból származó behozatalnak és a Fekete-tenger térségében kibontakozó 

gazdasági együttműködésnek a szerepe Bulgária szempontjából távlatilag sem lebecsülendő. 

Bulgária domborzatát észak–déli irányban négy egységre oszthatjuk fel. A Bolgár-tábla 200–500 m magas 

dombsági jellegű táj. Északon a Duna ártéri síkjából emelkedik ki, délen az Elő-Balkánig terjed. A Fekete-

tengerhez szakadásos, csuszamlásos partvidékkel csatlakozik. Az észak felé 40–60 m-ig vastagodó lösztakaró 

általánosan elterjedt. A Bolgár-tábla északi részein az ország legjobb minőségű talajaként csernozjom alakult ki. 

E tájegység Bulgária legfontosabb gabonatermő vidéke; éghajlata határozottan kontinentális, a magyar 
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Alföldénél melegebb nyár és hidegebb tél jellemzi. A csapadék a potenciális párolgáshoz képest kevés (500–600 

mm). 

Az Eurázsiai-hegységrendszerhez tartozó Balkán-hegyvidék az ország fő klímaválasztója, tőle északra az 

éghajlat kontinentális, míg délebbre már enyhe mediterrán hatás is érezhető. A Balkán-hegyvidék északról délre 

haladva négy szerkezeti sávra osztható fel. A dombvidéki jellegű Elő-Balkánt a középső, magas övezet, a 

szűkebb értelemben vett Balkán-hegység (bolgár elnevezése: Sztara Planina) követi. Magassága nyugatról kelet 

felé haladva fokozatosan csökken. Ásványkincsekben nyugati része a leggazdagabb, antracit-, ólom- és 

cinkérckészletei jelentősek. A balkánalji medencesor választja el a Balkán-hegységet a hegyvidék legidősebb 

részétől, az Antibalkántól (Szredna Gora). A balkánalji medencék közül a legnagyobb a csaknem 1200 km² 

területű, 520–550 m tengerszint feletti magasságban lévő Szófiai-medence. Ez az ásványkincsekben gazdag, 

termékeny terület Bulgária legjobban benépesedett része. 

A Felső-Trák-alföld árterekkel és jégkori teraszokkal behálózott feltöltött medence. Nyugati része a Marica-

alföld, keleti része a Sztara Zagora-i alföld. 

A Trák-rögvidék harmadidőszaki mozgásokkal megfiatalított hegységei közül a legterjedelmesebb a Rodope; 

vas- és krómércekben, valamint a vulkánosság eredményeként színesfémércekben (réz, ólom, cink) gazdag. A 

rögvidéket nyugatról határoló Sztruma-völgy alsó szakaszán érvényesül a legjobban a mediterrán hatás: a tél 

enyhe és csapadékos, a legmelegebb hónap (július) középhőmérséklete meghaladja a 25 °C-ot, az évi csapadék 

mindössze 400–650 mm. 

12.2. 2. A demográfiai viszonyok és a településhálózat jellemzői 

Bulgária a számottevő kisebbséggel rendelkező nemzeti államok közé sorolható. A hivatalos statisztika szerint 

népességének 86%-a bolgár, 9%-a (747 000 fő [2001]) török és 4%-a cigány. A macedónok, az örmények, a 

görögök és a románok száma elenyésző. 

 

96. ábra  > A török nemzetiségű lakosság száma és aránya Bulgáriában 2002-ben (Bottlik Zs. 2004) 

Egyes források a török népesség számát több mint 1 millió főben határozzák meg. Az ellentmondást részben 

magyarázhatja, hogy a muzulmán vallású bolgár (pomák) kisebbség is jobbára török eredetű. 1989-ben az 

erőszakos állami asszimilációs politika és a nemzetiségi-vallási ellentétek következtében mintegy 300 ezer török 
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kényszerült elhagyni Bulgáriát; egy részük később visszatért. A török kisebbség az ország északkeleti és 

délkeleti részére koncentrálódik; Sumen, illetve Kardzsali környékén a lakosság többségét képezi (96. ábra). A 

rendszerváltozás óta megindult kivándorlási hullám elsősorban gazdasági indítékú, ám benne a törökök 

aránytalanul nagy mértékben vesznek részt. 

Az 1960-as évek elejének magas népszaporulata az 1980–1990 közötti időszakban évi 0,2%-ra esett vissza, 

azóta pedig folyamatos a lakosság számának csökkenése. Az 1980-as években még 9 millió főt számláló bolgár 

lakosság száma 8 millió alá csökkent. 2004-ben a halálozási ráta értéke (13,8‰) már jóval magasabb volt, mint 

a születési arányszám (8,8‰)! A férfiak születéskor várható élettartama mindössze 68 év, míg a nőké 75; ezek 

az értékek a magyarországi adatokhoz hasonlóak, ám a Bulgáriában elért korábbi szinthez képest némi 

visszaesést jelentenek. Nyilvánvaló tehát, hogy a lakosság számának csökkenése csak részben magyarázható 

természetes demográfiai folyamatként; meghatározó szerepe van annak, hogy az 1990-es évtizedben az 

életszínvonal rendkívüli mértékben romlott. Az 1990-es évek gazdasági válsága csökkentette a 

reáljövedelmeket, leértékelte a lakossági megtakarításokat, növelte a munkanélküliséget (2004-ben 13,0%), s a 

lakosság nagy része számára állandó nélkülözést hozott, ami az 1990-es években a csecsemőhalandóság 

növekedésében is tükröződött (1995-ben 14,8‰, 1997-ben 17,5‰, az ezredforduló óta bekövetkezett javulás 

nyomán 2004-ben 11,6‰). Bulgária átlagos népsűrűségi értékének – 70 fő/km² – hátterében a népesség 

rendkívül egyenlőtlen területi megoszlása áll. A legnagyobb népességtömörülést a főváros, Szófia és közvetlen 

környéke mutatja. A gazdaság területi koncentrációjával összefüggésben az átlagosnál sűrűbben lakott a 

plovdivi és a várnai tartomány is. A szocialista időszak iparosítási politikája a településhálózat szerkezeti 

változásában is nyomon követhető. Az 1960-as évek elején a lakosságnak kevesebb mint fele élt városokban, 

napjainkban viszont közel 70%-a. A falusi népesség nagyfokú csökkenése összefügg azzal, hogy a falvak 3/4 

részének lélekszáma az ezer főt sem haladja meg. 

A városhálózat jellegében a közepes és a kisvárosok a meghatározóak. Csak a főváros, Szófia lakossága lépi túl 

az 1 millió főt, jelenleg az ország össznépességének 15%-a él itt. Százezer főnél nagyobb lélekszáma – 

Szófiával együtt – mindössze hat városnak van. 

12.3. 3. A török birodalomtól a piacgazdaságig 

Bulgária mai területén az V–VI. századtól szlávok éltek. A türk bolgár törzsek, az ún. ősbolgárok Közép-

Ázsiából érkeztek a Balkánra a VII. században, és megalakították az első bolgár államot (681–1018). E 

birodalom észak felé egészen a Tiszáig és a Kárpátokig terjedt. 

865-ben I. Borisz államvallássá emelte a bizánci kereszténységet. Bevezették a Cirill és Metód szerzetesek által 

alkotott szláv ábécét. A bolgárok teljesen beolvadtak a többségben lévő szláv lakosságba, átvették nyelvüket és 

kultúrájukat. Az első bolgár állam 1018-ban bizánci fennhatóság alá került, s függetlenségét csak 1186-ban 

nyerte vissza. Az 1396-ig fennálló második bolgár állam három részre szakadt, s ezeket a Török Birodalom 

sorra meghódította. Ezzel Bulgária közel öt évszázadra török uralom alá került. A katonai-feudális Török 

Birodalom kiszakította az országot az európai fejlődési folyamatokból, és lényegében elszigetelte a kialakuló 

világgazdaság hatásaitól. 

Bulgária függetlenségét az 1878-as orosz–török háború révén nyerte vissza, déli határ menti területeit viszont 

csak az 1912–1913-as Balkán-háborúk után csatolták ismét az országhoz. A gazdasági átalakulás folyamatai 

ebben az időszakban indultak meg. 

Az ország még az önálló állam megszervezésének költségeit sem volt képes finanszírozni, és így a külföldi tőke 

szerepe ugrásszerűen megnőtt. Viszont a felvett kölcsönök nem a gazdasági növekedést előmozdító 

befektetéseket növelték, és úgyszólván nem érintették a bolgár ipart. A hitelek közel felét az államháztartási 

deficit fedezésére és a hadsereg kiépítésére fordították, s közel hasonló összegeket az állam a vasútépítésbe 

fektetett. Ámde a vasút itt nem vált az ipari fejlődés meghatározó tényezőjévé; a vasútépítésben döntő szerepet 

az játszott, hogy a nyugati nagyhatalmak vasúti kapcsolatot akartak létesíteni Törökországgal, illetve a Közel-

Kelettel. 

Ebben az időszakban Bulgária gazdasági fejlődésének legfőbb hajtóerejévé a mezőgazdasági export vált. Az 

európai exportpiacon túlnyomórészt egyetlen árucikkel, a dohánnyal jelent meg; ez az árucikk modern ipari 

feldolgozást nem igényelt. Ehhez a momentumhoz kapcsolja Berend T. Iván és Ránki György (1987) a balkáni 

típusú gazdasági fejlődés lényegét, nevezetesen, hogy a mezőgazdasági exportszektor a gazdaság többi 

ágazatának fejlődésére nem gyakorolt indukáló hatást, és így az európai gazdaságba való bekapcsolódás az 

elmaradott gazdasági szerkezet konzerválásával járt együtt. 
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Az I. világháborúban az ország elvesztette az Égei-tenger partvidékét, Dél-Dobrudzsát és a nyugati határvidék 

néhány körzetét. Németország oldalán bekapcsolódott a II. világháborúba is. Dél-Dobrudzsát a craiovai 

egyezmény (1940) értelmében visszacsatolták Bulgáriához, s ezt később a világháború utáni békeszerződésben 

is elismerték. 

A Szovjetunió politikai befolyása alatt szerveződött az ország új államformája, az 1946-ban kinyilvánított 

népköztársaság. A 43 éven keresztül fennmaradt szocialista társadalmi-gazdasági rendszert a túlcentralizált 

tervezési mechanizmus, a magántulajdon szinte teljes eltörlése, a nehézipar fejlesztését előtérbe állító 

gazdaságpolitika, a reformfolyamatok hiánya és a főként a Szovjetunióval folytatott csaknem kizárólagos 

külgazdasági kapcsolatok jellemezték. A Szovjetunió politikai és gazdasági hatalmának összeomlása és a kelet-

közép-európai változások nyomán Bulgáriában is felbomlott a pártállami rendszer, s kezdetét vette a 

rendszerváltozás időszaka. 

1991-ben sor került a piaci reformok és a stabilizációs program meghirdetésére, de a reform végrehajtása 

akadozott. A nagyvállalati szektor átszervezése, privatizációja igen lassan haladt. 1996-ig a bolgár ipart az 

állami vállalatok uralták, a magáncégek a kibocsátás mindössze egyötödét adták. 

Az 1990-es évek elején a GDP drasztikusan visszaesett, amit a vegyipar és kohászat átmeneti konjunktúrája 

szakított meg (1994–1995). Ezek az ágazatok maximálisan profitáltak a szubvencionált energiaárakból, ugyanis 

ekkor a bolgár gazdaság a GDP 1%-os növeléséhez kétszer-háromszor annyi energiát használt fel, mint az EU 

tagállamai. 1996-ban a kohászati termékek iránti nemzetközi kereslet csökkent, s az energiaárakat a kormány 

fokozatosan kezdte közelíteni a nemzetközi színvonalhoz; mindez aláásta az energiaintenzív bolgár ipar 

versenyképességét. 

Bulgária 1996–1998-ban súlyos gazdasági válságot élt át. A GDP közel 10%-os visszaesésének legfontosabb 

tényezője a bankrendszer összeomlása volt; a veszteségek hátterében az állami vállalatok reorganizációjának 

elmaradása, a privatizáció lassúsága állt. A hiperinfláció letörése és a súlyos külföldi eladósodás megfékezése 

céljából az 1997-ben hatalomra került új kormány stabilizációs gazdasági programot hirdetett meg. 

A stabilizációs program legfontosabb eleme a privatizáció felgyorsítása volt. 1997-re a GDP felét már a 

magánszektor állította elő, ekkorra az állami vagyon 26%-át privatizálták. 1998-ra az állami kézben lévő 

iparvállalatok felét leépítették, s megkezdődött a bolgár pénzintézetek privatizációja, majd a magánosítás a 

szolgáltatási szféra más részeire (távközlés, légi forgalom, benzinkúthálózat) is kiterjedt. 2004-ben a 

magánszektor adta a GDP 2/3-át. 

Az 1997-es hiperinfláció letörése után a bolgár monetáris politika szigorúan korlátozta a jövedelem-

kiáramlásokat, és a leva árfolyamát a német márkához, illetve az euróhoz kötötte. 

Az utóbbi évek gazdasági sikerei ellenére Bulgária 2005-ös GDP/fő értéke mindössze 2800 euró, ami mintegy 

harmada hazánk hasonló mutatójának, és a feketegazdaság aránya 25–30%-ra tehető. A külkereskedelmi mérleg 

tartósan deficites (az export 2004-ben 15,6 Mrd, az import 22,7 Mrd dollár volt). 

A gazdasági-politikai bizonytalanság folytán a külföldi tőke érdeklődése sokáig lanyha volt, és csak az 

ezredfordulótól élénkült meg. 2005 végéig 13 milliárd dollár működőtőke áramlott Bulgáriába. A befektetések 

kisebb része az iparba, zöme a kereskedelembe, a távközlésbe, a pénzügyi, valamint a turisztikai szektorba 

érkezett. A legnagyobb befektető országok Ausztria, Görög- és Németország voltak. Bár a bolgár munkaerő jól 

képzett, mindeddig nagyon kevés a zöldmezős beruházás. Az EU-hoz való csatlakozástól (2007) a fejlődés 

további gyorsulása várható. 

12.4. 4. Az ipari szerkezetátalakítás kérdőjelei 

Bulgária gazdasági jövőjének legfontosabb feladata az iparszerkezet átalakítása. A szocialista iparosítási politika 

révén olyan ipari profil alakult ki, amely nem illeszkedett sem az ország történelmi hagyományaihoz, sem 

természeti erőforrásaihoz, sem a nemzeti piac nagyságához és igényeihez, s teljesen elmaradt a világpiac 

fejlettségi szintjétől is. Az 1950-es években vette kezdetét a nehézipar fejlesztése, amely az 1960-as évektől – a 

KGST-n belüli specializáció eredményeként – gépgyártási profillal, s később az elektrotechnikai, elektronikai 

eszközök gyártásával bővült. Az 1980-as évekre a gépgyártás már az ipari termelés több mint 1/3-át adta. A 

bolgár gépgyártás termékeit alacsony műszaki színvonaluk miatt a világpiacon gyakorlatilag nem lehetett 

értékesíteni. Ennek következménye, hogy a Világbank becslése szerint a bolgár ipari termelés (reálértéken 

számolva) még mindig nem éri el az 1989. évi szintet. Az arányaiban is erősen visszaeső ipar 2003-ban a GDP 

31%-át állította elő, s az összes foglalkoztatottak 28%-a dolgozott ebben a szektorban. 
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A bolgár ipar és tágabb értelemben az egész gazdasági élet legkritikusabb pontja az energiagazdaság. 2004-ben 

a bolgár elektromosáram-termelés 52%-a hőerőművekből, 41%-a a kozloduji atomerőműből és 7%-a 

vízerőművekből származott. Az import közel 1/3-át energiahordozók teszik ki, amelyek főleg Oroszországból 

érkeznek. Az átlagos fogyasztói energiaár az ezredfordulón kevesebb mint a fele volt az OECD átlagos 

energiaárának, és az erőművek 1998-ban megkezdett privatizációja nyomán jelentősen növekedett, amely 

tendencia napjainkban is tart. 

A hőerőművek területileg egyrészt a marica-iztoki külszíni lignitbányászathoz és a perniki 

barnaszéntermeléshez, másrészt a legnagyobb fogyasztópiacokhoz kapcsolódnak. A lignittermelés 23 millió 

tonnás szinten hosszabb idő óta stagnál. A lignittermelés növelését az alacsony termelési költségek indokolnák, 

ám a súlyos levegőszennyeződés miatt hosszabb távon ez sem jelenthet megoldást. A barnaszéntermelés az 

1990-es évtizedben a korábbi szintnek kevesebb mint a felére esett viszsza (3 M t). Feketeszenet Bulgária a 

kohászat és egyes erőművek számára külföldről szerez be; ez teszi ki az import 4%-át. Az ország jelentős 

antracittartalékkal rendelkezik, de a kitermelés egyelőre csekély. 

Bulgária jelentéktelen kőolaj- és földgázlelőhelyei a Fekete-tenger partvidékére koncentrálódnak. Az ország 

évente rendszerint 6–7 millió tonna kőolajat vásárol Oroszországból (az összes import értékének 15%-a). 2006-

ban Bulgária, Görögország és Oroszország egy 300 km-es csővezeték építéséről írt alá egyezményt, amely 

Burgasz kikötőjéből az égei-tengeri Alexandrúpoli kikötőjébe fog vezetni és főként orosz nyersolaj 

tranzitszállítását szolgálná, elkerülve a Boszporusz zsúfolt hajózási útvonalát. A földgázimport fő forrása 

szintén Oroszország. 

A vízenergia-termelés további fokozása kérdéses, hiszen aszályos esztendőkben kevés a víz a sok kis erőmű 

tárolóiban. Az ország egyik nagy vízenergetikai létesítménye a Rodope hegységben, a Doszpat folyón épült 

víztározóra támaszkodik, a másik a Keleti-Rila hegységben a Belmeken–Szesztrimó vízlépcsőrendszer. 

Az ország egyetlen elavult, grafitmoderátoros rendszerű atomerőműve (Kozloduj) 1974 óta működik, és az 

ország energiaellátásában stratégiai fontosságú. Emiatt úgy látszik, csak a Duna mentén keletebbre, Belenénél 

felépítendő új atomerőmű elkészülte (2010–2011) teszi lehetővé végleges leállítását. 

A szocialista időszakban kiemelt helyen szerepelt a vaskohászat, mely a Szófia– Pernik–Kremikovci 

háromszögben összpontosult. Bár a Kremikovciban bányászott, rendkívül gyenge minőségű vasérc és a perniki 

barnaszén kitermelése is visszaesett, de a még állami kézben lévő vaskohászat az alacsony helyi energiaárak 

miatt a világpiacon eleinte versenyképesnek bizonyult, és a vészes hanyatlás jelei csak újabban mutatkoznak. 

Az ország igen fontos kiviteli termékei a színesfémek. Mivel a színesfémérclelőhelyek gazdagok, s e szektor 

privatizációja nagyrészt megtörtént, várhatóan ez az iparág megőrzi jelentőségét. A Szredna Gorában, 

Panagjuriste és Pirdop környékén bányászott rézérc mennyisége csekély (2004-ben 24 ezer t). Valamelyest 

emelkedett az ólomérc (29 ezer t), a cinkérc (35 ezer t), valamint a mangánérc (28 ezer t) termelése. Az ólom- 

és a cinkkohászat legjelentősebb központja, Kardzsali, az itt bányászott ércekhez és a vízenergiához 

kapcsolódik. 

A bolgár ipar egyik sikerágazata a vegyipar, amely az összes exportbevétel 1/6-ával a legfontosabb kiviteli 

árucsoport alapja, és néhány privatizált nagyvállalatra koncentrálódik. A vegyipar „fellegvára” a multinacionális 

Solvay cég tulajdonában lévő devnyai nehézvegyipari kombinát, amely kalcinált szódát, PVC-t és műtrágyát 

gyárt; ez Európa második legnagyobb ilyen profilú üzeme. A másik vezető vállalat a burgaszi kőolaj-finomító, 

amely az orosz Lukoil cég többségi tulajdonába került. 

A rendszerváltozás évei növelték a textilipar jelentőségét, amelynek egyébként is régi hagyományai vannak 

Bulgáriában; legismertebb központja Gabrovo. Az export 25–30%-át a ruházati és cipőipari termékek teszik ki. 

A textiliparhoz hasonlóan az élelmiszeriparban is magas a magánszektor aránya. A mezőgazdasági és az 

élelmiszeripari termékek az export mintegy 10%-át képviselik, ami messze elmarad a korábbi – a szovjet piac 

által meghatározott – szinttől és Bulgária adottságaitól; legfontosabb tételei a dohány, a cigaretta és a bor. 

Az iparszerkezet átalakításának legnagyobb kérdőjele a gépgyártás jövője. Az alapanyagok hiánya, a KGST-

piac megszűnése, a vállalatok részleges bezárása, a kaotikus munkaszervezés és irányítás következtében az 

összes kivitelnek már csak 2–3%-át teszik ki a gépek és a közlekedési eszközök. A valamikori nagy hírű 

vállalatok (pl. a Balkancar targoncagyár, a várnai hajógyár vagy a legtöbb elektronikai cég) a felszámolás 

sorsára jutottak. A Sztara Zagora-i CD-lemezgyár 48%-át a Videoton vásárolta meg jelképes összegért. A 

számítástechnikai szakemberek egy része kivándorolt, az otthon maradottak számára a külföldi 

szoftverfejlesztési megrendelések, valamint néhány világcég alkatrészgyártó, bedolgozó üzemei adnak munkát. 
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12.5. 5. A mezőgazdaság a rendszerváltozás időszakában 

Bulgária hazai össztermékének 12%-át állítja elő a mezőgazdaság, amely az összes keresők 5,6%-ának nyújt 

megélhetést. 

Az 1970-es évektől a mezőgazdaság jelentőségének csökkenése különösen szembetűnővé vált. Ekkor még a 

hazai össztermék közel 50%-a ebből a szektorból származott, s a kereső lakosság majdnem 40%-át 

foglalkoztatta. Az 1980-as évtizedet viszont már a hanyatlás jellemezte; a mezőgazdasági termelés évente közel 

3%-kal esett vissza. 

A bolgár mezőgazdaság a rendszerváltozás éveiben a teljes összeomlás szélére jutott. Ebben több tényező 

játszott szerepet: a KGST felvevőpiacának megszűnése, az elhibázott kormányzati árpolitika és 

exportszabályozás, a földprivatizáció lassúsága és módszerének problémái, valamint a legfontosabb 

mezőgazdasági termékek nagybani piacának teljes hiánya. 1990 és 1995 között a mezőgazdasági termelés több 

mint 20%-kal csökkent. Az állatállomány száma még inkább visszaesett: 1995-ben a szarvasmarha-, a sertés- és 

a juhállomány már csak 40–50%-a volt az 1990. évinek; ebben azonban az egymást követő aszályos évek is 

közrejátszottak. 

1997-től a mezőgazdasági termelés ismét nőni kezdett, és az agrárexportnak Bulgária világpiaci 

reintegrációjában fontos tényezővé kellene válnia; ehhez mind a természeti adottságok, mind a hagyományok 

kellő alapot szolgáltatnak. 

A bolgár mezőgazdaság jövőbeli fellendülése elsődlegesen a földtulajdonviszonyok rendezésének függvénye. Az 

1900-as évek elején a földek közel 3/4-ét a 20 hektárnál kisebb gazdaságok foglalták el, míg az 50, illetve a 100 

hektárnál nagyobb gazdaságok úgyszólván nem is léteztek, így a földreform a mezőgazdasági haszonterületnek 

csak 4%-át érintette. A mezőgazdaság teljes kollektivizálását Bulgáriában sajátos agrár-ipari komplexumok 

létrehozása követte. Az állami és a szövetkezeti gazdaságok tömeges összevonásával olyan kiskörzeteket hoztak 

létre, ahol a mezőgazdasági termelés és a feldolgozás szorosan összekapcsolódott. Az 1980-as évekre már közel 

300 hatalmas agrár-ipari komplexum működött, átfogva az ország összes földterületének majdnem 4/5-ét. 

Ekkorra azonban nyilvánvaló volt, hogy a termelés ilyen fokú területi koncentrációját semmi sem indokolja. 

A politikai és gazdasági változások egyik legelső mérföldköve volt az 1991. évi földtörvény, amely kimondta a 

kényszerkollektivizálás előtti földtulajdon visszaállítását. Bár az agrár-ipari komplexumokat felszámolták, de a 

földterületek privatizációja csak az elmúlt években fejeződött be, és az egyes mezőgazdasági termékek (így az 

élő állatok, a gyümölcs, a zöldség és virág) nagybani piacait is csak a 90-es évek végén kezdték megszervezni. A 

magángazdaságok többsége a tőkehiány, az alapvető mezőgazdasági gépek és növényvédő szerek híján puszta 

önellátásra rendezkedett be. A mezőgazdaságba irányuló külföldi működőtőke-befektetésekre nagy szükség 

lenne, de ezek értéke még igen csekély. 

A bolgár mezőgazdaságot a termelés szerkezete alapján két típusba sorolhatjuk: a délkelet-európai és a 

szubmediterrán gazdálkodás csoportjába. A délkelet-európai gazdálkodási típushoz a Bolgár-tábla és az ország 

domb- és hegyvidéki területei tartoznak. Az ország alapvető kenyérnövényének, a búzának (2004: 3,9 M t) a fő 

termőterülete a Bolgár-tábla. Itt a második legfontosabb gabonaféle, a kukorica (2,1 M t) részben élelmezésre, 

részben takarmányforrásként szolgál. Jelentős az évelő kultúrák, a szőlő- és gyümölcsterületek, valamint a 

zöldségtermesztés aránya. A híressé vált bolgár zöldségtermesztés az ország északi részéből, Gorna Orjahovica 

környékéről indult el. A Karlovói- és a Kazanlaki-medencék a Rózsák Völgye elnevezést viselik; az olajrózsa 

termesztését a kedvező természeti feltételek segítik elő. A szűkös takarmánybázis és a csekély kiterjedésű 

természetes legelők az intenzív szarvasmarha-tenyésztésnek (0,7 M db) nem kedveznek. Kiemelkedő jelentősége 

van a sertés- (1 M db), valamint a baromfitenyésztésnek. Az ország domb- és hegyvidéki területein a 

hagyományos, ámbár az utóbbi évtizedben töredékére csökkent juhtenyésztés (2,1 M db) az elsődleges. 

A délkelet-európai kontinentális jellegű gazdálkodás és a szubmediterrán gazdálkodás közötti átmeneti zóna a 

Marica-medencéig húzódik, ahol már részben érvényesülnek a földközi-tengeri éghajlat hatásai. 

Bulgária déli része, különösen a Sztruma folyó völgye a szubmediterrán gazdálkodási típus fő területe. A 

szántóföldön gabonát termesztenek, takarmánytermesztés gyakorlatilag nem folyik. Fő jellegzetessége az évelő 

kultúrák (szőlő, gyümölcs) igen nagy aránya. Az öntözéses gazdálkodásnak köszönhető az intenzív zöldség- és 

dohánytermesztés kiemelkedő jelentősége. A hagyományosan a világpiacra kerülő dohány (60 ezer t) 

termesztésének ez a legfontosabb körzete. Az állattenyésztés szerepe csekély, a juhokon kívül a teherhordó 

öszvérek és a szamarak alkotják az állatállományt. 
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12.6. 6. A regionális szintű társadalmi-gazdasági fejlődés 

Bulgáriát az 1987-es közigazgatási reform nyolc tartományra (ún. „közigazgatásigazdasági körzetre”) és a 

tartományi joggal felruházott fővárosra osztotta fel. (Később ez a kilenc tartomány szolgált alapjául az Európai 

NUTS-rendszer bevezetéseként 2004-ben létrejött NUTS 2-es régióknak.) A bolgár körzetesítési folyamat 

követte a volt szovjet körzetkoncepciót. Ennek lényegi elemei között szerepelt egyrészt, hogy a körzet olyan 

termelési komplexum, amelyet valamely termelési ág kiemelkedő szerepe jellemez; másrészt, hogy a körzet 

városi vonzásterületekből épül fel. Mindez nagyban hozzájárult az ipar nagyfokú területi koncentrációjához, 

valamint a népesség belső migrációs folyamataihoz. E körzetesítési politika lényegében az állami támogatási 

rendszer területi elosztásának megalapozását szolgálta. A társadalmi-gazdasági rendszerváltozás egyben a 

regionális politika új alapokra való helyezését is jelentette. Ennek a legfőbb elemei a következők: a kis- és 

középvállalatok fejlesztése a helyi erőforrások felhasználásával (a szocialista nagyvállalatok felbomlása után ez 

mai napig a legfontosabb feladat); a határokon átnyúló regionális szintű együttműködések kialakítása; az egyes 

területek infrastruktúrájának fejlesztése, valamint a regionális tervezés és menedzsment kialakítása. Az 1990-es 

évtizedben több minisztertanácsi rendelet is készült a regionális politika stratégiájáról, célkitűzéseiről, sőt 1992-

ben létrehozták a Regionális Fejlesztés Minisztériumát is. A közigazgatási rendszer szerkezeti felépítését is új 

alapokra helyezték. Az 1987-ben létrehozott tartományi felosztás ugyan megmaradt, de egyes kiemelt szűkebb 

körzetek (régiók) fejlesztése is előtérbe került; ezek közé tartoznak a fekete-tengeri övezet, a Duna melléke, 

valamint a kritikus helyzetben lévő hegyvidéki területek, melyek az EU és a Világbank által nyújtott hitelekből 

is fokozottan részesednek. 

A bolgár kormány a kilenc tartományt a gazdasági fejlettség jelenlegi szintje, a piacgazdaságra való áttérés 

sikeressége és a jövőbeli növekedési perspektívák alapján három fő csoportba osztotta. A sikeres tartományok 

(I); a még gazdasági problémákkal küzdő, de kedvező kilátásokkal rendelkező tartományok (II), valamint az 

igen súlyos társadalmi-gazdasági válsággal jellemezhető tartományok (III) alkotnak egy-egy csoportot. Persze 

maguk a tartományok sem homogének a fejlettség szempontjából (97. ábra). 

 

97. ábra  > A régiók gazdasági pozíciója Bulgáriában (Bottlik Zs. 2004) 

A három legsikeresebb tartomány Szófia, a főváros, valamint Burgasz és Plovdiv. A Balkán-félsziget közepén, a 

Vitosa lábánál épült Szófia(1138) eredete az ókorig nyúlik vissza. A török hódoltság idején jelentéktelen 

település volt, és csak 1879-ben lett Bulgária fővárosa. Jelenleg a szolgáltatási tevékenységek központja: 

nemcsak adminisztratív, tudományos és kulturális jelentősége van, de közlekedési csomópont is, sőt az ország 

legfontosabb pénzintézetei is itt találhatók. Idegenforgalmi szerepe az 1990-es években csökkent, de az 1997-től 

gyorsuló privatizációs folyamat keretében megkezdődött szállodáinak felújítása. Bár az ország ipari 
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termelésének már csak 15%-a összpontosul Szófiában, az elektronikai és magas szintű kutatási-fejlesztési 

tevékenységet igénylő gépipari termékek terén továbbra is egyértelmű a főváros vezető szerepe. 

Burgasz tartomány  az ország legfontosabb iparvidéke: az ipar teljes termelési értékének közel 1/5-ét itt állítják 

elő. Burgasz (190) fejlődését az 1900-as évek elején épült kikötőnek köszönheti, amelyet 1998-ban japán 

kölcsönből korszerűsítettek. A város kőolaj-finomítója – amely jelenleg az országban az egyetlen ilyen 

létesítmény – az orosz Lukoil cég többségi tulajdonába került. Burgasz a főváros után az ország második 

jelentős elektronikai központja. 

A burgaszi és a várnai tartomány vezető ágazatává válhat a jövőben az idegenforgalom, amelynek a szocialista 

időkből származó infrastruktúrája elavult, közlekedése nehézkes, és így korábbi vonzerejét s vendégkörét is 

jórészt elvesztette. Az 1998-ban létrehozott, világbanki hitelből részesülő Fekete-tengeri Regionális Alapítvány 

elsődleges célja is a turizmus fejlesztése, emellett a kis- és középvállalatok támogatását szolgálja az élelmiszer-

feldolgozás, a textil- és ruházati ipar, valamint a csomagolóipar terén. 

Burgasz tartomány kiemelkedő jelentőségű mezőgazdasági terület. Az utóbbi években különösen a 

búzatermesztés (az ország búzatermesztésének 14%-a) és a borszőlő termesztése (az országos termelés közel 

30%-a) voltak a sikerágazatok. A helyi erőforrásoknak köszönhetően a tartomány másik két városa, Szliven (96) 

és Jambol (79) Burgaszhoz hasonlóan textil- és élelmiszeripari központok. 

Plovdiv tartományban  él az ország népességének 15%-a, és az ipari termelésből is hasonló részesedést ér el. 

