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ALBÁNIA TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI, TÉRSZERKEZETE 

      Hardi Tamás 

1. Bevezetés 

Albánia az elmúlt néhány év óta új fejlıdési pályára állt. Lehetıségei jók, mivel földrajzi elhelyezkedése, 
geopolitikai helyzete felértékelıdött, s kivívta a nagyhatalmak támogató segítségét. A gyors gazdasági 
növekedés ugyanakkor nem a termelı iparon alapul, alacsony a tıkebeáramlás szintje. Jelenleg 
elsısorban az építıipari „boom”, és az ehhez kapcsolódó spekulációs befektetések dominálnak, de a 
megnyíló privatizáció is jelentıs tıkét vonz. 

Az ország területi rendszere hagyományosan centralizált. A rendszer oldását, decentralizációját 
számos fék nehezíti. Fıleg a lakosság nagyfokú szegénysége, a korrupció, a gyakran kriminalizált 
körülmények teszik kérdésessé a decentralizáció lehetıségét és eredményét. Ugyanakkor a gazdaság az 
ezredforduló után gyors fejlıdésbe kezdett, ami olyan társadalmi-gazdasági folyamatokat indított el, 
amelyek a korábbi alacsony szintő területi különbségeket megnövelték, s a földrajzi, közlekedési, 
stratégiai helyzetbıl következıleg az ország egyes részeinek arculatát alaposan megváltoztatták.  
 
 

2. A fı térszerkezeti egységek és kialakulásuk 

Albánia kis területő és szegény ország lévén, gazdasági értelemben sokáig nem rendelkezett jelentıs 
területi különbségekkel. A mezıgazdaság általános túlsúlya és a ritka városhálózat, kis népességszámú 
központok jellemezték az államterület egészét (MAROSI S. – SÁRFALVI B. 1970). Ebbıl az 
„egyveretőségbıl” elsısorban a fı kikötıváros (Durres), másodsorban a fıváros emelkedett ki. Nem 
alakultak ki regionális összetartozáson alapuló, egymástól markánsan elkülönülı gazdasági-társadalmi 
területegységek. Mindezek ellenére a földrajzi, történelmi és néprajzi jellegzetességek alapján több 
térszerkezeti egység, tengely is kimutatható az ország területén, amelyek mentén az utóbbi évtizedekben 
elindult az ország jellegzetes térségeinek kialakulása (1. ábra). Napjaink gyors változásai felerısítették 
ezeket a folyamatokat, s mind jelentısebb területi különbségekkel találkozhatunk. Alapvetıen két fı 
belsı határ mentén oszthatjuk fel az országot. Egy észak-déli vonal mentén válik el a hegyvidék a 
síkvidéktıl, s egy észak–déli fejlıdési tengely kialakulását vagy újraalakulását is láthatjuk (PETRAKOS G. 
C. 1997) Skodrától Vloráig („zétai út”). Egy kelet-nyugati öv választja szét a két fı néprajzi csoportot, 
míg a valódi gazdasági fejlıdés tengelyét nagyobbrészt a feléledı kelet–nyugati kereskedelmi útvonal, a 
Via Egnetia városai alkotják (Elbasan, Tirana, Durres).  

A hagyományos területi különbségek generálói elsısorban a természeti–földrajzi környezet 
különbségei voltak. Ezek alapján két nagy, eltérı jellegő területre oszthatjuk fel az országot: Alacsony-
Albániára és Magas-Albániára. Az ország területének egyharmadát kitevı Alacsony-Albánia a tengerpart 
mentén húzódó sík vagy dombokkal, halmokkal tarkított 20–50 km széles területsáv, tengerparti síkság, 
amely Albánia északi és középsı részén (Vloráig) uralja a tengerpartot. A viharos múltat megélı 
tengerpart gazdasági hasznosítása a 20. század második felében indult meg, s relatív fejlettsége csak 
erısödött a rendszerváltás óta. Napjainkban a tengerparti területek fejlıdésének további lökést adott, 
hogy a korábban erısen zárt ország gazdaságának nyitottsága növekedett. A világpiac irányába a 
kikötıin keresztül vezet az út, s ezt a hatást erısíti, hogy szárazföldi összeköttetései rosszak, az ország 
forgalmi értelemben továbbra is igencsak elzárt a gyenge közúti kapcsolatok miatt, s vasúthálózata nincs 
összekötve a szomszédos országok vasútvonalaival. Távol helyezkedik el a fı balkáni útvonalaktól, 
autópályáktól és vasútvonalaktól (ERDİSI F. 2005; KOCSIS K. 2005). Így érthetı, ha a gazdaság a más 
országokban tapasztalhatónál is nagyobb mértékben fordul a tengeri kijárat felé.  

