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П.С. Лопух, Н.Л. Страха, В.У. Сарычава, А.Г. Шандроха. 

У вучэбных матэрыялах выкарыстаны карты, падрыхтаваныя РУП 

«Белкартаграфія» (аўтары спецыяльнага зместу: Г. З. Озем, Л. В. Факеева, 

Л.В. Шкель). 

 

 

§ 29. Сацыяльна-эканамічныя рэгіёны Еўропы. 

Краіны Паўночнай Еўропы 

Успамінаем. Што такое рэгіѐн? На якія рэгіѐны 

падзяляецца свет у сацыяльна-эканамічнай геаграфіі? 

Даведаемся. На якія сацыяльна-эканамічныя рэгіѐны падзяляецца Еўропа. Якія краіны 

ўваходзяць у склад Паўночнай Еўропы. Якія дэмаграфічныя асаблівасці краін Паўночнай Еўропы. 

Якія віды гаспадарчай дзейнасці атрымалі развіццѐ ў краінах Паўночнай Еўропы. 

Разважаем. Чаму для ўсіх краін Паўночнай Еўропы характэрны высокі ўзровень 

сацыяльна-эканамічнага развіцця? 

29.1. Сацыяльна-эканамічныя рэгіёны Еўропы. У адпаведнасці з 

класіфікацыяй ААН у Еўропе вылучаюцца 4 рэгіѐны: Паўднѐвая Еўропа, Заходняя 

Еўропа, Усходняя Еўропа і Паўночная Еўропа (мал. 1). У аснову выдзялення 

рэгіѐнаў пакладзены геаграфічны прынцып. 

Улічваецца таксама культурная блізкасць краін, 

агульнасць іх гістарычнага развіцця. У Паўднѐвую 

Еўропу ўваходзяць у асноўным паўастраўныя 

міжземнаморскія дзяржавы. Ключавую ролю сярод 

іх адыгрываюць Італія, Іспанія і Грэцыя. Заходняя 

Еўропа ўключае найбольш развітыя і магутныя ў 

эканамічных адносінах краіны Еўропы. Лідарамі тут 

з’яўляюцца Германія і Францыя. Абсалютная 

большасць гэтых краін уваходзіць у склад 

Еўрапейскага Саюза. Ва Усходнюю Еўропу 

аб’яднаны пераважна былыя сацыялістычныя краіны, а таксама дзяржавы, якія 

ўтварыліся ў выніку распаду СССР. Сярод іх вылучаюцца Польшча і Украіна. 

У гэты рэгіѐн уключаецца і Расія. Да рэгіѐна Паўночная Еўропа адносяцца 

Мал. 1. Рэгіѐны Еўропы 

ТЭМА 8. ЕЎРОПА 
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астраўныя і паўастраўныя дзяржавы, размешчаныя на астравах і паўастравах, якія 

амываюцца водамі Балтыйскага, Паўночнага і Нарвежскага мораў. 

29.2. Краіны Паўночнай Еўропы. Рэгіѐн знаходзіцца на паўночна-заходняй 

ускраіне Еўразіі, якая амываецца водамі двух акіянаў — Атлантычнага і Паўночнага 

Ледавітага. У склад рэгіѐна ўваходзяць 10 краін. Частка з іх размешчана на самым 

буйным паўвостраве Еўропы — Скандынаўскім. Большасць краін рэгіѐна 

знаходзіцца на ўзбярэжжы Балтыйскага і Паўночнага мораў. (Выкарыстоўваючы 

тэматычныя карты, вызначыце асаблівасці геаграфічнага становішча кожнай з 

краін рэгіѐна. Знайдзіце на карце сталіцы краін Паўночнай Еўропы: Лондан, Дублін, 

Рэйк’явік, Осла, Стакгольм, Капенгаген, Хельсінкі, Вільнюс, Рыга, Талін.) 

У гэтым параграфе мы пазнаѐмімся з асаблівасцямі насельніцтва і гаспадаркі 

Даніі, Ісландыі і краін, размешчаных на Скандынаўскім паўвостраве (Фінляндыя, 

Швецыя, Нарвегія). Вялікабрытанія і дзяржавы Балтыі (Літва, Латвія і Эстонія) 

будуць разгледжаны ў асобных параграфах. 

29.3. Дэмаграфічныя асаблівасці краін Паўночнай Еўропы. Агульная 

колькасць насельніцтва краін Паўночнай Еўропы, без Вялікабрытаніі з Ірландыяй і 

Прыбалтыйскіх дзяржаў, — каля 28 млн чалавек. Больш за ўсѐ жыхароў у Швецыі — 

10 млн чалавек, менш за ўсѐ — у Ісландыі — 0,4 млн чалавек. Для ўсіх краін 

характэрныя нізкія тэмпы росту колькасці насельніцтва. Нараджальнасць вельмі 

нізкая і толькі нязначна перавышае смяротнасць. 

Для ўсіх краін Паўночнай Еўропы актуальная праблема старэння нацыі. Па 

працягласці жыцця (больш за 80 гадоў) гэтыя краіны ўваходзяць у групу сусветных 

лідараў. Як вынік, у гэтых краінах вельмі высокая (17—18 %) удзельная вага 

людзей, старэйшых за 65 гадоў у агульнай колькасці насельніцтва. 

Этнічны склад насельніцтва аднастайны. Удзельная вага датчан, нарвежцаў, 

фінаў, шведаў і ісландцаў у агульнай колькасці насельніцтва сваіх краін усѐ яшчэ 

перавышае 90 %. Аднак у буйных гарадах шмат выхадцаў з іншых краін Еўропы, Азіі і 

Афрыкі. Большая частка веруючых адносіцца да пратэстантаў. 

Па еўрапейскіх мерках Паўночная Еўропа — слаба заселены рэгіѐн. Сярэдняя 

шчыльнасць насельніцтва — ад 3 чал./км
2
 у Ісландыі да 21 чал./км

2
 у Швецыі. 
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Выключэнне складае густанаселеная Данія — 125 

чал./км
2
. З-за суровых прыродных умоў насельніцтва 

канцэнтруецца на поўдні, уздоўж узбярэжжаў 

Балтыйскага і Паўночнага мораў. Унутраныя горныя 

раѐны і запалярныя тэрыторыі — найменш 

заселеныя ў Еўропе. Для краін Паўночнай Еўропы 

характэрны высокі ўзровень урбанізацыі. У гарадах пражывае 94 % насельніцтва 

Ісландыі, 84 % — Швецыі, 

74 % — Нарвегіі і 65 % — Фінляндыі. Пераважаюць невялікія гарады з 

насельніцтвам менш за 100 тыс. чалавек. Насельніцтвам звыш 1 млн чалавек 

вылучаюцца толькі гарадскія агламерацыі, якія сфарміраваліся вакол Капенгагена і 

Стакгольма. Большасць гарадоў размешчана на ўзбярэжжы. Сельскае насельніцтва 

жыве на хутарах, адзіночных фермах або невялікіх рыбацкіх пасѐлках (мал. 2). 

29.4. Гаспадарка. Асаблівасці галіновай структуры. У гаспадарчым 

развіцці краін Паўночнай Еўропы прасочваецца моцны ўплыў прыроднага фактару. 

На спецыялізацыю гаспадаркі Нарвегіі і Ісландыі вызначальны ўплыў аказалі моры, 

якія амываюць іх берагі і багатыя рэсурсамі рыбы і марскога звера. На гаспадарчае 

развіццѐ Фінляндыі і Швецыі ўплыў аказалі шырокія хвойныя лясы, якія 

пакрываюць тэрыторыі краін. Багацце нетраў дазволіла Швецыі стаць буйным 

экспарцѐрам жалезнай руды. Раўнінны рэльеф, мяккі клімат і сакавітыя лугі Даніі 

былі ідэальнымі ўмовамі для развіцця ў гэтай краіне жывѐлагадоўлі. 

Рыбалоўства ў Нарвегіі і Ісландыі, здабыча жалезнай руды ў Швецыі, 

лесапілаванне ў Фінляндыі, жывѐлагадоўля ў Даніі і цяпер працягваюць заставацца 

галінамі міжнароднай спецыялізацыі. Аднак з другой паловы ХХ ст. яны ўжо не 

адыгрываюць вызначальную ролю ў гаспадарцы гэтых краін. Асноўная частка ВУП 

краін фарміруецца ў сферы паслуг. Тут створаны «сацыяльна арыентаваны» тып 

эканомікі. Высокага ўзроўню развіцця дасягнулі навука, сфера адукацыі і 

медыцынскага абслугоўвання насельніцтва, гандаль, грамадскае харчаванне. 

Мал. 2. Рыбацкі пасѐлак 
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29.5. Прамысловасць. Краіны Паўночнай Еўропы бедныя паліўнымі 

рэсурсамі. Выключэнне складае Нарвегія, у шэльфавай зоне якой распрацоўваюцца 

буйныя радовішчы нафты і прыроднага газу (мал. 3). 

Па аб’ѐмах іх здабычы Нарвегія лідзіруе ў 

Еўропе і з’яўляецца буйным экспарцѐрам. Багатыя 

гідраэнергетычныя рэсурсы рэгіѐна спрыяюць 

развіццю гідраэнергетыкі. У Нарвегіі на ГЭС 

выпрацоўваецца больш за 90 % электраэнергіі, якая 

спажываецца. У Швецыі, багатай уранавымі рудамі, 

каля 50 % электраэнергіі вырабляецца на АЭС. Ва ўсіх 

краінах Паўночнай Еўропы вялікая ўвага надаецца развіццю альтэрнатыўнай 

энергетыкі, заснаванай на выкарыстанні аднаўляльных крыніц энергіі. 

Вядучая галіна апрацоўчай прамысловасці — машынабудаванне. Найбольш 

маштабна яно прадстаўлена ў Швецыі, якая вырабляе аўтамабілі, электроніку і 

электратэхніку, станкі, абсталяванне для цэлюлозна-папяровай прамысловасці. Ва 

ўсіх краінах, акрамя Ісландыі, прадстаўлена суднабудаванне. На шведскіх, 

нарвежскіх і дацкіх верфях будуюцца танкеры і кантэйнеравозы, фінскіх — 

ледаколы, буксіры. 

Высокімі тэмпамі развіваецца каляровая металургія, заснаваная на 

выкарыстанні таннай гідраэнэргіі і асобных відаў мясцовай руднай сыравіны. 

Нарвегія — буйны вытворца першаснага алюмінію, Швецыя — медзі, свінцу і 

цынку, Фінляндыя — медзі, нікелю, хрому. Традыцыйнай галіной шведскай 

прамысловасці застаецца чорная металургія, заснаваная на здабычы мясцовых 

жалезных руд. 

Вялікі ўклад у эканамічнае развіццѐ Фінляндыі, Швецыі і Нарвегіі ўносяць 

прадпрыемствы лясной, дрэваапрацоўчай і цэлюлозна-папяровай прамысловасці. 

Асноўныя лесанарыхтоўкі сканцэнтраваны на поўначы гэтых краін. Цэнтры 

лесапілавання размяшчаюцца непасрэдна ў месцах лесараспрацовак або ў вусцях 

лесасплаўных рэк. Па аб’ѐмах лесанарыхтовак, вытворчасці піламатэрыялаў, паперы 

Мал. 3. Здабыча нафты ў 

шэльфе Паўночнага мора 
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і кардону Швецыя і Фінляндыя традыцыйна ўваходзяць у 10 вядучых краін свету. 

Асноўная частка прадукцыі адпраўляецца на экспарт. 

29.6. Сельская гаспадарка. Жывѐлагадоўля — галоўная галіна сельскай 

гаспадаркі краін Паўночнай Еўропы. Яна забяспечвае каля 70 % вытворчасці ўсѐй 

таварнай прадукцыі сельскай гаспадаркі. Значная частка гэтай прадукцыі 

пастаўляецца на экспарт. Аснову жывѐлагадоўлі складае развядзенне 

высокапрадуктыўнай буйной рагатай жывѐлы малочнага і мяснога напрамкаў. 

Паўсюдна развіта беконная свінагадоўля. На прамысловую аснову пастаўлена 

птушкагадоўля. У Ісландыі і Нарвегіі захавалася традыцыйнае для рэгіѐна 

развядзенне авечак. У паўночных раѐнах Нарвегіі і Фінляндыі насельніцтва 

займаецца аленегадоўляй. 

Больш высокім узроўнем развіцця раслінаводства вылучаецца Данія. Тут 

вырошчваецца азімая пшаніца, бульба. У прыгарадных раѐнах прадстаўлена 

садоўніцтва і агародніцтва. З іншых напрамкаў раслінаводства вылучаецца 

вытворчасць тэхнічных культур: цукровых буракоў у Даніі і льну-даўгунцу ў 

Фінляндыі. У Ісландыі значных маштабаў дасягнула парнікова-цяплічная 

гаспадарка, заснаваная на выкарыстанні вады гарачых крыніц (мал. 4). 

Рыбалоўства — адно з самых старажытных заняткаў народаў Паўночнай Еўропы. 

З прыбярэжных акваторый па меры знясілення 

рыбных рэсурсаў і ўдасканалення флоту рыбны 

промысел перамясціўся ў моры Баранцава, 

Паўночнае, у акваторыю Паўночнага Ледавітага 

акіяна. Вядзецца лоўля селядца, траскі. Развіты 

промысел макрэлі і крэветак. Значная частка рыбы і 

рыбапрадуктаў экспартуецца. 

29.7. Транспарт і знешні гандаль. Турызм. 

У транспарце асабліва значная роля тых відаў, якія 

дазваляюць наладжваць сувязі паміж краінамі 

рэгіѐна і мацерыковай часткай Еўропы. 

Мал. 4. Цяплічная гаспадарка ў 

Ісландыі 

Мал. 5. Паромная пераправа 

паміж партамі рэгіѐна 
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Знешнегандлѐвыя перавозкі забяспечваюцца марскім транспартам. Нарвегія 

ўваходзіць у лік краін, якія валодаюць самым магутным гандлѐвым флотам. Паміж 

галоўнымі партамі краін рэгіѐна і суседніх дзяржаў наладжаныя рэгулярныя 

паромныя пераправы, якія ажыццяўляюць перавозкі пасажыраў (мал. 5). Аснову 

знешнеэканамічных сувязей складае гандаль з еўрапейскімі дзяржавамі. На экспарт 

пастаўляецца нафта і нафтапрадукты, піламатэрыялы, цэлюлоза і папера, прадукцыя 

машынабудавання (судны і аўтамабілі), жалезная руда. Вывозяцца харчовыя тавары: 

рыба і рыбапрадукты, алей, сыры, напіткі. 

Маляўнічыя ландшафты, высокі ўзровень жыцця і палітычная стабільнасць 

робяць Паўночную Еўропу адным з найбольш прывабных рэгіѐнаў для развіцця 

міжнароднага турызму. Ва ўсіх краінах створаны выдатныя ўмовы для актыўнага 

адпачынку турыстаў і мясцовага насельніцтва. 