Jelenleg a tartomány legfontosabb iparágai a színesfémérc-bányászat és -kohászat (Panagjuriste), a gépgyártás 

(kiemelten a traktorgyártás), valamint a helyi mezőgazdaságra alapozott textil- és élelmiszeripar. E tartomány 

Burgasz után az ország második legfontosabb gyümölcstermő területe. Az olajrózsa-termesztés központja 

Karlovo és a szomszédos Haszkovo tartományban lévő Kazanlăk. 

A székhely, Plovdiv (341) Bulgária második legnépesebb városa, amely kedvező közlekedésföldrajzi helyzete, 

kézműipara, dohány- és textilipara révén gyorsan fejlődött. 

A második csoportba – a kedvező gazdasági kilátásokkal rendelkező területek közé – Szófia, Haszkovo és 

Várna tartományok számíthatók. 

A szófiai tartományhagyományos fő profilja a vaskohászat, ám a kormányzati támogatásokból fenntartott 

nehézipari kombinát jövője több mint kérdéses, a privatizáció – a külföldi befektetők érdeklődésének hiányában 

– még el sem kezdődött. Ezzel szemben a tartomány sikerágazata a színesfémérc-bányászat. A Pirdopi 

Rézbányászati Vállalat a belga Union Miniére vállalat kezébe került. 

A mezőgazdaság természeti adottságai kedvezőek, a gabonafélék és az ipari növények termesztésén kívül fejlett 

a dohány-, a gyümölcs- és a zöldségtermesztés is. A tejelő szarvasmarha-tenyésztés a nagy fogyasztópiacokhoz, 

míg a juhtenyésztés a hegyvidéki részekre koncentrálódik. Blagoevgrad (korábbi nevén Dzsumaja, 71) textil- és 

dohányiparáról híres. 

Bár a szófiai tartomány kitűnő idegenforgalmi adottságokkal rendelkezik, a turizmus fejlesztése még a 

közeljövő feladata. A Rila–Pirin régió síparadicsomainak (Borovec, Bánszko, Pamporovo, Vitosa) 

infrastrukturális fejlesztése már megkezdődött. A történelmi-építészeti emlékhelyekre (Zemen, Rilai kolostor, 

Rozsen, Melnik) érkező külföldi látogatók száma azonban még igen csekély. 

A haszkovói tartományipari profilja sokrétű. Marica-Iztok külszíni lignitbányája Bulgária energiatermelésében 

meghatározó: az összes elektromosáram-termelés közel 1/3-a e tartományból kerül ki. Az Arda folyó 

vízerőművei (Kărdzsali) bekerültek a kormány privatizációs programjába. Kărdzsali egyben az ólom- és 

cinkkohászat központja is; az utóbbi években a tartományban bányászott ólom- és cinkérc mennyisége 

jelentősen nőtt. A feldolgozóipari ágazatok közül országos jelentőségű a gépgyártás, a vegyipar, a textil- és 

élelmiszeripar. 

Magas színvonalú mezőgazdaságának értékes haszonnövényei a rizs, a gyapot, a dohány (az ország fő 

dohánytermesztő területe) és a földimogyoró. Haszkovo (79) a dohányipar központja, Sztara Zagora (141) fő 

iparágai a gépgyártás, a textil- és az élelmiszeripar. 

A várnai tartományipari profilja a vegyiparral (az ország összes vegyipari termelési értékének 1/4-e), az 

élelmiszeriparral és a közlekedési eszközök gyártásával jellemezhető. De amíg a terület vegyipara országos 

szinten húzóágazattá vált, addig a közlekedési eszközök gyártása – nevezetesen a várnai hajógyár – a csőd 
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szélére jutott. A tartomány vegyiparának központja a hatalmas devnyai nehézvegyipari kombinát, amely 

kalcinált szódát, PVC-t és műtrágyát gyárt exportra. 

Várna (312) az ország harmadik legnépesebb városa, s a közelmúltig legnagyobb tengeri kikötője volt, de az 

utóbbi néhány évben Burgasz maga mögé utasította. Várna idegenforgalmi jelentősége is visszaesett, vezető 

iparága az élelmiszeripar, Dobrics (94) és Sumen (86) városához hasonlóan. E tartomány Bulgária egyik vezető 

búzatermesztő vidéke (az összes búzatermés közel 30%-a innen származik), valamint országos jelentőségű a 

szarvasmarha-tenyésztése is. 

Az igen súlyos társadalmi-gazdasági válsággal sújtott területek csoportjába soroljuk a három Duna menti 

tartományt (Rusze, Lovecs és Montána). A szocialista időszak nagyvállalatai itt nagyrészt leépültek. Bár a 

Bolgár-tábla az ország legfontosabb gabonatermő vidéke, de a földtulajdonviszonyok rendezetlensége a 

mezőgazdasági termelés drasztikus csökkenését vonta maga után. 

E három tartomány közül viszonylag a legfejlettebb Lovecs. Legfontosabb iparágai a gépipar (ezen belül is az 

építőiparban használatos gépek, berendezések, valamint az elektromos motorok gyártása), az építőanyag-ipar, az 

élelmiszeripar és a textilipar. Az ipari termelés vezető telephelyei, a tartomány legnagyobb városai Lovecs (41), 

Pleven (115), Gabrovo (63) és Veliko Tărnovo (Bulgária középkori fővárosa, 66). Pleven kőolaj-feldolgozó 

kombinátját bezárták, s jövőbeli privatizációja is erősen kérdéses. 

Rusze tartomány  az ország ipari termeléséhez csak 6%-kal járul hozzá, s ezen belül is a mezőgazdasági 

profilnak megfelelően az élelmiszeripar és a textilipar a vezető ágazatok. A kiváló minőségű csernozjom 

talajnak köszönhetően a várnai tartomány után ez a terület Bulgária legfontosabb búzaövezete (az ország összes 

búzatermésének 1/6-a). A gazdasági élet központja Rusze (158), itt épült fel az ország ez ideig egyedül álló 

közúti és vasúti Duna-hídja. 

Az egész ország legelmaradottabb területe Montána tartomány. Országos jelentősége a kozloduji atomerőmű 

révén az energiatermelésben van. A Vracában (64) lévő vegyipari kombinátot (karbamidgyártás) privatizálták; 

ennek köszönhető, hogy a tartomány legfontosabb iparága a vegyipar maradt. A tartomány székhelye, Montána 

(Mihajlovgrad, 47) és a régi dunai kikötőváros, Vidin (53) élelmiszer- és textilipari központok. Az EU pénzügyi 

támogatásával 2010-re épül majd fel Vidin és Calafat között az a híd, amely a második közúti kapcsolatot 

biztosítja a Dunán át Románia felé. 

13. Albánia 

Probáld Ferenc 

13.1. 1. Európa „hátsó udvarában” 

A kontinensünk legkisebb államai közé tartozó Albánia (28 748 km2) a gazdasági fejlettség szinte minden 

mutatója alapján a legutolsó helyek egyikét foglalja el Európában. Az Adriai-tengerre és az Otrantói-szorosra 

tekintő hosszú, lapos, tagolatlan partján kevés a jó kikötő, ám ezek a Balkán-félsziget természetes nyugati kapui 

lehetnének. Az előnyös közlekedésföldrajzi helyzet azonban kihasználatlan: Albánia társadalmi-gazdasági 

fejlődése évszázadok óta a végzetes elszigeteltség bélyegét hordozza. Az ország külkereskedelme és tengeri 

hajóforgalma csekély, még kotrással kimélyített legjobb kikötői is csak kicsiny-közepes tengerjárók fogadására 

alkalmasak. A belföldi áruszállítás felét lebonyolító vasutak hossza alig 700 km; az első vonalat 1947-ben 

kezdték építeni, és az európai vasúthálózattal való laza kapcsolat (Shkodra–Podgorica) 1986-ig váratott magára. 

Az országutak nagy részének nincs szilárd burkolata; már csak ezért sem nélkülözhető a teherfuvarozásban a ló- 

és ökörfogat, meg a hegyi ösvényekhez szokott málhás szamár és öszvér. Az automobilizmus kezdeti, gyorsan 

felívelő szakaszában van; magángépkocsik forgalomba állítását ugyanis a rendszerváltozás előtt nem 

engedélyezték. Az elmaradott közlekedés és telekommunikáció hű tükörképe a gazdaság általános 

színvonalának, jóllehet az ezredforduló óta éppen az infrastruktúra fejlesztésében mutatkoztak a legfeltűnőbb 

eredmények. 

Albánia tájai változatosak, természeti erőforrásai a kis területhez és a népességhez (3,2 millió fő) mérten 

jelentősek. A „harmadik világ” országaihoz hasonló szegénység és elmaradottság okai tehát a történelmi 

múltban keresendők. Albánia geopolitikai helyzete nem kedvezett a függetlenségnek: a balkáni terjeszkedésben 

érdekelt hatalmak ellentétei egészen 1912-ig konzerválták a török uralmat, ami a társadalmi-gazdasági haladás 

fő akadálya volt. A félnomád hegyi pásztorok és szegényparasztok gyéren lakott kis állama a 20-as évektől 

Olaszország félgyarmatává süllyedt, sőt a II. világháború éveiben formális önállóságát is elvesztette. Az idegen 
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megszállástól és a hosszas partizánharcoktól meggyötört Albániában a felszabadulás után Európa legkeményebb 

kommunista parancsuralmi rendszere épült ki, amely a végsőkig ragaszkodott a sztálini ideológiai, politikai és 

gazdasági modellhez. Emiatt Albánia 1961-től magával a Szovjetunióval és a KGST-vel is megszakította 

kapcsolatait, s előbb a Kínai Kommunista Pártban talált új pártfogót, majd 1977 után végképp magára maradva 

építette a világtól elzárkózó „albán szocializmust”. A nehezen kivívott politikai rendszerváltás (1990–1992) 

alapjaiban rendítette meg a gazdaságot, s a pánikszerű kivándorlási hullám csak az európai országok 

fogadókészségének hiánya miatt csillapodott le. Az 1997-ben kitört zavargásokat és a fegyveres bandák 

garázdálkodását külföldi – főként olasz – katonai segítséggel sikerült ugyan megfékezni, de a közbiztonság 

hiánya, a maffiaszerűen burjánzó feketegazdaság, valamint az ingatag államhatalom azóta is elriasztja a 

potenciális beruházókat. A zűrzavaros 90-es évtizedben kb. félmillió albán hagyta el hazáját és vándorolt Olasz- 

vagy Görögországba, a helyben maradottak 15–20%-a pedig munkanélkülivé vált. 

Albánia jelenlegi államhatárait az I. világháború után a nagyhatalmak egyezkedése rögzítette. Az ország szűkre 

mért területén alig maradtak nemzeti kisebbségek (2% görög, kevés délszláv és aromun), viszont az államalkotó 

nemzet jó 2/5-e a határokon kívül rekedt. (Az albánok aránya a szomszédos Macedóniában már meghaladja a 

25%-ot, a szerbiai Koszovó tartományban pedig a 90%-ot.) A türelmetlen szerb nacionalizmus a kisebbségi 

jogok népirtássá fajuló eltiprásával 1999-ben a koszovói háború kirobbantójává és a tartomány de facto 

különválásával annak vesztesévé vált. 

Az ókori illírektől származó, magukat szkipetároknak („szirtlakóknak”) nevező albánok a Shkumbin folyótól 

északra a gég, délre a toszk dialektust beszélik; az utóbbi lett a hivatalos nyelv. A vallási megoszlásról csak 

bizonytalan becslések vannak (kb. 70% mohamedán, 20% ortodox, illetve 10% katolikus keresztény); Albániát 

ugyanis 1967-ben hivatalosan ateista állammá nyilvánították, és a mecseteket, templomokat bezárták, 

átalakították vagy lerombolták. A vallásüldözés egészen a 80-as évek végéig tartott. A kommunista rendszer 

kétségtelen vívmányai közé tartozik viszont a 80%-os analfabetizmus csaknem teljes felszámolása, valamint az 

egészségügy fejlesztése, ami a halandóság gyors csökkenéséhez és a mai Európában egyedülálló demográfiai 

robbanáshoz vezetett. 

Albánia lakossága a II. világháború óta háromszorosára duzzadt. A természetes szaporodás 1955 és 1960 között 

évi 3,2%-os szinten tetőzött, majd fokozatosan mérséklődött, de kontinensünkön még mindig az első helyen áll 

(2004-ben 11‰). A szigorú kormányzati politika igyekezett visszafogni az urbanizációs folyamatot és a 

falvakban tartani a népességet. 1990-ben az albán keresők 55%-a a mezőgazdaságban dolgozott, és közel 2/3-a a 

2000-nél kevesebb lakosú községekben élt; mindkét mutató európai rekordnak számított. A rendszerváltás 

példátlan módon kiélezte e negatív szerkezeti vonásokat. A városi munkaalkalmak tömeges megszűnésével az 

iparban dolgozók aránya 1990 és 1996 között 25%-ról 10%-ra csökkent, az agrárkeresőké pedig 70%-ra nőtt 

(Doka, D.–Baumackl, H. 1998), s ezek az arányok azóta se sokat változtak (2003-ban 13, illetve 58%). 

13.2. 2. Az autark gazdaságfejlesztés kudarca 

Már az 50-es évek elején kitűnt, hogy az albán tervgazdálkodás fő céljai – az ország mielőbbi iparosítása és a 

teljes önellátás – az agrárszféra gyors fejlesztése nélkül nem érhetők el. A mezőgazdaság versenyfutásra 

kényszerült az idővel, hisz a rohamosan növekvő népesség élelmezésén kívül a fejlődő könnyűipart is el kellett 

látni nyersanyagokkal, sőt az országnak az agrárexportból származó bevételekre is nagy szüksége volt. A 

mezőgazdaság fejlesztése – amely rendkívül alacsony szintről indult – kétféle úton-módon, két szakaszban ment 

végbe: 

a) Az 50-es és 60-as években a termelést a megművelt földek kiterjesztésével, extenzív úton fokozták. A 

korábban hírhedt maláriafészeknek számító part menti mocsárvilágot gondos lecsapolási és árvízvédelmi 

munkálatokkal fordították termőre. A domb- és hegyvidékek lankáin felszántották a legelőket, másutt az 

újonnan kiképzett teraszokra szőlőt, gyümölcsösöket telepítettek. A megművelt földek Albánia területének 1/4-

ét foglalják el, ami 1938-hoz képest több mint kétszeres gyarapodást jelent. A parti síkságra jellemző hosszú, 

forró és száraz nyár miatt különös jelentősége van annak, hogy az öntözhető földek aránya a hajdani 10% helyett 

immár közel jár a 60%-hoz. A szántók 30%-át másodvetéssel is hasznosítják. 

b) Miután az extenzív fejlesztés tartalékai a 60-as évek végére nagyjából kimerültek, a terméseredményeket már 

csak belterjesebb gazdálkodással lehetett fokozni. Ekkorra létrejött a mezőgazdaság kemizálásának belföldi 

ipari háttere. A műtrágya és a növényvédő szerek alkalmazása Albániában teljes újdonságnak számított. Az 

intenzív fejlődési szakaszba való átmenet innovációinak sorából kiemelhető még a talaj jobb megmunkálására 

képes traktorok elterjesztése, valamint a szakképzési, növénynemesítő és állategészségügyi szolgálatok 

létrehozása. A gyatra termésátlagokat a 70-es évek közepe óta így is éppen csak a demográfiai robbanás által 

diktált ütemben sikerült emelni; az élelmiszerellátás szintje tehát nem javult, sőt egyes években inkább már 
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hanyatlott. A bajt tetézte, hogy a merev agrárpolitika a háztáji gazdálkodást szinte teljesen felszámolta. A 

végsőkig vitt kollektivizálás és a központosított tervezés visszahatása nem maradt el: a régi rendszerrel együtt 

1990–1992 között a termelőszövetkezetek is felbomlottak. Kérdés, hogy a mindössze 1–1,2 hektáros 

törpegazdaságok miként fognak megbirkózni az élelmiszerellátás gondjával, amelyet a gabonabehozatal 

legfeljebb átmenetileg enyhíthet. 

A mezőgazdaságban az utóbbi fél évszázad mély szerkezeti változásokat is eredményezett: 

a) A mezőgazdaság két fő ágának szerepe felcserélődött: az évszázadokon át vezető állattenyésztés teret 

vesztett, és ma már csak a termelési érték 1/3-át adja. A hegyvidéki transhumance pásztorkodás jelentősége 

csökkent, viszont szélesebb körben elterjedt a sertéstenyésztés és az istállózó szarvasmarhatartás. A belterjesebb 

állattenyésztés igényeit tükrözi a szántóföldi takarmánynövények térhódítása, miközben a legelőterület 1950 óta 

a felére zsugorodott. 

b) A szántóterület hasznosítása sokrétűbbé vált. Az 50-es évekig egyeduralkodó gabonafélék – a búza és a 

kukorica – ma már csak a szántók felét foglalják el, s e két fő élelmiszernövény közül erősen a búza javára 

billent a mérleg. Széles körben elterjedt a burgonya és a zöldségfélék termesztése. Az ipari növényeknek 

(cukorrépa, dohány, gyapot, napraforgó) a vetésterületből való részesedése elérte a 15–16%-ot, ám a 90-es évek 

folyamán meredeken hanyatlott. 

c) A megművelt területek közel 1/5-én ma már értékes, munkaigényes kultúrák – szőlők és gyümölcsösök – 

díszlenek. A szőlő 800 m tszf. magasságig országszerte elterjedt; terméséből vidékenként eltérő zamatú borok és 

törkölypálinkák készülnek. A füge- és olajfaligetek délnyugaton hatolnak a legmagasabbra (kb. 600 m); ugyanitt 

megterem a mandarin is. Az olívaolaj, a bor, a konzervgyárakban feldolgozott különböző gyümölcsök, valamint 

a dohányáruk fontos elemei az albán kivitel szűkös áruválasztékának. 

Albánia iparosítása a II. világháború után a mindmáig vezető helyen álló élelmiszeripar és a könnyűipar 

kiépítésével kezdődött. Ezek az ágazatok mindenekelőtt a szerény belföldi igényeket elégítik ki, de a textil- és 

bőripar a kivitelben is döntő szerepet játszik. A nehézipar fejlesztését széles körű geológiai kutatások előzték 

meg; az így feltárt – részben külföldön értékesíthető – ásványkincsek egyre magasabb fokú és szélesebb körű 

feldolgozása volt a fő cél. Az ország villamosítását vízerőművek építésére alapozták. A legnagyobb vízlépcsők a 

Drin folyón sorakoznak, de a fokozódó áramigényt képtelenek kielégíteni, ezért termelésüket (2004-ben 5,4 Mrd 

kWh) behozatallal is ki kell egészíteni. 

A parti síkság déli részén már az ókortól kezdve bányászták a bitument, az utóbbi fél évszázadban pedig 

számottevő kőolaj- és földgázlelőhelyeket fedeztek fel. A felszínre hozott kőolajat az ország négy 

finomítóüzeme teljes egészében feldolgozta; az üzemanyagok és petrolkémiai alapanyagok a kivitel 

szempontjából is lényegesek voltak. A kitermelés azonban a kutak műszaki állapotának leromlása miatt 380 ezer 

t-ra csökkent (2005), és ez a még működő két finomító igényeit sem fedezi; jelentős behozatalra is szükség van. 

A Tirana környékén fejtett barnaszenet főként tüzelésre használták, de kohókokszot is készítettek belőle. A 

szénbányászat az utóbbi évtizedben – egyetlen, Korçë környéki fejtés kivételével – teljesen megszűnt. A Közép-

albániai-hegység krómércbányászata Európában még mindig előkelő helyen áll. Az Ohridi-tó környékén kitűnő 

minőségű nikkel- és kobalttartalmú vasérc található; erre épült Elbasan kohászati kombinátja. A közép-albániai 

rézérc hasznosítására Shkodrában létesültek üzemek. Az ércbányászat teljesítménye azonban minimálisra 

zsugorodott. 

A fémfeldolgozó ipar Tiranában és Durrësben összpontosul; egyszerű mezőgazdasági gépeket és különböző 

közszükségleti cikkeket állít elő. A vegyipar fejlődését a belterjes mezőgazdaság igényei, a cement- és 

üveggyártásét a lázas építkezések ösztönözték. Az egész iparosítási program vezérelve az önerőre támaszkodás, 

célja pedig a teljes önellátás volt. Persze Albánia így is kénytelen volt külföldi berendezéseket, gépeket, 

gyártósorokat vásárolni, ezek azonban már beszerzésük idején elavultak voltak. A rendszerváltás éveiben a 

szakmunkások tömeges kivándorlása,valamint a nyersanyag- és alkatrészhiány miatt az ósdi technológiával 

működő gyárak kétharmada bezárt,a felszínre hozott bányakincsek mennyisége töredékére csökkent. Az 

autarkia jegyében létrehozott ipar feltámasztása és korszerűsítése sok külföldi tőkét igénylő nehéz és lassú 

folyamatnak ígérkezik. A súlyosan deficites külkereskedelmi mérleg kiviteli oldalán a fő tételt egyelőre a 

könnyűipar termékei (szövetek, cipők, ruházati cikkek) jelentik, melyeket elsősorban Olaszországba szállítanak. 

A külföldön dolgozó albán vendégmunkások által hazautalt jövedelem (évi 1,2–1,4 Mrd dollár) két-

háromszorosan múlja felül az export értékét. 

13.3. 3. Az ország két arca: Alacsony- és Magas-Albánia 
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Albániában az eltérő természeti adottságok egyszersmind a gazdaság térszerkezetét is meghatározzák. A fő 

választóvonal a nyugaton elterülő síkság, valamint a belső országrész völgyekkel és szerkezeti medencékkel 

aprólékosan tagolt hegyvidéke között húzódik. 

A folyók által feltöltött 20–50 km széles parti síkságot néhol mészkőből, márgából vagy homokkőből álló 

dombhátak szakítják meg, s a tenger felől turzások, lagúnák, csatornákkal át- meg átszőtt hajdani mocsarak 

szegélyezik. A mediterrán éghajlatot itt bőséges őszi-téli csapadék (1000–1200 mm) és dél felé emelkedő évi 

középhőmérséklet (15–18 °C) jellemzi. Alacsony-Albánia az ország éléstára, ahol gabonaféléken kívül sok 

dohány, s egyre kevesebb gyapot és napraforgó terem. A folyók torkolatvidékén néhol rizsföldek tűnnek fel, a 

népes falvakat gyümölcsösök és zöldségeskertek övezik. A szarvasmarha- és sertésállománynak több mint a fele 

erre az országrészre jut. A legdélibb partszakaszon a síkság elkeskenyedik; a Jón-tenger és az epiruszi 

mészkőláncok közé szorult „Albán Riviéra” a citrusültetvények, olajfaligetek és szőlőskertek hazája. A sok 

napsütés és a tiszta tengervíz eszményi feltételeket kínálna az üdülő-idegenforgalom számára; ennek 

infrastrukturális hátterét azonban úgyszólván a semmiből kell majd megteremteni. 

A parti síkság keleti peremén, Alacsony- és Magas-Albánia határvonalán fekszik a főváros, Tirana (343), 

amelynek arculatát az utóbbi évtizedek szerény léptékű, sablonos lakótelepei határozzák meg. A fővárosban 

összpontosul az albán ipar 1/5-e; a különböző közszükségleti cikkek és textíliák előállításán kívül a 

fémfeldolgozás érdemel említést. Délebbre ugyancsak a síkság peremének vásárvonalán található Elbasan (87). 

A régi kézműves- és kereskedővárosban a 60-as években kínai segítséggel honosították meg a vaskohászatot, 

amely napjainkra szinte teljesen megbénult; az omladozó gyártelep a szocialista nagyipar síremlékének tűnik. A 

két központi fekvésű ipari gócot vasút köti össze Durrës (99) kikötőjével, ahol a külkereskedelmi forgalom több 

mint 2/3-a bonyolódik le. Az egykori Durazzo az ókorban a Balkán-félsziget belsejébe vezető Via Egnatia 

kiindulópontja volt, a középkori történelem és az ország külkapcsolatai pedig Itáliához fűzik a várost. (A Dél-

Olaszországban élő kb. százezer főnyi albán kisebbség múltja több évszázadra tekint vissza.) A ma is 

számottevő cigarettagyártás mellett a durrësi üzemek látták el az alföld mezőgazdaságát egyszerű gépekkel és 

növényvédő szerekkel. A déli országrész kikötője a festői öböl mélyén meghúzódó Vlorë (77); vegyipara 

(szóda- és PVC-gyár) a környék sókertjeiből és kőolaj-finomítóiból kapja a nyersanyagokat. Ugyancsak ősrégi 

település Észak-Albánia mély válságba süllyedt centruma, Shkodra (82), amely az I. világháborúig a térség 

legnagyobb kereskedővárosa volt. 

Az ország nagyobbik, keleti felének hegységei északon a Dinaridák legmagasabb részével, a karsztos Albán-

Alpokkal kezdődnek, majd dél felé változatos felépítésű – magmás, metamorf és üledékes kőzetekből álló –, 

merészen felszökő, glaciális formakincsű vonulatokban és terjedelmes mészkőfennsíkokban folytatódnak. A 

keleti határon idős kőzetekből álló röghegységek emelkednek (Korab: 2764 m), közöttük pedig egymástól 

elszigetelt, 800–1000 m magas, kontinentális éghajlatú medencék találhatók. Magas-Albániában a 

szórványtelepülések uralkodnak, és csak a folyóvölgyekben, medencékben fejlődtek ki népesebb központok. A 

nehezen járható hegyvidéket még ma is dús erdők borítják; a tölgyeseket és bükkösöket az 1200–2000 méteres 

magassági övben tűlevelűek, följebb pedig alhavasi gyepek váltják fel. Az elvándorlás nyomán csökkenő 

lakosság túlnyomó része juh- és kecskepásztorkodásból vagy fakitermelésből él, bár a völgyekben erősen 

bővítették a szántóföldeket. Az ércbányászat és a fafeldolgozás számos kisvárost hívott életre. Magas-Albánia 

legnépesebb városa Korçë (55); üzemei főleg a környező tágas medencében termő cukorrépát és dohányt 

dolgozzák fel. A zord hegyvidék, a vad szurdokvölgyek, a medencék mélyét kitöltő nagy, kristálytiszta tavak – a 

keleti határon található Ohridi- és Preszpa-tó –, valamint a festői műemlék városok (Berat, Gjirokastër) az 

idegenforgalom fejlesztésének megannyi kiaknázatlan lehetőségét rejtik. 
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Chapter 7. Kelet-Európa 

1. A balti államok 

Probáld Ferenc 

1.1. 1. Hosszú, nehéz út a függetlenségig 

A Balti-tenger keleti partján elterülő három kis államot – Észtországot, Lettországot és Litvániát (13. táblázat) 

– természeti viszonyaik hasonlóságán kívül történelmük sok közös vonása is összekapcsolja. Mindhárom ország 

a hányatott sorsú „Köztes-Európa” része, jellegzetes ütközőövezet Kelet-, Közép- és Észak-Európa 

határmezsgyéjén. Függetlenségüket fél évszázados szovjet uralom után 1991-ben sikerült visszanyerniük, és 

azóta demokratikus politikai rendszert, valamint működő piacgazdaságot építettek ki; előbb társulási 

egyezménnyel kapcsolódtak az Európai Unióhoz, majd 2004-től teljes jogú tagokká váltak. Észtország és 

Lettország különösen erős szálakkal kötődik Észak-Európa államaihoz, míg Litvánia földrajzi helyzeténél és 

történelmi tradícióinál fogva is inkább Közép-Európa felé nyitott. A három balti ország – immár a NATO és az 

EU keretében – védelmi és külpolitikai téren szorosan együttműködik. 

13. táblázat  > Néhány adat a balti államokról 
 

 
Terület (1000 km 
2 ) 

Lakosság (ezer fő, 

2003) 
Népsűrűség 

(fő/km2) 
Természetes 

szaporodás/ 

fogyás (‰, 

2003) 

Mezőg. 

keresők 

aránya(%, 

2002) 

GDP/fő 

(euró, 

2005) 

Észtország 45,2 1353 30 –3,1 7,0 8200 

Lettország 64,6 2321 36 –5,0 15,5 5700 

Litvánia 65,3 3454 53 –3,0 17,8 6000 

A kelet-balti térségben a Kr. e. III. évezredben telepedtek meg a finnugor népek, valamivel később pedig a lettek 

és a litvánok ősei érkeztek ide; a nyelvhatár hosszú ideig a Daugava folyó vonalán húzódott. A földművelő 

néptörzsek életébe a Kr. u. XIII. század hozott döntő fordulatot: a vidék fölötti uralmat a keresztes hadjáratokkal 

hódító Német Lovagrend szerezte meg, és német kereskedők virágoztatták fel a gyorsan gazdagodó 

kikötővárosokat (Tallinn, Pärnu, Riga), melyek a Hanza-szövetséghez csatlakoztak. Független államot csak a 

litvánok alkottak: birodalmuk a XIV. században már a Fekete-tengertől Novgorodig terjedt. Miután Jagello 

litván nagyfejedelem feleségül vette I. Lajos magyar és lengyel király leányát, Hedviget, népével együtt 

megkeresztelkedett, és Lengyelország trónját is elnyerte (1386). Az így létrejött perszonáluniót 1569-ben a két 

ország teljes egyesülése követte. 

A XVII. század folyamán a térség északi felében a Német (Livóniai) Lovagrend uralmát a svédeké, a katolikus 

vallást a lutheránus reformáció váltotta fel. A szörnyű pusztulással járó északi háború (1700–1721) ezt a 

területet Estland és Livland néven orosz fennhatóság alá vonta. A városi polgárság és a földesurak német nyelve 

azonban ezután is hivatalos használatban maradt, és a két tartomány a „különleges balti jogok” keretében széles 

körű autonómiát élvezett. Litvánia területe a XVIII. század végén, Lengyelország felosztásakor olvadt be az 

Orosz Birodalomba. 

A XIX. század a szolgaságba taszított balti népek történetében a nemzeti öntudatra ébredés és a gazdasági 

fellendülés korszaka, mely a jobbágyság korai eltörlésével (1819) vette kezdetét. Az észt és a lett kikötőkön át 

bonyolódott le az Orosz Birodalom külkereskedelmének 20–25%-a; a forgalom gyors növekedéséhez a század 

közepétől a vasútvonalak megépítése is hozzájárult. A búzával és fával megrakott hajók Nyugat-Európából 

visszatértükben fűtőanyagokat, gépeket és iparcikkeket fuvaroztak, s ez a hatalmas oroszországi piac előnyeivel 

párosulva elegendő ösztönzést adott a gyáripar kibontakozásához. A tengerparttól elzárt Litvániát viszont 

elkerülte az iparosodás első hulláma. 



 Kelet-Európa  

 340  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az I. világháború végén a Baltikum megszerzésére törekvő Németország és Szovjet-Oroszország katonai 

összeomlása hozta el azt a szerencsés pillanatot, amelyben a három balti államnak sikerült kivívnia és a 

szomszédos nagyhatalmakkal szemben megvédenie függetlenségét. Mivel a kikötővárosok ipara az orosz piac 

elvesztését nem tudta kiheverni, a három ország gazdaságának tartóoszlopa a földreform nyomán belterjesebbé 

váló agrárszektor lett. A két világháború közötti időszak vívmányai főként a kulturális fejlődés terén 

mutatkoztak. 

A német–szovjet hatalmi osztozkodás (Molotov–Ribbentrop-paktum, 1939) kiszolgáltatta a balti térséget a 

Szovjetuniónak, amely elfoglalta és bekebelezte a három kis országot (1940). A világháborús német megszállás 

után visszatérő és megszilárduló szovjet hatalom kegyetlenül és gyökeresen átformálta a három „szocialista 

szovjetköztársaság” társadalmi-gazdasági életét. Ám a balti nemzetek öntudata újjáéledt a 80-as években, 

amikor enyhült a diktatúra szorítása; elszánt küzdelemmel lépésről lépésre szerezték vissza függetlenségüket, 

kiléptek a széthulló Szovjetunióból, s végül sikerült elérniük a megszálló haderő kivonását és az orosz 

támaszpontok felszámolását is. 

1.2. 2. Fogyatkozó népesség – nemzeti újjászületés 

A balti térségben az 1880-as évektől érezhető erőszakos oroszosítás folyamata eleinte kevés eredménnyel járt: a 

két világháború között mindhárom ország lakóinak túlnyomó többsége az államalkotó nemzethez tartozott. 

Tarkább etnikai összetételt csupán a városok mutattak, ahol a németeken s oroszokon kívül – főként 

Lettországban és Litvániában – jelentős létszámú zsidóság élt. A szovjet uralom megteremtését azonban már 

1940-ben is féktelen terror, tömeges kivégzések és deportálások kísérték, amelyek 1944–1945 után több 

hullámban megismétlődtek. A német megszállás és a harci cselekmények ugyancsak sok áldozatot követeltek. A 

legtöbbet Lettország szenvedett, amely a világháborús évek folyamán lakosságának 1/3-át elveszítette. 

