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Povzetek dokt. disertacije 

»Proces industrializacije in oblikovanje industrijske regije v prostoru 
severovzhodnega Jadrana (Furlanija, Primorska in Istra) (1900-1940)« 

 
Osrednji raziskovalni cilj doktorske disertacije je opredelitev procesa 
industrializacije in oblikovanje industrijske regije v prostoru severovzhodnega 
Jadrana v obdobju 1900–1940.  
Disertacija je usmerjena v pet glavnih raziskovalnih problemov: 1) značilnosti 
procesa industrializacije v izbranem prostoru in časovnem obdobju, 2) razvoj 
industrijskih dejavnosti v urbanem in podeželskem okolju, 3) vlogo mest kot 
nosilcev procesa industrializacije, 4) vplive državnih ekonomskih sistemov in 
politik, 5) obstoj industrijske regije v obravnavanem prostoru. 
Prostor severovzhodnega Jadrana je opredeljen kot prostor, ki zajema furlansko, 
primorsko in istrsko območje. V letih 1900-1918 je večji del tega prostora 
pripadal Avstro-Ogrski, po prvi svetovni vojni oz. v letih 1918–1940 pa je prostor 
v celoti del Kraljevine Italije. 
Osrednja raziskovalna metoda, uporabljena v disertaciji, je ekonomsko-
zgodovinopisna analiza delovanja in poslovanja industrijskih podjetij ter njihovih 
obratov (skupaj 117 podjetij) v izbranem obdobju in prostoru. Temeljni arhivski 
viri za analizo so bili fondi trgovskih in industrijskih zbornic v Trstu, Gorici in 
Vidmu, ki so vodila evidence in zbirala podatke o podjetjih, dopolnjeni s fondi iz 
Državnega arhiva v Pazinu (za območje Istre), Centralnega državnega arhiva v 
Rimu, arhiva IRI (Istituto per la ricostruzione industriale), italijanskega 
državnega investicijskega sklada v industrijo, in arhiva italijanske centralne 
banke v Rimu.  
V zaključku disertacija ugotavlja, da se je v prostoru severovzhodnega Jadrana v 
procesu industrializacije oblikovala temeljna industrijska struktura oz. 
industrijski skelet, po drugi strani pa zaradi specifičnosti poteka procesa 
industrializacije ta industrijski skelet ni prerasel v industrijsko regijo v 
Pollardovem smislu. Za ta prostor je značilno, da so mesta središča industrijskega 
razvoja, pri čemer je Trst, kot največji urbani center, deloval kot regionalni pol 
rasti oz. osrednja točka, okoli katere je gravitiral razvoj ključnih industrij in v 
prevladujoči meri vseh ostalih industrij. Pomembno je, da so na proces 
industrializacije močneje vplivale posledice velike gospodarske krize kot prve 
svetovne vojne. Tako je po vojni še obstajala določena kontinuiteta s predvojnim 
časom, ki se izrazito kaže v delovanju tržaških ekonomskih (podjetniških) elit v 
prvem desetletju po vojni, medtem ko čas tridesetih let pomeni ključen prelom, 
saj tedaj fašistična politika državno vodenega gospodarstva, skupaj s podjetniki in 
bankami iz „stare“ Italije, postane glavni gonilni element procesa industrializacije. 