Абагульнім і запомнім. У Еўропе вылучаюцца 4 сацыяльна-эканамічныя 

рэгіѐны: Паўднѐвая Еўропа, Заходняя Еўропа, Усходняя Еўропа і Паўночная Еўропа. 

Для насельніцтва Паўночнай Еўропы характэрны нізкі натуральны прырост і 

працэсы старэння. Асноўная частка ВУП краін рэгіѐна фарміруецца ў сферы паслуг. 

Высокага ўзроўню развіцця дасягнулі навука, сфера адукацыі і медыцынскага 

абслугоўвання насельніцтва. У прамысловасці краін рэгіѐна захоўваюць значэнне 

традыцыйныя галіны, звязаныя з выкарыстаннем прыродных рэсурсаў. 

Праверым сябе. 1. Якія сацыяльна-эканамічныя рэгіѐны вылучаюцца ў Еўропе? 2. Назавіце 

краіны, якія ўваходзяць у склад рэгіѐна Паўночная Еўропа? 3. Якімі прыроднымі рэсурсамі 

багатыя краіны рэгіѐна і якія традыцыйныя галіны гаспадаркі атрымалі тут развіццѐ? 4. Якія 

асаблівасці дэмаграфічных працэсаў у краінах рэгіѐна? 5. Чым абумоўлена развіццѐ ў Нарвегіі 

алюмініевай прамысловасці? Якія віды альтэрнатыўнай электраэнергетыкі атрымалі развіццѐ ў 

краінах Паўночнай Еўропы? 6. Чаму жывѐлагадоўля адыгрывае вядучую ролю ў сельскай 

гаспадарцы краін рэгіѐна? 

Ад тэорыі да практыкі. У сваіх сваякоў, сяброў даведайцеся, з якой прадукцыяй, што 

вырабляецца ў Швецыі, Фінляндыі, Нарвегіі, Даніі, яны знаѐмыя. Ці адпавядаюць вынікі вашага 

апытання той інфармацыі пра гаспадарку гэтых краін, якую вы атрымалі з тэксту параграфа? 

Абмяркуем. Як вы лічыце, ці захаваюцца ў будучыні традыцыйныя галіны гаспадаркі краін 

Паўночнай Еўропы ў сувязі з узрастаннем патрабаванняў да аховы навакольнага асяроддзя? 
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Для цікаўных. Па вытворчасці электраэнергіі на душу насельніцтва краіны Паўночнай 

Еўропы з’яўляюцца сусветнымі лідарамі. Ісландыя і Нарвегія займаюць па гэтым паказчыку 1-е і 

2-е месца ў свеце. На кожнага жыхара ў гэтых краінах вырабляецца больш за 30 тыс. кВт 

электраэнергіі. Пры гэтым усе краіны актыўна развіваюць альтэрнатыўную энергетыку. У Даніі 

каля 50 % вытворчасці электраэнергіі забяспечвае ветраэнергетыка. У Швецыі і Фінляндыі 

арганічныя адходы перапрацоўваюцца ў біягаз. У Ісландыі шырока выкарыстоўваецца 

геатэрмальная энергія. 

 

§ 30. Вялікабрытанія 

Успамінаем. Якія краіны ўваходзяць у склад рэгіѐна Паўночная Еўропа і якія асаблівасці іх 

размяшчэння? 

Даведаемся. Што разумеецца пад эканоміка-геаграфічным становішчам, што такое 

кабатажныя перавозкі. Пра насельніцтва і асаблівасці дэмаграфічнага развіцця Вялікабрытаніі. 

Пра геаграфію асноўных галін прамысловасці і сельскай гаспадаркі Вялікабрытаніі. Пра месца 

сферы паслуг у гаспадарцы Вялікабрытаніі і развіцці турызму. 

Разважаем. Якія перавагі і недахопы для гаспадарчага развіцця краіны мае астраўное 

становішча?  

30.1. Эканоміка-геаграфічнае становішча, прыродныя ўмовы і рэсурсы. 

З курса фізічнай геаграфіі вы ўжо ведаеце паняцце «геаграфічнае становішча» і што 

ўсе геаграфічныя аб’екты займаюць пэўнае месца ў межах геаграфічнай абалонкі 

Зямлі. Пры гэтым размешчаныя побач геаграфічныя аб’екты здольныя аказваць 

уплыў адзін на аднаго. Так, клімат залежыць ад характару рэльефу на сумежных 

тэрыторыях. Такая ж сітуацыя назіраецца і з аб’ектамі, якія вывучае сацыяльна-

эканамічная геаграфія. Яны таксама займаюць пэўнае становішча на зямной 

паверхні і ўплываюць адзін на аднаго. 

 

 

 

ЭГС характэрна для любых эканоміка-геаграфічных аб’ектаў, у тым ліку і для 

краін. ЭГС краіны — гэта яе размяшчэнне адносна розных геаграфічных аб’ектаў 

(іншых краін, транспартных шляхоў, радовішчаў карысных выкапняў і г. д.), якія 

аказваюць уплыў на гаспадарчае развіццѐ дадзенай краіны. Такі ўплыў можа быць 

Эканоміка-геаграфічнае становішча (ЭГС) — размяшчэнне эканоміка-

геаграфічнага аб’екта адносна іншых геаграфічных аб’ектаў, якія могуць 

аказваць уплыў на яго гаспадарчае развіццѐ. 
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як станоўчым, так і адмоўным. Адпаведна, ЭГС краіны можа быць выгадным, 

спрыяльным і, наадварот, не вельмі выгадным. 

Галоўнай асаблівасцю ЭГС Вялікабрытаніі з’яўляецца яе размяшчэнне на 

астравах паблізу кантынентальнага ўзбярэжжа. Тэрыторыя краіны знаходзіцца ў 

межах пояса старажытнай складкаватасці. У яе нетрах маюцца запасы каменнага 

вугалю, жалезных руд. На шэльфе Паўночнага мора адкрыты радовішчы нафты і 

прыроднага газу. 

Умераны марскі клімат з вялікай колькасцю 

ападкаў спрыяльна адбіваецца на гаспадарчай 

дзейнасці людзей. Краіна багатая ўнутранымі водамі. 

Адна з найбуйнейшых рэк Вялікабрытаніі — Тэмза. 

У яе басейне пражывае каля 20 % насельніцтва краіны 

і размешчана сталіца дзяржавы — г. Лондан (мал. 1). 

30.2. Насельніцтва. Колькасць насельніцтва Вялікабрытаніі складае 63 млн 

чалавек. Дэмаграфічныя працэсы валодаюць падабенствам з агульнаеўрапейскімі. 

Нязначны натуральны прырост насельніцтва (3‰) абумоўлены высокай 

нараджальнасцю сярод імігрантаў, удзельная вага якіх пастаянна расце. 

Рознагалоссе з краінамі ЕС па пытаннях іміграцыі стала адной з прычын 

правядзення ў Вялікабрытаніі ў 2016 г. рэферэндуму аб выхадзе з гэтай арганізацыі. 

У краіне высокая працягласць жыцця насельніцтва (каля 80 гадоў) і доля людзей 

сталага ўзросту. 

Узровень урбанізацыі складае 80 %. Асноўная частка гараджан канцэнтруецца 

ў найбуйнейшых агламерацыях — Вялікі Лондан і Вялікі Манчэстар. У этнічным 

складзе насельніцтва пераважаюць англічане (больш за 80 %). Абсалютная 

большасць вернікаў — пратэстанты. У Вялікабрытаніі высокая сярэдняя 

шчыльнасць насельніцтва (каля 265 чал./км
2
). 

30.3. Гаспадарка. Вялікабрытанія ўваходзіць у групу найбольш развітых у 

эканамічных адносінах краін свету з постындустрыяльнай структурай гаспадарчай 

дзейнасці. На сферу паслуг прыходзіцца больш за 70 % ВУП. У шматгаліновай 

прамысловасці вядучую ролю адыгрываюць сучасныя галіны: складанае і 

Мал. 1. На вуліцах Лондана 
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навукаѐмістае машынабудаванне, хімічныя вытворчасці. Сельская гаспадарка 

адрозніваецца высокім узроўнем прадукцыйнасці працы і выкарыстаннем 

інтэнсіўных тэхналогій. 

Энергетыка Вялікабрытаніі практычна цалкам грунтуецца на ўласных 

паліўных рэсурсах. Па запасах першасных крыніц энергіі (нафта, вугаль, прыродны 

газ) яна займае першае месца ў Еўропе (без Расіі). Больш за 60 % нафты, якая 

здабываецца з радовішчаў на шэльфе Паўночнага мора, паступае на экспарт. На 

тэрыторыі краіны знаходзіцца некалькі буйных вугальных басейнаў. Як вынік, 

дамінуючае становішча ў электраэнергетыцы Вялікабрытаніі займаюць ЦЭС. 

Металургія, якая некалі адыгрывала вырашальную ролю ў структуры 

прамысловасці, сѐння страціла сваѐ значэнне. Выкарыстанне пераважна імпартнай 

сыравіны абумовіла зрух вытворчасці ў прыморскія раѐны. Алюмініевая 

прамысловасць Вялікабрытаніі сканцэнтравана паблізу ГЭС у Шатландыі. 

Машынабудаванне забяспечвае каля 40 % кошту прадукцыі апрацоўчай 

прамысловасці. Развітая вытворчасць электронікі і электратэхнікі. Брытанскія 

фірмы спецыялізуюцца на вытворчасці сродкаў сувязі, турбін і электрарухавікоў. 

У ліку найбольш развітых галін — хімічная прамысловасць. 

У сельскай гаспадарцы Вялікабрытаніі дамінуе жывѐлагадоўля: разводзяць 

буйную рагатую жывѐлу мяса-малочнага напрамку, развіта беконная свінагадоўля і 

птушкагадоўля. Раслінаводства, якое вырабляе пераважна кармы, мае 

абслугоўваючае значэнне. Сельскагаспадарчыя ўгоддзі займаюць 70 % тэрыторыі 

Вялікабрытаніі. З іх каля 30 % — гэта пашы, а больш за 60 % — ралля. Прыкладна 

1/3 ворных угоддзяў занятая сеянай травой і столькі ж — збожжавымі культурамі 

(пшаніца, ячмень, авѐс). 

Сфера паслуг. Вядучую ролю 

ў брытанскай гаспадарцы адыгрывае 

сфера паслуг (3/4 ВУП). Лідзіруючае 

становішча ў ѐй займае фінансавая 

дзейнасць, якая вызначае 
Мал. 2. Лонданская фондавая біржа: 

будынак біржы (1); у гандлѐвай зале (2) 
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спецыялізацыю краіны ў сістэме міжнародных эканамічных адносін. Лонданская 

фондавая біржа — адна з найбуйнейшых і найстарэйшых бірж Еўропы і адзін з 

найбольш вядомых сусветных рынкаў каштоўных папер (мал. 2). Вялікабрытанія 

ажыццяўляе 10 % сусветнага экспарту паслуг — банкаўскіх, страхавых, 

кансультацыйных, а таксама ў галіне камп’ютэрнага праграміравання. 

На развіццѐ транспарту Вялікабрытаніі вызначальны ўплыў аказала яе 

астраўное становішча. Вядучую ролю ў ім адыгрывае марскі транспарт, які 

забяспечвае 90 % усіх грузаперавозак як унутры краіны, так і ў гандлі з іншымі 

краінамі. 

 

 

Найбуйнейшыя марскія парты Вялікабрытаніі — Лондан, Ліверпуль, 

Саўтгэмптан. 

Міжнародныя пасажырскія перавозкі забяспечваюцца пераважна авіяцыйным 

транспартам. Перавозкі грузаў і пасажыраў унутры краіны ажыццяўляюцца 

аўтамабільным і, у меншай ступені, чыгуначным транспартам. Роля чыгуначнага 

транспарту ў перавозцы 

пасажыраў істотна ўзрасла 

пасля будаўніцтва 

Еўратунэля, які злучыў 

Вялікабрытанію з 

французскім узбярэжжам 

мацерыка (мал. 3). 

Своеасаблівасць прыроды і гісторыка-культурныя славутасці прыцягваюць у 

краіну шматлікіх турыстаў. Большасць з іх наведвае Лондан і багатую прыроднымі і 

гістарычнымі помнікамі Шатландыю. 

Абагульнім і запомнім. Эканоміка-геаграфічнае становішча краіны — гэта яе 

размяшчэнне адносна розных геаграфічных аб’ектаў, якія аказваюць уплыў на 

гаспадарчае развіццѐ дадзенай краіны. Галоўнай рысай ЭГС Вялікабрытаніі 

з’яўляецца яе астраўное становішча. Для насельніцтва Вялікабрытаніі характэрны 

Кабатажныя перавозкі — плаванне грузавых або пасажырскіх суднаў 

паміж марскімі партамі адной і той жа дзяржавы. 

Мал. 3. Еўратунэль: будаўніцтва тунэля, 1993 г. (1); 

хуткасны цягнік у тунэлі (2) 
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нізкі натуральны прырост і працэсы старэння. Асноўная частка ВУП краіны 

ствараецца відамі дзейнасці, якія адносяцца да сферы паслуг. Вядучую ролю ў 

перавозцы грузаў адыгрывае марскі транспарт. 

Праверым сябе. 1. Што такое эканоміка-геаграфічнае становішча? 2. Якімі асаблівасцямі 

характарызуецца ЭГС Вялікабрытаніі? 3. Якія асаблівасці дэмаграфічных працэсаў у 

Вялікабрытаніі? 4. Якія віды дзейнасці адыгрываюць вядучую ролю ў гаспадарцы краіны? 5. Што 

такое кабатажныя перавозкі і чым абумоўлена вядучая роля марскога транспарту ў перавозцы 

грузаў унутры краіны? 6. Чаму жывѐлагадоўля адыгрывае вядучую ролю ў сельскай гаспадарцы 

Вялікабрытаніі? 

Ад тэорыі да практыкі. На клімат Брытанскіх астравоў вялікі ўплыў аказвае Паўночна-

Атлантычнае цячэнне і заходні перанос. Паспрабуйце вызначыць, які характар гэтага ўплыву і як 

яно выяўляецца ў паўсядзѐнным жыцці жыхароў Вялікабрытаніі. 

Абмяркуем. З моманту ўтварэння ў 1993 г. Еўрапейскага Саюза (ЕС) лік краін, якія 

ўваходзяць у гэту міжнародную арганізацыю, толькі павялічваўся. У цяперашні час яна налічвае ў 

сваім складзе 28 дзяржаў. Вялікабрытанія стала першай дзяржавай, насельніцтва якой на 

рэферэндуме прыняло рашэнне аб выхадзе з ЕС. Як вы думаеце, чым абумоўлена такое рашэнне і 

якія наступствы для Вялікабрытаніі і ЕС яно можа мець? 

