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REGIONÁLIS ÁTALAKULÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
© Szerkesztette: Rácz Szilárd

KÁRPÁTALJA IPARFÖLDRAJZÁNAK VÁLTOZÁSAI 
AZ EZREDFORDULÓ ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN

Fodor Gyula

Bevezetés

Kárpátalja (potenciálisan kedvező gazdasági adottságai ellenére) ma még csak 
csekély szerepet játszik Ukrajna társadalmi-gazdasági életében. A területileg az 
ország második legkisebb megyéjének számító Kárpátalja az utolsó helyek 
egyikét foglalja el a lakosság száma, a szolgáltatási és mezőgazdasági értékter
melés, valamint az ipari termelés volumene alapján is. Ezzel szemben viszont 
igen „előkelő” helyet foglal el a munkanélküliségi rangsorban (Kárpátaljai me
gyei statisztikai évkönyv, 2003.) Optimizmusra csak az adhat némi okot, hogy 
az Ukrajnába irányuló külföldi tőkebefektetések egyre nagyobb hányada érkezik 
Kárpátaljára, főként a megye iparába. Nagyrészt ennek köszönhető, hogy 2003- 
ban az ipari termelés növekedési ütemét tekintve Kárpátalja foglalta el az első 
helyet az országban (7. táblázat).

Az ipar fontos szerepet tölt be Kárpátalja gazdasági szerkezetében, bár a te
rület csak 0,7%-kal részesedik Ukrajna ipari termeléséből (24. hely az ország 25 
nagy közigazgatási egysége között). Kárpátalja ipari üzemeiben termelődik meg 
a megye GDP-jének 51,5%-a, miközben az iparban foglalkoztatottak részaránya 
csak 22,7% (80 200 fő). Az 1990-es évek közepén-végén az általános gazdasági 
válság elmélyülésével az ipari termelés csökkenése volt megfigyelhető, ám az 
utóbbi 3-4 évben Kárpátalja ipari teljesítménye újra növekvő tendenciát mutat 
(7. ábra).

Az utóbbi évek iparföldrajzi változásai Kárpátalján

Az ipar fejlődésének szempontjából megyénk általában kedvező feltételekkel 
rendelkezik, ugyanis elégséges az ipari munkaerő száma, illetve a mező- és 
erdőgazdasági nyersanyagok, valamint a nemfémes ásványi kincsek mennyisége
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1. táblázat
Kárpátalja helye Ukrajna régiói között

2001 2002 2003
helyezés

Terület 24. 24. 24.
A jelen lévő lakosság száma 20. 20. 18.
Munkanélküliségi ráta 5. 5. 9.
Havi átlagkereset 17. 17. 17.
Az ipari termelés-volumene 25. 25. 24.
Az ipari termelés növekedése az előző évhez képest 1. 5. 1.
Közszükségleticikk-gyártás 22. 22. 22.
Bízató mezőgazdasági össztermelés 24. 24. 24.
Szarvasmarha-állomány száma 25. 25. 24.
Sertésállomány száma 20. 20. 17.
Juh- és kecskeállomány száma 4. 4. 4.
Külföldi tőkebefektetések az év folyamán 6. 5. 6.
Szolgáltatások 21. 26. 22.
Orvosok száma/10000 fő 16. 16. 16.
Kórházi ágyak száma/10000 fő 23. 23. 23.
Egy főre jutó lakóterület 21. 20. 21.
Humán fejlődési index 11. 11. 3.

Forrás: Kárpátaljai Megyei Statisztikai Évkönyv, 2000-2003.

is. Ugyanakkor számos tüzelő-, nyers- és alapanyag hiánycikknek számít Kár
pátalján. Ennek köszönhető, hogy megyénkben elsősorban a munkaigényes, 
csak kevéssé nyersanyagigényes iparágak dominálnak. Az ipar ágazati struktú
ráját az 2. táblázat mutatja be.

