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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). 

 

 

§ 41. Сацыяльна-эканамічныя рэгіёны Азіі. Японія 

Успамінаем. Для якіх краін характэрны высокі ўзровень 

урбанізацыі? Што такое агламерацыя? 

Даведаемся. Якія сацыяльна-эканамічныя рэгіѐны вылучаюцца ў Азіі. Пра асаблівасці 

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

працэсы, геаграфію сферы паслуг і прамысловай вытворчасці Японіі. Пра геаграфію сельскай 

гаспадаркі і развіццѐ аквакультуры. 

Разважаем. У чым перавагі і недахопы астраўнога становішча дзяржавы? 

41.1. Сацыяльна-эканамічныя рэгіёны Азіі. Азія — самая вялікая частка 

свету як па тэрыторыі, так і па колькасці насельніцтва. Плошча (разам з астравамі) — 

каля 43,4 млн км². Насельніцтва — 4,3 млрд чал. (больш за 60 % насельніцтва Зямлі). 

Па класіфікацыі ААН, у Азіі (без тэрыторыі Расіі) вылучаюцца 5 рэгіѐнаў: 

Усходняя Азія, Паўднѐва-Усходняя Азія, Паўднѐвая Азія, Цэнтральная Азія і 

Заходняя Азія. 

Усходняя Азія — адзін з самых магутных па маштабах эканамічнага развіцця 

рэгіѐнаў не толькі ў Азіі, але і ва ўсім свеце. Размешчаныя ў гэтым рэгіѐне Кітай і 

Японія ўваходзяць у лік сусветных лідараў па памерах ВУП і цэлым шэрагу іншых 

эканамічных паказчыкаў. 

У Паўднѐва-Усходняй Азіі ў найбольшай ступені праяўляецца 

неаднастайнасць сацыяльна-эканамічнага развіцця азіяцкіх краін. Размешчаныя 

пераважна на паўастравах і астравах краіны рэгіѐна моцна адрозніваюцца адна ад 

адной па формах дзяржаўнага ладу, этнічнаму і рэлігійнаму складу насельніцтва, 

узроўню эканамічнага развіцця, маштабах гаспадарчай дзейнасці. Лідарам па 

ўзроўні развіцця ў рэгіѐне з’яўляецца Сінгапур, а найбольшыя маштабы эканомікі ў 

ТЭМА 10. АЗІЯ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Інданэзіі (сѐмае месца па памерах ВУП). У лік самых бедных краін свету ўваходзяць 

размешчаныя ў рэгіѐне Усходні Тымор і М’янма. 

Паўднѐвая Азія з’яўляецца адным з найбольш населеных і бедных рэгіѐнаў 

свету. Ключавую ролю ў рэгіѐне адыгрывае Індыя — трэцяя па памерах ВУП краіна ў 

свеце. 

У Цэнтральную Азію ўваходзяць 5 дзяржаў, якія ўтварыліся пасля распаду 

СССР: Казахстан, Туркменістан, Таджыкістан, Узбекістан і Кіргізія. Гэта адзіны 

рэгіѐн у Азіі, які не мае выхаду да акіяна. 

Заходняя Азія ўключае самую вялікую колькасць краін сярод усіх азіяцкіх 

рэгіѐнаў і з’яўляецца адным з самых палітычна нестабільных рэгіѐнаў свету. 

Найбуйнейшымі па маштабах эканамічнага развіцця краінамі тут з’яўляюцца 

Турцыя і Саудаўская Аравія. У большасці краін рэгіѐна пануючай рэлігіяй 

з’яўляецца іслам. Эканоміка многіх краін заснавана на здабычы нафты і прыроднага 

газу. 

41.2. Японія. Эканоміка-геаграфічнае становішча, прыродныя ўмовы і 

рэсурсы. Японія — краіна на ўсходзе Азіі, размешчаная на шматлікіх астравах. 

Бліжэйшымі мацерыковымі суседзямі Японіі з’яўляюцца Кітай, Расія, Рэспубліка 

Карэя і КНДР. (Пакажыце на карце і назавіце астравы, якія ўваходзяць у склад 

архіпелага, моры і пралівы, якія аддзяляюць архіпелаг ад кантынента.) 

Японскія астравы з’яўляюцца часткай сучаснага 

складчатага пояса. Гэтым тлумачыцца высокая 

сейсмічнасць (астравы ўваходзяць у Ціхаакіянскае 

вогненнае кальцо) і перавага горнага рэльефу (мал. 1). 

Горы займаюць 95 % тэрыторыі Японіі. Асаблівасцю 

тэрыторыі з’яўляецца беднасць мінеральна-

сыравіннымі рэсурсамі. 

Астраўное становішча, цѐплыя цячэнні каля ўзбярэжжа абумоўліваюць 

праяўленне ў клімаце Японіі ярка выяўленых марскіх рыс. Зімовы і летні мусон 

прыносяць шмат ападкаў. Таму горныя рэкі шматлікія і паўнаводныя, а лясы 

пакрываюць 2/3 тэрыторыі краіны. 

Мал. 1. Вулкан Фудзіяма 
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41.3. Насельніцтва. Дэмаграфічныя асаблівасці. 

