
ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ  ԵՎՐՈՊԱՅԻ  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

  

  Կազմը, տնտեսաաշխարհագրական և քաղաքաաշխարհագրական դիրքը 

  Արևելյան Եվրոպա տարածաշրջանն ընդգրկում է 9 պետություն, որոնք հավաք 

տարածքով ձգվում են Բալթիկ ծովից մինչև Սև  ծով: Նրա ընդհանուր տարածքը 1,7 մլն. 

քկմ է, որտեղ ապրում է 155 մլն. մարդ; 

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Արևելյան Եվրոպայի  երկրներում 

հաստատվեցին սոցիալիստական կարգեր: Իրականացվեցին սոցիալտնտեսական 

փոփոխություններ: Այդ երկրներն հասան որոշակի տնտեսական հաջողությունների: 

Համաշխարհային արդյունաբերական արտադրության մեջ նրանց բաժինը հասավ 12-13 

%-ի:  

    Սակայն ժամանակի ընթացքում Արևելյան Եվրոպայի երկրներում  սկսեցին 

կուտակվել  հիմնախնդիրներ, որոնք լուծում չէին գտնում: Կառավարման 

ամբողջատիրական ռեժիմի և վարչահրամայական մեթոդների, ԳՏԱ դանդաղ 

ներդրումների շնորհիվ  տնտեսությունը զարգանում էր էքստենսիվ ուղիով` 

կողմնորոշվելով դեպի լրացուցիչ աշխատանքային և նյութական ռեսուրսները: Սկսեց 

տնտեսական աճի տեմպերի դանդաղումը, անհամամասնություններ առաջացան 

ճյուղային և տարածական կառուցվածքներում: Երկրների մեծ մասի արտաքին 

տնտեսական կապերի զարգացումը կորցրեց իր հարաշարժությունը: Սակայն ժամանակի 

ընթացքում Արևելյան Եվրոպայի երկրներում  սկսեցին կուտակվել  հիմնախնդիրներ, 

որոնք լուծում չէին գտնում: Կառավարման ամբողջատիրական ռեժիմի և 

վարչահրամայական մեթոդների, ԳՏԱ դանդաղ ներդրումների շնորհիվ  տնտեսությունը 

զարգանում էր էքստենսիվ ուղիով` կողմնորոշվելով դեպի լրացուցիչ աշխատանքային և 

նյութական ռեսուրսները: Սկսեց տնտեսական աճի տեմպերի դանդաղումը, 

անհամամասնություններ առաջացան ճյուղային և տարածական կառուցվածքներում: 

Երկրների մեծ մասի արտաքին տնտեսական կապերի զարգացումը կորցրեց իր 

հարաշարժությունը:  

  1989-ի աշնանից Արևելյան Եվրոպայի երկրներում սկսեցին բուռն փոփոխությունների 

ժամանակաշրջանը: Կարճ ժամկետում տեղի ունեցավ կուսակցական և պետական 

նախկին ղեկավարների փոփոխություն, որին հետևեց հիմնական հեղաշրջումը նրանց 

քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական զարգացման մեջ: 1990-ի հոկտեմբերին 

գերմանական երկու պետությունները վերամիավորվեցին: Մյուս երկրներում առաջացան 

պետական կառուցվածքի նոր ձևեր, բազմակուսակցություն, երկրների մեծ մասում 

կոմունիստական կուսակցությունները հեռացվեցին հասարակության ղեկավարումից: 

Հրաժարվելով զարգացման սոցիալիստական արտադրաեղանակից` այս երկրները 



վերադարձան ժողովրդավարությանն ու ազատ շուկայական տնտեսությանը: Փլուզվեց 

սոցհամակարգը և ԽՍՀՄ-ը: Համեմատաբար խաղաղ տեղի ունեցավ Չեխոսլովակիայի 

Դաշնային Հանրապետության բաժանումը Չեխիայի և Սլովակիայի առանձին 

պետությունների: Ձևավորվեց Արևելյան Եվրոպայի նոր քաղաքական քարտեզ: 

Քաղաքական քարտեզը ենթարկվեց ինչպես քանակական, այնպես էլ  որակական 

փոփոխության: Արևելյան Եվրոպայի երկրների տնտեսաաշխարհագրական դիրքը 

որոշվում է երեք գլխավոր առանձնահատկություններով:  

