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  A II. Világháború utáni hosszú kényszerű 
szünetet követően Magyarország és 
Spanyolország között a gazdasági kapcsolatok 
a Franco-rendszer bukását követően éledtek 
újra. [1] A gazdasági kapcsolatok erősítése 
mindkét fél számára számos előnnyel 
szolgálhat. Ezen túlmenően hasznos lehet 
számunkra Spanyolország elmúlt másfél 
évtizedes EU tapasztalatának elemzése, illetve 
egy-egy régiójának összehasonlító gazdasági 
vizsgálata. Kutatásaimban arra keresek választ, 
hogy a két ország gazdasága, ezen belül 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Asturias 
tartomány gazdasági-társadalmi átalakulása 
milyen hasonlóságot illetve eltéréseket mutat. 
 
Történelemek – társadalmak a változás 
tükrében 
 
  Első lépésként a két ország történelméből fakadó 
hasonlóságokat, különbségeket tekintem át 
röviden. Ez a kutatásnak egy sarkpontja, mivel a 
történelmi események a gazdasági folyamatokat 
alapvetően befolyásolják. 
 
A hasonlóságok: 
1. Minkét országban békés, megegyezéses 
átmenet ment végbe. A gazdasági, politikai 
átalakulás nem katonai erő felhasználásával indult, 
illetve ment végbe. 
2. A tekintélyuralmi rendszerek jelentős 
változásokon mentek keresztül. Mindkét rezsim (a 
Franko-, illetve a Kádár- rendszer) a kezdeteiben 
erős diktatúrát jelentett, véres megtorlásokkal, a 
későbbiekben mindkét rendszer a 
demokratizálódás felé mozdult. 
3. Mindkét átalakulási folyamatot gazdasági válság 
kísérte. 
4. Megjelentek a nemzeti-regionális konfliktusok. 
Magyarországon a környező országokkal való 
viszonyból sarjadt, míg Spanyolországban a 
központi államhatalom és a kis nemzetek közötti 
ellentétek jelentek újra (baszk, katalán, gallego). 
5. Viták robbantak ki az EK, NATO csatlakozásról, 
melyek később fokozatosan csillapodtak. 
6. Az átalakulásuk során kialakult az új politikai 
irányt képviselő mérsékelt, versengő 
többpártrendszer 

A különbségek: 
1. Magyarországon valós rendszerváltás ment 
végbe, hazánkban a gazdaság alapjai is 
megváltoztak. Míg Spanyolországban a politikai 
diktatúra a gazdaságot szabadon hagyta működni, 
megmaradt a magántulajdon. Ezért nem is 
beszélhetünk spanyol privatizációról. 
2. Spanyolországban más volt a recesszió 
közvetlen előzménye, erőteljes fellendülés után 
következett, míg Magyarországon folyamatos, 
lassú hanyatlás ment végbe, amit a 
rendszerváltozás tetőzött. 
3. Különbözőek az átalakulások nemzetközi 
hátterei, a két változás folyamata között 15 év a 
különbség. 
4. A spanyol átmenet „zártláncú alkufolyamat” [2] 
volt. A régi rendszer felső vezetésének állandó 
koordinációja alatt zajlott, míg Magyarországon a 
régi vezetést felváltotta egy új kormány. Az 
átmenet során a spanyolok – nem ok nélkül – 
féltek a hadsereg beavatkozásaitól, ami a 
katonáknak köszönhetően nem történt meg. 
5. A politikai és az alkotmányozási folyamat során 
fontos szerep jutott a királyság 
intézményrendszerének Spanyolországban. Az 
átalakulás során a király sokat segített a 
gördülékeny váltás megvalósításában.  
 
Számos hasonlóság ellenére, mégsem 
hasonlíthatóak össze a változások, mert teljesen 
más feltételrendszer mellett, és teljesen más 
körülmények zajlottak le. 
 
Összehasonlító ország-statisztikák 
 
Terület, népesség 
  Mivel ez az összehasonlítás csak a két ország 
nagyságrendi különbségeit ábrázolja, elég csak a 
népsűrűség arányait vizsgálni. Magyarországon 
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Forrás: Nemzetközi Statisztikai Évkönyv,2001 

1. ábra: Népsűrűség (2000) 
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egy picivel magasabb, köszönhetően, hogy a 
népesség csak háromszor nagyobb, míg a terület 
ötször. 
 
Népesség alakulása 
  Egy hosszabb idősort vizsgálva rögtön 
szembeötlő a különbség a népesség 
alakulásában. 

 
Magyarországban megfigyelhető, hogy a ’90-es 
évektől kezdődően egy folyamatos elnéptelenedés 
kezdődik meg, ami szinte csak fokozódni tud. 
Ezzel szemben Spanyolországban, ellentétes 
folyamatok játszódnak le. 

 
Itt egy folyamatos népesség-növekedés 
jelentkezik, köszönhetően az un. „második 
gyarmatosításnak”. Sok a bevándorló az újra 
meghódított területekről – Dél-Amerikából. 
 