Amint a táblázatból is kitűnik, megyénkben az ezredforduló óta (kisebb hul
lámzásoktól eltekintve) a legtöbb iparág részesedése az ipari össztermelésből 
stagnál vagy csökken. Ez alól csak a gépgyártás képez kivételt, amely viszont 
látványos felfutást produkált az említett időszakban. Ez az az iparág, amelybe 
újabban jelentős külföldi tőkebefektetések is irányulnak. Az ungvári villanymo
tor- és kábelgyár például német befektetéssel gyárt különféle kábelkötegeket 
olyan jelentős multinacionális vállalatok számára, mint a Bosch vagy az Opel, a 
Kárpátalja nyugati csücskében fekvő Tiszasalamon településen pedig a Skoda 
nyitott autó-összeszerelő üzemet. Mindez, természetesen, komolyan felélénkí
tette az ágazat hazai befektetőinek figyelmét is.
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Kárpátalja iparának ágazati szerkezete

Iparág Részesedés a megye ipari termeléséből, %
2000 2001 2002 2003

Bányászat 3,7 2,1 1,6 1,7
Élelmiszeripar és a mező- 

gazdasági termékek 
feldolgozása

22,6 23,8 21,1 20,8

Könnyűipar 9,5 11,2 9,1 7,9
Erdő- és fafeldolgozó ipar 17,6 17,8 15,1 12,6
Cellulóz- és papírgyártás, 

valamint nyomdaipar 1,4 1,7 ' 1.5 1,2
Vegyipar, kőolaj-feldolgozás 2,5 5,3 8,3 5,5
Építőanyag-gyártás 2,3 2,8 2,3 1,9
Kohászat és fémfeldolgozás 1,9 1,8 1,0 0,9
Gépgyártás 6,0 6,3 15,4 25,6
Energiaipar 15,2 11,0 10,7 9,4
Egyéb 17,3 16,2 13,9 12,5
Az ipar összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

Forrás: Kárpátaljai Megyei Statisztikai Évkönyv, 2000-2003.

1. ábra
Kárpátalja helye Ukrajna gazdasági életében

Forrás: Kárpátaljai Megyei Statisztikai Évkönyv, 2000-2003. 

2. táblázat
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Kárpátalja legfontosabb iparága ma a gépgyártás, melynek szerkezete eléggé 
bonyolult. Üzemei főként villanymotorokat, fém- és famegmunkáló eszközöket, 
televíziókészülékeket, földgázelosztó berendezéseket, gázórákat, újabban sze
mélygépkocsikat gyártanak (3. táblázat). Az ágazat legnagyobb üzemei az ung
vári villanymotorgyár, a munkácsi és a beregszászi műszergyár, a kölcsényi 
szerszámgépgyár, az ilosvai elektromechanikai üzem, a lembergi "Elektron” 
konszern munkácsi, nagyszőlősi, szolyvai, ökörmezői és volóci leányvállalatai 
(O. V. Zasztavecka et al. 1996).

3. táblázat

Kárpátalja gépiparának fontosabb termékei

Forrás: Kárpátaljai Megyei Statisztikai Évkönyv, 2000-2003.

Míg 2001-ig a gépgyártási értéktermelésben messze kiemelkedett az elektro
nikai-elektrotechnikai ágazat (2001-ben 72,5%-os részesedéssel), addig az utób
bi közel négy évben Kárpátalja gépiparában a vezető szerepet a személygépko
csi-gyártás vette át, amely 2003-ban már 71,0%-os részesedést produkált (2. 
ábra). Ez egyértelműen a Skoda cég megjelenésének köszönhető, amely, mint 
azt már említettük, Tiszasalamonban nyitott jelentős összeszerelő üzemet. 
Eközben az elektronikai-elektrotechnikai termékek már csak alig 22%-ot képvi
selnek a gépgyártás értéktermelésében (Kárpátaljai megyei statisztikai évkönyv, 
2003).