Па колькасці насельніцтва (127 млн чал.) Японія займае 

адзінаццатае месца ў свеце. Нараджальнасць у краіне — адна з 

самых нізкіх, а працягласць жыцця — адна з самых высокіх у 

свеце — 82 гады (78 гадоў для мужчын і 85 — для жанчын). 

Натуральны прырост адмоўны (смяротнасць перавышае 

нараджальнасць). Адбываецца старэнне насельніцтва. 

Ва ўзроставай структуры ўдзельная вага людзей, якія 

маладзейшыя за 15 гадоў, складае 13  %, а старэйшыя за 

64 гады — 23  %. Жанчыны колькасна пераважаюць над 

мужчынамі (мал. 2). 

Больш за 99 % насельніцтва складаюць японцы. Асноўныя рэлігіі — будызм, 

сінтаізм і канфуцыянства. Для краіны характэрна структура занятасці, тыповая для 

постындустрыяльнага грамадства: у сферы паслуг занята каля 70 %, у 

прамысловасці — 25 %, у сельскай гаспадарцы — 4 % насельніцтва. Адметнай 

рысай Японіі з’яўляецца сацыяльная аднастайнасць — больш за 90 % японцаў 

адносіцца да сярэдняга класа. 

Японія — адна з найбольш густанаселеных краін свету. Сярэдняя шчыльнасць 

насельніцтва — 335 чал./км
2
. Насельніцтва вельмі нераўнамерна размешчана па 

тэрыторыі. Найбольш шчыльна заселена 

Ціхаакіянскае ўзбярэжжа: тут на 40 % тэрыторыі 

краіны пражывае 2/3 насельніцтва і засяроджана 

асноўная частка эканамічнага патэнцыялу. У горных 

раѐнах Хансю, на поўначы Хакайда шчыльнасць 

значна ніжэйшая за сярэднюю. У гарадах жыве 78 % 

жыхароў. У Японіі сфарміравалася некалькі буйных 

агламерацый, якія ўтвараюць адзін з найбуйнейшых сусветных мегалаполісаў — 

Такайда, што канцэнтруе 48 % насельніцтва краіны — больш за 

60 млн чал. (мал. 3). 

Мал. 3. Мегалаполіс Такайда 

Мал. 2. Японская 

сям’я ў нацыянальных 

касцюмах 
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41.4. Гаспадарка. Геаграфія сферы паслуг і прамысловай вытворчасці. 

Гаспадарка Японіі мае тыповую постындустрыяльную структуру. Удзельная вага 

сферы паслуг у ВУП перавышае 70 %, на прамысловасць прыходзіцца 28 % і на 

сельскую гаспадарку — каля 1 %. У сферы паслуг атрымалі развіццѐ ўсе асноўныя 

віды дзейнасці, уключаючы гандаль, фінансавую дзейнасць і транспарт. 

Значныя маштабы гаспадарчай дзейнасці, залежнасць ад імпарту сыравіны і 

арыентацыя прамысловай вытворчасці на знешнія рынкі абумовілі выключную ролю 

знешняга гандлю ў эканоміцы Японіі. Па аб’ѐме экспарту яна займае чацвѐртае месца 

ў свеце, саступаючы толькі Кітаю, ЗША і Германіі. Сукупны кошт экспарту і імпарту 

складае 36 % ад ВУП. Высокі ўзровень жыцця насельніцтва спрыяе актыўнаму 

развіццю ўнутранага гандлю. 

Японія — адзін з цэнтраў сусветнай фінансавай сістэмы. Такійская фондавая 

біржа займае трэцяе месца ў свеце па капіталізацыі. Краіна ўваходзіць у тройку 

сусветных лідараў па золатавалютных рэзервах. 

Астраўное становішча, высокая шчыльнасць насельніцтва і вялікія маштабы 

эканомікі спрыяюць развіццю транспарту, як аднаго з асноўных відаў дзейнасці 

сферы паслуг. Аўтамабільны транспарт ажыццяўляе 70 % пасажыра- і больш за 

50 % грузаперавозак. У Японіі адзін з самых высокіх у свеце паказчыкаў 

шчыльнасці аўтадарог — 3 км на 1 км
2
. Усе гарады з насельніцтвам больш за 

500 тыс. чал. злучаныя сеткай хуткасных аўтамагістралей. Другое месца па 

пасажыраперавозкам займае чыгуначны транспарт. 

Ён забяспечвае перамяшчэнне ўнутры агламерацый і 

паміж астраўнымі тэрыторыямі. Гандлѐвы флот 

абслугоўвае ўсе знешнегандлѐвыя сувязі Японіі. Па 

яго танажу краіна другая ў свеце. У краіне некалькі 

дзясяткаў найбуйнейшых марскіх партоў (Тыба, 

Кобэ, Іакагама, Нагоя, Осака, Кітакюсю і інш.). 

 

 

 

 

Мал. 4. Цягнік высакахуткасны 

чыгуначнай сеткі «Сінкасэн» 

(Японія) 

Аснову японскіх чыгунак складаюць высакахуткасныя магістралі. Па іх курсіруюць 

суперэкспрэсы Сінкансэн, якія развіваюць скорасць да 300 км/г (мал. 4). Масты і тунэлі 

бесперапыннай сеткай аўтамабільных дарог і чыгунак злучаюць паміж сабой галоўныя астравы. 
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У структуры прамысловасці Японіі лідзіруюць навукаѐмістыя, 

высокатэхналагічныя вытворчасці. Краіна займае вядучыя пазіцыі ў вытворчасці 

электронікі і электратэхнікі, шэрагу відаў хімічнай прадукцыі, аўтамабілебудаванні і 

суднабудаванні, выплаўленні сталі. Па аб’ѐмах прамысловай вытворчасці Японія 

знаходзіцца на трэцім месцы ў свеце, саступаючы ЗША і Кітаю. 

