
 
 
DR. VARJÚ VIKTOR 

Az északír fejlődés ágazati és területi sajátosságai  
a megbékélést követően 

Bevezetés 

A brit birodalom fejlődésében és a gyarmatosításban mindig fontos szerep jutott a brit 
identitás és kultúra terjesztésének. Az angolszász kultúra expanziója hol több, hol keve-
sebb sikerrel járt. (Az előbbire példa Új-Zéland és Ausztrália, az utóbbira pedig India.) 
VIII. Henrik azon intézkedése óta, amely Írországot Angliához csatolta, az írek folyama-
tosan ellenálltak a brit nyomásnak, és a teljes függetlenség elérésére törekedtek. A vallás 
és a vallási motívumok – azonkívül, hogy a 20. századi kettéosztottságban markáns sze-
repet játszottak – az északír problematika szimbólumaivá is váltak. Az 1916-ban húsvét-
kor kezdődött fegyveres konfliktust és válságot 1998-ban a nagypénteki megállapodás 
zárta le.  

Az Európai Gazdasági Közösséghez történő csatlakozás az Ír Köztársaság számára 
kiemelkedő lehetőségeket biztosított. A piaci kereslethez igazodó munkaerőképzés, a 
nyugat-európai átlagtól elmaradó bérszínvonal, a harmadik és negyedik szektor megho-
nosítása, a költségelőnyök, a közösségi források (elsősorban infrastrukturális fejleszté-
sekre vonatkozó) kihasználása, valamint a külföldi (főként amerikai) befektetések azt 
eredményezték, hogy a 2000-es évek végi gazdasági válságig a „kelta tigris” a fejlett 
tagállamok közé tartozott (Probáld–Szabó 2007). Észak-Írország helyzetén azonban nem 
segített ilyen mértékben az Egyesült Királyság uniós csatlakozása, noha ez az országrész 
korábban fejlettség tekintetében az Ír Köztársaság felett állt. Ennek oka, hogy a nemzeti-
ségi és felekezeti válságnak, valamint a harci cselekményeknek gyakran északír területek 
voltak a színterei, különösen a főváros, Belfast és a második legnagyobb város, Derry/ 
Londonderry1. Így a regionális fejlesztési kérdések háttérbe szorultak. 

Vajon az 1998-as nagypénteki megállapodás pozitív hatással volt-e Észak-Írország 
fejlődésére? Javította-e a területi fejlesztési lehetőségeket a megegyezés és a kialakuló 
regionális önkormányzatiság? A válasz elsőre igen lehet, hiszen az 1998 után létrejött 
politikai és társadalmi konszenzus lehetőséget teremtett a dinamikus fejlődésre, azonban 
figyelembe kell venni, hogy a megosztottság nem az egyetlen tényező, ami befolyásolja a 
mai állapotot és a jövőbeli trendeket.  

Tanulmányom célja, hogy áttekintő képet adjon Észak-Írország társadalmi-gazdasági 
helyzetéről, folyamatairól, fejlődési sajátosságairól, elsősorban a megállapodást követő 

 
1 A város angol neve Londonderry, míg ír neve Derry. Ez a szimbolikus névvita is végigkísérte a válság időszakát. 2002-

ben azonban Derry/Londonderry városi tanácsa a város mindkét nevének használatát egyenrangúnak ismerte el (Dies–Hayward 
2008). 



262 DR. VARJÚ VIKTOR  

10 éves időszakra. Az 1998-at megelőző időszakra vonatkozó adatokat is megjelenítet-
tem, amennyiben elérhetők és relevánsak voltak, hogy jobban értelmezhetővé váljon a 
változás.   

Társadalmi-gazdasági helyzetkép 

Történeti mérföldkövek 

A nagypénteki megállapodás egy több mint 80 éves válság lezárásának legfontosabb 
mérföldköve volt. 1916-ban, amikor az írek felismerték, hogy az I. világháború még 
évekig eltarthat, és az angolok emiatt nem tudják erőiket az Ír-szigetre összpontosítani, 
felkelés tört ki Dublinban, Írországot pedig független köztársasággá nyilvánították. Bár a 
felkelést az angolok leverték, a sorozatos csatározások odáig fajultak, hogy Nagy-
Britannia 1922-ben kénytelen volt domíniumi rangot adni az úgynevezett Ír Szabadál-
lamnak, amely 1937-ben Ír Köztársasággá alakult, majd 1949 húsvétján kilépett a Brit 
Nemzetközösségből. 

1922-ben az Ír-sziget északkeleti része, a történelmi Ulster tartomány, ahol a katoli-
kus írek mellett nagyrészt protestáns (jellemzően anglikán és presbiteriánus), skót és 
angol eredetű lakosság élt, a Nagy-Britanniához való csatlakozást választotta. Ettől kezd-
ve a sziget kettéosztottsága állandó ellentétek forrásává vált, ami nemcsak az északír 
területeken (elsősorban Belfastban és Londonderry/Derryben) manifesztálódott, hanem 
az IRA2 merényleteinek következtében a Brit-főszigeten (például Londonban) is megje-
lent. Az Ír-szigeten fennálló északír–ír kettősség az 1998-as megegyezéstől kezdődően 
folyamatosan oldódott fel. A 2000-es évek eleji IRA-leszerelési huzavonák és a független 
nemzetgyűlésben, a Stormontban történő lassú hatalommegosztási alkuk végül 2007-ben 
elvezettek a Sinn Fein („Mi magunk” ír republikánus párt) és a Demokratikus Unionista 
Párt (DUP) vezetőinek történelmi találkozójához, ahol a felek megegyeztek a hatalom-
megosztás és a kormányzás módjában. A történelmi egyezség 2007. május 8-án lépett 
hatályba, amikor Ian Paisley tiszteletes (DUP) és McGunniess (a Sinn Fein politikusa, 
korábbi IRA-vezető) esküt tett mint az északír parlament miniszterelnöke és annak he-
lyettese. 2010-ben a közigazgatást követően a rendfenntartás és az igazságszolgáltatás is 
(újra) északír irányítás alá került. Ezzel a lépéssel végérvényesen elszakadt Észak-
Írország közvetlen irányítása Londontól (Dies–Hayward 2008, Ellis 2005, Horváth 1997, 
Probáld–Szabó 2007, Belfast Telegraph, www.irishtimes.com; http://www.infoplease. 
com/ipa/ A0108101.html). 

Demográfiai háttér 

Észak-Írország mai területe 13 843 km2, népessége több mint 1,7 millió fő, amelyből 
mintegy 270 ezer ember él a fővárosban, és 600 ezer fő annak agglomerációjában, Nagy-
Belfastban (Probáld–Szabó 2007).  

 
2 Irish Republican Army (IRA). Az 1919–22-es függetlenségi háborút követően 1922-ben vette fel a korábbi hadsereg el-

nevezését az a gerillaszervezet, amely az 1921-ben aláírt angol–ír egyezményt nem fogadta el. 1969-től „ideiglenes” 
Provisional IRA név alatt működött a szervezet, és végül 2005-ben jelentette be leszerelését.   
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A 19. században az élesedő külföldi verseny, a sziget relatív túlnépesedése és a bur-
gonyavész okozta gyenge termések nyomán bekövetkezett éhínség a népesség csökkené-
séhez vezetett (Probáld–Szabó 2007). A népességcsökkenést összességében a kivándor-
lás, a rurális területeken pedig az iparosodást kísérő foglalkozási átrétegződésnek kö-
szönhető városba költözés idézte elő.  

