
Németország

A II. világháborúban vesztes Németországot a gyôztes országok két részre osztották. Az amerikai,
az angol és a francia hadsereg által megszállt területeken 1949-ben megalakult a Német Szövetségi
Köztársaság (NSZK, fôvárosa: Bonn), a szovjet hadsereg által ellenôrzött területeken pedig a Német
Demokratikus Köztársaság (NDK, fôvárosa: Kelet-Berlin). 1989-ben az NDK politikai rendszere
összeomlott. A következô évben (1990. október 3-án) csatlakozott az NSZK-hoz, és a négy évtize-
des kettéosztottság után újjászületett az egységes Németország.

Az NSZK gazdasága a háborút követô rövid visszaesés után gyorsan fejlôdött. Az amerikai
gazdasági segélyeknek, a német nép szorgalmának és magas szakképzettségének köszönhetôen rö-
vid idôn belül Európa legerôsebb gazdasági nagyhatalmává vált.

Bár az NDK a szocialista világrendszer egyik legjelentôsebb ipari országa volt, gazdaságának
fejlettsége, színvonala messze elmaradt a nyugati szomszédé mögött.

Ma az egykori NDK területén él az ország lakosságának 1/5-e, de az ipari termelésbôl mind-
össze 8%-kal részesedik. Alacsonyabb az életszínvonal, és a korszerûtlen, környezetszennyezô
üzemek bezárása miatt nagy a munkanélküliség. A keleti országrész gazdasági felzárkózása folya-
matban van.

Az egységes Németország 82 milliónyi lakosságával Oroszországot köve-
tôen Európa második legnépesebb állama.

Németország Európában az elsô, a világon pedig – az Egyesült Államok és
Japán után – a harmadik gazdasági nagyhatalom.

Északról dél felé emelkedô felszín – fejlett mezôgazdaság
Az atlaszod segítségével és eddigi tanulmányaid alapján állapítsd meg:
– milyen tájegységekre osztjuk Németországot,
– milyen éghajlat jellemzi,
– hogyan keletkezett a Germán-alföld!

Német Szövetségi Köztársaság
Területe: 356 975 km2

Népessége: 82 087 000
Népsûrûsége: 230 fô/km2

Fôvárosa: Berlin
Államformája: szövetségi köztársaság
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6. Németország É–D irányú metszete
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Németország északi részét a Germán-alföld foglalja el.
A síkság hûvösebb északi tájain az állattenyésztés a mezôgazdaság vezetô

ágazata. A réteken, legelôkön tejelô szarvasmarhákat tartanak. A szántókon ta-
karmánynövényeket, rozsot és burgonyát termesztenek. A déli, melegebb, lösz-
szel borított vidékein búzát, cukorrépát, kukoricát termesztenek és sertéseket te-
nyésztenek.

Az ország középsô részén húzódó, több tagból álló Német-középhegység
a Variszkuszi-hegységrendszer maradványa. A hegységek többségét sûrû erdôsé-
gek borítják, mezôgazdasági mûvelést csak a sûrûn lakott, kontinentális éghaj-
latú medencékben folytatnak. A palás, lemezes szerkezetû kôzetekbôl felépülô
Rajnai-palahegység napos, déli oldalain szôlôt termesztenek. Ez a híres rajnai
borok hazája.

A Harz hegység lábánál kôsót, kálisót bányásznak. Az erre települô vegyipar
látja el a mezôgazdaságot mûtrágyával. A középhegység legdélebbi és legma-
gasabb tagja a fenyvesekkel borított Fekete-erdô. Itt ered a Duna. Nyugati elô-
terében húzódik az ország legnaposabb, legmelegebb tája, a Felsô-Rajna völgye.
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8. A Felsô-Rajna völgye
az ország legkellemesebb

éghajlatú tája 
• Mi befolyásolja az

éghajlatot?

7. A Rajna völgyét várak,
kastélyok sora kíséri 
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Itt zöldségeket, gyümölcsöket, a hegyoldalakra felkapaszkodó teraszokon szôlôt
termesztenek.

A Duna felsô folyása mentén helyezkedik el a Sváb–Bajor-medence, ame-
lyet az Alpokból leereszkedô gleccserek és a Duna felé sietô folyók töltöttek fel.
Szántóin fôleg sörárpát és komlót termesztenek. Ezekbôl készülnek a híres ba-
jor sörök.

Az ország legdélebbi, legmagasabb részén az Alpok mészkôvonulatai hú-
zódnak.