Для энергетыкі характэрна пастаяннае зніжэнне ролі нафты, як крыніцы 

паліва, і павелічэнне ўвагі да альтэрнатыўных крыніц энергіі. Па аб’ѐмах 

вытворчасці электраэнергіі краіна займае пятае месца ў свеце. На ЦЭС вырабляецца 

60 % усѐй электраэнергіі, прыкладна 30 % — на АЭС. 

У апрацоўчай прамысловасці пераважаюць сучасныя навукаѐмістыя вытворчасці. 

Доля матэрыялаѐмістых галін (хімічнай, чорнай і каляровай металургіі, будаўнічай і 

інш.) паступова скарачаецца. Прадпрыемствы апрацоўчай прамысловасці 

канцэнтруюцца ў межах Ціхаакіянскага прамысловага пояса (мал. 5). 

Мал. 5. Ціхаакіянскi прамысловы пояс 

Чорная металургія прадстаўлена пераважна пераробнымі вытворчасцямі. Па 

выплаўцы сталі Японія займае другое месца ў свеце, значна саступаючы Кітаю. Але 

яна застаецца найбуйнейшым экспарцѐрам гэтай прадукцыі: яе доля ў сусветным 

экспарце сталі — 10 %. У межах Ціхаакіянскага прамысловага пояса сканцэнтравана 
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хімічная прамысловасць. Яна развіваецца на аснове нафтаперапрацоўкі і вырабляе 

сінтэтычны каўчук, хімічныя валокны, пластмасы і вырабы з іх. Расце роля тонкай 

хіміі і біяхіміі. Асноўныя цэнтры — гарады Такійскай агламерацыі — Кавасакі, 

Іакагама. 

Вядучай галіной апрацоўчай прамысловасці з’яўляецца машынабудаванне. 

Яно вырабляе больш за 40 % прамысловай прадукцыі краіны. Прадстаўлены як 

традыцыйныя, экспартна-арыентаваныя галіны (суднабудаванне, 

аўтамабілебудаванне, станкабудаванне), так і новыя навукаѐмістыя (электроніка, 

прыборабудаванне, робататэхніка). Лідзіруючыя пазіцыі ў свеце займае японскае 

суднабудаванне. Галоўныя цэнтры суднабудавання — Іакагама, Кобэ, Нагасакі. 

Японія — адзін з лідараў сусветнага аўтамабілебудавання. Сучасная 

тэндэнцыя — скарачэнне вытворчасці на тэрыторыі краіны і нарошчванне выпуску 

аўтамабіляў за мяжой (у ЗША, Вялікабрытаніі, Германіі). Важнейшыя цэнтры — 

Таѐта, Хірасіма, гарады Такійскай агламерацыі. Прадпрыемствы лѐгкай, 

дрэваапрацоўчай, харчовай прамысловасці раўнамерна размеркаваны па тэрыторыі 

краіны і арыентаваны на мясцовую (харчовую, тэкстыльную на аснове хімічных 

валокнаў) і прывазную (цэлюлозна-папяровую, харчовую) сыравіну. Японія — 

найбуйнейшы пасля Кітая і ЗША вытворца паперы і кардону, пятая ў свеце па 

вытворчасці піламатэрыялаў. (Выкарыстоўваючы карту атласа, вывучыце 

асаблівасці размяшчэння прамысловасці ў Ціхаакіянскім прамысловым поясе. 

Вызначыце найбуйнейшыя прамысловыя цэнтры паяса і іх спецыялізацыю.) 

41.5. Геаграфія сельскай гаспадаркі. Развіццё аквакультуры. На сельскую 

гаспадарку Японіі прыпадае 4 % занятага насельніцтва і каля 1 % ВУП краіны. 

Землі, якія апрацоўваюцца, займаюць усяго 14 % тэрыторыі краіны. Больш за палову 

гэтых угоддзяў — заліўныя палі, якія выкарыстоўваюцца для рысаводства. Амаль 

70 % гаспадарак — малазямельных — не перавышаюць 2 га. Сельская гаспадарка 

спецыялізуецца выключна на вытворчасці харчовай прадукцыі, забяспечваючы на 

90 % патрэбы ў рысе, на 65—95 % — у агародніне, садавіне, морапрадуктах, мясных 

і малочных прадуктах. Дамінуе высокаінтэнсіўнае раслінаводства. Асноўная частка 

кармавых і тэхнічных культур імпартуецца. Прыгарадныя гаспадаркі зон 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Аквакультура — развядзенне і вырошчванне водных арганізмаў (рыб, 

ракападобных, малюскаў, водарасцей) у натуральных і штучных вадаѐмах, а 

таксама на спецыяльна створаных марскіх плантацыях. 