A 20. század népesedési trendjeire az 1950-es évekig tartó kivándorlás és a századot 
végigkísérő etnikai/politikai/felekezeti ellentét volt befolyással. A népességnek az 1920-
as évekig tartó lassú növekedését az Ír Köztársaság függetlenségének kikiáltása után 
visszaesés (erőteljes kivándorlási hullám) törte meg, amelyet további lassú, meg-
megtorpanó emelkedés jellemzett az 1970-es évek elejéig. A népesedési trendet az 1980-
as évek stagnálása után az 1990-es évektől ismét növekedés jellemzi (1. táblázat) (hason-
lóan az Egyesült Királysághoz), ami részben a politikai és gazdasági válságnak, részben a 
szerkezetváltozás okozta sokk befejeződésének köszönhető. A külföldi bevándorlás egé-
szen a 2000-es évek közepéig (a politikai-etnikai válság teljes lezárásáig) nem volt szá-
mottevő mértékű.  

1. táblázat 
Észak-Írország népessége, 1980–2009 

 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009 
Népesség (ezer fő) 1557,9 1557,8 1586,1 1645,3 1697,7 1725,2 1788,9 

Forrás: Eurostat és NISRA (Northern Ireland Statistics and Research Agency) adatai alapján a szerző szerkesztése. 

Észak-Írország területének vallási megosztottságát nézve látható, hogy a protestáns 
részek a régió északkeleti részébe, Belfastba és vonzáskörzetébe, míg a katolikus térsé-
gek Észak-Írország nyugati részébe koncentrálódnak (1. ábra). 

1. ábra 
Észak-Írország vallási megosztottsága, a két valláshoz tartozók aránya, 1991 
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Forrás: www.irelandstory.com. 
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Az 1990-es évek végétől Észak-Írország az egyik legnagyobb természetes szaporodá-
si rátával (6 ezrelék) rendelkező régió, kétszeresen meghaladva az Európai Unió átlagát. 

A bevándorlás különösen érezhetővé vált 2007–2008-ban. A Belfastban készült inter-
júk3 alapján elmondható például, hogy az indiai családok száma 2006–2008 között meg-
négyszereződött. Hasonló trend figyelhető meg az újonnan csatlakozott országokból 
bevándorlóknál. Ez elsősorban a kisgyermekes és a huszonéves populációból tevődik 
össze. Amellett, hogy 2004-ig a nettó migrációs statisztikai adatok folyamatos negatív 
trendet mutattak, 2004-től ugrásszerű növekedés volt megfigyelhető, és a statisztikai 
mutató erős bevándorlást jelzett. A NISRA4 mérései alapján 2004. május 1. és 2007. de-
cember 31. között több mint 26 ezer ember érkezett Észak-Írországba az újonnan csatlako-
zott országokból. A 17–19 éves északír népességen belül azonban megfigyelhető egy nega-
tív migráció (stabilan –1500 és –2500 fő/év között), amely évtizedek óta nem változott.5 
Ennek magyarázatát a tradicionális ír társadalmi szokásokban találjuk (’sending’ society), 
amelyek szerint a középiskolát frissen végzett fiatalokat a szülők az Egyesült Államokba, 
illetve Britanniába küldik „szerencsét próbálni” és továbbtanulni (Cairns 2008). 

Az Egyesült Királyságba irányuló, 2004 utáni lengyel migráció Észak-Írországban is 
megfigyelhető, amelynek egyik érdekes jelensége a lengyel katolikus rendőrök megjele-
nése az északír rendőrségben. Ez a protestáns és a katolikus közösség megbékélését is 
szolgálhatja.6 A válság a népesség területi szegregációjában is megnyilvánult. Ez első-
sorban Belfastban szembetűnő, ahol külön katolikus és protestáns negyed alakult ki. 

Településrendszer és területi közigazgatás 

Észak-Írország településszerkezete kettős képet mutat. A keleti partvidéken, a dominán-
san urbanizált belfasti városrégióban (Belfast Metropolitan Area7) Észak-Írország lakosa-
inak több mint harmada él. Az ország vidéki, rurális térségét egyedül a körülbelül 90 ezer 
fős északnyugati Derry/Londonderry töri meg. Ezenkívül még egy 50 ezer főt meghaladó 
település található a régióban, Craigavon, amely lakosságszámban megközelíti a 60 ezer 
főt. A vidékies és városias kettősséget a népsűrűség különbségeivel a 2. ábra mutatja. 
Észak-Írország az Egyesült Királyság legkevésbé urbanizált régiója. A (belfasti régión 
kívüli) vidék 51 fő/km2-es népsűrűségével az EU-n belül is az alacsony népsűrűségű 
vidéki területek közé tartozik. 

A területfejlesztés politikája a belfasti központ mellett az úgynevezett független váro-
si központok (urban hub) hálózatára épül, benne tradicionális kereskedelmi központokkal 
(10–30 ezres lakosságszámmal), valamint 5–10 ezer fős kisvárosokkal. Vannak olyanok, 
amelyek funkcióik és szolgáltatásaik révén kiemelkednek a többi, hasonló méretű város 
közül, kistérségi központként funkcionálnak, gyakran százezres népességű térségeket 
ellátva (Regional Development Strategy (RDS) 2025, 2001).   

 
3 Az interjúkat a szerző készítette, az adatok nem statisztikaiak, azonban a Belfastba bevándorolt indiai munkavállalókkal 

készített mélyinterjúk alapján a trendekre jó biztonsággal lehet következtetni. 
4 Northern Ireland Statistics and Research Agency. 
5 A NISRA különböző statisztikái–www.nisra.gov.uk. 
6 http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1539268/N-Ireland-police-turn-to-Polish-Catholics.html 
7 A területfejlesztés ezt a fogalmat használja a belfasti agglomerációra. 
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2. ábra 
Észak-Írország népsűrűsége, 2007 
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Forrás: NISRA-adatok alapján saját szerkesztés (rajz: Fonyódi Valéria). 

Az északír szakirodalom a belfasti városrégión kívüli területeket vidéki területnek tekin-
ti, ami földrajzi és gazdasági tényezőkből fakad. A területfejlesztési, vidékfejlesztési, vala-
mint a közösségi részvételre alapuló fejlesztési rendszernek valóban szüksége van a 
hálózatiságra, hiszen a széttagolt településrendszerben a több mint egymillió vidéki lakos-
nak csak mintegy harmada lakik nagyobb (10–30 ezres) városokban, negyedük kisvárosban 
vagy falun, 45%-uk pedig tanyás jellegű vidéken (open countryside) él (2. táblázat). 

2. táblázat 
Az északír városhálózat elemei nagyság szerint, 2008* 

Településtípusok A népesség száma, fő Megoszlás az összes %-ában 

Nagyobb városok (10–30 ezer fővel) 347 628 31,4 
Kisvárosok (10 ezer fő alattiak) és falvak 257 152  23,3 
Nyitott (tanya jellegű) vidék 501 479  45,3 

Összesen 1 106 259  100,0 

* Belfast és Derry nélkül. 
Forrás: NISRA 2008.  

Ha a településszám területi megoszlását nézzük, elmondható, hogy az a fejlettségi 
szinthez hasonlóan alakul. A legtöbb települést a keleti partvidéken, illetve Belfasthoz 
közel találjuk, míg a nyugati, délnyugati kevéssé fejlett területek egyben településhiányo-
sak is. 