Foglalkoztatottság  
  A következő két diagramból kitűnik, hogy a két 
ország foglalkoztatottsági szerkezete hasonló. 
Nagyságrendi eltérés nem tapasztalható, csak 1-2 
százalékpontos változás vehető észre a 

szolgáltatási és mezőgazdasági szektor terhére. 
Tehát azt megállapíthatjuk, hogy az ágazati 
szektorok megoszlása hasonló, egy kis mértékben 
a mezőgazdaság, és a szolgáltatási szektor felé 
mozdult el Spanyolországban, ami talán annak 
köszönhető, hogy egyrészről nagy földterülettel 
rendelkezik, ami alkalmas mezőgazdasági 
termelésre. Másik részről – akár csak 
Magyarország – az ipar jelentősen csökkent az 
utóbbi időben, és helyét fokozatosan a tercier 
szektor vette át. 

 
Munkanélküliség 

 
  Az ábrán látható, hogy az 1995. év mindkét 
ország számára fordulópontot jelent. A növekvő 
munkanélküliség abban az évben váltott 
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2. ábra: A magyar népesség alakulása  
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3. ábra: Spanyolország népességének 
változása - (millió fő) 
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4. ábra: Magyar és spanyol 
foglalkoztatottság megoszlása nemzet-ágak 

felé (1999) 
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5. ábra:  Munkanélküliségi ráta
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tendenciát, és csökkenő ütemet vett fel. Annak 
ellenére, hogy egyre kevesebb a munkanélküli 
Spanyolországban, még mindig elég magas a 
munkanélküliségi rátája, százalékpontokkal 
magasabb, mint az EU átlag. 
 
GDP volumenindexe 
  Számomra a legmeglepőbb ábrát adta a GDP 
vizsgálata során megszerkesztett grafikon. A GDP 
változását vizsgáltam 1990. évi bázissal. 

Szembetűnő, hogy a két görbe szinte teljesen 
párhuzamos. Ez azt jelenti, hogy 1990-hez képest 
a két ország évről-évre ugyanolyan ütemmel 
fejlődött – a GDP-jük alapján. Ez is azt mutatja, 
hogy érdemes a két országot összehasonlítani. 
Számunkra negatív eredmény, hogy 1994-ben a 
GDP értéke csak a ’90 évinek a 80%-át érte el, és 
csak ’99-re értük el a 100%-ot. 

 
Asturias bemutatása 
 

Asturias

Spanyolország  
Forrás: Az Európai Unió Gazdaságföldrajza 

7. ábra: Asturias elhelyezkedése 

  Asturias-tartomány Spanyolország északi részén 
található. 334 km-es partszakasszal rendelkezik, 
így a halászat jelentős szerepet játszik a régió 
életében. 
Alapvetően három területre tagozódik: Nyugatra, 
Középre és Keletre. Gazdaságilag legaktívabb 
rész a Közép, ami az összterület 29%-át, és a 
népesség 80%-át teszi ki. 

Ezen a területen az aktivitás miatt nagy a 
népsűrűség, s ez még tovább is fog nőni a 
peremrégiókból való migrációnak köszönhetően. 
A középső régióban további három lényeges 
szubrégiót fedezhetünk fel.  
  A Gijon, Aviles központú városi jellegű régióban 
főleg az acéltermelés volt az elsődleges 
jövedelemforrás. Ez a régió, olyan kapacitással 
rendelkezett az EU csatlakozásuk (1986) előtt, 
mint a ’80-as években Magyarország maximális 
termelésének háromszorosa. 
  Mieles, Langreo központú rész inkább bányászati 
kistérség és egyben a vidéki jelleg megtestesítője. 
A két település környékén jelentős számú, és ma 
is működő bánya található. 
A harmadik szubrégió, Oviedo, egy szolgáltatási 
góc, amely megteremti a kapcsolatot a bányászat 
és a nehézipar között, ezért is tolódhatott el a 
gazdasága a tercier szektor felé. 
  Rögtön szembetűnő a hasonlóság Asturias és B-
A-Z megye gazdasági térszerkezete között. 
Mindkét régió ipari régió, amiket jelentősen 
szanáltak az idők folyamán, gazdasági válságba 
sodorva ezzel a térséget. 
  Még mielőtt kitérnék a két régió elemzésére, 
fontos elmondanom, hogy a két térség 
összehasonlítása során problémát okozhat a 
NUTS rendszerbe való besorolás. 2001 
februárjától a NUTS besorolási korlátokat a 
népesség számához mérik. Tehát a NUTS I. régiót 
3 és 7 millió fős népesség számhoz, a NUTS II.-t 
800ezer és 3 milliós népességszámhoz, míg a 
NUTS III.-t 150 és 800ezer fős népességhez 
kötötték. Jelen esetben ez azért jelent problémát, 
mivel Asturias tartomány népességszáma szerint a 
NUTS II. régióba tartozik, míg B-A-Z megye a 
NUTS III-as szintbe. Létezik a NUTS II.-es 
Asturiason belül egy NUTS III.-as Asturias is, de a 
határaival az ott élők sincsenek tisztában. A 
későbbi kutatásaim során szeretném ezt a kérdét 
tisztázni. 
  Mivel két régió összehasonlításánál 
elengedhetetlenül fontos, hogy ugyanazon régió-
besorolásba essenek, ezért a vizsgálataim során – 
egyelőre – belevonom a NUTS III.-as Észak-
Magyarországot is. 
 
