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Hrvatska je među najheterogeničnijim državama regije. Heterogeničnost je prisutna sko-
ro u svim aspektima prostornih činbenika i procesa. Najočiglednije i što se tiče stabil-
nosti države najznačajnije prostorne razlike su primjetljive u slučaju društveno-gospo-
darskog razvoja. Ti veliki prostorni dispariteti mogu imati izuzetno važnu ulogu u urav-
notežnom razvoju države te u ostvarenju društvene jednakosti u izgledima.

Glavni grad i srednja - Hrvatska predstavljaju nedvojbeno središte države. Istina je to 
i za demografske, infrastrukturalne i buduće izglede. Najvećim razvojnim potencijalom 
raspolažu / mogu se  hvaliti  dvije  regije  na obali  Jadrana.  Trenutačno razvoj  Zapad-
ne-Hrvatske je značajnije viši nego Južne-Hrvatske, ali razvoj već i u njoj je započeo. 
Međunarodni turizam i visokokvalitetne usluge, koje se vezuju uz njega mogu postati kl-
juč mogućeg razvoja. Zbog razgranatih razloga Istočna-Hrvatska je najzaostalije područ-
je i u najnepovoljnijem stanju u državi. Trenutačno se čini da taj dio države iz vlastite 
snage neće moći na brz razvoj, zbog nedostatka za to potrebnih temelja. Za to bi bila 
potrebna vladina pomoć, uvlačenje  kapitala u velikoj mjeri, razvoj infrastruktur i sveo-
buhvatna likvidacija ratnog nasljedstva (n.p. minska polja) 

Croatia is one of  the most heterogeneous state of  its region. Heterogeneity can be dis-
covered in almost every aspects of  spatial factors and flows. The most outstanding and 
the most important (from the point of  view of  the country’s stability) spatial differences 
can be experienced in the level of  social-economic development. These high spatial dis-
parities can play a crucial role in the harmonic spatial development of  the country and 
in the realization of  social equality. 

The gravitation centre of  the country is undoubtedly the Central-Croatian region 
with Zagreb as a capital. It’s true in the sense of  demographic, economic and infrastruc-
tural development and in future development possibilities.

The two regions siding the Adriatic may be proud of  the highest growth potential. 
West-Croatia experience today a much higher development than South-Croatia but the 
increase has already started in the latter as well. International tourism and high-rate ser-
vices can be seen as key elements of  development.

The most backward, most disadvantageous area of  the country is East-Croatia, the 
causes of  which are diverse. Today the region does not seem to be able for rapid devel-
opment of  its own since the insufficient use of  its resources. These resources could pro-
vide growth possibilities on the field of  high-level agriculture and connected services. 
But for this government help, high level direct investment, infrastructure-development 
and the total elimination of  the legacy of  the civil war (e.g. minefields) are needed. 

 Készült az OTKA T 61432 számú pályázata támogatásával
22 Reményi Péter egyetemi tanársegéd PTE TTK FI Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszék
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1. BEVEZETÉS

Egy adott ország térszerkezetének ismerete rengeteg hasznos információval szolgál a ku-
tatóknak, politikusoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek a vizsgált térség te-
rületi viszonyait, kapcsolatrendszerét, fejlettségét stb. illetően. A térszerkezet vizsgálata 
kapcsán meghatározzuk a szóban forgó térség területi különbségeit, azokat a tulajdonsá-
gokat, melyek alapján egyes közigazgatási egységei, tájai, vagy más módon lehatárolt te-
rületi egységei hasonlóak vagy különbözőek. A kiválasztott szempontok szerinti csopor-
tosítások segítségével ezután meghatározhatók azok a határvonalak, melyek mentén az 
ország területi különbségei kialakulnak. Ezeket a határvonalakat tetszőleges szempontok 
(a területi vizsgálati szempontjaink) alapján határozhatjuk meg (vallási, nyelvi, gazdasági-
tól egészen olyan profán szempontokig, mint például az étkezési szokások) így szinte a 
társadalmak minden vizsgálható aspektusa esetén kimutathatók. Amennyiben a szerkeze-
ti vonalak által elválasztott területek közti különbségek ugrásszerűen nőnek törésvona-
lakról beszélhetünk.

Egy társadalom és annak vezetői, szakértői optimális esetben törekednek a társada-
lomban fennálló  területi  fejlettségi  különbségek  csökkentésére,  hiszen  ez  a  stabilitás 
egyik alapkérdése. Az EU regionális politikájának és ezáltal az oda igyekvő országok te-
rületfejlesztési  politikáinak  is  egyik  kiemelt  kérdése  a  területi  fejlettségi  különbségek 
csökkentése (más összefüggésrendszerben a területi esélyegyenlőség megvalósítása). (PAP 
N. 2003)

Az ezirányú szakmai és politikai tevékenység első lépése a fennálló helyzet bemutatá-
sa, a területi különbségek meghatározása, az ország térszerkezetének felvázolása. Ez leg-
egyszerűbben a területi népszámlálási adatok elemzésével, összehasonlításával és térképi 
ábrázolásával valósítható meg. Jelen munkánkban is ezeket a módszereket alkalmaztuk, 
kiegészítve korábbi, a témánkhoz kapcsolódó elemzések feldolgozásával, valamint bizo-
nyos jogi alapok áttekintésével.

2. HORVÁTORSZÁG TÉRSZERKEZETÉNEK TERMÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MEGHATÁROZOTTSÁGAI

2.1. Természeti alapok
Horvátország földrajzi helyzete nagyban befolyásolja az ország térszerkezetének alakulá-
sát. Közép-Európa és Délkelet-Európa határán, az Adriai-tengerpart és a Duna-meden-
ce között elterülő ország egymástól jelentősen különböző természeti adottságú területe-
ket integrál. Az Európában elfoglalt földrajzi helyzetéből adódik, hogy a külső hatások 
(hatalmak) is sokszor és jelentősen alakították belső területi viszonyait (Magyar Király-
ság, Bizánc, Velence, Oszmán Birodalom, Habsburg Monarchia, Szerb Királyság, Jugo-
szlávia).

A horvátországi térszerkezet belső természetföldrajzi alapvonásait több szempont-
ból is vizsgálhatjuk. Ezek a szempontok a legtöbbször részben átfedik, részben azonban 
kiegészítik egymást.  Két markánsan elkülönülő egységre oszthatjuk Horvátországot a 
tengerhez való viszonya alapján. Ennek értelmében létezik egy tengeri vagy maritim és 
egy szárazföldi, vagy kontinentális Horvátország. Ezzel részben összecseng az éghajlati 
alapú (mediterrán-kontinentális) felosztás is. Másik fontos szempontunk lehet a dom-
borzati tagolás. Ez alapján egy tengerparti vagy litorális (adriai) egy hegyvidéki (dinári) és 
egy alföldi-dombvidéki (pannon) részre osztható az ország.