Az Adria dalmát hegyvidéki partvidékéhez képest eltérı jellegő, sík, feltöltött tengerparti tájjal 
találkozunk, amely kedvezı, mediterrán éghajlatánál fogva az ország fı mezıgazdasági termıterülete. 
Jelentıs mezıgazdasági területeket nyertek a part menti mocsarak lecsapolásával (PAP N. – KOBOLKA I. 
2009). Fier, Durres, Elbasan térségében a legmagasabb a növénytermesztés aránya a mezıgazdasági 
területekbıl. Különösen fejlettek a mediterrán kultúrák, az olajfa, illetve a dohány termesztése. 
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A népesség koncentrációja és a szállítási lehetıségek miatt itt alakult ki az albán ipar is. Az ipar 
gazdaságban betöltött szerepe ma is alacsony, de ezt a szintet is a 20. század második felében érte el a 
kommunista vezetés. Az ipari alkalmazottak száma 1950 és 1970 között hat és félszeresére növekedett, s 
ezzel elérte a 140 ezer alkalmazottat (ENYEDI GY. 1978). A korabeli Albániában ez nagy aránynak 
számított, de jelentısen elmaradt más szocialista országoktól. Napjainkban ennek a létszámnak mintegy 
a fele talál munkát az ipari szektorban. A szocialista extenzív iparfejlesztés kialakította a fı ipari 
körzeteket. A legfontosabb ipari térséggé a fıváros és Durres vált. A kikötıváros antik jelentısége (a 
híres kelet-nyugati irányú Via Egnetia kereskedelmi útvonal adriai végpontja) a török megszállás, majd a 
sőrő hatalomváltás miatt eltőnt, s stratégiai jelentıségét a 20. században kapta csak vissza. A fıváros és 
Durres között épült ki az elsı vasútvonal 1947-ben, s jelentıs volt az iparfejlesztés is (textilipar, 
vegyipar, dohányipar, konzervipar). Napjainkban is ez a térség rendelkezik a legnagyobb népességvonzó 
erıvel, urbanizáltsági foka, népsőrősége gyorsan növekszik, s a külföldi befektetések is ide 
koncentrálódnak, elsısorban az építıipar, a szolgáltatások, szállítás és az idegenforgalom területére 
érkezik az olasz és a görög tıke. Korunkban ez a legfontosabb növekedési pólus az országban. Ez a 
jelenség általánosnak mondható több balkáni országban is: az országok gazdasági fejlıdése, a modern 
ágazati szerkezet a fıvárosban és a legfontosabb kikötıben koncentrálódik, ami Albánia esetében a 
Tirana-Durres tengelyt jelenti. Tiranához közel helyezkedik el Elbasan, amely a Via Egnetia jelentıs 
kereskedıvárosa volt, s a szocializmus idején vált az albán gazdaság nehézipari központjává. Kínai 
segítséggel telepítettek ide vaskohászati kombinátot, rézkohót, vegyiüzemet (BENEDEK E. – DUDÁS GY. 
1989). Mára ezek jelentıs része leállt, mőködı elemeit privatizálták, megjelent a török tıke, így ma is 
ipari központ az országban. Ezek a városok, kiegészülve Fier-rel, Vlorával adják az ipari termelés döntı 
hányadát ma is.  

Magas-Albánia teszi ki az ország területének kétharmadát. CVIJIĆ szerint az albánok a 20. század 
elején elsısorban a hegyvidéket, a hegyvidéki medencéket népesítették be, kevésbé voltak hajós vagy 
halász nép, ellentétben a dalmát part lakóival (CVIJIĆ J. 2009). Kedvezıtlenebb domborzati viszonyai, 
magassága, meredek lejtıi, éghajlata miatt az életfeltételek rosszabbak voltak, mint az ország nyugati 
részén, így az állattenyésztés vált a fı mezıgazdasági ágazattá. Növénytermesztés és némi ipar a 
medencékben fejlıdhetett ki (pl. Korcai-medence) (PROBÁLD F. 1994). Elsısorban a hegyvidék középsı 
és déli része rendelkezik nyersanyagokkal, króm- és rézérc, valamint szénhidrogének bányászatára nyílt 
lehetıség (Qyteti Stalin/Kuçovë, Patosi) (BENEDEK E.–DUDÁS GY. 1989). A termelés csúcsán az évi 
kıolaj kitermelés elérte a 2 millió tonnát, ami a korabeli magyar kitermelés szintjének felelt meg, s 
fedezte a hazai igényeket (ENYEDI 1978), igaz, a szükségletek is alacsonyak voltak. Részben ennek 
köszönhetıen Magas-Albánia déli része gazdaságilag fejlettebb, mint az északi. 