Az angol területi igazgatás, bár a helyi önkormányzati rendszerre épül, a valóságban 
meglehetősen centralizált. A helyi kormányzatokat és tevékenységüket először az 1835-
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ös, a helyi kormányzatokról szóló, majd az 1888-ban a megyei szintet szabályozó törvény 
definiálta részletesen (Korponai et al. 1997). Az 1973-tól érvényes helyi kormányzati 
struktúra 26 járásra/kistérségre osztja Észak-Írországot, ami az európai statisztikai beosz-
tás LAU 1 szintjének felel meg (3. ábra). 

3. ábra 
Észak-Írország statisztikai területi beosztása, 2008 

 
Forrás: http://www.statistics.gov.uk/geography/downloads/NINUTS.pdf. 

A közszolgáltatások tekintetében azonban különböző felosztásokat találunk. Így eltér 
például az oktatási és könyvtári ellátás szervezésének területi beosztása, de különbözik az 
egészségügyi és szociális ellátórendszer területi lehatárolása is. Éppen ezért 2005-ben az 
illetékes minisztériumok a területi és ellátási beosztás újjászervezését és egységesítését 
tűzték ki célul (Review of Public Administration Implementation). Az új közigazgatási, 
területi beosztást 2008 őszén fogadták el (4. ábra) azzal, hogy a reformokat legkésőbb 
2011-ig végrehajtják, és létrehoznak egy 11 körzetből álló térségi lehatárolást, amely 
jobban megfelel a lakosság területi eloszlásának, és a szűkítés miatt kevéssé lesz elapró-
zott, tekintettel az egyes kerületekhez tartozó népesség számára. Ennek megfelelően a 
2009-re esedékes helyi önkormányzati választásokat az Északír Miniszteri Hivatal 2011-
re halasztotta, így a választások már az új közigazgatási rendszerben történnek.8 
 

8 http://www.rpani.gov.uk 
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4. ábra 
A 2011-től érvényes egységes közigazgatási és közszolgáltatási területi beosztás 

 
Forrás: http://www.rpani.gov.uk. 

Gazdasági jellemzők 

Ha az elmúlt évtized(ek) társadalmi-gazdasági hatótényezőit vizsgáljuk Észak-
Írországban, akkor sorra vehetjük azokat, amelyek a Brit-szigetekre is érvényesek. A 
különbség csak annyi, hogy a depresszió a régiót még érzékenyebben érintette, hiszen az 
egy főre jutó GDP még az 1990-es években is alig haladta meg az Egyesült Királyság 
átlagának háromnegyedét (Horváth 1997). Az elmúlt időszakban annyi változás történt, 
hogy az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számolt GDP-érték mindkét területen (az 
Egyesült Királyság és Észak-Írország tekintetében is) tíz év alatt a duplájára nőtt, azon-
ban a köztük lévő különbség 2005-ben továbbra is megmaradt az 1995-ös szinten. A 
növekedés mértéke 2005–2007 között mindkét területen egyformán 10%-os volt.9 Annak 
ellenére, hogy Észak-Írország az EU27 egy főre jutó GDP-értékének 91%-át érte el 2007-
ben, az Egyesült Királyság átlagának ez mindössze 81%-a. Ezeknek a számoknak két 
értelmezése is megadható. Egyrészt Észak-Írország az elmúlt tíz évben együtt tudott 
fejlődni az Egyesült Királysággal, vagyis a lemaradás nem növekedett tovább. Ezt tá-
masztják alá a frissebb makrogazdasági adatok is, amelyek szerint a bruttó hozzáadott 
érték nominális 3,8%-os változása hasonló az Egyesült Királyság 3,9%-os változásához 
(NI Economic Performance 2007). Másrészt a regionális politika továbbra sem tudta 
felzárkóztatni a 20. század végén hátrányos helyzetben lévő északír régiót. Ennek egyik 
 

9 Eurostat-adatok. 
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egyértelmű oka az 1998-as „kiegyezést” követő lassú politikai közeledés. A másik ok a 
válság okozta megkésettségből adódóan az, hogy a korábbi, elsősorban nehézipari köz-
pontok rehabilitációja, a szerkezetváltás következményeinek kezelése lassabb volt, mint a 
hasonló nehézségekkel küzdő főszigeti régiók (például az északnyugati régió) felzárkóz-
tatása. A regionális politika és konvergencia gyengeségét jelzi továbbá, hogy a korábbi 
bányászathoz és nehéz- (valamint könnyű-) iparhoz kapcsolódó északnyugati régió (Li-
verpoollal és Manchesterrel) gazdasági szerkezetváltozást követő felzárkóztatása is hi-
ányt szenved, hiszen ennek a NUTS 2-es régiónak az elmúlt tíz év országos átlagához 
mért lemaradása mintegy 4%-kal még nőtt is (3. táblázat).  

A tercier szektor, az informatika, a vegyipar előretörése Észak-Írországban is megfi-
gyelhető volt, ám a nemzetközi kapcsolatrendszer a politikai válság miatt háttérbe szo-
rult, a külföldi befektetők kevéssé találták vonzónak a térséget.  

3. táblázat 
Az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számolt GDP alakulása, 1995–2005 

Megnevezés 1995 2000 2005 
Változás 
 2005-re 

(1995=100,0) 

Egyesült Királyság (átlaga), PPP 16 337,7 22 259,3 26 714,9 163,5 
Észak-Írország, PPP 13 100,0 18 100,0 22 000,0 167,9 
Északnyugat (Egyesült Királyság), PPP 14 831,6 19 805,4 23 335,0 157,3 
Északnyugat az Egyesült Királyság %-ában 90,7 90,0 87,4 
Észak-Írország az Egyesült Királyság %-ában 81,3 81,2 81,3 

Forrás: Az Eurostat adatai alapján a szerző szerkesztése. 

A gazdasági tényezők közül a legmarkánsabb hatása a dezindusztrializációnak volt. 
A belfasti Titanic negyed hajógyárainak leépülése, a halászkikötőkhöz kapcsolódó hal-
feldolgozók számának visszaesése a városok mellett a rurális térségeket is sújtotta. 
A halfeldolgozó-épületek, a kikötők és a kiszolgálóépületek üresen maradtak, a munka-
nélküliség pedig megnövekedett a rurális térségekben. A rehabilitáció a 2000-es években 
indult meg dinamikusan. A halászkikötők kiszolgálóépületeit lakásokká alakították, a 
fejlesztések erős, közösségi részvételre épültek. A Titanic negyed rehabilitációja folya-
matos. Az itt épülő lakóparkok mellett a Queen’s University innovációs központja is 
helyet kapott. 

Ha a külföldi tőkebefektetéseket (FDI–Foreign Direct Investment) vizsgáljuk az 
Egyesült Királyságban, azt láthatjuk, hogy a 2000/01-es üzleti évtől kezdve Észak-
Írország erőteljes pozíciót töltött be az egymillió főre jutó sikeres tőkebefektetések tekin-
tetében. A 2004/05-ös üzleti évben a negyedik legerősebb régió volt a királyságban, 
csupán London, Északkelet és Délkelet előzte meg. 2000–2005 között Észak-Írországban 
az egy évre jutó sikeres külföldi tőkebefektetési projektek száma 64%-kal növekedett, 
ami abban az időszakban a negyedik legmagasabb növekedés volt a királyságban. A 
külföldi tőkebefektetések elsősorban az informatikát és a pénzügyi szektort érintették, az 
invesztíció 60%-a e két szektorban történt (FDI Report 2008). A trendből tehát látható, 
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hogy az 1998-at követő időszak komoly lehetőséget biztosított Észak-Írország számára.10 
A pénzügyi szektor itteni dominanciája azonban azt eredményezheti, hogy a 2008-as 
gazdasági válság hatása erőteljesebben mutatkozik meg e téren.    