Առաջին, միմյանց նկատմամբ այդ երկրների դիրքով , որն ամենից առաջ կարելի է սահմանել 

հարևանային: Իրենց տարածքների համեմատաբար ոչ մեծ չափերով, նրա փոքր 

«խորությամբ» և տրանսպորտային լավ «անցանելիությամբ» այդ երկրները կամ 

անմիջականորեն սահմանակից են, կամ բաժանվում են ոչ մեծ տարածությամբ: Ընդ 

որում նրանց սահմաններն անցնում են գերազանցապես այնպիսի բնական 

սահմանագծով, որոնք զգալի արգելքներ չեն ստեղծում տրանսպորտային կապերի 

համար:  Չեխիայում և Սլովակիայում չկա մի այնպիսի բնակավայր, որը պետական 

սահմանից 80-100 կմ-ից ավելի հեռու լինի, Ռումինիայում` 170 կմ-ից, Լեհաստանում` 230 

կմ-ից:  

Երկրորդ, 

Եվրոպայի մյուստարածաշրջանների  նկատմամբ  դիրքով: Վերջիններիս հետ կապերի 

համար նրանք օգտագործում են ինչպես ցամաքային, այնպես էլ ծովային ուղիները: 

Ծովամերձ դիրքը, որն ունի չորս երկիր, մեծ դեր է խաղում Եվրոպայի և աշխարհի այլ 

պետությունների հետ  նրանց տնտեսական կապերի մեջ: Երրորդ, Ռուսաստանի, նաև 

Լիտվիայի և Լատվիայի նկատմամբ   դիրքով : Արևելյան Եվրոպայի տարածքում հատվում 

են միջազգային կարևոր նշանակություն ունեցող օդային, երկաթուղային և 

ավտոմոբիլային տարանցիկ գծեր: Չեխական Պլզեն քաղաքի մոտ է գտնվում Եվրոպայի 

երկրաչափական կենտրոնը: 

Զարգացման բնական նախադրյալները Ամբողջությամբ վերցրած Արևելյան Եվրոպան 

ունի արդյունաբերության զարգացմանզգալի բնառեսուրսային կարողություն, բայց 

բնական ռեսուրսների, հատկապես օգտակար հանածոների չափերն ու կազմը 

տարածաշրջանի հյուսիսային և հարավային մասերում ունեն էական տարբերություններ: 

Տարածաշրջանի հյուսիսային մասով (Անգլիայից մինչև Ուկրաինա) ձգվում է Եվրոպայի 

գլխավոր «քարածխային առանցքը»: Նրա որոշ մասեր Լեհաստանի Վերին Սիլեզիայի  և 

Չեխիայում նրա շարունակությունը կազմող Օստրավայի ավազաններն են, 

Ուկրաինայում` Դոնեցի ավազանը: Գորշ ածխի պաշարներով առանձնանում են 

Լեհաստանը, Չեխիան, Սլովակիան, մասամբ Ռումինիան և Բուլղարիան: 

Տարածաշրջանն աղքատ է նավթով և գազով, բացառությամբ Ռումինիայի, որտեղ նավթի 



հիմնական  հանքավայրերը նախակարպատյան ավազանի սահմաններում են, Պլոեշտի-

Պիտեշտի քաղաքների միջև, իսկ գազինը` Մուրեշ գետի վերին հոսանքի ավազանում: 

Նավթի և գազի որոշ պաշարներ կան նաև Հունգարիայում (Բալատոն լճից արևմուտք և 

Սեգեդ քաղաքի շրջանում), Լեհաստանում, Բուլղարիայում, Ուկրաինայում: 

Տարածաշրջանի հարավային, ավելի երիտասարդ ծալքավոր զոնայում, գտնվում են 

մետաղային հանածոների հիմնական պաշարները: Ուկրաինան հարուստ է սև և 

գունավոր մետաղներով (երկաթ, մանգան, նիկել, տիտան, բազմամետաղներ): Կարևոր են 

գունավոր մետաղների, հատկապես բոքսիտների (Հունգարիա), բազմամետաղների 

(Բուլղարիա, Ռումինիա, Լեհաստան), պղնձի  (Բուլղարիա) պաշարները: Զգալի է 

քիմիական հումքը, Լեհաստանն աչքի է ընկնում բնածին ծծմբի, կալիումական և կերակրի 

աղերի, Ուկրաինան և Ռումինիան`  կերակրի աղի խոշոր պաշարներով:  

  Արևելյան Եվրոպայի  երկրները ջրաէներգետիկ ռեսուրսներով  տարբեր 

ապահովվածություն ունեն: Վիճակն ավելի լավ է Դանուբի ավազանի երկրներում, 

Կարպատյան և Բալկանյան լեռների  շրջանում: 