Mint láthattuk, az ország területi megosztottságában jelentıs szerepet játszik a hegyvidék-
síkvidék ellentét, amely a gazdasági fejlıdést elsısorban a 20. század második felétıl határozta meg, 
kialakítva az ország gazdasági értelemben fejlettebb középsı térségét.  

Nem kevésbé fontos azonban az ország észak-déli megosztottsága sem. Az ország kelet-nyugati 
etnikai tengelyét a Skumbin folyó mentén a geg és toszk népcsoportok szállásterületének határvonala 
alkotja (CVIJIĆ J. 2009). Az északi geg és a déli toszk nyelvjárás jelentıs mértékben eltér egymástól, a 
modern nemzeti nyelv kialakítása során mindkettınek kialakult a latin betős írásbelisége már a 19. 
század elsı felében (ROMSICS I. 2004). Ugynakkor a megosztottságra jellemzı, hogy a nyelvet és az írást 
csak a 20. század második felében egységesítették, s az irodalmi nyelv alapjául elsısorban a déli 
nyelvjárás (toszk) szolgált (RÉTI GY. 2000). Vallási értelemben a déliek inkább az ortodoxia felé 
fordultak, míg az északiak a muzulmán vallás és a katolicizmus hívei. Mindezek együtt, valamint a 
földrajzi környezet hatására pl. a szokások, a táj, a települések arculata jól elkülöníthetıvé teszik 
egymástól az ország északi és déli területeit. Ez a területi-etnikai megosztottság fejlettségbeli 
különbséget is generált. A kommunizmus korában a középsı és déli területek fejlesztése elınyt élvezett 
az északiakkal szemben. A kommunista vezetı, ENVER HODZSA déli származása a párt és állami vezetés 
belsı megosztottságára is rányomta a bélyegét, s így az északi, „belsı ellenzék” érdekei alulmaradtak. 
Részben ennek köszönhetı, hogy a kodifikált, irodalmi nyelv is elsısorban a déli nyelvjáráson alapul 
(LACOSTE Y. 1995). 
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1. ábra 
Fı térszerkezeti vonalak Albániában 

 
Szerkesztette: HARDI T. 

 
 

3. A területi különbségek számokban 

A népsőrőség alakulása a bemutatott területi különbségeket tükrözi. Az ország átlagos népsőrősége 126 
fı/km2 körül mozog. A népsőrőség változása az elmúlt évtizedekben elsısorban a természetes 
szaporodás különbségeinek volt köszönhetı. A kilencvenes években, a nyitás után a korábban 
akadályozott, s az ekkor meginduló belsı vándorlásoknak köszönhetıen a városok, különösen a fıváros 
Tirana, valamint Durres, Fier és Vlora népességszáma emelkedett, így az urbánus területek népsőrősége 
is egyre inkább növekedett. A tengerparttal párhuzamosan kialakult egy 30 km széles agglomerációs 
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zóna, ahol a népsőrőség meghaladja 150 fı/km2-t, de a fontosabb városoknál 1000 fı/km2 fölé 
emelkedik. A tengerparttól keletre a népsőrőség gyorsan csökken, a hegyvidéken 50 fı/km2 alatt marad, 
kivéve a keleti határ menti térségeket, ahol a magas születésszám miatt ismét 150 fı/km2 értékekkel 
találkozunk. 
A körzetek szintjén ábrázolva az egy négyzetkilométerre jutó lakosok számát, jól elválik egymástól a két, 
természeti tényezık által meghatározott tájegység. Magas-Albánia körzeteiben a népsőrőség 100 fı/km2 
alatt marad, míg a síksági országrész körzeteiben néhány kivételtıl eltekintve 100 feletti értékeket 
találunk, különösen a fıváros és Durres térségében. A 2001 és 2008 évek népsőrőségének 
összevetésénél szembetőnik, hogy gyors társadalmi, gazdasági változások mennek végbe az országban, a 
középsı területek népessége rohamosan növekszik (2. ábra). 
 
 

2. ábra 
Albánia népsőrősége körzetenként 2001-ben és 2008-ban 

 
Forrás: INSTAT adatok alapján szerkesztette HARDI T. 