 

спецыялізуюцца на вытворчасці агародніны, свіна- і птушкагадоўлі. Перыферыйныя 

раѐны — на пэўных відах прадукцыі: на Хансю сфарміраваны найбуйнейшы раѐн 

рысаводства і шаўкаводства, на Хакайда — малочна-мясной пашавай 

жывѐлагадоўлі, на Кюсю і Сікоку — субтрапічнага земляробства. 

Вялікае значэнне ў жыцці 

японцаў мае спажыванне рыбы і 

морапрадуктаў. У сярэднім жыхар 

Японіі спажывае 170 кг рыбы 

штогод, што з’яўляецца 

найвышэйшым паказчыкам сярод 

краін свету. Больш за 400 суднаў рыбалоўнага флоту вядуць промысел у розных 

раѐнах Сусветнага акіяна, 1/4 улову забяспечваюць прыбярэжныя воды. Па ўлове 

морапрадуктаў краіна ўваходзіць у пяцѐрку сусветных лідараў (мал. 6). 

Па міжнародным заканадаўстве японскія рыбакі маюць права займацца 

рыбалоўствам толькі ў японскіх тэрытарыяльных водах і японскай выключнай 

эканамічнай зоне радыусам 370 км у Ціхім акіяне. Такія абмежаванні вымусілі 

японцаў актыўна займацца аквакультурай — развядзеннем і вырошчваннем водных 

арганізмаў (рыб, ракападобных, малюскаў, водарасцей) у натуральных і штучных 

вадаѐмах, а таксама на 

спецыяльна створаных марскіх 

плантацыях (мал. 7). Адным з 

напрамкаў аквакультуры 

з’яўляецца марыкультура 

(мал. 8). 

 

 

 

Мал. 6. Лоўля і продаж рыбы і морапрадуктаў 

Марыкультура — развядзенне або вырошчванне марскіх водарасцей, 

малюскаў, ракападобных, рыб і ігласкурых у морах, ліманах або ў штучных 

умовах.  

Мал. 7. Аквакультура Мал. 8. Марыкультура 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D1%8B
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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Абагульнім і запомнім. У Азіі вылучаюцца 5 сацыяльна-эканамічных 

рэгіѐнаў, найбольш развітым з якіх з’яўляецца Усходняя Азія. Японія — астраўная 

дзяржава ва Усходняй Азіі, тэрыторыя якой характарызуецца высокім узроўнем 

сейсмічнай актыўнасці. У гаспадарцы Японіі вядучую ролю адыгрывае сфера 

паслуг, а прамысловасць спецыялізуецца на вытворчасці навукаѐмістай і 

высокатэхналагічнай прадукцыі. Вядучай галіной сельскай гаспадаркі з’яўляецца 

раслінаводства, якое спецыялізуецца на вырошчванні рысу, агародніны і садавіны. 

Значнага развіцця дасягнула аквакультура. 

Праверым сябе. 1. Якія сацыяльна-эканамічныя рэгіѐны вылучаюцца ў Азіі? 2. Якая 

галоўная асаблівасць геаграфічнага становішча Японіі і чым тлумачыцца высокая сейсмічнасць яе 

тэрыторыі? 3. Назавіце галоўныя дэмаграфічныя асаблівасці Японіі. 4. Какую ролю адыгрывае 

сфера паслуг у гаспадарцы краіны? 5. Якія галіны прамысловасці атрымалі найбольшае развіццѐ ў 

Японіі і чаму? 6. Якія асаблівасці размяшчэння прамысловасці Японіі і чым яны абумоўлены? 

7. Чаму раслінаводства адыгрывае вядучую ролю ў сельскай гаспадарцы Японіі? 8. Што такое 

аквакультура і чым абумоўлена яе развіццѐ ў Японіі? 

Ад тэорыі да практыкі. Вызначыце, з якой прадукцыяй і якіх японскіх кампаній вы 

сустракаецеся ў штодзѐнным жыцці: у побыце, на вуліцы, у магазінах. Чым, на ваш погляд, 

абумоўлена прысутнасць менавіта гэтай прадукцыі на беларускім рынку? 

Абмяркуем. Доўгі час Японія абмяжоўвала знешнія міграцыі ў краіну. Шмат у чым гэтым былі 

абумоўлены высокі ўзровень занятасці насельніцтва і нізкае беспрацоўе. Аднак нядаўна забарона на 

знешнія працоўныя міграцыі была адменена. Як вы думаеце, чым абумоўлена такое рашэнне? 

Для цікаўных. Японскія астравы складаюцца больш чым з 1500 вулканаў, з якіх 40 — 

дзеючыя, у тым ліку адзін з сімвалаў краіны, яе найвышэйшая вяршыня — гара Фудзіяма (3776 м). 

Штогод на Японскіх астравах фіксуецца больш за 1 тыс. землятрусаў. Найбольш 

сейсманебяспечны раѐн Такійскага заліва, дзе размешчаны найбуйнейшыя гарады і пражывае 

1/4 насельніцтва краіны. З землятрусамі на марскіх глыбінях звязаны цунамі; да іх найбольш 

схільныя паўночна-ўсходнія раѐны Японіі. Выкарыстоўваючы розныя крыніцы інфармацыі, 

вывучыце, як у Японіі забяспечваецца бяспека ва ўмовах высокай сейсмічнасці тэрыторыі. 
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§ 42. Кітай 
Успамінаем. Які ўплыў на развіццѐ гаспадарчай дзейнасці аказвае высокі ўзровень 

забяспечанасці працоўнымі рэсурсамі? 