Ezeknek a természetföldrajzi tagolásoknak számos fontos hatása van az adott terüle-
tek fejlődési pályájára, a kialakult struktúrákra, szokásokra, életmódra stb. Természetesen 
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más lesz a megélhetés fő forrása a tengerparton, a hegyvidéken és a pannon medencé-
ben, minek következtében más lesz a települések képe is, mások lesznek a jellemző épü-
letek, az étkezési szokások, a jellemző gazdasági aktivitás. Az egyes területeknek más-
más az eltartóképessége, így különböző népsűrűséggel találkozhatunk, az időbeli válto-
zások során bizonyos területek le- (hegyvidék) bizonyos területek felértékelődnek (ten-
gerpart), kialakítva így egy, napjainkra jellemző tengerpartra irányuló migrációt. 

A természetföldrajzi adottságok döntően hatottak a közlekedési hálózatok kialakulá-
sára, ezen keresztül pedig a településhálózat fejlődésére (elsősorban a domborzat és az 
urbanizációban a 19. században döntő fontosságú vasútépítés kapcsán, bár a domborzat 
hálózatformáló szerepe nem kizárólagos, a hatalmi-gazdasági érdekek legalább ilyen fon-
tosak), mely a területi különbségek kialakulásának egyik fontos tényezője (ERDŐSI 2005). 
A Karszt területén a felszínen található ivóvíznek is a természeti viszonyokból fakadóan 
sajátos, településfejlesztő hatása volt.

2.2. A térszerkezet történeti meghatározottságai
A mai horvát térszerkezet történeti meghatározottságai legalább olyan fontosak, hatásuk 
legalább olyan jelentős, mint a természeti tényezőké. Történeti fejlődési pályájuk alapján 
Horvátországot két markánsan elkülönülő részre oszthatjuk, mely felosztás némileg ösz-
szecseng a természetföldrajzi felosztással (maritim-kontinentális). Ez a két rész a közép-
európai nagytérhez tartozó Pannon-Horvátország, mely társadalmi-gazdasági fejlődésé-
ben, településhálózatának alakulásában, az anyagi és szellemi kultúra jellemzőiben legin-
kább közép-európai, Duna-medencei hasonlóságokat mutat. Ezt a területet egy nyugati, 
társadalmi-gazdasági szempontból fejlettebb és egy keleti fejletlenebb részre oszthatjuk. 
Ez a mai fejlettségi viszonyokon alapuló felosztás azonban történeti előzményekkel is 
rendelkezik, a két terület közti határ hozzávetőlegesen az egykori török hódoltság hatá-
rát követi, bár a kettő közti összefüggés csak közvetett, a fejlettségbeli különbségek ki-
alakulásában elsősorban a főváros szerepe, illetve az attól való távolság emelendő ki.

A másik, történeti fejlődési alapon lehatárolható terület, melyet az átmeneti hegyvi-
déki területek választanak el Pannon-Horvátországtól, a tengerpart és a szigetvilág. Hor-
vátországnak ez a nyugati része a társadalmi-gazdasági fejlődését, az anyagi és szellemi 
kultúrát, az életmódot, a települések képét stb. tekintve az észak-olasz térséggel mutat 
hasonlóságot. Ennek történelmi gyökerei egyértelműek, a 19. század elejéig a térség na-
gyobb része a Velencei Köztársaság részét alkotta, a kisebbik Horvátországon keresztül 
a Magyar Királysághoz tartozó részen (Kvarner-öböl keleti partja, a magyar Tengermel-
lék) is sok tekintetben a velencei hatás volt az erőteljesebb.

Ennek a történeti fejlődési alapon elvégezhető lehatárolásnak a leglátványosabb ele-
mei a települések kapcsán fogalmazhatók meg. A tengerparti települések és a Pannon te-
rületek települései közti különbségek a nem szakavatott szemlélő számára is szembetű-
nők, csak néhányat kiemelve ilyenek: az épületek kinézete, a települések alakja, a térhasz-
nálat, a jellemző gazdasági aktivitás, a települések közti kapcsolatrendszer.
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3. A HORVÁT KÖZIGAZGATÁSI RENDSZER

Horvátország közigazgatási rendszerének alapjait az 1990-ben elfogadott alkotmányban 
találjuk. Azóta a jogalkotók számos, a közigazgatást érintő kérdés kapcsán alkottak új 
jogszabályokat. 1992-ig az állami alatti közigazgatási szint az općinarendszer volt, mely 
decemberben, a megyerendszer kialakításával átalakult. Az addigi općinai hatáskörben 
lévő feladatok zöme átkerült a megyékhez de az općinák önkormányzatisága nem szűnt 
meg. Jelenleg tehát az állami és a települési szint között két önkormányzatisággal is ren-
delkező közigazgatási kategória található, a megye és az općina. De jure ugyan mindket-
tő önkormányzatisággal bíró szereplője a területi közigazgatásnak, de facto azonban a 
megye inkább az államigazgatás helyi képviselője (az alkotmány alapján a megye a helyi 
államigazgatást és az önkormányzatiságot egyesíti), így szoros központi kontroll alatt áll. 
(IVANIŠEVIĆ S. et al., 2001).

A megyék között feladataikat, jogaikat, szervezetüket tekintve nincs különbség, terü-
letüket a törvény értelmében a történelmi, gazdasági és közlekedési kapcsolatok figye-
lembe vételével határozták meg („természetesen” a gyakorlatban ez nem mindig érvé-
nyesült). Horvátország területe 20 megyére oszlik, a megyék maradéktalanul kitöltik az 
országterületet, a főváros kivételével. A megyék átlagos nagysága 2750 km2, átlagos la-
kossága 200 ezer fő, mely értékek nagy szélsőségeket takarnak. (IVANIŠEVIĆ S. et al., 2001)

A főváros Zagreb (Zágráb) kitüntetett helyet foglal el a horvát közigazgatási rend-
szerben, jogi értelemben egyszerre város és megye is. Ennek számos következménye kö-
zül a legfontosabb, hogy megye volta miatt az államigazgatás közvetlen befolyással ren-
delkezik Zágrábban (pl.: a polgármestert a köztársasági elnöknek kell megerősítenie hi-
vatalában, bizonyos körülmények között ki is nevezheti, a városi hivatalok állami intéz-
ményeket megillető jogkörrel rendelkeznek…) (IVANIŠEVIĆ S. et al., 2001).

A megye alatti szint, melynek neve a jogalkotásban „helyi önkormányzati egységek”, 
két típusra bomlik. Az egyik az općina (magyarra talán községnek fordíthatjuk, az egyko-
ri magyar járásokra emlékeztető közigazgatási egység) a másik pedig a város. A jogszabá-
lyok különbséget tesznek köztük a szervezeti felépítésüket és a tevékenységi körüket ille-
tően, a gyakorlatban azonban kevés jogi-szabályozási különbség van köztük. Mindkettő 
valamely megyéhez tartozik és a megyei hatóságok felügyelete alatt áll. A legfőbb kü-
lönbség településföldrajzi természetű, nevezetesen, hogy općinákat falusias térségekben 
szerveznek,  míg  a  városok  (grad)  értelemszerűen az  urbanizált  térségekre  jellemzők. 
Több település, melyeket természetföldrajzi, társadalmi, gazdasági szempontból össze-
tartozónak tekinthetünk és a lakosaik érdekei közösek, tartoznak egy općinához. 