 
1=Berat; 2=Bulqizë; 3=Delvinë; 4=Devoll; 5=Dibër; 6=Durrës; 7=Elbasan; 8=Fier; 9=Gramsh; 10=Gjirokastër; 

11=Has; 12=Kavajë; 13=Kolonjë; 14=Korçë; 15=Krujë; 16=Kuçovë; 17=Kukës; 18=Kurbin; 19=Lezhë; 
20=Librazhd; 21=Lushnjë; 22=Malësi e Madhe; 23=Mallakastër; 24=Mat; 25=Mirditë; 26=Peqin; 27=Përmet; 

28=Pogradec; 29=Pukë; 30=Sarandë; 31=Skrapar; 32=Shkodër; 33=Tepelenë; 34=Tiranë; 35=Tropojë; 36=Vlorë. 
 
 

Az urbanizáció területi különbségei is sajátos mintázatot mutatnak Albániában. Az ország 
lakosságának 48,6%-a lakott városokban 2008-ban. A városiasodottság esetében csak részben 
érvényesül a hegyvidék-síkvidék dichotómia, inkább a korábbi évtizedek iparfejlesztéseinek és napjaink 
belsı vándorlási folyamatainak hatását látjuk (3. ábra). Így a középsı (Tirana, Durres), és az 
indusztrializáció által jobban érintett déli területek (Vlora) urbanizáltsági foka magasabb (70% feletti). 
Délen még a hegyvidéki körzetek esetében is jelentıs arányú városi népességgel találkozunk (Delvine, 
Skrapar, Kolonje), de számos déli körzet is csak az országos átlag körül mozog. A korábban említett 
jelenség azonban gyakran a déli, hegyvidéki körzetek kis lakosságszámával, s több, kis létszámú, várossá 
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nyilvánított településével magyarázható.1 A települések mérete általában kisebb, s a körzetek kis 
központjait nyilvánították várossá, avagy egy-egy bánya vagy ipari központ vonzotta magához a térség 
lakosságát. Így alakulhat ki az a helyzet, hogy alacsony népsőrőség mellett a városi lakosok aránya 
viszonylag magas, legalábbis magasabb, mint az északi hegyvidéken. Így arányait tekintve a körzetek 
lakosságának nagy része él bennük. Ezzel szemben az ország középsı részén a hegyi körzetek, valamint 
az északi terület (Skodra kivételével) jelentısen elmarad az országos átlagtól, urbanizáltsági fokuk néhol 
az iparosítás elıtti korszakot idézi (a legalacsonyabb értéket Bulqize körzetben találjuk: 4,5%). 

  
 

3. ábra 
A városi lakosság és a 6 fınél nagyobb családok aránya Albánia körzeteiben, 2008 

 
Forrás: INSTAT adatok alapján szerkesztette HARDI T. 

 
 

4. Demográfia 

Az albánság Európa egyetlen nemzete, amely a „demográfiai forradalom” korát éli. A népességszám a 
magas születésszámoknak köszönhetıen gyorsan növekszik, nem csak Albániában, hanem más albán 
lakta vidékeken is (Macedónia, Koszovó). A magas születésszám hagyományos. Hozzá kell azonban 
tenni, hogy az utóbbi években Albániában is megfordult a tendencia. A születések száma továbbra is 
magas, de csökkenı irányt mutat. A természetes népességnövekedés a hatvanas évek elsı öt évében 
elérte a 30 ezreléket is, de azóta a növekedés üteme csökken. 1996 és 2000 között a növekedés már évi 
14 ezrelék alá esett, s 2007-ben már a 6 ezreléket sem érte el. Ez a csökkenés az albán társadalom térbeli 
mobilitásával hozható összefüggésbe. A városok növekvı népességszáma, a városi szokások, 
lehetıségek egyre kisebb családnagyságot tesznek lehetıvé. Másrészt fontos a kivándorlás ténye is. A 
legnagyobb természetes szaporodást az északkeleti területeken találjuk, ott, ahonnan a legkisebb volt a 

                                                 
1 A legérdekesebb talán ebbıl a szempontból a kis területő és népességő Delvine körzet. Népességszáma alacsony, 
mintegy 12 ezer lakosának döntı hányada görög nemzetiségő, s talán ez a két jellemzı a magyarázata annak, hogy a 
legnagyobb arányú kivándorlás sújtotta a kilencvenes években. 1992 és 2001 között lakosságának több mint 42%-a 
távozott külföldre.  