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

Пра дэмаграфічныя працэсы, асаблівасці развіцця прамысловасці і сельскай гаспадаркі Кітая. Пра 

нераўнамернасць тэрытарыяльнага развіцця і свабодныя эканамічныя зоны. 

Разважаем. Якімі прычынамі абумоўлена нераўнамернасць тэрытарыяльнага развіцця 

краіны і якія шляхі яе пераадолення?  

42.1. Эканоміка-геаграфічнае становішча. Прыродныя ўмовы і рэсурсы. 

Кітай — адна з найбуйнейшых па плошчы тэрыторыі і першая па колькасці 

насельніцтва краіна свету. Ён займае вялізныя прасторы Усходняй Азіі і шырокім 

фронтам выходзіць да ўзбярэжжа Ціхага акіяна. Кітай мае адну з самых працяглых у 

свеце сухапутных меж (22,5 тыс. км) і мяжуе з 14 дзяржавамі практычна ўсіх 

рэгіѐнаў Азіі. Працяглая марская мяжа дазваляе развіваць актыўныя гандлѐвыя 

адносіны з Японіяй і іншымі краінамі Азіяцка-Ціхаакіянскага рэгіѐна. (Пакажыце 

на карце тэрыторыю краіны. Якія моры абмываюць яе ўзбярэжжа?)  

Прыродныя ўмовы Кітая вельмі разнастайныя і моцна адрозніваюцца ў розных 

яго частках. Рэльеф Кітая — гэта спалучэнне высокіх горных сістэм і шырокіх 

раўнін. Самае вялікае па плошчы нагор’е свету (2 млн км
2
) — Тыбет — знаходзіцца 

на паўднѐвым захадзе краіны і размяшчаецца на вышыні каля 4,5 тыс. м над 

узроўнем мора, а вяршыні яго хрыбтоў дасягаюць 6 тыс. м. Велізарную тэрыторыю 

на ўсходзе краіны займае Вялікая Кітайская раўніна. (Пакажыце на карце 

найбуйнейшыя горныя сістэмы і раўніны краіны. Якія тэктанічныя структуры 

складаюць яе тэрыторыю? Чым абумоўлена высокая расчлянѐнасць яе рэльефу?)  

Разнастайны і кантрастны клімат Кітая, а таксама яго ландшафты. На поўначы і 

захадзе краіны клімат умераны рэзка кантынентальны. Пануюць пустыні, 

паўпустыні і стэпы. Рэкі рэдкія і кароткія. На засушлівым Тыбецкім нагор’і бяруць 

пачатак найбольшыя рэкі Азіі — Янцзы і Хуанхэ. 

У субтрапічным мусонным клімаце пануюць лясы. На поўначы гэта змешаныя 

хвойна-шыракалістыя з карэйскага кедра, піхты, дуба, ясеня, ліпы, коркавага дрэва. 



272 
 

Паўднѐвей з’яўляюцца лаўр, магнолія, гінкга, тутавае дрэва, і лясы становяцца 

вечназялѐнымі. Па разнастайнасці лясных парод Кітай займае першае месца ў свеце.  

Кітай — адна з найбольш багатых карыснымі выкапнямі краін. Тут 

здабываюць каменны вугаль, нафту, магніевыя і жалезныя руды, медзь, графіт, 

волава, сурму, ртуць, малібдэн, марганец, свінец, цынк, золата і інш.  

42.2. Насельніцтва. Дэмаграфічныя асаблівасці. Кітай — самая 

населеная краіна ў свеце. Тут пражывае больш за 1380 млн чал. або 20 % жыхароў 

Зямлі. Да апошняй чвэрці ХХ ст. аграрны характар эканомікі, традыцыйная 

шматдзетнасць сямей спрыялі вельмі высокай нараджальнасці (35—40 ‰). Але пры 

высокай смяротнасці (25—30 ‰) і нізкай працягласці жыцця хуткага росту 

насельніцтва не адбывалася. Пасля Другой сусветнай вайны смяротнасць 

скарацілася і тэмпы росту насельніцтва рэзка ўзраслі. Яго колькасць стала хутка 

павялічвацца. З 70-х гг. ХХ ст. дзяржава праводзіць дэмаграфічную палітыку, 

накіраваную на зніжэнне нараджальнасці. 

У выніку дэмаграфічнай палітыкі нараджальнасць у цяперашні час знізілася 

да 12,5 ‰. Пры смяротнасці ў 7,5 ‰ гэта забяспечыла натуральны прырост 

насельніцтва ў 5 ‰. У Кітаі пераважаюць мужчыны (51 %), што характэрна для 

краін з большай удзельнай вагой моладзі. Каля 60 % насельніцтва знаходзіцца ў 

працаздольным узросце. Кітай валодае самай вялікай у свеце колькасцю працоўных 

рэсурсаў. За апошнія дзесяцігоддзі істотна павялічылася сярэдняя працягласць 

жыцця людзей. Для мужчын яна складаеце 73 гады, а для жанчын — 77 гадоў. 