A 2008 utáni időszak gazdasági válsága érzékenyebben érintette Észak-Írországot, 
mint az Egyesült Királyság egészét. Minden foglalkoztatási mutató romlása nagyobb 
arányú, mint az Egyesült Királyság átlaga. A 2008–2009-es időszakban 6%-kal csökkent 
az építőipar, 12,5%-kal a gyáripar és 2%-kal a szolgáltatóipar teljesítménye (Eurostat, 
UK National Strategic Report 2009). 2008-ban az egy főre jutó GDP visszaesése a ki-
rályságban 12 százalékpontos, Észak-Írországban pedig 13 százalékpontos volt.11  

Az etnikai-politikai válság rendezésének elindítása kétségtelen szerepet játszott az 
elmúlt bő évtized gazdasági szerkezetváltozásában, a hatások és a trendek – éppen a 
megkésettségből adódóan – mások, mint a többi nyugat-európai országban vagy éppen az 
Egyesült Királyság egyéb régióiban. Például az ipari termékek exportja egy évtized alatt 
megduplázódott.  

A turizmusban is tetten érhető a válság és a béke hatása. Ahogy az 5. ábra mutatja, a 
vendégéjszakák számának megugrása figyelhető meg 2000-ben, amikor a megegyezést 
követően bezárta kapuit a politikai foglyairól hírhedté vált Maze börtön, megkezdődött az 
IRA leszerelése, valamint megalakult az első koalíciós kormány. 2001 őszének újabb 
véres eseményei12 azonban ismét visszavetették a turizmust. 2006-tól a turizmust újra 
folyamatosan emelkedő trend jellemzi a turisztikai hivatal13 jelentései szerint. E szervezet 
előrejelzése alapján a turizmus lehet a közeljövő egyik húzóágazata Észak-Írországban. 
Ezt a változást bizonyítja az a tény, hogy épp a megkésettség miatt, de már a teljes béke 
reményében az utolsó „hivatalos” válságévhez (1997) képest 2007-re az északír vendég-
éjszakák száma több mint 70%-kal emelkedett, mialatt az Egyesült Királyságban ez a 
növekedés csak 11%-os volt.14  

5. ábra 
A vendégéjszakák számának változása az EU15 országaiban, az Egyesült Királyságban 
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Forrás: Eurostat-adatok alapján a szerző szerkesztése. 

 
10 Sajnos a szerző a külföldi tőkebefektetésekre vonatkozóan 2000-et megelőzően nem talált adatokat Észak-Írországra. 
11 Eurostat-adatok. 
12 http://cimkezes.origo.hu/cimkek/Eszak-Irorszag/index.html?tag=%C9szak-%CDrorsz%E1g&offset=90&hits= 100. 
13 Northern Ireland Tourist Board (NITB). 
14 www.nitb.com; Eurostat-adatok. 
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A gazdasági szerkezetváltás azonban nem írható teljességgel a válság rovására. Ha 
megnézzük az egyes ágazatok teljesítményét, akkor láthatjuk, hogy a növekedés minden-
hol egyértelmű, de a mértékben lényeges különbségek mutatkoznak (4. táblázat). A brut-
tó hozzáadott érték legkisebb növekedése az agrárágazatban és az iparban figyelhető 
meg. A bányászat nagymértékű növekedése elsősorban az építőiparhoz kapcsolódó ki-
termelésnek (kavics, homok stb.) köszönhető. A legnagyobb változások az építőiparban 
következtek be, itt is elsősorban a lakóházak, valamint a második otthonok építésében. A 
növekedés értelemszerűen magával hozta a közüzemi szolgáltatások növekedését is. (Itt 
kell megjegyezni, hogy a közüzemi szolgáltatásoknál a nagymértékű forgalomnövekedés 
elsősorban az energiaárak általános emelkedésének köszönhető, így a hozzáadott érték-
ben megjelenő, tompítottabb növekedés áll közelebb az ágazat tényleges növekedésének 
mértékéhez.)  

4. táblázat 
Az egy főre jutó termelési érték és bruttó hozzáadott érték változása ágazatonként 

 Észak-Írországban, 2006  
(2000=100,0 %) 

Megnevezés 

Mező- és 
erdő-

gazdaság, 
halászat 

Bányá-
szat 

Feldolgo-
zóipar 

Villamos-
energia-, 
gáz-, gőz-
és vízszol-

gáltatás 

Építő-
ipar 

Szolgálta-
tások Összesen 

Egy főre jutó termelési érték  131,0 167,0 130,2 276,0 181,2 119,3 123,6 
Egy főre jutó bruttó hozzáadott  
  érték  108,5 180,0 122,5 212,8 258,1 132,0 133,6 

Forrás: NISRA-adatok alapján a szerző szerkesztése. 

Az 1970-es években megindult szerkezetváltás eredményét és az elmúlt néhány évben 
zajló folyamatokat mutatja az 5. táblázat, amelyből az látható, hogy a primer szektor szere-
pe az északír gazdaság teljesítményében elenyésző. Az ipar által hozzáadott érték 2000 óta 
lezajlott 10 százalékpontos csökkenése meglehetősen nagy, ami elsősorban a feldolgozóipar 
további hanyatlásának jele. Bár a közüzemi szolgáltatások teljesítménye nominálisan növe-
kedett, az ágazatok közötti szerepére ugyanakkor ez még nem mondható el. A tercier ága-
zatnak van a legnagyobb súlya az északír gazdaságban, a 2008-as gazdasági válság is ezt a 
szektort érintette legkevésbé. A béke és a növekvő népesség hatása, valamint a gazdasági 
fejlődési potenciál az építőiparban jelent meg a legmarkánsabban. 

5. táblázat 
Egyes ágazatok részesedése a bruttó hozzáadott értékből, 2000–2006 

(százalék) 

Év 
Mező- és 

erdőgazdaság, 
halászat 

Bányászat Feldolgozó-
ipar 

Villamos- 
energia-, gáz, 

gőz- és vízszol-
gáltatás 

Építőipar Szolgáltatások 

2000 n. a. 0,5 35,2 3,7 8,1 52,7 
2001 0,6 0,6 30,9 5,3 10,5 52,1 
2002 0,5 0,6 28,9 2,9 11,9 55,3 
2003 0,4 0,6 28,8 3,1 11,7 55,4 
2004 0,3 0,6 27,7 3,1 11,7 56,6 
2005 0,4 0,6 25,9 3,1 13,7 56,3 
2006 0,4 0,6 25,0 2,8 14,7 56,4 
Forrás: NISRA-adatok alapján a szerző szerkesztése. 
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Mivel Észak-Írország ásványkincsekben szegény, ezért az ipari forradalom pozitív 
hatásai elsősorban a part menti kikötővárosokat érintették, a belső területek pedig a me-
zőgazdaságra voltak utalva. Az etnikai-vallási ellentét rányomta bélyegét a gazdasági és 
foglalkoztatási helyzetre is. A válság miatt a foglalkoztatás is elmarad az Egyesült Ki-
rályság átlagától. Ez a foglalkoztatásbeli leszakadás a mai napig érezhető. Az Eurostat 
adatai alapján Észak-Írország foglalkoztatási rátája közel 64%-os volt 2009-ben, ami 
ugyan csak 1 százalékponttal marad el az újonnan csatlakozott, alacsonyabb értékekkel 
rendelkező országok adatait is tartalmazó EU27 átlagától. Ugyanez az adat az Egyesült 
Királyságban 6 százalékponttal magasabb. 