 48 

kivándorlás az elmúlt évtizedekben (BËRXHOLI A. – DOKA D.–ASCHE H. 2003). A hegyvidékeken mind 
a mai napig elıfordulnak olyan községek, ahol a természetes népességnövekedés meghaladta a 30 
ezreléket 1996 és 2000 között. A magas születésszám következtében a lakosság korösszetétele fiatal. 
Egyik legtipikusabb hegyvidéki körzet Has (északkeleti határvidék), ahol az öregségi index 11,37, s a 
családok több mint 40%-ában hatnál több családtag él együtt (3. ábra).2 Tehát a legfiatalabb összetételő 
lakosságot, legnagyobb születésszámokat az északi hegyvidék körzeteiben találjuk, ahonnan arányaiban a 
legkevesebben vándoroltak ki külföldre. Ugyanakkor a déli körzetekbıl a kivándorlás magas volt, s ez 
értelemszerően a fiatalabb, produktív korú népességet érintette a leginkább. A belsı vándorlás minden 
térségbıl az alföldi területek felé irányul, míg azok lakosságszáma növekszik, a hegyvidéki körzeteké 
vándorlási veszteséget könyvelhet el. 

A gyors természetes szaporodást ellensúlyozza a rendkívüli mértékő kivándorlás. A Balkánon 
hagyományos külföldi munkavállalással az albániai lakosok igazán csak a nyitás (1990) óta tudnak élni. 
Rendkívüli mértékő a legális és illegális kivándorlás, fıleg Görögországba és Olaszországba. Az 
Ottrantói-szoroson keresztül csónakokon, kisebb hajókon csempészik át az embereket a szomszédos 
országba. Ha egyszer egy albán eljutott a célterületére, ott egymást segítı, erıs nemzetiségi közegben 
találja magát. A kilencvenes évek során, 1992 és 2001 között az ország lakosainak 15%-a távozott 
külföldre az Albán Statisztikai Hivatal szerint (BËRXHOLI A. – DOKA D. – ASCHE H. 2003)! Különösen 
a déli területekrıl költöztek el sokan (Olaszország és Görögország földrajzi közelsége miatt). Itt találunk 
olyan körzetet, ahonnan a lakosság több mint 40%-a emigrált. A legtöbb albán migráns (a hivatalos 
adatok szerint) Görögországban (közel 400 ezer fı) és Olaszországban (közel 200 ezer fı) található, 
ugyanakkor Németországban és az USA-ban, Svájcban, Franciaországban és Kanadában is nagy a 
számuk, de sokan dolgoznak a környezı balkáni országokban és Spanyolországban is. 
 
 

5. Vallási, etnikai különbségek 

Albánia az egyetlen állam, ahol a szocializmus idején az alkotmányban rögzítették, hogy az ország 
ateista. A vallások gyakorlását akadályozták, a templomokat más célra hasznosították vagy lerombolták. 
Ennek ellenére a kilencvenes években az ismét szabadon gyakorolt vallásokhoz visszatért a lakosság jó 
része. A vallások közül kiemelkedik az iszlám. A török uralom alatt felvett szunnita hit elsısorban az 
ország középsı és hegyvidéki területein uralkodik. Az albán központú Bektashi egyház szintén az iszlám 
hit egyik kisebbségi vallási csoportja. A két muszlim csoport hívıi az ország teljes területén jelen 
vannak, a középsı, alföldi területeken a lakosság felét-kétharmadát teszik ki, míg az északkeleti és keleti 
hegyekben 80-100% az arányuk. A keresztény vallások közül a görög ortodox vallás az ország középsı 
és déli részein mindenhol megtalálható. A középsı területeken a lakosság negyede tartozik ide, míg dél 
felé haladva arányuk növekszik, a görög határ közelében eléri a 70%-ot is. A római katolikus vallás az 
egykori itáliai, illetve osztrák befolyásnak köszönhetıen az ország északi részében terjedt el. Az északi 
körzetekben a vallás aránya a lakosság körében eléri a 80%-ot is (BËRXHOLI A. – DOKA D. – ASCHE H. 
2003). A katolikus központ Skodra, ahol az egykor tornateremnek használt templomot osztrák 
segítséggel a kilencvenes években felújították. 

A lakosság etnikai megoszlását tekintve elmondható, hogy az ország területén egyértelmő az 
albán többség, s az albán etnikum elterjedése is egyenletes. Etnikai kisebbségként legnagyobb számban a 
görögöket tartják nyilván, akik a déli határok mentén élnek. A 2001. évi népszámlálás szerint 66000 
görög él itt. A délkeleti határok mentén 8000 macedón, míg északon, Skodra környékén 1200 
montenegrói él kisebbségben (BËRXHOLI A. – DOKA D. – ASCHE H. 2003). A népszámlálás nem közöl 
adatot a cigányok és az aromunok számáról. Az aromun etnikum a Balkán több országában élı, 
vélhetıen a románok ısének tekinthetı népesség. Számuk vitatott, etnikai csoportjukat nem ismerték el 
nemzeti kisebbségnek a szocializmus alatt. Napjainkban éledı identitástudatuk miatt azonban egyre 
többet hallani róluk. Számuk Albániában magas, egyes források szerint több tízezer is lehet.  