Лішак працоўнай сілы ў краіне спрыяе маштабнай унутранай і знешняй 

міграцыі. Агульная колькасць эмігрантаў з Кітая ў краінах і рэгіѐнах свету 

перавышае 50 млн чал. Сярод іх пераважае танная рабочая сіла, але ѐсць і 

навукоўцы, і высокакваліфікаваныя спецыялісты. Асноўная частка мігрантаў 

засяроджана ў краінах Паўднѐва-Усходняй Азіі. Значнай з’яўляецца кітайская 

дыяспара ў ЗША, Расіі. 

У этнічнай структуры насельніцтва пераважаюць кітайцы (91 %). Паскоранае 

эканамічнае развіццѐ абумовіла хуткую ўрбанізацыю Кітая — доля гарадскога 

насельніцтва каля 55 %. Больш за 90 % гарадоў засяроджана на ўсходзе краіны. 
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Большая частка гараджан пражывае ў гарадах-

мільянерах, якіх у краіне каля шасцідзесяці (мал. 1). 

Размешчана насельніцтва вельмі нераўнамерна. Яго 

сярэдняя шчыльнасць складае каля 145 чал./км
2
, але 

на поўдні Вялікай Кітайскай раўніны ўзрастае да 

500—650, а ў Тыбеце спадае да 1,5 чал./км
2
. 

42.3. Прамысловасць і сельская гаспадарака. У гаспадарцы Кітая цесна 

пераплятаюцца рысы сучаснай індустрыяльнай гаспадаркі і традыцыйнай, часта 

прымітыўнай, аграрнай эканомікі. З аднаго боку, развіваюцца касмічная і атамная 

прамысловасць, электроніка і нафтахімія, будуюцца сучасныя дарогі і парты, расце 

тэлефанізацыя і камп’ютарызацыя. Але ў той жа час шырока выкарыстоўваецца 

ўстарэлае абсталяванне, ручная праца, многія населеныя пункты пазбаўлены 

элементарных сродкаў сувязі і сацыяльных выгод. 

Прамысловасць — найважнейшы від гаспадарчай дзейнасці Кітая, які 

найбольш дынамічна развіваецца. На яе прыходзіцца каля 40 % ВУП краіны. На 

сѐнняшні дзень у прамысловасці Кітая прадстаўлены практычна ўсе вядомыя 

галіны. Разам з традыцыйнымі галінамі (тэкстыльнай, вугальнай, чорнай і каляровай 

металургіяй) атрымалі развіццѐ нафтаздабываючая, нафтаперапрацоўчая, хімічная, 

фармацэўтычная, аўтамабільная, авіяцыйная, касмічная і электронная (мал. 2). 

 

Мал. 1. Шанхайская агламерацыя 

 

 

 

Мал. 2. Геаграфiя 

прамысовасцi  i сельскай 

гаспадаркi Кiтая 
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Большасць ГЭС пабудавана на р. Янцзы. Найбуйнейшым у свеце з’яўляецца гідравузел 

«Санься» магутнасцю 17,7 тыс. МВт. Узвядзенне ГЭС на раўнінных рэках суправаджаецца 

масавым перасяленнем і пераносам цэлых гарадоў. Эксплуатуюцца яны комплексна — для 

вытворчасці электраэнергіі, водазабеспячэння, арашэння, абароны ад паводак. 

Ключавую ролю ў дынамічным развіцці 

эканомікі краіны адыгрывае энергетыка. Яна 

грунтуецца на ўласных, пераважна вугальных 

рэсурсах. Па здабычы вугалю краіна займае першае 

месца ў свеце. Хутка растуць аб’ѐмы здабычы 

нафты. Кітай з’яўляецца сусветным лідарам па 

выпрацоўцы электраэнергіі. Больш за 70 % яе вырабляецца на ЦЭС, самыя буйныя з 

якіх працуюць у прамысловых паўночна-ўсходніх раѐнах краіны. Каля 20 % 

электраэнергіі вырабляюць ГЭС (мал. 3). 

Металургія прадстаўлена магутнай вытворчасцю чорных і каляровых металаў. 

Значныя запасы каксаўных вуглѐў, жалезных, марганцевых, вальфрамавых і 

малібдэнавых руд прадвызначылі развіццѐ чорнай металургіі пераважна на ўласнай 

сыравіне. Кітай займае першае месца ў свеце па здабычы жалезных руд, выплаўцы 

чыгуну, сталі і вытворчасці стальных труб. На аснове выкарыстання ўласнай 

сыравіны (баксітаў, медных, алавяных руд, ртуці, сурмы, рэдказямельных металаў, 

золата і срэбра) наладжана вытворчасць разнастайных каляровых металаў. Кітай 

займае першае месца ў свеце па вытворчасці алюмінію. 

Вялікая разнастайнасць прадукцыі і памеры вытворчасці характэрны для 

машынабудавання. Адна з галоўных яго галін — станкабудаванне. Па вытворчасці 

станкоў, разнастайнасці іх тыпаў і відаў, узроўню самазабеспячэння прадукцыяй 

Кітай уваходзіць у лік сусветных лідараў. Чыгуначнае машынабудаванне 

прымеркавана да найбуйнейшых металургічных і чыгуначных вузлоў. У партах у 

вусцях найбуйнейшых рэк знаходзяцца цэнтры марскога суднабудавання, якія 

вырабляюць сухагрузы, танкеры, кантэйнеравозы, рэфрыжэратары і г. д. 