A fenti adatokból jól látható, hogy a legtöbb termék előállítása az utóbbi 
években jelentős visszaesést mutat (munkapadok, hűtőberendezések, fűtőtestek, 
mikrohullámú sütők), ugyanakkor a lakossági gázórák gyártása jelentős növe
kedést produkál. Ez egyrészt a Kárpátalján kiteljesedő „gázosítás” nyomán fo
kozódó belső keresletnek tudható be, másrészt pedig annak, hogy az itt gyártott 
gázóráknak komoly export-jelentősége is van: nagy részük a megye határain kí
vül kerül értékesítésre.

Termék megnevezése 2000 2001 2002 2003
Villanymotorok (ezer db) 103,4 118,2 103,2 109,5
Fémforgácsoló munkapadok (db) 498 243 255 232
Lakossági gázórák (db) 4688 4450 5591 4729
Hűtőberendezések (db) 9 18 115 85
Fűtőtestek és konvektorok 

(ezer kW) 2,0 2,4 5,0 4,1

Magas frekvenciájú mikrohullámú sütők 
(ezer db) 10,0 0,02 0,02 0,01
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2. ábra

A gépgyártás szerkezetének átalakulása Kárpátalján

Forrás: Kárpátaljai Megyei Statisztikai Évkönyv, 2001-2003.

A megye korábban gazdag erdőkészleteire alapozva fejlődött ki az itteni er
dő- és fafeldolgozó ipar. A legjelentősebb fakitermelő központok ma Kárpátalja 
keleti részén helyezkednek el, míg a fafeldolgozó üzemek megyeszerte megta
lálhatók. Az ágazat termékskálájának élén a különféle fűrészáruk, furnérleme- 
zek, parketták és bútorok állnak, de az egyes termékcsoportok termelési mutatói 
az utóbbi években eltérően alakultak. Egyértelmű növekedést mutat például a 
különféle parketták és burkolólapok, valamint a fűrészáruk gyártása, míg a fű
részporos lemezek előállítása az utóbbi négy évben gyakorlatilag teljesen meg
szűnt (4. táblázat). Több faipari termék esetében a termelés jelentős hullámzása 
figyelhető meg, ami elsősorban a hazai felvevőpiac instabilitásával és a kereslet 
ingadozásaival magyarázható.

A fontosabb faipari alágazatok össztermelésből való részesedése az ezred
forduló utáni években komoly változásokat mutat. A legjelentősebb súlypont- 
eltolódás a fűrészipar javára történt, amely immár a faipari értéktermelés 4/5-ét
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szolgáltatja. Eközben szinte az összes többi alágazat részesedése stagnál vagy 
csökken. A fűrészipar előretörését legszemléletesebben a 3. ábra mutatja be.

4. táblázat

Az erdő- és fafeldolgozó ipar főbb termékei Kárpátalján

Termék megnevezése 2000 2001 2002 2003

Fűrészáru (ezer m3) 207,8 236,1 234,4 261,1

Ragasztott furnérlemez (ezer m3) 9,7 8,8 9,3 7,4

Kartonpapír (t) 1,2 1,2 0,7 1,8

Préselt fűrészporlemezek (ezer m3) 0,4 - - -

Parketta (ezer m2) 36,1 30,6 80,7 81,6

Forrás: Kárpátaljai Megyei Statisztikai Évkönyv, 2000-2003.

A legnagyobb erdőkombinátokat Rahón, Huszton, Szolyván, Királymezőn 
(Uszty-Csornán), Kőrösmezőn és Perecsenyben találjuk (4. ábra). Ezek egyes 
üzem- és gyáregységei számos előhegyi és hegységi településen vannak szét
szórva. A fafeldolgozó üzemek közül a legnagyobbak Taracközön és Tiszaújlakon

Forrás: Kárpátaljai Megyei Statisztikai Évkönyv, 2000-2003

3. ábra

Az erdő- és fafeldolgozó ipar szerkezetének változásai Kárpátalján
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találhatók, míg a legnagyobb bútorgyárak Munkácsra és Técsőre települtek (O. V. 
Zasztavecka et al. 1996). Furnér- és bútorgyártó kombinát található ezen kívül 
Ungváron, országos viszonylatban is jelentős fa-vegyipari üzemek pedig Nagy- 
bocskón, Perecsenyben és Szolyván. Utóbbiak a fafeldolgozó ipar melléktermé
keiből állítanak elő metilalkoholt, faszenet, ecetsavat, különféle oldószereket, 
kámfort stb. Ukrajnában egyedülálló a nagy hagyományokkal rendelkező Mun
kácsi Sílécgyár, amely, többek között, az ukrán sí- és biatlon-válogatottat is el
látja kiváló minőségű futó- és lesiklólécekkel.