                                                 
2 A nagy létszámú család az albán tradíció fontos része. Ez nem csupán a gyermekek nagy számán alapul, hanem 
több generáció együttélésén is. Mind a mai napig a fiatal családok is követik ezt a hagyományt, de a városi 
területeken a lakásviszonyok egyre kevésbé engedik meg ennek gyakorlását (YMERAJ A.– KOLPEJA V. 1998). 
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6. Gazdasági különbségek 

A gazdaságban mind a mai napig nagyon nagy jelentısége van a mezıgazdaságnak, hiszen a 
foglalkoztatottak mintegy 58%-át ez az ágazat alkalmazza. Az ipar foglalkoztatási részesedése nem éri el 
a 8%-ot, az építıiparé 5,7%, a kereskedelemé 7,3%, a szállítás és kommunikáció szektoré 2%, míg az 
egyéb szolgáltatásoké (túlnyomórészt a közszolgáltatásokat értve alatta) 19% (INSTAT 2008). Ez a 
megoszlás tükrözi a fejletlenséget. A megtermelt hozzáadott értékbıl ugyanakkor a mezıgazdaság csak 
18%-kal részesedik (ez a részesedés 1996-ban még 37% volt), az ipar aránya 10%. Az ipar részesedése 
az elmúlt bı 10 évben lényegében nem változott, igaz idıközben az országban elıállított bruttó hazai 
termék több mint kétszeresére növekedett. Valójában az építıipar és a szolgáltatások szerepe 
növekedett meg. Ennek köszönhetı az albán gazdaság gyors növekedése az ezredforduló után (4-6% 
GDP növekedés évente, ami 2009-ben tört meg a válság hatására). A változások ismeretében már 
összevethetjük az egyes prefektúrák (megyék) mutatóit, s következtetéseket vonhatunk le a gazdasági 
fejlettségi különbségekrıl, hiszen a termelésben a részarányukat növelı ágazatok a fıvárosban, 
Durresben és az üdülıvárosokban koncentrálódnak. 

Sajnos nem sok területi bontású gazdasági mutatót publikál még az albán statisztika. A gazdasági 
fejlettségi különbségeket így elsısorban a foglalkoztatás és a foglalkoztatás jellege, a vállalkozások 
ágazati besorolása alapján tudjuk bemutatni. 

A foglalkoztatottak létszáma Albániában 925 ezer fı volt 2006-ban (INSTAT 2007). Közülük 
58% dolgozott a mezıgazdaságban, 18% a közszférában és 24% a nem mezıgazdasági jellegő 
magángazdaságban. Fontos az egyes ágazatok területi elkülönülése (4. ábra). A fıvárosban 
koncentrálódik az összes foglalkoztatott negyede. Ez megfelel nagyjából a fıváros népességarányának 
az országon belül. Ha a fı tevékenységeket nézzük azonban, akkor ki kell emelnünk, hogy az ipar, 
építıipar, üzleti szolgáltatások ide koncentrálódnak. A nem mezıgazdasági foglalkoztatottak több mint 
fele Tiranában talál munkát. A központi fejlıdı övezet (Tirana, Durres, Elbasan, Fier, Vlora) 
koncentrálja az összes munkahely 62%-át, a mezıgazdasági foglalkoztatottak felét, a nem 
mezıgazdaságban dolgozók 82%-át (!), s ha az északi nagyvárost, Skodrát is ide számítjuk, akkor a 
tengerpart közelében található a nem mezıgazdasági munkahelyek 87%-a. A szocialista idıszakban az 
ipar foglalkoztató és jövedelemtermelı részesedése a gazdaságon belül nagyobb volt, mint az 
ezredforduló után (KOCSIS K. 2005), de aránya a rendszerváltás utáni években, különösen a kilencvenes 
évek végén csökkent, s mezıgazdasági nagyüzemek felbomlásával a primer szektor is sok munkahelyet 
veszített. Ez elsısorban a központi térséget, ipari központokat érintette, ahol a fejlettebb mezıgazdasági 
és ipari munkahelyek koncentrálódtak. Azonban ez a térség regenerálódott a leggyorsabban az 
ezredforduló után.3  

A szállítási és szolgáltatási vállalkozások több mint háromnegyede ide koncentrálódik, az ipari 
vállalkozások kétharmada, de a nagyfoglalkoztatók is egytıl-egyig itt találhatók. A térség részesedése 
tovább erısödik, mivel az újonnan alapított vállalkozások ágazati megoszlása alapján sejthetı, hogy itt 
hozták ıket létre. 2006-ban az új vállalkozások fele a szállítás, 31%-a az üzleti szolgáltatások területén 
jött létre, míg az ipar csak 8%-kal részesedett az új szervezetekbıl.  