Urbanizált térségekben a törvény városok létrehozását teszi lehetővé. Ez a jogállás 
többféle módon érhető el. Automatikusan városi rangot kap minden megyeszékhely és 
minden 10 000 főnél nagyobb lakosú település. Különleges fontosságra hivatkozva (mely 
lehet gazdasági, történeti, földrajzi…) minden település számára adott a lehetőség a vá-
rossá válásra. Ez utóbbi lehetőség miatt a városok száma gyors növekedést mutat Hor-
vátországban, míg 1991-ben 38 volt a számuk, 2001-re ez a szám 123-ra nőtt (ezek közül 
Zágráb mellett 19 megyeszékhely, 52 db 10 000 főnél több lakosú, 51 pedig speciális in-
dokkal lett város) (IVANIŠEVIĆ S. et al., 2001). A speciális indokkal várossá nyilvánított te-
lepülések száma a tengerparton,  a szigetvilágban,  illetve a  horvát állam magterületén 
(Zagorje környéke) a legnagyobb (pl.: Krapinsko-zagorska megyében 7-ből 5, Zadarska 
megyében 6-ból 5, Primorsko-goranska megyében 14-ből 11) Szlavóniában pedig a leg-
kisebb pl.: Osječko-baranjska (Eszék-Baranya), Vukovarsko-srijemska (Vukovár-Szerém-
ség), Brodsko-posavska megyékben nincs egy sem. 

Ennek nyilvánvaló magyarázata a különböző adottságú területeken kialakult külön-
böző településsűrűség (lásd később), melynek részben természeti (tagolt-tagolatlan fel-
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szín) részben pedig társadalmi (török hódoltság-zavartalan településfejlődés) okai van-
nak. A tagolt felszínen (hegyvidék, szigetvilág) kialakult kisebb (természetföldrajzi ténye-
zők  által  meghatározott)  vonzáskörzetek  központjai  joggal  pályázhattak  városi  címre 
(funkcióik léteznek), míg a keleti (kevésbé tagolt felszínű) országrészben nagyobb kiter-
jedésű, de kevesebb vonzáskörzet alakult ki, így értelemszerűen kevesebb központi funk-
ciókkal rendelkező központi hely van, melyek potenciálisan pályázhatnak a városi címre.

1. ábra: Horvátország megyéi és megyeszékhelyei (a számok magyarázatát lásd: 1. táblá-
zat, Zagreb megye székhelye Zágráb városa, bár a város nem része a megyének)

forrás: Državni zavod za statistiku (horvát Központi Statisztikai Hivatal, továbbiakban: 
DZS), szerk.: szerző

A horvát területi közigazgatás legfiatalabb elemei az európai integrációs folyamatok elő-
rehaladtával kialakításra került régiók (NUTS 2. szint). Ezen területszervezési szint kiala-
kítását a hazaihoz hasonló éles viták és egymással ellentétes érdekek mentén szerveződő 
csoportok politikai küzdelmei kísérték. Az újabb szint létrehozásának kényszere egyér-
telműen az uniós csatlakozási igény következménye, annak megvalósítási módja és tartal-
ma azonban már a helyi erőviszonyok függvényében alakult. Horvátországban is több 
verzió született a lehetséges megoldásokról, mind a területiséget, mind a régiókhoz dele-
gált feladatokat, eszközöket és funkciókat illetően. Tizenhárom régiós felosztási terv ké-
szült  a  kétrégiós  (kontinentális-maritim),  a  háromrégiós  (maritim-központi-keleti)  a 
négyrégiós, mely a tengerpartot már északi és déli régióra osztja, valamint az ötrégiós, 
ahol  különválik Zágráb régiója  és  egy Varaždin központú Észak-Horvátország.  Ez a 
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négy alapformáció az egyes régiókban szereplő megyék tekintetében további variánsokra 
bomlott. (RAŠIĆ I. 2003)

Megye (županija) Terület
(km2)

Lakosság
(fő)

Népsűrűség 
(fő/km2)

Községek  száma 
(ebből város)

1. Zagrebačka 3060 309696 101,2 34 (8)
2. Krapinsko-zagorska 1229 142432 115,9 32 (7)
3. Sisačko-moslavačka 4468 185387 41,5 19 (6)
4. Karlovačka 3626 141787 39,1 22 (5)
5. Varaždinska 1262 184769 146,4 28 (6)
6. Koprivničko-križevačka 1748 124467 71,2 25 (3)
7. Bjelovarsko-bilogorska 2640 133084 50,4 23 (5)
8. Primorsko-goranska 3588 305505 85,1 35 (14)
9. Ličko-senjska 5353 53677 10,0 12 (4)

10. Virovitičko-podravska 2024 93389 46,1 16 (3)
11. Požeško-slavonska 1823 85831 47,1 10 (4)
12. Brodsko-posavska 2030 176765 87,1 28 (2)
13. Zadarska 3646 162045 44,4 33 (6)
14. Osječko-baranjska 4155 330506 79,5 42 (7)
15. Šibensko-kninska 2984 112891 37,8 19 (5)
16. Vukovarsko-srijemska 2454 204768 83,4 30 (4)
17. Splitsko-dalmatinska 4540 463676 102,1 55 (16)
18. Istarska 2813 206344 73,4 38 (9)
19. Dubrovačko-neretvanska 1781 122870 69,0 22 (5)
20. Međimurska 729 118426 162,4 25 (3)
21. Grad Zagreb 641 779145 1215,5 1 (1)

Horvátország 56594 4437460 78,4 426 (123)
1. táblázat: Horvátország megyéinek néhány adata 2001,

forrás: DZS

Végül úgy tűnik, hogy a magyarországihoz hasonló regionális struktúra kialakítása győ-
zedelmeskedett, melyben keverednek a történeti-táji elemek a már meglévő közigazgatási 
rendszerrel.  Az országot felülről négy régióra osztották (Kelet-Horvátország, Közép-
Horvátország, Nyugat-Horvátország, Dél-Horvátország), a régióhatárok követik a me-
gyehatárokat és a regionális funkciók egyelőre megmaradtak a területi tervezési és sta-
tisztikai feladatoknál. A végleges regionális struktúrákat illetően biztosra azonban nem 
mehetünk, hiszen Horvátország 2005-ben kétszer is módosítási javaslatokat tett a regio-
nális rendszert illetően, a regionális alapokon nyugvó adatgyűjtés és statisztikai tervezés 
pedig egyelőre nem működik. A CARDS program dokumentációja (mely a jelenlegi hor-
vát területfejlesztés egyik alapdokumentuma) pedig 2005-ben ismét egy ötrégiós variánst 
vázolt fel.

4. REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEK HORVÁTORSZÁGBAN

Annak ellenére,  hogy a  régiók kialakításra  kerültek  Horvátországban is,  a  statisztikai 
elemzéseknél, főleg, ha az országos területi különbségeket kívánjuk bemutatni, célszerű a 
megyerendszert alapul vennünk. Nem csak azért, mert erre a szintre lényegesen több (és 
hosszabb időszakot felölelő) statisztikai adat áll rendelkezésre, hanem mert a „négyrégi-
ós” Horvátországban a megyei különbségek régiónként (statisztikailag) nivellálódnak. 
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A területi egyenlőtlenségek Horvátországban az elmúlt másfél-két évtizedben jelen-
tősen nőttek. A kelet-közép-európai rendszerváltozásokat megelőzően sem beszélhet-
tünk kiegyenlített területi fejlődésről, de a jövedelmi viszonyok, a fejlődési lehetőségek 
tekintetében az egyes országrészek közti különbségek jelentősen kisebbek voltak, mint 
ma. A kilencvenes évek elején Horvátországnak, hasonlóan az egykori Jugoszlávia több 
tagköztársaságához, egyszerre kellett levezényelnie egy politikai-gazdasági rendszervál-
tást annak minden, a társadalomra is jelentős kihatással bíró elemével; kialakítania a füg-
getlen Horvátország intézményi, jogi, területi  stb. struktúráit; megvívnia függetlenségi 
háborúját, majd újjáépítenie az elpusztult területeket; valamint megoldania az egységes 
Jugoszláviában szőnyeg alá söpörni próbált nemzetiségi kérdést. Ebből egy-egy is meg-
terhelő  lehet  egy  állam/társadalom/gazdaság  számára,  együttes  fennállásuk  azonban 
óhatatlanul  jelentősen átalakíthatja  egy  ország  területi  viszonyait,  folyamatait.  (ŠVIGIR, 
Z.–TEODORVIĆ, I., 2000)

A területi különbségek Horvátországban jelentősek. Nem beszélhetünk egyértelmű 
nyugat-keleti lejtőről, mint hazánk esetén, hiszen bizonyos nyugati területek is az orszá-
gos átlagnál fejletlenebbek, de megfogalmazhatjuk a centrum-periféria területek egy jól 
definiálható körét.

Az ország centruma minden tekintetben – nem meglepő módon – a főváros és kör-
nyéke. Zágráb igazi magterülete Horvátországnak, akár demográfiai súlyát, akár társadal-
mi-gazdasági fejlettségét, akár további fejlődési potenciálját tekintjük. A legtöbb általunk 
vizsgált népességi, gazdasági és infrastrukturális mutató esetén – ahogy az egy fővárostól 
elvárható – kiemelkedő értékekkel rendelkezik. Vonzáskörzete felöleli egész közép-Hor-
vátországot, így a hozzá funkcionálisan kapcsolódó települési körrel együtt minden te-
kintetben az ország meghatározó települése, településegyüttese.

A másik három régióközpont (és régió) helyzete már nem ennyire egyértelmű. Az or-
szág gazdasági értelemben második legfejlettebb térsége Nyugat-Horvátország. A Rijeka 
(Fiume) kozpontú régió azonban olyan megyéket foglal magába, mint a turizmusnak kö-
szönhetően gyorsan gazdagodó és fejlődő, a háborútól megkímélt Istarska (Isztria – sok 
tekintetben az ország második legfejlettebb térsége), illetve a mostoha természetföldrajzi 
adottságokkal  (kopár,  nehezen  járható  hegyvidék)  rendelkező,  ráadásul  a  háborúban 
szinte teljesen kiürülő Ličko-senjska, mely a legnagyobb kiterjedésű, de legkisebb lakos-
ságú megye (53 677 fő – 2001, 1991-ben még 76 000, a fogyás közel 30%-os). A régió 
kedvező földrajzi elhelyezkedése (Európai Unió fejlett térségeinek közelsége), kialakult 
kapcsolatrendszere (Észak-Itália), a regionális viszonylatban is számottevő kikötője (Ri-
jeka), valamint a nemzetközi idegenforgalom bevételei garanciái lehetnek a további fejlő-
désnek. 

Dél-Dalmácia,  bár  turisztikai  adottságai  kiválóak,  csak a legutóbbi időkben indult 
meg a gyorsabb fejlődés útján. Ezek a társadalmi-gazdasági folyamatok is elsősorban a 
központokra  mint Split (Spalato), Zadar (Zára), valamint a tengerparti területekre vo-
natkoztathatók, a „hinterland” (melynek egy része etnikailag ugyan horvát, politikailag 
azonban egy másik állam része) és a szigetvilág zöme eleddig igen kevés hasznát látta az 
adriai autópálya (meg)épültével megnövekedett turisztikai forgalomnak. Dél-Dalmáciára 
is igaz a kétarcúság és nem csak a „hinterland” és a tengerparti centrumtérségek vonat-
kozásában. Vannak olyan mutatók melyek alapján a régió bizonyos megyéi kiemelkednek 
az országos átlagból, míg mások tekintetében jelentősen alatta maradnak. A nemzetközi 
turizmus fejlődése azonban meghozhatja a központi térségtől legtávolabb (térben és idő-
ben is) lévő régió felzárkózását is.

Az ország egyértelműen leghátrányosabb helyzetben lévő térsége Kelet-Szlavónia. 
Az országrész halmozottan hátrányos helyzetének okai szerteágazóak. Az elmúlt évtize-
dek világgazdasági és világpolitikai folyamatai nem kedveztek a döntően agrárjellegű és 
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könnyűipari potenciállal rendelkező gazdaságnak (ŠVIGIR, Z.–TEODORVIĆ, I., 2000). Ennek 
hatásai  megnyilvánulnak  a  munkanélküliségi  adatokban,  a  jövedelmi  viszonyokban,  a 
migrációs trendekben stb. Horvátország orientációváltásának következtében a fő kom-
munikációs irány Nyugat-Európa lett, így Szlavónia (mely korábban a Zágráb–Belgrád 
tengely mentén kedvező forgalmi helyzetben volt) abszolút értelemben is a perifériára 
szorult. A horvát gazdaság motorja az idegenforgalom, mely egyértelműen a tengerpar-
ton koncentrálódik, így a bevételek növelése érdekében az állami beruházások is ezt a 
térséget preferálják. A külföldi tőke sokáig a rendezetlen politikai viszonyok miatt (csak 
1998-ban állt helyre Horvátország szuverenitása a térség keleti része felett) kerülte el. A 
határmenti kooperációknak pedig elsősorban az a tény szab gátat, hogy a szomszédos te-
rületek sem tartoznak Európa fejlett térségei közé (Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Dél-
Dunántúli régió). Kelet-Szlavónia felzárkóztatása minden valószínűség szerint csak álla-
mi és majdan uniós pénzügyi támogatással valósítható meg.

Előzetes  elvárásainkként  tehát  megfogalmazhatjuk,  hogy  Horvátország  egy  igazi 
centrumtérségre, egy halmozottan hátrányos helyzetű régióra és két jelentős szubregio-
nális különbségeket rejtő, különböző fejlettségű, de jelentős potenciállal rendelkező régi-
óra osztható.