Kárpátalja könnyűipara túlnyomórészt a helyi nyersanyagok (állati bőrök és 
prémek, gyapjú), illetve a behozott textil-alapanyagok bázisán fejlődik. Legfon
tosabb alágazata a ruhaipar, amelynek legnagyobb központja Munkács, Nagy
szőlős, Perecseny és Beregszász. Utóbbi város hagyományos ruhaipara az el
múlt mintegy tíz évben, jelentős olaszországi befektetéssel született újjá (pl. a 
Benetton cég tőkéje által). A cipőipar üzemei szintén Kárpátalja nyugati részére 
települtek, az ágazat legfontosabb vállalatai Ungváron, Nagyszőlősön és 
Tiszaújlakon találhatók. A többi könnyűipari üzem közül az ungvári és szered- 
nyei textilgyár, valamint a kőrösmezői mesterséges prém-üzem említhető. Nem
zetközileg is ismert és elismert termékeket gyárt a Huszti Kalapgyár.

4. ábra

A gépgyártás és a faipar legfontosabb központjai Kárpátalján

Forrás: O. V. Zasztavecka et al. 1996.
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Megjegyzendő, hogy Kárpátalján megtalálhatók olyan könnyűipari ágak is, 
mint a szőnyegszövés, a különféle szőttesek készítése (Rahó, Kőrösmező, 
Nagybereg, Beregszász), illetve a fából készült emléktárgyak gyártása (Nagy- 
bocskó, Huszt, Técső stb.)

A könnyűiparon belüli legfontosabb változás az, hogy az utóbbi négy évben 
közel 10%-kal emelkedett a ruhaipar és a prémgyártás össztermelésből való 
részesedése, míg a másik két kulcságazat közül a bőr- és cipőipar részesedése 
közel duplájára nőtt, a textiliparé pedig harmadára csökkent (J. ábra).

5. ábra

A könnyűipar szerkezetének átalakulása Kárpátalján

Forrás: Kárpátaljai Megyei Statisztikai Évkönyv, 2000-2003.

Kárpátalja iparának meghatározó ágazata az élelmiszeripar is, amely főként 
helyi nyersanyagot dolgoz fel. Legfontosabb alágazatai a bőrgyártás, az ásvány
víz- és üdítőital-palackozás, a zöldség- és gyümölcskonzervipar, a tej-, a hús- és 
a malomipar (5. táblázat).
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Kárpátalja adja Ukrajna (szőlő)borgyártásának közel felét, miközben termé
keinek jó része exportra kerül. Az alágazat legnagyobb üzemei Ungváron, Be
regszászon, Szerednyén és Ilosván találhatók (6. ábra). Jelenleg a különféle 
szeszes- és üdítőitalok gyártása, valamint az ásványvíz-palackozás adja Kárpát
alja élelmiszeripari értéktermelésének több mint 50%-át.

6. ábra

A könnyű- és élelmiszeripar legfontosabb központjai Kárpátalján

Az ukrajnai viszonylatban is igen jelentős zöldség- és gyümölcskonzervipar 
szintén Szerednyére, Beregszászra, Ungvárra, valamint Munkácsra, Técsőre, 
Viskre, Nagybocskóra, Nagybereznára, Tiszapéterfalvára és Tiszakeresztúrba 
települt. Az alágazat össztermelésből való részesedése az ezredforduló óta dup
lájára nőtt, ami főként a megnövekedett ukrajnai kereslettel magyarázható.