  Անտառային ռեսուրսներով տարածաշրջանը միջին և թույլ ապահովվածություն ունի: 

Անտառածածկ է պետությունների տարածքի  1/5-ից մինչև 1/4-ը, Հունգարիայում` մոտ 15 

%-ը: Բացառությամբ Բելոռուսի անտառային ռեսուրսների շահագործումը սահմանափակ 

է, քանի որ անտառներն ունեն ջրապահպան, հողապաշտպան նշանակություն և 

նպաստում են հանգստի և զբոսաշրջության զարգացմանը: Գյուղատնտեսության 

զարգացման բնառեսուրսային նախադրյալները բավական բարենպաստեն: 

Տարածաշրջանի մակերևույթը բազմազան է, հյուսիսում գերակշռում են հարթավայրերը, 

իսկ մնացած շրջաններում լեռները: Ընդարձակ են Միջինդանուբյան և 

Ստորինդանուբյան դաշտավայրերը: Հողային ֆոնդի կառուցվածքը ենթաշրջանում 

ամբողջությամբ վերցրած բավականաչափ բարենպաստ է. վարելահողերը գրավում են 

տարածքի ավելի քան 2/5-ը, որոշ վայրերում` մինչև 4/5ը: Վարելահողերի ընդլայնման 

հնարավորությունները գործնականում սպառվել են: Ագրոկլիմայական ռեսուրսները 

նույնպես ընդհանուր առմամբ բարենպաստ են:  

Սև ծովափնյա շրջաններն ունեն մերձարևադարձային կլիմա: 

Ջերմային  ապահովվածությունը հյուսիսից հարավ ուղղությամբ մեծանում է, իսկ 

խոնավությունը` փոքրանում: Պոլեսիեի և Լեհական դաշտավայրերում շատ են 

ճահճացած հողերը: Գյուղատնտեսական հանդակների մոտավորապես կեսն այստեղ 

չորացման կարիք ունի: Միջինդանուբյան և Ստորինդանուբյան դաշտավայրերում, ուր 

բավական հաճախ են երաշտները, կատարվում է արհեստական ոռոգում: Ամենից շատ 

ոռոգելի հողեր կան Ռումինիայում (2,6 մլն. հա) և Բուլղարիայում (1,3 մլն. հա):  



Բնականպայմաններնընդհանուրառմամբնպաստավորենտրանսպորտիզարգացմանհամա

ր(բացառությամբ Կարպատների և Բալկանյան թերակղզու առանձին լեռնային 

տեղամասերի): Դանուբը` Սավա և Տիսա վտակներով, Օդրան, Վիսլան բավական 

ջրառատ են և տրանսպորտային կարևոր նշանակություն ունեն: Մեծ է Բալթիկ  և Սև 

ծովերի տրանսպորտային նշանակությունը: 

  Արևելյան Եվրոպայի տարածքը հայտնի է հանգստի և զբոսաշրջության զարգացման 

բնառեկրեացիոն ռեսուրսների մեծ ներուժով: Բնական գեղատեսիլ լանդշաֆտները ավելի 

քան 3500 կմ երկարությամբ աղի ջրով ավազոտ լողափերը (Սև և Ազովի ծովափը 3000 կմ, 

Բալթիկ ծովափը` 500 կմ) հանքային ջրերի առատությունը, հատկապես Չեխիայում 

(աշխարհահռչակ Կարլովի Վարին, Մարիանսկե Լազնեն), ինչպես նաև գետերն ու լճերը 

(մասնավորապես Բալատոնը), անտառածածկ լեռներն ու ազգային պարկերը կանխորոշել 

են ծովամերձ, լճամերձ և լեռնային հանգստի ու զբոսաշրջության շրջանների ձևավորումը: 

Դրան նպաստել է նաև բարենպաստ ՏԱԴ-ը, պատմամշակութային հուշարձանների 

առատությունը: Դրա հետ մեկտեղ, վերջին տասնամյակներում սրվել են շրջակա 

միջավայրի հիմնախնդիրները: Բնապահպանական բարդ իրավիճակ է ստեղծվել 

Սիլեզիայում, Դոնեցի ավազանում և տարածաշրջանի մետաղաձուլական, քիմիական և 

հանքարդյունահանման այլ կենտրոնների շուրջ: «Աղտոտ» արտադրությունները 

շարունակում են պահպանվել և զգալի վնաս հասցնել:  