Для цікаўных. Тунэль пад Ла-Маншам (Еўратунэль) злучае кантынентальную Еўропу з 

Вялікабрытаніяй пры дапамозе чыгункі. Дзякуючы тунэлю стала магчыма наведаць Лондан, не 

трацячы шмат часу (ад Парыжа да Лондана ўсяго 2 г 15 мін). Камерцыйны рух цягнікоў па тунэлі 

пачаўся ў 1994 г. Тры ствалы тунэля пракладзены на глыбіні ад 25 да 40 м, даўжыня кожнага — 

каля 50 км (37 км з іх — пад вадой). Па двух ствалах ідуць цягнікі, трэці ствол — службовы. 

Выкарыстоўваючы розныя крыніцы інфармацыі, даведайцеся пра гісторыю ўзнікнення тунэля. Як 

выглядае Еўратунэль у параўнанні з іншымі найбуйнейшымі збудаваннямі падобнага роду, якія 

рэкорды яму належаць? 

 

§ 31. Літва, Латвія, Эстонія 

Успамінаем. Якімі асаблівасцямі характарызуецца эканоміка-геаграфічнае становішча 

краін Паўночнай Еўропы? 

Даведаемся. Пра асаблівасці эканоміка-геаграфічнага становішча, прыродныя ўмовы і 

рэсурсы прыбалтыйскіх краін. Пра ролю Балтыйскага мора ў гаспадарчай дзейнасці 

насельніцтва. Пра асаблівасці дэмаграфічных працэсаў у Літве, Латвіі і Эстоніі. Пра 

гаспадарчую спецыялізацыю прыбалтыйскіх краін. 
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Разважаем. Які ўплыў на спецыялізацыю гаспадаркі аказвае прыморскае становішча? 

31.1. Эканоміка-геаграфічнае становішча, прыродныя ўмовы і рэсурсы. 

Літва, Латвія і Эстонія — невялікія па памерах тэрыторыі краіны. Сумарна іх 

плошчу можна супаставіць з плошчай Беларусі. Размяшчаюцца на нізінным 

усходнім узбярэжжы Балтыйскага мора. Латвія і Літва — непасрэдныя суседзі 

Беларусі. Клімат умерана-кантынентальны, спрыяльны для вядзення сельскай 

гаспадаркі. Больш за 40 % тэрыторыі пакрыта лясамі. З мінеральна-сыравінных 

рэсурсаў запасамі сланцаў вылучаецца Эстонія. На ўзбярэжжы Балтыйскага мора 

вядзецца здабыча янтару (мал. 1). 

Прыморскае становішча, своеасаблівасць 

прыродных умоў, суседства з рознымі па ўзроўні 

эканамічнага развіцця краінамі абумовілі іх 

гаспадарчую спецыялізацыю. Праз іх тэрыторыю 

праходзяць важнейшыя транспартныя калідоры паміж 

краінамі Усходняй і Заходняй Еўропы, акваторыямі Балтыйскага і Паўночнага 

мораў. Паромныя пераправы найкарацейшым шляхам злучаюць прыбалтыйскія 

дзяржавы з краінамі Паўночнай Еўропы, Польшчай і Германіяй. 

Дзяржавы знаходзяцца на стыку зон эканамічных і палітычных інтарэсаў краін 

Захаду і Расіі. Расійскія інтарэсы звязаны з пражываннем тут шматлікай 

рускамоўнай дыяспары. Праз тэрыторыю прыбалтыйскіх краін праходзяць таксама 

самыя кароткія сухапутныя шляхі з кантынентальнай Расіі ў Калінінградскую 

вобласць. Уступленне дзяржаў Балтыі ў ЕС і НАТА робіць межы Беларусі 

агульнымі межамі з дзяржавамі Балтыі і з гэтымі арганізацыямі. 

31.2. Насельніцтва. Дэмаграфічная сітуацыя ў краінах Балтыі неспрыяльная. 

Ужо працяглы час адбываецца натуральнае змяншэнне насельніцтва (смяротнасць 

Мал. 1. Янтар — «слѐзы мора» 
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перавышае нараджальнасць). Назіраецца таксама і яго міграцыйны адток. У выніку 

колькасць насельніцтва ўсіх трох краін скарачаецца. Сярэдняя шчыльнасць па 

еўрапейскіх мерках невысокая: ад 30 чал./км
2
 у Эстоніі да 43 чал./км

2 
— у Літве. 

Размешчана насельніцтва нераўнамерна: найбольш шчыльна заселены ўзбярэжжы і 

тэрыторыі вакол сталіц. Усюды высокі — каля 70 % — узровень урбанізацыі. 

Найбуйнейшымі па колькасці гарадамі з’яўляюцца сталіцы: Рыга, Вільнюс і Талін. 

У нацыянальным складзе пераважаюць тытульныя этнасы: у Літве яны складаюць 

83 %, у Эстоніі — 70 %, у Латвіі — каля 60 %. Для ўсіх краін характэрны працэс 

старэння насельніцтва. Жанчыны колькасна пераважаюць над мужчынамі. 

31.3. Гаспадарка. Рэформы, якія ажыццяўляліся пасля распаду СССР, 

пераўтварылі краіны Балтыі ў дзяржавы з эканомікамі постындустрыяльнага тыпу. 

У сектары паслуг ствараецца каля 70 % ВУП гэтых краін. Вышэйшая за ўсе доля 

прамысловасці і сельскай гаспадаркі ў Літве (адпаведна 31 і 6 %). 

Прамысловасць. Энергетыка краін грунтуецца на мясцовай (гаручыя сланцы) 

і прывазной (нафта, нафтапрадукты, прыродны газ) сыравіне. Эстонія, якая 

выкарыстоўвае гаручыя сланцы, па вытворчасці электраэнергіі на душу 

насельніцтва знаходзіцца на ўзроўні развітых краін Еўропы. Энергетыка Літвы і 

Латвіі развіваецца пераважна на прывазной расійскай нафце і прыродным газе. 

У энергетыцы Латвіі вялікая роля гідраэлектрастанцый, пабудаваных на р. Даўгаве. 

У Літве дзейнічае ГЭС на р. Нямунас (мал. 2). 

  

Мал. 2. Геаграфія электраэнергетыкі краін Балтыі 
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Узровень развіцця хімічнай прамысловасці больш высокі ў Літве, дзе яна 

грунтуецца на прывазных прыродным газе і апатытах і прадуктах 

нафтаперапрацоўкі. Вырабляюцца азотныя і фосфарныя ўгнаенні, пластмасы і 

вырабы з іх. У Эстоніі пры вытворчасці азотных угнаенняў і фарбавальнікаў 

выкарыстоўваюць мясцовыя сланцы. Развітая бытавая хімія, у Латвіі — фармацэўтыка. 

Сучаснае машынабудаванне — пераважна неметалаѐмістае, з удзелам 

замежнага капіталу. Яго прадукцыя — радыѐтэхніка, вырабы тонкай механікі, 

прыборы і абсталяванне для прамысловасці і сельскай гаспадаркі. Вядуцца 

суднабудаванне і суднарамонт. Дрэваапрацоўчая і цэлюлозна-папяровая 

прамысловасць спецыялізуецца на вытворчасці мэблі, паперы, будаўнічых вырабаў і 

канструкцый з дрэва. Прадукцыя лѐгкай прамысловасці разнастайная — 

тэкстыльныя, трыкатажныя, швейныя вырабы, абутак. Ва ўсіх буйных гарадах 

Латвіі вырабляюць ільняныя тканіны. У харчовай прамысловасці развіты мясная, 

малочная і рыбная галіны. Лоўля вядзецца ў Балтыйскім моры і Атлантыцы, 

перапрацоўка — на рыбаперапрацоўчых і рыбакансервавых заводах (мал. 3). 

 

Мал. 3. Геаграфія галін гаспадаркі краін Балтыі 

Сельская гаспадарка краін Балтыі — фермерскага тыпу з прыватным 

землеўладаннем. Вядучая галіна — жывѐлагадоўля, якая спецыялізуецца на 
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развядзенні буйной рагатай жывѐлы малочнага, мяса-

малочнага і малочна-мяснога напрамкаў і 

свінагадоўлі (у тым ліку беконнай). Пагалоўе свіней 

перавышае пагалоўе буйной рагатай жывѐлы (мал. 4). 

Па вытворчасці малака на душу насельніцтва краіны 

займаюць лідзіруючыя пазіцыі ў свеце. 

Раслінаводства спецыялізуецца на вытворчасці 

кармавых, збожжавых і тэхнічных культур, агародніны. Каля 50 % пасяўных 

плошчаў адведзена пад кармавыя культуры. Са збожжавых апрацоўваюць ячмень і 

пшаніцу. У Латвіі і Літве шырока распаўсюджаны пасевы льнудаўгунцу і цукровых 

буракоў. Паўсюдна вырошчваюць бульбу і агародніну. 

Прыбалтыка — гэта своеасаблівы турыстычны рэгіѐн. Да турыстычных 

рэсурсаў Латвіі варта аднесці перш за ўсѐ Рыгу, Юрмалу і Сігулду. Вільнюс — 

сталіца Літвы — найбуйнейшы горад рэспублікі, прамысловы і культурны цэнтр. 

Самым значным архітэктурным ансамблем Вільнюса з’яўляецца Стары горад з 

вежай Гедыміна на Замкавай гары. Эстонія прыцягвае турыстаў сваімі 

архітэктурнымі і гістарычнымі славутасцямі, унікальнымі прыроднымі 

запаведнікамі, выдатнымі магчымасцямі для аздараўленчага і актыўнага адпачынку 

(мал. 5). 

 

Мал. 5. Від на гістарычныя цэнтры сталіц краін Балтыі: 

г. Талін (а); г. Рыга (б); г. Вільнюс (в) 

Абагульнім і запомнім. Найважнейшай асаблівасцю эканоміка-геаграфічнага 

становішча Літвы, Латвіі і Эстоніі з’яўляецца шырокі выхад гэтых краін да 

Балтыйскага мора. Для дэмаграфічнага развіцця краін характэрна натуральнае 

змяншэнне насельніцтва і агульнае памяншэнне яго колькасці. Аснову ВУП краін 

рэгіѐна складаюць віды дзейнасці сферы паслуг. У гаспадарцы краін важнае месца 

Мал. 4. На свінагадоўчай ферме 
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займаюць галіны, звязаныя з морам: рыбная прамысловасць, марскі транспарт, 

турызм. 

Праверым сябе. 1. У чым асаблівасць геаграфічнага становішча дзяржаў Балтыі? 2. Чым 

тлумачыцца беднасць нетраў балтыйскіх краін карыснымі выкапнямі? 3. Якія асаблівасці 

дэмаграфічнай сітуацыі ў краінах Балтыі? 4. Які ўплыў на размяшчэнне насельніцтва і 

спецыялізацыю гаспадаркі аказвае прыморскае становішча рэгіѐна? 5. Якія галіны складаюць 

аснову прамысловай вытворчасці краін Балтыі? 6. Растлумачце спецыялізацыю сельскай 

гаспадаркі краін Балтыі. 

Ад тэорыі да практыкі. Беларусь актыўна выкарыстоўвае парты Літвы і Латвіі для 

знешняга гандлю. Карыстаючыся картамі атласа, паспрабуйце растлумачыць, чаму перавага ў 

экспарце грузаў з Беларусі аддаецца партам менавіта гэтых краін, а не Расіі або Украіны. 

Абмяркуем. Памяншэнне колькасці насельніцтва Літвы, Латвіі і Эстоніі адбывалася не 

толькі за кошт яго натуральнага змяншэння, але і за кошт міграцыйнага адтоку. Пры гэтым 

значных маштабаў дасягнула працоўная эміграцыя. Аднак у апошнія гады ўзровень жыцця 

насельніцтва ў краінах Балтыі значна вырас. Як вы лічыце, ці можа ў сувязі з гэтым пачацца 

іміграцыйны прыток насельніцтва ў краіны Балтыі? 

Для цікаўных. Узбярэжжа прыбалтыйскіх краін — адзін з найбольш вядомых раѐнаў свету, 

дзе ѐсць янтар. Здабыча і апрацоўка янтару тут вядзецца прамысловым спосабам. 

Выкарыстоўваючы розныя крыніцы інфармацыі, даведайцеся, з чым звязана наяўнасць янтару ў 

гэтым рэгіѐне і ці ѐсць яшчэ ў свеце падобныя раѐны. 

 

§ 32. Краіны Заходняй Еўропы. Германія 

Успамінаем. Якія асаблівасці федэратыўнай формы палітыка-тэрытарыяльнага ладу 

дзяржаў? 

Даведаемся. Якія дзяржавы ўваходзяць у склад рэгіѐна Заходняя Еўропа. Пра асаблівасці 

эканоміка-геаграфічнага становішча, прыродныя ўмовы і рэсурсы Германіі. Пра дэмаграфічныя 

асаблівасці Германіі. Пра постындустрыяльную гаспадарку і яе галіновую структуру. Пра 

праблемы сацыяльна-эканамічнага развіцця Рура. 

Разважаем. Якое значэнне для Германіі мела аб’яднанне ў 1990 г. ФРГ, ГДР і Заходняга 

Берліна?  

32.1. Краіны Заходняй Еўропы. У склад рэгіѐна Заходняя Еўропа ўваходзяць 

найбольш развітыя ў сацыяльна-эканамічных адносінах краіны. Дзве з іх — 

Германія і Францыя — адносяцца да ліку вядучых сусветных дзяржаў. Для ўсіх 

краін характэрна эканоміка постындустрыяльнага тыпу. 
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За кошт відаў дзейнасці сферы паслуг фарміруецца больш за 70 % ВУП гэтых 

краін. Прамысловасць спецыялізуецца на вытворчасці навукаѐмістай і 

высокатэхналагічнай прадукцыі. Вядучымі галінамі прамысловасці з’яўляюцца 

машынабудаванне і хімічная прамысловасць. Інтэнсіўная сельская гаспадарка 

характарызуецца высокім узроўнем механізацыі і прадукцыйнасці працы. 

Гэта адзін з найбольш урбанізаваных рэгіѐнаў свету. Дэмаграфічныя працэсы 

характарызуюцца нізкім натуральным прыростам насельніцтва, высокай 

працягласцю жыцця. Адбываецца працэс старэння насельніцтва: удзельная вага 

людзей ва ўзроставай групе да 15 гадоў скарачаецца, а ва ўзросце пасля 64 гадоў — 

узрастае. Высокі ўзровень жыцця насельніцтва ў краінах Заходняй Еўропы 

прыцягвае сюды шматлікіх імігрантаў з іншых рэгіѐнаў свету. Гэта прыводзіць да 

ўзнікнення шэрагу праблем, звязаных з неабходнасцю інтэграцыі імігрантаў у 

жыццѐ заходнееўрапейскага грамадства. 