Ha a foglalkoztatási szerkezetet vizsgáljuk, egyértelmű, hogy Észak-Írország sok te-
kintetben követi a nyugat-európai trendeket. Bár a földrajzi környezet a mezőgazdaság 
dominanciájának kedvez, az elmúlt évtizedekben ez az ágazat látványosan visszaszorult. 
Igaz ugyan, hogy a gazdasági szerkezetváltás hatására az ipari foglalkoztatottak száma 
1998 után erőteljesen csökkent (ami elsősorban a textil- és ruházati ipart érintette), azon-
ban az építőipari foglalkoztatottak száma növekedésnek indult (6. ábra). Ez a növekedés 
egyértelműen a politikai válság felszámolásához, valamint a magas természetes szaporo-
dáshoz köthető. Az északír fejlesztési szakembereknek éppen ezért szembe kell nézniük 
azzal, hogy a béke hatására kirobbanó építkezési kedvet megfelelően kezeljék, hiszen a 
népességnövekedés új otthonok építését követeli meg. A foglalkozási átrétegződés a 
fentiek okán tehát részben a megbékélésnek köszönhető.  

6. ábra 
Az iparban, az építőiparban és a szolgáltatószektorban foglalkoztatottak számának 
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Forrás: A DETI15 adatai alapján a szerző szerkesztése. 

A szolgáltatószektorban foglalkoztatottak száma 2008-ig szintén emelkedést mutat, 
de ez az emelkedés már a megbékélés előtt megkezdődött, a globális tendenciához iga-
zodva. Az adatokból az is kiderül, hogy a 2008-as válság sokkal nagyobb mértékben 
érintette az építőipart, az építőipari foglalkoztatottakat, mint a szolgáltatószektort. Ez 

 
15 Department of Enterprise, Trade and Investment. 
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utóbbiban a csökkenés kisebb mértékű, a visszaesést 2010-ben már stagnáló állapot kö-
vette.  

Agrárgazdaság 

A jelenlegi gazdasági rendszer telepítőtényezői részben a természetföldrajzi adottságok-
ban keresendők, így a kikötők gazdasági szerepe mellett véleményem szerint a mezőgaz-
daságot kell fejlesztőtényezőként, potenciálként számba venni, a minőségi és bioter-
mesztés erősítésével, annak ellenére, hogy a foglalkoztatottak arányában lényeges csök-
kenés történt. 

A mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya, valamint az agrárgazdaság teljesítménye 
minimális értéket mutat nemzetgazdasági szinten. A burgonyatermelés például az Egye-
sült Királyság átlagát nézve 2005-re az 1995-ben megtermelt érték 53%-ára, míg Észak-
Írországban 32%-ára csökkent. A gyümölcstermelés értéke az Egyesült Királyságban 
73%-kal növekedett, Észak-Írországban viszont nem változott.16  

Az említett hátrányok ellenére a mezőgazdasági bevételek az elmúlt 25 évben a dup-
lájukra növekedtek, azonban a tendencia közel sem lineáris. Az 1990-es évek közepi 
csúcsidőszakot a negyedik szektor felerősödésével párhuzamosan erőteljes visszaesés 
követte (a viszonylag magas termékszubvenciónak a 2000-es évek elejéig történt fenntar-
tása ellenére), amelynek oka elsősorban az energiaárak gyakorlatilag minden szektort 
elérő növekedésében, az olcsó külföldi élelmiszerek importjában keresendő (például új-
zélandi alma, chilei szőlő). Ezt támasztja alá az a tény is, hogy például az északír ener-
giaárak közül az elektromos energia ára Európában itt a hetedik legmagasabb, és a növe-
kedési tendencia is meghaladja az európai átlagot.17 Ez a trend az egész Egyesült Király-
ságban (és Európában is) érvényesül. Az élelmiszer-kereskedelmi adatokban az export–
import olló az 1990-es évek óta folyamatosan nyílik, vagyis 2005-ben az import 13,5 
milliárd fonttal meghaladta az export értékét. Az import mértékének növekedése mellett 
az élelmiszer-kereslet mértékének a növekedése is hasonló. A 2005. évi 23,4 milliárd 
font értékű élelmiszerimportnak a legnagyobb tételét, majdnem 24%-át (5,6 milliárd font 
import, 500 millió fontos export mellett) a zöldség és a gyümölcs teszi ki (Food Statistics 
Pocketbook 2007).  

Bár az 1980-as évek eleji recessziótól kezdve emelkedés figyelhető meg az aggregált 
mezőgazdasági bevételek alakulásában, a kilengéseket leszámítva 2009-ig csak az 1995-
ös szintet sikerült visszahozni (7. ábra). 

Ha a mezőgazdasági összkibocsátást nézzük, akkor nem találunk ilyen kiugró csök-
kenést a vizsgált 10 éves (1995–2005) intervallumban. A stagnálás mindenesetre azt 
jelenti, hogy a gazdasági (GDP-) növekedésben a mezőgazdaság nem vállalt jelentős 
szerepet, a mezőgazdaság teljesítménye – az ingadozásoktól eltekintve – nem változott 
(8. ábra). Az elmúlt 25 évben fejlődött az intenzív farmgazdálkodás, bővült a magas 
minőségű termékek előállítása, valamint csökkent a mezőgazdasági foglalkoztatottság (az 
intezifikációnak köszönhetően). Az átstrukturálódás és a diverzifikáció a hozzáadott érték 
növekedését is eredményezte.   

 
16 Eurostat-adatok. 
17 www.detini.gov.uk. 
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7. ábra 
A mezőgazdasági bevételek alakulása Észak-Írországban, 1981–2009 
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Forrás: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium, Észak-Írország, http://www.dardni.gov.uk/index/dard-

statistics.htm adatai alapján a szerző szerkesztése. 

8. ábra 
A mezőgazdaság teljesítményének változása 1995–2005 között  
Az Egyesült Királyság átlaga és Észak-Írország (1995=1,00) 
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Forrás: Eurostat-adatok alapján a szerző szerkesztése. 

Összehasonlítva Észak-Írországot az Ír Köztársaság határos régiójával, elmondható, 
hogy a tendencia hasonlatos. 2008-ig, a gazdasági válság kezdetéig az ír mezőgazdaság 
teljesítménye 1995-höz képest nem változott, de kiegyensúlyozottabb volt, mint Észak-
Írországban. 2009-ben azonban a mezőgazdasági teljesítmény 2008-hoz képest majd a 
felére csökkent, elsősorban a köztársaság déli területén történt erőteljes visszaesés miatt. 
Ugyanez a csökkenés Észak-Írországban 2008-ról 2009-re vonatkozóan „csak” kicsivel 
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több, mint 30%-os (pontosan annyi, mint az Egyesült Királyság átlaga), ami azt jelzi, 
hogy a gazdasági válságot az északír mezőgazdaság jobban tűrte az első évben, mint az 
ír.18  

Közlekedés, szállítás 

Az északír társadalom nagymértékben a közúti közlekedést használja. A fejlett úthálózat 
miatt az áruk 98%-a közúton jut el a felhasználókhoz. A személyszállításban szinte csak 
az egyéni közlekedés jelenik meg. A közúthálózat ráadásul két és félszer kiterjedtebb egy 
főre vetítve, mint Walesben vagy éppen Angliában. Ennek megfelelően a tömegközleke-
dés – különösen a vasúti – meglehetősen háttérbe szorul (9. ábra).  