A 300 000 főnyi balti zsidóság csaknem az utolsó szálig német haláltáborokban pusztult el. A sztálini elnyomás 

főként a balti nemzetek értelmiségét sújtotta: az észtek közül kb. 80 000, a lettek közül kb. 150 000 embert 

végeztek ki vagy hurcoltak a gulágra, a litván deportáltak száma pedig 290 000-re tehető (Buchhofer, E. 1999).1 

A litvániai lengyelek erőszakos repatriálása további 260 000 főt érintett. Mintegy kétszázezren külföldi 

emigrációban kerestek menedéket a fenyegető idegen uralom elől. 

A szovjet hatalom megszilárdulását a balti köztársaságok gyors iparosítása és tömeges orosz bevándorlás 

követte. Az országos átlagnál magasabb életszínvonal és a sok új munkaalkalom az észt és a lett városokat tette 

a migráció legvonzóbb célpontjaivá, de megkezdődött az oroszok beszivárgása a falusi térségekbe is. Mivel a 

helyi lakosság természetes szaporodása – Litvánia kivételével – igen alacsony volt, a bevándorlást gazdasági 

tényezők is indokolták; ezek hátterében azonban a Baltikum eloroszosításának birodalmi-stratégiai érdekei 

húzódtak meg. A betelepülők számára a helyi nemzeti kultúra idegen maradt: csak kis részük sajátította el az 

észt, lett vagy litván nyelvet. A lakosság etnikai összetételének megváltozása (14. táblázat) a legsúlyosabban a 

letteket érintette, akik saját hazájuk városaiban kisebbségbe szorultak. 

14. táblázat  > A lakosság nemzetiségi összetételének változása a balti államokban (%) 
 

 
Észtorsz

ág 
Lettorsz

ág 
Litvánia       

 

 
észt orosz egyéb lett orosz egyéb litván orosz lengyel egyéb 

1932* 88,2 8,2 3,6 73,4 10,6 16,0 n. a. n. a. n. a. n. a. 

1959 74,6 20,0 5,4 62,0 27,0 11,0 79,0 8,5 8,5 4,0 

1989 61,5 30,0 8,5 52,0 34,0 14,0 79,6 9,4 7,4 3,6 

2001 65,3 28,1 6,6 57,6 29,6 12,8 83,5 6,3 6,7 3,5 

                                                           
1 A fenti, balti forrásokból származó adatok mintegy kétszerte nagyobbak azoknál, amelyeket Romsics I. (1998) orosz szerzőre hivatkozva 

közölt. A balti államok 1940–1955 közötti teljes emberveszteségének ellentmondásos adatairól a legrészletesebb összeállítás Rauch, G. et al. 
(1994) művében található. 
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* Litvániáról a jelentős határváltozások miatt hiányoznak az összehasonlítható adatok. 

A balti államok lakossága a függetlenség visszanyerése óta erősen csökkenő irányzatot mutat. Ennek oka 

egyrészt a születési arányszám visszaesése, ami Lettországban és Észtországban már 1990-től, Litvániában 

1995-től természetes fogyáshoz vezetett. A másik tényező az Észt- és Lettországban élő orosz ajkú lakosság kis 

részének távozása; ennek tulajdonítható a nagyvárosok feltűnő vándorlási vesztesége és az államalkotó 

nemzetek arányának lassú növekedése is. Az észt és a lett népet fenyegető beolvadás, eloroszosodás veszélye 

elhárult, ám az erős orosz kisebbség jelenlétével tartósan számolni kell. Az ebből eredő bel- és külpolitikai 

problémák súlyát a nemzeti újjászületés időszakában az állampolgársági törvények körüli viták jelezték. 

Észtországban és Lettországban az állampolgárság elnyerésének feltételeit többször is – legutóbb 1998–1999-

ben – törvényileg szabályozták. Automatikusan állampolgárságot kaptak leszármazottaikkal együtt mindazok, 

akik már 1940-ben is az adott ország területén éltek, valamint akik a függetlenség visszanyerése óta ott 

születtek. A szovjet időkben bevándorolt lakosok esetében az állampolgárság megadását a hivatalos nyelv 

alapfokú ismeretéhez kötik. Az orosz ajkúak egy része sérelmezi ezt a feltételt, és nem kérvényezte a helyi 

állampolgárságot, noha nincs szándékában elhagyni az Oroszországnál biztatóbb jövőt ígérő Baltikumot. (A 

munkavállalási jogot és a korlátlan időre szóló tartózkodási engedélyt az észt és a lett törvények a „hontalanná” 

vált személyek számára is biztosítják.) Litvániában, ahol a bevándorlás sohasem rendítette meg a helyi nemzet 

fölényét, az állampolgárság és a nyelvhasználat kérdése nem éleződött ki, és csak a lengyel kisebbség 

autonómiaigénye okozott átmeneti feszültséget (Buchhofer, E. 1999). 

1.3. 3. Átalakulóban lévő mezőgazdaság 

A balti államok túlnyomó része 50–200 m vastag glaciális üledékkel borított alföld, amelyből hellyel-közzel 

szelíd hajlású, 300 m-nél magasabb morénahátságok emelkednek ki. A kristályos alapzat délen kb. 2000 m 

mélyen van, északon azonban már csak vékony szilur mészkőréteg fedi, amely meredek glintlépcső vonalán 

szakad le a Finn-öböl partjára. A felszín jégvájta mélyedéseit több ezer apró, sekély tó tölti ki. A tavak egy része 

feltöltődött, mocsárrá vagy láppá alakult; az utóbbiak Észtország területéből 22%-ot foglalnak el, és a bennük 

fölhalmozódott tőzeget fűtés, talajjavítás vagy istállóalom céljára sok helyütt kitermelik. A jobbára 

tűlevelűekből – erdei- és lucfenyőből – álló, helyenként nyírfával tarkított erdőségek aránya északról dél felé 

csökken (Észtország: 45%, Lettország: 42%, Litvánia: 30%). A szántóföldek és rétek a talaj finomabb 

különbségeihez igazodnak, s összefüggő foltjaik ritkán nagyobbak 10 hektárnál. A fenékmorénán kialakult 

podzolos talajt meszezéssel, műtrágyázással, a durva görgeteg eltávolításával, vízelvezető árkok ásásával kell 

javítani. Jobb termőképességű barna erdőtalaj csak a finomabb, vályogos anyakőzeten, Lettország és Litvánia 

középső részén képződött. 

A tenger közelsége mérsékli a kontinentális klíma szélsőségeit (jan.: –3–(–6) °C, júl.: 17–18 °C) és bőséges 

csapadékot (600–700 mm) eredményez. A természeti feltételek a belterjes, istállózó állattenyésztés 

szempontjából viszonylag kedvezők. A réteken, kaszálókon kívül a dél felé egyre bővülő szántó 40–50%-át 

elfoglaló zöldtakarmányok is az állattartást szolgálják. A gabonaföldeken csaknem egyenlő arányban osztozik az 

árpa a kenyérgabonákkal; az utóbbiak közül északon a tavaszi búza és a rozs, délen az őszi búza gyakoribb. 

Mindenütt elterjedt és a sertéshizlalásban, az élelmezésben egyaránt fontos szerepet játszik a burgonya, míg a 

cukorrépa termesztése csak Lettországban és Litvániában számottevő. A hajdan fontos ipari nyersanyagnak 

számító len vetésterülete megfogyatkozott. 

A két világháború között a balti államok tej- és húsiparának termékeit a brit és a német piac vette fel, majd a 

szovjet időkben főként Leningrád élelmiszerellátásában töltöttek be fontos szerepet. Az 1949-ben lezárult 

erőszakos kollektivizálás ugyan visszavetette a termelést, de azután az állattenyésztés – részben más körzetekből 

behozott takarmány felhasználásával – minden korábbinál magasabb szintet ért el. Az állami gazdaságok és 

kolhozok megszervezésével párhuzamosan átalakult a településhálózat is: a litván tanyabokrokból, az 

irtványokon elszórt észt és lett tanyákból ún. központi falvakba tömörítették a parasztság nagy részét. A kicsiny 

(0,5 hektáros) háztáji gazdaságokból friss zöldség, tej és tojás a közeli városi piacokra is jutott. 

A Szovjetunió felbomlása, az orosz piac fizetőképességének hiánya, az Oroszország által bevezetett vámok és 

az új földtörvények 1991-től drámai változásokat idéztek elő a balti mezőgazdaságban: 

a) A földeket egykori tulajdonosaik vagy örököseik visszaigényelhették, tehát a magánosítás reprivatizáció 

útján ment végbe. Az egyre zsugorodó, társasági formában működő kollektív gazdaságok mellett a földek mind 

nagyobb részén kisparaszti birtokok jöttek létre. Ezeknek átlagos mérete Észtországban kevéssel 20 ha fölött 

van, Litvániában viszont a 10 ha-t sem éri el (Meier, H.–Hilbert, G. 1998). A GDP-hez való hozzájárulásuk 

jóval alacsonyabb, mint azt az aktív keresők száma indokolná. 
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b) A földhöz jutott gazdák jelentős része újból használatba vette és felújította a birtokán lévő tanyát. A városok 

környékén sok kicsiny, mellékfoglalkozásban művelt gazdaság, hobbitanya, nyaraló is létesült. 

c) A tulajdonviszonyok rendezése az egész 1990-es évtizedet igénybe vette, s ez idő alatt a megművelt terület 

15–20%-kal csökkent. 

d) A piacvesztés és a tulajdonváltás folytán a három ország szarvasmarha-, sertés- és baromfiállománya kb. a 

felére apadt. A legkisebb veszteség a litván mezőgazdaságot érte. 

e) A halfeldolgozás az észt és a lett élelmiszeripar egyik vezető ága maradt; ehhez azonban a korszerű 

halászflottát svéd és dán tőkével, úgyszólván a semmiből kellett megteremteni. 

f) A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek 8–18%-kal (2004) részesednek a balti államok kiviteléből, az 

agrár-külkereskedelem mérlege azonban már csak Litvániában mutatott csekély aktívumot. 

1.4. 4. A piacgazdasági átmenet kárvallottja: az ipar 

A Baltikum ásványi nyersanyagokban és energiaforrásokban igen szegény, a szovjet uralom évtizedei alatt 

mégis nagy ipari beruházások színterévé vált. A telepítő tényezők között a kikötővárosok előnyös 

közlekedésföldrajzi helyzete és a munkaerő átlagon felüli szorgalma, képzettsége játszotta a főszerepet. A 

szovjet tervezés egységes körzetnek tekintette a három balti köztársaságot, ami némely területen (pl. energetika, 

alapanyagipar) a belső munkamegosztást is előmozdította. Az egész körzet iparának súlyát és szerkezetét 

azonban a Szovjetunió felvevőpiacának igényei határozták meg, energiagazdasági alapját pedig az orosz kőolaj 

és földgáz, valamint az ukrán kőszén beszállítása képezte. A Baltikum így elsősorban a gépgyártás finomabb, 

munkaigényes ágazataira szakosodott (elektrotechnika, híradástechnika, vasúti járművek, különleges 

szerszámgépek és műszerek előállítása). Jóval kisebb mértékű, de ugyancsak a körzet határain túlterjedő ellátási 

feladatokat róttak a hajóépítésre, a fafeldolgozásra (papírgyártás) és az élelmiszeriparra is. 

A Baltikum az egész Szovjetunió gazdaságilag legfejlettebb körzete volt: az egy főre jutó termelés becsült 

értéke Litvániában 15, Észtországban 20, Lettországban 30 százalékkal múlta felül a birodalmi átlagot. A balti 

köztársaságok külső áruforgalmuknak kb. 9/10 részét a Szovjetunió többi részével bonyolították le, és a függés 

ezernyi szálával kapcsolódtak a birodalomhoz; ezért annak széthullása, s a piacgazdasági átmenet itt még 

súlyosabb megrázkódtatással járt, mint a kelet-középeurópai térségben. 1992–1993-ban a GDP a korábbi érték 

50–60%-ára süllyedt, majd a lassú növekedés ívét újból megtörte az 1998. évi oroszországi fizetési válság; 

2004-től viszont az EU-tagság friss lendületet hozott. A birodalmi háttér és a korlátlan felvevőpiac elvesztését – 

amint az I. világháború után is megfigyelhető volt – elsősorban a feldolgozóipar sínylette meg. Számos 

gépgyártó üzem tönkrement, vagy kapacitásának töredékével a szűk belső piacra termel. Sikeresebben 

alkalmazkodott az új feltételekhez a fafeldolgozás, a bérmunkában kiutat kereső textilipar és az élelmiszeripar. 

A dezindusztrializáció munkaerőpiaci hatásait enyhítette a gyorsan bővülő tercier szektor, amely már 

mindhárom országban a kereső lakosság nagyobbik felét foglalkoztatja. 

A privatizáció során – különösen kezdetben – döntő szerep jutott az állampolgári jogon szerzett kuponoknak 

(vouchereknek), valamint a kárpótlási jegyeknek, amelyek a törvénytelenül kisajátított, de természetben már 

vissza nem adható javak egykori tulajdonosait illették meg; ezeket az értékpapírokat részvényvásárlásra lehetett 

felhasználni. A külföldi szakmai befektetők csekély érdeklődést mutattak a balti gyáripar iránt; a beáramló tőke 

nagy részét a pénzügyi szektor, a kereskedelem, a közlekedési és távközlési infrastruktúra rohamos fejlesztése 

szívta fel. 2004 végéig összesen 16 milliárd dollár külföldi működőtőke érkezett a térségbe. A beruházók 

számára itt a magasan képzett, innovációkra fogékony munkaerő jelenti a fő vonzerőt. 

A piacgazdasági átmenet során a legsúlyosabb veszteségeket Lettországnak kellett elviselnie, míg a 

legsikeresebbnek az északi országok támogatását elsősorban élvező Észtország bizonyult. Az EU-országok 

váltak a balti államok fő külkereskedelmi partnerévé; arányuk a külső áruforgalomból 65–75%-ra nőtt, 

miközben Oroszországé 10–20%-ra zsugorodott. Észtország bonyolítja le a legkisebb forgalmat a FÁK-

tagállamokkal, míg a legerősebb keleti kötődést – főként az energiahordozók behozatala folytán – Litvánia 

mutatja. A balti tengerpart gyakorlatilag jégmentes kikötői (Ventspils, Liepāja, Klaipèda) nemcsak az Európai 

Unió felé irányuló kapcsolatokat könnyítik meg, hanem Oroszország tranzitszállításai szempontjából is 

változatlanul létfontosságú szerepük van. 

2. Észtország 
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A legkisebb balti állam törzse nyugaton a Finn-öböl és a Rigai-öböl közé nyúló félszigeten végződik. Keleti 

határa – melyet a Szovjetunió 1940-ben önkényesen módosított Észtország rovására – a Pszkovi- és a Csúd-

(Peipsi-)tó, valamint a Narva folyó mentén húzódik. Az államterület 1/10-e a Balti-tengerből a holocénben 

kiemelkedett lapos szigetekre jut. Közülük a két legnagyobb – Saaremaa és Hiiumaa – a szovjet időkben zárt 

katonai övezet volt; ennek köszönhető, hogy barnás tőzeglápjaik, dús rétjeik, régi szélmalmaik és csöndes 

halászfalvaik háborítatlanul megőrizték eredeti szépségüket. 

Az ország gazdasági tengelyét az északi parton a Szentpétervár–Tallinn-vasútvonal mentén sorjázó iparvárosok 

képezik. A nehézipar legfontosabb körzete e tengely keleti szakaszán, Kohtla-Järve (47) olajpala-bányavidékén 

alakult ki, ahol egy tömbben csaknem kizárólag orosz anyanyelvű lakosság él. A 4 milliárd tonnányi, 12–13 000 

kJ fűtőértékű olajpala az ordovíciumi üledéksorba illeszkedik, és vastagabb rétegei külfejtéssel vagy rövid 

aknákkal elérhetők. Olajpalával tüzelnek az egész ország áramellátását biztosító hatalmas hőerőművekben, 

lepárlási termékeiből pedig benzint, szerves vegyipari alapanyagokat és műtrágyákat állítanak elő. Az olcsó 

energiaforrást és a partvidék szilur mészkövét az exportképes cementgyártás hasznosítja. A bányagödrök, 

meddőhányók és füstölgő gyárkémények által elcsúfított vidék környezeti válságterület,amelynek gondjain az 

urándúsító üzem és a foszforitbányák bezárása keveset enyhített. A nehézipari körzet keleten az orosz határig, 

Narva (67) városáig terjed. Narva textiliparának múltja a XIX. század elejéig nyúlik vissza; az első nagy 

manufaktúrák gépeit, posztótömörítő kallómalmait a zuhatagos Narva folyó hajtotta meg. Az egykori len- és 

gyapjúfeldolgozást újabban a pamutszövés és a konfekcióipar szorította háttérbe. A ruházati cikkek főként 

Finnországban leltek új felvevőpiacra. 

Az északnyugati partszakasz kis félszigetén épült főváros, Tallinn (397) a nemzeti kultúra és tudomány 

fellegvára, amellett az iparban is kimagasló szerepet tölt be. Gyáraiban készítik az olajpala-bányászathoz és a 

szántóföldek meliorációjához szükséges gépeket; jóval fontosabbak azonban híradástechnikai, elektrotechnikai, 

könnyűipari és élelmiszerfeldolgozó üzemei. Ezek élénk kapcsolatban állnak finn és svéd partnereikkel, 

amelyek beszállítóként foglalkoztatják a tallinni cégeket, vagy tőkeberuházásaik révén azok korszerűsítésében 

és piacra juttatásában is részt vállaltak. A régi kereskedőváros első virágkorát a Hanza-szövetség keretei között 

a XIV–XV. században élte; ebből az időből származnak a dombra épült felsővárost és a polgárvárost övező, 

nagyrészt épen maradt falai és bástyái. A két városrész funkciói ma is különbözőek: a felsőváros az 

államigazgatás legfőbb intézményeinek székhelye, az alsóváros szépen felújított műemlék házai, hangulatos 

terei és utcái pedig sok kis üzletükkel, vendéglőjükkel főleg a finn bevásárlóturizmust vonzzák magukhoz. Az 

észtek a legsanyarúbb időkben sem hanyagolták el a nemzeti múlt építészeti emlékeit, és a külső lakótelepek 

színvonala, igényessége is jóval felülmúlja az orosz városokét. Észtország középső és déli része ma is 

elsősorban erdő- és mezőgazdasági terület, ahol a fenyveseket itt-ott terjedelmes lápok, kis tavak és a 

termőföldek foltjaihoz illeszkedő tanyák, állattartó telepek, tehenészetek szakítják meg. A vidék egyetlen 

nagyvárosa, Tartu (101) 1632-ben alapított egyetemével az észt felsőoktatás legrangosabb központja; emellett 

tej- és húsipara, bútorgyártása érdemel említést. A Rigai-öböl felé tekint Pärnu (45) szinte mindig jégmentes 

kikötője, amely halászatával és élelmiszeripari gépgyártásával tűnik ki. 

3. Lettország 

A Rigai-öblöt dél felől körbeölelő, keleten messze a szárazföld belsejébe nyúló Lettország minden tekintetben 

központi helyet foglal el a balti államok között. Kikötői egykor az Orosz Birodalom legfontosabb nyugati kapui 

voltak, ahol a XVIII. századi manufaktúrákból kinőtt gyáripar már az 1900-as évek elején több munkást 

foglalkoztatott, mint az akkortájt még elmaradott mezőgazdaság. 

Az I. világháború után azonban a függetlenné váló ország gépi berendezésüktől nagyrészt megfosztott, leszerelt 

vagy kereslet híján vergődő gyárakat örökölt, s a munkanélküliség tömeges kivándorláshoz, a városi lakosság 

megfogyatkozásához vezetett. A szovjet időszakot minden korábbinál nagyobb léptékű iparosodás és 

urbanizáció jellemezte, ám a kétes értékű gazdasági sikerekre a nemzethalál fenyegető árnyéka vetült. A 

függetlenség visszaszerzéséért Lettország fizette a legmagasabb árat: ipari termelése 1991 után 1/3-ára zuhant. 

A válság következményei jól lemérhetők a maradék ipar szerkezetén: 1998-ban a termelési érték 40%-a az 

élelmiszer-feldolgozásból származott, míg a szovjet élvonalba tartozó gépgyártás 12%-os részarányát a faipar is 

felülmúlta. A lett fémfeldolgozás sok árucikkével (szerszámgépek, műszerek, híradástechnikai és háztartási 

gépek) még a belföldi piacot sem tudta teljesen megtartani, más termékeit (pl. vasúti vontatók és vagonok, 

mikrobuszok) csak nagy nehézségek árán lehet továbbra is a FÁK piacain értékesíteni. Az exportban az 

erdőgazdaság jobbára feldolgozatlan termékei – gömbfa és fűrészáru – kerültek az első helyre, utánuk pedig az 

élelmiszerek és a részben bérmunkában készülő textilipari áruk következnek. 



 Kelet-Európa  

 344  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A lett településhálózat csúcsán kitüntetett hely illeti meg Rigát (739). A lett főváros a Daugava folyó két partján, 

a torkolattól 15 km-re fekszik, és közvetlen hátterét az ország legtermékenyebb agrárkörzete, a sertés- és 

szarvasmarha-tenyésztéséről, gabonatermeléséről egyaránt nevezetes, belterjesen művelt Jelgava-alföld képezi. 

Riga primátusát jól mutatja, hogy az ország lakosságának harmadát tömöríti. A XIII. században alapított jómódú 

kereskedőváros középkori magja sok műemléket – gótikus templomokat, áruraktárakat, pártás homlokzatú 

reneszánsz polgárházakat – őriz. A városfalat a XIX. században lebontották; helyét ma széles körút és 

parkövezet jelzi. A különböző áruk fogadására szolgáló rakpartok, hajójavító műhelyek és dokkok a Daugava 

tölcsérszerűen kiöblösödő torkolatát szegélyezik; manapság az exportált fa jelenti a forgalom legnagyobb tételét. 

A folyó bal partján húzódó ipartelepek közül a hal-, tej- és húsipari vállalatok, bútor-, gyógyszer- és 

festékgyárak, konfekcióüzemek java átvészelte a válságot, sok gépgyár viszont bezárta kapuit. A szovjet piacon 

valaha vezető helyen álló vasúti járművek, mikrobuszok, motorkerékpárok, telefonkészülékek gyártása az 

értékesítés nehézségei miatt töredékére csökkent. A fővárosi munkahelyek zömét az államigazgatás, a 

kereskedelem, a fejlődő pénzügyi élet és a neves oktatási intézmények biztosítják. 

Rigától nyugatra finom föveny borítja a tengerpartot, és fenyvesek koronázzák a parti dűnéket. A szépen 

kiépített üdülőkörzet központja a Rigai-öböl legdélibb zugában fekvő Jūrmala (55). A vidék érdekes etnikai 

színfoltját jelentik a 12 kis halászfaluban élő livek. A terület egykori névadói – az észtek közeli rokonai – 

lassanként beolvadtak a lettek közé. Eredeti finnugor nyelvüket már csak pár százan beszélik; a 90-es években 

mozgalom indult kulturális örökségük megmentésére. 

A nyugati tengerparton található Ventspils (44) jégmentes kikötője, mely az egész balti térségben a legnagyobb 

forgalommal dicsekedhet; az itt hajókba kerülő rakomány 3/4-e csővezetéken érkező orosz kőolaj. Ventspils a 

halászat és a halfeldolgozás terén is kiemelkedik. A valamivel délebbre fekvő Liepāja (87) – a balti államok 

egyetlen acélművének telephelye – ugyancsak sokoldalú ipari központ. 

A keleti-délkeleti országrész közlekedési tengelye a vízlépcsők és erőművek sorával átformált Daugava folyó. 

Az orosz határvidék irányában a mezőgazdaság színvonala hanyatlik; kevesebb a sertéstelep, a tehenészet és a 

tejüzem, az erdők között viszonylag több a gabonaföld. A lakosság száma hosszabb idő óta csökken, jelentős az 

elvándorlás. A tanyavilágba telepített falvak lakóinak 20–30%-a orosz vagy fehérorosz nemzetiségű. A 

regionális központ, Daugavpils (112) még inkább eloroszosodott; lakosságában a lettek aránya csak 15–16%. 

Fontos hídváros és vasúti csomópont lévén, nagy járműjavító műhelyei vannak, de műszálipara is említést 

érdemel. 

4. Litvánia 

Litvánia a három balti állam közül területe és népességszáma alapján is a legnagyobb, egyszersmind a legdélibb 

és legkontinentálisabb fekvésű; nyugaton alig 100 km-es partszakaszon érintkezik a tengerrel. Mai határai 

jelentősen különböznek a két világháború közötti állapottól, amikor a délkeleti országrész – a mai fővárossal, 

Vilniusszal együtt – a lengyel államhoz tartozott. A Szovjetunió által 1939-ben átszabott litván határok közül a 

lengyelek nagyobb részét a II. világháború után kiutasították („repatriálták”); a megmaradtak többé-kevésbé 

eloroszosodtak, és a litván nemzeti újjászületés idején a szovjet hatalom támaszai voltak. Ma már csupán 

Vilnius környékén, a fehérorosz határ rövid szakaszán található kicsiny összefüggő, lengyel többségű terület 

(Buchhofer, E. 1999). Litvánia geopolitikai helyzetének különleges vonása, hogy rajta futnak keresztül azok a 

stratégiai és gazdasági szempontból egyaránt fontos utak és vasutak, amelyek Oroszországot és az általa 

birtokolt, de vele nem határos kalinyingrádi exklávét kötik össze. 

A litván föld sohasem volt bőkezű művelőjéhez; a mezőgazdasági haszonterület 2/5-ét nagyszabású meliorációs 

munkálatokkal az utóbbi néhány évtizedben hódították el a rossz lefolyású, vizenyős rétektől és mocsaraktól. 

Ennek ellenére az agrárszektor jelentősége mindig nagyobb volt, mint a másik két balti államban, és gyorsabban 

éledt újjá a családi, kisparaszti gazdálkodás is. Az egy lakosra jutó hús- és tejtermelésben Litvánia megelőzi 

Észt- és Lettországot, sőt – a gyatra termésátlagok ellenére – malom- és cukoripara is elegendő hazai 

nyersanyagot kap. A műtrágyagyártás szintén kielégíti a megcsappant belföldi igényeket. 

Litvánia gyáripara csak a XX. század második felében bontakozott ki; alapját a helyi erdő- és mezőgazdaság, a 

szovjet birodalom más részeiből behozott energiahordozók, valamint a városokba özönlő munkaerő képezték. 

Helyi nyersanyagokkal (mészkő, dolomit, kavics) csak az építőanyag-ipar rendelkezik. A litván ipar szerkezete 

és területi eloszlása jóval arányosabb, mint a másik két balti államé, ami a településhálózatban is kifejezésre jut: 

a főváros szerepe nem túlméretezett, a kis- és középvárosok pedig jól átszövik a vidéki térséget. A nagyipar két 
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kiemelkedő létesítménye az orosz kőolajat feldolgozó finomítóüzem (Mazeikiai) és a végnapjait élő ignalinai 

atomerőmű,2amely a szovjet időkben az egész Baltikumra terjedő ellátási feladatokat kapott. 

A délkeleti határhoz közel eső fővárost, Vilniust (542) a XIV. század elején alapították, és gyors fejlődését a 

kereskedelemnek, valamint a sokoldalú kézműiparnak köszönhette. Egyetemét 1578-ban Báthory István 

alapította. Rendkívül fontos közlekedési csomópont: a Szentpétervár–Varsó- és a Moszkva–Minszk–

Kalinyingrád-vasútvonal itt metszi egymást. A két világháború között Lengyelországhoz tartozott; akkoriban 

csupán szerény méretű élelmiszer- és textilipara volt. Az 50-es évektől gyorsan fejlődött bútor-, bőr- és 

konfekcióipara, valamint munkaerőigényes gépgyártása is. Vilnius középkori eredetű óvárosának szűk utcáit 

főként reneszánsz és barokk épületek jellemzik; a kései gótika – a másik két balti fővárostól eltérően – itt csak 

kivételképpen jelenik meg. 

Litvánia középső része az ország legtermékenyebb, belterjesen művelt agrárkörzete, ahol a sokoldalú 

szántóföldi gazdálkodást nagyarányú sertés- és szarvasmarha-tenyésztés egészíti ki. A körzet déli részén fekszik 

az ország második legnagyobb városa, Kaunas (378); jelentős közlekedési csomópont, a Nemunas (Nyeman) 

folyó régi átkelőhelye és kikötője. Gazdag kulturális életét, valamint sokoldalú iparát a két világháború közötti 

időszak alapozta meg, amikor az ország fővárosának szerepét is betöltötte. 

A keskeny tengerparti sáv elsősorban a dús rétekre s a szántóföldi takarmánytermesztésre támaszkodó 

szarvasmarha-tenyésztésével tűnik ki. Az ország egyetlen tengeri kapuja Klaipéda (192); hajóépítő és -javító 

műhelyei, rakodóberendezéseket gyártó üzemei és halfeldolgozó gyárai szorosan kapcsolódnak kikötői 

funkcióihoz. Műtrágyagyára teljes egészében, fa- és papíripara részben importált nyersanyagokat dolgoz fel. Az 

ipari övezet néhány nyugati cég zöldmezős beruházásait is magához vonzotta. A környéken megkezdett, 

újabban a kontinentális talapzatra is kiterjedő kőolajkutatás viszont kiábrándítóan csekély eredményt hozott. 

5. A FÁK európai tagállamai 

Karácsonyi Dávid 

5.1. 1. Egységes történelmi keret – Oroszország árnyékában 

A kontinens keleti felének természeti keretét jelentő Kelet-európai-síkság határai keleten az Urálnál, a Volga 

alsó folyásánál és a Kaukázus előterénél húzódnak. Nyugaton a nagytáj szervesen folytatódik a Német–Lengyel-

síkságban egészen a Kárpátok láncaiig. Kelet-Európa társadalomföldrajzi határait már bonyolultabb 

megrajzolni. A moszlim Tatárföld, vagy a buddhista kalmükök kulturálisan már aligha sorolhatók Európához, 

viszont Nyugat-Szibéria, vagy a Távol-Kelet oroszlakta területei a keleti szláv – így a kelet-európai – kultúrkör 

részét képezik. 

Ha a Kalinyingrádot a Duna-deltával összekötő vonalat – az egykori Orosz Birodalom nyugati határát – Kelet-

Európa társadalomföldrajzi határának tekintjük, akkor a kis balti államokon kívül három további ország teljes 

területe tartozik oda. Ezek a Független Államok Közösségének az Oroszországi Föderáción kívüli európai 

tagországai: Ukrajna, Fehéroroszország3és Moldova – mind fiatal államok kontinensünk térképén. 

Kelet-Európa természeti táji arculata alapvetően kettős. Északi felén – a tajgától délre – terül el a vegyes- és 

lomboserdő-, míg délen a sztyeppövezet, amelyek két nagy egymással szemben álló csúcsú háromszögre 

hasonlítanak a térképen – ezek Mendöl Tibor (1946) szerint a „lomboserdő-” és a „sztyeppháromszög”. A két 

térség közötti természeti-környezeti különbség nagyban befolyásolta Kelet-Európa társadalmi fejlődését. A 

lomboserdő-háromszög – a Bug és a Dnyeper közti terület – volt a földművelő szlávok őshazája, akik jó ideig 

csak az erdőterületeket lakták be. Ezzel szemben a délebbre lévő sztyeppövezet sokáig a nomádok világa volt, 

amely hol egy nagy birodalommá egyesült Közép-Ázsiától a Kárpát-medencéig – Szkítia, Hun Birodalom, 

Arany Horda –, hol a nomád népek „országútjává” vált. 

A Kelet-európai-síkság a szláv népek legnagyobb európai településterülete. A keleti szlávok (antok) törzsi 

társadalmát a felettük uralkodó varégek – normannok – szervezték állammá a IX–X. század során Koenugard (a 

mai Kijev4) központtal (Kijevi Rusz), ekkor vették föl a bizánci kereszténységet. A XII. századra a varégek 

végleg összeolvadtak a keleti szlávokkal. A fejedelemségekre szakadó Kijevi Rusz 1240-ben már nem tudott 

                                                           
2 Az ignalinai atomerőmű elavult, grafitmoderátoros rendszerű („csernobili típusú”), és környezeti kockázatai miatt egyik reaktorblokkját 

2004-ben bezárták, 2009-re pedig a másik is beszünteti működését. Feladatát új hőerőműveknek kell átvenniük. 
3 Fehéroroszország szinonimájaként használatos a Belorusszia vagy Belarusz elnevezés is. 
4 A városok neve gyakorta változott, ezért a különböző elnevezéseket a fejezet végi függelékben tüntettük fel. 
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ellenállni a tatárok rohamának, akik Novgorod kivételével minden városát elpusztították. A mongolok Volga-

vidéki (Tatárföld) központtal létrehozták az Arany Hordát, majd két évszázadon át uralkodtak a keleti 

szlávokon. Az ázsiai hódítók jelentősen visszavetették Kelet-Európa társadalmi-gazdasági fejlődését. Ekkor 

alakult ki az európaitól gyökeresen eltérő, kelet-európai – orosz – fejlődési út, melyet a túlsúlyos bürokrácia és a 

despotikus központi hatalom jellemzett. 