A külföldi befektetések aránya az ezredfordulóig rendkívül alacsony szinten mozgott, elsısorban 
a belsı helyzetnek (1997. évi válság) és a Koszovóval kapcsolatos bizonytalanságoknak köszönhetıen. 
Az ezredforduló után némileg megváltozott a kép. A külföldi befektetések fı vonzereje, hogy az ország 
három kiemelt kikötıje rendkívül jó földrajzi pozícióban helyezkedik el, elsısorban az európai piacok 
felé, de a balkáni átalakuló országok irányába is. Emellett a munkaerı és az ingatlan regionális 
összehasonlításban olcsó, a vállalkozások indítása viszonylag egyszerő. Ugyanakkor riasztó a korrupció 
mértéke, s a biztonság sem minden esetben garantálható. Mindezek alapján a fı befektetési területek az 
országban a turizmus, a kereskedelem, s az ehhez kapcsolódó szállítás, ingatlan és a bankszektor. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 A hegyvidékre (az ország kétharmada) alig jut olyan munkahely, amely nem a közszolgáltatásokhoz vagy a 
mezıgazdasági ágazathoz tartozik. 
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4. ábra 
 A foglalkoztatottak megoszlása fıbb gazdasági tevékenységek  

szerint az albán prefektúrákban (2006) 

 
Forrás: INSTAT 2007 alapján szerkesztette HARDI T. 

 
 

Az utóbbi években azonban gyorsul a külföldi befektetések beáramlása az országba. Ebben 
jelentıs szerepe van a privatizációnak, az ingatlanpiacnak, a 2004. évi kiugró növekedést a 
takarékpénztárak privatizációja okozta (5. ábra), azóta pedig jellemzı az építıipar, idegenforgalom és a 
szállítás felfutása. Mindenesetre a fı célterületek nem változtak. Mindemellett ez a beáramlás 
nagyságrendileg kisebb, mint a környezı balkáni országokba (United Nation Conference... 2008). A 
befektetések a fejlett térségekbe koncentrálódnak A külföldi mőködıtıke regionális megoszlását 
vizsgálva megállapítható, hogy annak nagy része, 67%-a a két nagyvárosba, Tiranába és Durresbe 
érkezett. 
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5. ábra 

 A külföldi tıke beáramlása Albániába 2000 és 2007 között (nettó érték) 

0

100

200

300

400

500

600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Évek

M
ill

ió
 U

S
D

 
 Forrás: INSTAT, World Bank és UN adatai alapján szerkesztette HARDI T. 

 
 

A befektetett tıke eredete szerint az elsöprı többséget a szomszédos országok képviselik (6. 
ábra). A fı befektetı, Olaszország, akinek albán érdekeltségei hagyományosnak mondhatók. İt követi a 
déli szomszéd Görögország. A befektetéseket gyakorlatilag ez a két ország osztotta fel egymás között. 
Az adatok meglehetısen régiek, de tapasztalataink szerint a növekedés ellenére a két szomszédos ország 
túlsúlya megmaradt, s a befektetéseik földrajzi elhelyezkedése hasonló képet mutat, mint 2001-ben.  
 
 

6. ábra  
A befektetett külföldi tıke megoszlása Albániában 

a származási ország szerint (2001, %) 

Olaszo.; 48
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Forrás: World Bank adatai alapján szerkesztette HARDI T. 
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Az olasz befektetık az ország nyugati részére érkeznek, közel az Adriai-tengerhez. A legtöbb közülük 
kis- és közepes vállalkozás. A befektetések nagy hányada irányul az építıiparba (35%), a textil és 
cipıiparba (21%), a kereskedelembe és szolgáltatásokba (16%), valamint az élelmiszeriparba (8%). A 
görög befektetık a görög határ menti déli, délkeleti területeket részesítik elınybe. Szinte valamennyi 
görög befektetés a kereskedelembe áramlott, s csak elhanyagolható része termelı tevékenységbe (pl. 
dohányfeldolgozás).4 
 
 

7. Összegzés 

Az országban tapasztalható általános szegénység mellett, ma már jelentıs regionális különbségeket is 
találunk. A dokumentumok ezt találóan úgy fogalmazzák meg, hogy a szegénység regionális különbségei 
vizsgálhatók. Ugyanakkor az ország egyes területein, városaiban dinamikus fejlıdés indult meg, 
amelynek területi hatásai hasonlóak a szocializmus idején megindított gazdasági fejlesztésekhez, de a 
gazdaság struktúráját tekintve egészen mások, s viharos gyorsaságú térbeli-társadalmi folyamatokat 
indítottak el. 