Аўтамабілебудаванне спецыялізуецца на вытворчасці легкавых, грузавых 

аўтамабіляў і аўтобусаў. Электратэхнічная прамысловасць вырабляе 

Мал. 3. «Тры цясніны» (Санься) — 

найбуйнейшая ГЭС у свеце 
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электраабсталяванне для ўсіх галін прамысловасці і сельскай гаспадаркі і бытавога 

прызначэння. Асноўныя цэнтры размешчаны на ўзбярэжжы. 

Кітай уваходзіць у лік найбуйнейшых сусветных вытворцаў бытавой тэхнікі: 

халадзільнікаў, пральных машын, радыѐпрыѐмнікаў і тэлевізараў (першае месца ў 

свеце), магнітафонаў, гадзіннікаў, электронна-вылічальных машын, сродкаў сувязі, 

прыбораў і вымяральнай апаратуры і інш.  

Разнастайную прадукцыю вырабляе хімічная прамысловасць Кітая. На ўласных 

сыравінных рэсурсах грунтуецца вытворчасць мінеральных угнаенняў (азотных і 

фосфарных), сернай кіслаты. Кітай займае першае месца ў свеце па вытворчасці 

хімічных валокнаў. Асноўная частка іх выкарыстоўваецца найбуйнейшай у свеце 

кітайскай тэкстыльнай прамысловасцю. Большасць прадпрыемстваў прымеркавана да 

цэнтраў нафтахіміі (Шанхай, Пекін, Нанкін і інш.). 

Самы ѐмісты ў свеце ўнутраны рынак, танныя працоўныя рэсурсы і сыравінная 

база абумовілі развіццѐ лѐгкай прамысловасці. У тэкстыльнай, швейнай, 

трыкатажнай вытворчасці выкарыстоўваюць пераважна натуральную сыравіну 

(бавоўну). Развіты гарбарна-абутковая, фарфорава-фаянсавая галіны, вытворчасць 

дываноў, народныя промыслы. Кітай — сусветны лідар у вытворчасці прадуктаў 

харчавання: тытунѐвых вырабаў, чаю, раслінных (арахісавы, соевы, рапсавы, 

баваўняны) алеяў, піва. 

У сельскай гаспадарцы вядучую ролю адыгрывае раслінаводства. Гэта 

абумоўлена становішчам краіны ў трох кліматычных паясах, якія дазваляюць 

вырошчваць шырокі набор культур. Аснову яго складае збожжавая гаспадарка. 

Кітай — сусветны лідар па плошчы арашаемых зямель (каля 50 % усѐй раллі). Пры 

гэтым на кожнага жыхара прыходзіцца ўсяго 0,1 га раллі. Дэфіцыт зямельных 

рэсурсаў некалькі змякчаецца тым, што на адных і тых жа плошчах можна 

атрымліваць некалькі ўраджаяў за год. 

Па валавым зборы збожжа Кітай лідзіруе ў свеце. Галоўная збожжавая і харчовая 

культура — рыс. Рыс сеюць усюды, дзе магчыма арашэнне. Асноўныя раѐны — даліны 

Янцзы і Хуанхэ. Збіраюць два, а часам і тры ўраджаі за год. 
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Кітай — сусветны лідар па зборы пшаніцы. Асноўныя пасевы яе знаходзяцца ў 

даліне Хуанхэ, а ў Тыбеце падымаюцца да вышыні 4000 м. Кітай займае першае месца 

ў свеце па зборах бавоўны: на бавоўнік прыходзіцца 2/3 пасеваў тэхнічных культур — 

на Вялікай Кітайскай раўніне, Лѐсавым плато. Галоўная алейная культура — арахіс. На 

поўдні размяшчаюцца плантацыі цукровага трыснѐгу і тытуню, на паўночным усходзе 

— буракоў. На поўдзень ад Янцзы і на в. Хайнань — чайныя плантацыі. 

Асноўная галіна жывѐлагадоўлі — свінагадоўля. Пагалоўе свіней, па якім 

Кітай лідзіруе ў свеце, сканцэнтравана ў асабістых гаспадарках. Кітай — сусветны 

лідар па пагалоўі авечак. Разводзяць буйную рагатую жывѐлу, коз, развіта 

птушкагадоўля, шаўкаводства. Значныя рыбныя промыслы. Для рыбаводства 

выкарыстоўваюцца рысавыя палі. 

42.4. Транспарт і знешнеэканамічныя сувязі. У грузаабароце лідзіруюць 

водны і чыгуначны транспарт. Водны прадстаўлены марскімі міжнароднымі і 

кабатажнымі перавозкамі і ўнутраным рачным транспартам. У далѐкіх 

грузаперавозках вялікая роля чыгуначнага, у раѐнах аддаленых і цяжкадаступных — 

аўтамабільнага транспарту. Рост аўтамабільнага парка абвастрае праблему якасці 

дарог, асабліва ў буйных гарадах. 

Кітай — сусветны лідар па аб’ѐме знешняга гандлю. Пры гэтым экспарт 

значна перавышае імпарт. У знешнім гандлі галоўныя партнѐры — ЗША і Японія. 

Сярод краін, якія развіваюцца, Кітай лідзіруе па аб’ѐме замежных інвестыцый. 