A töredékére csökkent növényolaj- és zsírtermelés legjelentősebb üzeme az 
ungvári margaringyár, míg a tej- és a húsipar vállalatai a járási központok több
ségében megtalálhatók. Utóbbi két alágazat élelmiszeripari össztermelésből való 
részesedése az ezredforduló óta egyaránt csökkent.
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A fejlődőképes malomipar viszont ma már bő 10%-kal járul hozzá az élelmi
szeripar értéktermeléséhez. Üzemei nagyjából egyenletesen oszlanak el me
gyénkben.

5. táblázat
Kárpátalja élelmiszeripari termelése

Alágazat
Részesedés az ágazat termeléséből, %

2000 2001 2002 2003
    Húsipar 8,7 7,7 6,3 6,5

Zöldség- és gyümölcsfeldolgozás 7,9 7,7 11,2 15,7
Növényolaj- és zsírtermelés 5,6 0,1 0,1 0,04
Tejipar 3,2 4,9 3,6 2,3
Malomipar 7,3 7,2 6,2 10,2
Állati takarmányok gyártása 0,5 1,1 2,3 1,5
Szeszes- és üdítőital-gyártás 46,1 52,7 54,9 50,6
Egyéb 20,6 17,8 14,9 13,0
Az élelmiszeripar összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

Forrás: Kárpátaljai Megyei Statisztikai Évkönyv, 2000-2003.

Az egyéb élelmiszeripari ágak közül említést érdemel még a beregszászi do
hányfermentáló üzem, a munkácsi édességgyár, valamint az országos viszony
latban is jelentős ásványvíz-palackozó üzemek (Szolyva, Polena, Saján, Nagy- 
muzsaly).

Kárpátalja egyik legrégibb iparága a kősóbányászat, amely a técsői járási 
Aknaszlatina körzetében összpontosul. A több évszázados hagyományokkal 
rendelkező iparág megyénk egyik fontos exportágazata, ugyanis az itt kitermelt 
kősót az aprítás és jóddal való dúsítás után nemcsak Ukrajna nyugati megyéibe, 
hanem a legtöbb szomszédos országba is szállítják. A kitermelt kősó mennyisé
ge ugyan az utóbbi mintegy húsz évben a felére csökkent, ugyanakkor felfutó
ban vannak a sóbányászattal, illetve a bányákkal kapcsolatos szolgáltató funkci
ók, mint az idegenforgalom, a rekreáció vagy az egészségügyi ellátás (pl. a kü
lönböző légzőszervi betegségek gyógyítását végző, országos hírű asztmaklini
ka).

Kárpátalja építőanyag-iparának alapját elsősorban a helyi nemfémes ásványi 
erőforrások képezik. Az ágazat egyik tevékenységi köre a különféle építő
anyagok (márvány, dolomit, andezit, mészkő, homok stb.) bányászata, a másik 
pedig különféle falazó- és tetőfedő anyagok, vasbetonelemek stb. gyártása. Az 
építőanyag-ipari üzemek fő telepítő tényezője a fogyasztó közelsége, ezért leg
nagyobb üzemei az ungvári, munkácsi és nagyszőlősi vasbetonelem-gyár, vala
mint a munkácsi és tiszaújlaki aszfaltgyár.
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A vegyipart főleg a háztartási kémia vállalatai képviselik, amelyek, többek 
között, Ungváron és Ilosván találhatók. Ezeken kívül Ungváron gyógyszergyár, 
Nagyszőlősön és az ökörmezői járási Majdánkán pedig műanyagokat előállító 
üzem is működik (7. ábra).

7. ábra

A vegy-, az építőanyag- és a tüzelőanyag-ipar fő központjai Kárpátalján

Forrás: O. V. Zasztavecka et al. 1996.