A keleti szláv ortodox egyház feje, a kijevi metropolita 1328-ban Moszkvába, a kialakuló Orosz Birodalom – 

„Moszkóvia” – központjába tette át székhelyét, így Kijev végleg elveszítette központi szerepét Kelet-Európában. 

Miután a törökök 1453-ban elfoglalták Bizáncot, végleg Moszkva vált a keleti kereszténység legfőbb 

központjává. 

Az oroszok a XV–XVI. században léptek ki az erdővidékről és hódították meg – a kozákság segítségével – a 

kelet-európai sztyeppet, ahonnan a tatárok fokozatosan visszaszorultak. 

A terjeszkedő cári birodalom a hanyatló lengyel állam rovására a XVII. század közepére kitolta határait a 

Dnyeperig, másfél évszázaddal később pedig egészen a Bugig. Az orosz birodalom geopolitikai céljaként 

emlegetett balti-tengeri kijáratot csak a XVIII. század elején sikerült megszerezni, ahol a reformer Nagy Péter 

cár megalapította Szentpétervárt, az ekkorra nagyhatalommá váló Oroszország új fővárosát. A Fekete-tenger 

partvidékéről a tatár–török uralmat a XVIII. század végére – Nagy Katalin cárnő uralkodása idején – szorították 

ki teljesen. A XIX. század elején az oroszok a törökök ellen harcolva megszerezték Besszarábiát, a mai 

Moldovát, sőt a Balkánra is betörtek. Kelet-Európa – Oroszország uralma alatti – politikai egysége ekkorra vált 

teljessé. 

A kontinens leghatalmasabb állama a gyenge és megkésett modernizációs kísérletek (1861: 

jobbágyfelszabadítás) dacára a XX. század elejére súlyos társadalmi-gazdasági válságba került, amit az I. 

világháború csak tetézett. Ez vezetett az 1917-ben bekövetkező polgári demokratikus,majd kommunista 

fordulathoz,amelynek zűrzavaros éveiben a fiatal szovjet állam jelentős területeket veszített Lengyelország és 

Románia javára; a birodalom 1922-ben Szovjetunió néven szerveződött újjá. 

A II. világháború óriási, több mint 20 milliós szovjet emberáldozatát nagyrészt az európai országrész szenvedte 

el. A győzelem azonban a szovjet hatalom nyugat felé történő kiterjesztését tette lehetővé. A birodalom kitolta 

határait a Kárpátokon túlra is, elfoglalva ezzel Fehéroroszország, Ukrajna és Moldova teljes mai területét. A 

három ország csak a Szovjetunió összeomlása után, 1991-ben válhatott függetlenné. Egyes történészek szerint – 

nagy távlatból nézve – a XX. századi szovjet történelem valójában nem volt más, mint az Orosz Birodalom 

elhúzódó agóniája. 

5.2. 2. A szovjet rendszer társadalmi-gazdasági öröksége 

A XX. század hét évtizedében (1917–1991) a kelet-európai térség társadalmi-gazdasági fejlődésében gyökeres 

változások következtek be. Oroszország – a szovjeteknek köszönhetően – világhatalommá vált, negyven évig 

Európa és a világ felét uralta. A szovjet rendszer az oktatásban, az orvosi és szociális ellátásban, továbbá a 

társadalmi egyenlőtlenségek mérséklése terén elért kétségtelen eredményei mellett a mélyben számos 

társadalmi-gazdasági, etnikai feszültséget és ellentmondást hordozott. Az országot a párt (a Szovjetunió 

Kommunista Pártja) utasításokkal és előre meghatározott tervekkel irányította, kiiktatva a gazdaságból a piaci 

szabályzóerőket. A rendszer az alapvető szabadságjogok megkurtításán túl adminisztratív eszközökkel durván 

befolyásolta a migrációt, korlátozta a szabad utazást, ami egyfajta modern röghözkötöttséghez vezetett. 

Különösen igaz volt ez a szovjet hadiipar zárt városaira, melyek a világ szeme elől elrejtve valójában hatalmas 

börtöntelepekként működtek. A cári önkényhez szokott, a szabadság és a demokrácia kollektív emlékezetével 

sosem rendelkező szovjet társadalom számára azonban az alapvető szabadságjogok sárbatiprása mégsem tűnt 

elviselhetetlennek. 

A szovjet társadalom legalsó szerveződési egységét az „üzem” dolgozói közössége képezte. A szovjet gyár a 

termelési feladatokon túl a szolgáltatási funkciókat is ellátta. Irányította és fejlesztette a szovjet város 

infrastruktúráját, lakói számára iskolákat, kulturális intézményeket, üdülési, sportolási, sőt bevásárlási 

lehetőséget biztosított. Például a Zaporozssztal acélmű csupán azért üzemeltetett két kolhozt és a gyár területén 

vágóhidat, hogy a dolgozói számára fenntartott boltokat élelmiszerrel lássa el. Az „üzem” a városba áramló 

paraszti tömegeket szocialista társadalommá „gyúrta” (H. van Zon 2001). 

A szovjet időkben szinte csak az iparpolitika részeként létező városfejlesztésben ezek a feltételrendszerek 

tükröződtek. Azok a városok fejlődtek – ott épültek új lakások, ott fejlesztették az infrastruktúrát és ott javult az 

ellátás –, ahová ipart telepítettek. Az 1970-es évektől például a szénbányászat leértékelődése a Donec-(oroszul 
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Donyec-)medence iparát lassú kárhozatra ítélte. Az ipari beruházások egyre inkább elmaradoztak, s ennek 

következtében a városok is elestek a fejlesztési összegektől, éppen akkor, amikor a terebélyesedő 

rozsdaövezetek revitalizációjára hatalmas pénzeket kellett volna fordítani. 

A sematikus, egyen-arculatú szovjet városok külső lakónegyedeire a sűrűn elhelyezkedő többszintes – 10–15 

emeletes – panelépületek dominanciája és a kertes beépítés szinte teljes hiánya jellemző, ami az európai városok 

népsűrűségének többszörösét eredményezi. Nem ritkák a félmillió főt befogadó, egységes arculatú 

panellakótelepek sem – pl. Kijev-Darnica –, amelyek 30–40 négyzetméteres lakásaiban gyakran két-három 

generáció is összezsúfolódik. Az egy lakáson belüli társbérlet rendszere igen elterjedt volt még az 1980-as 

években is. A régi városok házainak építőanyaga – különösen az erdőövezetben – főként fa volt. A második 

világégésben elpusztult városok újjáépítése elvileg nagyobb szabadságot adhatott volna a várostervezőknek, de 

ekkor is a központi tervezés előre lefektetett sémái érvényesültek. Az újjáépített szovjet városokra a szabályos 

alaprajz, és a szellős, fás, széles sugárutak mentén elhelyezett, többnyire szabadon álló magasépületek 

jellemzőek. Az általuk közrezárt és „elfedett” területeken azonban 4–6 szintes szürke egyenházak sorjáznak. A 

városokban sokfelé hatalmas közparkokat és tereket alakítottak ki. A Lenin-szobor díszítette óriási központi tér 

volt a pártrendezvények, felvonulások helyszíne. 

A szovjet rendszer – látszólag – azonos, biztos egzisztenciát nyújtott mindenki számára, nem létezett a 

gazdasági kényszerből eredő érdekeltség. A centralizáció közepette nem volt helye az egyéni 

kezdeményezéseknek, az innovációt hordozó individualizmus helyett a lojalitást jutalmazták (H. van Zon 2001). 

A később felnövő generáció körében radikálisan csökkenni kezdett a munkafegyelem. 

A birodalom összeomlása, a szociális vívmányok elvesztése és a társadalom polarizálódása sokakban ébreszt a 

szovjet rendszer iránti nosztalgiát,emiatt itt a radikális baloldali (kommunista, posztkommunista) pártok még 

ma is jelentős politikai tényezők. Ezekben az országokban is végbement valamilyen fokú társadalmi-gazdasági 

átalakulás, ámde a gazdasági-politikai hatalmat a baloldali elit átmentette a posztszovjet érába. A szocialista 

rendszer kvázi-fenntartásával Fehéroroszországban eddig elkerülték a társadalmi különbségek – Ukrajnát és 

Oroszországot jellemző – radikális megnövekedését. A belső társadalmi egyenlőtlenségek mellett 1991 óta 

drasztikusan megnőttek a területi egyenlőtlenségek is. Ukrajnában például 1990 és 2001 között a legszegényebb 

és a leggazdagabb régió egy főre jutó GDP-je közötti különbség majdnem a duplájára nőtt (Mrinska, O. 2003). 

Az 1991-ben létrejött három kelet-európai állam függetlenségét – paradox módon – éppen a Szovjetuniónak 

köszönhette, amely alkotmányában formálisan kimondta a tagköztársaságok létezését, a szövetségből való 

kilépésük jogát, illetve rögzítette pontos földrajzi határaikat. A kezdetben még a helyi nyelven folyó közoktatás 

megerősítette az orosztól független nemzeti öntudatot. Csak később, az 1930-as évek oroszosítási törekvései 

nyomán terjedt el az orosz nyelvű oktatás. 

A három ország lakosságának egy része a birodalom felbomlásakor fellángoló hazafias érzelmek zászlóvivőjévé 

vált, és gyakran konfrontálódott az orosz kisebbséggel. A függetlenné válás után feszültségek támadtak 

Ukrajnában a keleti, orosz ajkú, és a galíciai, nyugatbarát lakosság között. Moldovában az oroszok és az 

államalkotó nép közötti ellentét 1992-ben fegyveres konfliktusba torkollott és az ország kettészakadásához 

vezetett. 

A megalakulásakor még agrárjellegű Szovjetunió a II. világháború után jelentős ipari hatalommá vált. Az 1940-

es évek végén létrejött KGST keretein belül kiépítette gazdasági kapcsolatait a többi szocialista országgal, 

miközben az országon belül is fejlődött a körzetek és ágazatok közötti munkamegosztás. 

A központilag felülről vezérelt, centralizált szovjet gazdaságban minden ipari vertikumot külön ágazati 

minisztérium irányított. Az óriási ország gazdaságát elsősorban nem térségi szinten, hanem vertikálisan, 

ágazatonként integrálták. A döntések Moszkvában születtek, amibe az egyes régióknak nem volt beleszólásuk. 

A csupán a beruházások következtében növekvő „volumenelvű” extenzív gazdaság nem volt képes a fejlődésre, a 

megújhodásra, az energiapazarló ipar modernizációja elmaradt. Csak a szovjet hadiipar volt fejlett és 

versenyképes, amely a K+F-re fordított összegek 80%-a fölött rendelkezett, és közel 10 millió embernek adott 

munkát. A szovjet gazdaság szinte végig hadigazdaságként működött, miközben a fogyasztási cikkek gyártása 

háttérbe szorult. A rendszer egyre inkább kénytelen volt eltűrni a szocialista elosztás hiányosságait „kijavító” 

informális – „pult alól kiszolgáló” – csatornák létezését. 

A felhalmozódott problémák miatt az 1970-es évek közepére a lelassuló gazdasági növekedés hatására 

beköszöntöttek a „pangás” („period zasztoja”) évei. Az egyre nagyobb arányú katonai kiadások miatt az 

életszínvonal csökkenni kezdett, és a Szovjetunió már nem bírta erőforrásokkal az USA által diktált – 
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csillagháborús – fegyverkezési versenyt. Az 1985-ben hatalomra került Gorbacsov meghirdette a szocialista 

gazdaság átalakítását, a „peresztrojkát”, és a társadalom átformálását, a „glasznosztyot” (nyíltság). Az elégtelen 

és következetlen gazdasági reformok végül a szovjet gazdaság összeomlásához vezettek (Hajdú-Moharos J. 

1995). A baloldal 1991-ben tett egy utolsó sikertelen kísérletet a megindult reformok megállítására – ez volt az 

augusztusi moszkvai puccs –, mely a Szovjetunió széthullását csak felgyorsította. 

Az 1991-ben megszűnt Szovjetunió katasztrofális gazdasági helyzetet hagyott utódaira, melyet csak tovább 

súlyosbított a kölcsönös gazdasági függés, a korábbi földrajzi munkamegosztás kereteinek szétszakadása. 

Mindhárom európai utódállam gazdasági helyzete attól függött, hogy Oroszország a világpiaci árhoz képest 

mennyivel olcsóbban ad számukra kőolajat és földgázt, átveszi-e iparuk gyártmányait. 

Súlyos örökséget jelentett az 1986 tavaszán bekövetkezett csernobili baleset is, mely a szovjet csúcstechnológia 

nimbuszának végét jelentette, és a Poleszje vidékén ökológiai és humanitárius katasztrófát idézett elő. A 

szerencsétlenségtől a sérült reaktort borító betonszarkofág elkészültéig 1 millió ember volt kitéve rendkívül erős 

radioaktív (ionizáló) sugárzás hatásának. A baleset következtében közel félmillió ember kényszerült 

lakhelyének elhagyására. Fehéroroszországban, Ukrajnában és Oroszországban összesen 9 millió ember 

továbbra is ki van téve a megnövekedett sugárzási szint hosszabb távú káros hatásainak. A térségben – 

különösen a születendő gyermekek körében – drasztikusan megnőtt a halálozási arány, illetve a daganatos 

megbetegedések és a deformitások száma. 2004-ig csak Ukrajnában 2,7 millió ember betegedett meg, és 16 ezer 

ember veszítette életét a csernobili baleset közvetlen vagy közvetett áldozataként (Sztatiszticsnij Scsoricsnik 

Ukrajini 2004). 

5.3. 3. Új integrálódási irányok, kísérletek 

A Szovjetunió összeomlása óta vagy fél tucat gazdasági, politikai és katonai együttműködési szervezetet hoztak 

létre a volt tagköztársaságok, melyek javarészt csak papíron léteznek. A Szovjetuniót nem tudta felváltani egy 

fejlődőképes, modern integráció sem. A kísérletek között a legjelentősebb a Független Államok Közössége (a 

FÁK), illetve az orosz–fehérorosz unió. 

A korábbi kapcsolatok fenntartására Oroszország, Ukrajna és Fehéroroszország 1991-ben létrehozta a FÁK-at. 

A szervezethez 1993-ig a balti államok kivételével csatlakozott az összes többi volt szovjet tagköztársaság. A 

szervezetnek – központja Minszk – nincs közös kül- és gazdaságpolitikája, de vannak közös intézményei. Sokan 

csupán egy újabb állomásnak tartják a Szovjetunió bomlási folyamatában (Rudl J. 1999). 

1996-ban Oroszország, Ukrajna és Fehéroroszország a gazdasági unió irányába kötelezte el magát, ám a 

konföderáció végül Ukrajna nélkül jött létre 1999-re. A közös valuta kibocsátása azonban azóta is várat magára. 

2001-ben jött létre a FÁK-nál valamivel szorosabb kapcsolatot jelentő Eurázsiai Gazdasági Közösség, vagy 

EURASEC, mely a tagországok – leginkább Oroszország, Kazahsztán és Fehéroroszország – között a 

vámunióra lépést tűzte ki célul. A szervezetben Ukrajna és Moldova csupán megfigyelő. Oroszország, 

Kazahsztán és Fehéroroszország részvételével 2003-ban jött létre az Egységes Gazdasági Tér. Ukrajna 

kapcsolata ezzel a szervezettel egyelőre kérdéses, mivel inkább a NATO és az EU felé próbál közeledni. 

Moszkva hegemóniájával szemben 1997-ben hozta létre Strasbourgban Grúzia, Ukrajna, Azerbajdzsán és 

Moldova a GUAM-csoportot, amely a térség gazdasági függetlenedését és demokratizálódását tűzte ki célul. 

6. Ukrajna 

6.1. 1. Óriási terület, bőséges erőforrások – pazarló felhasználás 

A Németország és Oroszország közötti térség legnagyobb területű – 603,7 ezer km2 – állama Ukrajna, amely 47 

millió fővel (2006) a FÁK második, Európa hatodik legnépesebb országa. Az egykori Szovjetunió harmadik 

legnagyobb kiterjedésű utódállamaként a népesség 18%-át örökölte. 

Az ország területe felerészt az erdő- és erdőssztyepp-, felerészt pedig a sztyeppövezet része (98. ábra). Csupán 

17%-át borítja erdő, ez azonban óriási területet jelent. Sajnos azonban a gyors meggazdagodást ígérő 

rablógazdálkodás következményeként a Kárpátokban egész hegyoldalakra terjed a tarvágás, emiatt a Tisza 

áradásai egyre gyakrabban okoznak katasztrófát. 
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98. ábra  > Ukrajna talajai és fontosabb természetföldrajzi övezetei 

A jégkori periglaciális tundrán végigsöprő fagyos szelek az Ukrán-pajzs prekambriumi rétegeire vastag 

lösztakarót teregettek. Később ezen, az ország területének háromnegyedén a kontinentális klíma hatására zsíros 

feketeföldek – csernozjomok – képződtek. Az erdőssztyepp területén alakult ki a legtermékenyebb feketeföld, a 

típusos csernozjom. Ettől délre az alacsonyabb humusztartalmú közönséges csernozjom a Fekete-tenger 

partvidékén már gyengébb minőségű gesztenyebarna talajba megy át. Az agroökológiai adottságok 

kontinensünkön Ukrajnában a legkedvezőbbek. Csupán az északon elterülő Poleszje (ukránul Polisszja) jégkori 

futóhomokfelszínekkel és fenyérpusztákkal tarkított mocsárvilága, továbbá a déli sztyepp száraz szikesei, 

szologyai jelentenek mostoha körülményeket. A déli sztyeppen a kontinentális klíma már szélsőségesebb, így 

gyakori aszályok pusztítanak. 

Ukrajna területének átlagmagassága csekély, csupán a Kárpátok (Hoverla, 2061 m) és a Krími-hegység (Roman 

Kos, 1545) emelkedik 500 méter fölé. Az ország nagy részét a patakok és vízmosások által erősen felszabdalt 

200-300 méteres hátságok alkotják, melyek csak a Dnyeper-síkságon süllyednek alább, ám a lösz 

lepusztulásformái miatt az sem asztalsimaságú vidék. Csak a Poleszjében láthatunk igazán lapos tájat, ahol a 

mocsarak vizeitől védett magaslatokra húzódtak a települések. Az emberi tevékenység mára teljesen átformálta 

az ukrán tájakat. Az erdők kiirtásának, a füves pusztaságok feltörésének következtében eltűnt a ligetes 

erdősztyepp, és a gyarapodó területű sztyepp mezőgazdasági kultúrtájjá vált. Amerre a szem ellát, a végtelen 

szántóföldeket csak az erdősávokba burkolózó kisebb ovragok5és a nagyobb völgyekké szélesedő idősebb 

balkák záporok mélyítette eróziós árkai szakítják meg. A kemény téli hóviharok – a buránok – és a nyári 

forróság elől a nagyobb völgyekbe szorultak a falvak. A fasorok északnyugaton, a Podóliai-hátság „tetején” már 

hatalmas erdőségekké olvadnak össze, melyeket csupán kisebb-nagyobb irtásföldek szakítanak meg. 

Az utóbbi évszázad talajfeltörései miatt fokozódó erózió és a túlzott műtrágyahasználat veszélybe sodorta az 

óriási talajkincset. A csernobili baleset következtében a légkörbe kerülő erősen radioaktív izotópok6a Pripjaty 

mocsárvidékén túl Vinnicja és Cserkaszi körzetének kiváló feketeföldjeit, a teljes ukrán termőterület tizedét 

beszennyezték. Az erőmű tágabb környezete hosszú évszázadokra lakhatatlanná vált. 

                                                           
5 Az orosz természetföldrajzi szakirodalom ovragnak nevezi a löszfelszínen keletkező vízmosásos, szuffóziós (kioldásos, alagosodásos) 

árkokat. A balkák az egykori kisebb ovragokból fejlődtek ki, az idősebbek kialakulásának kezdete a jégkorszakra tehető. 
6 Cézium-137, stroncium-90 és plutónium-238, -239, -240. 
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Az ország földje világviszonylatban is számottevő kőszén-, vasérc- és mangánvagyont rejt, amelyek a nehézipar 

megalapozói voltak. A Donec-medence szenére irdatlan méretű bányák és üzemóriások települtek. A 45 milliárd 

tonnás feketeszén- és antracitkészletnek csupán 2%-a esik a Volhíniában elterülő másik szénmedencére (Hajdú-

Moharos J. 1995). A Dnyeper mentén néhol barnaszenet bányásznak, a Poleszje mocsaraiban pedig jelentős 

tőzegtelepek halmozódtak föl. Ukrajna szénhidrogénkészletei szerények, a három fő szénhidrogén-lelőhely a 

Dnyeperen túl, a Kárpátok előtere és a fekete-tengeri self. Az utóbbi kitermelése is megindult, ezért a Duna-

deltától nem messze fekvő parányi Kígyó-sziget hovatartozása ma is vita tárgyát képezi Romániával. 

A 26 milliárd tonnás vasérctartalék nagy része Krivij Rih térségében fekszik, ahol a felszín közeli magnetit és 

hematit rétegeket már javarészt kitermelték, de a jóval kisebb fémtartalmú vaskvarcitból még jelentős készletek 

állnak rendelkezésre (Rudl J. 1999). Kisebb vaselőfordulás van még Kremencsuk és Kercs mellett is. Nyikopol, 

Marhanec és Tokmak környékén mintegy 2,2 milliárd tonnás – világviszonylatban is egyedülálló – 

mangánérckészlet dúsult föl, mely mellé vasérc és nikkel is társul. 

A Kárpátok térségében hatalmas kő- és kálisótelepek halmozódtak föl. Urán- és grafitelőfordulások a 

Dnyepermenti-hátságban, kaolin Mariupol és Sepetyivka környékén, foszfát és apatit pedig az Azovi-hátság 

területén található. Egykor a Szovjetunió uránérctermelésének a fele Ukrajnából, Kirovohrad térségéből került 

ki. 

A környezetszennyezés miatt az ország számos iparvárosában óriási ökológiai problémákkal kell szembenézni. A 

felszín alatti vízkészletek nagymértékben szennyeződtek, s ennek következtében a Donbasz7ivóvízellátása 

veszélybe került. Krivij Rih – melynek utcáit és házait vörösre festi a kohókból felszálló por – Csernobil után 

Ukrajna második legszennyezettebb városa. 

 Ukrajna legnagyobb folyójának, a Dnyepernek (ukránul Dnyipro; 1663 m3/s)8 erejét ma már teljes egészében 

kihasználják (99. ábra). A folyó lényegében mesterséges tórendszerré változott, melynek legnagyobb tagjai a 

Kremencsuki- és a Kahovkai-víztározó. A hatalmas víztükör fölött végigsöprő szelek által felkorbácsolt 

hullámok fokozzák a partok erózióját, a tavak iszapjában pedig káros nehézfémek halmozódtak fel, ráadásul 

kialakításuk során hatalmas területek kiváló talajai kerültek víz alá. A déli sztyeppterület silányabb 

gesztenyebarna talajain kiterjedt öntözőrendszereket – Kahovkai- és Észak-Krími-csatorna – hoztak létre. 

Ukrajnában az összesen 3,2 millió hektár (2003) öntözhető területnek csupán kétharmada van dréncsöves 

vízelvezetéssel ellátva, emiatt a másodlagos szikesedés fokozott problémát jelent. 

                                                           
7 A Donbasz a Donec-medence ukrán nevének rövidítése. 
8 Évi közepes torkolati vízhozam. 
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99. ábra  > A Dnyeper vízerőműrendszere 
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Ukrajna második legnagyobb folyója a Dnyeszter (331 m3/s). A Dnyeperbe ömlő Pripjaty fontos hajózható vízi 

összekötetés a Bug–Visztula vízrendszer felé, a Deszna kisebb jelentőségű. A Donba ömlő Sziverszki-Donec 

vize a Donec-medence ellátására kevésnek bizonyult, ezért a Dnyeper vizének egy részét a Dnyeper– Donbasz-

csatornán át a folyóba vezetik. 

6.2. 2. A birodalmak mezsgyéjén formálódó ország 

Méretei, lakossága és erőforrásai alapján Ukrajna a világ nagyhatalmai közé is tartozhatna, ám népének viharos 

történelmi múltja az önálló államiság megteremtését is csak a közelmúltban tette lehetővé számára. 

Ukrajna északi területe belenyúlik a szlávok egykori őshazájába. Az erdős vidéken az egymástól többé-kevésbé 

elszigetelten élő keleti szlávok között már korán megindult a nyelvi differenciálódás, a nyelvjárások 

elkülönülése. Ezek a különbségek nem éles határok, hanem fokozatos átmenetek mentén jelentkeztek a 

ruténoktól a doni oroszokig. A középkor végére még nem alakult ki egységes ukrán nemzettudat, a Kijevi Rusz 

sem tekinthető az ukrán államiság kezdetének. 

Az orosztól elkülönülő ukránság kiformálódásában a lengyel–litván uralomnak és a kozákságnak volt döntő 

szerepe. A lengyel területek délkeleti peremén élő pravoszláv lakosságból a XV–XVII. század során alakult ki 

az ukrán nép, melynek politikai-katonai súlyát a lengyel, az orosz és a török–tatár területek határmezsgyéjén a 

földesúri terhek elől menekülő jobbágyságból kialakult szabad katonaparaszti réteg, a kozákság adta. 

A XVI. században a kozákságnak sikerült létrehozni egy önálló államot, melynek központja a Dnyeper-kanyar 

zúgókon túli – za-porogi – területén volt. Bohdan Hmelnickij, a zaporizzsjai kozákok atamánja (hetman, vezér) 

szembefordult a lengyelekkel, és 1654-ben Perejaszlavban – a Dnyeper partján – szövetséget kötött az 

ukránokhoz mind vallásilag, mind nyelvileg közelebb álló oroszokkal. Ettől kezdve a – Dnyeperhez viszonyított 

– Balparti-Ukrajna az orosz cár fennhatósága alá került. Az oroszok sem tartották külön népnek az ukránokat, 

akiket kisoroszoknak neveztek (Hajdú-Moharos J. 1995). Ukrajna fogalmát sokáig nem az ukrán nép 

országával, hanem a cári birodalom déli határvidékével – „u-krajina” jelentése határvidék – azonosították, mely 

a Keleti-Kárpátoktól egészen a Kászpi-tengerig húzódott. 

Ukrajna Dnyeper menti kettéosztottsága csupán másfél évszázadig állt fönn. A cári birodalom a hanyatló 

Lengyelország második felosztásakor, 1793-ban megszerezte Podóliát, két évvel később pedig – a harmadik 

felosztás során – Volhíniát. Galícia még 1772-ben, Lengyelország első felosztásakor került Habsburg kézre. 

Ukrajna mai területe ezután – az osztrák fennhatóság alatt álló Kelet-Galícia kivételével – egészen 1918-ig 

Oroszország részét képezte. Az orosz polgárháború kezdetén, 1918-ban, a bolsevikok szorongatott helyzetükben 

békét kötöttek a központi hatalmakkal Breszt-Litovszkban, és lemondtak Ukrajna területéről. A megalakuló 

hazafias kormány Kijevben kikiáltotta az Ukrán Nemzeti Köztársaságot. A központi hatalmak kapitulációja után 

Lemberg (Lviv) központtal – az Osztrák–Magyar Monarchia területén – megalakult a kelet-galíciai 

Nyugatukrán Nemzeti Köztársaság. A függetlenség nem sokáig tartott. 1920-ra az előbbi államot a bolsevikok, 

az utóbbit pedig a lengyelek verték szét, majd kitört a szovjet–lengyel háború, amely szovjet vereséggel 

végződött. Az 1921-es rigai béke szabályozta a létrejött Szovjetunió és Lengyelország határát, mely Galíciát és 

Volhíniát a lengyeleknek juttatta. Románia a Párizs környéki békében megkapta Észak-Bukovinát. Ukrajna 

többi része Harkiv központtal – a város a polgárháború idején a vörösök bázisa volt – a Szovjetunió 

tagköztársasága lett, és csupán 1935-ben tették meg újra Kijevet fővárosnak. 

Az 1928-tól a Szovjetunióban meginduló erőszakos kollektivizálással szemben Ukrajnában kemény ellenállás 

mutatkozott, emiatt 1932–1933-ban „büntetésből” közel nyolcmillió embert hagytak éhen halni, és százezreket 

deportáltak távoli munkatáborokba. A népirtás tényét csak a szovjet rezsim bukása óta tárták a széles 

nyilvánosság elé. A podóliai és a Dnyeper menti falvakból a vidéki lakosok milliói menekültek – az éhhalál elől 

– a robbanásszerűen növekvő kelet-ukrajnai iparvárosokba, melyek lakossága az I. ötéves terv ideje alatt (1928–

1932) megduplázódott. A szocialista iparvárosokba költöző lakosság gyökereit elveszítve és a betelepített orosz 

lakossággal keveredve a rendszer bázisává vált. Az orosz kisebbség aránya 1926-ban még csak 7%, míg 1989-

ben már 22% volt. 

Az 1930-as években Kelet-Ukrajnában az egykor külföldi tőkések által alapított, később államosított gyáripari 

manufaktúrák helyén üzemóriások egész sora jött létre. Sok településre eljutott az áram, a létrehozott kolhozok 

és szovhozok9 mezőgazdasági gépekhez jutottak. A világ akkori legnagyobb vízerőműve a Dnyiprohesz,10 

                                                           
9 Kolhoz a szövetkezetet, a szovhoz pedig az állami gazdaságot jelentette a Szovjetunióban. 
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Harkiv traktor-, turbina- és repülőgépgyára, Doneck és Krivij Rih kohói mind-mind akkor épültek fel, amikor a 

tőkés országokat a nagy gazdasági világválság bénította. Ebben az időben sok nyugati értelmiségi és publicista 

is a jövő útjaként tekintett a szovjet rendszerre. Nem tudták, hogy az óriási fejlődésnek milyen hatalmas ára volt. 

A beruházásokhoz szükséges pénzt még a nagy éhínség évei alatt is részben gabonaexportból, részben nyugati 

hitelekből, sőt az elkobzott egyházi műkincsek értékesítéséből biztosították. A Dnyiprohesz erőmű is amerikai, 

illetve német tőkéből és a politikai foglyok rabszolgamunkája által valósult meg. 

Rossz volt az ukránok helyzete a Lengyelországhoz tartozó Kelet-Galíciában és Volhíniában is, ahol valójában 

pont a lengyelek voltak kisebbségben. A hatalom erőszakkal próbálta lengyelesíteni a lakosságot, sőt az „ukrán” 

népnév használatát is betiltotta. A II. világháború kitörésekor a Molotov–Ribbentrop-paktum értelmében a 

Bugtól és a Szantól keletre eső – ukrán többségű – területeket megszállta a Szovjetunió, és Szovjet-Ukrajnához 

csatolta. A Romániától 1940-ben kikövetelt ukrán lakosságú Észak-Bukovina és Dél-Besszarábia (Budzsák) is 

Ukrajna része lett. 

A II. világháború idején a német megszállók több mint 5 millió embert – ukránokat, zsidókat, oroszokat – öltek 

meg, elpusztították a települések többségét, továbbá az első három ötéves terv addigi beruházásait. A gépek és a 

lakosság egy részét keletre menekítették (evakuálták) a front elől. A kezdetben felszabadítóként üdvözölt német 

hadsereg kegyetlenkedései végül az ukránság ellenállását váltották ki. Galíciában nyugatukrán nacionalista, míg 

Kelet-Ukrajnában kommunista partizánok fogtak fegyvert. A nacionalisták harcoltak a németek, a kommunisták 

és az 1943-tól bevonuló Vörös Hadsereg ellen is. A helyzet kísértetiesen hasonlított az I. világháború utáni 

polgárháborús évekhez. A szovjeteknek csupán az 1950-es évek elejére sikerült letörni a nacionalisták 

partizánmozgalmát (Hajdú-Moharos J. 1995). 

A háború után Csehszlovákia „lemondott” Kárpátaljáról, mely Ukrajna része lett. 1954-ben az új szovjet 

pártfőtitkár, az ukrán származású Hruscsov az „orosz–ukrán egyesülés” 300. évfordulója alkalmából a Krímet 

Ukrajnának „ajándékozta”, ezzel létrejött az ország mai területe. (Az akkori hatalom számára mindegy volt, 

hogy melyik tagköztársaság része a Krím, hiszen mindenképp Moszkvából irányították.) 