32.2. ЭГС, прыродныя ўмовы і рэсурсы Германіі. Краіна займае пасярэдняе 

становішча ў Еўропе. Яе паўночнае ўзбярэжжа абмываюць воды Паўночнага і 

Балтыйскага мораў. Паўднѐвая мяжа размяшчаецца ў глыбіні Еўропы, працягваецца 

па перадгор’ях Альпаў. Такое становішча абумовіла суседства Германіі з вялікай 

колькасцю еўрапейскіх краін, што спрыяе наладжванню з імі актыўных эканамічных 

адносін. (Па палітычнай карце Еўропы прасачыце межы краіны. Вызначыце, з якімі 

дзяржавамі мяжуе Германія.)  

Значныя памеры тэрыторыі, умераны кантынентальны клімат, спалучэнне 

раўніннага і горнага рэльефу абумовілі разнастайнасць прыродных умоў і рэсурсаў 

Германіі. Нетры краіны багатыя радовішчамі вугалю, каменнай солі. Краіна добра 

забяспечана рэсурсамі паверхневых і падземных вод. Каля 30 % тэрыторыі пакрыта 

лясамі. Глебы спрыяльныя для вырошчвання разнастайных сельскагаспадарчых 

культур. 

Постындустрыяльная гаспадарка — гаспадарка, для якой характэрна 

перавага сферы паслуг у агульным аб’ѐме вытворчасці. 
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32.3. Насельніцтва. Па колькасці насельніцтва (83 млн чал.) Германія займае 

першае месца ў Еўропе (без Расіі). З пачатку 70-

х гг. ХХ ст. і на працягу 1990—2000 гг. 

смяротнасць (11 ‰) у краіне пастаянна 

перавышала нараджальнасць (9 ‰), і 

каэфіцыент натуральнага прыросту быў 

адмоўны (-2 ‰). Асабліва нізкая 

нараджальнасць на ўсходніх землях, на тэрыторыі былой ГДР. Тым не менш 

агульная колькасць насельніцтва Германіі расце. Асноўнай прычынай гэтага 

з’яўляецца прыток імігрантаў (мал. 1). У Германіі пражывае каля 10 млн чал., якія 

не з’яўляюцца грамадзянамі краіны. 

Этнічны склад насельніцтва Германіі 

аднастайны: больш за 90 % яго — гэта немцы. У 

апошнія гады расце, у асноўным за кошт 

імігрантаў, удзельная вага іншых этнічных груп. 

Пераважная рэлігія — хрысціянства, прыкладна ў 

роўных прапорцыях прадстаўлены пратэстанты 

(галоўным чынам лютэране) і каталікі. Значная 

частка насельніцтва краіны (па некаторых 

звестках, каля 50 %) да ліку веруючых сябе не 

адносіць. Германія — адна з найбольш густанаселеных краін Еўропы. Сярэдняя 

шчыльнасць насельніцтва складае 230 чал./км
2
. (Выкарыстоўваючы карты атласа, 

вывучыце асаблівасці размяшчэння насельніцтва Германіі. Вызначыце раѐны з 

павышанай шчыльнасцю насельніцтва і растлумачце прычыны іх утварэння.) 

Больш за 80 % насельніцтва Германіі жыве ў гарадах, трэцяя частка з іх — у 

буйных гарадах. Берлін (3,5 млн), Гамбург (1,6 млн), Мюнхен (1,2 млн) з’яўляюцца 

ядрамі найбуйнейшых агламерацый. У самым буйным гарадскім мегалаполісе Рэйн-

Рур пражываюць каля 11 млн чал. Мегалаполіс працягваецца ланцужком уздоўж 

Рэйна і яго прытокаў (мал. 2). 

Мал. 2. Схема мегалаполіса 

Рэйн-Рур 

Мал. 1. Імігранты ў Берліне 
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32.4. Гаспадарка. Германія — высокаразвітая краіна з эканомікай 

постындустрыяльнага тыпу. Вядучае месца ў матэрыяльнай вытворчасці займае 

прамысловасць, якая спецыялізуецца на выпуску разнастайнай прадукцыі. 

Гаспадарчы комплекс краіны моцна інтэграваны ў еўрапейскую эканоміку. 

Германія — адзін з сусветных лідараў па вытворчасці і экспарту прадукцыі 

арганічнай хіміі, станкоў, аўтамабіляў. Больш за 30 % прамысловай прадукцыі 

экспартуецца (мал. 3). 

 

Мал. 3. Геаграфія галін гаспадаркі Германіі 

У прамысловасці Германіі вядучую ролю адыгрываюць апрацоўчыя 

вытворчасці. Найбольшай маштабнасцю і комплекснасцю структуры 

характарызуецца машынабудаванне, каля 40 % прадукцыі якога экспартуецца. 

Нямецкае аўтамабілебудаванне саступае толькі амерыканскаму (ЗША), японскаму і 

кітайскаму (мал. 4). Традыцыйна развітая авіяцыйная прамысловасць, якая ў другой 

палове ХХ ст. трансфармавалася ў аэракасмічную. Галоўныя цэнтры — Мюнхен і 

Гамбург. Германія ўпэўнена займае 2-е месца ў свеце як па экспарце (13 %), так і 
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імпарце (7 %) прадукцыі шматгаліновай хімічнай 

прамысловасці. Доўгі час яна развівалася на аснове 

вугальнай сыравіны, таму вытворчасць азотных 

угнаенняў, выбуховых рэчываў, сінтэтычных смол, 

каўчуку, пластмас размешчана ў раѐнах яго здабычы. 

Развіццѐ нафтахіміі абумовіла зрух вытворчасці да мора.  

У сувязі з вычарпаннем мінеральна-сыравінных 

рэсурсаў, а таксама з узмацненнем экалагічных 

патрабаванняў да прамысловай вытворчасці ў краіне 

практычна зніклі жалезарудная, медная, уранавая галіны, скарацілася здабыча 

вугалю. У выніку значна скарацілася ўдзельная вага горназдабыўной 

прамысловасці. Гэтыя працэсы прывялі да ўзнікнення эканамічных і сацыяльных 

праблем у старапрамысловых раѐнах, адным з якіх быў Рур. 

У 50-я гг. ХХ ст. Рур даваў 60 % выплаўлення сталі і 80 % здабычы каменнага 

вугалю ў краіне. Але ўжо ў 1960-х гг. арыентацыя на імпарт таннай нафты прывяла 

да закрыцця вугальных шахт у Руры. Скарацілася і вытворчасць у чорнай 

металургіі. Рурская вобласць перайшла ў катэгорыю дэпрэсіўных раѐнаў (мал. 5).  

 

Мал. 5. Рурскі прамысловы раѐн 

Мал. 4. Аўтамабілебудаванне ў 

Германіі: галаўны офісны 

будынак «БМВ» у Мюнхене (1); 

зборачны канвеер (2) 
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Улады краіны распрацавалі комплекс мер па мадэрнізацыі вядучых галін, іх 

тэхнічным перааснашчэнні. І ў канцы 80-х гг. ХХ ст. 60 % усіх занятых у Руры былі 

звязаны з невытворчай сферай. Гэты раѐн, які перажыў свайго роду «рэанімацыю», 

цяпер знаходзіцца ў стадыі «выздараўлення». Перспектывы яго далейшага развіцця 

звязаны з сучаснай, арыентаванай на выпуск спецыяльных сталей, чорнай 

металургіяй і навукаѐмістым машынабудаваннем, тонкай хіміяй, у тым ліку 

фармацэўтычнай прамысловасцю. (Выкарыстоўваючы карты атласа, вызначыце, 

якія яшчэ галіны прамысловасці атрымалі развіццѐ ў Германіі. Якія асаблівасці іх 

размяшчэння? Назавіце найбуйнейшыя прамысловыя цэнтры.) 

У сельскай гаспадарцы выкарыстоўваецца каля 35 % зямель і вырабляецца 

каля 2 % ВУП краіны. Асноўную (70 %) частку яго прадукцыі вырабляе 

жывѐлагадоўля, якая спецыялізуецца на развядзенні буйной рагатай жывѐлы 

пераважна малочнага напрамку. Развітая свінагадоўля. Па пагалоўі свіней краіна 

лідзіруе ў Еўропе. Жывѐлагадоўля практычна цалкам задавальняе патрэбы краіны ў 

мясной і малочнай прадукцыі, асноўная частка якой праходзіць прамысловую 

перапрацоўку. 

Раслінаводства адыгрывае другарадную ролю і спецыялізуецца пераважна на 

вытворчасці кармоў: кармавых карняплодаў, кукурузы на зялѐны корм і сілас, 

кармавых траў. Сярод збожжавых дамінуюць жыта, пшаніца, авѐс, ячмень. 

Спецыяльныя сарты ячменю вырошчваюць для вытворчасці піва. Харчовым 

збожжам краіна забяспечвае сябе цалкам, значная частка кармавога збожжа 

(асабліва кукурузы) імпартуецца. 

Сярод іншых напрамкаў вылучаецца вытворчасць цукровых буракоў. 

Баварыя — найбуйнейшы ў свеце раѐн хмеляводства. Ва Усходняй Германіі вялікія 

плошчы адведзены пад бульбу. З алейных культур вырошчваюць рапс, пасевы 

якога значна перавышаюць пасевы сланечніка. У Заходняй Германіі вінаградарства 

па аб’ѐме таварнай прадукцыі перавышае пладаводства і агародніцтва. 

Транспарт, гандаль і турызм. Германія валодае густой і раўнамерна 

размеркаванай транспартнай сеткай. Цэнтральнае становішча ў Еўропе, 

інтэнсіўнасць гаспадарчых сувязей з суседнімі краінамі вызначаюць вялікую долю 
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трансгранічных перавозак. Пры такіх перавозках грузы і пасажыры перамяшчаюцца 

праз тэрыторыю дадзенай краіны ў іншыя краіны. У сумарным грузаабароце 

лідзіруе аўтамабільны транспарт. Далей ідуць чыгуначны, унутраны водны і 

трубаправодны. У пасажыраабароце дамінуе аўтамабільны транспарт. 

(Выкарыстоўваючы карты атласа, вызначыце асаблівасці транспартнай сеткі 

Германіі. Назавіце найбуйнейшыя аўтамабільныя і чыгуначныя вузлы, аэрапорты, 

рачныя і марскія парты.) 

Германія займае 3-е месца ў свеце пасля ЗША і Кітая па аб’ѐме знешняга 

гандлю. Яе доля ў сусветным экспарце тавараў складае 10 %. Экспарт значна 

перавышае імпарт. У яго структуры дамінуе прадукцыя машынабудавання і 

хімічнай прамысловасці, але таксама шырока прадстаўлена прадукцыя іншай 

апрацоўчай вытворчасці. У імпарце, акрамя гатовай прадукцыі, вялікая ўдзельная 

вага нафты і газу, металургічнай сыравіны, прадуктаў харчавання. 

Турыстаў з усяго свету прыцягваюць помнікі архітэктуры і культурныя 

каштоўнасці гарадоў Германіі (Лейпцыг, Дрэздэн, Берлін), маляўнічыя ландшафты 

прыморскіх і горных раѐнаў.  

Абагульнім і запомнім. У склад рэгіѐна Заходняя Еўропа ўваходзяць 

найбольш развітыя ў сацыяльна-эканамічных адносінах краіны. ЭГС Германіі 

характарызуецца суседствам з вялікай колькасцю еўрапейскіх краін, што спрыяе 

наладжванню з імі актыўных эканамічных адносін. У постындустрыяльнай 

эканоміцы Германіі вядучую ролю адыгрывае сфера паслуг, а ў прамысловасці — 

машынабудаванне і хімічная вытворчасць. 

Праверым сябе. 1. У чым выгаднасць эканоміка-геаграфічнага становішча Германіі? 2. Якія 

асаблівасці дэмаграфічнай сітуацыі ў Германіі? 3. Чаму Германія з’яўляецца адным з галоўных 

цэнтраў іміграцыі ў Еўропе? 4. Якія змяненні адбываюцца ў галіновай структуры прамысловасці 

Германіі і чым яны абумоўлены? 5. Чым тлумачыцца пераважна жывѐлагадоўчая спецыялізацыя 

сельскай гаспадаркі Германіі? 

Ад тэорыі да практыкі. Выкарыстоўваючы карты атласа, вызначыце, з якіх рэгіѐнаў і 

краін Германія атрымлівае неабходныя для яе гаспадарчага развіцця паліўныя рэсурсы — нафту і 

прыродны газ. 
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Абмяркуем. Германію часта называюць лакаматывам еўрапейскай эканомікі. Якія, на ваш 

погляд, ѐсць падставы для такога сцвярджэння? 

Для цікаўных. Германія добра вядомая як краіна аздараўленчага турызму. Многія курорты 

ўзніклі на гарачых крыніцах, прапаноўваючы лячэнне (па-нямецку — «кур») або прафілактыку з 

дапамогай мінеральнай вады. Курорты часта носяць адпаведныя назвы: мінеральныя і гразевыя 

курорты (Mineral-und-Moorbäder), курорты здаровага клімату (Heilklimatische Kurorte), 

водалячэбныя курорты (Kneippkurorte), кліматычныя курорты (Luftkurorte). Найбольш вядомыя 

курорты — Бадэн-Бадэн, Вісбадэн, Ахен. 

 

 

§ 33. Францыя 

Успамінаем. У якіх краінах значнае развіццѐ атрымала атамная энергетыка? 

Даведаемся. Пра эканоміка-геаграфічнае становішча, прыродныя ўмовы і рэсурсы 

Францыі. Про насельніцтва і асаблівасці ўрбанізацыі ў краіне. Пра геаграфію машынабудавання і 

хімічную прамысловасць. Пра геаграфію і структуру сферы паслуг Францыі. 

Разважаем. Які ўплыў на спецыялізацыю сельскай гаспадаркі краіны можа аказваць 

вялікая па памерах тэрыторыя і разнастайныя прыродныя ўмовы? 

33.1. ЭГС, прыродныя ўмовы і рэсурсы. Тэрыторыя Францыі шырокім 

масівам распасціраецца на захадзе Еўропы. Палова межаў краіны з’яўляюцца 

марскімі, адкрываючы ѐй выхады да водаў Атлантычнага акіяна і Міжземнага мора, а 

палова — сухапутнымі. На сушы суседзямі Францыі з’яўляюцца высокаразвітыя ў 

эканамічных адносінах краіны Заходняй і Паўднѐвай Еўропы. Па памерах тэрыторыі 

Францыя саступае ў Еўропе толькі Украіне (без уліку Расіі).  

Значнае распасціранне краіны з поўначы на поўдзень абумоўлівае 

разнастайнасць прыродных умоў і рэсурсаў Францыі. Большая частка тэрыторыі 

знаходзіцца ў межах старажытнага складчатага пояса, якому адпавядае пераважна 

раўнінны характар рэльефу. Раўніны складаюць 2/3 тэрыторыі краіны. Паўднѐвы 

ўсход знаходзіцца ў межах маладога складчатага пояса. Размешчаныя тут Альпы 

ўтвараюць мяжу Францыі з Італіяй і Швейцарыяй. 