 

Բնակչությունը 

  Բնակչության վերարտադրության վրա ամենից ուժեղ բացասական ազդեցություն 

ունեցել է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը: Հատկապես մեծ էին Լեհաստանի 

մարդկային կորուստները (6,5 մլն.): Լեհաստանում միայն մի համակենտրոնացման 

ճամբարում` Օսվենցիմում` աշխարհի 28 երկրից զոհվեց 4մլն. մարդ: Ներկայումս բոլոր 

երկրներին բնորոշ է բնակչության վերարտադրության առաջին տիպը, գրեթե բոլոր 

երկրներում տեղի է ունենում բնակչության նվազում: Նախկին Չեխոսլովակիայի 

փլուզումից հետո տարածաշրջանի երկրների ազգային կազմը համեմատաբար միատարր 

է դարձել, չնայած բոլոր երկրներում էլ կան ազգային փոքրամասնություններ: 

Լեհաստանում` ուկրաինացիներ, բելոռուսներ, սլովակներ, Չեխիայում` սլովակներ, 

հունգարներ, գերմանացիներ, լեհեր, Սլովակիայում` չեխեր, հունգարներ, Հունգարիայում` 

ռումիններ, գերմանացիներ, հորվաթներ, սերբեր, Ռումինիայում` հունգարներ 

(բնակչության 8 %-ը), գերմանացիներ, գնչուներ, հրեաներ, ուկրաինացիներ, հայեր, 

Բուլղարիայում` թուրքեր, գնչուներ, հայեր, ռուսներ: Արևելյան Եվրոպայի երկրների մեծ 



մասի միջև մշակութային կապերի զարգացմանը նպաստում է սլավոնական լեզուների 

նմանությունը: Ռումինիայում ազգամիջյան բարդ հարաբերություններ են առաջացել 

երկրի կենտրոնական շրջաններում, որտեղ զգալի թիվ են կազմում հունգարները: 

Բուլղարիայի համար կարևոր հիմնախնդիր է ողջ բնակչության 10 %-ը կազմող 

թուրքալեզու և մահմեդական բնակչության առկայությունը: Մոլդովայում ազգամիջյան 

հիմնախնդիրներ կան մոլդովացիների և ռուսալեզու բնակչության միջև: Սլավոնական 

ժողովուրդների մեծ մասը (ռուսներ, ուկրաինացիներ, բելոռուսներ, բուլղարներ օգտվում 

են սլավոնական տառագրությունից և լեզվով իրար մոտ են: Մյուս փոքրաթիվ մասն էլ 

(լեհեր, չեխեր, սլովակներ) օգտագործում են լատինական տառագրությունը: 

Տարածաշրջանում բնակչության տեղաբաշխումն աչքի է ընկնում հարաբերական 

հավասարաչափությամբ, նրա միջին խտության համար հատկանշական չեն շատ մեծ 

տատանումները: Արևելյան Եվրոպայի երկրներում քաղաքների ընդհանուր թիվն անցնում 

է 2,5 հզից: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո դրանց թիվն զգալիորեն 

ավելանում է,  քանի որ  շատ ավաններ ու գյուղեր վերածվում են քաղաքների, ինչպես նաև 

կառուցվում էին նոր քաղաքներ (Դունաույվարոշը` «Դանուբի նոր քաղաքը», 

Հունգարիայում, Դիմիտրովգրադը Բուլղարիայում և ուրիշներ): Գրեթե բոլոր երկրների 

քաղաքային տարաբնակեցման համակարգում գերիշխող դեր են խաղում մեծ 

քաղաքները, որոնց թիվն այստեղ անցել է հարյուրից: Դրանց մեջ հատկապես աչքի են 

ընկնում միլիոնանոց քաղաքներ Բուդապեշտը, Կիևը, Բուխարեստը, Վարշավան, 

Մինսկը, Սոֆիան, Պրահան, Լոձը, Խարկովը Օդեսան, Դոնեցկը և այլն: Ուրբանացման 

գործընթացը հանգեցրել է քաղաքային ագլոմերացիաների ձևավորմանը, հատկապես 

Ուկրաինայում և Լեհաստանում: Տարածաշրջանում գերակշռում են փոքր և միջին 

մեծության քաղաքները: Փորձ է արվում կարգավորել խոշոր քաղաքների աճը:  