A politikai gesztus a függetlenség elnyerése után komoly feszültséget okozott Ukrajna és Oroszország között. 

2006-ban abból származtak ellentétek, hogy Oroszország Ukrajna energiafüggését kihasználva avatkozik be 

annak politikai-gazdasági életébe. (Az ukránok válaszként a földgázszállítási tranzitdíjak megemelésével és a 

szállítmányok megcsapolásával fenyegetőztek.) 

Az 1990-es évek elején felmerült, hogy Ukrajna Németországhoz hasonlóan szövetségi állammá váljon, 

azonban a centralista hagyományok ezt nem tették lehetővé. A Krímen kívül szeparatista törekvések voltak 

keleten a donecki és luhanszki oblasztyokban, Dél-Ukrajnában, valamint Kárpátalján is (Haran, O. 2002). Végül 

azonban csak a Krím emelkedett 1992-ben autonóm köztársasági rangra. 

A politikai átalakulás során a radikális fordulat 2004 őszén, a „narancsos forradalom” idején következett be. A 

2005-ben elfogadott új alkotmányban az elnök széles körű hatalmát korlátozták, míg a parlament és a 

miniszterelnök jogkörét jelentősen kibővítették. Az ország politikai berendezkedése az orosz típusú elnöki 

köztársaság felől eltolódott a parlamentáris köztársaság felé. 

6.3. 3. A piacgazdaság kiépítésének rögös útján 

Az ukrán lakosság életszínvonala – az elavult gazdasági struktúra következtében – az 1970-es évektől a szovjet 

élmezőnyből a korszak végére a szovjet átlag alá csökkent, és csupán Moldovát, Azerbajdzsánt és a közép-ázsiai 

köztársaságokat előzte meg (Hajdú-Moharos J. 1995). A függetlenné válás előtt Oroszországban egy főre 

négyszer annyi kutatásra, háromszor annyi kultúrára és másfélszer annyi lakásépítésre fordított pénz jutott, mint 

Ukrajnában (H. van Zon 2001). Az 1985-től megindult gorbacsovi reformok csökkentették az egyes régiók 

Moszkvától való politikai-gazdasági függését. Míg Ukrajna korábban csupán a területén megtermelt jövedelem 

5%-ával, addig 1989-től már közel a felével rendelkezett (Kravchuk, R. S. 2002). 

A moszkvai vezetéssel ellentétben Ukrajnában az 1980-as évek végéig hatalmon maradt az ortodox kommunista 

elit, mely megpróbálta távol tartani a tagköztársaságot a felülről kezdeményezett reformoktól (H. van Zon 

2001). Az 1989-ben hatalomra került új ukrán pártvezetés számára sem annyira a rendszerváltás, mint a 

Moszkvától való függetlenedés volt az elsődleges prioritás, melyhez kapóra jött a fellángoló nacionalizmus. Az 

emberek 1990-ben – a Baltikumhoz hasonlóan – Lviv és Kijev között élőláncot alkotva követelték az ország 

                                                                                                                                                                                     
10 A „-hesz” végződés az ukrán „hidro-elektro-sztancija” szó, azaz a vízerőmű rövidítése. Az erőművet akkor oroszosan Dnyeprogesznek 
nevezték. 
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függetlenségét, melyet csak egy évvel később, az 1991. augusztusi moszkvai események tettek lehetővé. 1991. 

augusztus 24-én Ukrajna deklarálta függetlenségét, melyet a december 1-jén tartott népszavazással a lakosság 

szentesített. 

A Moszkvával való hirtelen szakítás felkészületlenül érte az ország vezetését, amely kezdetben csak sodródott 

az eseményekkel. A még rubelövezetbe tartozó Ukrajnát hiperinfláció sújtotta, annak ellenére, hogy a reformok 

el sem kezdődtek. 1992 elején Ukrajna liberalizálta az árakat, és novemberben az ideiglenes pénz, a 

karbovanyec bevezetésével kivált a rubelövezetből. A szovjet felvevőpiacok elvesztése, a vállalatok 

fizetésképtelensége és a krónikus energiahiány miatt a katasztrófa szélére került a gazdaság. A vállalatok között 

szinte csak barterügyletek zajlottak. Az országban pánikszerű felvásárlási láz tört ki, az állami boltok üresen 

álltak. A hiperinfláció éveiben (1992–1994) a nemzeti jövedelem felét a feketegazdaság adta. Az életszínvonal 

drasztikusan csökkent, a lakosság fele a szegénységi küszöb alatt élt. A bérkifizetések rendszeresen elmaradtak. 

A városkép szerves részévé váltak a sebtében felhúzott, robbanásszerűen szaporodó (fekete-) piacok, az ún. 

bazárok. A társadalom minden szintjét behálózta a korrupció. 

1996 őszén bevezették a nemzeti valutát, a hrivnyát, ezzel lecsökkent az infláció. A gazdaság már-már 

stabilizálódni látszott, amikor 1998 augusztusában az orosz gazdasági válság következtében az új pénz is 

jelentősen leértékelődött. 

Az 1992-ben megkezdődött privatizáció először spontán módon folyt, a vezetőség gyakran lízinggel vagy 

kivásárlással (management-buy-out) szerezte meg a vállalatok fölötti tulajdonjogot. 1994-től kezdődött meg a 

tömeges, „vócseres” privatizáció.11Az ország az 1990-es évek közepétől egyre nagyobb hiteleket és vissza nem 

térítendő támogatásokat kapott a gazdasági reformok végrehajtására a Világbanktól, a Nemzetközi Valutaalaptól 

és más nyugati pénzügyi szervezetektől. A kis és közepes vállalatok magánosítása 1999-re befejeződött, de a 

közel háromszáz legnagyobb vállalat többségi tulajdonosa továbbra is az állam maradt. A privatizációból 

kimaradt a stratégiai fontosságú energiaszektor és a hadiipari komplexum. 

A privatizáció sok tekintetben átláthatatlan és korrupt módon folyt. Az egykori vállalatvezetőkből oligarchák 

lettek, akik az ún. regionális érdekcsoportokat vagy klánokat irányították, amelyek egyre nagyobb befolyásra 

tettek szert nemcsak a gazdaságban, hanem az ukrán politikai életben is. 

Az ezredforduló után lassan konszolidálódott a gazdaság, egy számjegyű lett az infláció, csökkent az 

államadósság, és megindult a GDP növekedése. Ukrajna 2000 és 2004 között Európában az egyik 

legdinamikusabban növekvő gazdasággal büszkélkedhetett. A külföldi működőtőke beáramlásának segítésére a 

kormányzat különleges gazdasági övezeteket hozott létre, többek között Kárpátalján, Lviv, Kijev, Odesza és 

Doneck térségében. Ukrajnába 2005 végéig 16 milliárd USD külföldi tőke (FDI inward stock) érkezett. A 

legnagyobb befektető az USA, a fő célterület a főváros, valamint a Dnyipropetrovszk–Zaporizzsja 

agglomeráció. Luhanszk térsége és Középnyugat-Ukrajna a legkevésbé vonzó a külföldi tőke számára. 

A gazdasági fellendülés ellenére az ezredforduló utáni években az OECD szerint az ország lakosságának még 

mindig negyede élt a szegénységi küszöb alatt. A szocialista rendszer átalakításából eredő recesszió leginkább a 

vidéki térségeket érintette, így a falusi lakosság körében sokkal nagyobb a szegénység. A függetlenné válás után 

nemcsak gazdagok és szegények, hanem város és vidék között is nőtt a szakadék. A gazdasági fellendülés 

valójában eddig csak a fővárosban és a nagyvárosokban éreztette az életszínvonalra gyakorolt hatását. 

6.4. 4. Fogyatkozó népesség, karcsúsodó településhálózat 

A függetlenné válás idején története legmagasabb lakosságszámával rendelkező – 52 milliós – Ukrajna 

népessége 2006-ra 47 millió főre zsugorodott. A drasztikus csökkenés a negatívvá váló természetes szaporulaton 

túl nagyarányú migrációs folyamatoknak is eredménye. A születési arányszám a függetlenné válás után a 

gazdasági teljesítmény zuhanásával szoros korrelációban szinte a felére csökkent (2001: 7,7‰). A 

gyermekvállalási támogatások bevezetésének és a gazdaság konszolidációjának hatásaként az ezredforduló óta 

azonban némileg növekedni kezdett. A vándorlási egyenleg az 1990-es évek elején még kiemelkedően pozitív 

volt, hiszen sok a Szovjetunió más részeibe költözött – vagy költöztetett – ukrán, illetve nyugati emigráns 

hazatért, a Krímbe pedig visszatelepültek a II. világháború idején Szibériába deportált tatárok töredékei. A 

rosszabbodó életszínvonal miatt az 1990-es évek közepétől a munkaképes korúak egyre nagyobb tömegei 

vándoroltak ki jobb körülményeket kínáló országokba. Az ebből fakadó népességvesztést már nem tudta 

ellensúlyozni a lecsengő bevándorlási hullám. Hatalmas mértéket öltött az agyelszívás (brain-drain) is, amely az 

ukrán tudós elit tömegeit csábította nyugati kutatóintézetekbe és egyetemekre. Az ezredforduló óta stabilizálódó 

                                                           
11 A vócser részjegyet (kupon, bón) jelent, mely a vállalat egy meghatározott részének tulajdonlására ad jogot. 
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gazdasági helyzetet jól tükrözi az egyre csökkenő migrációs veszteség; 2004-től az ország már pozitív 

vándorlási egyenleggel büszkélkedhet, ami azonban a természetes fogyást távolról sem ellensúlyozza. 

Az utóbbi másfél évtizedben a városban lakók aránya – 67% – számottevően nem módosult, mivel a 

népességszám csökkenése a városokat és a vidéket egyaránt sújtotta. 

Ukrajnában – hazánkkal ellentétben – nem volt jellemző a rendszerváltozás utáni tömeges várossá nyilvánítás. A 

volt Szovjetunió legtöbb utódállamában – így Ukrajnában is – ma is használatban van az a kettős statisztikai 

városfogalom, amely a 10 000 főnél kisebb, 2000 főnél nagyobb népességű településeket, amennyiben azok 

lakossága döntő részben nem a mezőgazdaságból él, városias vagy város-típusú településnek nevezi. A városias 

települések – ukránul szeliscsa – és a városok lakói együtt alkotják a városi népességet. A „városkák” főként az 

iparvidékek alvótelepüléseiből, a Krím tercierizálódott halászfalvaiból, a városhiányos térségek – Poleszje 

vidéke vagy a dél-ukrán sztyepp – központi funkciót betöltő településeiből, vagy Galícia óriásfalvaiból jöttek 

létre. 

1913-ban a mai Ukrajna területén csupán minden ötödik ember volt városlakó. Az iparosítás következtében a 

városi népesség erőteljes növekedésnek indult, gyarapodása az 1960-as években az évi 600 ezer főt is 

megközelítette. Gombamód szaporodtak a „semmi közepén” panelból felépülő szovjet újvárosok, és 1970-re 

már minden második ember városban lakott. A városi népesség növekedése az 1970-es, 1980-as évekre 

lelassult, az 1990-es években pedig csökkenésbe váltott át. 

A XX. századi városrobbanás következtében az országon belül óriási urbanizációs különbségek mutatkoznak. 

Az iparosodott keleti területeken a népesség 80–90%-a városokban él. Ilyen aránnyal csak Európa magterületén 

találkozunk! Ezzel szemben Bukovina vagy a Podóliai-hátság területén a városlakók aránya csupán 40%. 

Kijev kivételével az összes milliós város – Harkiv, Dnyipropetrovszk, Odesza, Doneck – az ország keleti felén 

van, és népessége – szintén a fővárost kivéve – jelentősen csökkent a függetlenné válás óta. A gazdasági 

kényszer vezette dezurbanizáció és az oroszok hazatelepülésének következtében a Donec-medence városaiban 

volt a legdrasztikusabb a lakosságcsökkenés. Doneck, Kramatorszk vagy Luhanszk lakóinak száma több mint 

10%-kal, míg a Dnyeper menti Zaporizzsjáé 9%-kal, a még nyugatabbra fekvő Krivij Rihé pedig csupán 5%-kal 

csökkent 1989 és 2001 között.12 

Középnyugat-Ukrajna falvaiban a lakosságszám zsugorodásának oka a városokba áramlás, aminek 

következtében a városban élők aránya emelkedett. A középnyugati országrész falvainak súlyosbodó problémája 

az elvándorlás és az idős lakosság egyre növekvő aránya. A legkedvezőbb demográfiai helyzet Galíciában és 

Volhíniában alakult ki, ahol az öntudatos, vallásos lakosság a nehéz gazdasági helyzet ellenére a falvakban és 

városokban egyaránt magasabb gyermekvállalási hajlandóságot mutat. A kis és közepes méretű szocialista 

újvárosok – különösképpen az energiaipari városok, mint Enerhodar – fiatalos korösszetételű népessége 

továbbra is gyarapszik. A szuburbanizáció leginkább Odeszában, Lvivben, a Dnyipropetrovszk–Zaporizzsja 

agglomerációban, sőt egyre inkább Kijevben is érezteti népességcsökkentő hatását, miközben a környező 

elővárosok lakossága rohamosan növekszik. 

Az ukrán településhálózat átmenetet képez a lengyel jellegű – egymással versengő nagyvárosok uralta – és az 

orosz „vízfej” típus között. Ezzel együtt Kijev a történelem során méltó vetélytársra talált a másik két ukrán 

nagyvárosban: Harkivban és Odeszában. Odesza, mint a cári birodalom nagy déli kapuja az 1800-as évek végén 

jóval jelentősebb volt, mint ma – akkor többen lakták, mint Kijevet –, nem beszélve a szovjet iparosítás első 

évtizedében fővárosi rangú Harkivról. 

Ukrajna népessége az ország óriási területének nyugati részeit sűrűbben, míg a déli, délkeleti területek 

sztyeppéit későbben és ritkábban lakta be. A Poleszje területén országos viszonylatban alacsony a népsűrűség 

(20–30 fő/km2), de ezt a déli sztyeppén elterülő Herszon terület egyes körzetei messze „alulmúlják”. 

A Kárpátok lábánál elterülő Dnyeszter-alföldön közép-európai mércével mérve is kiemelkedően magas a 

népsűrűség, mely a főként 1000–10 000 fős nagy- és óriásfalvak sűrű szövedékén túl a galíciai vásárvonal 

városainak is köszönhető. A falvak átlagos mérete az országban délnyugat felől északkelet felé csökken. A 

sztyeppterületeket az egykor kozákokkal betelepített, védelmi funkcióra berendezkedő sakktáblás alaprajzú 

óriásfalvak, a sztanyicák jellemzik. A Podóliai-hátság termékeny agrártájain is főként nagyfalvakba tömörül a 

lakosság. Ezzel szemben az északkeleti területeket – Szumi, Poltava, Csernyihiv térségét – a spontán módon 

                                                           
12 Az utolsó két népszámlálás ideje: 1989 és 2001. 
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benépesült aprófalvak, a szlobodik jellemzik, melyeket egykor a földesúri terhek elől menekülő, szabaddá vált 

parasztok alapítottak. 

A ritkán lakott sztyeppén csak a nagy iparvidékek óriási városhalmazaiban kimagasló a népsűrűség. A Donec-

medence városi agglomerációinak laza szövedéke körül szinte lakatlan területeket találunk. Az urbánus terekben 

azonban olyan nagymértékű a lakosság összezsúfolódása, hogy az a területi átlagban már országos csúcsértéket 

mutat. 

6.5. 5. Etnikai, nyelvi és vallási viszonyok 

A múlt századfordulón még színes etnikai arculat a szovjet idők kisebbségi asszimilációjának és 

felmorzsolódásának, illetve az oroszok beáramlásának következtében napjainkra alapvetően az orosz kisebbség 

kérdésére egyszerűsödött le. 

A XX. század első felében a kisebbségek rovására még növekedett az ukránoknak az összlakosságból való 

részesedése, majd az orosz betelepülés és az asszimiláció hatására az 1950-es évektől csökkenni kezdett, 1989-

ben már csupán 72,8% volt. A függetlenné válást követően a folyamat megfordult, ennek ellenére 2001-ben a 37 

milliós ukránság az ország lakosságának csupán 77,8%-át jelentette. 

Az ukránok 15%-a – főként az ország keleti felén – orosz anyanyelvű, így a nyelvi megoszlás még kevésbé 

kedvez az államalkotó nemzetnek. Az Odesza–Zaporizzsja–Harkiv vonaltól keletre a lakosság jelentős része, a 

Krímben, Luhanszk és Doneck térségében pedig döntő többsége orosz ajkú. 

A cári és a szovjet időkben – az oroszokhoz hasonlóan – rengeteg ukrán költözött a birodalom más – főként 

ázsiai – területeire, ami Ukrajnán belüli arányukat tovább apasztotta. Habár számuk a hazatelepülések 

következtében folyamatosan csökken, Oroszország területén 4 milliós, Kazahsztánban pedig 800 ezres elszórt 

ukrán kisebbséget találunk. Lengyelország délkeleti felében máig félmilliós ukrán közösség él. A tengerentúlon 

a több mint egymillió főt számláló kanadai diaszpóra a legjelentősebb, ahol az 1920-as évek előtt főként 

Galíciából kivándorolt ukránok leszármazottai élnek. 

 

100. ábra  > Az orosz kisebbség aránya Ukrajna megyéiben 

A függetlenné válás óta egyre csökkenő létszámú, de még így is 8,3 milliós oroszság (2001: 17,3%) Ukrajna és 

egyben Európa legnagyobb kisebbségét képezi. A szinte csak az Odesza–Harkiv vonaltól keletre eső területeken 

elszórva élő oroszok aránya délkelet felé fokozatosan növekszik (100. ábra). Az orosz lakosság eredetét, 

demográfiai arculatát és területi elhelyezkedését tekintve három csoportra oszlik: a városokban kisebbséget, a 

Donec mentén és a Krímben többséget képező oroszokra. 
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Az ukrajnai oroszok 85%-a városlakó. Számottevő orosz kisebbség mindig is élt valamennyi városban, azonban 

az 1930-as évektől felerősödő betelepülés következtében arányuk főként a nagy kelet-ukrajnai ipari 

központokban jelentősen felduzzadt; itt a vidékről beköltöző ukránokkal együtt a gyorsan növekvő üzemek 

munkaerőbázisát jelentették. A folyamat hatására az Ukrajnában élő oroszok aránya 1930 és 1959 (16%) között 

megduplázódott, 1989-re pedig 22% lett. A függetlenné válás után ugyancsak az anyaországhoz ezer szállal 

kötődő városi közösségek körében vált jellemzővé az oroszországi visszatelepülés, de az asszimiláció is 

erőteljesen apasztja számukat. Kijev orosz lakossága például 1989 és 2001 között majdnem a felére zsugorodott 

(13%). 

Az orosz lakosság legmarkánsabban elkülönülő 1,2 milliós tömbjét (2001) a Krím jelenti, ahol a XIX. század 

óta többségben éltek. Az 1953-as Ukrajnához kapcsolást követően azonban – az asszimiláció miatt – lassan 

zsugorodni kezdett az orosz többség, aránya 1959 és 2001 között 71%-ról 59%-ra csökkent. A Donec menti – 

Luhanszktól keletre eső – orosz többségi tömböt ezzel szemben táplálta az iparvidékre irányuló bevándorlás, így 

ott csak 1989 óta csökken az arányuk. A Krím és a Luhanszktól keletre eső terület az egyetlen, ahol az oroszok a 

falvakban is többségben vannak. 

2001-ben az orosz után a mintegy 270 ezer fős – főként a Poleszjében elszórtan élő – fehérorosz kisebbség volt a 

második legnagyobb, mely csupán az összlakosság fél százalékát tette ki. A XX. század elején még 2,6 milliós 

zsidóság akkor az ország harmadik legnagyobb népcsoportjaként a lakosság közel tizedét tette ki. A főként a 

nagyvárosokban (Odeszában) és Galícia kisvárosaiban élő, döntőrészt orosz ajkú zsidók közül sokakat a 

németek hurcoltak haláltáborokba. Az 1990-es évek elején a fiatalok – nagyjából 2–300 ezer fő – a jobb élet 

reményében Izraelbe emigráltak. Ukrajnában a százezres zsidóság (2001) a legidősebb átlagéletkorú etnikai 

kisebbség. 

Kétmillió lengyel a háborút követő lakosságcsere során hagyta el Galíciát és Volhíniát, csupán Zsitomír, 

Ternopil és Szambir térségében maradt pár tízezer közülük. 

A tatárok az 1920-as években még a Krím lakosságának negyedét tették ki. A háborút követő száműzetésből 

1990 után már csak töredékük térhetett vissza. Számuk a Krímben a visszaköltözés hatására hatszorosára nőtt, és 

2001-ben a félsziget lakosságának 12%-át adták (250 ezer fő). A rendkívül szapora moszlim népcsoport a 

legfiatalosabb korösszetételű Ukrajnában. 

A parányi, egyenként 0,3–0,4%-os (150–160 ezer főnyi) magyar, román-moldáv és bolgár kisebbség 

szerencsésebb volt, nagyjából máig meg tudta őrizni kompakt etnikai területét, és népességi arányait. A 

magyarok a Tisza menti beregszászi járásban, a románok (moldávok) a Csernyivci környéki falvakban és a 

Duna menti Renyiben, a bolgárok pedig – a gagauz kisebbséggel együtt – a budzsáki Bolhrad térségében vannak 

többségben. A hivatalosan 50 ezres roma lakosság szinte kizárólag Kárpátalján és Bukovinában található. A 

Krímben és az Azovi-tenger partvidékén az ókorban letelepedő nagyszámú görögségnek ma már csak pár ezer 

képviselője van. A tatárok, románok és magyarok 90%-a megőrizte nemzeti nyelvét. 

Az ukrántól főként néprajzilag eltérő, más nyelvjárást beszélő ruszinok a Kárpátok vidékén élnek, akiket 

Ukrajnában nem tartanak külön etnikumként számon. 

Az 1990-es évek óta növekvő számú hívek fele a görögkeleti – pravoszláv – egyházhoz tartozik. A szocializmus 

hetven éve után újra templomok épülnek, főként az ország nyugati, istenfélőbb felében. Míg Galíciában minden 

kis faluban, addig Harkiv térségében csupán minden ötödik településen működik vallási közösség. A 

közösségek száma 1990 óta megháromszorozódott, 2004-ben országszerte mintegy 28 ezer volt belőlük. 

A szovjet idők erőszakos központosítása a különböző felekezeteket az orosz ortodox egyházba olvasztotta, és 

önálló működésüket betiltotta. A függetlenné válás óta az ukrán ortodox egyház részben a kijevi, részben 

továbbra is a moszkvai patriarchátus alá tartozik. A szovjet időkben üldözött galíciai és kárpátaljai 

görögkatolikus és katolikus egyházak 1989 óta újra működhetnek, így ott csupán minden harmadik hívő tagja az 

ortodox felekezeteknek. Ennek ellenére javaikat az ortodox egyháztól nem kapták vissza. A kereszténység 

mellett az ország lakosságának csupán 1,6%-a, a Krím vallásos lakosságának viszont harmada muzulmán 

(tatárok). 

6.6. 6. Kiváló agrárpotenciál – katasztrofális hozamok 

Ukrajna nemcsak Európában, de a világon is szinte egyedülálló mezőgazdasági adottságokkal rendelkezik; 

hatásukat azonban nem szabad túlbecsülni. Az ország területének 86%-a, mintegy 52 millió hektár potenciálisan 

művelhető. A 42 millió hektár megművelt terület a lakosság számára – Európában máshol nem tapasztalható – 
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földbőséget biztosít (0,9 ha/fő). A függetlenné válás óta 4/5-ére csökkent a szántóterület (2003-ban 25 M ha), 

annak ellenére, hogy a növénytermesztés mezőgazdasági kibocsátásból való részesedése a szovjet időszak 50%-

os arányához képest 2002-ben már 60%-ra növekedett. A növénytermesztés aránya a Dnyeper középső folyása 

mentén a legmagasabb. Az átalakulás során kevesebb, mint felére csökkent az állatállomány, a mezőgazdasági 

gépesítés és kemizálás színvonala drasztikusan leromlott, gyakran az üzemanyaghiány bénította meg a mezei 

munkálatokat. A hozamok drasztikusan visszaestek, a termékstruktúra a gabona és a napraforgó javára 

egyszerűsödött. 

A vetésterület felét elfoglaló búza termelése az 1990-es évek válsága után 2002-ben újra elérte az 1980-as 

évekre jellemző 20 millió tonnás szintet. (2003-ban a rendkívüli aszály miatt viszont csak 3,6 millió tonna 

termett!) Ukrajna a világ tíz legnagyobb gabonatermelője között van, a gabonaágazatból a jobb években jelentős 

exportbevételeket szerez, az olcsó ukrán búza dömpingjétől pedig retteg a konkurencia. A napraforgó 

termésmennyisége (2005: 4,4 M t) és vetésterülete az utóbbi években megduplázódott, a szántó ötödét foglalja 

el. A napraforgó-termelésben Ukrajna Argentínával és Oroszországgal versenyezve legtöbbször a 2. helyre 

szorul a világranglistán. 

A takarmánynövény-termesztéssel együtt az állattartás is rendkívül visszaszorult, és az ország jelentős 

húsimportőrré vált. A szarvasmarha-állomány 25 millióról alig 9 millióra esett vissza, és lecsökkent a 

tejtermelés is. A sertésállomány is a felére csökkent, az állatok száma 8–9 millió körül stabilizálódott az 

ezredforduló után. A kukoricatermelés viszont az 1990-es évekhez képest megduplázódott (2005: 7 M t). 

Az agrárszektornak még mindig jelentős szerepe van Ukrajna gazdasági életében. A mezőgazdasági termelés – 

jóllehet, az 1990. évi szint felére esett vissza – még így is a GDP tizedét adta 2003-ban. A foglalkoztatásból való 

részesedése ellenben a függetlenné válás óta jelentősen megemelkedett: minden negyedik aktív dolgozó a 

mezőgazdaságból él. A pontos arányok meghatározása a háztáji önellátó gazdaságok robbanásszerű 

elszaporodása miatt ütközik nehézségekbe, hiszen az ott dolgozók számát csak becsülni lehet. A leépülő iparból 

felszabaduló munkaerő jelentős hányadát a mezőgazdaság kötötte meg, a nagy ipari központokból igen sokan 

költöztek a vidéki dácsákba – nyaralókba – vagy a szülőfalujukba. A mezőgazdasági jövedelem 66%-át – 

Galíciában és Kárpátalján 90–95%-át (101. ábra) – 2003-ban a háztáji gazdaságok, míg maradék hányadát a 

kolhozokból és szovhozokból átalakított nagyüzemek adták. A munkaigényes állattartási ágazat 

értéktermelésének háromnegyede a háztájiból került ki. A háztáji részesedése csupán Kijev térségében kisebb az 

ott még működő, hatalmas városellátó istállótelepek miatt. 

 

101. ábra  > A háztáji gazdaságok részesedése Ukrajna megyéinek agrártermeléséből az ezredfordulón 
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A szovjet időkben a mezőgazdasági termelés három üzemtípusban folyt. A kolhozok (ukránul kolhoszp), azaz 

nagyüzemi termelőszövetkezetek tagjai kis háztáji parcellákon is folytathattak – mellékesen – mezőgazdasági 

termelést. Sokszor ez eredményesebb volt a nagyüzeminél. A szovhozok (radhoszp) az állam tulajdonában lévő 

magasan gépesített üzemek voltak, melyek legtöbbször mintagazdaságként szolgáltak. A függetlenné válás 

idején az országban összesen 8300 kolhoz és 2400 szovhoz működött. A termőföld a kolhozokban is állami 

tulajdont képezett. 

A kolhozok és szovhozok földjeit az 1990-es évek legvégére szétosztották a dolgozók között, azonban a terület 

jelentős hányadát a korábbi nagyüzemek visszabérelték. Ukrajna mezőgazdasági területének 80%-át még 2003-

ban is a rendkívül rossz termelékenységgel jellemezhető, 1000 hektárnál nagyobb üzemek művelték meg. Ezzel 

szemben a földterület 13%-án több mint 6 millió egy hektárnál kisebb, rendkívül munkaintenzív háztáji önellátó 

gazdaság működik. A tőkés alapú családi vagy farmgazdálkodás csírájaként a mintegy 43 ezer darab, 65 hektár 

áltagterületű, életképesebb parasztgazdaság csupán a terület 7%-át foglalja el, számuk azonban – főként a 

sztyeppterületen – évről évre emelkedik. 

A szovjet időkre jellemző, az agroklimatikus zónákhoz igazodva szakosodott fél tucat termelési típus a 

termékszerkezet egyszerűsödése folytán mára nagyrészt felbomlott. 

Az ország középső részén a Hmelnickijtől és Vinnicjától egészen Poltava, Szumi térségéig húzódó területen 

cukorrépaföldeket és óriási állattartó telepeket már szinte csak elvétve láthatunk. Manapság főként búza- és 

kukoricatáblák nyújtóznak erre. A Kijevtől északra elterülő len-kender övezet is felbomlott, ott javarészt 

burgonyát vetnek. A sztyeppterületen a búza mellett egyre nagyobb arányban hatalmas napraforgóföldek 

sárgállanak. A Herszon, Kahovka és Odesza környéki öntözött zöldségtáblákat szegélyező utak mentén 

rögtönzött piacok sorjáznak, ahol a városiak nagy tételben és olcsón jutnak paprikához, paradicsomhoz, 

káposztafélékhez és dinnyéhez. A Kárpátalja gyümölcsösei és szőlője mellett a Krím borai, dohánya, fűszer- és 

illóolajnövényei érdemelnek még említést. A Kárpátok galíciai oldalán a sűrűn elhelyezkedő kis parcellák – 

melyeket főként burgonyával és takarmányfélékkel vetnek be – az agrártúlnépesedés következményei; kis 

istállóiban jövedelmező tejtermelés folyik. Közel lévén biztos piacukhoz, az urbánus térségek tej- és 

frisszöldség-termelő városellátó gazdaságai sínylették meg legkevésbé a rendszerváltást. 

6.7. 7. Az ukrán nehézipar a piacgazdasági átmenet tükrében 

A gazdasági szerkezetváltást dezindusztrializáció kísérte. Az 1991-ben a nemzeti összterméknek még több mint 

felét adó ipari termelés 1995-re jelentősen visszaesett, és 2003-ban a GDP-nek már csupán harmadát képezte. 

Az iparból felszabaduló munkaerőt részben a mezőgazdasági, részben a szolgáltatási szektor szívta föl, s emiatt 

az ipari foglalkoztatottak aránya 2003-ra az 1991. évi érték felére, 20%-ra csökkent. 

Az ipari termelés szerkezete a késztermékgyártástól az alapanyag-termelés irányába tolódott el, mivel a rossz 

minőségben előállított eszközök és anyagok – a hadiipari berendezések egy részét kivéve – nem voltak 

versenyképesek a világpiacon, vagy nem volt irántuk fizetőképes kereslet. A villamosenergia-ipari, az olaj- és 

gázipari, a szénbányászati és a vaskohászati komplexum iparon belüli részesedése az 1990-es évek során 

jelentősen megnőtt, a gépgyártás hanyatlott, a könnyűipari szektor 1999-re gyakorlatilag összeomlott. Csupán az 

élelmiszeripar őrizte meg korábbi jelentőségét. Az ipar legtöbb ágazata az ezredforduló óta némileg növekszik. 

(2003-ban a teljes ipari termelésből a kohászat 22%-kal, az élelmiszeripar 19%-kal, a gépgyártás 13%-kal, az 

energetikai ipar pedig 11%-kal részesedett.) 

Az ország iparosítása az 1930-as években épp az energiaszektor fejlesztésével, a Dnyiprohesz erőmű 

nagyberuházásával kezdődött, amely akkor 558 MW-os teljesítményével Európában a legnagyobb volt. Az 

1950-es évektől a Dnyeperen további öt vízerőmű épült. Ma ezek együttes teljesítménye 3850 MW. A 

vízenergia 2003-ban az ország áramtermelésének 5%-át jelentette. A hatalmas szénkészletek és a feltárt 

szénhidrogéntelepek az 1970-es évekig tudták fedezni az ukrán ipar energiaéhségét. Az energiafelhasználás 

szerkezetének módosulása azonban egyre inkább háttérbe szorította a szenet, a növekvő kőolaj- és 

földgázszükségletet pedig a hazai források már nem tudták kielégíteni, Ukrajna energiaszegény országgá vált. A 

hazai szükségleteknek 2005-ben a földgáztermelés (20 Mrd m3) a negyedét, míg a kőolajtermelés (3,1 M t) 

csupán ötödét tudta fedezni. Az ország széntermelése 1975 óta a negyedére – 1991 óta a felére (2005: 60 M t) – 

esett vissza, ami a drágán termelő doneci bányák bezárásával járt. A szénbányászatban foglalkoztatottak száma 

harmadával csökkent, de még így is majd‟ 400 ezer embernek ad megélhetést. Az ukrán áramtermelés felét adó 

hőerőművek területi eloszlása meglehetősen egyenlőtlen. A Donec-medence szénnel fűtött erőműveiből kerül ki 

a hőerőművekben megtermelt energia jelentős hányada. 