4.1. Demográfiai különbségek
Az ország népességi súlypontja egyértelműen a fővárosra és az a körüli horvát magterü-
letre  esik.  Itt  a  népsűrűségi  adatok  jócskán  meghaladják  az  országos  átlagot  (78,5 
fő/km2), melynek okai részben történetiek, hiszen ez a térség a horvát államiság köz-
pontja,  a  mindenkori  horvát  államterület  centruma.  Ennek  részben  következménye, 
hogy a főváros az ország gazdasági központja is, így több munkahelyet, jobb megélhetést 
tud  biztosítani.  Az  országos  átlag  fölött  találhatjuk  a  regionális  központok  megyéit 
(Eszék-Baranya,  Splitsko-dalmatinska,  Primorsko-goranska),  ahol  a  régióközpontok 
nagy lakossága „emeli” az értékeket. Emellett értelemszerűen a régióközpontok körül ki-
alakuló funkciók (közigazgatás,  szolgáltatások,  gazdaság…) más területeknél  nagyobb 
számú munkaerőt foglalkoztatnak, eltartóképességük nagyobb. Érdekes helyzet, hogy a 
megyék közül az átlag feletti népsűrűségi értékekkel rendelkeznek a társadalmi-gazdasági 
szempontból legelmaradottabb megyék is (Brodsko-posavska, Vukovár-Szerémség). En-
nek magyarázata egyrészt a korábban létrejött magas népsűrűség (elsősorban az agrári-
umban foglalkoztatott nagyszámú munkavállaló), másrészt a kialakult történeti népesség-
szerkezet, mely elsősorban a megművelhető földek elhelyezkedése alapján alakult ki (vi-
tathatatlan,  hogy  a  mezőgazdasági  termelés  szempontjából  Szlavónia a  legkedvezőbb 
helyzetű a horvát területek közül). Az agrárium gazdasági jelentőségének csökkenésével, 
valamint az egyre kevesebb munkaerőt igénylő termelési módok kialakulásával párhuza-
mosan a térség lakossága folyamatosan csökken (4.,  5.,  6.  ábrák),  de még mindig vi-
szonylag magas értékekkel rendelkezik. 

Az ország legritkábban lakott területei 2003-ban egyrészt a kedvezőtlen természeti 
adottságú vidékek (hegyvidékek – Ličko-senjska 10 fő/km2), másrészt az 1991 előtt nagy 
arányban szerbek által lakott, a háború után viszont kiürült térségek (Krajinák). A me-
gyei népsűrűségi adatok rendkívül nagy különbségeket mutatnak, a szélsőértékek közti 
különbség tizenhatszoros. 1991 és 2000 között az ország lakossága közel 230 000 fővel 
csökkent (5%-os fogyás), a legnagyobb abszolút veszteséget Sisačko-moslavačka (50 900 
fő),  Zadarska  (37 100  fő),  Karlovačka,  Sibensko-kninska  (32 200  fő),  Ličko-senjska 
(30 600 fő), Vukovarsko-srijemska (28 700 fő) megyék szenvedték el (NEJAŠMIĆ–NJEGAČ 
2001). 
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2. ábra Horvátország népsűrűsége megyénként 2001. (fő/km2) 
forrás: DZS, szerk.: szerző

A népmozgalmi adatok vizsgálatánál kitűnik, hogy a ma hátrányos helyzetűként értékelt 
Szlavónia negyed évszázaddal ezelőtt sem tartozott a lakosság számára vonzó területek 
közé. Centrumától, Eszéktől és Eszék-baranya megyétől eltekintve a térség megyéi de-
mográfiai értelemben stagnáltak, vagy fogyó lakossággal rendelkeztek (Vukovár-szerém-
ség). Az 1981–1991 közti időszakban a regionális központok (Split, Rijeka, Eszék), a fő-
város és a turizmus által leginkább érintett területek (Isztria, Zadar (Zára), Dél-Dalmá-
cia) mutattak fel növekedést, míg a szlavón területek mellett a hegyvidéki térségek is fo-
gyó vagy stagnáló lakossággal rendelkeztek (3. ábra).
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3. és 4. ábrák: Migrációs trendek Horvátországban 1981–1991 (bal) és 1991–2001 (jobb) 
között (értékek főben) forrás: DZS, szerk.: szerző.

Az 1991–2001 közti időszak a népesség mozgása szempontjából speciális, hiszen a hor-
vátországi háborús cselekmények hatására megnőtt az otthonukat nem önszántukból el-
hagyni kényszerülők száma. Három megye (Istarska, Zagrebačka, Splitsko-dalmatinska) 
és a főváros kivételével mindenhol csökkent a lakosságszám. (4. ábra) A csökkenés ott 
volt a legnagyobb, ahol a szerb lakosság száma a legmagasabb volt (Krajinák), arányaiban 
a legnagyobb veszteséget Ličko-senjska megye szenvedte, lakossága harmadával csök-
kent (NEJAŠMIĆ, I.–NJEGAČ, D., 2001). 

A 2003-as év népmozgalmi adatai már egyértelműen gazdasági-megélhetési migráci-
ós trendeket tükröznek. (5. ábra) Növekedést csak a főváros, Zagrebačka megye és a 
tengerparti területek élveznek. Az ország kontinentális területeire a stagnálás, illetve a fo-
gyás  jellemző.  Ez a migrációs  minta jól  szemlélteti  a  horvát gazdaság súlypontját  is, 
melyben egyre nagyobb szerepet játszik a nemzetközi (döntően a tengerpartra irányuló) 
turizmus, mely a jobb életkörülmények, a megélhetés reményében a belföldi munkaválla-
lók körében is egy tengerpartra irányuló migrációt indukált.

Adott  térség  demográfiai  jellemzői  bizonyos  körülmények  között  dinamikus  köl-
csönhatásban állnak a társadalmi-gazdasági fejlettséggel, hiszen egy kedvezőtlen demo-
gráfiai adottságokkal rendelkező térséget elkerül a tőke, ugyanakkor egy szegény és el-
maradott térséget fokozatosan elhagy a lakossága. Fentieket figyelembe véve Horvátor-
szágban demográfiai alapon három markáns területet különböztethetünk meg. Dinami-
kusnak nevezhetjük a tengerpartot, valamint a fővárost és közvetlen környékét. Növek-
vő lakossággal rendelkeznek, helyenként az országos átlag feletti, néhol az alatti népsűrű-
séggel. Kontinentális Horvátországot két csoportra bonthatjuk, melyek közös jellemzője 
a csökkenő vagy stagnáló lakosságszám. A köztük lévő különbség abban áll, hogy Kelet-
Szlavónia  (Eszék-Baranya,  Vukovár-Szerémség,  Brodsko-posavska  megyék),  valamint 
Észak-Horvátország (Međimurska, Krapinsko-zagorska, Varaždinska megyék) esetében 
a kedvezőtlen trendek ellenére még magas (az országos átlag feletti) népsűrűséget re-
gisztrálhatunk, míg a kontinentális Horvátország többi megyéjében a negatív migrációs 
mutató  az  országos  átlag  alatti  népsűrűséggel  párosul,  melyet  nem csak  demográfiai 
megközelítésből, hanem gazdasági, társadalmi, szociális értelemben is rendkívül kedve-
zőtlennek ítélhetünk. 
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5. ábra A 2003. év migrációs mutatói (fő) 
forrás: DZS, szerk.: szerző

4.2. Gazdasági fejlettségi különbségek Horvátországban
Zágráb nem csak az ország demográfiai súlypontja, hanem gazdasági centruma is. Mind 
az egy főre jutó GDP, mind az egy főre jutó beruházások tekintetében kiemelkedik a 
horvát átlagból. A jövedelmi viszonyokra következtetni engedő 1000 főre jutó személy-
gépkocsik számában, valamint a munkanélküliségi adatokban is előkelő helyen áll a fővá-
ros. Ennek magyarázata egyrészt Zágráb főváros volta (mindig is centrumtérség volt, 
közigazgatási szerepéből, illetve nagy lakosságszámából adódóan sok funkciót vonz ma-
gához, sok szolgáltatást kínál…), másrészt Zágráb tipikus „kapu” szerepet tölt be, az or-
szágba érkező külföldi tőke döntően a fővárosban telepszik meg, annak környékén fejti 
ki gazdaságélénkítő hatását és csak később jelenik meg más területeken.