Տնտեսությունը 

Արևելյան Եվրոպայի երկրներն իրենց զարգացման մակարդակով նկատելիորեն 

տարբերվում են միմյանցից և մեծ չափով Եվրոպայի մնացած տարածաշրջանների 

երկրներից: Ներկայումս զգալիորեն հաղթահարել են «անցումային տնտեսության» 

դժվարությունները: Այս երկրները դասվում են զարգացման միջին մակարդակի հասած 

երկրների թվին: Գերիշխող է տնտեսապես ակտիվ բնակչության զբաղվածությունն 

արդյունաբերության և գյուղատնտեսության մեջ և ցածր` ծառայությունների ոլորտում: 

Այսպես, տարածաշրջանի առավել բարձր մակարդակ ունեցող երկրում` Չեխիայում, 

ներկայումս  արդյունաբերության մեջ զբաղված է տնտեսապես ակտիվ բնակչության 40 

%-ը, գյուղատնտեսության մեջ` 4 և ծառայությունների ոլորտում` 56 %-ը: Բուլղարիայում 

համապատասխանաբար` 33, 10 և 57 %-ը և Լեհաստանում` 29, 18  և 53 %-ը: 



Արդյունաբերությունը: Երկար ժամանակ Արևելյան Եվրոպայի  երկրներում 

արդյունաբերության ձևավորման և տեղաբաշխման վրա ուժեղ է եղել բնառեսուրսային 

գործոնի ազդեցությունը: Տարածաշրջանի երկրների մեծ մասի վառելիքաէներգետիկ 

համալիրի հիմքը կազմում է ածխարդյունաբերությունը: 

 Աշխարհում չկա մեկ այլ  տարածաշրջան, որ տեղ գորշ ածուխը վառելիքաէներգետիկ 

ռեուրսների արդյունաբերության և սպառման մեջ այդպիսի մեծ դեր ունենա: 

Տարածաշրջանին բաժին է ընկնում նրա համաշխարհային հանույթի 1/3-ը: Գորշ ածուխն 

արդյունահանվում է գերազանցապես բաց  եղանակով և ամենից առաջ օգտագործվում է 

որպես վառելիք էլեկտրակայաններում: Քարածուխ ամենաշատ արդյունահանվում է 

Ուկրաինայում, Լեհաստանում և Չեխիայում: Նավթի և գազի արդյունաբերությունը քիչ 

թե շատ զարգացում է ստացել Ռումինիայում, որտեղ այն կենտրոնացված է 

նախակարպատյան ավազանի սահմաններում` Վալախիայում (Պլոեշտի, Պիտեշտի) և 

Տրանսիլվանիայում (Լուդուշ, Նադեշ): Քիչ քանակությամբ նավթ են արդյունահանում 

Ուկրաինան և Հունգարիան:  

  Տարածաշրջանի մյուս երկրներում նավթավերամշակման արդյունաբերությունը 

զարգացել է միջազգային նավթատարների ուղեգըծում և ծովային նավահանգիստներում, 

ուր հասնում է ներմուծվող նավթը: Օրինակ, Ուկրաինայի, Բելառուսի, Լեհաստանի, 

Չեխիայի, Սլովակիայի, Հունգարիայի գլխավոր նավթավերամշակող գործարանները 

կառուցվել են ՌԴ-ից եկող «Դրուժբա» միջազգային նավթամուղի գծի վրա: Բուլղարիան 

գազ է ստանում դարձյալ Ռուսաստանից: Արևելյան Եվրոպայի  երկրների 

էլեկտրաէներգիայի աշխարհագրությանը հատկանշական է ՋԷԿ-երի առավելագույն 

կողմնորոշումը դեպի  քարածխի և հատկապես գորշ ածխի ավազանները, դրանց մեծ 

մասում առաջացել են այդպիսի ՋԷԿ-երի ամբողջական «խմբակցություններ»: Դա 

հանգեցրել է ծայրահեղ բացասական բնապահպանական հետևանքների, ինչը 

հատկապես բնորոշ է գորշածխային ավազաններին: ՋԷԿ-երին բաժին է ընկնում ամբողջ 

էլեկտրաէներգիայի արտադրության 2/3-ից մինչև 9/10-ը: 1970-80-ական թթ. հատկապես 

Չեխիայում, Հունգարիայում, Բուլղարիայում մեծ ուշադրություն դարձրին ատոմային 

էլեկտրակայանների կառուցմանը` հատկապես գետաբերաններին ու ջրամբարների մոտ, 

կամ ծովափերին: Ամենախոշոր ԱԷԿ-ը` «Կոզլոդույը»  (4 մլն. կՎտ  հզորությամբ) 