Клімат умерана марскі, ѐн пераходзіць на ўсходзе ва ўмерана-

кантынентальны, а на паўднѐвым узбярэжжы — у субтрапічны. Рэкі Францыі 

адносяцца да басейна Атлантычнага акіяна і бяруць свой пачатак пераважна ў 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BD
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горных раѐнах. Усе яны, уключаючы Рэйн, злучаны паміж сабой сістэмай каналаў і 

ў якасці ўнутраных водных шляхоў маюць вялікае значэнне для эканомікі Францыі. 

Каля 30 % тэрыторыі краіны займаюць лясы. Астатняя частка — пераважна 

сельскагаспадарчыя ўгоддзі. Высокаму ўзроўню сельскагаспадарчага асваення 

тэрыторыі спрыялі ў тым ліку і ўрадлівыя глебы. 

33.2. Насельніцтва. Насельніцтва Францыі складае 65 млн чал. Па гэтым 

паказчыку ў Еўропе (без Расіі) яна саступае толькі Германіі і супастаўная з 

Вялікабрытаніяй. Нізкі, але станоўчы каэфіцыент натуральнага прыросту 

насельніцтва (3—4) абумоўлены высокай нараджальнасцю сярод шматлікіх 

імігрантаў з былых калоній. Удзельная вага асоб замежнага паходжання, якія не 

з’яўляліся грамадзянамі Францыі на момант нараджэння, перавышае 10 %.  

Для краіны характэрны высокі ўзровень урбанізацыі. Гараджане складаюць 

77 % насельніцтва краіны. Найбольш буйнымі агламерацыямі з’яўляюцца Парыж, 

Марсэль, Ліѐн і Ліль. У Вялікім Парыжы пражываюць каля 11 млн чал. 

(17 % насельніцтва краіны). Сярэдняя шчыльнасць насельніцтва па еўрапейскіх 

мерках невысокая — 110 чал/км
2
. 

Афіцыйнай этнічнай статыстыкі ў Францыі не існуе. Па розных ацэнках, каля 

80 % насельніцтва складаюць французы. Астатнія 20 % — гэта нацыянальныя 

меншасці (брэтонцы, карсіканцы, эльзасцы) і імігранты. Абсалютная большасць 

веруючых у Францыі — каталікі. 

33.3. Гаспадарка. Гаспадарка краіны мае постындустрыяльную галіновую 

структуру. На сферу паслуг прыходзіцца 3/4 ВУП краіны, тут працуе больш за 70 % 

занятага насельніцтва. У шматгаліновай прамысловасці вядучую ролю адыгрываюць 

машынабудаванне і хімічная прамысловасць (мал. 1). 
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Мал. 1. Геаграфія галін гаспадаркі Францыі 

Энергетыка Францыі функцыянуе ва ўмовах вострага недахопу ўласных 

паліўных рэсурсаў. Аднак наяўнасць буйных запасаў уранавай сыравіны спрыяла 

развіццю атамнай электраэнергіі, па маштабах якой Францыя саступае толькі ЗША. 

На АЭС выпрацоўваецца 77 % электраэнергіі. 

Металургія, якая некалі адыгрывала вырашальную ролю ў структуры 

прамысловасці, сѐння страціла сваѐ вызначальнае значэнне. Выкарыстанне 

пераважна імпартнай сыравіны абумовіла зрух вытворчасці ў прыморскія раѐны. 

Буйныя металургічныя камбінаты працуюць у партовых цэнтрах Дзюнкерк і Фос 

(раѐн Марсэля). 

Машынабудаванне забяспечвае каля 40 % кошту прадукцыі апрацоўчай 

прамысловасці. Вядучую ролю ў ім адыгрывае транспартнае машынабудаванне, 

якое спецыялізуецца на вытворчасці аўтамабіляў, авіяцыйнай і ракетнай тэхнікі, у 

меншай ступені — суднаў. Найбуйнейшыя цэнтры размешчаны ў Ліѐнскай і 

Парыжскай агламерацыі. Па вытворчасці прадукцыі авіяракетнай прамысловасці 
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(цэнтры Тулуза, Бардо, Буржэ) Францыя лідзіруе ў Еўропе. Развіта вытворчасць 

электронікі і электратэхнікі. 

У лік найбольш развітых галін уваходзіць хімічная прамысловасць. Францыя — 

адзін з найбуйнейшых у свеце вытворцаў хімічнай і нафтахімічнай прадукцыі, у 

тым ліку каўстычнай соды, сінтэтычнага каўчуку, пластмас, мінеральных 

угнаенняў, фармацэўтычных тавараў. Вялікай папулярнасцю на сусветным рынку 

карыстаюцца французская парфумерыя і касметыка. 

Сельская гаспадарка. Францыя — адзін з найбуйнейшых у Еўропе 

вытворцаў сельскагаспадарчай прадукцыі. Яна ўваходзіць у групу сусветных 

лідараў па пагалоўі буйной рагатай жывѐлы, свіней, птушкі, вытворчасці малака, 

яек, мяса. На долю сельскай гаспадаркі прыпадае прыкладна 4 % ВУП.  

У структуры сельскай гаспадаркі Францыі суадносіны раслінаводства і 

жывѐлагадоўлі прыкладна роўныя. 

У раслінаводстве вядучай з’яўляецца збожжавая гаспадарка. Занальны 

характар размяшчэння ўласцівы для пасеваў пшаніцы, кукурузы і ячменю. Значныя 

пасевы бульбы і цукровых буракоў, па вытворчасці якіх Францыя — сусветны лідар. 

Асноўны раѐн іх вытворчасці — Паўночна-Французская нізіна, тут жа 

размяшчаецца і большасць цукровых заводаў. Паўсюдна развіта агародніцтва і 

пладаводства. Францыі належыць 2-е месца ў свеце па вытворчасці вінаграду. 

Галоўны раѐн вінаградарства — Лангедок. Асноўная частка ўраджаю 

выкарыстоўваецца ў вінаробстве. Марачныя віны вырабляюцца ў раѐне Бардо, у 

Шампані, даліне ракі Луары. 

Галоўная галіна жывѐлагадоўлі — развядзенне буйной рагатай жывѐлы мяса-

малочнага напрамку. Развіты птушкагадоўля, свінагадоўля і конегадоўля. 

33.4. Геаграфія і развіццё сферы паслуг. Найбольшае значэнне ў сферы 

паслуг краіны мае фінансавая дзейнасць. Банкі Францыі яшчэ з сярэдзіны XIX ст. 

займалі вядучыя пазіцыі не толькі ў эканоміцы краіны, але і ў свеце. Па ўзроўні 

канцэнтрацыі банкаўскай дзейнасці Францыя ўваходзіць у лік вядучых сусветных 

дзяржаў. З 50 найбуйнейшых банкаў свету шэсць з’яўляюцца французскімі. 
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Адным з найбольш развітых і збалансаваных у свеце з’яўляецца транспартная 

сістэма Францыі. Ва ўнутраных пасажыра- і 

грузаперавозках лідзіруюць аўтамабільны і 

чыгуначны транспарт. Большасць гарадоў звязаны 

паміж сабой сеткай высакахуткасных магістралей. 

Імпарт вялікіх аб’ѐмаў нафты і газу абумовіў 

развіццѐ разгалінаванай сістэмы трубаправодаў. 

Марскі і авіятранспарт абслугоўваюць пераважна 

знешнія сувязі. 

Найбуйнейшым транспартным вузлом 

краіны з’яўляецца Парыж. Ад яго ў 

радыяльным напрамку разыходзяцца 

найважнейшыя аўтамабільныя і чыгуначныя 

шляхі, якія злучаюць сталіцу з найбуйнейшымі 

гарадамі Францыі і сталіцамі іншых 

еўрапейскіх дзяржаў (мал. 2). У Парыжы 

знаходзяцца і найбуйнейшыя міжнародныя 

аэрапорты. Галоўныя марскія парты — Гаўр, 

Бардо, Марсэль (мал. 3). 

Францыя — сусветны лідар па развіцці турызму. Маючы мноства прывабных 

прыродных ландшафтаў і шмат помнікаў культуры, Францыя ператварыла турызм у 

адну з найважнейшых галін сваѐй гаспадаркі, якая дае не менш за 2 % ВУП і 

забяспечвае больш за 1,5 млн працоўных месцаў. Штогод краіну наведваюць больш 

за 80 млн замежных турыстаў, якія 

накіроўваюцца на Французскае 

Міжземнамор’е, Французскія Альпы і ў Парыж 

— найбуйнейшы цэнтр не толькі замежнага, 

але і ўнутранага турызму. Галоўны 

міжземнаморскі турысцка-рэкрэацыйны раѐн 

Мал. 2. Парыж з вышыні птушынага 
палѐту 

Мал. 4. Блакітны Бераг. Ніца 

Мал. 3. Марскія парты Францыі 
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Францыі — Французская Рыўера, або Блакітны бераг (участак узбярэжжа, які 

працягнуўся на 2300 км ад Тулона да Ментоны ў франка-італьянскай мяжы). 

«Сталіца» Французскай Рыўеры — курортны горад Ніца, у якім турызм дае працу 

палове насельніцтва (мал. 4). 

Абагульнім і запомнім. Асаблівасцю ЭГС Францыі з’яўляецца наяўнасць 

працяглых участкаў марской і сухапутнай мяжы і суседства з эканамічна 

высокаразвітымі краінамі. Для краіны характэрны высокі ўзровень урбанізацыі і 

пражыванне значнай часткі насельніцтва ў Парыжскай агламерацыі. Асноўная 

частка ВУП краіны ствараецца ў сферы паслуг. Францыя з’яўляецца сусветным 

лідарам у развіцці міжнароднага турызму. 

Праверым сябе. 1. Якімі асаблівасцямі характарызуецца ЭГС Францыі? 2. Чым абумоўлена 

разнастайнасць прыродных умоў і рэсурсаў краіны? 3. Які ўплыў на дэмаграфічныя працэсы ў 

краіне аказвае міжнародная міграцыя насельніцтва? 4. Якая роля гарадоў у размяшчэнні 

насельніцтва Францыі? 5. Чым абумоўлена развіццѐ ў Францыі атамнай энергетыкі? Якія фактары 

абумовілі еўрапейскае лідарства Францыі ў вытворчасці прадукцыі сельскай гаспадаркі? 6. Якое 

значэнне ў гаспадарчым развіцці Францыі мае сфера паслуг? 

Ад тэорыі да практыкі. Выкарыстоўваючы карты атласа, вывучыце асаблівасці 

транспартнай сеткі Францыі. Вызначыце, з якімі найбуйнейшымі гарадамі Францыі і сталіцамі 

якіх дзяржаў звязваюць Парыж аўтамабільныя і чыгуначныя магістралі, што адыходзяць ад яго. 

Абмяркуем. Атамная энергетыка з’яўляецца адной з найбольш сучасных і 

высокатэхналагічных прамысловых вытворчасцей. Аднак яе развіццѐ ўяўляе пэўную экалагічную 

небяспеку, звязаную з магчымасцю радыяцыйнага забруджвання навакольнага асяроддзя ў 

выпадку ўзнікнення аварый. Многія краіны свету адмаўляюцца ад развіцця атамнай энергетыкі. Як 

вы думаеце, чаму Францыя працягвае актыўна развіваць атамную энергетыку? 

Для цікаўных. Пры выкарыстанні статыстычных паказчыкаў для характарыстыкі Францыі 

звычайна прыводзяцца дзве лічбы. Адна з іх адносіцца да еўрапейскай часткі Францыі, а другая 

даецца з улікам заморскіх тэрыторый. Выкарыстоўваючы розныя крыніцы інфармацыі, 

вызначыце, што гэта за тэрыторыі і ў якіх рэгіѐнах свету яны знаходзяцца. 
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34. Краіны Усходняй Еўропы. Польшча 

Успамінаем. Якія падзеі абумовілі значнае павелічэнне колькасці незалежных дзяржаў у 

Еўропе ў канцы ХХ ст.? 

Даведаемся. Пра склад рэгіѐна Усходняя Еўропа. Пра эканоміка-геаграфічнае становішча, 

прыродныя умовы і рэсурсы Польшчы. Пра насельніцтва і асаблівасці дэмаграфічнага развіцця 

Польшчы. Пра геаграфію асноўных галін прамысловасці і сельскай гаспадаркі Польшчы. Пра 

месца сферы паслуг у гаспадарцы краіны і развіцці турызму. 

Разважаем. Які ўплыў на гаспадарчае развіццѐ краіны аказвае суседства з больш магутнай 

па маштабах эканомікі і ўзроўню развіцця дзяржавай? 

34.1. Краіны Усходняй Еўропы. У склад рэгіѐна Усходняя Еўропа 

ўваходзяць 10 краін, уключаючы Расію. Гэтыя краіны аб’ядноўвае не толькі 

агульнасць геаграфічнага становішча, але і падабенства гістарычнага развіцця. Гэта 

былыя сацыялістычныя краіны. Частка з іх утварылася ў выніку распаду СССР у 

1991 г. Пасля адмовы ад сацыялістычнага шляху развіцця ва ўсіх краінах Усходняй 

Еўропы праводзіліся эканамічныя рэформы. На пачатковым этапе яны прывялі да 

пагаршэння эканамічнай сітуацыі і зніжэння ўзроўню жыцця людзей. Глыбіня 

эканамічных рэформ і іх вынікі для гаспадарчага развіцця ў розных краінах былі 

неаднолькавыя. Найбольш паспяховымі эканамічныя рэформы былі ў Польшчы. 

Сѐння гэта адна з еўрапейскіх краін, якія найбольш дынамічна развіваюцца. 

34.2. Польшча. ЭГС, прыродныя ўмовы і рэсурсы. Польшча размешчана 

паміж Германіяй на захадзе, Расіяй, Літвой, Беларуссю і Украінай на ўсходзе. На 

поўначы яна шырока (амаль 500 км) выходзіць да Балтыйскага мора, а на поўдні — па 

сярэдневысотных Судзетах і Карпатах — мяжуе з унутрыкантынентальнымі Чэхіяй і 

Славакіяй. Такое суседства ў спалучэнні з пераважна раўнінным, зручным для 

транспарту рэльефам вызначае выгаднасць яе эканоміка-геаграфічнага становішча. 

Праз яе тэрыторыю праходзяць важнейшыя транс’еўрапейскія камунікацыйныя 

калідоры, якія злучаюць Расію і краіны СНД з Заходняй Еўропай, а дзяржавы 

Паўночнай і Паўднѐвай Еўропы паміж сабой. Чэхія і Славакія шырока 

выкарыстоўваюць польскія парты на Балтыцы для знешняга гандлю. 

