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Тема. Особливості економіки країн 

Америки 
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  Економіка країн Америки полягає в значних економічних контрастах між окремими 

країнами й регіонами, а також домінуванні США. 
 США та Канада – високорозвинуті держави, які посідають провідні місця за 

виробництвом продукції обробної, добувної промисловості, с/г, є найбільшими у світі 
виробниками та постачальниками різноманітних послуг. 

 Багатопрофільну економіку мають НІК – Бразилія, Мексика, Аргентина. А також Чилі, 
Колумбія, Перу та Еквадор. 

Високорозвинуті країни (2) 

•США 

•Канада 

Країни, що розвиваються 

•Нові індустріальні країни (Бразилія, Мексика, Аргентина) 

•Нафтодобувні країни (Еквадор і Венесуела) 

•Дрібні острови 11 (Багамські Острови, Барбадос, Ямайка…) 

•Країни великого потенціалу (Чилі, Перу, Колумбія, Уругвай, Гайана, 
Суринам, а також країни Американського Перешийку.) 

• Найменшрозвинуті країни (Гаїті ) 
 

 

 
Країни з плановою економікою  

•Куба 



Особливості економіки країн Америки 
 Особливістю економіки Куби, Венесуели та Болівії є провідна 
роль держави  в економічному житті, обмеження приватного 
сектору. 

 Країни Центральної Америки та Карибського басейну 
спеціалізується на розвитку сфери послуг (передусім туризму) 
та с/г. 

 Американські корпорації створили в багатьох регіонах велику 
кількість підприємств. Найбільші з них: “Дженерал Моторз”, 
“Форд Мотор Компані”, “Ексон  Мобайл”, “Ай-Бі-Ем”, “Кока-
кола” та інші. 



Особливості економіки країн Америки 
 Останнім часом спостерігається феномен розвитку 
латиноамериканських ТНК і посилення їх ролі в системі 
світогосподарських зв’язків. До найбільших з-поміж них 
належать CEMEX (Мексика, цемент), Petroleo 
Brasileiro (Бразилія, нафта), America Movil і Telefonos De 
Mexico (Мексика, телекомунікації), Petroleos De Venezuela 
(Венесуела, нафта), Metalurgica Gerdau (Бразилія, метали), 
FEMSA, Gruma і Grupo Bimbo (Мексика, харчова 
промисловість).  



Первинний сектор господарства 

Первин́ний сеќтор господарства  — галузі 
економіки, продукти яких здебільшого є 
сировиною для інших галузей. 



Провідні виробництва добувної 
промисловості 

Назва виробництва Країна  

Нафтогазова 
США, Канада, Венесуела, Мексика, 
Еквадор, Тринідад і Тобаго 

Вугільна  США, Канада, Бразилія 

Видобуток залізних і марганцевих руд США, Канада, Бразилія 

Видобуток  мідних руд 
Чилі (18% світового видобутку), Перу, 
Мексика 

Видобуток срібла, свинцево-
цинкових руд 

Мексика, Канада, Перу 

Видобуток  уранових руд Канада, Бразилія 

Видобуток  олов'яних  руд Болівія, Бразилія 

Видобуток  золота США, Канада, Колумбія, Мексика 

Видобуток бокситів 
Ямайка, Суринам, Гаяна, Домініканська 
Республіка 

Видобуток коштовного та 
напівкоштовного каміння 

Бразилія, Колумбія, Мексика 



Сільське господарство 
США та Канада повністю забезпечують власні потреби у сільгосппродукції та 
є її великими експортерами. 

 У Центральній і Південній Америці площі орних земель становлять лише 6,2 
% території.  

Плантації спеціалізуються на вирощуванні певних експортних культур: кави, 
какао, цукрової тростини, тютюну, гевеї та інших. Латифундії – це великі 
ділянки землі, що є власністю поміщика, який здає їх в оренду селянам.  



Сільське господарство 
Тваринництво 

 Скотарство 

 Свинарство 

 Вівчарство 

 Птахівництво 

 Розведення 
лам, альпак 

 



 Тваринництво Центральної і Південної Америки має 
переважно інтенсивний характер і м’ясне спрямування.  
Безперечними лідерами за експортом цієї продукції є 
Аргентина та Уругвай. Зокрема, на них припадає 10 % 
світового експорту яловичини, а за поголів’ям овець та 
настригом вовни Аргентина є однією з провідних країн світу.  
В гірських районах Перу, Еквадору, Болівії розводять заради 
вовни лам та альпак. 



Рослинництво 

 Споживчий сектор: кукурудза, маніок, банани, 
картопля, квасоля. 