 Kelet-Európa  

 360  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az energiahordozók Ukrajnán belüli egyenlőtlen eloszlása miatt nagy súlyt fektettek atomerőmű-építésekre 

(102. ábra). Az ország energiaszegény térségeiben – délen és a Poleszjében – az 1960-as évektől 5 atomerőmű 

épült. A 2003-ban megtermelt elektromos áram 45%-át atomerőművek adták. A villamosenergia-termelés az 

ezredforduló óta növekszik, de a 2005-ben megtermelt 186 Mrd kWh az 1992. évi értéknek alig háromnegyede. 

Ukrajna teljes energiaszükségletének csupán felét tudja biztosítani hazai forrásból, ezért rendkívüli mértékben rá 

van utalva az Oroszországból és Türkmenisztánból érkező kőolajra és földgázra. (Az ország ipara rendkívül 

energiapazarló, 1994-ben egydollárnyi GDP előállításához legalább négyszer annyi energiára volt szükség, mint 

Nyugat-Európában.) 
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102. ábra  > Ukrajna ásványkincsei, ipara és iparvidékei 

A keleti országrészbe tömörülő kohászati termelés a szovjet idők szintjének alig kétharmadára, a nyersvas- és 

acéltermelés a felére csökkent. Az előállított termékek zöme exportra kerül. Az országban három nagyobb 

vaskohászati körzet működik, melyek közül a Krivbasz (Krivij Rih) vasércre, a Donbasz kőszénre települt. A 

Dnyeper menti üzemek a kedvező közlekedési feltételeket és az ipari víz által nyújtott lehetőségeket használják 

ki. 

Az acéltermelés színvonala rendkívül elavult, az előállított mennyiség több mint fele martin-, 45%-a konverter- 

és csupán másfél százaléka elektroacél. (Az USA-ban 40–60 az arány a konverter- és az elektroacél között!) A 

folyamatos öntés részesedése csupán 12% (USA-ban 90%), ezért az egy tonna acél előállításához szükséges 

energia 30–40%-kal magasabb a nyugati átlagoknál. Egykor azonban Ukrajnában volt a legmagasabb az egy 

főre jutó acéltermelés a világon (1000 kg/fő; USA: 382 kg/fő [1989]), de az alacsony termelékenység miatt egy 

acélipari dolgozóra még mindig csak a nyugati országok mennyiségének tizede jut (H. van Zon 2001)! 

A kohászati termékek döntő hányadát felvásárló gépipar jelentős része hadifelszereléseket gyártott, melynek 

piacai a Szovjetunió összeomlása miatt beszűkültek. Csupán néhány fejlődő ország – Irán, Pakisztán, India – 

vásárol nagyobb mennyiségben ukrán katonai eszközöket. A nem hadiipari célú termékek minőségük miatt 

váltak versenyképtelenné a világpiacon. Ennek ellenére az ezredforduló óta újra növekszik a gépgyártás szerepe. 

Az 1991-ben még 1,3 millió főt foglalkoztató hadiipar döntő többsége a Dnyeper menti ipari övezetbe települt. 

A szovjet hadiipar ötöde Ukrajnába települt, itt készült egykor a Szovjetunió tankjainak negyede. Az ipari 

termelés ötödét a hadiipar adta. A Donec-medence és Harkiv nehézgépgyárairól ismert. A gépkocsigyártás 

Zaporizzsjában, Kremencsukban és Lvivben, a repülőgépgyártás pedig Kijevben, Dnyipropetrovszkban és 

Harkivban összpontosul. A hajógyártás legnagyobb központja a Déli-Bug limánában13fekvő Mikolajiv, illetve 

Herszon. 

A petrolkémia-ipar az orosz import megdrágulása miatt válságba került. A tranzithelyzet azonban az olaj és gáz 

ágazatot hatalmas „üzletté” tette, melyből a privatizáció során sokan irdatlan vagyonokat halmoztak föl. A 

szénhidrogén-vezetékek és a kőolaj-finomítók részben orosz vállalatok tulajdonába kerültek. A legnagyobb 

finomítók az egykor jelentősebb lelőhelyek térségén áthaladó vezetékek mellett, illetve a kisebbek a tengeri 

kikötőkben működnek. Az Odesza melletti Juzsne kikötőjéből kiinduló új kőolajvezeték, melyet Brodinál a 

Barátság vezetékbe kötöttek, lehetőséget nyújt arra, hogy az összes kőolaj-finomítót arab országokból importált 

nyersanyaggal lássák el. A szervetlen vegyipar a petrolkémia-iparral ellentétben nem került nehéz helyzetbe, 

mivel nyersanyagigényének nagy része hazai forrásból fedezhető. 

A cementipar a nyugati nagyobb mészkőlelőhelyek, illetve a keleti kohászati központok közelébe települt. A 

cementtermelés a negyedére csökkent, ami a nagy ütemű lakótelep-építések leállásának tudható be. 

6.8. 8. Széles utak, forgalmas kikötők, terebélyesedő kapcsolatok 

A szolgáltatási szektor az elmúlt másfél évtizedben egyre meghatározóbbá vált Ukrajnában, részesedése a GDP-

ből 2004-re 57%-ra növekedett. Az áruszállítás negyedét lebonyolító vasútvonalak sűrűsége csak a Donec-

medencében és Galíciában éri el az európai szintet, ahol a vonalak többsége villamosított. A vasúti 

személyszállítás is nagy jelentőségű. A főként Fehéroroszországból és Oroszországból érkező külföldi turisták 

60%-a vonattal utazik. Az ország legnagyobb reptere, a Kijev melletti Boriszpil forgalma eltörpül Ferihegy 

mellett. 

Az ország 170 ezer kilométernyi közúthálózatának gerincét – az európai autópályáknál gyengébb kivitelű – 

osztott pályás ún. magisztrálok adják. A 2005-re kiépített Kijev–Odesza magisztrál mellett fontos közlekedési 

ütőér a Kijevből Lviv, illetve Harkiv és a Donec-medence felé vezető főút is. 

A vezetékes szállításban fontos szerep jut a Fehéroroszország felől érkező Barátság (Druzsba) kőolajvezetéknek. 

A nemrég elkészült Odesza–Brodi-kőolajvezeték Gdańsk irányába történő meghosszabbítását is tervezik. 

A Dnyeper egész szakaszán, a Dnyeszter és a Déli-Bug egy jelentős részén hajózható, utóbbiak periferikus 

helyzetük miatt nincsenek kihasználva. A Duna fontos olcsó közlekedési kapocs Közép-Európa felé. Az ország 

legforgalmasabb kikötője az Odesza melletti Illicsivszk. 

                                                           
13 A Fekete-tengerbe futó folyók torkolati völgyszakasza a fiatal kéregmozgások következtében megsüllyedt, s ezekbe benyomult a tenger. 
Ezek az öblök, limánok többnyire turzáskampókkal záródtak el részlegesen a nyílt tengertől. 
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Ukrajna az 1990-es évek második felétől kezdte kiépíteni modern telekommunikációs hálózatát. A korszerű 

távközlési rendszerek létesítése először az ország iparosodott délkeleti részén és a főváros térségében indult 

meg; az ország már száloptikás összeköttetéssel is rendelkezik nyugat felé. Az ország információs 

társadalmának fejlettsége – habár igen dinamikusan növekszik – még gyerekcipőben jár, Európában az utolsók 

között van. 

A külkereskedelmi forgalom értéke 1992 és 2004 között az ötszörösére nőtt. A külkereskedelem 2000–2004 

között pozitív szaldóval zárt, de 2005-ben újra hiány volt. A 2005. évben a FÁK-ból származott Ukrajna 

importjának fele (szénhidrogének), míg az exportnak alig harmada irányult oda. Oroszország 36%-kal 

részesedett az ország importjából, míg a második legnagyobb importpartner, Németország csupán 9%-kal. A 

földgázszállítások miatt a harmadik helyen Türkmenisztán állt 7%-kal. Az ukrán export 18%-a Oroszországba, 

6%-a Németországba irányult. 

6.9. 9. Ukrajna regionális tagolódása 

Ukrajna korántsem egységes ország, hiszen történelme során a területén mindig is nagyobb birodalmak 

osztoztak. Az ország nemcsak Közép- és Kelet-Európa, hanem a nagy kelet-európai erdő- és sztyeppövezet 

határán is fekszik. Mindez a különböző régiókban más-más társadalmi fejlődést eredményezett. Ukrajna 

regionális arculata rendkívül sokszínű, de a fő választóvonal keleti és nyugati részre osztja az országot 

nagyjából az erdőssztyepp-övezet déli határát kijelölő Umany– Harkiv vonal mentén. 

A keleti országrészt az iparosodott sztyeppterületen élő, nagyobbára orosz ajkú, városi népesség lakja. Ezzel 

szemben az ország nyugati fele alapvetően ukrán nyelvű, jelentős arányban vidéki, közép-európai viszonyokhoz 

szokott társadalommal rendelkezik. A kettő közötti határvonal nem éles, hanem fokozatos átmenetként 

jelentkezik. 

Ukrajna területi közigazgatási tagozódása háromszintű. Ezek közül a legnagyobb egység a régió, melyet az 

oblaszty – terület vagy megye – követ, a legalacsonyabb szint pedig a rajon – járás vagy kerület. A közigazgatás 

alapját képező oblaszty- és rajonszintű beosztást 1940-ben alakították ki, melynek alapelvén a kisebb 

határmódosításoktól eltekintve azóta alig változtattak. Az országban 2006-ban 24 oblaszty, 2 oblaszty jogállású 

város (Kijev és Szevasztopol), egy autonóm köztársaság (Krím), illetve 490 rajon, továbbá 178 önálló rajont 

képező város található. Az ukrán oblasztyok átlagnépessége 1,8 millió fő, átlagterülete 22 ezer km2, ami 4 

átlagos magyar megyének felel meg. Egy oblasztyot átlagosan 20 rajon alkot, így azok átlagos területe és 

népessége kisebb, mint egy magyar megyéé. 

A régiókat – az alacsonyabb szintű területi egységekkel ellentétben – mindig a gazdaságföldrajzi realitások 

szerint szabták meg. Az 1961 és 1991 közötti időszakban három nagy gazdasági körzetre osztották Ukrajnát. A 

Délnyugati Gazdasági Körzet csak Moszkvához viszonyítva délnyugat, valójában ez Ukrajna nyugati fele. A 

második nagy régió a Donyec–Dnyeper Gazdasági Körzet volt, amely magában foglalta Ukrajna legnagyobb 

ipari agglomerációit. A Déli Gazdasági Körzet volt a legkisebb, amelyet a Fekete-tenger partján lévő oblasztyok 

alkottak. A függetlenné válás után a három nagy gazdasági körzet túlméretezettnek bizonyult, sőt már 1990-ben 

javaslatok születtek kisebb régiók létrehozására (Friedlein, G. 1998). Az ország önállósodása után szükségessé 

vált a regionális beosztás finomítása, újragondolása. Végül nyolc régiót hoztak létre. 

A társadalmi-gazdasági viszonyokat és a történelmi fejlődést figyelembe véve azonban Ukrajna négy 

makrorégióra tagolható, melyek az égtájak alapján a következők: Nyugat, Középnyugat, Kelet és Dél. 

6.9.1. Nyugat-Ukrajna 

Kárpátalja, Kelet-Galícia, Volhínia és Észak-Bukovina területe, ahol manapság reneszánszát éli a Közép-

Európához kötődő nyugat-ukrán nemzettudat, csupán a II. világháború óta tartozik Ukrajnához. A térség 

gazdasági és kulturális centruma, legnagyobb városa, az egykor soknemzetiségű Lviv (733) az UNESCO által 

világörökség részének nyilvánított barokk épületeivel Krakkót idézi. A város az ukrán görögkatolikus egyház és 

a nyugatukrán nemzeti mozgalmak székhelye. A Krím mellett ez Ukrajna kulturális emlékekben és természeti 

szépségekben leggazdagabb területe, amely főként Kelet-Európából jelentős turistaforgalmat vonz. A térségben 

előforduló ásványkincsekre számottevő ipar települt, a megyeközpontokat a sokoldalú könnyű- és gépipar 

jellemzi. Országos jelentőségű a fa-, papír- és bútoripar. A domborzati viszonyok kevésbé kedvezőek a 

szántóföldi növénytermesztés számára. A térség a Szovjetunión belül ugyan periferikus helyzetben volt, 

Ukrajnán belül azonban fontos geopolitikai tényező. 
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Az ukrán nemzettudat bölcsője: Galícia és Volhínia.Galícia (Gácsország, Galicsina, Halicsina) nevét az egykori 

Halics fejedelemségről kapta. A terület, mely ma a lvivi, ivano-frankivszki és ternopili oblasztyokra terjed ki, 

valamikor a Habsburg Birodalom és Lengyelország része volt. Az egykori változatos etnikai arculat is a terület 

közép-európaiságát tükrözte vissza. Galícia népeinek sorsa a Szovjetunióhoz csatolás után vett tragikus 

fordulatot. A kisvárosok – jiddisül stetlek – lakóinak nagy hányadát alkotó zsidóság a német gázkamrákban 

veszett oda. A lengyeleket a háború után üldözték el a szovjetek, akik már a háború alatt könyörtelenül 

hozzáláttak a gazdaság szocialista átszervezéséhez. A kapitalizmus „szolgálóinak” titulált ukránokat 

(zapadnyikokat) nagy számban Szibériába deportálták (Hajdú-Moharos J. 1995). 

A vidék központi területe a széles, lapályos Felső-Dnyeszter-süllyedék, amely a Podóliai-hátság, a Roztoce 

(ukránul Rosztoccja) és a Kárpátok közé ékelődött. A kárpáti hegyek lábánál hosszú vásárvonal jött létre 

Szambirtól Ivano-Frankivszkon át egészen Csernyivciig. Sok város közlekedési helyzetének köszönhette 

fejlődését, ugyanis Ukrajna legtöbb nyugat felé tartó útja és vasútvonala áthalad Galícián. Lviv, Ternopil (227), 

Ivano-Frankivszk (218) és Sztrij jelentős közlekedési csomópontok. Halics – középkori fejedelmi székhely, ma 

kisváros – a térség jelentősebb történelmi emlékhelye. Hatalmas várrendszerének romjai ma is láthatók. Az 

ásványvizeiről híres klimatikus üdülőhely, Truskavec nemcsak a turisták, de a külföldi tőkebefektetések egyik 

célpontja is, különleges gazdasági övezet. A Hoverla lábánál terül el Ukrajna legnagyobb síparadicsoma, amely 

az utóbbi időben korszerűsített szállodáival és pályáival egyre több külföldi vendéget fogad. 

Galícia ásványkincsekben igen gazdag. A Kárpátok lábánál kőolajat és földgázt tártak föl, amelyet a drohobicsi 

(79) és a nadvirnai finomító hasznosít. Kalus (67) térségében kősót, kálisót és földiviaszt (ozokeritet) 

bányásznak, melyre hatalmas vegyi kombinát települt. A Volhínia és Galícia határán elterülő feketeszénmező a 

térség legnagyobb hőerőművét látja el tüzelővel. Lvivben és környékén nagy ipari koncentráció jött létre 

(kénbányászat, foszfátműtrágya-gyár, cementgyár). 

Lvivben működik Ukrajna – egykor a Szovjetunió – legnagyobb autóbuszgyára, a LAZ.14Manapság nyugati 

licencek alapján, Mercedes motorokkal felszerelt modern buszokat gyárt. A várostól északnyugatra, a lengyel 

határ közelében logisztikai központ létesült. 

A mezőgazdasági termelés másodrendű. A Kárpátok ritkán lakott vidékén erdőgazdálkodás folyik, a hegyi 

legelőkön – az egykori obscsinákon15– ruszinok terelik juhnyájaikat. A ruszinok egy néprajzi csoportját képező 

huculok főként favágással foglalkoznak. Az esőktől zöldellő Dnyeszter-süllyedéken viszont az 

agrártúlnépesedés okoz problémát, itt főként háztáji tejtermelés jellemző. A Podóliai-hátság galíciai részei a 

legmagasabbak (Kamula, 471 m). Az erdős, dimbes-dombos táj kelet felé kiszélesedő irtásföldjein 

takarmányféléket, rozsot, burgonyát vetnek. 

Galíciával ellentétben Volhínia nem rendelkezik számottevő iparral. Volhínia (Ladoméria) Haliccsal rivalizáló 

egykori fejedelemségének központja a mai Volodimir-Volinszkij (38) volt. A Sacki-mocsarak a Poleszje 

vidékének legnagyobb nemzeti parkja. A térség közigazgatási és kulturális központja Luck (208). 

Nyugati periféria: Kárpátalja és Észak-Bukovina. Kárpátalja, mely ezer éven át a Magyar Királyság része volt, 

ma Ukrajna Kárpátontúli területe (Zakarpattya). Központja, Ungvár (117)16a legkisebb az oblasztyközpontok 

sorában, a kárpátaljai görögkatolikus egyház székhelye. Az Ung-parti város ódon utcáiban gyakori a magyar 

szó. A tartomány népének sajátos identitása ellenére csupán kevesen vallják magukat ruszinnak, az 1,2 millió 

lakos 80%-a ukrán. A 151 ezres magyarság a lakosság több mint tizedét alkotja, de a Tisza menti beregszászi 

járásban többségben van. Beregszász (25) a kárpátaljai magyarság legfőbb kulturális centruma, ahol a II. 

Rákóczi Ferencről elnevezett magyar főiskola működik. A térség második legnagyobb városában, Munkácson 

(80) – amelynek várát Zrínyi Ilona tette ismertté – a magyarok már kisebbségbe szorultak. A galíciaihoz hasonló 

vásárvonal alakult ki az Ungvár– Munkács–Nagyszőlős sávban, amely az Alföld peremén szervesen folytatódik 

Sátoraljaújhely, illetve Szatmárnémeti irányában. 

Csap (8) a térség legfontosabb közlekedési csomópontja, Magyarország és Szlovákia felé teremt kapcsolatot. 

Hazánk felé a vasúti személyforgalom – 2007. év elején napi öt vonat – a záhonyi, míg az áruforgalom a 

tiszaszentmártoni hídon zajlik. Az egykor nyüzsgő forgalmú átrakó- és rendező pályaudvarok a letűnt szovjet–

magyar gazdasági kooperáció tanúiként üresen árválkodnak. A Kárpátalját átszelő Kalus–Tiszaújváros 

etilénvezeték és a Vinnicja–Albertirsa 750 kV-os távvezeték is kihasználatlan. A közúti átkelők viszont a jobb 

megélhetést kereső csencselők miatt zsúfoltak, gyakorta átjárhatatlanok. Az erre tévedő turista számára ez jelzi 

az egyik Európa végét és egy másik kezdetét. 
                                                           
14 Lviv Avto Zavod (autógyár). 
15 Az obscsina jelentése: közösségi legelő. Innen a Bukovinai-Obscsinák neve is. 
16 Az ukrán és orosz névváltozatokat a fejezet végi függelékben állítottuk össze. 
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A határig megépülő magyarországi M3-as autópálya fogja Ukrajnát bekapcsolni az európai gyorsforgalmi 

úthálózatba, ami hatalmas kiugrási lehetőséget nyújt a térség számára. 

Csap mellett 2003-ban készült el a Skoda gépkocsi-összeszerelő üzeme, Kárpátalja legnagyobb gépipari 

létesítménye. Ungváron a Flextronics az ország legmodernebb számítástechnikai üzemét működteti. Ukrajna 

belseje felé a honfoglaló magyarok hajdani útvonalán, a Vereckei-hágón át bonyolódik le a gépkocsiforgalom 

jelentős része, a vasúti forgalom szinte egésze. A hágók útjainak felújítására az utóbbi időkben jelentős 

összegeket fordítottak. 

A határ ukrán oldala a mi Alföldünk szerves folytatása, ahol a kisgazdaságokban szántóföldi növényeket 

termesztenek. Beljebb a hegyek oldalára szőlő és gyümölcssorok futnak föl. Beregszászon gyümölcsfeldolgozó 

üzem működik. A Kárpátok fáját Rahó (15) és Szolyva (17) fűrészüzemei és papírgyárai dolgozzák fel. A II. 

világháború után a szovjetek által deportált kárpátaljai magyarok gyűjtőhelye is Szolyván volt; ma emlékmű áll 

az egykori tábor helyén. Aknaszlatina (9) sóbányáiról és sókarsztjairól ismert. A Kárpátokban kisebb 

vízerőművek működnek. Az utóbbi évek pusztító tiszai árvizei az ukrán és magyar kormányt közös 

vízgazdálkodási politika megalkotására sarkallják. 

Észak-Bukovina (Bükkösország) a mai csernyivci terület tágabb környezete, ahol Kárpátaljához hasonlóan 

számottevő kisebbség él. A Prut széles, igen sűrűn lakott völgye rendkívül szegény falusi térség. Az ukrán 

lakosságú területi székhelytől délre több román óriásfalu sorjázik. A szomszédos Kárpátalja délkeleti felével 

együtt Ukrajnában itt a legmagasabb a romák aránya. Csernyivci (240) fontos közlekedési csomópont: a Prut 

völgye Moldova, a Szeret völgye Románia felé jelent természetes útvonalat. A városban gumi- és bútorüzem 

működik. 

A Dnyeszter széles medencéje Ivano-Frankivszk után igen látványos, szinte kanyon jellegű völggyé szűkül 

össze. A hatalmas kanyarokat leíró, várakkal szegélyezett (Hotin, Kamjanec-Pogyilszkij) folyóvölgy mélyen 

bevágódott a Podóliai-hátságba. A környék felszínét mészkő és gipszkarsztok tarkítják, alattuk hatalmas 

barlangok rejtőznek. A világ legnagyobb gipszbarlangja, a 200 km hosszú Optimista-barlang is itt található. A 

környék megóvására nemzeti parkot hoztak létre. 

A Dnyeszter Novodnyisztrovszk melletti szakasza kedvező feltételeket nyújtott vízerőmű építéséhez. A 

környéken kibányászott mészkövet Kamjanec-Pogyilszkij (99) 1994-ben privatizált cementgyárában (Podilszki 

Cement) dolgozzák föl. 

6.9.2. Középnyugat-Ukrajna 

Az ukrán Középnyugat már több mint két évszázada orosz érdekszféra, de a terület – főként vidéki – 

lakosságának nemzeti identitása ma is erős. Ukrajna ásványkincsekben legszegényebb, leggyengébben 

iparosított térsége, melyet a gazdag talaj tett az ország éléskamrájává. Középnyugat-Ukrajna a Poleszje, Podólia 

és a Dnyeperen túli (bal parti) erdő- és erdőssztyepp-övezetre terjed ki. A térség központja Kijev, amely mellett 

csupán néhány közepesnek mondható város, mint Vinnicja (350), Poltava (320), Csernyihiv (300) és Zsitomir 

(280) emelkedik ki. 

A dimbes-dombos agrárvidék kedvezett a Thünen-modell piachelyeihez hasonló, térben egyenletesen eloszló 

településhálózat létrejöttének, amelynek tagjait jellegzetes, rombuszrácsos közlekedési hálózat köti össze. 

A nép- és településsűrűség Galíciához viszonyítva alacsonyabb. Az emberek nagy része elöregedő lakosságú 

falvakban él, ahol csak a háztáji önellátó gazdaság jelent megélhetést. A falvak arculata szegényes. Az egész 

térséget, de különösen az északkeleti részeket és a Poleszje vidékét már a szovjet időkben is a nagymértékű 

elvándorlás sújtotta, amit az akkor még magas természetes szaporulat ellensúlyozott. Az elvándorlásban nagy 

szerepet játszik a radioaktív szennyezettség is. A népességet befogadó megyeszékhelyek lakosságszáma 

növekszik. A Poleszje és a Podóliai-hátság határán a Kárpátok vidékéhez hasonló vásárvonal figyelhető meg 

Luck és Zsitomir között. Csernyihiv mint egykori fejedelmi székhely kulturális értékekben gazdag város. A 

megmaradt lengyel kisebbség egyik centruma, Zsitomir mezőgazdasági felsőoktatásáról ismert. A Kijevtől nem 

messze fekvő Perejaszlav-Hmelnickij fontos történelmi emlékhely.17A város melletti hatalmas területen 

gondosan rendben tartott skanzen működik. 

A terület hullámos agrártáján főként búzát, cukorrépát, délen búzát, kukoricát termesztenek. A hozamok a 

legkiválóbb, típusos csernozjomnak köszönhetően a Dnyeper menti Cserkaszi (295) környékén országosan a 

                                                           
17 Itt kötött szövetséget 1654-ben Bohdan Hmelnickij, a kozákok vezére az orosz cárral, ami egyben Ukrajna és Oroszország szövetségét is 
jelentette. 
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legmagasabbak. Északon a szarvasmarha-, mellette délen a sertéstartás is jellemző. A Kijev környéki hatalmas 

állattartó telepeket kivéve a háztáji önellátó gazdálkodás van túlsúlyban. Az ipar nagy része a mezőgazdasági 

termékek feldolgozását végzi. Az ország élelmiszeripari termelésének döntő része innen kerül ki. A több mint 

másfél száz, kis kapacitású cukorgyár működése ésszerűtlen és gazdaságtalan, a csőd szélén állnak. A hús- és 

tejüzemek a nagyobb városokba, megyeszékhelyekre települtek. A számos vodkaüzem közül a legnagyobb és 

legismertebb a Nemirivben működő Nemiroff – Ukrajna egyik legsikeresebb vállalata. 

A térség energiahordozókban szegény, ezért atomerőművet telepítettek a podóliai Netyisin (Hmelnickij 

atomerőmű) és a poleszjei Kuznecovszk (rivnei atomerőmű) mellé. A csernobili atomerőmű közelsége miatt 

balsorsú Pripjaty lakóit a Dnyeper túlpartján felépített új városba, Szlavuticsba telepítették át. 

A nehézipart főként a mezőgazdaság számára termelő gépgyártás (Hmelnickij, Cserkaszi, Vinnicja, Rivne, 

Poltava) és vegyipar (Vinnicja, Szumi: foszfátműtrágya-gyár; Rivne, Cserkaszi: nitrogénműtrágya-gyár – 

„Azot”) képviseli. A fehér templomáról elnevezett Bila Cerkvában működik az ország legnagyobb 

gumiabroncsgyára. 

A kijevi agglomeráció Ukrajna legnépesebb egymagvú városi agglomerációja. Létrejöttében az játszott nagy 

szerepet, hogy a Poleszje mocsaras erdővidékét délről elkerülő útvonalak itt keresztezték a Dnyepert. Az 

agglomerációhoz 9 város, 14 városi jellegű település és 154 falu tartozik, népessége Kijevvel együtt 3,3 millió 

fő. 

A fővárosba naponta 200 ezer ember ingázik. A szuburbanizáció az 1980-as években a városkörnyéki, vízparti 

részeken gombamód szaporodó dácsákkal kezdődött (Friedlein, G. 1998). Nagy problémát jelent Csernobil 

(ukránul Csornobil) és a sugárszennyezett területek közelsége, melynek következtében az agglomeráció csak 

déli, délkeleti irányban tud terjeszkedni. Az elmúlt másfél évtizedben a kijevi agglomeráció és Kijev népessége 

gyarapodott a legdinamikusabban, ami főként a bevándorlásnak köszönhető. 

A főváros műemlékekben igen gazdag. Az egykori Kijevi Rusz székhelye ma is számos kolostornak ad otthont, 

melyek közül a leghíresebb az UNESCO védelme alatt álló Pecserszkaja Lavra. Itt székel a kijevi metropolita, 

az ukrán ortodox egyház feje. A várost kettészelő Dnyeper bal partján elterülő új szovjet városrész a Darnica, 

ahol 1 millió ember zsúfolódott össze. A városi rétegek széles skálája él a lakótelepeken, melyek társadalmi 

státusza itt még nem értékelődött le. Darnicában működik az ország legnagyobb húskombinátja és 

gyógyszerüzeme, mindkettő a városrész nevét viseli. Kijev nyugati felén a hatalmas Antonov repülőgépgyár 

terül el. Kijev és térsége fogadja a külföldi tőkebefektetések zömét. Az EBRD közreműködésével itt hozták létre 

2003-ban az ország egyik legnagyobb számítógép üzemét (Kvazar-Micro), amely évi 200 ezer számítógép 

előállítására képes. A Kijev környéki agglomerációba főleg könnyűipar települt. A térség áramellátásában 

fontos szerep jut a Kijevtől északra, a Dnyeperen felépült víz- és szivattyús csúcserőműnek, illetve a két 

hatalmas városi fűtő-hőerőműnek. 

6.9.3. Kelet-Ukrajna 

A későn betelepült sztyeppövezet ásványkincsekben gazdag része a XX. század során vált Ukrajna ipari 

fellegvárává. A terület legrégibb városait is csupán a XVIII. század végén alapították, műemlékekben 

szegények. A terület öt oblasztyra tagolódik, és három nagy ipari centrumövezete van: a Donec-medence, 

Harkiv és a Dnyeper menti iparvidék, benne Krivij Rih. Ukrajna legurbanizáltabb, legiparosodottabb területén a 

hatalmas városok és városi agglomerációk laza szövedéke ritkás faluhálózatra települt. 

A Donec-medence. A legkeletibb és egyben legnagyobb ipari körzet, a 60 ezer km2-en elterülő – Alföld méretű 

–, 7 millió ember számára otthont jelentő Donec-medence. A dimbes-dombos vidék neve, melyet gyakran 

Donbaszra rövidítenek, nem természetföldrajzi, hanem geológiai viszonyokra utal (szénmedence). Területe jóval 

meghaladja a Ruhr-vidék vagy Felső-Szilézia méreteit, és arculata is eltér azokétól. Az iparvidék nem egy nagy, 

hanem több, egymástól elkülönülő policentrikus agglomerációt foglal magában. Az agglomerációk laza 

szövedékének hézagaiban szinte lakatlan területeket találunk. Az egykori falvak mára várossá, vagy legalább 

városi jellegű településsé (szeliscsa) nőtték ki magukat, így az urbánus népesség aránya 95% fölötti. 

A térség központja, Doneck (987) igen fiatal város, de a környéken „idősnek” számít. A legtöbb települést csak 

az 1930-as években nyilvánították várossá. A város a vele egybenőtt, nála idősebb Makijivkával együtt Kijev 

után Ukrajna második legnagyobb települése (1,5 millió lakos). Doneck a térség kulturális és politikai 

központja, melynek oroszbarát munkástársadalma politikailag igen aktív. A térség másik nagy városát, 

Luhanszkot (463) az oroszok már régebb óta jelentős számban lakják. Az 1795-ben alapított város nemcsak a 
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legelső a térségben, de itt épült föl az első kohó is, amely a fekete-tengeri flotta építéséhez készített acélt (Rudl 

J. 1999). 

Az egész iparvidéket a hatalmas szénvagyon hívta életre, melynek jelentősége mára lecsökkent. A térség 

válságát a gazdasági átalakulás csak elmélyítette. Az orosz kisebbség mellett az ukránok elvándorlása is 

jelentős. A medence nyugati városaiban (Doneck térsége) kisebb, míg keleten (Luhanszk térsége) nagyobb volt 

a népesség csökkenése a függetlenné válás óta. Keleten egyrészt az oroszok, másrészt a szénbányászati szektor 

aránya is magasabb, ez idézte elő a nagyobb népességcsökkenést. 

A Donec-medence legjobb szeneinek zömét napjainkra kitermelték, így az 1800 méteres mélységbe is lenyúló 

aknákban a fejtés egyre drágább. A bányatechnika rendkívül elavult, gyakoriak a balesetek. A medence több 

szénféleséget rejt magában. A délen elterülő hatalmas antracitmező tetején a bányászvárosok külön 

agglomerációvá nőttek össze Jenakijeve és Szverdlovszk között. A gyengébb minőségű koksz- és gázszenekre 

épült a Szeverodoneck–Alcsevszk közötti bányászváros-sor. Az egykor gázszénre telepített liszicsanszki vegyi 

üzem helyén ma hatalmas kőolaj-finomító, míg Szeverodoneckben nitrogénműtrágya-gyár („Azot”) működik. 

Doneck mellett üzemelnek a medence leghatalmasabb, szénre települt hőerőművei, tőle nyugatra a 

Krasznoarmijszk térségében elterülő szénbányák kisebb jelentőségűek. 