գտնվում է Բուլղարիայում, Դանուբի ափին: Չեռնոբիլի ԱԷԿ-ի վթարից հետո 

արևելաեվրոպական երկրներում ատոմային էներգետիկայի զարգացման պլանները 

«սեղմվեցին»: Տարածաշրջանի երկրների ջրաէներգետիկ կարողությունն օգտագործվում 

է դեռևս ոչ լիակատար չափով: Առաջին հերթին դա վերաբերում է գլխավոր գետի` 

Դանուբի ավազանին: Ամենախոշոր ՋրԷԿ-ը` Ջերդապը (2,1 մլն. կՎտ հզորությամբ և 11 

մլրդ. կվտ ժ էլեկտրաէներգիայի արտադրությամբ) կառուցվել է Դանուբի վրա Երկաթե 



Դարպասներ կիրճում` Ռումինիայի և նախկին Հարավսլավիայի համատեղ ջանքերով: 

Բնակչության մեկ շնչին ընկնող էլեկտրաէներգիայի արտադրությամբ (2500-7000 կՎտ ժ) 

արևելաեվրոպական երկրները զգալիորեն ետ են մնում Եվրոպայի մյուս երկրներից: Դրվել 

է նաև էներգիայի ոչ ավանդական աղբյուրների օգտագործման սկիզբը: Օրինակ, 

Հունգարիան ունի երկրաջերմային էներգիայի մեծ պաշարներ, որը բավական լայնորեն 

օգտագործվում է բնակարանների, վարչական և արդյունաբերական օբյեկտների, 

ջրաբուժարանների, լողավազանների տաքացման համար: Երկրաջերմային էներգիայով 

տաքացվող ջերմոցների տարածքով այդ երկիրն աշխարհում գրավում է առաջին տեղերից 

մեկը: 

Արևելյան Եվրոպայի երկրներում, բացի  Ուկրաինայից, սև մետաղաձուլությունը չունի 

բավարար վառելիքահումքային բազա: Այդուհանդերձ 195060-ական թթ. գրեթե բոլոր 

երկրներում կառուցվեցին լրիվ ցիկլի խոշոր մետալուրգիական կոմբինատներ: 1990-ական 

թթ. սկզբին տարածաշրջանում առաջացան սև մետաղաձուլության մի քանի` նույնիսկ 

եվրոպական մասշտաբներով, բավականաչափ խոշոր շրջաններ, որոնք հարում են 

կոքսացվող քարածխի ավազաններին կամ կողմնորոշված են դեպի մետաղաձուլական 

հումքի և վառելիքի բեռնահոսքերը: Սև մետաղաձուլության կենտրոններ են Կրիվոյռոգը, 

Դնեպրոպետրովսկը, Ժդանովը, Մակեևկան, Զապորոժիեն (Ուկրաինա),  Կրակովը, 

Կատովիցեն (Լեհաստան), Օստրավան, Կլադնոն (Չեխիա), Կոշիցեն (Սլովակիա), 

Դունաույվարոշը, Միշկոլցը, Օզդը (Հունգարիա), Գալացը, Հունեդոարան (Ռումինիա), 

Կրեմիկովցին, Պեռնիկը (Բուլղարիա): Գունավոր մետաղաձուլության զարգացման 

համար տարածաշրջանում բնական նախադրյալները հիմնականում բարենպաստ են: Ընդ 

որում ծանր գունավոր մետաղների ձուլման գործարանները գլխավորապես 

տեղաբաշխված են հանքավայրերի, իսկ ալյումինինը` էլեկտրակայանների մոտ: 

Գունավոր մետաղների արտադրությամբ աչքի են ընկնում Ուկրաինան, Լեհաստանը, 

Հունգարիան, Բուլղարիան և Ռումինիան: Արտադրանքի արժեքով և զբաղվածների թվով 

մեքենաշինությունը տարածաշրջանում գրավում է առաջատար տեղ: Երկրների մեծ 

մասում այն ամենից առաջ ձգտում է դեպի խոշոր քաղաքներն ու քաղաքային 

ագլոմերացիաները, իսկ Չեխիայում` նաև փոքր և միջին մեծության  քաղաքները: Այն 

հայտնի է «Շկոդա» գործարանների համալիրով, Հունգարիան թողարկում է «Իկարուս» 

ավտոբուսներ (Բուդապեշտի մոտ Չեպել կղզում) և «Պանոնինա» մոտոցիկլետներ: 