 Високотоварний сектор (зорієнтований на експорт):  

 цукрова тростина – Куба, Бразилія, Мексика; 

 кава – Бразилія, Колумбія; 

 какао – Домініканська Республіка, Бразилія, Еквадор; 

 банани – Еквадор, Нікарагуа, Панама 

 бавовник – Мексика, Бразилія, Парагвай; 

 пшениця – Аргентина 

 орхідеї та інші квіти - Колумбія 



Експорт сільгосппродукції 
Бразилія є світовим лідером за обсягом 
експорту яловичини 
США, Бразилія та Канада належать до 
світових лідерів з виробництва та експорту 
свинини 
До десятки провідних експортерів пшениці 
входять Канада, США, Аргентина і Мексика 
Кукурудзи – США, Бразилія,  
Аргентина і Мексика;  
Сої – Бразилія, США, Аргентина 



Важливе місце в економіці Канади, Бразилії, США, Чилі, 
Аргентини відіграють ліси. 
В умовах екваторіального лісу основними напрямами його 
використання є збирання хінної кори, листя чагарнику коки, 
чаю мате, збирання латексу гевеї.  
В екваторіальних лісах росте багато видів пальм, плоди яких 
дають харчові та технічні олії.  
Чверть заготовленої деревини має товарне 
значення (заготівля цінних порід дерев на експорт), інша – 
споживається у вигляді дров. Деревообробка розвинута 
слабо.  
     Активно використовуються ліси помірного поясу Канади 
та США. В Канаді, до того ж ліс забезпечує значну частку в 
експорті. 

Лісове господарство 



Рибальство та аквакультура 
Головними об’єктами морського промислу є оселедці, окунь, тунець, 
скумбрія, акули, ракоподібні (креветки, лангусти), молюски (устриці, 
мідії). Побудовані на іноземному капіталі спеціалізований флот та 
переробні заводи виготовляють на експорт до США, країн Європи та 
Японії риб’яче борошно і риб’ячий жир.  
Важливе значення має рибальство в економіці Канади, Еквадору, 
Аргентини, Мексики, Бразилії, Чилі і Перу. Мексика є відомим 
експортером креветок.  
Аквакультура розвинена у: Канаді, США, Мексиці, Чилі, Бразилії. У 
Нікарагуа на фермах розводять морських черепах і крокодилів.  



Вторинний сектор економіки 
Вторинний сектор економіки – це 
галузі економіки, що створюють 
закінчений, готовий до споживання 
продукт 



Електроенергетика 
30% світового виробництва, із них 23% - США, Канада, Бразилія. 
Електроенергетика в країнах Америки розвивається неоднаково. В минулому 
в енергобалансі переважали теплові електростанції. Міст США, Канади,  
Бразилії, Мексики, Аргентини. 

ТЕС. Їх 
частка донині є 

високою на 
островах 

Карибського моря, 
у Мексиці, США, 

Еквадорі.  

ГЕС. 60 % електроенергії регіону. 
Парагвай – 100 %, Бразилія – 89 
%, Венесуела – 69 %, Канада – 63 

%. З 20 найпотужніших ГЕС 
світу половина працює в 
Америці. На материках 

працюють найбільші 
гідрогенеруючі компанії світу: 

Eletrobas (Бразилія), Hydro-
Quebec та BC Hydro (Канада), 

USCE та US Bureau of 
Reclamation (США), Edelca 

(Венесуела).  

АЕС. Атомні 
електростанції 
збудовано біля 

великих міст США, 
Канади, Бразилії, 

Мексики, 
Аргентини. 



Металургія 
• Найбільші комбінати з повним циклом виробництва діють у 

США, Бразилії, Мексиці, Канаді, Аргентині. Чорна металургія 
працює переважно на внутрішній ринок. Експортне значення 
вона має в Бразилії та США. 

Чорна 

• Провідним виробництвом є мідна промисловість. В Америці 
виплавляється 54,7 % міді світу.  

• Кольорова металургія є провідним виробництвом у Чилі, Перу 
та Болівії. Її основною продукцією є мідь (Чилі, Перу, 
Мексика), свинець та цинк (Перу, США, Канада, Мексика), 
олово (Болівія), срібло (Мексика, Перу), алюміній (Канада, 
США, Бразилія, Венесуела, Аргентина, Суринам). В Ямайці, 
Гайані,  Домініканській Республіці розвинуто 
виробництво глинозему з бокситів. 

кольорова 



Машинобудування 

 Машинобудування посіло провідну роль в економіці регіону. 

 Розвиток нерівномірний й не має значних конкурентних переваг (окрім 
США).  

 Автомобілебудування, електроніка і електротехніка розвиваються 
переважно завдяки присутності іноземних ТНК. 

 Головне значення має автомобілебудування, 58,4 % продукції якого в 
регіоні припадає на США.  

 В інших країнах дочірні автоскладальні підприємства випускають 
автомобілі європейських, японських марок та марок США.  