34.3. Насельніцтва. Па колькасці насельніцтва (38 млн чал) Польшча займае 

3-е месца ў рэгіѐне пасля Расіі і Украіны. Дэмаграфічныя працэсы тут мала чым 
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адрозніваюцца ад агульнаеўрапейскіх. Для краіны характэрны вельмі нізкі 

натуральны прырост насельніцтва і паступовае яго старэнне. У асобныя гады 

смяротнасць перавышае нараджальнасць. Для Польшчы характэрна высокая 

ўдзельная вага насельніцтва ў працаздольным узросце. Пры гэтым каля 

3/5 эканамічна актыўнага насельніцтва занята ў прыватным сектары, у тым ліку 2/5 — 

дробныя ўласнікі. Пасля ўступлення Польшчы ў ЕС вялікая колькасць працоўных 

мігрантаў выехала ў краіны Заходняй і Паўночнай Еўропы. 

Асаблівасцю Польшчы з’яўляецца аднастайны этнічны склад насельніцтва: 

больш за 90 % жыхароў краіны — палякі. Астатнюю частку складаюць этнічныя 

меншасці (дыяспары), якія кампактна пражываюць на прыгранічных тэрыторыях 

(беларусы, літоўцы, немцы). Беларуская дыяспара ў Польшчы адна з найбольш 

шматлікіх. Абсалютная большасць веруючых — каталікі. Каталіцкая царква аказвае 

вялікі ўплыў на жыццѐ палякаў і палітыку дзяржавы (мал. 1). 

Па ўзроўні ўрбанізацыі (62 %) Польшча 

саступае большасці еўрапейскіх дзяржаў (у тым ліку 

Беларусі). Шмат у чым гэта абумоўлена сялянскім 

характарам сельскай гаспадаркі. Палова гараджан — 

жыхары вялікіх гарадоў. Дзесяць найбуйнейшых 

агламерацый — Варшаўская, Верхнесілезская 

(Катавіцкая), Кракаўская, Гданьска-Гдыньская і інш. 

канцэнтруюць 25 % грамадзян краіны. 

34.4. Гаспадарка. Эканоміка Польшчы — адна з найбольш дынамічных у 

Еўропе. На яе развіцці адбілася правядзенне рыначных рэформ і ўступленне 

Польшчы ў ЕС. Вядучыя галіны прамысловасці — машынабудаванне, чорная і 

каляровая металургія, паліўная, хімічная і лѐгкая. Польшча займае адно з першых 

месцаў у свеце па вытворчасці рыбалоўных суднаў, таварных і пасажырскіх вагонаў, 

цеплавозаў і электравозаў. Большасць машынабудаўнічых прадпрыемстваў 

з’яўляюцца даччынымі падраздзяленнямі вядучых заходніх кампаній (мал. 2). 

Мал. 1. Ясна Гура ў Чэнстахове — 

галоўны каталіцкі цэнтр Польшчы 
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У энергетыцы Польшчы асаблівае месца займае вугальная прамысловасць. Па 

здабычы каменнага вугалю Польшча лідзіруе ў Еўропе. Значная частка яго 

экспартуецца. Асноўны каменнавугальны басейн — Верхнесілезскі. На вугалі 

грунтуецца электраэнергетыка. Уся спажываемая краінай нафта — імпартная. 

Частка яе паступае па нафтаправодзе з Расіі, а частка дастаўляецца марскімі 

шляхамі. Імпартуецца з Расіі і прыродны газ. 

Нягледзячы на агульны спад вытворчасці ў чорнай металургіі, Польшча 

застаецца буйным вытворцам і экспарцѐрам сталі. Галоўныя камбінаты чорнай 

металургіі размешчаны ў Верхняй Сілезіі. Жалезная руда імпартуецца з Расіі, Украіны і 

Бразіліі. Значная частка сталі выплаўляецца з металалому. Каляровая металургія 

прадстаўлена свінцова-цынкавай і меднай галінамі. Па выплаўцы рафінаванай медзі і 

срэбра Польшча — еўрапейскі лідар. 

У машынабудаванні вядучыя пазіцыі належаць транспартнаму, які выпускае 

легкавыя і грузавыя аўтамабілі, марскія судны, лакаматывы і вагоны. Асноўныя 

прадпрыемствы размяшчаюцца ў буйных гарадах (Варшава, Познань). Легкавыя 

аўтамабілі вырабляюць прадпрыемствы вядомых фірм («Фіят», «Фальксваген», 

«Опель» і г. д.). Суднабудаванне сканцэнтравана на поўначы краіны, у Гдыні, 

Шчэціне, Гданьску. 

Хімічная прамысловасць грунтуецца на ўласнай сыравіне (вугле, прыроднай 

серы, паваранай солі). Вырабляе серную кіслату, фосфарныя і азотныя ўгнаенні, 

лекавыя сродкі. Вядучая галіна лѐгкай прамысловасці — тэкстыльная, 

Мал. 2. Геаграфія галін гаспадаркі Польшчы 
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канцэнтруецца ў раѐне г. Лодзь. Прадукцыя швейнай і абутковай прамысловасці 

пастаўляецца на знешнія рынкі. 

Сельская гаспадарка. Польшча з’яўляецца адным з еўрапейскіх лідараў па 

плошчы раллі і вытворчасці многіх відаў сельскагаспадарчай прадукцыі. Асноўнымі 

яе вытворцамі з’яўляюцца сялянскія гаспадаркі (ім належыць палова плошчы 

прыватных землеўладанняў). Вядучая галіна сельскай гаспадаркі — жывѐлагадоўля. 

Дамінуе развядзенне свіней і буйной рагатай жывѐлы. Свінагадоўля забяспечвае 

каля паловы вытворчасці ўсѐй прадукцыі жывѐлагадоўлі. Значную ролю адыгрывае 

птушкагадоўля (вытворчасць курыных яек). У раслінаводстве вядучае месца займае 

вытворчасць збожжавых культур — пшаніцы і жыта. Вялікія плошчы заняты пад 

ячмень і авѐс, кармавыя культуры, бульбу, рапс, цукровыя буракі. Польшча 

пастаўляе на экспарт мясапрадукты і жывую жывѐлу, клубніцы і іншыя ягады, 

яблыкі, агародніну, тытунѐвыя вырабы, цукар, бульбу, алкагольныя і іншыя напіткі. 

Вядучае месца ў транспартнай сістэме краіны займае чыгуначны транспарт. 

Паводле яго грузаабароту, асноўная частка якога прыпадае на перавозкі вугалю, 

Польшча саступае ў Еўропе толькі Германіі. Высокі ўзровень электрафікаванасці 

чыгунак. Галоўны чыгуначны вузел — Верхнесілезскі — злучаны чыгуначнымі 

магістралямі з найбуйнейшымі гарадамі краіны, у тым ліку партовымі цэнтрамі. 

Тэрыторыю Польшчы ва ўсіх напрамках перасякаюць найважнейшыя 

транс’еўрапейскія магістралі. Краіна мае густую сетку аўтамабільных дарог. 

Аўтамабільны транспарт адыгрывае важную ролю ва ўнутраных грузавых і 

пасажырскіх перавозках, у замежнагандлѐвых сувязях з еўрапейскімі краінамі. 

З унутраных водных шляхоў краіны самы важны — рака Одра. Яна звязана 

каналамі з Верхнесілезскім басейнам і 

марскім портам Свінауйсце, з рачной сеткай 

Германіі і Віслай. Вісла ад Варшавы да 

Гданьска даступная для суднаў 

грузападымальнасцю больш за 500 т. 

Вылучаюцца два марскія партовыя 

Мал. 3. Грузавы порт. Гданьск 
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комплексы: Гданьск — Гдыня і Шчэцін — Свінауйсце. У Гданьска-Гдыньскім 

комплексе збудавана глыбакаводная гавань для буйнатанажных суднаў (мал. 3). 

Паскорана развіваецца міжнародны 

турызм. Найбольш прывабныя для 

адпачынку горныя раѐны Польшчы, 

узбярэжжа Балтыйскага мора, гістарычныя 

цэнтры (Кракаў, Варшава, Люблін) (мал. 4). 

Развіваецца аграрны (сельскі) турызм. 

Абагульнім і запомнім. Ва Усходнюю Еўропу ўваходзяць былыя 

сацыялістычныя краіны, а таксама дзяржавы, якія ўтварыліся ў выніку распаду 

СССР. Важнай рысай ЭГС Польшчы з’яўляецца выгаднае транспартнае 

размяшчэнне. Польшча з’яўляецца адным з найбуйнейшых у Еўропе вытворцаў 

многіх відаў прамысловай прадукцыі. У вытворчасць прадукцыі сельскай гаспадаркі 

Польшчы найбольшы ўклад уносяць шматлікія сялянскія і фермерскія гаспадаркі. 

Праверым сябе. 1. Якія краіны ўваходзяць у склад Усходняй Еўропы? 2. Назавіце 

асаблівасці ЭГС Польшчы? 3. Чым абумоўлены больш нізкі, чым у краінах Заходняй Еўропы, 

узровень урбанізацыі ў Польшчы? 4. Які ўплыў на спецыялізацыю прамысловасці Польшчы 

аказвае фактар прыродных рэсурсаў? 5. Якую ролю ў эканоміцы Польшчы адыгрывае сельская 

гаспадарка? 6. Што спрыяе развіццю ў Польшчы міжнароднага турызму? 

Ад тэорыі да практыкі. Грунтуючыся на звестках пра спецыялізацыю прамысловасці і 

сельскай гаспадаркі Польшчы, вызначыце, якую прадукцыю можа імпартаваць з Польшчы 

Беларусь. 

Абмяркуем. Лічыцца, што сучаснае хуткае эканамічнае развіццѐ Польшчы ў значнай 

ступені абумоўлена яе ўступленнем у ЕС. З вашага пункту гледжання, якія перавагі атрымала 

Польшча ад уступлення ў ЕС? Ці мела яно адмоўныя наступствы для Польшчы? 

Для цікаўных. У Польшчы ў пачатку 90-х гадоў ХХ ст. былі праведзены радыкальныя 

змены ў эканоміцы, якія атрымалі назву «шокавая тэрапія». Была замацавана свабода 

прадпрымальніцтва, праведзена прыватызацыя дзяржаўных прадпрыемстваў. Асаблівая ўвага 

надавалася фарміраванню сістэмы малога і сярэдняга бізнесу. У эканоміку Польшчы актыўна 

прыцягваліся замежныя інвестыцыі. Выкарыстоўваючы розныя крыніцы інфармацыі, даведайцеся, 

прамысловыя прадпрыемствы якіх вядомых заходніх кампаній выпускаюць сваю прадукцыю на 

тэрыторыі Польшчы. 

Мал. 4. Галоўная рыначная плошча ў Кракаве 
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§ 35. Украіна 

Успамінаем. Якія прыродныя ўмовы аказваюць найбольшы ўплыў на развіццѐ сельскай 

гаспадаркі? 

Даведаемся. Якія асаблівасці ЭГС, прыродных умоў і рэсурсаў Украіны. Пра насельніцтва і 

асаблівасці дэмаграфічнага развіцця Украіны. Пра геаграфію асноўных галін прамысловасці і 

сельскай гаспадаркі Украіны. Пра транспарт і развіццѐ турызму на Украіне. 

Разважаем. Якімі прычынамі можа быць абумоўлена значнае скарачэнне колькасці 

насельніцтва ў краіне? 

35.1. ЭГС, прыродныя ўмовы і рэсурсы. Украіна — самая вялікая па 

тэрыторыі і аддаленая ўглыбіню кантынента еўрапейская краіна (акрамя Расіі). Яна 

размешчана на паўднѐвым усходзе Еўропы і мяжуе з Расіяй, Беларуссю, Малдовай, 

Польшчай, Славакіяй, Венгрыяй і Румыніяй. Такое суседскае становішча 

абумоўлівае важнае транзітнае значэнне Украіны. Праз яе тэрыторыю праходзяць 

самыя кароткія сухапутныя і паветраныя шляхі, якія злучаюць Балтыйскі і 

Чарнаморскі рэгіѐны, а Расію — з краінамі Заходняй і Паўднѐвай Еўропы. 

Тэрыторыя краіны размяшчаецца ў межах Усходне-Еўрапейскай платформы. 

Яе нетры багатыя разнастайнымі карыснымі выкапнямі. У Крыварожскім басейне 

сканцэнтраваны марганцавыя і жалезныя руды. На ўсходзе краіны знаходзіцца 

Данецкі вугальны басейн. Шырока прадстаўлена хімічная і будаўнічая сыравіна: 

каменная соль, фасфарыты, сера, вапнякі. Больш за 90 % тэрыторыі краіны 

займаюць раўніны, што спрыяе вядзенню гаспадарчай дзейнасці. Горны рэльеф 

прадстаўлены толькі на захадзе краіны, у выглядзе горнай дугі Карпат, і ў Крыму — 

Крымскія горы. 

Клімат умерана-кантынентальны. З поўначы на поўдзень назіраецца ярка 

выяўленая змена прыродных зон. У лясной зоне знаходзіцца паўночная частка 

Украіны — Палессе. Праз усю краіну з усходу на захад шырокай паласой 

распасціраецца зона лесастэпу і стэпу, пад якой сфарміраваліся ўрадлівыя 

каштанавыя глебы і чарназѐмы. Чарназѐмы займаюць больш за 60 % тэрыторыі 

краіны. Найбуйнейшая рака Украіны — Днепр. Па даўжыні і па плошчы басейна 

гэта трэцяя рака Еўропы пасля Волгі і Дуная. 
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35.2. Насельніцтва. Агульная колькасць насельніцтва Украіны — 42 млн чал. 

На Украіне адзін з самых нізкіх у Еўропе каэфіцыентаў нараджальнасці — 10 ‰, і 

вельмі высокі каэфіцыент смяротнасці — 14 ‰. Як вынік, ужо доўгі час у краіне 

назіраецца натуральная страта насельніцтва, а таксама адбываецца яго старэнне. 

Працягласць жыцця ніжэйшая, чым у большасці еўрапейскіх краін. У мужчын яна 

складае 66 гадоў, у жанчын — 76. Таму ўдзельная вага жанчын вышэйшая, чым 

мужчын — 54 %. 

На колькасць насельніцтва Украіны, яго дынаміку, этнічную структуру аказалі 

ўплыў сацыяльна-эканамічныя ўзрушэнні, якія перажыла краіна ў ХХ ст.: войны, 

масавыя рэпрэсіі, міграцыі насельніцтва, у тым ліку ў межах СССР. У выніку толькі 

прамыя страты насельніцтва ў ХХ ст. склалі 25 млн чал. 

У нацыянальным складзе насельніцтва пераважаюць украінцы — 78 %. Рускія — 

другая па колькасці этнічная група (17 % насельніцтва). Беларусы, малдаване, 

крымскія татары, венгры, румыны, палякі пражываюць у пагранічных абласцях. 