A tüzelőanyag-ipart sokáig csak a kis mennyiségben felszínre hozott barna
szén bányászata képviselte az ilosvai járási Ilonca község közelében. Mára az 
itteni kitermelés gyakorlatilag megszűnt, mivel a bányák üzemeltetése a magas 
önköltség és az elavult termelési technológia miatt nem gazdaságos. Ugyanak
kor a megyében több helyen is ígéretes földgázlelőhelyeket tártak fel, amelyek a 
jövőben komoly szerepet játszhatnak Kárpátalja tüzelőanyag-igényeinek kielé
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gítésében. A legnagyobb reménybeli készletekkel az aknaszlatinai és az orosz- 
komoróci lelőhelyek rendelkeznek.

Az energiaipar fejlődése egyelőre nem kielégítő, eddig mindössze néhány 
kisebb teljesítményű vízerőmű létesült a megyében. Közülük kiemelkedik a 
Talabor-Nagyág vízerőmű, a mely a Nagyág folyó bal partján épült, de turbiná
inak meghajtásához a közeli Talabor folyó földalatti vezetéken odajuttatott vizét 
is felhasználja. Kárpátalja energiaszükségleteinek nagy részét a Nyugat- 
Ukrajnában található burstini és dobrotviri hőerőművektől kiinduló távvezeté
ken kapja, de áthalad a megyén a Vinnyicát a magyarországi Albertirsával ösz- 
szekötő tranzit-távvezeték is.

Összességében elmondható, hogy az ipar elhelyezkedése bizonyos térbeli sa
játosságok szerint történik Kárpátalján. A megyében számos sokágazatú terme
léssel rendelkező központ alakult ki (pl. Ungvár, Munkács, Nagyszőlős, Bereg
szász, Ilosva, Huszt, Szolyva), amelyekben egyaránt fejlett a gépgyártás, a fa
ipar, a könnyű- és élelmiszeripar, vagy az építőanyag-gyártás. Rajtuk kívül 
azonban sok specializált ipari centrum is található Kárpátalján, amelyeket csak 
egy vagy két iparág jellemez (pl. Aknaszlatinát a kősóbányászat, Nagybocskót a 
fa-vegyipar és a könnyűipar, Kölcsényt a szerszámgépgyártás, vagy Taracközt a 
fafeldolgozás).

Ipari vállalkozások Kárpátalján

Kárpátalján az utóbbi másfél évtizedben jelentősen megnőtt a különböző ipari 
tevékenységet (is) folytató vállalatok száma. Ezt elsősorban a rendszerváltás 
után beindított privatizáció tette lehetővé, de szerepet játszott benne a nagyará
nyú munkanélküliség is. Ugyanis a munkahelyhez jutni képtelen lakosság jó 
része kényszerből lett vállalkozó és közülük sokan (a tőke és a vállalkozói ta
pasztalat hiányában) rövid időn belül fel is hagynak ezzel a tevékenységgel. Ám 
helyettük állandóan újabb és újabb személyek vágnak bele a vállalkozásba, így 
a vállalatok száma összességében nem csökken. A legtöbb magánvállalkozást a 
könnyű- és élelmiszeriparban regisztrálják, míg a gépgyártásban, vegyiparban, 
építőanyag-gyártásban továbbra is az állami tulajdonú vállalatok vannak túl
súlyban. Megyénk iparvállalatainak számát ágazatonkénti bontásban, illetve az 
általuk megtermelt érték mennyiségét a 6. táblázat mutatja be.

A kisvállalkozások helyzetét jellemzi, hogy 2003-ban ezek adták a teljes 
ipariérték-termelés 11,5%-át, ám ez 0,9%-kal kevesebb volt, mint az előző év
ben. A csökkenés fő oka a nagyobb vállalkozások növekvő konkurenciájában, 
illetve a szűk termékprofilú kisvállalatok fokozottabb piacérzékenységében 
keresendő (Kárpátaljai megyei statisztikai évkönyv, 2003).
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Forrás: Kárpátaljai Megyei Statisztikai Évkönyv, 2000-2003.