Բազմաճյուղ մեքենաշինությամբ, նավաշինությամբ, աչքի են ընկնում Լեհաստանը, 

Ուկրաինան: Վերջին երկու տասնամյակներում արևելաեվրոպական երկրներում 

ստեղծվել են արևմտյան վերազգային մոնոպոլիաների դուստր ձեռնարկություններ 

(օրինակ` Հունգարիայում ճապոնական «Սուզուկի» ավտոմեքենաների, ֆիննական 



«Նոկիա» հեռախոսների և այլն): Արևելյան Եվրոպայի երկրների քիմիական 

արդյունաբերությունը նախկինում կողմնորոշվում էր գլխավորապես դեպի տեղական 

հանքային հումքը` քարածուխը և գորշ ածուխը, կալիումական և կերակրի աղը, և միայն 

Ուկրաինայում`  գերազանցապես դեպի նավթն ու բնական գազը: Կարևոր գործոն է 

դարձել ներմուծվող նավթը: Օրինակ` նավթաքիմիական արդյունաբերության խոշոր 

շրջան է  առաջացել Լեհաստանում, Վիսլայի ստորին հոսանքի ուղղությամբ (Բիդգոշչ, 

Տորուն, Պլոցկ), Բելառուսում (Նովոպոլոցկ), որի ձեռնարկությունները հումք ստանում են 

ՌԴ-ից: Տարածաշրջանում նոր նավթաքիմիական կոմբինատների մեծ մասը 

(բացառությամբ Ռումինիայի) տեղադրված է «Դրուժբա» միջազգային նավթամուղի 

ճանապարհին և ծովային նավահանգիստներում ` նավթավերամշակող գործարաններին 

կից: Թեթև արդյունաբերությունն Արևելյան Եվրոպայի երկրներում մեծ զարգացում է 

ստացել: Դա առաջին հերթին վերաբերում է տեքստիլ արդյունաբերությանը, որը դեռևս 

XVIII-XIX դդ. ծնունդ առավ տեղական  հումքի (բուրդ, վուշ)  հիման վրա, բայց 

այնուհետև անցավ գլխավորապես ներմուծվող բամբակի վերամշակմանը: Տեքստիլ 

արդյունաբերության խոշորագույն կենտրոնը Լոձն է: Թեթև արդյունաբերության մյուս 

ճյուղերից Արևելյան Եվրոպայում առավել զարգացում են ստացել կաշվի-կոշիկի և 

ապակյա-կերամիկական արդյունաբերությունը: Զլին քաղաքում (Չեխիա) է գտնվում 

ամենախոշոր կոշիկի գործարանը` «Սվիտը», որը տարեկան արտադրում է 65 մլն. զույգ 

կոշիկ: Կոմբինատին կից գործում է կոշիկի աշխարհում համարյա ամենամեծ 

թանգարանը, որտեղ կա 3 հզ. նմուշ: Հյուսիսային Չեխիան հռչակված է ապակու 

արտադրությամբ, հարավայինը` մատիտի: Նրա  աշխարհահռչակ «Կոխի-նոր» մատիտի 

ֆաբրիկան օրական թողարկում է  21 աստիճանի պնդության և 24 գույնի ավելի քան 1 մլն. 

մատիտ, իսկ արտադրանքն հայտնի է աշխարհի ավելի  քան հարյուր երկրում: Ռումինիան 

հռչակված է նաև կահույքի արդյունաբերությամբ: Բոլոր երկրներում էլ զարգացման 

համեմատաբար բարձր մակարդակի է  հասել սննդի արդյունաբերությունը: Չեխիան 

առանձնանում է նաև գարեջրի արտադրությամբ, Ուկրաինան` շաքարի, բուսական յուղի, 

Մոլդովան, Հունգարիան` գինիների, Լեհաստանը` անասնապահական մթերքների: 

Արդեն  660 տարի գոյություն ունեցող չեխական գարեջրագործությունն ունի 

համաշխարհային համբավ: Գարեջուրն այդ երկրում դարձել է ազգային խմիչք` շնորհիվ 

երկրի արևմտյան մասում աճեցվող բարձրորակ գայլուկի (հմուլ) և գարու հատուկ 

տեսակներից ստացվող ածիկի: Արևելյան Եվրոպայի երկրների  տնտեսության 

աշխարհագրական պատկերն առաջին հերթին որոշվում է չորս տասնյակ 

արդյունաբերական շրջանների և 150 արդյունաբերական հանգույցների առկայությամբ:  