A német mezôgazdaság fejlett, magas színvonalú. A nyugati országrész a jellegzetes farmgaz-
daságok területe. A birtokok nagysága átlagosan 30 hektár. A földet a család (férj, feleség, esetleg
néhány fôs kisegítô személyzet) mûveli meg.

A volt NDK területén az egykori állami és szövetkezeti gazdaságokat mezôgazdasági nagy-
üzemekké szervezték át. A szántóterület 90%-át ezek a nagyüzemek birtokolják. A német mezôgaz-
daság a korszerû mûvelési módszereknek köszönhetôen igen magas hozamokat ér el, viszont nagyon
drágán termel. Ezért termékei nem versenyképesek, a hazai árak is csak állami támogatással tartha-
tók fenn. A német mezôgazdaság a 82 milliós népesség élelmiszer-szükségletének 9/10 részét tudja
kielégíteni.

Európa legfejlettebb ipari országa

A 13 szövetségi tartományból és 3 tartományjogú városból (Berlin, Hamburg és
Bréma) álló Németország adja az Európai Unió ipari termelésének közel 1/3 ré-
szét. Sokoldalú iparából a gépgyártás, a vegyipar és az elektrotechnika-elektro-
nika emelkedik ki.

A német gazdaság vezetô ága a gépipar. Termékei kiváló minôségûek és vi-
szonylag olcsók, ezért versenyképesek a világpiacon. Németország – az Egyesült
Államok mellett – a Föld legnagyobb gépexportôre.
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9. A Duna-forrása 
a Fekete-erdôben 
• Hány országon, milyen
tájakon folyik keresztül,
amíg eléri a Fekete-
tengert?
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A német ipar legkiemelkedôbb ágazata az autógyártás. Személygépkocsi-
gyártása – az Egyesült Államok és Japán után – a harmadik a világon. Az autók
fele külföldön talál gazdára. Gépkocsikivitelben a Föld valamennyi országa közül
csak Japán elôzi meg (2003).

A német autóipar termelésének 9/10 részét hat mamutvállalat adja (Volkswagen–Audi, Opel,
Daimler–Chrysler, Ford, BMW, MAN). A legnagyobb német gépkocsigyártó cég a Volkswagen. Köz-
pontjából, a wolfsburgi üzembôl évente közel 2 millió autó kerül ki.

Az Opel Mûvek (az amerikai General Motors leányvállalata) a személyautógyártás 1/5-ét adja.
A Daimler–Chrysler üzemcsoport központja Stuttgart. 1885-ben Benz itt készítette el az elsô

benzinmotoros gépkocsit, 1901-ben pedig innen került ki az elsô Mercedes.
Jelentôs a müncheni BMW és a kölni Ford (az amerikai Ford leányvállalata) termelése is.

Németország vegyipari nagyhatalom. Termelése az Egyesült Államok és Ja-
pán után a harmadik a világon, a vegyipari termékek kivitelében pedig világelsô.

A fejlett német vegyipart az ország nyersanyagokban (fekete- és barnakôszén, kôsó, kálisó)
való gazdagsága alapozta meg. A XX. század végén a szenet felváltotta a tengeri kikötôkbôl csôve-
zetékeken szállított kôolaj és olajtermék. A vegyipar fejlettségéhez a nagy múltú termelési hagyo-
mányok is hozzájárultak.

A német vegyipar világviszonylatban is jelentôs termékei a gyógyszerek (a világ elsô gyógy-
szerexportáló országa), a mûtrágyák, a kôolajipari termékek, a mûanyag, a mûszál és a szintetikus
kaucsuk. A világhírû német vegyipari cégek (Bayer, BASF) sokat tettek a környezetkímélô eljárások
kidolgozásáért és meghonosításáért.
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10. A kôszén hasznosítása

acél
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11. Németország ipara
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Az elektrotechnikai-elektronikai ipar a kivitel értékének közel 1/10-ét adja.
Magas színvonalú termékei az egész világon keresettek. (A világ mikroelektroni-
kai exportjának 1/5 része Németországból származik.)

Az elektrotechnikai ipar nagy gyári berendezéseket (turbinák, transzformátorok, elektromo-
torok, villanymozdonyok stb.) és fogyasztási cikkeket (televízió, rádió, mosó- és mosogatógépek,
porszívók, egyéb háztartási eszközök stb.) gyárt, az elektronikai üzemek félvezetôket, integrált
áramköröket stb. állítanak elô. Az elektrotechnikai-elektronikai ipar két óriásvállalata a müncheni
Siemens és a stuttgarti Bosch.