Gazdasági szempontból az ország második legfejlettebb térsége a Rijeka központú 
Nyugat-Horvátország. Itt elsősorban a nemzetközi turizmus, Rijeka kiemelkedő ipari-lo-
gisztikai szerepe, a fejlett európai centrumokhoz való közelség valamint a térség nagy ré-
szének a háborúból való kimaradása említhető okokként.

Dél-Dalmácia bizonyos tekintetben kedvező képet mutat (beruházások), más muta-
tók alapján viszont az országos átlag alatti (GDP/fő, munkanélküliség) fejlettségi szintje. 
Ezek  alapján  az  a  benyomásunk  támadhat,  hogy  a  térség  egyelőre  kevésbé  fejlett 
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(GDP/fő, munkanélküliség), de megindult a fejlődés (beruházások magas szintje), a tér-
ség fejlődési potenciálja adott. 

„Természetesen” gazdasági fejlettségét tekintve Kelet-Szlavónia a sereghajtó. A már 
korábban említett okok miatt a gazdaság teljesítménye, a lakosság jövedelmi viszonyai, 
munkalehetőségei elmaradnak az országos átlagtól.

6. ábra: Egy főre jutó GDP Horvátországban megyénként 2003-ban (euró/fő) 
forrás: (OBERSNEL, V., 2006)

Az egy főre jutó GDP értékeket tekintve kiemelkedik Zágráb városa (10 271 euró/fő), 
melynek okairól már korábban szóltunk. Rajta kívül az idegenforgalomban érintett me-
gyék adatai jobbak (Istarska 7637 euró/fő, Primorsko-goranska 6702 euró/fő), valamint 
Ličko-senjska megyéé, ahol azonban az egy főre jutó GDP növekedése sajnálatos mó-
don elsősorban a lakosság csökkenése számlájára írható. Az ország többi része a GDP 
alapján kedvezőtlen helyzetben van, leginkább az ország keleti megyéi (Brodsko-posavs-
ka 3336 euró/fő, Vukovár-szerémség 3409 euró/fő), mely alátámasztja a korábban a tér-
séggel kapcsolatban tett állításainkat. (6. ábra)

Az egy főre jutó beruházások alapján objektív  képet  kaphatunk a fejlesztésekről, 
azok területi eloszlásáról, mely alapján következtetéseket vonhatunk le a gazdasági érte-
lemben dinamikus (dinamizálódó) térségekről, illetve a depresszió sújtotta vidékekről. (7. 
ábra)
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Az egy főre jutó beruházások területi megoszlása alapján a főváros messze kimagas-
lik az országos átlagból (45 261 HRK/fő). Mellette továbbra is a nemzetközi turizmus 
által  preferált  területek  vonzzák a  legtöbb beruházást  (Istarska,  Primorsko-goranska, 
Dél-Horvátország),  míg  Kelet-Szlavónia  ebben  a  mutatóban  is  az  átlag  alatt  teljesít 
(Brodsko-posavska: 2272 HRK/fő – a legkisebb és legnagyobb érték közti különbség 
közel húszszoros). Az átlag feletti még Észak-Horvátország tőkevonzó képessége, mely-
ben egyszerre jelenik meg a főváros közelsége, valamint a Nyugat-Európával (elsősorban 
Ausztriával) kialakult jó kapcsolatok

7. ábra: Egy főre jutó beruházás 2003-ban (HRK/fő) 
forrás: DZS szerk.: szerző

Sajnos a Horvát Statisztikai Hivatal nem gyűjt adatokat a lakosság jövedelmi viszonyaira 
legpontosabban következtetni engedő, egy főre jutó személyi jövedelemadóval kapcso-
latban. Így a lakosság jövedelmi viszonyait csak közvetett módon vizsgálhatjuk. Ilyen 
közvetett adat lehet az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma, mely minél magasabb, 
annál kedvezőbb jövedelmi helyzetben van a vizsgált térség lakossága. (8. ábra)

Ez az adat, illetve annak területi különbségei ugyanazt a fejlettségbeli különbséget 
sugallják, mint a korábban vizsgált mutatók. Ezek szerint is az ország egy főváros köz-
pontú, egy észak- és egy dél-adriai (melyek között a választóvonal Ličko-senjska megye) 
viszonylag kedvező értékekkel rendelkező részre és egy elmaradott Szlavóniára osztható. 
Az ábra alapján a legnagyobb egy főre eső jövedelemmel az isztriaiak rendelkeznek (439 
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személygépkocsi/1000 fő), még a fővárost és környékét is megelőzik, a legszegényebb 
viszont Vukovár-szerémség megye (205,6 személygépkocsi/1000 fő). 

8. ábra: Személygépkocsik száma (db/1000 fő) 2004
forrás: DZS, szerk.: szerző

A munkanélküliségi adatok, melyek egyszerre engednek következtetni gazdasági fejlett-
ségre valamint  a  társadalom jólétére,  szintén főváros-tengerpart-Szlavónia háromszög 
alapján épülnek fel. Itt azonban az Adria-part északi és déli fele közötti különbség mar-
kánsabb, ami jelzi, hogy Dél-Dalmáciában a nemzetközi turizmus kevésbé kiterjedt, mint 
északon. A főváros és környéke (Zagreb 9,7%, Krapinsko-zagorska 13,4%), valamint az 
Isztria és környéke (Istarska 8,8%) rendelkezik a legkedvezőbb adatokkal, míg az elvárá-
sainknak megfelelően Szlavónia, annak is a délkeleti része van a legsúlyosabb munkanél-
küliségi válságban (Vukovár-Szerémség 34,2%, Brodsko-posavska 30,1%). Az országos 
átlagnál (18,9%) kedvezőbb helyzetben csak az észak-adriai három megye valamint Zág-
ráb és a tőle északra lévő megyék voltak 2004-ben. 
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9. ábra: Munkanélküliség 2004-ben (%). 
forrás: DZS, szerk.: szerző

Az infrastruktúra területi fejlettségi különbségeit jól érzékelteti az egy km2-re jutó köz-
utak hossza (10. ábra), itt azonban nem csak a társadalmi-gazdasági fejlettség különbsé-
geit kell szem előtt tartanunk, hanem a Horvátországban sokszor közlekedési szempont-
ból rendkívül kedvezőtlen természeti adottságokat is. Ezzel magyarázható az észak-adri-
ai tengerparton (Velebit, Kapela hegységek) valamint a Krajinák területén a ritka útháló-
zat. Szembetűnő ugyanakkor, hogy Kelet-Szlavóniában, ahol a természetföldrajzi viszo-
nyok sűrűbb hálózat kialakulását tették volna lehetővé, szintén rendkívül ritka az útháló-
zat. Ennek magyarázatát a településhálózat sajátosságaiban kereshetjük, hiszen Kelet-Sz-
lavónia megyéiben az országos átlagnál is ritkábbak a települések. Míg országosan 12 te-
lepülés jut 100 km2-re és Krapinsko-zagorska megyében 34, Varaždinska megyében 24, 
addig Vukovár-Szerémség megyében három, Eszék-Baranya megyében hat.
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10. ábra: Útsűrűség 2003-ban (m/km2) 
forrás: DZS, szerk.: szerző

