VÁZLATOK
XXIV. A magterület szomszédságában

Fejlett gazdasággal rendelkező, de nem a „kék banán” országaihoz tartozó országok,
tartományok:
Írország, Ausztria, Svédország, Finnország, Dánia, Olaszország, Görögország,
Spanyolország, Portugália, Németország keleti tartományai

Írország

„kelta tigris”
főváros: Dublin
egykoron mezőgazdasági ország volt, ma a feldolgozóipar és a tercier
szektor dominál
fejlődés gátja az alacsony képzettség volt → jelentős változtatások az
oktatásban → oktatás anyagát a cégek igényeihez igazították
o → párbeszéd a munkaügyi központok és a befektetők
között
TNC-k az ország keleti felében tömörülnek
elektronika, számítástechnika, informatika, műszer, gyógyszeripar
szolgáltatások: bankok, légitársaságok, telekommunikáció,
egészségipar a jelentős
túrizmus: „turisztikai iparág” létrehozása: szálláshelyek kialakítása
az adó terhére → hotelek száma megháromszorozódott
duális ipar szerkezet jellemzi:
o alacsony hatékonyságú hazai cégek
o keleti park TNC-i

Svédország
•
•
•
•
Finnország

Dánia

Észak-Európa legfejlettebb országa
főváros: Stockholm
eleinte hazai nyersanyagot feldolgozó iparágak jeleskedtek:
papír-cellulóz-, bútoripar, gyufagyártás, vas- és acélkohászat,
gépgyártás
ma: a fentiek továbbra is jelen vannak, de a tudásigényes
ágazatoké a vezető szerep
fontosabb városok: Göteborg, Malmő, Stockholm

főváros: Helsinki
• faipar volt a meghatározó és a szovjet piac
• szovjet piac elvesztése → recesszió →EU-hoz
csatlakozás
• semlegesség, vízi energia, erdők
• mobiltelefon, papírgyártás
főváros: Koppenhága
• fejlet mezőgazdaság és feldolgozóipar
• kis- és középvállalatok jellemzik
• export: gép, hús, tejtermék, élő és feldolgozott hal, kemikáliák,
bútorok, játékok
• jelentős tengeri kereskedelmet bonyolít le
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Ausztria

főváros: Bécs
• kapcsolat NY, K, É és D között
• semlegesség
• hagyományos iparágak erőteljes jelenléte: kohászat, acélgyártás
• feldolgozóipar
• legfontosabb iparágak: élelmiszeripar, gép- és acélszerkezet
gyártás, vegyipar, járműgyártás, elektronikai ipar, fa- és
papíripar
• idegenforgalom
• fontosabb városok: Bécs, Linz, Graz, Salzburg

Olaszország főváros: Róma
• északi része a mag területe
• dél erősen elmaradott (Nápoly)
Görögország főváros: Athén
közlekedésföldrajzilag elszigetelt terület
tercier szektor kiemelkedő jelentőségű
• idegenforgalom, bérfuvarozás
bauxitbányászat
mezőgazdaságban dolgozók aránya magas (20%)
legfontosabb kikötő: Thesszaloníki
Spanyolország
főváros: Madrid
az EU legdinamikusabban fejlődő része
„napfényövezet” része
Katalónia gazdasági jelentősége kiemelkedik → központja:
Barcelona
az ország háromnegyede elmaradott → lakosság fele itt él
hagyományos iparágak mellett egyre nagyobb szerep jut a
technológiai parkoknak
mezőgazdasági termékek közül jelentős. bor, olivaolaj
idegenforgalom

Portugália

főváros: Lisszabon
• a tengerparti sáv a legsűrűbben lakott területe → ide érkezett be
a külföldi tőke is
• válságövezet
• fontos városa: Lisszabon, Porto

Németország keleti tartományai
• a volt NDK területe
• II. világháború után Szovjet fönnhatóság alá került
• szocialista berendezkedés
• 1990 újraegyesítés → elkezdődött a felzárkózás
• a kis-és középvállalatok szinte teljesen hiányoznak
• hátráltató tényező: a szocializmusból megörökölt értékrendek
• fontosabb városok: Rostock, Lipcse, Drezda, Halle
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