A német gazdaság lelke: Közép-Rajna-vidék
A Közép-Rajna-vidék Németország legrégibb és legsokoldalúbb gazdasági terüle-
te. Itt él az ország lakosságának 1/3 része, itt van a legtöbb nagyváros, és ez a tér-
ség szolgáltatja a német nemzeti össztermék 40%-át.

Az ipari övezet magva a Ruhr-vidék (rúr); az ország és egyben Európa leg-
hatalmasabb nehézipari körzete volt. Az iparvidék a feketekôszénre és a Rajnai-
palahegység ma már kimerült vasércbányáira települt. Kohói ma a Rajna vízi
útján érkezô svéd és brazil ércet dolgozzák fel. A szénnel fûtött hôerômûvek vil-
lamos árama adja az elektroacél-gyártás alapját. A kohókból kikerült vasat és
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12. Berlin, az egységes Németország fôvárosa 
• Mikor egyesült a korábban két részbôl álló Németország?
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acélt a fejlett nehézgépgyártás (hadi felszerelések, bányagépek, erômûvi beren-
dezések stb.) dolgozza fel. Vegyipara kezdetben szénre, ma fôleg behozott kô-
olajra épül. A nôi munkaerô foglalkoztatására sok textilgyárat létesítettek, amelyek
nagy részben a közeli vegyipari üzemekben elôállított mûszálat dolgozzák fel.

A vidék sûrûn elhelyezkedô, egymással szoros kapcsolatban lévô települései
(Duisburg, Essen, Dortmund stb.) egy hatalmas várostömörülést, ún. agglomerá-
ciót alkotnak, ahol Tolna megyényi területen ötmillió ember él (a népsûrûség az
1500 fô/km2-t is meghaladja).

Az utóbbi évtizedekben a feketekôszén-termelés csökkenése és a kohászat visszaesése miatt
a Ruhr-vidék is válságba került. Több ezer munkahely szûnt meg, sokan elvándoroltak. Különbözô
kedvezményekkel igyekeznek korszerû iparágakat vonzani az iparvidékre. Ennek eredményekép-
pen új elektrotechnikai üzemek, autógyárak (Opel) telepedtek meg. A bezárt üzemek, gyárak he-
lyén ma kutatóintézetek, vállalati központok találhatók.

A válság elônyös következménye viszont, hogy lényegesen javult a térség környezeti álla-
pota. A felszámolt üzemek és a bezárt bányák helyén szép parkokat létesítettek. Kevesebb a füstöt
okádó gyárkémény, tisztább a levegô.

A Közép-Rajna-vidék legnagyobb városában, Kölnben – a kohászat kivételé-
vel – szinte minden iparág képviselteti magát. Autógyára (Ford) és vegyipara vi-
lághírû.

Köln ôsi város, még a rómaiak alapították. A középkori Németország legjelentôsebb kereske-
delmi és kulturális központja volt. Elsô egyetemét a X. században alapították. A város jelképe a vi-
lághírû kölni dóm, a német építômûvészet remeke. A 157 méter magas katedrálist 1248-ban kezdték
el építeni, és csak 1880-ban készült el.

Kölnbôl indult el világhódító útjára a kölnivíz.

A Majna völgyének legjelentôsebb ipari központja Frankfurt. A nagy múltú
kereskedôváros a német és az európai bankvilág, valamint a pénzügyi élet felleg-
vára. Frankfurtban mûködik az Európai Unió központi bankja. Jelentôs a vegyipara
és az autógyártása (Opel). Repülôtere Európában London után a második legfor-
galmasabb.

A gyorsan fejlôdô Dél-Németország
Dél-Németországban nem alakultak ki nagy, összefüggô iparvidékek, az ipari ter-
melés zömét az elszórt nagyvárosok adják. Fejlett, sokoldalú mezôgazdasága fon-
tos szerepet játszik az ország élelmiszer-ellátásában. Mûemlékekben gazdag 
városai, nagyszerû természeti tájai (Alpok, Fekete-erdô) sok turistát vonzanak.
(Németország idegenforgalmi bevételének kb. fele innen származik.)

München Bajorország fôvárosa, mûemlékekben gazdag milliós nagyváros,
a tudományok és a mûvészetek központja. Jelentôs az autógyártása (BMW), az
elektrotechnikai és hadiipara.