9. ábra 
Az utaskilométer közlekedési módok szerint megoszlása Észak-Írországban,  

2004–2006 átlaga 
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Autóbusz Vasút Személyautó (taxival és furgonokkal együtt) Egyéb
 

Forrás: Draft Northern Ireland Travel Survey Report, 2004–2006. 

A személygépkocsik száma 1960 és 2000 között megnégyszereződött, 2003 és 2008 
között újabb 25%-kal bővült, a növekedés üteme pedig 1990 és 2000 között 10%-kal 
nagyobb volt, mint a brit átlagnövekedés. A gépjárművek területi megoszlása azonban 
egyenetlen, így a vidéki térségekben, az ország déli, délnyugati, nyugati területein élők 
ebben a tekintetben is hátrányba kerültek. A gépkocsik szerepének növekedését, valamint 
a tömegközlekedés alacsony szintjét jelzi az a tény is, hogy míg 1971-ben a Belfastban 
dolgozók 30%-a használta a közösségi közlekedést munkába járásra, addig ez az arány 
1999-re 15%-ra esett vissza.19 Az egyéni közlekedés dominanciája környezeti problémá-
kat is okoz, különösen a belfasti városrégióban.   

 
18 Eurostat-adatok. 
19 RDS 2025, 2001, http://www.ninis.nisra.gov.uk. 
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A (villamosítás nélküli) vasúti közlekedés a régió keleti felén érhető el, és elsősorban 
a napi ingázók eljutását hívatott biztosítani Belfastba (10. ábra). Ez alól kivételt képez a 
Belfast–Dublin-vonal, ahol a szolgáltatás az etnikai-politikai válságot követően újult 
erőre kapott. A vonalon a közlekedést 1997-ben újították meg, és a két üzemeltető, az ír20 
és az északír21 vasúttársaság létrehozta az Enterprise nevű közös vállalatot, amely azóta 
kizárólagosan üzemelteti az intercity-járatokat. A határon átnyúló közösségi közlekedés-
ben azonban nagyobb szerepe van – éppen a kiépítetlenség okán – az autóbusznak (24%-
kal többen utaznak buszon, mint vonaton a határon átnyúló forgalomban), amely elsősor-
ban a Dublini Nemzetközi Reptérre való utasszállításban játszik szerepet.22 Az északír 
vasúti közlekedés gyakorlatilag csak személyszállításra szorítkozik. 2004-ben a vasúton 
szállító utolsó cég (a Guiness sörgyár, amely napi rendszerességgel szállította söröshor-
dóit Dublinból Belfastba) is teljes egészében átterelte forgalmát a közútra költségeinek 
csökkentése érdekében.23  

10. ábra  
Észak-Írország közlekedési hálózata, 2008 

 
Jelmagyarázat: 1. Főközlekedési út; 2. Autópálya; 3. Vasút; 4. Nemzetközi jelentőségű repülőtér; 5. Helyi jelentőségű re-

pülőtér; 6. Nemzetközi jelentőségű kikötő; 7. A világörökség része. 

Észak-Írország négy repülőtere közül a legnagyobb a Belfast Nemzetközi Repülőtér –
2007-ben 5,2 millió utassal – elsősorban a nemzetközi forgalmat bonyolítja le. A (George 
Best) Belfast City Airport (2007-ben 2,1 millió utas) a legjelentősebb a belföldi (egyesült 
királysági) forgalomban. A belföldi forgalmat lebonyolító „fapados” légitársaságok is ezt 
 

20 Iarnród Éireann (IÉ). 
21 Northern Ireland Railways (NIR) 
22 CSO (Central Statistic Office, Ireland) -adatok. 
23 http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-303160/The-only-surviving-railfreight-service.html. 
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a repülőteret használják. Fontosabb reptérként vesz részt a belföldi (egyesült királysági, 
ír, valamint a szezonális nemzetközi) forgalomban Derry (2007-ben 428 ezer utas). 
Enniskillen reptere elsősorban sportcélokat szolgál, és magánrepülőgépek fogadására 
alkalmas. A légi forgalom tárgyalásakor meg kell említeni a dublinit is mint Észak-
Írország légi közlekedésében fontos szerepet játszó légikikötőt. A tengerentúlra ugyanis 
elsősorban innen indulnak járatok, valamint az etnikai-politikai válság miatt a dublini 
repülőtér (2007-ben 23,2 millió utas) sokkal nagyobb szerepet játszott a légi forgalom 
kiszolgálásában, mint a belfasti. Ennek megfelelően Belfast városközpont és a dublini 
repülőtér között több magáncég üzemeltet rendszeres buszjáratot.  

Az etnikai-politikai válság lezárultának hatása természetesen a repülőterek forgalmán 
is megmutatkozik. Míg az Egyesült Királyság reptereinek forgalma 1997 és 2007 között 
64,1%-kal emelkedett, addig ez az arány a legnagyobb belföldi forgalmat lebonyolító 
Belfast City Airporton 70,5% növekedést jelentett, a Belfast Nemzetközi Repülőtér for-
galma pedig több mint kétszeresére emelkedett. Derry légi forgalmának drasztikus növe-
kedése (1997 és 2007 között több mint 7,5-szeres) egyértelműen a válság lezárásához 
kapcsolható. A korábbi katonai reptér ugyanis már 1994-ben elnyerte mai, felújított és 
modernizált formáját24, a belföldi, majd a nemzetközi járatok beindítására azonban csak 
az 1990-es évek végén, a 2000-es évek elején kerülhetett sor.25 

Szigetországról lévén szó, az ír és az északír gazdaságban mindig is fontos szerepet 
játszott a tenger és a rátelepülő ipar. A két legfontosabb kikötőváros Belfast (amely 2005-
ben az árutonna-forgalom 56%-át kezelte) és a tőle északra, mindössze 40 km-re fekvő 
Larne (az árutonna-forgalom 23%-ával). A kikötőre települő iparágak fejlődését részben 
a gazdasági szerkezetváltás, részben a politikai válság egyértelműen visszafogta. A hal-
feldolgozó iparág szinte teljes egészében megszűnt, a politikai válság nyomai pedig meg-
látszanak az áru- és személyforgalmon is. Leépült a hajógyártás, a világhírű lenipar, 
valamint a skót kokszra és importált vasércre épülő kohászat is sokat vesztett jelentősé-
géből. A kikötőipar (például malom-, cukor-, dohányipar) még ma is számottevő. Az új 
iparágak között a repülőgépek és a villamos készülékek gyártása fontos (Probáld–Szabó 
2007), amelynek mérnöki, kutatás-fejlesztési bázisára a Queen’s University különös 
hangsúlyt fektet.  