Sajnos összehasonlítható regionális szintő adatokhoz nehéz jutni, de általánosságban 
elmondható, hogy az ország több fejlettségi övezetre bontható, amelyeket a természeti környezet, a 
történelem, az etnikai-kulturális viszonyok, a politikai vezetés akarata, s napjaink gazdasági átalakulása 
alakított ki. 

• Tengerparti síkság – hegyvidéki övezet. Az országot egy észak-déli vonal mentén elvágva 
magas, nehezen járható hegyvidékekre, valamint a széles tengerparti lapályra oszthatjuk. A 
hegyvidékek minden tekintetben az ország fejletlenebb területei, amelyeknek fejlettségi 
szintje, gazdasági teljesítı képessége elmarad az országos átlagtól. A lakosság jövedelmi 
viszonyai, iskolázottsága szintén alacsony. A tengerparti síkság ad ugyanakkor helyet a 
fıvárosnak és a fejlett kikötıvárosoknak, amelyek jelenleg a gazdasági növekedés motorját 
is jelentik. Itt az infrastrukturális rendszerek is fejlettebbek (pl. autópálya, utak stb.), s a 
jelenleg tapasztalható ingatlanpiaci felfutás is ezeket a városrégiókat érinti. Ezek a 
területek a belsı migráció célterületei, míg a hegyvidékek a kibocsátók. A migráció olyan 
mértékő, ami a hegyvidéki területek egyes részeinek kiüresedéséhez is vezethet, 
különösen, ha a belsı migráció mellett a külföldre vándorlást is figyelembe vesszük. 

• Észak-dél ellentét. Fejlettségi különbség tapasztalható észak-déli bontásban is. Az ország 
északi része kevésbé fejlett, még a nagyvárosi térségek (Skodra) is lényegesen gyengébben 
fejlettek, mint a középsı vagy déli területek. Északon a hegyvidék is szegényebb, ott 
találunk szinte ellenırizetlen területeket. Dél felé haladva, fıként a tengerparti síkság 
területén találjuk az ország legfejlettebb területeit, de hasonlóképpen fejlettebb a görög 
határ menti terület is. A hegyvidék középsı déli része ásványkincsekben gazdagabb, s 
turisztikai szempontból is több lehetıséget kínál, mint az észak. 

• A városok-falvak közötti fejlettségi szakadék az indusztrializáció korát idézik. A városok 
belsı terében már létrejött a fejlett gazdaság, ehhez az infrastruktúra stb., ugyanakkor a 
falusi települések, még a fejlett városrégiókban is rendkívül elmaradottak, szegények. Ez a 
nagyvárosok külvárosaira, elıvárosaira is vonatkozik, amelyeket a nagyfokú beáramlás és a 
szegénység miatt jellemez az illegális építkezések tömege (World Bank 2009). Ezek azok a 
területek, amelyek a hegyvidékekrıl migráló lakosságot befogadják. Növekednek, de ezzel 
párhuzamosan fejlesztésük elmarad, így ellenırizetlen masszát alkotnak. 

Mint látható, az új gazdasági, társadalmi rend felerısítette a területi fejlettség különbségeit az 
országon belül. A gazdaság szereplıinek területi koncentrációja növekszik, s tovább erısíti azt a 
folyamatot, ami a 20. században elindult, hogy Albánia a hegyvidéki területektıl, a mezıgazdaságtól 
egyre inkább a síkság és a tenger felé fordul, kihasználva, erısítve közlekedésföldrajzi pozícióját. Az 
ország további fejlıdését feltételezve a térbeli különbségek tovább növekedhetnek, különösen, ha 
sokáig elmarad az ország szárazföldi „kijáratainak” fejlesztése, tehát a közúti és vasúti fejlesztések a 

                                                 
4A tanulmány írása idején bekövetkezett görög államháztartási válság a görög befektetések nagy aránya miatt 
hatással lehet az albán gazdaság fejlıdésére, különösen ha tekintetbe vesszük, hogy mára a bankszektorban is 
jelentıs a déli szomszéd részesedése. 
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szomszédos országok irányába. Mindenestre látható, hogy egy kis területő ország is rendkívül változatos 
feltételeket nyújthat a gazdaság és a társadalom fejlıdése számára. 
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