Асноўная частка веруючага насельніцтва — праваслаўныя хрысціяне. У заходніх 

абласцях вялікая ўдзельная вага ўніятаў (грэка-каталікоў). Насельніцтва даволі 

раўнамерна размешчана па тэрыторыі. На Украіне пераважаюць гараджане, іх доля 

складае каля 70 %. Найбольш высокі ўзровень урбанізацыі ў Данецкай вобласці 

(каля 90 %). Асаблівасцю ўрбанізацыі на Украіне з’яўляецца канцэнтрацыя 

гарадскога насельніцтва ў буйных гарадах і гарадскіх агламерацыях. Найбуйнейшыя 

агламерацыі склаліся вакол Кіева, Харкава, Дняпра, Адэсы. 

35.3. Гаспадарка. Гаспадарка Украіны мае шматгаліновы характар. Яе аснову 

складае шматгаліновая прамысловасць, у якой ствараецца каля 27 % кошту ВУП. 

Вядучую ролю ў ѐй адыгрываюць галіны, якія базіруюцца на здабычы і 

перапрацоўцы мінеральнай сыравіны (паліўная, электраэнергетыка, металургія). 

Вялікае значэнне мае машынабудаванне і харчовая прамысловасць. Аб’ѐмамі 

вытворчасці вылучаецца сельская гаспадарка. Актыўна развіваюцца віды дзейнасці 

сферы паслуг, асабліва турызм (мал. 1). 
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Прамысловасць. Аснову энергетыкі Украіны складае вугальная 

прамысловасць. Аб’ѐмы здабычы ўласнай нафты і прыроднага газу нязначныя і 

забяспечваюць патрэбнасці эканомікі толькі на 10—20 %. Краіна з’яўляецца буйным 

імпарцѐрам гэтых відаў сыравіны. Асноўная частка электраэнергіі выпрацоўваецца 

на буйных ЦЭС. Прыкладна 40 % вытворчасці забяспечваюць 4 атамныя 

электрастанцыі: Ровенская, Хмяльніцкая, Паўднѐва-Украінская і Запарожская. 

Мал. 1. Геаграфія галін гаспадаркі Украіны 
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Большасць іх размешчана ў правабярэжнай Украіне, якая адчувае недахоп у 

паліўных рэсурсах. Украіна ўваходзіць у першую 

дзясятку краін свету па вытворчасці 

электраэнергіі на АЭС. На ГЭС вырабляецца 

каля 5 % электраэнергіі. Каскад з 8 ГЭС 

створаны на Дняпры (мал. 2). 

Чорная металургія — вядучая галіна 

прамысловасці, якая забяспечвае больш за 15 % 

кошту вырабленай у краіне прадукцыі. Яна мае важнае экспартнае значэнне. Галіна 

грунтуецца на буйных запасах каксаўных каменных вуглѐў Данбаса, жалезных і 

марганцавых руд, якія знаходзяцца блізка адзін ад аднаго. 

Машынабудаванне спецыялізуецца на 

вытворчасці абсталявання для металургіі, 

энергетыкі, галін здабыўной прамысловасці. 

У транспартным машынабудаванні вылучаецца 

суднабудаванне. У партовых гарадах знаходзяцца 

буйныя суднабудаўнічыя верфі і суднарамонтныя 

заводы. Шырока прадстаўлены прадпрыемствы па 

вытворчасці чыгуначнага рухомага саставу 

(цеплавозаў, электравозаў, грузавых вагонаў, цыстэрн), сельскагаспадарчага 

машынабудавання, станкабудавання, прыборабудавання, электратэхнічных 

вытворчасцей аўтамабілебудавання (мал. 3). Рэгіѐны краіны маюць ярка выяўленую 

спецыялізацыю ў машынабудаванні. Найбуйнейшымі шматгаліновымі цэнтрамі 

з’яўляюцца Кіеў і Харкаў. 

Хімічная прамысловасць вырабляе азотныя, фасфатныя, калійныя ўгнаенні. 

У савецкі час была створана сістэма нафтахімічных прадпрыемстваў, якія 

выпускаюць шыны, гуматэхнічныя вырабы, хімічныя валокны. Яны размяшчаюцца 

ў месцах нафтаперапрацоўкі, у буйных гарадах — цэнтрах спажывання, каля крыніц 

водных рэсурсаў і электраэнергіі. Усімі асноўнымі вытворчасцямі прадстаўлена 

лѐгкая прамысловасць. 

Мал. 2. Днепрагэс 

Мал. 3. Прадукцыя 

вагонабудаўнічага завода 

(г. Крамянчуг, Палтаўская вобл.) 
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Сельская гаспадарка. Украіна мае 

спрыяльныя і разнастайныя прыродныя ўмовы для 

развіцця сельскай гаспадаркі. У ѐй у роўнай ступені 

атрымалі развіццѐ раслінаводства і жывѐлагадоўля. 

Па аб’ѐмах вытворчасці збожжа, цукровых буракоў, 

мяса, малака краіна ўваходзіць у лік вядучых 

еўрапейскіх вытворцаў. Сельскагаспадарчыя ўгоддзі займаюць каля 70 % тэрыторыі; 

больш за 80 % з іх — ралля (мал. 4). Вырошчваюцца збожжавыя культуры, 

галоўнымі сярод якіх з’яўляюцца пшаніца і ячмень, тэхнічныя (цукровыя буракі, 

сланечнік, тытунь), бульба, агародніна. Жывѐлагадоўля развіваецца пераважна на 

кармах, якія пастаўляюцца яму земляробствам. Пераважае развядзенне буйной 

рагатай жывѐлы і свінагадоўля. 

Размяшчэнне сельскай гаспадаркі мае ярка выражаны занальны характар. 

На Палессі развіта мяса-малочная жывѐлагадоўля і свінагадоўля ў спалучэнні з 

вырошчваннем ільну, бульбы, збожжавай гаспадаркай. Лесастэпавая зона 

спецыялізуецца на вырошчванні цукровых буракоў, збожжавых культур (пераважна 

пшаніцы), мяса-малочнай жывѐлагадоўлі і свінагадоўлі. Тут жа засяроджана 

абсалютная большасць цукровых заводаў, буйныя прадпрыемствы малочнай, 

мясной, мукамольна-крупяной прамысловасці. Гэта зона займае вядучыя пазіцыі ў 

вытворчасці сельскагаспадарчай прадукцыі. У стэпавай зоне збожжавая гаспадарка 

(пшаніца, кукуруза), вырошчванне сланечніка і цукровых буракоў спалучаюцца з 

развядзеннем буйной рагатай жывѐлы малочна-мяснога напрамку і свінагадоўляй. 

У Крыму і Закарпацці вінаградарства і садоўніцтва, вырошчванне тытуню і 

агародніны спалучаюцца з авечкагадоўляй і птушкагадоўляй. Тут развіты 

плодакансервавая, агароднінакансервавая і вінаробная вытворчасці, вытворчасць 

алею. Вакол буйных гарадоў склалася прыгарадная гаспадарка са спецыялізацыяй на 

малочнай жывѐлагадоўлі, агародніцтве, свінагадоўлі і птушкагадоўлі. 

Транспарт. На Украіне атрымалі развіццѐ ўсе асноўныя віды транспарту. 

У грузаперавозках галоўную ролю адыгрывае чыгуначны транспарт. Тэрыторыю 

Украіны перасякаюць магістралі, якія злучаюць Расію і азіяцкія дзяржавы з краінамі 

Мал. 4. Ворныя землі 
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Паўднѐвай і Заходняй Еўропы, а Балтыйскія дзяржавы — з партамі Чорнага мора. 

Праз тэрыторыю Украіны праходзяць магістральныя нафта- і газаправоды з Расіі ў 

Еўропу. Важнае месца ў забеспячэнні знешняга га  ндлю належыць марскому 

транспарту. На Чарнаморскім узбярэжжы Украіны знаходзіцца 18 марскіх 

гандлѐвых партоў. Найбольш буйныя размешчаны ў Адэсе, Чарнаморску, 

Мікалаеве, Херсоне, Марыупалі. 

На Украіне турызм з’яўляецца адным з відаў дзейнасці сферы паслуг, якія 

найбольш дынамічна развіваюцца. Украіна валодае вялікімі магчымасцямі для 

развіцця рэкрэацыйнага, пазнавальнага, спартыўнага, настальгічнага і іншых відаў 

турызму. Турыстаў прыцягвае багатая археалагічная і рэлігійная гісторыя краіны 

(гістарычныя помнікі старадаўніх украінскіх гарадоў), яе культура і прырода. 

Аб’ектамі сусветнай спадчыны на Украіне 

з’яўляюцца Сафійскі сабор (Кіеў), Кіева-Пячэрская 

лаўра (мал. 5), гістарычны цэнтр Львова, букавыя 

лясы Карпат. Для развіцця міжнароднага турызму 

выкарыстоўваюцца курорты Чорнага і Азоўскага 

мораў, мінеральныя крыніцы і рэкрэацыйныя зоны 

Карпат. 

Абагульнім і запомнім. Украіна — самая вялікая па тэрыторыі і аддаленая 

ўглыбіню кантынента еўрапейская краіна. Прыродныя ўмовы і рэсурсы Украіны 

спрыяльныя для развіцця шматгаліновай прамысловасці і сельскай гаспадаркі. 

Дэмаграфічную сітуацыю ў краіне характарызуе натуральнае змяншэнне 

насельніцтва і яго міграцыйны адток. У галіновай структуры прамысловасці вялікая 

роля чорнай металургіі і машынабудавання. Украіна з’яўляецца адным з 

найбуйнейшых у Еўропе вытворцаў сельскагаспадарчай прадукцыі. 

Праверым сябе. 1. Назавіце асаблівасці прыродных умоў і рэсурсаў Украіны. 2. Якія 

прычыны скарачэння колькасці насельніцтва Украіны? 3. Якія галіны прамысловасці атрымалі на 

Украіне пераважнае развіццѐ і чаму? 4. Якая ўзаемасувязь існуе паміж прыроднымі ўмовамі і 

спецыялізацыяй сельскай гаспадаркі Украіны? 5. Пералічыце найбуйнейшыя парты Украіны. 

6. Якімі асаблівасцямі характарызуецца развіццѐ турызму на Украіне? 

Мал. 5. Кіева-Пячэрская лаўра 
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Ад тэорыі да практыкі. Зыходзячы з ведаў пра асаблівасці ЭГС Украіны і яе прыродныя 

рэсурсы, прапануйце варыянты змяншэння залежнасці гаспадаркі краіны ад паставак нафты і 

прыроднага газу з Расіі. 

Абмяркуем. За межамі Украіны пражывае каля 9 млн украінцаў і каля 12 млн асоб 

украінскага паходжання. Больш за ўсѐ іх у Расіі (каля 10 млн), ЗША, Казахстане, Беларусі, 

Канадзе, Польшчы. Украінская дыяспара прадстаўлена ў Бразіліі, Аўстраліі, Узбекістане, 

Кыргызстане, краінах Балтыі. Якім чынам, на ваш погляд, выхадцы з Украіны могуць 

паўдзельнічаць у вырашэнні сацыяльна-эканамічных праблем краіны? Ці магчыма вяртанне 

эмігрантаў і іх нашчадкаў на Украіну? 

Для цікаўных. Будаўніцтва Днепрагэса — у свой час самай магутнай гідраэлектрастанцыі ў 

Еўропе — дазволіла затапіць Дняпроўскія парогі і зрабіць усю раку ў межах Украіны суднаходнай. 

Дняпроўскае мора, створанае ў пачатку 1930-х гг. — да гэтага часу самае кампактнае па плошчы. 

Дняпроўскую ваду спажывае больш за 50 % насельніцтва краіны (больш за 1000 населеных пунктаў, з 

якіх 50 — буйныя гарады). На ѐй працуе каля 10 тыс. прамысловых прадпрыемстваў Украіны, яна 

арашае амаль 1,5 млн га сельскагаспадарчых угоддзяў. 

 

§ 36. Краіны Паўднёвай Еўропы. Італія 

Успамінаем. З курса гісторыі ўспомніце, які ўплыў аказалі народы і дзяржавы 

Міжземнамор’я на станаўленне і развіццѐ чалавечай цывілізацыі? 

Даведаемся. Якія краіны ўваходзяць у склад рэгіѐна Паўднѐвая Еўропа. Якія асаблівасці 

ЭГС, прыродных умоў і рэсурсаў краін рэгіѐна. Пра дэмаграфічныя асаблівасці і міграцыю 

насельніцтва. Пра спецыялізацыю гаспадаркі. Пра праблему развіцця Поўначы і Поўдня Італіі. 

Разважаем. Якія станоўчыя і адмоўныя вынікі для размяшчэння насельніцтва і 

гаспадарчай дзейнасці мае горны характар тэрыторыі?  

36.1. Краіны Паўднёвай Еўропы. Рэгіѐн 

Паўднѐвая Еўропа займае еўрапейскае 

Міжземнамор’е. Краіны, якія ў яго ўваходзяць, 

размешчаны на буйных паўастравах (Пірэнейскі, 

Апенінскі, Балканскі) і астравах (мал. 1). Рэгіѐн 

размяшчаецца ў субтрапічным геаграфічным 

поясе. Бар’ерам высокіх гор яго тэрыторыя адгароджана ад кантынентальнай 

Еўропы. Ад Азіі і Афрыкі іх аддзяляюць вузкія пралівы — Дарданэлы, Басфор і 

Гібралтарскі. Для ўсіх краін характэрны горны рэльеф. Асаблівасці геаграфічнага 

Мал. 1. Рэгіѐн Паўднѐвая Еўропа 
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становішча адыгралі значную ролю ў гісторыі Паўднѐвай Еўропы. Імі вызначаюцца 

розныя памеры і шматлікасць краін, разнастайнасць культур і рэлігій народаў, якія 

іх насяляюць. Краіны моцна адрозніваюцца адна ад адной маштабамі і ўзроўнем 

гаспадарчага развіцця. Ролю эканамічных лідараў у рэгіѐне адыгрываюць Італія, 

Іспанія і Грэцыя. Найменш развітымі з’яўляюцца дзяржавы, якія ўтварыліся ў 

выніку распаду Югаславіі. Для гэтых краін характэрна наяўнасць розных праблем, у 

тым ліку міжэтнічных і міжрэлігійных. 

36.2. ЭГС краін рэгіёна, прыродныя ўмовы і рэсурсы. ЭГС краін рэгіѐна 

характарызуецца прыморскім становішчам і блізкасцю да менш развітых у 

эканамічным дачыненні краін Паўночнай Афрыкі. Перавага горнага рэльефу 

абумовіла рассяленне насельніцтва і фарміраванне буйных гаспадарчых цэнтраў 

пераважна ўздоўж марскога ўзбярэжжа. Рэгіѐн не вылучаецца значнымі запасамі 

мінеральна-сыравінных рэсурсаў. У большасці краін маюцца радовішчы руд 

каляровых металаў. Аднак рэгіѐн бедны паліўнымі рэсурсамі. Міжземнаморскі 

клімат спрыяе вырошчванню субтрапічных сельскагаспадарчых культур, у тым ліку 

вінаграду. У спалучэнні з горным рэльефам і прыморскім становішчам ѐн стварае 

выдатныя ўмовы для развіцця турызму. 