Amellett, hogy az utóbbi időszakban nagymértékben növekedett mind az áru- (ahol a 
befelé irányuló forgalom több mint kétszer akkora, mint a kifelé irányuló), mind a sze-
mélyforgalom, a legutóbbi politikai változásokat is nyomon lehet követni a forgalom 
nagyságának éves alakulásában. Így az 1999-es fellendülést követően a 2000-es évek 
elején visszaesés történt mindkét forgalomban, majd 2004 után ismét 10%-os mértéket 
meghaladó növekedést produkáltak (Northern Ireland Ports Traffic 2005).  

Területi különbségek 

Észak-Írország fejlettsége területi egyenlőtlenséget mutat. A fejlettségi különbségek a 
földrajzi elhelyezkedésből fakadnak. Nincsenek megközelíthetetlen, nehezen járható 
hegyvidéki vagy mocsaras területei. Ásványkincsekben szegény a régió, viszont az év-

 
24 http://www.cityofderryairport.com. 
25 CAA- (Civil Aviation Authority) és CSO-adatok. 
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századok folyamán a kikötők közelében lévő területekre folyamatos fejlődés volt jellem-
ző, ami a területi különbségeknek ma is meghatározója.  

A legfejlettebb térség Belfast és széles agglomerációja, amelyet az északír területfej-
lesztés Belfast Metropolitan Areaként tárgyal (Belfast, North Down, Castlereagh, 
Lisburn, Newtownabbey, Carrickfergus). Itt él az északír lakosság egyharmada. A másik, 
Belfastnál kevésbé, de fejlett terület Derry kikötőváros és térsége a maga 300 ezer (2005) 
lakosával. 

Belfast dominanciáját mutatja a 6. táblázat is. Látható, hogy Észak-Írország átlagához 
képest Belfast kiemelkedik, gazdasági előnyét még tovább tudta növelni. Ezzel szemben 
Észak (Derry növekedése ellenére) gazdasági ereje arányaiban csökkent. A gazdasági 
válság első évében (2008-ban) nominálisan a belfasti régiók növelni tudták teljesítmé-
nyüket, míg a többi térség teljesítménye csökkenni kezdett. Külső-Belfast viszonylag 
alacsony gazdasági teljesítménye annak tudható be, hogy ez a terület dominánsan lakó-
funkcióval rendelkezik. 

6. táblázat 
Az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számolt GDP megoszlása Észak-Írország 

 NUTS 3 régióiban, 1995–2008 

1995 2000 2005 2008 

Terület GDP,  
PPP 

Észak-
Írország
=100,0 

GDP, 
 PPP 

Észak-
Írország
=100,0 

GDP, 
PPP 

Észak-
Írország
=100,0 

GDP,  
PPP 

Észak-
Írország 
=100,0 

Észak Írország  13 100 100,0 18 100 100,0 22 000 100,0 22 800 100,0 
Belfast 20 600 157,3 31 300 172,9 39 500 179,5 45 500 199,6 
Külső-Belfast 10 100 77,1 14 500 80,1 17 200 78,2 18 100 79,4 
Kelet 13 300 101,5 17 500 96,7 20 800 94,5 20 500 89,9 
Észak 11 000 84,0 15 100 83,4 17 600 80,0 16 800 73,7 
Nyugat és Dél 11 000 84,0 14 500 80,1 19 000 86,4 18 600 81,6 

Forrás: Eurostat-adatok alapján a szerző szerkesztése. 

A területi munkamegosztás adatai azt mutatják, hogy Észak-Írország nyugati fele 
(Észak, valamint a Nyugat és Dél régió) dominánsan mezőgazdasági terület, egyben a 
legelmaradottabb is. Az északír mezőgazdasági foglalkoztatottak (2009-ben az összes 
foglalkoztatott 2,8%-a) több mint 90%-a e két NUTS 3-as régióban él. A szolgáltatások-
ban foglalkoztatottak 60%-a a két belfasti, valamint a keleti régióban található. Az ipari 
foglalkoztatottak területi elhelyezkedése azonban hozzávetőlegesen egyenletes, amiből 
arra következtethetünk, hogy az ipar dominanciája háttérbe szorult (hiszen az összes 
foglalkoztatottnak csupán 11,5%-a dolgozik az iparban), és a fejlett régiókban (Belfast-
ban, Keleten) már nem ez a domináns ágazat. Tehát az ipar megjelenése jellemzően a 
helyi igények kiszolgálását biztosítja.  

A külföldi tőkebefektetések szempontjából is egyértelmű Belfast és mellette Derry 
kiemelkedő helyzete. 2002 és 2007 között a külföldi tőkebefektetések 60%-a a Belfastba, 
19%-a Derrybe irányult. Jelentősebbnek nevezhető invesztíció (5-5%-os részesedés) 
történt még Larneban és Bangorban, amely települések a belfasti agglomerációhoz tar-
toznak (FDI Report 2008).   
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A közlekedési hálózatot vizsgálva (10. ábra) is az látható, hogy Észak-Írország keleti, 
elsősorban partvidéki része a fejlett. Ebben változást talán a 2025-ig szóló északír fejlesz-
tési koncepció (RDS 2025) megvalósulása hozhat, amely az Ír Köztársaság irányába 
délnyugati korridor erősítését célozza meg.   

Az északír területfejlesztés legfőbb feladatai az etnikai-politikai válság után 

A fentiekben bemutattam Észak-Írország területi egyenlőtlenségét, Belfast-központúságát 
és a belső decentralizáció igényét. Elmondható az is, hogy az északír területfejlesztés és 
regionális politika feladatai egyenesen következnek a közelmúlt történéseiből. Az elmúlt 
évek békefolyamatai, a lakosságszám növekedésének múltbeli és várható trendje, a szol-
gáltató- és az építőipari szektor előretörése, a közlekedési szerkezet átalakításának kívá-
nalma, az Egyesült Királyságtól való lemaradás mérséklődése és a felzárkózás szüksé-
gessége, valamint a fentebb felsorolt sajátosságok mind olyan igényeket fogalmaznak 
meg, amelyekkel számolniuk kell az északír fejlesztési szakembereknek.  

Ahogy a brit politikusok és szakmabeliek aggodalmait figyeljük, megállapítható, 
hogy a területfejlesztés legnagyobb kihívása jelenleg az Egyesült Királyság népességnö-
vekedése. Nagy-Britanniának ugyanis 2020-ra újabb 3 millió otthonra lesz szüksége.26 A 
fejlesztéspolitika Észak-Írországban 2015-re 160 ezer, 2025-re 250 ezer új háztartással 
számol (RDS 2025, 2001). A legfőbb probléma éppen a fejlesztés volumenében lesz. A 
kereslet növekedése ráadásul az amúgy is magas ingatlanárak további emelkedéséhez 
vezet, ami újabb szociális problémákat generál majd. Ennek veszélyével a politikusok is 
számolnak már. John Prescott miniszterelnök-helyettes 2005-ben felhívta a figyelmet: 
„egy évtizeden belül túlságosan kevés lakás épülhet meg ahhoz, hogy (...) a szerény jö-
vedelműek otthonhoz jutási esélye ne romoljon”.27  

Az északír vidék jelenlegi problémája a vidékre költözésben rejlik. Amíg ennek oka 
korábban az etnikai-politikai konfliktusoktól való menekülés volt, ma már a természeti 
környezet közelségének igénye lépett előtérbe. A nagy kiterjedésű szuburbiák mellett a 
távolabbi vidéki területeken is előszeretettel vásárolnak lakásokat a városból kiköltözni 
vágyók. A nyaralók és második otthonok mellett – főként a Belfasttól délre eső part men-
ti zónában – egyre gyakrabban bukkannak fel a lakókocsitáborok, amelyek olcsó rekreá-
ciós szálláslehetőséget biztosítanak a városi lakosoknak. Így az északír vidékfejlesztés 
fókuszában már nem a mezőgazdaság, hanem a kiköltözés és területfoglalás kérdése áll, a 
jövőben még több fejtörést okozva a fejlesztési szakembereknek.  