Szinte minden általunk vizsgált statisztikai mutató alapján azonos képet kaphatunk Hor-
vátország regionális különbségeiről, az ország térszerkezetéről. Ezek szerint létezik egy 
társadalmi-gazdasági szempontból kiemelkedő fejlettségű centrumtérség az ország fővá-
rosa körül. Magas népsűrűséggel, átlagon felüli jövedelmi viszonyokkal, fejlett és fejlődő 
gazdasággal, kedvező infrastruktúrával jellemezhetjük ezt a területet, az országon belüli 
vezető helye hosszú távon is biztosított. Előnye részben abból a tényből fakad, hogy 
közigazgatási és jogi értelemben is ez az ország kiemelt területe (főváros), mely számos 
előnyt hordoz, másrészt évszázadok óta ez a horvát nemzet szállásterületének centruma 
(demográfiai, gazdasági, kulturális stb. értelemben), mely a régóta tartó fejlődés előnyeit 
biztosítja számára. Nem szabad azonban megfeledkeznünk a szubregionális különbsé-
gekről, hiszen a Közép-Horvátországhoz tartotó Karlovačko és Sisačko-moslavačka me-
gyék északi része egyértelműen a főváros funkcionális vonzáskörzetéhez tartozik, közel-
ségének kedvező hatásai kimutathatók. Ezen megyék déli részei azonban többszörösen 
is hátrányos helyzetben vannak, hiszen kedvezőtlen természeti adottságaik (hegyvidék) 
mellett a háború során elvesztették lakosságuk jelentős részét, ráadásul az országon belü-
li kommunikációs tengelyektől relatíve távol fekszenek. Az općina-szintű adatgyűjtés hiá-
nyosságai miatt azonban ezekre a megyén belüli különbségekre csak következtetni tu-
dunk.
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Az ország leghátrányosabb helyzetű területei is egyértelműen meghatározhatók. Szla-
vónia (azon belül is elsősorban Kelet-Szlavónia) elmaradottsága mind a gazdasági, mind 
a jövedelmi viszonyokat tekintve szembetűnők, melyet a lakosság mozgása (elvándorlás) 
is igazol. Szlavónia leszakadása azonban újkeletű, egyértelműen a 20. század „terméke”. 
Az agrárágazat gazdaságon belüli térvesztése indította el ezt a folyamatot, melyet Jugo-
szlávia szétesése és az önálló horvát államban a térség perifériára kerülése tetőzött be. 
Ezt a  folyamatot tovább erősíti,  hogy a  korábban (az adriai  tömegturizmus felfutása 
előtt) hátrányos helyzetűnek számító Nyugat-Horvátország gyors és látványos fejlődés-
nek indult, így Szlavónia országon belüli relatív helyzete tovább romlott. 

A tengerparti területek fejlettségüket tekintve Szlavónia és Közép-Horvátország kö-
zött találhatók. Bizonyos területeken fejlettségük kiemelkedő (migráció, jövedelmi viszo-
nyok), regionális szinten vizsgálva sok esetben az országban vezető helyen állnak (Nyu-
gat-Horvátország), máshol viszont az országos átlag körül mozognak (GDP/fő, munka-
nélküliség Dél-Dalmáciában). Megyei szinten vizsgálódva Zágrábot csak kevés mutató 
alapján előzik meg, ha azonban regionális szinten vizsgáljuk a kérdést, sokszor Nyugat-
Horvátország (Észak-Adria) a legfejlettebb része az országnak. A térséget két kevéssé 
markánsan elkülönülő részre oszthatjuk, Észak- és Dél-Adriára (Nyugat-,  illetve Dél-
Horvátországra). Köztük a legfőbb különbség a gazdaság jelenlegi állapotában és az az-
zal szoros kapcsolatban álló munkanélküliségben, illetve jövedelmi viszonyokban van. 
Az északi területeken a turizmus (mivel a turista-kibocsátó országokból könnyebben el-
érhető) fejlettebb, jövedelemtermelő képessége nagyobb, délen még mindig csak felfutó-
ban van a turizmus, a kihasználatlan potenciálok azonban nagyok. (A 2004-ben Horvát-
országban eltöltött  47,8  millió  vendégéjszaka  közül  10,1  milliót  Primorsko-goranska, 
16,5 milliót pedig Istarska megyében töltöttek el. Az összes többi tengerparti megyében 
eltöltött éjszakák száma összesen 19,3 millió. A nem tengerparti megyékben pedig mind-
össze 1,8 millió) (DRŽAVNI…2005b).

4.3. A településrendszer regionális különbségeinek alapvonásai
A horvát településrendszer regionális különbségei igazodnak az ország természetföldraj-
zi viszonyaihoz és történeti-társadalmi fejlődési útjaihoz. A településhálózat történeti és 
természeti meghatározottságairól, a jogi szabályozásról már a korábbi fejezetekben szól-
tunk. A regionális struktúrák és a városok elhelyezkedése összhangban van egymással 
(11. ábra), a négy makrorégió központi területei a városok sűrűsödési gócai is. 

Horvátország geopolitikai  szempontból kedvezőtlen alakja miatt  nem alakulhat ki 
szabályos hálózat a települések között, a kapcsolatrendszer félköríves, keleti és déli ele-
mei között a térracionális kapcsolatok egy másik ország területén keresztül vezetnek.

Az országon belüli térkapcsolatok gerincét a főváros (Zagreb) és a három régióköz-
pont (Rijeka, Split, Osijek) közötti kommunikációs tengely alkotja. Ez nem csak a köz-
igazgatási és demográfiai adottságokkal magyarázható, hanem gazdasági, oktatási, kultu-
rális súlyuk is kiemeli őket a horvát városrendszer elemei közül.
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11. ábra: A horvát városhálózat és a térszerkezeti kapcsolatok (városok lakossága 1000 főben) 
forrás: DZS, szerk.: szerző

A horvát területfejlesztési tervdokumentumok kategóriái alapján meghatározott szubre-
gionális  központok  száma  megfelelő  (13),  eloszlásuk  azonban  egyenetlen  (SALAJ M. 
1999). A főváros körüli településgyűrűben többé-kevésbé szabályos ívet alkotva sorakoz-
nak (Čakovec (Csáktornya), Varaždin, Velika Gorica, Bjelovar (Belovár), Sisak (Sziszek), 
Karlovac (Károlyváros), Eszék körül is megfigyelhető egy kevésbé szabályos félgyűrű 
(Vukovár, Vinkovci, Slavonski Brod), a többi azonban már egyértelműen természetföld-
rajzi tényezők által meghatározott. Pula,  Zadar, Šibenik és Dubrovnik a tengerparton 
fekszik, kapcsolatait a tenger és a hegyvidéki „hinterland” által képzett akadályok defor-
málják (MENDÖL T. 1948), a hálózatosodás így alacsonyabb fokú. 