Régió-statisztikák 
 
Terület, népesség 
  A területre vonatkozó adatok jól mutatják, hogy 
nagyságrendileg Asturias B-A-Z megye és Észak-
Magyarország között helyezkedik el. A népesség 
számából (1999) egyértelművé válik a régiók 
NUTS rendszerbe való besorolása. A 
népsűrűségre vonatkozóan megállapíthatjuk, hogy 
közel azonos Borsodban és Asturiasban.  
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1. táblázat 
Asturias, Borsod területe, népessége 

Népesség Népesség megoszlása 
(1000 fő)  Terület  

1000 km2 
1000 fő Népsűrű- 

ség fő/km2 
Változás % 

’80-’90 Férfi Nő 

Asturias 10,6 1081,8 102,1 - 0,1 519,5 562,3 

B-A-Z. 7,25 729,97 100,7 - 1,6 351,4 378,6 

Észak Mo. 13,3 1269,1 95,4 609,1 660,1 

Forrás: Spain in Figures, Nemzetközi Statisztikai Évköny, 1999 
 
(Kutatásaim során ki szeretnék térni a NUTS 
rendszer besorolási mutatószámának vizsgálatára, 
mivel érzésem szerint célszerűbb a népsűrűséget 
figyelembe venni.) Érdekes arány, hogy a férfiak-
nők aránya mindegyik vizsgált régióban közel 
azonos. 

2. táblázat 

A két régióközpont népességének 
összehasonlítása 

 Népesség 1000 fő 

Oviedo 199,549 
Miskolc 172,352 

Forrás: Spain in Figures, Nemzetközi Statisztikai Évköny, 1999 
 
A vizsgált régiók központjaiban elők száma 
minimálisan eltér, ami talán annak köszönhető, 
hogy míg Borsodban jelentős az elvándorlás a 
Budapest felé, addig Asturiasban ez nem jellemző. 
 
Foglalkoztatottság, munkanélküliség 

3. táblázat 
Asturias és Borsod foglalkoztatottsága és 

munkanélküliségi rátája 
Foglalkoztatottság 

 Mezőgaz- 
daság, % 

Ipar, 
% 

Szolgálta- 
tás, % 

Munkanél-
küliség, %

Asturias 16 34 50 16,2 
B-A-Z. 12,8 45,3 41,9 13,1 
Észak Mo. 13,2 44,8 41,3 11,5 
Forrás: Spain in Figures, Nemzetközi Statisztikai Évköny, 1999 
 
A foglalkoztatottság szektoronkénti eloszlása 
valamelyest más képet mutat a térségekben. Míg 
Észak-Magyarországban és Borsodban közel 
azonos arány tapasztalható, addig Asturiasban a 
szolgáltatási szektor felé mozdul el az arány. Ez 
annak köszönhető, hogy ott évekkel korábban 
ment végbe a nehézipar leépítése, és ezáltal 
hamarabb és eredményesen változott a 
foglalkoztatottság. Véleményem szerint B-A-Z 
megye is ezt az utat fogja járni. A különbség másik 
oka lehet a munkanélküliség is, hiszen Asturiasban 
magasabb, mint Borsodban. Tehát azért lehet 
alacsonyabb a foglalkoztatottság az ipari 
szektorban, mert sok ebből a szektorból származó 
munkanélküli. 
 

3. táblázat 

 Asturiasban illetve Borsodban lévő vállalkozások 
száma 

 Vállalk. Száma, db 

Asturias 46.612 
B-A-Z. 38.102 
Észak Mo. 69.871 

Forrás: Spain in Figures, Nemzetközi Statisztikai Évköny, 1999 
 
 
Érdekes mutatószám két régió összehasonlítására 
a vállalkozások száma, ami azt is megmutatja, 
hogy mennyire van vállalkozási kedvük az ott 
élőknek. Ha az egyforma besorolású régiókat 
veszem figyelembe, Észak-Magyarországon 
sokkal több vállalkozás létezik, mint Asturiasban. 
Remélhetőleg ez azt jelenti, hogy a régiónkban 
élők bátrabbak, és nyitottak az újra, elősegítve 
mind maguk, mind a régió gazdagodását. 
 
Összefoglalás 
  Az eddigi kutatásaim alapján megállapítható, 
hogy Asturias és B-A-Z megye összehasonlítása 
az elmúlt évtizedben végbement gazdasági-
társadalmi hasonlóságok, a nehézipari válság 
kezelésének tapasztalatai miatt érdemes folytatni. 
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