Az Európai Unió kohéziós politikájából adódóan Észak-Írország az EU strukturális 
alapjaiból a 2007–2013-as tervezési időszakban forrásokhoz juthat. Igaz, a régió a nö-
vekvő prosperitás miatt már nem tartozik a konvergenciarégiókhoz, mégis hozzávetőle-
gesen 1,1 milliárd euróhoz juthat az európai alapokból. Az Európai fenntartható verseny-
képességi program és az Európai Szociális Alap pénzeinek felhasználása mellett a 
PEACE III.- és az Interreg IV.-források is rendelkezésre állnak a határon átnyúló, nem-
zetközi és interregionális együttműködés erősítésére.28 

 
26 http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/dec/05/comment.politics. 
27 http://www.guardian.co.uk/society/2005/jul/18/communities.politicsn. 
28 http://www.dfpni.gov.uk/index/finance/european-funding.htm. 
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A politikai válságból való kilábalásban a turizmus húzóágazattá válása segíthet a leg-
jobban, felfedve a konfliktusok által eddig „eltakart” lehetőségeket. Azonban még szá-
mos tennivaló akad. Bár az infrastruktúra fejlesztése (szállodák építése, repülőtér-
fejlesztés) megindult, a természeti vonzerők elérhetősége, infrastruktúrája még kívánni-
valót hagy maga után. A turisztikai fejlesztéseknek nem szabad csak a „hardware”-re 
szorítkozniuk, hanem szem előtt kell tartaniuk a fenntarthatóságot is. Így a meglévő ter-
mészeti értékek megőrzése (például a világörökség részeként nyilvántartott „Óriások 
útja”) mellett a fejlesztéseket az ökoturisztika irányába lenne célszerű elmozdítani, 
amelyre a délkeleti Mourne-hegység és természeti környezete a legalkalmasabb.  

A turizmus területfejlesztő hatását az Ír Köztársasággal történő hatékony együttmű-
ködés is elősegítheti. Az ír turizmus integrált tervezési mechanizmusának és jó-
gyakorlatainak átvétele lehet ilyen irány. Amellett, hogy a turizmusnak pusztán gazdasági 
szempontok mellett „hozzáadott érték”-hatása is van, a turizmus természetétől fogva 
Írországban regionális egyensúly-kiegyenlítő szerepet tölt be a gazdaságban. Így az 
ökoturisztikai fejlesztések éppen az elmaradott északír térség déli, délkeleti területein 
teremtenének munkahelyeket, ahogy ezt tette Írországban az idegenforgalom integrált 
fejlesztése a nyugati, az északnyugati, valamint a délnyugati régiókban (Csapó 2004). 

Összegzés 

Az északír területfejlesztésnek az Egyesült Királyság fejlett területeihez való felzárkózás-
ra kell törekednie, ledolgozva a válságból adódó megkésettséget is. Észak-Írorszgában a 
közlekedési, a gazdasági és a népesedési koncentráció a belfasti agglomerációra összpon-
tosul. Éppen ezért a minőségi jellegű, környezettudatos fejlesztéseket elsősorban azokra a 
városi területekre kell koncentrálni, amelyek Belfast hegemóniáját csökkenthetik, ezáltal 
a „vidéki” népességet megtartják. Így a harmadik és negyedik szektor fejlesztésére, vala-
mint új bioélelmiszerek feldolgozására épülő (ezáltal nagyobb hozzáadott értéket teremtő) 
feldolgozók vidékre telepítésének van relevanciája. A területfejlesztés fontos feladata az 
északír területi különbségek mérséklése, a régió nyugati felének felzárkóztatása. 

Bár a nagypénteki megállapodás mérföldkőnek tekinthető, a folyamatok az eltelt idő-
szakban nem voltak zökkenőmentesek, így a megosztottsági politikától és erőszaktól 
mentes időszaknak csak az elmúlt 1–2 év tekinthető. Ez azonban gyökeres fordulatot 
hozott. Kétségtelen, hogy a világgazdasági válság ezt a régiót sem kíméli – sőt, az 
Eurostat 2009-es adataiból az is látszik, hogy az Egyesült Királyság régiói közül az egyik 
vesztes éppen Észak-Írország –, ennek ellenére a régió nagyobb fellendülés előtt áll, 
hiszen az elmaradt fogyasztás és beruházás az elmúlt egy-két évben robbanásszerűen 
jelent meg a nagyvárosokban, Belfastban és Derryben.  

A válság elmúltát, az elmaradott fejlesztések okozta boom hatásait és azok mértékét 
majd csak néhány év múlva lehet megtapasztalni, amikor a béke végleg megszilárdul, a 
világgazdasági válság hatása mérséklődik, és a fejlesztéseknek statisztikailag is mérhető s 
elérhető eredményei lesznek. 

A brit és északír fejlesztési stratégiákban továbbra is az az irányvonal jelenik meg, 
amely szerintem a kisebb környezettudatosság irányába hat. A stratégiák a közúti közle-
kedés fejlesztésére, az egyéni mobilitás növelésére fókuszálnak, míg például a természet-
védelmi kérdések háttérbe szorulnak. A fejlesztők dominánsan zöldmezős beruházások-
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ban gondolkodnak, amelyek az egyéni közlekedést és környezetszennyezést tovább növe-
lik, a barnamezős beruházások háttérbe szorulnak. Éppen ezért hangsúlyosabb szerepet 
kellene szánni a környezeti érdekek figyelembevételének. 

 
*** 

 
Köszönetnyilvánítás: a szerző a Pécsi Tudományegyetem Földtudományi Doktori iskolá-
jának doktoranduszképzése részeként töltött egy szemesztert a belfasti Queen’s 
University-n az MTA RKK DTI támogatásával, amely lehetőséget teremtett a terepmun-
kára és a tanulmány megírására. 
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Resume 

By today, we have reached the point in the history of Northern Ireland that social peace exists no longer only in 
slogans and documents. After the Good Friday Agreement (1998) a chance has been opened for the real peace, 
however the years without fear and in parallel the “independent” life from the UK (administration) began from 
the second part of the 2000s. The present paper reveals the socio-economic situation following the official 
closing of the Northern Irish crisis (1998), which was actually settled in 2007, and it describes the emerging 
opportunities. Northern Ireland was one of the NUTS 2 regions of the UK with the lowest income and with 
inadequate structural changes starting from the 1970s. This was partly due to the result of the difficulties of 
restructuring and partly to that of the ethnical/political conflict. The latter resulted in delaying developments 
and FDI. The study investigates how reconciliation of more than 10 years and the hopefully long lasting peace 
affected society and economic growth, and it describes the main factors hindering development, starting from 
demographic problems to transport difficulties. Besides sectoral dissimilarities, the paper explores the territorial 
differences of Northern Ireland. The author argues that decentralisation within Northern Ireland is needed in 
order to abolish the hegemony of the Belfast Metropolitan Area and to give chance for sustainable development 
in the rural areas.  
 