A horvát településállomány 6750 egységből áll, mely az ország területéhez mérten 
nagyon magas szám (2. táblázat). A települések eloszlása azonban nagy szélsőségeket ta-
kar. Északnyugat-Horvátországban, az állam magterületén, ahol a településfejlődés vi-
szonylagos zavartalanságot élvezett az adott területegységre jutó települések száma sok-
kal magasabb, mint az ország keleti részében, ahol külső hatások (török hódoltság) mó-
dosítottak ezt a fejlődési pályát. A sűrű településhálózat viszonylag alacsony átlagos la-
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kosságszámmal párosul, a jellemző településformák az aprófalvak és a kisvárosok. Ezt a 
struktúrát a természetföldrajzi adottságok (nagyfokú tagoltság) is erősítik

Megye  (župani
ja)

Település 
(város) 

(db)

Átlagos tele-
pülés-méret 

(fő)

Átlagos vá-
rosméret (fő)

Település-sűrű-
ség

(db/100 km2)

Városi la-
kosság 

(%)
1. Zagrebačka 697 (8) 444 24936 22,8 64
2. Krapinsko-zag-

orska 423 (7) 337 7343 34,4 36
3. Sisačko-mosla-

vačka 456 (6) 407 21196 10,2 69
4. Karlovačka 649 (5) 218 20118 17,9 71
5. Varaždinska 301 (6) 614 16954 23,9 55
6. Koprivničko-k-

riževačka 264 (3) 471 20727 15,1 50
7. Bjelovarsko-bi-

logorska 323 (5) 412 16632 12,2 62
8. Primorsko-goran-

ska 510 (14) 599 16975 14,2 78
9. Ličko-senjska 252 (4) 213 8715 4,7 65

10. Virovitičko-pod-
ravska 190 (3) 492 14410 9,4 46

11. Požeško-slavon-
ska 277 (4) 310 14153 15,2 66

12. Brodsko-posavs-
ka 185 (2) 955 40223 9,1 46

13. Zadarska 226 (6) 717 16684 6,2 62
14. Osječko-baranjs-

ka 263 (7) 1257 29627 6,3 63
15. Šibensko-kninska 196 (5) 576 17746 6,6 79
16. Vukovarsko-sri-

jemska 85 (4) 2409 23079 3,5 45
17. Splitsko-dalma-

tinska 367 (16) 1263 22197 8,1 77
18. Istarska 656 (9) 315 15583 23,3 68
19. Dubrovačko-ne-

retvanska 231 (5) 532 15824 13,0 64
20. Međimurska 129 (3) 918 14958 17,7 38
21. Grad Zagreb 70 (1) 11131 779145 10,9 100

Horvátország 6750 (123) 657 24924 11,9 69
2. táblázat. A horvát településhálózat főbb jellemzői. 

forrás: DZS

Az ország keleti részén tapasztalható viszonylagos „településritkaság” szintén visszave-
zethető természetföldrajzi okokra is, nevezetesen, hogy a síksági területek nem kedvez-
tek az elaprózott településhálózat kialakulásának, viszont segítették a nagyobb lakosság-
számú óriás- és nagyfalvak, valamint a közepes és (horvát viszonylatban) nagyvárosok 
létrejöttét. Itt a települések és városok átlagos mérete is nagyobb, viszont számuk lénye-
gesen kisebb (a szélsőértékek között sűrűségben és átlagos lakosságszámban is közel tíz-
szeres a különbség).

A tengerparti területek települési viszonyainak sajátossága, hogy a lakosság a néhány 
nagyobb tengerparti városban tömörül, a „hinterland” és a szigetvilág rurális lakossága 
azonban elaprózott kis lakosságú településeken él, számuk a városi lakossághoz képest 
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az országos átlagnál alacsonyabb. Ez megmutatkozik egyes tengerparti megyék városo-
dottsági adataiban is (12. ábra).

12. ábra: Városi lakosság aránya az összlakossághoz viszonyítva megyénként 2001-ben (%) 
forrás: DZS, szerk.: szerző

A városodottsági mutatók alapján nem tudunk egyértelműen a regionális különbségekre 
következtetni, viszont megállapíthatjuk, hogy a tengerparti megyékben, ahol a lakosság 
sokszor a közvetlenül a part mentén lévő városokban tömörül, a mögöttes hegyvidéki 
térségek pedig egy fokozatosan kiürülő aprófalvas-szórványos településhálózattal rendel-
keznek, az urbanizáció foka általában magasabb, míg az alföldi-dombvidéki területeken, 
ahol a mezőgazdaság, bár csökkenő, de továbbra is jelentős gazdasági aktivitási forma, a 
városi lakosság aránya kisebb.
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5. ÖSSZEGZÉS

Horvátország a térség egyik legheterogénebb állama. A heterogenitás a területi té-
nyezők és folyamatok szinte minden aspektusában tetten érhető. A legszembetűnőbb és 
az ország stabilitása szempontjából legfontosabb területi különbségek a társadalmi-gaz-
dasági fejlettség esetében tapasztalhatók. Ezeknek a nagy területi diszparitásoknak az or-
szág  kiegyensúlyozott  fejlődése,  valamint  a  társadalmi  esélyegyenlőség  megvalósítása 
szempontjából döntő fontossága lehet. 

Az ország egyértelmű centruma a főváros és Közép-Horvátország. Igaz ez a demo-
gráfiai, gazdasági infrastrukturális fejlettségére és a jövőbeni kilátásaira is. Szem előtt kell 
azonban tartani, hogy a főváros és a régiójához tartozó peremterületek között (Karlo-
vačko, Sisačko-moslavačka megyék déli része) sokszoros fejlettségbeli különbségek van-
nak, melyeket a megyei statisztikai adatgyűjtés és –szolgáltatás elfed.

Horvátország legnagyobb fejlődési potenciáljával (változatlan világgazdasági, világ-
politikai és turisztikai trendek mellett) az Adria-parti két régió büszkélkedhet. Jelenleg 
Nyugat-Horvátország  fejlettsége  jóval  magasabb,  mint  Dél-Horvátországé,  a  fejlődés 
azonban az utóbbiban is megindult. A nemzetközi turizmus, az ahhoz kapcsolódó magas 
színvonalú szolgáltatások lehetnek a fejlődés kulcsai. A területfejlesztési politika elsődle-
ges célja a tengerpart és a hegyvidéki „hinterland”, valamint a számos nehezen megköze-
líthető sziget elérhetőségének javítása, az életszínvonal emelése, illetve a tömegturizmus 
környezeti veszélyeinek mérséklése.

Az ország legelmaradottabb, halmozottan hátrányos helyzetű térsége Kelet-Horvát-
ország, melynek okai, mint láttuk szerteágazók. Jelenleg úgy tűnik az országrész saját 
erejéből nem képes a gyors ütemű fejlődésre, hiányoznak annak alapjai. Adottságai alap-
ján a magas színvonalú agrárgazdaság és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások jelenthetik 
a fejlődést. Ehhez azonban kormányzati segítségre, nagyfokú tőkebevonásra, infrastruk-
turális fejlesztésekre és a háború örökségének (pl.: aknamezők) teljes körű felszámolására 
lenne szükség. A regionális politika legnagyobb feladata Kelet-Horvátország reintegrálá-
sa és felzárkóztatása lesz az elkövetkező évtizedekben.
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