 У Мексиці завдяки її членству в НАФТА і безмитному доступу на ринок 
США розташовано автоскладальні виробництва зарубіжних ТНК.  



Машинобудування 
 Суднобудування розвинуте на морських узбережжях в США, 

Канади, Бразилії, Аргентині, Перу, Чилі, Колумбії, Венесуелі, 
Гайані, на Кубі.  

  Авіабудування розвивається в США, Канаді, Бразилії, Аргентині, 
Чилі. Випускають літаки різного призначення та гелікоптери.  

  Помітно зросла роль електротехніки та електроніки. 
Підприємства представлено складальними заводами, 
збудованими американськими та японськими компаніями в 
Мексиці, Бразилії, Аргентині.  

 Бразилія посідає 3-тє місце у світі за забезпеченням власних 
потреб в обчислювальній  

 техніці, є світовим лідером з  
 продажу комп’ютерних  
 програм для автоматизації  
 банківської сфери.  
 Потужний військово- 
 промисловий комплекс  
 склався в США, Бразилії,  
 Аргентині, Чилі.  



Хімічна промисловість 
Основну частину продукції хімічної 

промисловості становлять товари побутової хімії 
(мийні засоби, предмети санітарії, гігієни тощо), 
а також мінеральні добрива, пластмаси, хімічні 
волокна, фармацевтика, лакофарбові матеріали. 
Найбільший спектр виробництвав США, Канаді, 
Бразилії, Мексиці, Аргентині, Чилі, Перу, 
Венесуелі, Колумбії, на Кубі. 



Легка та харчова промисловість 
Важливе значення має – текстильна промисловість. На 

власній сировині працюють бавовняна (Бразилія, Мексика) та 
вовняна (Аргентина, Уругвай) промисловість.  

 Для країн Америки експортне значення мають виробництво 
борошна, м’яса, сигар, молочних та рибних консервів, 
консервованих ананасів, фруктових соків, конфітюрів з 
тропічних фруктів, томатної пасти, цукру з тростини, 
екзотичних напоїв (рому, текіли) тощо. Бразилія забезпечує 80 
% світового експорту апельсинового соку та концентрату.   



Третинний сектор 

Третинний сектор економіки – 
економічна діяльність пов’язана з 
послугами.  

 



Банківсько-фінансовий сектор 
Домінуюча роль належить США. 

Головний центр фінансової та ділової 
активності – Нью-Йорк, інші центри 
світового значення: Сан-Франциско, 
Бостон, Чикаго, Х'юстон, Торонто, 
Монреаль, Сан-Паулу, Лос-Анджелес, 
Мехіко, Буенос-Айрес. 

Стрімко розвиваються фінансові установи 
Бразилії й Мексики.  



Освіта та наука 
Освітні центри Канади і США  

вважаються найкращими в світі: до 500 
найкращих ВУЗів планети входять 137 навчальних 
закладів США та 19 Канади. 

Всесвітньо відомими є Гарвардський, Стенфордський, 
Прінстонський, Єльський, Чиказький університети, 
Університет Торонто, Університет  
Британська Колумбія.  

 



Туризм  Третій за масштабами 
туристий регіон світу. 

 Багата природна та 
культурно-історична 
спадщина. 

 Найбільша кількість 
туристів прибуває в США, 
Канаду, Мексику, 
Бразилію. 



Транспорт 
Нерівномірність розвитку: найгустіша мережа 
автомобільних та  залізничних шляхів між США, 
Канадою, Мексикою. 

Найбільші морські порти: Лос-Анджелес, Ванкувер, 
Нью-Йорк, Філадельфія, Саванна, Колон (Панама), 
Сантус (Бразилія). 

Одним з найважливіших транспортних водних 
шляхів міжнародного значення є Панамський канал. 

Країни “зручного прапору”: Панама, Багамські 
острови, Антигуа і Барбуда. 



Транспорт 
Із 30-ти найбільших у світі аеропортів-хабів 12 
розташовано в США Аеропорти: Гартсфілд-
Джексон (Атланта), О‘Хара (Чикаго), Лос-Анджелес, 
Даллас. В Канаді – Монреаль, Ванкувер, в Бразилії – 
Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро. 



Транспорт 
Найбільші 
трансконтинентальні 
магістралі регіону – 
Панамериканське шосе 
довжиною 30 тис. км. та 
Трансамазонське шосе, 
довжиною майже 5,5 тис. 
км. 



Транспорт 

 Помітного розвитку набув трубопровідний 
транспорт. До топ-10 світових лідерів за 
протяжністю трубопроводів увійшли 
США, Канада, Мексика, Аргентина.  

     У гірських районах Анд використовують 
гужовий та в’ючний транспорт – коней, 
мулів, а у подекуди й лам.  


