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Население,политическа карта и стопанство на Балканския полуостров 

 

 
4.Стопанство. 

 
     Балканските страни са едни от най-слабо развитите в икономическо отношение в Европа.  

Сериозен е проблемът с недостига на нефт, природен газ, висококачествени въглища, богати на 

метално съдържание руди и др. 

    Стопанското изоставане на балканските страни се отразява върху доходите на населението, 

недоброто състояние на инфраструктурата (пътища, канализация и др.), влошеното качество на 

здравеопазването и образованието и др.  

    Тези страни вече бележат социално-икономически ръст на базата на новости в производствата, 

съчетани с природни благоприятни предпоставки – плодородни почви, климат, природни и 

исторически забележителности. 

 

Водещи преработващи дейности в страните на Балканския полуостров са производството на храни, 

напитки, дрехи и обувки, текстил, облекло, хартия. 

     В Козлодуй (България) и Черна вода (Румъния) са изградени големи електроцентрали, които 

работят с ядрено гориво (АЕЦ), а край Железни врата (между Румъния и Сърбия) – електроцентрала, 

която работи на базата на вода (ВЕЦ).  

     Големи центрове на морския туризъм са Дубровник (Хърватия), Будва (Черна гора), островите 

Корфу, Санторини, Закинтос, Тасос (Гърция), морските курорти Албена, Златни пясъци (България) 

 

    Земеделието е традиционна стопанска дейност за повечето страни в региона. Отглеждат се 

предимно пшеница, слънчоглед, царевица, тютюн, лозя и др. Водещи производители на зърно са 

Румъния, България, Сърбия и Хърватия. Цитрусови плодове и маслини се отглеждат в Гърция и 

Албания, а в България, Гърция и Македония – лозя. 

     От животновъдството са застъпени овцевъдството, козевъдството, свиневъдството, 

птицевъдството и говедовъдството.  

 

       Транспортът не е така добре развит както в западноевропейските страни, макар че са застъпени 

всички негови видове. Гърция се отличава с най-големия търговски флот. 

       С огромно значение за стопанството на страните са: морските – Пирея (Гърция), Варна 

(България), Констанца (Румъния), Копер (Словения), Риека (Хърватия), и речните – Белград, Видин, 

Оряхово, Най-големи летища в района са тези в Атина, Ираклион (о. Крит), Солун, Букурещ, София и 

Белград. 

 

      Външнотърговските връзки на балканските страни са предимно с държави от Европа. Изнасят се 

главно храни, облекла, минерални суровини, вина, растителни масла и др., а се внасят нефт,  

природен газ, машини, електроника, химически продукти и др. 

 

5.Основни проблеми пред стопанското развитие на Балканите – стр.72 

 

Тази точка да се препише върху този лист!!! 