Az ipar termelékenysége

A többi gazdasági ágazathoz hasonlóan a termelés hatékonysága és a termelé
kenység Kárpátalja iparában is alacsony. Ennek okául a többnyire korszerűtlen 
termelési technológia, a tőkehiány és a munkaerő elégtelen szintű szakképzett
sége szolgál. Ám fontos tényezőnek számít, hogy a vállalatok (főleg a kisvállal
kozások) újdonsült vezetői még híján vannak a vezetési tapasztalatoknak és 
többnyire képtelenek jól megszervezni dolgozóik munkáját. Ennek eredménye
ként az ilyen üzemekben túl sok az „üresjárat”, rendszerint több dolgozót fog
lalkoztatnak, mint ahány a munka elvégzéséhez szükséges lenne.

Korszerű munkaszervezés, illetve technológia csak egy-két prosperáló, kül
földi tőkét is intenzíven bevonó vállalatra jellemző, amelyek saját szektorukban 
máris piacvezetővé léptek elő megyénkben (pl. az ungvári villanymotorgyár a 
különböző kábelkötegek gyártásában).

Az ipari export Kárpátalján

Kárpátalja ipari termelésének jelentős része a megye határain kívül kerül értéke
sítésre. Ezért a terület nemcsak Ukrajna többi megyéjével, de számos külföldi 
országgal is intenzív gazdasági kapcsolatokat tart fenn.

6. táblázat

A kárpátaljai ipari vállalkozások fontosabb adatai

Iparág Vállalatok száma, db Ipari értéktermelésük, 
millió hrivnya

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Bányászat 25 31 34 33 30,6 20,3 19,9 29,6
Élelmiszeripar 333 289 269 254 187,8 232,0 255,5 363,5
Könnyűipar 115 124 125 132 78,7 109,0 110,5 137,1
Erdő- és fafeldolgozó ipar 333 355 354 347 146,0 173,7 183,0 219,2
Cellulóz-, papír- és nyomda

ipar 67 80 94 87 11,2 16,9 18,4 20,8

Vegyipar, kőolaj-feldolgozás 37 47 52 42 20,5 51,7 100,2 96,0
Építőanyag-ipar 79 84 78 80 18,7 27,1 27,8 33,8
Kohászat és fémfeldolgozás 43 57 51 53 15,6 17,1 11,7 15,7
Gépgyártás 121 143 133 144 49,7 61,5 186.0 447,5
Energiaipar 37 42 58 35 125,9 106,8 129,3 164,0
Összesen 1190 1252 1248 1207 684,7 816,1 1042,3 1527,2
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A megye ipari exportja 2002-ben 219 220 000 USA-dollárt tett ki. Ez az elő
ző évhez képest mintegy 18 millió dolláros növekedést jelentett. Az export 
szerkezetében a könnyűipar, a gépgyártás és fémfeldolgozás, valamint az erdő- 
és fafeldolgozó ipar vezet (7. táblázat).

7. táblázat

Kárpátalja ipari exportjának ágazati megoszlása

Iparág
Az export összege (ezer USA-dollár)

2000 2001 2002

Könnyűipar 62 829 78 123 90 342

Gépipar és fémfeldolgozás 49 806 62 952 59 276

Erdő- és fafeldolgozó ipar 45 011 49 817 55 909

Élelmiszeripar 5 732 7 201 8 016

Vegyipar 1 637 1 956 4 488

Építőanyag-ipar 849 1 124 1 189

Forrás: Kárpátaljai Megyei Statisztikai Évkönyv, 2000-2002.

Kárpátalja legfontosabb ipari exportcikkei a különböző kötöttáruk, a ruházati 
és cipőipari termékek, a préselt fűrészporlemezek, a bútor, a parketta, a fűrész
áruk, a fémforgácsoló munkapadok, a villanymotorok, az akkumulátorok, az 
ásványvíz, a bor, a margarin, a kősó, a zöldség- és gyümölcskonzervek stb.

Megyénk 2003-ban a világ mintegy 90 országával folytatott külkereskedelmi 
kapcsolatokat. Ami Kárpátalja legfontosabb kereskedelmi partnereit illeti, az 
export terén az első három helyet Magyarország, Ausztria és Németország, míg 
az import terén Ausztria, Csehország és Magyarország foglalja el.
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