A vaskohászat és acélgyártás legnagyobb üzemei a Doneck–Makijivka–Jenakijeve–Horlivka városhalmazban és 

Alcsevszkben működnek. Horlivka fontos nitrogénműtrágya-gyártási központ, a higanybányát és -kohót viszont 

már bezárták. Az ország legnagyobb acélipari egyesülése, a Donbasz-csoport 1995-ben jött létre. Nagyjából 

negyven céget tömörít. Az alcsevszki, donecki fémművön és a makijivkai acélművön kívül számos más 

ukrajnai, sőt magyarországi kohászati üzem is a leányvállalata. 

A nagyobb gépgyárak, melyek saját acélművel rendelkeznek, főként a Szlovjanszk–Kramatorszk 

(NKMZ),18Kosztyantinyivka agglomerációban tömörülnek. Artemivszk és Szlovjanszk kősóját az utóbbi város 

vegyi kombinátja dolgozza föl. A gépgyártás másik központja a luhanszki agglomeráció, amelynek 

dízelmozdonygyárában a hazánkban is jól ismert „Szergejek” készültek. A városban gumiüzem is működik. 

A Donbasz tengeri kapujában, Mariupolban (492) a két hatalmas kohászati üzem – az Iljics és az AzovSztal – 

mellett az Azovmas19tartályvagongyár működik, melynek az orosz és a közép-ázsiai kőolajbányász térségek 

jelentenek komoly piacot. A cég profilja – több más gépgyárhoz hasonlóan – az utóbbi időkben 

leegyszerűsödött, dolgozóinak felét elbocsátották. A mariupoli kikötőben főként félkész acélárukat, a közelben 

bányászott tűzálló agyagot és ként raknak hajóra. 

A Dnyeper menti iparvidék.A Dnyeper menti iparvidék jó közlekedésföldrajzi fekvése és aránylag kedvező 

szerkezetű – nem nyersanyagtermelő, hanem feldolgozó jellegű – ipara miatt ma Ukrajna egyik 

legdinamikusabban fejlődő térsége. Több nagy agglomerációja a Dnyeper egy-egy vízerőműve körül, olcsó 

energiabázison és kedvező közlekedési feltételek mellett jött létre. 

A kedvező gazdasági helyzet miatt a környező falusi térségekhez képest az agglomerációk, különösen a 

városkörnyékek népessége alig csökkent. A Dnyipropetrovszkból (1065) kiágazó vasútvonalak mentén ingázó 

települések sora alakult ki. A település igazi fellendülését az 1884-ben felépült emeletes közúti-vasúti hídjának 

köszönheti. A város gépgyárait a közeli Dnyiprodzerzsinszk (255) vaskohászata látja el nyersanyaggal. Itt 

vannak Ukrajna legnagyobb fegyvergyártó üzemei, Dnyipropetrovszkban tank- és rakétagyár, Pavlohradban 

(118) – mely egykor zárt város volt – vegyifegyver-gyár működik. A ma is állami kézben lévő 

dnyipropetrovszki Juzsmas gyártotta a szovjet interkontinentális-ballisztikus rakéták zömét. Az ipari üzemeket 

félig elkészült metróvonal köti össze a szépen felújított főpályaudvarral. 

A dnyipropetrovszki agglomeráció déli szomszédságában, Zaporizzsjában (815) 1932-re épült fel a szovjet 

villamosítási program (GOELRO) első nagy láncszemét képező Dnyiprohesz erőmű. Az 1970-es években ezt a 

gát bal oldalán kibővítették a Dnyiprohesz-2 csúcserőművel (1300 MW). A gát tetejéről jól látható a Horcsica-

sziget – mely egykor a kozákok fő helye volt –, a Lenin sugárút – mely Ukrajnában a leghosszabb –, illetve a 

Zaporozssztal vasmű füstölgő kéményerdeje, ahol a Burán űrsikló váza is készült. A vízerőmű energiáját a 

timföldgyár és az alumíniumkohó, továbbá a titán-magnézium kombinát hasznosítja. Az egész FÁK vezető 

speciális elektroacél-gyártó üzeme a már privatizált Dnyeprospecsztal. A városban repülőgépgyár és Ukrajna 

legnagyobb személyautógyára (ZAZ) működik; az utóbbi átmenetileg a Daewoo tulajdonában volt, jelenleg 

                                                           
18 Novokramatorszki Nehézgépgyár. 
19 A „-mas” végződés az ukrán „masinobugyivnij” (gépgyár) szó rövidítése. 
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pedig az állami Ukravto tröszt legnagyobb üzemeként saját típusok (pl. Tavria) gyártásán kívül külföldi márkájú 

kocsik előállításával, illetve összeszerelésével is foglalkozik. 

Kremencsuk (234) mellett épült fel az ország legnagyobb kőolaj-finomítója, mely a 140 ezer főt foglalkoztató 

Naftohas, az ukrán szénhidrogén-ipari konszern része. A városban működik a KRAZ teherautógyár. A vízerőmű 

mögött terül el a kremencsuki „tenger” (víztároló). 

A térségben a búza mellett egyre jelentősebb a napraforgó-termesztés, melyet a dnyipropetrovszki 

növényolajgyárban dolgoznak föl. A bőhozamú sztyeppei agrártájjal körülölelt Kirovohrad (254) mezőgépgyára 

érdemel említést. Kirovohrad környékén vannak Ukrajna uránbányái, és az állami tulajdonú Vosztgok cég 

urándúsító üzemei. 

Krivbasz és Nyikopol körzete. Az előbbi iparvidékektől ágazati struktúrájában különül el a Krivbasz (vas) és 

Marhanec–Nyikopol–Ordzsonikidze (mangán, vas) körzete. Hatalmas ércvagyonra települt iparuk főként 

alapanyag-termelő jellegű. Az ország legnagyobb vasműve, a Krivij Rihben (668) működő, több mint 50 ezer 

munkást foglalkoztató Krivorozssztal 2005 óta a világ legnagyobb kohászati konszernjének, az indiai Mittal 

Steelnek a tulajdona. A vasművet és az Inhulec völgyében 30 km hosszan elnyúló – bányákkal szegélyezett – 

lakótelepeket földalatti gyorsvillamos köti össze. A városban kokszüzem és bányagépgyár is működik. A Krivij 

Rih mellé nagy szénhidrogén fűtésű erőmű települt. Nyikopolban (136) a csőgyártás és az elektrokohászat 

jellemző. A Dnyeper-parti Enerhodarban (56) hatalmas atom- és hőerőmű üzemel egymás szomszédságában. 

Az ország „másik fővárosa”: Harkiv.Harkiv (1470) a térség egyik legrégibb városa, melyet 1656-ban kozákok 

alapítottak, egy ideig Ukrajna fővárosa volt. Mint tudományos központ, ma is felveszi Kijevvel a versenyt. Az 

ország második legnagyobb városa, de jórészt oroszul beszélő lakossága az elvándorlás miatt lassan csökken. 

Harkiv főtere Európában a legnagyobb, itt épült fel funkcionalista stílusban az egykori Szovjetunió első 

felhőkarcolója. A város 1930-as évektől kiépített sokoldalú gépipara a legjelentősebb az országban. A nagyobb 

üzemek – a Turboatom turbinagyár, az Antonov repülőgépgyár és a traktorgyár – a Moszkva sugárút mentén 

sorjáznak, mely alatt metró szállítja az utasokat a városközpontba és a lakótelepekre. A városi ipartengely 

mentén már megkezdődött a tercierizáció: az egykori üzemcsarnokok helyén hatalmas bevásárlóközpontok 

(plázák) épülnek. Harkivban működik Ukrajna második legnagyobb gyógyszergyára, mely a város legnagyobb 

környezetszennyezője is egyben. 

A térségben jelentős földgáztartalékok vannak. Az 1949-ben Harkivtól délre, Sebelinka mellett felfedezett mező 

akkor a legnagyobb volt a Szovjetunióban, mára csak Ukrajnában van számottevő jelentősége. 

6.9.4. Dél-Ukrajna 

Dél-Ukrajna területe a XVIII. század során került a török érdekszférából orosz fennhatóság alá. Fejlődése a XX. 

század elejéig megegyezett a keleti országrészével, de itt – a tengerparti kikötővárosok kivételével – 

ásványkincsek híján nem volt erőteljes iparosítás. A területet rendkívül alacsony népsűrűség jellemzi. A 

városhálózat szakadozott, csupán a tengerparti kikötők (Odessza, Mikolajiv, Herszon) tudtak nagyvárossá 

fejlődni. A városhiányos térben a központi funkciókat javarészt a város jellegű településekké előlépett 

nagyfalvak (sztanyicák) látják el. Dél-Ukrajna három oblasztya – Odessza, Mikolajiv, Herszon – a Krímmel 

együtt egykor a Déli Gazdasági Körzetet alkotta. A jelentős orosz kisebbség mellett főként a nyugati 

határvidéken számos más népcsoport él. A városok felerészt orosz ajkúak, a falvakban viszont szinte csak az 

ukránt használják. A keleti országrészhez hasonlóan oroszbarát területet egykor Új-Oroszországnak, 

Novorosszijának is nevezték. Központja Odessza. 

Dél-Besszarábia és Odessza.A XVIII. század végén egy török erőd helyén alapított Odessza (1029) nemcsak a 

térség kulturális és gazdasági centruma, de egyben Ukrajna fekete-tengeri kapuja. A XIX. század során a cári 

birodalom legnagyobb gabonakikötőjeként fejlődött igazán jelentős, nyüzsgő metropolisszá, az oroszországi 

zsidó kulturális élet központjává; akkoriban a birodalom harmadik legnagyobb városa volt. Odesza Bécset idéző 

klasszicista épületei – Szentpétervárhoz hasonlóan – számos nyugatról hívott mérnök munkáját dicsérik. Ma is 

igazi kapuváros („gate-way-city”), az ukrán feketegazdaság egyik fellegvára. 

Odesszára a kikötői ipar – kőolaj-finomítás, hajó- és darugyártás, halfeldolgozás –, továbbá a környező 

agrártérségeket ellátó nitrogénműtrágya- és mezőgépgyártás jellemző. A város túlzsúfolt kikötőjének 

tehermentesítésére alapították az 1970-es években Illicsivszket, később pedig Juzsnét. Az előbbi mára Odessza 

forgalmát is túlnőtte. A város mellett számos tengerparti üdülőhely sorakozik; ezek a dácsákból álló települések 

az odeszai agglomeráció peremvárosai lettek. 
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Az Odesszától keletre eső terület, a Budzsák (az egykori török tartomány elnevezése másként Dél-Besszarábia) 

a kelet-európai sztyepp legnyugatibb darabkája. Jelentős a juh- és kecsketartás. A soknemzetiségű területet 

főként bolgárok, románok és oroszok lakják, de számottevő a gagauz kisebbség is. A Duna-parti Renyiben 

rakják uszályokba a hazánknak is szánt ukrán vasércet. A Duna-delta forgalmának nagy részét a Kiliai-ágon 

zajló hatalmas vasérc- és szénszállítás teszi ki. A hajóút lerövidítésére és a román tranzitvámok elkerülésére 

nemrégiben elkészült a Kiliai-ágat észak felől a tengerrel összekötő Bisztroje-csatorna. 

A limán-városok és Tavrija. A Déli-Bug és a Dnyeszter limánának védett öblében alapították a XVIII. 

században Mikolajiv, Herszon és Ocsakiv városát; ez utóbbi – vasút híján – ma csendes üdülőváros. Mikolajiv 

(514) a legnagyobb ukrán haditengerészeti támaszpont, ahol Herszonhoz (328) hasonlóan az ország egyik 

hatalmas hajógyára üzemel. Mindkettő jelentős gabonaexport-kikötő. Mikolajivban mezőgép- és timföldgyár 

létesült. Herszonban halfeldolgozóüzem és kőolaj-finomító mellett a Dnyeperen úsztatott fát feldolgozó fa-, 

cellulóz-, papírkombinát és bútorgyár működik. A Déli-Bug középső folyásánál atomerőmű épült. 

Tavrija – ókori nevén Tauria – a cári birodalom tartománya volt, mely magában foglalta a Krímet és az északi 

szomszédságában lévő Herszon térségét. A Dnyeperen Nova Kahovkánál duzzasztógát és vízerőmű épült, mely 

az áramtermelés mellett főként öntözési célokat szolgál. Az öntözőcsatornák mellett hatalmas 

zöldségkertészetek működnek. A vidék legismertebb látványossága az Aszkanyija-Nova természetvédelmi 

terület, ahol az eredeti állapotában fenntartott füves sztyeppen számos betelepített faj él, például zebracsordák is 

legelésznek. 

6.9.5. A Krími Autonóm Köztársaság 

A Krím Ukrajna államterületének egyik legrégebben lakott térsége, ahol már az ókorban is görög 

gyarmatvárosok – Kerszonézosz, Pantikapaion, Feodoszia – sorakoztak. Később genovai kereskedők építettek 

várat a mai Szudakban. A betelepülő tatárok kánjának székhelye, Bahcsiszaraj ma is érdekes 

turistalátványosság. Az oroszok is a Krímben alapították meg Szevasztopol városát, mely azóta hatalmas 

haditengerészeti támaszponttá nőtte ki magát, és egészen az 1990-es évek közepéig zárt város volt. A 

szevasztopoli hadikikötőn túl, itt, a Szudak melletti hegyekben működik az orosz hadsereg három európai nagy 

hatótávolságú radarállomásának egyike (a másik Munkácson, a harmadik Fehéroroszországban van). A Krímet 

tehát ukrán, orosz és tatár egyként magáénak vallhatja. 

A függetlenné válás után Szevasztopol (342) és a fekete-tengeri szovjet flotta sorsát illetően vita alakult ki, de 

végül megegyezés született. A flottát – az ukrán államadósság elengedése fejében – nagyrészt az orosz 

haditengerészet örökölte. Ukrajna bérbe adta nekik a szevasztopoli kikötő egy részét, a Krím pedig Szimferopol 

(343) fővárossal 1992-ben autonóm köztársaság lett. 

A Krím soknemzetiségű terület, többségében – főként a partvidéken – oroszok lakják (1,1 millió fő, 58,5%). A 

száműzetésből visszatérő tatárok negyedmilliós népessége (12%) a félsziget északi felének sztyeppjén telepedett 

le. Főként a városokban számottevő ukrán kisebbség él (24%), amelynek aránya igen lassan növekszik. A 

félsziget északi területe lapos, sivár sztyepp, ahol csak az öntözőcsatornák mentén van lehetőség szántóföldek 

kialakítására. A lapos tájból látványos kuesztasorral kiemelkedő Jajla-hegység a télen betörő hideg szélviharok 

útját elzárja, ezért a déli partvidéken viszonylag kellemes szubmediterrán klíma alakult ki. 

A Krímet természeti szépségei és változatos tengerpartjai tették Ukrajna legfőbb turisztikai célpontjává. 

Nyaranta turisták százezrei érkeznek a Kijevből, Harkivból, Rigából, Minszkből, Moszkvából, Szentpétervárról, 

sőt Murmanszkból és az Urál vidékéről Szimferopolba igyekvő vonatokon. Az utóbbi időkben egyre több – 

főként hátizsákos és autós – közép-európai turista is felkeresi a kontinens legolcsóbb nyaralást kínáló 

tengerpartját. 

A cseppkőbarlangokban is gazdag hegyek bizarr sziklafalaitól övezett déli parton hatalmas üdülővárosi 

agglomeráció húzódik Alupkától Jaltán át egészen Alustáig. Jalta (5) a Krím leghíresebb üdülőhelye, melyet a 

világ leghosszabb – 80 km-es – trolibuszvonala köt össze Szimferopollal. Az 1945-ös jaltai konferencia nem a 

városban, hanem a mellette lévő Livádiában zajlott. A tengerbe boruló Medve-hegy (Alu-Dag) lábánál terül el 

Artek hatalmas gyermeküdülő-városa, melyet egykor „a szovjet úttörők földi paradicsomaként” emlegettek. A 

nyugodtabb környékre vágyók főként az Alusta és Feodoszija közötti, talán természeti szépségekben még 

gazdagabb partszakasz egykori halászfalvait keresik föl. A félsziget nyugati részén elterülő Jevpatorija (105) 

lapos tengerpartjáról és „arany homokjáról” ismert. A város mellett működik Ukrajna legnagyobb szélerőtelepe. 

A Krím keleti oldalán elterülő – a párolgás hatására erősen besósodott – Szivas-öblöt az Azovi-tenger felé a 

világ leghosszabb turzása, az Arabatszkaja-sztrilka zárja el. A félsziget keleti nyúlványát képező Kercsi-

félsziget iszapvulkánjairól (Vulkanyivka) ismert. Kercsben (157) a helyi ércre települt vasmű már nem üzemel. 
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A város jelentős kikötő, melyet sűrű kompjárat köt össze a túloldali Oroszországgal. A Kercsi-szoroson át 

Taganrogba és Rosztovba igyekvő orosz hajóknak tetemes vámot kell fizetni, ami folytonos feszültségforrás a 

két ország között. A félsziget ipara Kercsen kívül az északi földhíd városában, Krasznoperekopszkban tömörül, 

ahol az ország legnagyobb szódakombinátja üzemel. 

A Krím hegyoldalain nyújtózó apró kertgazdaságok főként csemege- és borszőlőt, levendulát, rózsaolajat 

termelnek. Az északi kopár sztyepp öntözött területein – az Észak-krími-csatorna mentén – főként gabonát, 

dohányt és dinnyét vetnek. 

7. Fehéroroszország 

7.1. 1. Ma is zajló etnogenezis – dinamikus urbanizálódás 

A 208 ezer km2 területű országnak csupán 9,8 millió lakosa van (2004); népsűrűsége mindössze 47 fő/km2. Az 

ország déli részén terül el a lapos Poleszje (fehéroroszul Paleszje) hatalmas mocsárvilága, melynek süllyedékét 

egykor periglaciális olvadékvizek töltötték föl. Az ország középső részén a Fehérorosz-hátság morénasáncai 

húzódnak, amelyek az ország legmagasabb pontját, a 345 méter magas Dzjarzsinszkaját hordozzák. Ettől 

északra található a fiatal eljegesedés formálta Fehérorosz-tóvidék (103. ábra). A Nyeman (Njoman) völgye a 

litván határnál 80 méterrel van a Balti-tenger szintje fölött, ez az ország legalacsonyabb pontja. A legnagyobb 

szintkülönbség csupán 265 méter, Hollandia és Dánia után a legkisebb Európában. Az ország nagy részét – 

Magyarországnyi területen – vegyes, északon pedig tűlevelű erdő borítja, mely óriási, a függetlenné válás óta 

gyarapodó fatartalékokat rejt (1,3 Mrd m3). 

 

103. ábra  > Fehéroroszország térszerkezete és nagytájai 

A csernobili baleset Fehéroroszország népének okozta a legnagyobb szenvedést. A robbanás után észak felé fújó 

szél az ország délkeleti területének nagy részét radioaktív hamuval terítette be. A megbetegedéseken és a 

hatalmas gazdasági károkon túl a társadalom még ma sem tudta kiheverni a baleset okozta traumát. Az 1980-as 

évek második felének ellenzéki mozgalmai is javarészt a katasztrófa miatt tiltakozó környezetvédő csoportokból 

nőttek ki. 
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Fehéroroszország csupán 1991 óta alkot önálló államot, először történelme során, habár az egykori litván 

nagyhatalomból a fehéroroszok is kivették részüket. Az ország mai területe a XVIII. század végéig lengyel–

litván, majd 1991-ig orosz-szovjet uralom alatt állt. Az ország határai – Lengyelországhoz hasonlatosan – XX. 

századi képződmények, melyek nem tükröznek sem gazdasági, sem etnikai viszonyokat. Az 1919-ben 

megalakult Litván–Belorusz SzSzK az 1921-es rigai béke után szétesett. A megmaradt kisebb keleti részén jött 

létre Szovjet-Belorusszia, mely a Szovjetunió „alapító tagja” lett. Az 1920-as években mai területének csupán a 

töredéke – gyakorlatilag Minszk tágabb környezete – tartozott az országhoz, amely 1926-ra Oroszország 

többségében fehéroroszok lakta területeivel egészült ki. A II. világháború idején jelentős lengyel területek 

kerültek Fehéroroszországhoz, s 1945-re jött létre a mai országterület. A háború alatt Fehéroroszország 

lakosságának hatoda elpusztult, az 1940-es 9 milliós lakosságszámot csak az 1970-es években sikerült elérni. 

Fehéroroszország népessége 1989 óta fogy. 

A fehérorosz nép kétharmada orosz ajkú, a nemzeti nyelvet csupán a városi értelmiség és a falusi idős emberek 

használják. Minszk lakosságának 87%-a oroszul beszél. A függetlenné válás óta a kormányzat több-kevesebb 

sikerrel próbálja a lakosságot nemzeti nyelvének használatára sarkallni. Igyekeznek mindent fehéroroszul kiírni 

– kiíratni –, ami azonban gyakran a két nyelv keveredéséhez vezet. A könyvesboltok polcai tele vannak a 

fehérorosz hazafias identitást erősítő kiadványokkal. Az évszázados lengyel, majd orosz nyelvi befolyás 

következményeit azonban nem lehet egy csapásra leküzdeni. A szovjet időkben a folyóiratok, újságok nagy 

többsége is oroszul jelent meg. A Szovjetunió összeomlásakor a térségben a fehérorosz nép asszimilálódása volt 

a legelőrehaladottabb stádiumban. 

Az orosz nyelvhasználat ellenére a lakosság 81%-a fehérorosznak vallja magát. Az etnikai arányok Ukrajnához 

képest jobban kedveznek az államalkotó nemzetnek, hiszen az oroszok aránya csupán 11,4% (az 1999. évi 

népszámlálás szerint). Az orosz lakosság itt is főként városlakó, és sehol sincs többségben. A városi lakosság 

14%-a orosz (Minszk: 37%). A második legnagyobb kisebbség, a lengyel (3,9%) főként a litván határ menti 

falvakban lakik, ahol egyes rajonokban többséget is képez. A lakosság 2,4%-a ukrán, akiknek aránya csupán 

Breszt környékén és a délkeleti területeken emelkedik 5% fölé. 

1960-ban csak a lakosság harmada élt városban. A városban élők aránya a függetlenné válás után is töretlenül 

emelkedett, 2006-ban 73% volt. Az urbanizációs szint emelkedését a szocialista időkkel ellentétben manapság 

nem a városi lakosságszám növekedése, hanem a vidéki lakosságszám nagyarányú csökkenése idézi elő. 

A Minszkben élők száma 2005-ban már 1,8 millió volt. Az ország többi öt nagyvárosa – a Christaller-i 

hatszöges struktúrába illeszkedve – a fővárostól és egymástól 150–200 km távolságra fekszik. Csupán a hatszög 

északnyugati csúcsát képező Vilnius esik az országhatáron túlra, ezt némiképp az újonnan létrehozott 

Navapolack „pótolja”. Mind az öt nagyváros – Breszt, Homel, Mahiljov, Vicebszk, Hrodna – és Minszk egyben 

területi székhely, voblaszc (oblaszty) központ. Népességük a függetlenné válás óta is növekszik. Az ország hat 

voblaszcra és 118 rajonra oszlik. Az országban összesen 110 város van. Minszk különleges státusú, nem a 

minszki voblaszc része. Az egymástól 3–4 kilométerre fekvő, 27 ezer apró falu képezte hálózat a szovjet idők 

lakosság-összevonásai ellenére manapság is rendkívül elszórt (átlagos lélekszám: 70 fő). 

7.2. 2. Közlekedési gyújtópont kelet és nyugat között 

Fehéroroszország fekvéséből adódóan fontos közlekedési szereppel bír Európában, kelet és nyugat kapcsolódási 

pontja, fontos geopolitikai tényező. Az országon halad keresztül az Európa nyugati magterületét Berlinen, 

Varsón át Moszkvával és Oroszországgal összekötő kelet–nyugati főközlekedési folyosó. Minszkből vonaton 

átszállás nélkül nemcsak Szaratovig és Novoszibirszkig, de Szófiáig, Frankfurt am Mainig és Kölnig is el lehet 

jutni. Az egykori Szovjetunió igazi nagy nyugati kapuja Breszt volt, amely mellett az ukrajnai Csap szinte 

teljesen jelentéktelen. 

Az országon áthaladó tranzitforgalmat – az ukrajnaihoz képest jól kiépített és karbantartott – gyorsforgalmi 

úthálózat bonyolítja le. A minszki körgyűrű mellett – még a moszkvai olimpia miatt épített – külön autóúton 

haladhatnak a Berlin felől Moszkva irányába igyekvők. 

A viszonylag csekély domborzati különbségek lehetővé teszik – szabályozás és mederkotrás után – a kisebb 

folyókon történő hajózást is. Az ország legnagyobb folyóján, a Dnyeperen (Dnjapro) akár az oroszországi 

Szmolenszkig is el lehet jutni. Mellékfolyóját, a Tisza méretű Pripjatyot (Pripjac) a Pinszk és Breszt közötti 

hajózócsatorna a Visztulába torkolló Buggal (Buh) köti össze. Onnan akár a Rajna, a Duna, sőt Belgium és 

Franciaország is elérhető a kisebb uszályokkal. Ez a kontinens leghatalmasabb belvízi „sztrádája”. Az olcsó, de 

igen lassú közlekedési rendszert a fehérorosz hajók alig használják, sőt a vízi szállítás aránya egyre csökken. A 
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Lettországba tartó Nyugati-Dvina (Dzvina) Vicebszkig, a Litvániába tartó Nyeman Hrodnáig hajózható, de 

mivel nincsenek összekötve a Dnyeper-vízrendszerrel, jelentőségük még kisebb. 

7.3. 3. A fehérorosz gazdasági út 

Fehéroroszország gazdasági fejlődése a függetlenné válás óta Kelet-Európa másik két országához képest eltérő 

utat járt be. Az országban nem következett be a gazdaság transzformációs recessziójához kötődő látványos 

életszínvonal-visszaesés, és a társadalom is itt polarizálódott a legkevésbé. Ez több tényező együttes hatásának 

köszönhető: 

a) Az ország gazdasági átalakítása még nem kezdődött meg. Az üzemek, bankok, szolgáltatások állami 

tulajdonban vannak, és a mezőgazdaságot is a kolhoz-szovhoz rendszer uralja. Az ország jelenleg az ún. piaci 

szocializmust építi, mely valójában az állam monopolhelyzetére épülő „államkapitalizmus”. 

b) Fehéroroszország nemcsak kulturális, hanem gazdasági értelemben is a legszorosabb kapcsolatokkal 

rendelkezik Oroszországgal, és a világpiactól szinte el van zárva. Az egykori kapcsolatok, vállalati kooperációk 

nem szakadtak meg, a két ország gazdasági unióban van. (Az 1998-as orosz gazdasági válság ezért éppen 

Fehéroroszországot érintette a leginkább.) 

c) Az Oroszországgal való gazdasági unió eredményeként az ország továbbra is rendkívül olcsón jut orosz 

energiahordozókhoz, a szomszédos óriási piac pedig a legtöbb előállított terméket – minőségtől függetlenül – 

átveszi. 

d) A sajátos gazdaságpolitikai berendezkedésen túl, az ország főként magasabb feldolgozottságú termékek 

előállítására szakosodott iparral rendelkezik. Ez a függetlenedéskor – a vaskohászat dominálta Ukrajnához 

képest – eleve kedvezőbb gazdasági struktúrát és jobb „starthelyzetet” eredményezett. 

e) Fehéroroszország gazdaságilag már korábban is a szovjet tagköztársaságok élvonalába tartozott, ami a 

kedvező ágazati struktúrán túl a balti államok szomszédsági húzóhatásának is köszönhető. 

Az ország ásványkincsekben, energiahordozókban szegény, ezért feldolgozóipara rendkívüli mértékben rá van 

utalva Oroszország és Ukrajna félkésztermékeire. A hatalmas tőzegkészletek korábban nagyobb súllyal bírtak 

Fehéroroszország energiaellátásában. A felhasznált tőzeg mennyisége 1980 és 2004 (2 M t) között a felére, az 

elektromosáram-termelésből való részesedése pedig 5,3%-ról 1,4%-ra esett vissza. Az ország villamosenergia-

termelésében a hőerőműveknek döntő szerepe van, melyek közül a legnagyobb a lukomli. Az erőmű melletti 

lakótelep, Novalukoml szocialista újváros. Csupán az ország középső és északi, dombosabb vidékén épült pár 

apró vízerőmű. A villamosenergia-termelés 1990 óta ötödével esett vissza, 2006-ban 32 Mrd kWh volt. Az 

ország elektromosáram-ellátásában hatalmas szerep jut a litvániai ignalinai és az oroszországi szmolenszki 

atomerőműnek. A felhasznált villamos energia negyede külföldről érkezik. 

A feldolgozóipar legfejlettebb ága, a gépipar – jármű- és mezőgépgyártás – főként Minszkbe települt, de a 

kooperációba az ország legtöbb nagyvárosának üzemei bedolgoznak. Minszkben működik a FÁK egyik 

legnagyobb traktorgyára (MTZ). A Belarus traktorok hazánkban is jól ismertek. A minszki autógyárban (MAZ) 

főként buszok, teherautók készülnek. A Minszk melletti BELAZ üzemben óriási, 320 tonnás bányadömpereket 

is gyártanak. Mahijlovban működik a MoAZ vontatókocsi-gyár. Az ország legtöbb városát sokoldalú gépipar 

jellemzi. 

Fehéroroszország vegyipara a teljes ipari termelés harmadát adja, amely az orosz import szénhidrogéneken túl a 

Szalihorszk és Sztarobin mellett feltárt jelentős mennyiségű kősó és kálisó feldolgozására szorítkozik. 

Szalihorszk mellett az egykori Szovjetunió leghatalmasabb káliműtrágya kombinátja üzemel. A kőolajkészletek 

sosem fedezték az ország szükségleteit. A felszínre hozott olajat (2004: 1,8 M t olaj, 245 M m3 gáz) Mazir 

finomítója dolgozza föl. A Nyugati-Dvina partján, Polack mellett épült fel az ország legnagyobb, orosz importra 

települt finomítója és a hozzá kötődő szocialista újváros: Navapolack. 

A tradicionális fafeldolgozásnak és textiliparnak napjainkban is jelentős szerepe van. Az ország egykor a 

Szovjetunió fő gyufaellátója volt; Homelben nagyobb gyufaüzem működik. A textilipar két legjelentősebb 

városában, Orsában lenfeldolgozás, Baranavicsiben pamutipar van. 

Az élelmiszeripar a mezőgazdasági termékeket dolgozza föl. Jelentős szerepe van a hús- és tejiparnak. A 

mezőgazdaság főként szarvasmarhatartásra specializálódott. A nagyobb irtásföldeken rozsot, árpát, burgonyát és 

cukorrépát termelnek. A legfontosabb ipari növény a növekvő jelentőségű cukorrépa, valamint a len. A talajok 
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gyenge termőképességű podzolok, melyeket gyakran meszezni kell. Nagyobb szántóföldek csak az ország 

délkeleti felén alakíthatók ki, ahol jelentékeny mennyiségű búzát is termelnek. A talajok sugárfertőzöttsége 

azonban hatalmas gondot okoz. 

7.4. 4. Látszólag egyhangú tájak 

Fehéroroszország észak–déli irányban változó tájai első ránézésre igen egyhangúak. A legritkábban lakott térség 

a Poleszje. Csupán nyugati és keleti kapuja, Breszt és Homel emelkedik ki, melyek a terület közigazgatási 

központjai. Homel (492) sokoldalú gépipari centrum, Fehéroroszország második legnagyobb városa. Breszt 

(300) az ország legnagyobb határátkelőhelye; a kapuváros erődjéről ismert. A két nagyobb központon kívül csak 

a Pripjaty folyó átkelőhelyei fejlődtek várossá, közülük a legjelentősebb Pinszk (130) (műemlék város) és Mazir 

(112) (finomító). Pinszk mellett működik a Pripjaty Nemzeti Park, mely változatos madárvilága mellett 

futóhomokdűnéiről ismert. A főbb közlekedési utak a délen járhatatlan mocsarak miatt kelet–nyugati irányban 

futnak. A terület északi része iparosodottabb. 

A domborzat észak felé a Fehérorosz-hátság területén megélénkül, ami a mahijlovi, minszki és hrodnai 

voblaszcokra terjed ki. A déli mocsaras vidékeket és az északi kacskaringós tórendszereket elkerülő nagy kelet–

nyugati útvonalak mind itt haladnak keresztül. Ez a legiparosodottabb, műemlékekben leggazdagabb térsége az 

országnak. A főváros, Minszk viszont műemlékekben szegény, s arculatát a hatalmas parkok mellett szinte 

kizárólag nagy lakótelepei formálják. A Minszket kettészelő parányi Szviszlacs folyót a város északi határában 

valóságos „tengerré” duzzasztották (Minszkoje More), mely nyáron kedvelt fürdőzőhely. A minszki 

voblaszcban vannak Szalihorszk (101) hatalmas sóbányái. 