Stuttgart Dél-Németország második legnagyobb városa. Sokoldalú iparából
az autógyártás (Daimler–Chrysler cég: Mercedes márkájú gépkocsik) és az elekt-
rotechnika-elektronika emelkedik ki.
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Forgalmas tengeri kikötôk
Az Északi-tenger legnagyobb kikötôi az Elba és a Weser (vézer) folyók tölcsér-
torkolatánál épült Hamburg és Bréma. Iparuk a külföldrôl behozott érceket és
kôolajat dolgozza fel. Hamburg Németország 2. legnépesebb városa, Európa 4.
legforgalmasabb kikötôje. Színesfém-kohászati termékeit hatalmas hajógyára és
elektrotechnikai-elektronikai ipara dolgozza fel.

A Balti-tenger legnagyobb forgalmú kikötôje Rostock (rostok).

Hamburg forgalma kétszerese a brémainak. Ez elsôsorban elônyösebb földrajzi helyzetének kö-
szönhetô. Hamburg az Elba széles tölcsértorkolatában fekszik, ahol a jelentôs árapály (2-3 méter) mi-
att a folyó mély (12-15 méter), így nagy tengerjárók fogadására is alkalmas. Bréma távolabb épült a tor-
kolattól, az árapály itt már alig érezhetô. A Weser mélysége mindössze 5-10 méter, ezért a kikötô na-
gyobb hajók fogadására alkalmatlan. A nagy óceánjárókat Bréma elôkikötôje, Bremerhaven fogadja.

A kevésbé fejlett keleti országrész
A térség északi része (Germán-alföld) kevésbé iparosodott, mezôgazdasági jel-
legû vidék. A nagyvárosok – és az ipar – többsége az ásványkincsekben (barna-
kôszén, kôsó, kálisó) gazdag röghegységek elôterébe települt.

A német fôváros, Berlin, Közép-Európa legnagyobb városa. Forgalmas köz-
úti és vasúti csomópont. A nemzetközi légi közlekedésben is fontos szerepet ját-
szik. A német kultúra kiemelkedô központja. Vezetô iparága az elektrotechnika-
elektronika.

A II. világháború után Berlint is kettéosztották. A város keleti része lett az NDK fôvárosa, a
nyugati hatalmak védnöksége alatt álló Nyugat-Berlin pedig önálló politikai egységet alkotott. A kü-
lönválást az NDK 1961-ben egy 165 km hosszú betonfal (a „berlini fal”) építésével pecsételte meg.
Az egyesítés után a kettéosztottság jelképének számító falat lebontották, és Berlint az egységes 
Németország fôvárosának nyilvánították.
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13. A hamburgi kikötô
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Az alföld és a hegyvidék találkozásánál elhelyezkedô híres vásárváros, Lip-
cse a keleti térség második legnagyobb városa, a nyomdaipar európai hírû köz-
pontja. A Lipcse környéki hatalmas külszíni barnakôszénbányák többségét – elsô-
sorban környezetvédelmi okok miatt – az egyesítés után bezárták. (Ennek ellenére
ma is Németország a világ elsô barnakôszén-termelôje.)

Jénát az optikai cikkek (Zeiss Mûvek) és a róla elnevezett tûzálló edények
gyártása tette híressé.

Az Elba völgyében fekvô Drezda Szászország székhelye, fontos kulturális és
kereskedelmi központ. Iparából a nagy szaktudást igénylô ágazatok (elektrotech-
nika-elektronika, gyógyszeripar) emelkednek ki.

Drezda ôsi városa (492-ben alapították) a II. világháborúban szinte teljesen megsemmisült.
A várost az amerikai–angol légierô szônyegbombázása egyetlen éjszaka (1945. február 13–14.)
leforgása alatt szinte a földdel tette egyenlôvé. A háború után Drezda csodálatos módon újjáépült.
Történelmi mûemlékeinek a többségét is eredeti formájukban helyreállították.

Fejlett belvízi hajózás
Németország folyó- és csatornahálózata sûrû, ezért az áruszállításban fontos sze-
repet játszik a belvízi hajózás. Legforgalmasabb folyója a Rajna. A Ruhr folyó tor-
kolatánál épült Duisburg Európa legforgalmasabb belvízi kikötôje (a „Ruhr-vidék
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14. A Duna–Majna–Rajna-csatorna összeköti az Északi-tengert a Fekete-tengerrel
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