Наяўнасць шматлікіх прыродных і культурных выдатнасцей спрыяе развіццю 

замежнага турызму.  

42.5. Нераўнамернасць тэрытарыяльнага развіцця. Свабодныя 

эканамічныя зоны. Адна з галоўных асаблівасцей эканомікі Кітая — 

нераўнамернасць тэрытарыяльнага развіцця (мал. 4). Найбуйнейшыя гаспадарчыя 

цэнтры, у якіх сканцэнтравана асноўная частка насельніцтва і вырабляецца вялікая 

частка прамысловай прадукцыі, знаходзяцца на ўсходзе ўздоўж марскіх узбярэжжаў. 

Тут жа размяшчаюцца галоўныя марскія парты, праз якія ажыццяўляецца практычна 

ўвесь знешні гандаль. Для прыцягнення замежнага капіталу тут былі створаны 

свабодныя эканамічныя зоны  
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Для замежных і нацыянальных прадпрымальнікаў у такіх зонах 

прадугледжваюцца падатковыя і мытныя льготы.  

Шырокія ўнутраныя раѐны застаюцца пераважна аграрнымі і моцна адстаюць 

па ўзроўні сацыяльна-эканамічнага развіцця. Прамысловая вытворчасць тут 

прадстаўлена пераважна здабываючымі 

галінамі. З мэтай павышэння ўзроўню 

развіцця ўнутраных і заходніх раѐнаў 

краіны ў Кітаі распрацавана праграма 

«Адзін пояс — адзін шлях». Яна 

прадугледжвае развіццѐ сухапутных 

шляхоў паміж Еўропай і Кітаем пад 

агульнай назвай — Новы шаўковы шлях 

(мал. 5). 

Абагульнім і запомнім. Эканоміка-геаграфічнае становішча Кітая 

характарызуецца наяўнасцю вялікай колькасці суседніх дзяржаў і шырокім выхадам 

Свабодныя эканамічныя зоны (СЭЗ) — гэта тэрыторыі, якія 

характарызуюцца асаблівымі, адметнымі ад астатняй часткі краіны, умовамі 

вядзення гаспадарчай дзейнасці. 

Мал. 5. Транснацыянальныя маршруты 

«Адзін пояс — адзін шлях» 

Мал. 4. Асаблiвасцi 

тэрытарыяльнага развiцця 

Кiтая 
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да мораў Ціхага акіяна. Кітай — самая населеная дзяржава свету, якая валодае 

найбольшай колькасцю працоўных рэсурсаў. У гаспадарцы Кітая вядучую ролю 

адыгрывае прамысловасць. Краіна з’яўляецца сусветным лідарам па вытворчасці 

асноўных відаў прамысловай прадукцыі. Галоўнай галіной сельскай гаспадаркі 

з’яўляецца раслінаводства, якое спецыялізуецца на вырошчванні збожжавых 

культур, бавоўны, агародніны і садавіны. 

Праверым сябе. 1. Назавіце галоўныя рысы прыроды Кітая. Якімі асаблівасцямі 

геаграфічнага становішча яны абумоўлены? 2. Якімі карыснымі выкапнямі багаты нетры краіны і 

чаму? 3. Якія асаблівасці сучаснай дэмаграфічнай сітуацыі ў Кітаі? 4. Якія галіны прамысловасці 

атрымалі ў Кітаі найбольшае развіццѐ і якія асаблівасці іх размяшчэння? 5. Чаму раслінаводства 

з’яўляецца асноўнай галіной сельскай гаспадаркі і якая яго спецыялізацыя? 6. Чым абумоўлена 

нераўнамернасць тэрытарыяльнага развіцця Кітая і якія шляхі яе пераадолення? 

Ад тэорыі да практыкі. Сучасны Кітай не толькі прыцягвае замежныя інвестыцыі, але і 

сам актыўна інвестуе ў эканомікі іншых краін. Выкарыстоўваючы розныя крыніцы інфармацыі, 

вызначыце, якія буйныя праекты на тэрыторыі Беларусі былі рэалізаваны або рэалізуюцца з 

прыцягненнем кітайскіх інвестыцый. 

Абмяркуем. Як вы думаеце, які ўплыў на развіццѐ міжнароднага турызму можа аказаць 

рост дабрабыту насельніцтва Кітая? 

Для цікаўных. У рамках праграмы «Адзін пояс — адзін шлях» Кітай плануе стварэнне 

Новага шаўковага шляху. Гэты шлях разглядаецца не толькі як адраджэнне Вялікага шаўковага 

шляху, транспартнага маршруту паміж Усходам і Захадам, але і як маштабнае пераўтварэнне ўсѐй 

гандлѐва-эканамічнай мадэлі Еўразіі, і ў першую чаргу — Цэнтральнай і Сярэдняй Азіі. Сярод 

праектаў у рамках Новага шаўковага шляху плануецца будаўніцтва чыгунак і аўтамагістралей, 

марскіх і паветраных шляхоў, трубаправодаў і ліній электраперадач і цэлага шэрагу іншых 

аб’ектаў. Выкарыстоўваючы розныя крыніцы інфармацыі, вызначыце, на тэрыторыі якіх краін 

плануецца рэалізацыя гэтых праектаў. Які ўплыў на развіццѐ Беларусі можа аказаць іх рэалізацыя? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81_%D0%B8_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C