Hrodna (317), a Nyeman völgyének központja, műemlék és iskolaváros, jelentős gépipari centrum. Mahiljov 

(367) fontos vasúti csomópont, gépipari központ, Babrujszk (220) pedig ipara mellett ásványvizes forrásairól is 

ismert. 

Legészakabbra helyezkedik el az ország legfontosabb üdülőkörzete, a Fehérorosz-tóvidék, melynek tágabb 

környezete a vicebszki terület. A minszki voblaszc északi csücskében található Fehéroroszország legnagyobb 

tava, a kristálytiszta vizű Naracs-tó, melynek környéke nemzeti park. Naracs csöndes üdülővároskája a 

minszkiek közkedvelt turistacélpontja. A körzet központja, Vicebszk (351) gépipara és a Vityaz televízió 

gyártása mellett műemlékeiről ismert. A városban évente kerül megrendezésre az orosz–fehérorosz kulturális 

fesztivál, a Szlavianszki Bazar. A voblaszc másik jelentős központja a Polack (82)–Navapolack (107) várospár; 

előbbi műemlékeiről, utóbbi petrolkémia-iparáról ismert. 

8. Moldova (Moldávia) 

8.1. 1. Románok vagy moldávok? 

Moldova a három európai FÁK-tagállam közül a legkisebb területű (33,7 ezer km2) és népességű (4,5 millió fő), 

de a legsűrűbben lakott (130 fő/km2). Az országban zömében nem szlávok, hanem a románoktól alig különböző 

moldovánok (moldávok) élnek. Az ország mai területe nagyjából a Dnyeszter és a Prut közötti dombos vidékre 

terjed ki, délen egy parányi szakaszon a Duna határolja. 

Az XIV. századi Moldvai Fejedelemség területe a Kárpátoktól egészen a Dnyeszterig terjedt. A fejedelemség 

először török hűbéres lett, majd 1812-ben a cári birodalom bekebelezte a Prut és a Dnyeszter közti területét 

(Besszarábiát), s ezzel kettévált a korábban egységes régió. Moldva megmaradt, Prut és Kárpátok közötti 

területe 1859-ben Havasalfölddel egyesülve a megalakuló Románia része lett. Besszarábia – Moldávia néven – 

1918-ban kikiáltotta Oroszországtól való függetlenségét, de 1919-ben a románok Bukovinával együtt 

megszállták. A megszállást a Versailles-i béke szentesítette, melyet a megalakuló Szovjetunió nem ismert el. A 

Dnyeszter szovjet oldalán Ukrajna részeként Tiraszpol (moldávul Tiraspol) központtal létrehozták a Moldáv 

Autonóm Szovjet Köztársaságot (1924). 1940-ben a szovjetek megszállták a Dnyesztertől nyugatra eső területet 

(Besszarábiát) is, amelyet a Moldáv Autonóm Köztársaság Dnyeszter menti nyugati felével egyesítettek. Ebből 

jött létre Kisinyov (Chişinău) központtal Szovjet-Moldávia. Besszarábia tengerparti részét viszont Ukrajnához 

csatolták. A háború alatt a románok ugyan revansot vettek, de végül visszarendeződtek az 1940-es határok. Az 

oroszok bevezették a román nyelv cirill betűs írásmódját, melyet moldáv vagy moldován nyelvnek neveztek, és 

igyekeztek az itt élő embereknek a romántól elkülönülő identitását erősíteni. 

A független Moldova soknemzetiségű ország, a lakosságnak csupán 76%-a tartozik az államalkotó etnikum 

kötelékébe, melynek aránya az 1990-es évek óta növekszik. A moldovánok aránya vidéken sokkal magasabb 
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(104. ábra). A csupán pár százaléknyi, magukat románnak vallók száma gyorsan gyarapszik, de a romántól 

elkülönülő moldován identitás is erősödik a függetlenné válás óta. Az ország legjelentősebb kisebbségei a 

főként városokban, valamint a Dnyeszter bal oldalán élő oroszok és ukránok. Az ország déli részén az ortodox 

keresztény vallású türk nép, a gagauz él (kb. 180 ezer fő). Számos falut Közép-Európából elszármazott 

telepesek – köztük csángók, németek – alapítottak. Cioburciu (magyarul Csöbörcsök) falucska a legkeletibb 

csángó település, amelynek magyarjairól a XVIII. századból származik az utolsó híradás (Hajdú-Moharos J. 

1995). A hányatott sorsú németek jelentős részét 1940-ben egy német–szovjet megállapodás alapján a megszállt 

lengyel területekre telepítették át, ahonnan a háború végén Németországba kellett menekülniük. 

Az 1990-es évek elején mind a Dnyeszter mentén élő oroszok, mind a gagauzok igyekeztek kiválni Moldovából. 

Az oroszok ezen törekvése – a mögöttük álló anyaország hathatós támogatásának köszönhetően – de facto 

sikerrel járt, Gagauzia pedig autonómiát nyert. Az 1990-es években felvetődött Moldovában a Romániával való 

egyesülés gondolata is, ezt azonban a zavaros belpolitikai viszonyok és a kisebbségi problémák miatt Románia 

se ambicionálta. 
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104. ábra  > Moldova etnikai térképvázlata 

Az ország lakosságának csupán a fele él az ország több mint 20 városában. A két legnagyobb település, 

Chişinau és Tiraspol, a zavaros politikai viszonyok miatt egyaránt főváros. Az ország 32 rajonulra, 3 

municipiumra (Chişinau, Balŝi, Ŝighina), 1 autonóm területre (Gagauzia) és – a chişinaui közigazgatás szerint – 

1 „területre” (Dnyeszterentúl, Stinga Nistrului) oszlik. 

8.2. 2. Kelet-Európa gyümölcsöskosara 

Mivel 1990 után a gazdasági folyamatok a Dnyeszter két oldalán eltérően alakultak, ezeket külön fejezetben 

tárgyaljuk. A függetlenné válás után az ország nagyobbik, moldovánok lakta – Chişinau irányítása alá tartozó – 
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felén megindult az IMF és a Világbank közreműködésével a gazdaság átalakítása. Az állami tulajdont 

részjegyek formájában osztották szét. A kolhoztagok földet kaptak. Moldova egészen 1993-ig megtartotta a 

rubelt, így az orosz hiperinfláció negatívan érintette gazdaságát. Az ezredforduló után itt is megindult a 

gazdasági fellendülés, a GDP évi 5–7%-kal növekedett, ám Moldova mindmáig Európa legszegényebb, 

gazdaságilag legelmaradottabb országa (2005-ben az egy főre jutó GDP kb. 740 euró volt). Az ország 

területének jó részén elterülő 2–300 méter magas dombhátakat széles, lapos völgyek szabdalják. Az ország 

északi, bukovinai része már az erdőssztyepp-övezetbe nyúlik. Délen a széles dombhátak egybefüggő kopár 

füves legelővé olvadnak össze – ez a Budzsák jellegzetes tája –, ahol főként kecskét, juhot tartanak. Kedvező 

természeti adottságainak köszönhetően Moldova gazdaságát még ma is az agrárszektor és az élelmiszeripar 

uralja (az agrárszektor aránya: GDP 21%; foglalkoztatottak 40%). A mezőgazdasági terület fele szántó (1,8 M 

ha), melyen főként búzát és kukoricát vetnek, de jelentős a napraforgó-, a cukorrépa- és a dohánytermesztés is. 

Az országban 11 kicsiny cukorgyár üzemel. Nagy szerep jut a kertészetekben zajló szőlő- és 

gyümölcstermelésnek. Az ország északi részén és Chişinautól keletre kiterjedt, zömében fiatal telepítésű 

gyümölcsösök vannak. A legnagyobb szőlőültetvények a fővárostól délre, délkeletre elterülő dombokon 

találhatók, melyek mélyén hatalmas pincerendszerek húzódnak. (A legnagyobb területű a Cricova cég 

borpincészete.) Az ország borexportjának többsége a FÁK többi országába, főként Oroszországba irányul. Az 

egyoldalú viszonylati függőség miatt ingatag helyzetben lévő agrárkivitelnél ma már jelentősebb a textil- és 

bőráruk, lábbelik kivitele. A külkereskedelmi mérleghiányt az egyre nagyobb számban külföldön (pl. 

Romániában) dolgozó moldovánok hazautalt bére ellensúlyozza. 

Chişinăuban (716) borkombinát és mezőgazdasági gépgyár üzemel. Minden év őszén hatalmas borfesztivállal 

ünneplik a moldovai szüret befejeztét, melyre főként gazdag orosz turisták és üzletemberek érkeznek. A várost 

egyes legendák szerint az Etelközben élő magyarok alapították Kisjenő néven. A fővárosba tartó utak nem 

Chişinauban, hanem az attól kissé északkeletre kiépített hatalmas közúti csomópontban futnak össze, mellyel a 

várost az ország legszélesebb, kétszer ötsávos sztrádája köti össze. 

Bălţi (127) az ország északi, bukovinai területének ipari, oktatási és kulturális központja, nagy 

növényolajgyárral. A Dnyeszter (moldávul Nistru) partján épült fel Soroca vára, mely az Orhei mellett lévő 

kolostorral az ország egyik legnevezetesebb turisztikai látványossága. A Gagauz Autonóm Terület központja 

Comrat (24), ahol gagauz egyetem és nemzeti múzeum létesült. 

8.3. 3. Transznisztria – állam az államban 

A Dnyeszter menti Moldáv Köztársaság (Transznisztria)201990-től részlegesen, 1995 óta de facto független 

ország, habár ezt hivatalosan egy állam sem ismeri el. Az 1992-ben háborús konfrontációba keveredő két 

országrész 1997 óta valamelyest rendezte viszonyát. A törékeny békét a Dnyeszter hídjain posztoló orosz 

katonák őrzik. A szakadár köztársaság az önálló államiság legtöbb jegyét magán hordozza: saját, szovjet 

egyenruhába bújtatott hadserege, rendőrsége, továbbá zászlója, himnusza, parlamentje van. Saját pénzzel, a 

transznisztriai rubellel rendelkezik, amit azonban Transznisztrián kívül sehol sem váltanak, semelyik tőzsdén 

sem jegyeznek. Az ország rendes határátkelőkkel rendelkezik Ukrajna felé, Moldova felé viszont csak 

transznisztriai ellenőrzés van, hiszen a chişinaui kormány nem ismeri el a terület különállását. A joghézagos 

állapot a feketegazdaság melegágyává teszi a térséget. A 200 km hosszú, átlagosan 18 km széles ország 3600 

km2-es területén félmillió ember lakik. Az abszurd politikai képződmény létét három tényezőnek köszönheti: 

a) A helyi orosz–ukrán lakosság nem nézte jó szemmel a függetlenné válás után Chişinau és Bukarest 

közeledését, ezért függetlenedni akart. 

b) Geopolitikai értelemben a terület valójában fontos előretolt orosz hatalmi bázis, ahonnan alkalomadtán mind 

Moldovát, mind Ukrajnát meg lehet „regulázni”. Amíg a megosztottság fönnáll, a joghézag miatt Moldova 

esélytelen bármilyen nyugati (akár Romániával való) integrálódásra, így továbbra is a FÁK-ban „tartható”. 

Moldova és Ukrajna többször próbálta embargóval megszorongatni a szakadár területet, amire Oroszország 

gazdasági blokáddal válaszolt. 

c) A térség vezetői és üzleti körei hatalmas hasznot húznak a feketegazdaságból, ezért érdekükben áll a rendszer 

további fenntartása. 

Az ország identitását és gyökereit a XVIII. században Katalin cárnő idején Szuvorov marsall vezényletével 

idetelepített orosz lakosság jelenti. Ahogy Chişinauban a XV. századi nagy uralkodó, Stefan cel Mare, itt 

                                                           
20 A Dnyesztermenti Moldáv Köztársaság szinonimája a Dnyeszterentúli Moldáv Köztársaság, továbbá Transznisztria, illetve 
Pridnyesztrovje is. Az ország hivatalos neve Pridnyesztrovszkij Moldavszkij Reszpublik. 
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Szuvorov marsall kultusza erősíti a helyi identitást. A Dnyeszter menti Moldáv Köztársaság az ország egészéhez 

képest erősebben urbanizált terület, a városi lakosság aránya 68%. Déli része jóformán összeforrt nagy 

agglomeráció, mely magában foglalja Tiraspolt, Sloboziát és az egyetlen, Transznisztriához tartozó Dnyeszter 

jobb parti várost, Ŝighinát is. Itt a legmagasabb az oroszok aránya. Az ország városaiban az orosz–ukrán 

lakosság mindenhol többségben van. Dubasari körzetében viszont a vidéki lakosság többsége moldován. 

Északon, Ribnica térségében már az ukránok kerülnek többségbe. 

Az egykori Moldávia ipari kapacitásainak döntő hányadát a Dnyeszteren túli területek örökölték. A nagyobb 

ipari üzemek és erőművek egytől egyik a Dnyeszter bal oldalán vannak. Az ország áramellátásában fontos 

szerep jut a Dnyeszteren, Dubasarinál felépült vízerőműnek. A legnagyobb erőmű, a dnestrovski „Moldva” 

hőerőmű. Az egyetlen kohászati üzem – orosz gazdasági segítséggel – Râbniŝában működik. A Dnyeszter 

túloldalán felépült – már „másik” országban lévő – cementgyárnak azonban nem szállít kohósalakot, így az nem 

üzemel. Tiraspol (164) és Ţighina (144) számottevő gépiparral és élelmiszeriparral rendelkezik. Tiraspolt a 

XVIII. században betelepülő oroszok alapították, rajta keresztül vezet az Kijev– Odesza–Chişinău–Bukarest-

vasút- és főútvonal, nemzetközi repülőtere és a Dnyeszteren kikötője is van. 
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Appendix A. Függelék 

Mivel a kelet-európai városok neve gyakorta változott, ezért az egyértelmű használat kedvéért itt gyűjtöttük 

össze azok korábbi elnevezéseit. A zárójelben a névhasználat idejét, illetve a név nyelvét adtuk meg (cs = cseh-

szlovák; l = lengyel; m = magyar; n = német; o = orosz; r = román-moldován; u = ukrán). 

Források: Képes Politikai és Gazdasági Világatlasz (Kartográfiai Vállalat 1966), Nagy Világatlasz (Kartográfiai 

Vállalat 1986), Földrajzi Világatlasz (Kartográfiai Vállalat 1992), Cartographia Világatlasz (Cartographia 2002, 

2006), Isztoricsnij Atlasz Ukrajini 7–10 (Vidavnictvo Mapa Kijiv 2005), Politiko-Adminisztrativnij Atlasz 

Ukrajini (DNVP-Kartografija Kijiv 2006), Atlasz Geagrafija Belaruszi (Belkartografija 2004). 

1. Ukrajna 
 

mai elnevezés 

(1992 óta ukrán) 

korábbi elnevezések 
 

Alcsevszk Vorosilovszk (1931–1961), 

Kommunarszk (1961–1992) 
 

Artemivszk Bahmut (1924-ig), Artyomovszk 

(o) 
 

Bolhrad Bolgrad (o)  

Csernyihiv Csernyigov (o)  

Csernyivci Czernowitz (1918-ig) vagy 

Tschernowitz (n), Cernăuŝi (r) 

(1919–1940 és 1941–1944), 

Csernovci (o), Csarnóca (m) 

 

Dnyiprodzerzsinszk Kamjanszke (1936-ig), 

Dnyeprodzerzsinszk (o) 
 

Dnyipropetrovszk Jekatyerinoszlav (1926-ig), 

Dnyepropetrovszk (o) 
 

Doneck Juzovka (1924-ig), Sztalino (1924–

1961), Donyeck (o) 
 

Drohobics Drogobics (o), Drohobycz (l)  

Enerhodar Energodar (o)  

Harkiv Harkov (o)  

Hmelnickij Proszkuriv (u), Proskurow (n/l), 

Proszkurov (o) (1954-ig), 

Hmelnyickij (o) 

 

Horlivka Gorlovka (o)  

Illicsivszk Iljicsevszk (vagy Iljicsovszk) (o)  
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Ivano-Frankivszk Stanisławów (l), Sztanyiszlav 

(1962-ig), Ivano-Frankovszk (o), 

Sztanyiszló (m) 

 

Jenakijeve Rikovo (1928–1936), 

Ordzsonikidze (1936–1944), 

Jenakijevo (o) 

 

Kamjanec-Pogyilszkij Kamenyec-Podolszkij (o), 

Kamieniec Podolski (l), Kamenyec 

(m) 

 

Kanyiv Kanyev (o)  

Kijiv Kijev (o/m), Kijów (l), Kiew (n), 

Koenugard (varég) 
 

Kirovohrad Jeliszavetgrad (1924-ig), 

Zinovjevszk (1934-ig), Kirovo 

(1939-ig), Kirovograd (o) 

 

Kosztyantinyivka Konsztantyinovka (o)  

Kremencsuk Kremencsug (o)  

Krivij Rih Krivoj Rog (o)  

Luck Luck (o), Łuck (l)  

Luhanszk Luganszkij Zavod (1882-ig), 

Luganszk (o), Vorosilovgrad 

(1935–1958 és 1970–1992) 

 

Lviv Lvov (o), Lemberg (n), Łwów (l), 

Ilyvó (m) 
 

Makijivka Dimitrovszk (1931-ig), Makejevka 

(o) 
 

Marhanec Kopalina im. Komintern (1923–

1938), Marganyec (o) 
 

Mariupol Zsdanov (1948–1989)  

Mikolajiv Nyikolajev (o)  

Netyisin Nyetisin (o)  

Ocsakiv Ocsakov (o)  

Odesza Ogyessza (o), Odessza (m)  

Pavlohrad Pavlograd (o)  

Perejaszlav-Hmelnickij Perejaszlav (1943-ig), Perejaszlav-
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Hmelnyickij (o) 

Rivne Rovno (o), Równe (l)  

Sepetyivka Sepetovka (o)  

Szambir Szambor (o/m), Sambor (l/n)  

Ternopil Tarnopol (l/n/m) (1917-ig), 

Tarnopil (u) (1918–1919), 

Tyernopol (o) 

 

Vinnicja Vinnyica (o)  

Vishorod Visgorod (o)  

Volodimir-Volinszkij Vlagyimir-Volinszkij (o)  

Zaporizzsja Alexandrovszkaja Kreposzty 

(1917-ig), Alexandrovszk (1921-

ig), Zaporozsje (o) 

 

Zsitomir Ņytomierz (l)  

2. Kárpátalja (Ukrajna) 

mai elnevezés 

(1992 óta ukrán) 

korábbi elnevezések 

Berehove 

Beregszász (m), Berehovo (cs) (1919–1938), Beregovo (o) 

Csop 

Csap (m), Čop (cs) (1919–1938) 

Mukacseve 

Munkács (m), Muka 

eve (cs) (1919–1938), Mukacsevo (o) 

Rahiv 

Rahó (m), Rachov (cs) (1919–1938), Rahov (o) 

Szolotvino 

Aknaszlatina (m), Dolný Slatinské (cs) (1919–1938), Szolitvina (vagy Szolotvino) (o) 

Szvaljava 

Szolyva (m), Svalava (cs) (1919–1938) 

Uzshorod 
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Ungvár (m), Uņhorod (cs) (1919–1938), Uzsgorod (o) 

Vinohragyiv 

Nagyszőlős (m), Szjevljus (ruszin), Sevluń (cs) (1919–1938), Vinogradov (o) 

3. Fehéroroszország 
 

mai elnevezés 

(1992 óta ukrán) 

korábbi elnevezések 

Breszt Brześć-Litewski (l) (1795-ig), Breszt-Litovszk (o) 

(1795–1918), Brześć nad Bugiem (l) (1919–1939), 

Beresztye (régi fehérorosz) 

Minszk Menszk (régi fehérorosz) 

Baranavicsi Baranowicze (l), Baranovicsi (o) 

Mazir Mozir (o) 

Homel Gomel (o) 

Hrodna Grodno (o/l) 

Mahiljov Mohylew (l), Mogiljov (o) 

Novalukoml Novolukoml (o) 

Orsa Vorsa (régi fehérorosz), Orsa (o) 

Polack Polock (o), Połock (l) 

Navapolack Novopolock (o) 

Szalihorszk Szoligorszk (o) 

Vicebszk Vityebszk (o), Witebsk (l) 

Pinszk Piński (l) 

4. Moldova 
 

mai elnevezés 

(1992 óta ukrán) 

korábbi elnevezések 
 

Bălŝi Belci (o), Bilci (u)  

Chişinău Kisinyov (o), Kisinyiv (u), Kisjenő 

(m) 
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Cioburciu Csoburcsiu (o), Csöbörcsök (m)  

Dubăsari Dubosszari (o)  

Dnestrovsk Dnyesztrovszk (o)  

Comrat Komrat (o)  

Răbniŝa Ribnyica (o), Ribnicja (u)  

Slobodzia Szlobodzeja (o)  

Ŝighina Bengyeri (1918-ig), Bender (o)  

Tiraspol Tyiraszpol (o), Tiraszpil (u)  
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Appendix B. Ábrajegyzék 

1. ábra  > Az európai civilizáció hatásai a világ különböző részein Jordan, T. G. (1996) nyomán 

2. ábra  > Az „európaiság” fokozatai Jordan, T. G. (1996) alapján 

3. ábra  > A nyugat-európai (brit) városszerkezet modellje Chaline, C. (1991) nyomán 

4. ábra  > Európa nyugati felének városhierarchiája tizenöt indikátor pontértékei szerint, Rozenblat, C.–Cicille, 

P. (2003) alapján 

5. ábra  > Az egy főre jutó GDP alakulása 1820– 1992 között Maddison, A. (1995) szerint 

6. ábra  > A kék farmer (blue jeans) világkörüli útja az alacsony szállítási költségekkel is összefüggő új globális 

területi munkamegosztást tükrözi. A textiliparból jóformán csak a divattervezés (design) és néhány 

munkafolyamat fő színtere maradt Európa. 

7. ábra  > A mezőgazdaság színvonalának területi különbségei öt fő kultúrnövény terméshozamai alapján 

(1998; európai átlag = 100) 

8. ábra  > Európa nagyvárosainak légiutas-forgalma 2002-ben Erdősi F. (2004) nyomán 

9. ábra  > Európa magterülete és fejlődési tengelyei; térszerkezeti modell Dicken, P. (1998) nyomán, 

kiegészítve 

10. ábra  > Az egy főre jutó GDP regionális különbségei az Európai Unióban (2002, vásárlóerő-paritáson) 

11. ábra  > Európa térfelosztásának jellemző típusai 

12. ábra  > A transznacionális vállalatok termelés-szervezési stratégiájának változatai; az államhatárok 

átjárhatósága, a kereskedelem liberalizálása az ésszerű globális szervezés előfeltétele (Dicken, P. [1998] 

nyomán) 

13. ábra  > Az Európai Unió regionális politikája által támogatott térségek 2007–2013 között 

14. ábra  > A Benelux államok ipara 

15. ábra  > A holland szárazföld visszahódítása (polderesítés) 

16. ábra  > Polder térképvázlata és keresztmetszete 

17. ábra  > A Delta-terv eredményei 

18. ábra  > Hollandia mezőgazdaságának területi típusai 

19. ábra  > Funkcionális városi régiók Hollandiában 

20. ábra  > Amszterdam népességének változása (1953–1996) – a dezurbanizáció megszűnése 

21. ábra  > A rotterdami kikötő 

22. ábra  > Belgium regionális tagolódása 

23. ábra  > Az Északi-tenger szénhidrogén-bányászata, kőolaj- és földgázvezetékei 

24. ábra  > A mezőgazdaság területi típusai Nagy-Britanniában 

25. ábra  > Nagy-Britannia vasúthálózata, légi és tengeri kikötői 

26. ábra  > Nagy-London és környéke 
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27. ábra  > A Csatorna-alagút hatása a gazdasági fejlődésre Spiekermann, K. M.–Wegener, M. (1994) és 

Erdősi F. (1998) nyomán 

28. ábra  > Írország mezőgazdaságának területi típusai 

29. ábra  > Nyelvek, nyelvjárások Franciaországban 

30. ábra  > Az interregionális népességvándorlás Franciaországban (1968–1999) Burdack, J.–Manz, K. (1999) 

nyomán 

31. ábra  > Franciaország nagyvárosi agglomerációi 

32. ábra  > Franciaország borvidékei 

33. ábra  > Franciaország atomerőművei 

34. ábra  > A francia közlekedési hálózat a XXI. század elején – autópályák (A), TGV (B) 

35. ábra  > A francia egyetemek területi eloszlása Ardagh, J.–Jones, C. (1999) nyomán, kiegészítve 

36. ábra  > A külföldi népesség arányának területi különbségei Németországban az ezredfordulón 

37. ábra  > A GDP megoszlása a tartományok között és az egy főre jutó GDP területi különbségei 

Németországban (2005) 

38. ábra  > A német egyetemi hálózat (Forrás: Fischer Weltalmanach) 

39. ábra  > Az energiafelhasználás (A) és a villamosáram-termelés (B) szerkezete Németországban (2004) 

40. ábra  > A kőolaj-finomítók (A), az autógyártás (B) és a Siemens cég telephelyei (C) 

41. ábra  > A Ruhr-vidék szerkezeti alakulása 1970 és 1996 között Faust, H. (1999) nyomán 

42. ábra  > A városok népességének változása és a népesség nyelvi megoszlása Svájcban 

43. ábra  > A turizmus jelentősebb központjai Svájcban 

44. ábra  > Svájc vízerőművei 

45. ábra  > A feldolgozóipar területi koncentrációi Svájcban 

46. ábra  > A mezőgazdaság területi típusai Svájcban 

47. ábra  > A Duna vízerőművei Ausztriában 

48. ábra  > A mezőgazdasági terület hasznosítása Ausztriában 

49. ábra  > Ausztria tartományai és jelentősebb városai 

50. ábra  > A vándorlási egyenleg alakulása Spanyolországban 

51. ábra  > A földbirtokok típusai Spanyolországban Bernan, G. (1994) nyomán 

52. ábra  > A vendégéjszakák (hotel, kemping) számának megoszlása Spanyolország régiói között 2005-ben 

53. ábra  > A spanyol tengerparti sáv változó hasznosítása Pumain, D. et al. (1990) nyomán 

54. ábra  > A gazdasági fejlettség területi egyenlőtlenségeinek mértékét mutató indexek Castro, J. V. (1996) 

nyomán 

55. ábra  > A városodás tendenciái Portugáliában Caspar, J. et al. (1998) nyomán 

56. ábra  > Az egy főre jutó GDP regionális különbségei Olaszországban (2003) 
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57. ábra  > A gazdasági jellemzők regionális különbségei Olaszországban 

58. ábra  > A legnagyobb áruforgalmú kikötők Olaszországban (évi áruforgalom, 2002) 

59. ábra  > Az olasz földreform (1950) által érintett területek Horváth Gy. (1993) nyomán 

60. ábra  > Görögország történeti kialakulása 

61. ábra  > A népsűrűség területi különbségei Görögországban 

62. ábra  > Ciprus mezőgazdaságának térképvázlata 

63. ábra  > A természeti erőforrások szerepe Észak-Európa országainak gazdaságában 

64. ábra  > A természetes növénytakaró, a növénytermesztés határai és a gazdasági élet övezetei Észak-

Európában 

65. ábra  > A népsűrűség (fő/km2) (A) és az éves népességváltozás (%, 1990–2000) (B) területi különbségei 

Észak-Európában 

66. ábra  > Dánia: gazdasági központok, közlekedési ütőerek 

67. ábra  > A dán mezőgazdaság körzetei 

68. ábra  > Dánia: a népesség eloszlásának változása és a foglalkozási szerkezet területi különbségei 

(dezurbanizáció, dezindusztrializáció) 

69. ábra  > A területhasznosítás jellegzetes formái Norvégia völgyeiben 

70. ábra  > A tengeri fúrószigetek méretének és szerkezetének fejlődése 

71. ábra  > Kőolajbányászat a kontinentális talapzaton: a fúrószigetek berendezései és működésük 

72. ábra  > A vízerőművek működésének évi ritmusa Norvégiában 

73. ábra  > A lapp rénszarvaspásztorkodás 

74. ábra  > Finnország: a területhasznosítás arányai 

75. ábra  > Népességmozgások Kelet-Közép-Európában és Délkelet-Európában a II. világháború után (1945–

1948; Enyedi Gy. [1978] nyomán) 

76. ábra  > A szocialista rendszer belső összefüggései Kornai J. (1993) szerint 

77. ábra  > Az ipari termelés (A) és a GDP (B) 1998-ban az 1989. évi érték százalékában 

78. ábra  > A piacgazdasági átmenet regionális hatásai Horváth Gy. (1998) nyomán 

79. ábra  > Az összeurópai közlekedési hálózat 1997-ben elfogadott programja Európa keleti felére 

80. ábra  > Határváltozások Lengyelország XX. századi történelmében 

81. ábra  > A gazdaságszerkezet regionális alapvonásai 

82. ábra  > A 100 hektárra jutó agrárkeresők száma (A), az egy főre jutó GDP 2003-ban (B) és a tartós 

munkanélküliség 2005-ben (C) 

83. ábra  > A felsőoktatás potenciál térképe Czyz, T. (1999) nyomán 

84. ábra  > Az ipari légszennyező anyagok kibocsátásának változása Lengyelországban Kühne, D. (2000) 

nyomán 

85. ábra  > Csehszlovákia: legújabb kori határváltozások 
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86. ábra  > Csehország: az ipar és a közlekedés térszerkezete Brunet, R.–Rey, V. (1996) nyomán 

87. ábra  > A magyarság elterjedése Szlovákiában (2001) 

88. ábra  > A magyar nemzetiség aránya Erdély megyéiben és városaiban (1910, 2002) 

89. ábra  > A mezőgazdasági keresők aránya (A) és a munkanélküliség (B) 2003-ban, megyénként. (Az A térkép 

a megyéket, a B térkép a megyeszékhelyeket tünteti fel) 

90. ábra  > Az egykori Jugoszlávia mezőgazdaságának területi típusai 

91. ábra  > Ásványkincsek és kohászati központok a volt Jugoszlávia területén 

92. ábra  > A volt Jugoszlávia járásainak megoszlása etnikai többség szerint Kocsis K. (1993) nyomán 

93. ábra  > A magyarság elterjedésterületének változása a Vajdaságban Kocsis K.–Kocsisné Hodosi E. (1998) 

nyomán 

94. ábra  > A Vajdaság etnikai térképe Kocsis K.–Kocsisné Hodosi E. (1998) nyomán 

95. ábra  > Bosznia-Hercegovina az 1995. évi daytoni megállapodás óta 

96. ábra  > A török nemzetiségű lakosság száma és aránya Bulgáriában 2002-ben (Bottlik Zs. 2004) 

97. ábra  > A régiók gazdasági pozíciója Bulgáriában (Bottlik Zs. 2004) 

98. ábra  > Ukrajna talajai és fontosabb természetföldrajzi övezetei 

99. ábra  > A Dnyeper vízerőműrendszere 

100. ábra  > Az orosz kisebbség aránya Ukrajna megyéiben 

101. ábra  > A háztáji gazdaságok részesedése Ukrajna megyéinek agrártermeléséből az ezredfordulón 

102. ábra  > Ukrajna ásványkincsei, ipara és iparvidékei 

103. ábra  > Fehéroroszország térszerkezete és nagytájai 

104. ábra  > Moldova etnikai térképvázlata 
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Appendix C. Táblázatok jegyzéke 

1. táblázat  > Európa és a világ népességének növekedése (millió fő) 

2. táblázat  > A világgazdaság hatásközpontjainak összehasonlítása néhány fontosabb mutató alapján 

3. táblázat  > Az EU 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó költségvetési terve (hét évre összesen) 

4. táblázat  > A Benelux államok területe, lakossága és gazdasági fejlettsége 

5. táblázat  > Az IJssel-tó polderei 

6. táblázat  > Németország* bányászata, ipara (1938–2004) 

7. táblázat  > Birtokviszonyok a német mezőgazdaságban (2004) 

8. táblázat  > Németország tartományai, illetve nagykörzetei (2004) (Németország = 100%) 

9. táblázat  > Az egyes gazdasági ágak részesedése a bruttó hazai termékből és a foglalkoztatottak számából 

Lengyelországban (2003) 

10. táblázat  > Összehasonlító adatok a Cseh és a Szlovák Köztársaságról 

11. táblázat  > Szlovákia tartományai 

12. táblázat  > Adatok Jugoszlávia köztársaságairól és tartományairól (1990) 

13. táblázat  > Néhány adat a balti államokról 

14. táblázat  > A lakosság nemzetiségi összetételének változása a balti államokban (%) 
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