36.3. Насельніцтва. Агульная колькасць насельніцтва рэгіѐна — больш за 

150 млн чал. З іх 60 млн чал. пражывае ў Італіі і 47 млн — у Іспаніі. Амаль усѐ 

насельніцтва Паўднѐвай Еўропы гаворыць на мовах раманскай групы 

індаеўрапейскай сям’і, якія сфарміраваліся на аснове латыні (іспанцы, партугальцы, 

каталонцы, галісійцы, італьянцы) (мал. 2). 

Асобную групу гэтай моўнай сям’і складае 

грэчаская мова. Краіны Паўднѐвай Еўропы — 

пераважна аднанацыянальныя. Асноўныя нацыі 

складаюць 95—98 % у Італіі, Грэцыі, Партугаліі, 

на Мальце. Самая шматнацыянальная з 

паўднѐваеўрапейскіх краін — Іспанія. 

Практычна ўсе веруючыя з ліку раманскіх Мал. 2. Геаграфія народаў Еўропы 
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Мал. 3. Плошча Святога 

Пятра (Ватыкан) 

народаў — іспанцы, італьянцы, каталонцы і інш. — каталікі. Тут жа знаходзіцца 

дзяржава Ватыкан з рэзідэнцыяй Папы Рымскага — духоўнага лідара ўсіх каталікоў 

свету (мал. 3). На ўсходзе рэгіѐна дамінуе праваслаўе. Яго прытрымліваюцца больш 

за 90 % грэкаў, сербы, македонцы. Туркі і выхадцы з паўночнаафрыканскіх краін 

прызнаюць іслам. 

Для ўсіх краін характэрны нізкі натуральны 

прырост насельніцтва. Павелічэнне колькасці 

насельніцтва ў рэгіѐне адбываецца ў асноўным за 

кошт імігрантаў з афрыканскіх краін і Заходняй Азіі. 

Сярэдняя працягласць жыцця набліжаецца да 80 

гадоў. У Італіі, Мальце і Андоры гараджанамі 

з’яўляюцца больш за 90 % насельніцтва. Большая іх 

частка жыве ў невялікіх гарадах, многія з якіх заснаваны ў старажытнасці. Багацце 

помнікаў гісторыі і архітэктуры прыцягвае сюды турыстаў з усяго свету. 

Шчыльнасць насельніцтва — большая за 100 чал./км
2
 — блізкая да 

сярэднееўрапейскай. У мікрадзяржавах Ватыкане і Мальце яна перавышае 

1000 чал./км
2
 і з’яўляецца адной з самых высокіх 

у свеце. Сярод буйных па тэрыторыі краін 

найбольш шчыльна заселена Італія — каля 200 

чал./км
2
, асабліва на ўрадлівай Паданскай раўніне 

і прыморскіх нізінах (мал. 4). Значна радзейшае 

насельніцтва ў цэнтральных засушлівых і 

гарыстых раѐнах Іспаніі і ў Італьянскіх Альпах. 

36.4. Гаспадарка. Узровень сацыяльна-эканамічнага развіцця найбуйнейшых 

краін рэгіѐна супастаўны з сярэднім для ЕС. На фарміраванні структуры 

прамысловасці адбілася практычна поўная адсутнасць у рэгіѐне нафты і прыроднага 

газу — найважнейшых крыніц энергіі і сыравіны. Патрэбнасці энергетыкі 

забяспечваюць нафта і газ, якія паступаюць з Паўночнай Еўропы, Расіі, Паўночнай 

Афрыкі і Блізкага Усходу. 

Мал. 4. Паданская раўніна (Італія) 
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Асноўная частка электраэнергіі вырабляецца на ЦЭС. У Іспаніі каля 25 % 

электраэнергіі выпрацоўваюць АЭС. Вялікая ўвага надаецца выкарыстанню 

аднаўляльных крыніц энергіі. У Італіі і Іспаніі вялікая роля гідраэнергетыкі. 

Атрымлівае развіццѐ выкарыстанне сонечнай энергіі. Недастатковая частка 

электраэнергіі закупляецца ў суседніх Германіі і Францыі. У партовых гарадах 

Італіі, Іспаніі, Грэцыі, куды дастаўляецца імпартная нафта, утварыліся магутныя 

нафтаперапрацоўка і нафтахімія. Тут жа размешчаны асноўныя прадпрыемствы 

чорнай металургіі, якая таксама залежыць ад прывазной сыравіны. Італія займае 

2-е месца ў ЕС (пасля Германіі) па аб’ѐмах выплаўлення сталі.  

Вядучай галіной прамысловасці найбуйнейшых краін рэгіѐна з’яўляецца 

машынабудаванне, аснова якога — вытворчасць транспартных сродкаў: легкавых і 

грузавых аўтамабіляў, марскіх суднаў. Высокімі тэмпамі развіваюцца электроніка і 

электратэхніка, прыборабудаванне. Сусветную вядомасць маюць маркі італьянскіх 

халадзільнікаў і пральных машын, камп’ютараў і аргтэхнікі. У Італіі высокі ўзровень 

станкабудавання. Традыцыйна ў эканоміцы краін Паўднѐвай Еўропы вялікая роля 

лѐгкай і харчовай прамысловасці. Краіны з’яўляюцца буйнымі вытворцамі 

баваўняных і шарсцяных тканін, трыкатажу, адзення і абутку, мэблі, ювелірных 

вырабаў. Харчовая прамысловасць спецыялізуецца на вытворчасці макаронаў, 

аліўкавага алею, вінаградных він, агароднінных і фруктовых кансерваў, сокаў. 

Багатыя сыравінныя запасы спрыяюць развіццю вытворчасці будаўнічых 

матэрыялаў і цэменту. Значная частка прадукцыі (абліцовачная плітка, мармур, 

цэмент) экспартуецца (мал. 5). 
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Мал. 5. Геаграфія галін гаспадаркі краін Еўропы (без еўрапейскай часткі Расіі) 

 

Сельская гаспадарка. Вядучую ролю ў сельскай гаспадарцы краін рэгіѐна 

адыгрывае раслінаводства. Міжземнаморскі клімат і штучнае арашэнне дазваляюць 

вырошчваць самы шырокі набор сельскагаспадарчых культур. А наяўнасць па 

суседстве шырокага еўрапейскага рынку збыту спрыяе іх вытворчасці ў вялікіх 

аб’ѐмах. Найбольш характэрныя культуры — алівы і вінаград (мал. 6). 
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Паўсюдна вырошчваюць 

разнастайную агародніну і садавіну. 

Субтрапічныя культуры — інжыр, 

цытрусавыя — у вялікіх аб’ѐмах 

экспартуюцца. Збожжавыя (пшаніца, 

ячмень, рыс), бабовыя і бахчавыя 

культуры вырошчваюць пераважна для ўласных патрэб. З тэхнічных культур 

найбольшае значэнне маюць цукровыя буракі і тытунь. 

У рэгіѐне прадстаўлены ўсе галіны жывѐлагадоўлі: развядзенне буйной і 

дробнай (авечак, коз) рагатай жывѐлы, свіней, птушкі. Для ўрадлівых нізін, перш за 

ўсѐ для Паданскай, характэрна інтэнсіўная стойлавая жывѐлагадоўля. Тут, а таксама 

ў прыгарадных зонах, засяроджана малочная жывѐлагадоўля, свінагадоўля і 

птушкагадоўля. Развіццѐ сельскай гаспадаркі стрымлівае востры дэфіцыт зямельных 

рэсурсаў. 

Транспарт. Размяшчэнне краін Паўднѐвай Еўропы на паўастравах 

паўплывала на развіццѐ іх транспартных сістэм. Вялікае значэнне для міжнародных і 

ўнутраных перавозак мае марскі транспарт. Усе краіны валодаюць буйным 

гандлѐвым флотам, частка якога здаецца ў арэнду (фрахт). Асабліва развіты фрахт 

марскіх суднаў у Грэцыі. Пастаянна пашыраюцца паромныя зносіны паміж 

міжземнаморскімі краінамі. Аўтамабільныя дарогі і чыгункі звязваюць усе 

найбуйнейшыя населеныя пункты ўнутры краін рэгіѐна. Праз пабудаваныя ў гарах 

тунэлі ажыццяўляюцца сувязі з кантынентальнымі раѐнамі Еўропы. 

Італія размешчана на скрыжаванні шматлікіх міжнародных шляхоў. Таму ў 

знешніх (больш за 70 % грузаабароту) і ва ўнутраных (кабатажных) грузавых 

перавозках выключна вялікая роля марскога транспарту. Ва ўнутраных перавозках 

грузаў і пасажыраў вядучыя пазіцыі займае аўтамабільны транспарт. Галоўная 

аўтамагістраль — аўтастрада Сонца — звязвае Турын і Мілан з самым паўднѐвым 

горадам паўвострава — Рэджа-ды-Калабрыя. 

Турызм. Прыродныя, гістарычныя і культурныя славутасці краін Паўднѐвай 

Еўропы прыцягваюць шматлікіх турыстаў з усяго свету. На іх абслугоўванне 

Мал. 6. Сельскагаспадарчыя культуры рэгіѐна: 

вінаград (1); алівы (2) 
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Мал. 7. Аб’екты Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА Паўднѐвай Еўропы: 

Афінскі Акропаль, Грэцыя (1); Венецыя, Італія (2); Калізей, Італія (3) 

арыентавана развіццѐ сферы паслуг. Іспанія і Італія ўваходзяць у пяцѐрку краін-

лідараў у свеце па наведвальнасці міжнароднымі турыстамі. Іспанія займае па гэтым 

паказчыку трэцяе месца (больш за 60 млн замежных турыстаў), а Італія — пятае 

(больш за 40 млн). У Італіі знаходзяцца 53 аб’екты Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. 

Гэта 5 % ад іх агульнай колькасці ў свеце. У Іспаніі 44 такія аб’екты. Для дзяржаў 

Паўднѐвай Еўропы турызм — вядучы від дзейнасці сферы паслуг (мал. 7).  

Для рэгіѐна характэрна істотнае адрозненне ва ўзроўні сацыяльна-

эканамічнага развіцця не толькі паміж краінамі, але і ўнутры краін. Так, у Італіі 

прамысловая Поўнач значна апярэджвае ў сваім развіцці пераважна аграрны 

Поўдзень. На Поўначы размешчаны найбуйнейшыя прамысловыя цэнтры — Мілан, 

Турын, Генуя, якія ўтвараюць своеасаблівы «прамысловы трохвугольнік», дзе 

вырабляецца звыш 2/5 усѐй прамысловай прадукцыі, сканцэнтраваны самыя 

сучасныя галіны: аўтамабілебудаванне, электроніка, хімічная прамысловасць. 

Поўдзень спецыялізуецца на вытворчасці сельскагаспадарчай, пераважна 

раслінаводчай прадукцыі. У апошнія гады ў партовых гарадах на базе прывазной 

сыравіны ўзніклі буйныя нафтаперапрацоўчыя і металургічныя камбінаты. 

Абагульнім і запомнім. У Еўропе вылучаюцца 4 сацыяльна-эканамічныя 

рэгіѐны: Паўднѐвая Еўропа, Заходняя Еўропа, Усходняя Еўропа і Паўночная Еўропа. 

Для насельніцтва Паўночнай Еўропы характэрны нізкі натуральны прырост і 

працэсы старэння. Асноўная частка ВУП краін рэгіѐна фарміруецца ў сферы паслуг. 

Высокага ўзроўню развіцця дасягнулі навука, сфера адукацыі і медыцынскага 

абслугоўвання насельніцтва. У прамысловасці краін рэгіѐна захоўваюць значэнне 

традыцыйныя галіны, звязаныя з выкарыстаннем прыродных рэсурсаў. 

Праверым сябе. 1. Пералічыце галоўныя рысы ЭГС, прыродных умоў і рэсурсаў краін 

Паўднѐвай Европы. 2. Якія асаблівасці этнічнага і рэлігійнага складу насельніцтва ў краінах 
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Паўднѐвай Еўропы? 3. Якія дзяржавы Паўднѐвай Еўропы маюць найбольш развітую 

прамысловасць? 4. Чаму буйныя прадпрыемствы апрацоўчай прамысловасці размешчаны ў 

партовых гарадах? 5. У чым падабенства і адрозненне спецыялізацыі прамысловасці і сельскай 

гаспадаркі краін Паўднѐвай Еўропы? 6. Якая роля марскога транспарту ў транспартнай сістэме 

Італіі? 7. Якімі фактарамі абумоўлена развіццѐ турызму ў краінах рэгіѐна? 

Ад тэорыі да практыкі. Улічваючы беднасць краін рэгіѐна паліўна-энергетычнымі 

рэсурсамі, асаблівасці яго рэльефу і клімату, а таксама экалагічныя патрабаванні, прапануйце 

найбольш перспектыўныя напрамкі развіцця энергетыкі ў краінах Паўднѐвай Еўропы. 

Абмяркуем. На працягу стагоддзяў у краінах Паўднѐвай Еўропы эміграцыя пераважала над 

іміграцыяй. У эпоху Вялікіх геаграфічных адкрыццяў адбывалася масавая эміграцыя ў заморскія 

ўладанні. Затым — у больш развітыя ЗША, Канаду, Аўстралію, у краіны Заходняй і Паўночнай 

Еўропы. Інтэнсіўныя былі ўнутраныя міграцыі — са слабаразвітых сельскагаспадарчых абласцей 

— у буйныя прамысловыя раѐны і цэнтры. Цяпер сітуацыя адваротная. У пошуках працы і 

лепшага жыцця ў краіны рэгіѐна накіраваліся імігранты з Паўночнай Афрыкі, Усходняй Еўропы і 

Блізкага Усходу. Барацьба з нелегальнай іміграцыяй — адна з самых вострых праблем у рэгіѐне. 

Якім вам бачыцца рашэнне гэтай праблемы? 

Для цікаўных. Паўднѐвая Еўропа — адзін з самых старажытных у свеце раѐнаў 

вытворчасці каляровых металаў. Выплаўкай бронзы тут займаліся яшчэ ў старажытныя часы, што 

адыграла вялікую ролю ў фарміраванні міжземнаморскіх цывілізацый. Галіна добра забяспечана 

сыравінай. У розных краінах вядзецца здабыча баксітаў, ртутных і поліметалічных руд, сурмы. 

Шырока выкарыстоўваецца таксама прывазная сыравіна. Развітая алюмініевая і медная 

прамысловасць. Вырабляюцца свінец, цынк, ртуць. Карыстаючыся картамі атласа і дадатковымі 

крыніцамі інфармацыі, вызначыце асноўныя цэнтры развіцця каляровай металургіі ў краінах 

рэгіѐна. 

 