Գյուղատնտեսությունը: Գյուղատնտեսության մասնագիտացումն աչքի է ընկնում մեծ 

բազմազանությամբ, բայց չնայած դրան, կարելի է առանձնացնել հետևյալ տիպերը: Միջին 



Եվրոպական տիպին պատկանում է Չեխիայի, Սլովակիայի, մասամբ էլ Լեհաստանի և 

Բելառուսի գյուղատնտեսությունը: Դրան բնորոշ են անասնապահության 

գերակշռությունը, ինտենսիվացման ավելի բարձր մակարդակը: Այդ երկրներում է 

կենտրոնացված տարեկանի, կարտոֆիլի, մսի, ձկան, գարեջրի հիմնական 

արտադրությունը: Բալկանյան տիպին պատկանում է Ռումինիայի, Բուլղարիայի, 

Մոլդովայի և մասամբ Հունգարիայի գյուղատնտեսությունը: Դրան բնորոշ են 

բուսաբուծության գերակշռությունը անասնապահության նկատմամբ, հացահատիկի, 

խաղողի, մրգատու այգիների, ոռոգելի հողերի ավելի բարձր բաժինը: Այստեղ է 

կենտրոնացված ցորենի, եգիպտացորենի, բուսական յուղի, բանջարեղենի, մրգերի, 

խաղողի, ծխախոտի, եթերայուղային մշակաբույսերի հիմնական արտադրությունը: 

Վարդի յուղի արտադրությամբ (Կազանլիկի հովիտ) և արտահանությամբ Բուլղարիան 

աշխարհում գրավում է առաջին տեղը:  1 կգ վարդի յուղ ստանալու համար պետք է մշակել 

1,5 մլն. վարդի ծաղիկ: Բուլղարիան աշխարհի ծխախոտի խոշորագույն 

արտահանողներից է, արտահանում է նաև լոլիկ, բանջարեղեն և պտուղների 

պահածոներ: Սևծովյան տիպին են պատկանում  Ուկրաինայի, Ռումինիայի, Բուլղարիայի 

ծովամերձ զոնաների գյուղատնտեսությունը, որտեղ աճեցնում են մերձարևադարձային 

մշակաբույսեր  (թուզ, ցիտրուսներ, եթերայուղատու բույսեր): Տրանսպորտը : Արևելյան 

Եվրոպայի տրանսպորտային  համակարգը ձևավորվել է երկարատև ժամանակաշրջանի 

ընթացքում: Տարածաշրջանում առաջնայինը երկաթուղային տրանսպորտն է: Գլխավոր 

մայրուղիները ձգվում են արևմուտք-արևելք ուղղությամբ: Երկաթուղային հանգույցներ 

են Կիևը, Վարշավան, Մինսկը, Բուդապեշտը, Պրահան, Բելգրադը, Բուխարեստը: 

Ջրային տրանսպորտի զարգացման համար ամենամեծ նշանակություն ունեն  ծովային 

նավահանգիստները, որոնք օգտագործվում են նախ և առաջ որպես միջազգային առևտրի 

գլխավոր դարպասներ: Նավագնացության համար գետերից առավել մեծ նշանակություն 

ունեն Դանուբը, Դնեպրը և Օդրան: Դանուբի նավագնացության պայմանները 

հատկապես բարելավվեցին Երկաթյա Դարբասներում ջրահանգույցի կառուցումով, իսկ 

Դանուբ-Սև ծով նոր ջրանցքը Ռումինիայում (64 կմ երկարությամբ) 400 կմ-ով կրճատեց 

գետից ծով ճանապարհը: Տարածաշրջանի երկրներից ծովային ամենամեծ առևտրական 

նավատորմն  ունի Ռումինիան` 4 մլն բր.-հաշվ. տ, նրան հաջորդում են Լեհաստանը, 

Ուկրաինան և Բուլղարիան: Արագ է զարգանում ավտոմոբիլային տրանսպորտը, որի 

նշանակությունն ավելի մեծ է լեռնային ռելիեֆ ունեցող Սլովակիայի, Ռումինիայի համար: 

Սպասարկման ոլորտի զարգացման մակարդակով Արևելյան Եվրոպան զիջում է 

Եվրոպայի մյուս տարածաշրջաններին: Այդուհանդերձ զգալի հաջողություններ են 

արձանագրվել կրթության, գիտության, տեխնիկայի, առողջապահության և բնակչության 

ռեկրեացիոն սպասարկման ճյուղերում:  



  

 

 


