
НОРВЕГИЯ

Кристиян Илиев, 11. Б клас



Норвегия

• Географско положение и обхват

• Природни условия и ресурси

• Демографско особености

• Стопанство и стопански отрасли

• Проблеми в държавата

• Концепция за устойчиво развитие

• Интересни забележителности



Географско положение и обхват

Кралство Норвегия е конституционна монархия в Северна Европа, която заема 
западната част от Скандинавския полуостров. Граничи с Швеция, Финландия и Русия. 
Столицата й и Осло. Площта ѝ е 385 207 km². Страната е най-северната в Европа.



Природни условия

Норвежката брегова линия е една от най-дългите в света и е разчленена на множество фиорди 
(дълбоки прорязъци от вода, появили се след Ледниковата епоха.) и над 50 000 острова. Норвегия е 
доминирана от планини с разнообразни форми, създадени от праисторически глетчери. Поради 
влиянието на течението Гълфстрийм, в Норвегия има по-високи температури и повече валежи от 
нормалните на тези ширини. Тук има четири добре осезаеми сезона с по-студена зима и прохладно 
лято. Най-северните части на страната имат субполярен климат, а Свалбард има полярен климат.



Ресурси

Страната е богата на природни ресурси 
като петрол, хидроресурси, рибно 
богатство, гори, минерали. Залежите на 
петрол и природен газ са открити в 
норвежкия участък на Северно море. Само 
Саудитска Арабия и Русия изнасят повече 
нефт от Норвегия. В момента странат 
осигурява 40% от суровия нефт и 20% от 
природния газ на Западна Европа. Рибните 
продукти са вторият основен компонент на 
износа.



Демографски особености

Норвегия има население от около 5,4 млн. души (2020 
г.)

Етнически повечето норвежци са от северногермански 
(нордически) произход. Саамите, коренните жители на 
Норвегия, традиционно населяват северните части на 
Норвегия, Швеция, Финландия и Русия.

През последните години имиграцията допринася до 
голяма степен за демографския растеж; около 8% 
процента от населението са имигранти. От 1 януари 
2005 г. Норвегия приема много малък брой чужденци 
и ги репатрира, колкото се може по-бързо. Най-
многобройни са пакистанците, иракчаните, 
виетнамците и сомалийците.



Стопанство

Норвегия е много високо развита индустриална страна, с 
отворена, насочена към експорта икономика. Страната е една 
от най-богатите в света. 

Сред факторите за икономическия прогрес са запасите от 
нефт и газ, открити по бреговете на Норвегия, както и 
близостта до западноевропейските пазари. Годишните доходи 
от продажба на петрол са 40 млрд. щатски долара. Повече от 
половината от норвежкия експорт е от този сектор. За да се 
предотврати инфлация харченето на печалбите от нефтената 
промишленост е ограничено. Значима част от излишъка е 
инвестиран в независим фонд, оценяван на 400 до 500 млрд. 
щатски долара през 2009 г.



„Проблеми“ в страната

Богатството в Норвегия не се набива така на очи както в Бевърли Хилс или 
Дубай, но благосъстоянието на хората е факт и се усеща навсякъде в страната. Из 
столицата Осло се виждат почти само скъпи автомобили, а в пристанището на 
котва стоят луксозни яхти. Да не говорим, че няма нищо по-нормално от това 
средният норвежец да си има вила в планината или на морето.

Парите за всичко това идват от управлявания от държавата петролен фонд, в 
който се събират приходите от находищата на петрол и природен газ. 
Благодарение на тези пари Норвегия може да си позволи да инвестира в 
следващите поколения. Печалбите от петрола ѝ помагат освен това да поддържа 
най-голямата в света държавна пенсионна каса.



„Проблеми“ в страната

Дaнъчнaтa cиcтeмa в Hopвeгия oблaгa c дaнъĸ вceĸи paбoтeщ 
гpaждaнин в мoмeнтa нa пoлyчaвaнeтo нa пpиxoдитe. Toecт пpи 
пoлyчaвaнe нa бpyтнa зaплaтa oт 1000 eвpo ce yдъpжaт вcичĸи 
дължими дaнъци ĸъм дъpжaвaтa и ти пoлyчaвaш 800 eвpo чиcтo 
нa pъĸa. Hopвeжĸaтa дъpжaвa пoдapявa дaнъĸa oт мeceц 
дeĸeмвpи нa вcичĸи paбoтeщи гpaждaни ĸaтo ĸoлeдeн бoнyc. 
Taĸa вcичĸи Hopвeжци пoлyчaвaт 13 зaплaтa, зaщoтo “пapи имa” 
в тяxнaтa дъpжaвa. Имa пapи зa вcичĸo, зa здpaвeoпaзвaнe, зa 
ĸyлтypa, зa oбpaзoвaниe, зa пътищa и инфpacтpyĸтypa. Дyпĸи пo 
пътищaтa нa Hopвeгия нямa.



Концепция за устойчиво развитие

24% от всички 
автомобили в 
страната са с 
електрически 
двигатели, 
което е най-
високият 
процент от 
всички държави 
в света.



Концепция за устойчиво развитие

Eдна от най-големите организации в сферата на околната среда в Норвегия –
Фондация Белона, представи своите изследвания и технологии за намаляване на 
разходите за производство на биомаса в морето, продукти за храни, фуражи, 
енергия и суровини за промишлеността и селското стопанство, разработени в 
рамките на проект "Океанска гора". Проектът има за цел, също така да разработи 
и установи нови форми на производство на биомаса, свързани с аквакултурите, 
като в същото време открие решения за въздействието на аквакултурата върху 
околната среда.

Текущо фондацията работи и по проекти за качество на атмосферния въздух, 
кръговата икономика и повишаване на ресурсната ефективност, от които ИПУРИ 
ще заимства ноу-хау, технологии и експертиза.



Концепция за устойчиво развитие

Скандинавската служба по архитектура и архитектите от “Haptic” 
предвиждат планове за град до летище Осло, Норвегия, който ще бъде 
захранван само и единствено от собствена енергия. Градът е предназначен 
като пилотен проект за град с технологична насоченост. Зелената технология 
ще бъде използвана, за да се запазят въглеродните емисии на града възможно 
най-ниски. Плановете включват електрически автомобили без шофьор, 
автоматизирано осветление и интелигентни технологии за услуги като 
мобилност, отпадъци и сигурност. Използвайки сигурни стратегии за 
градоустройство, съчетани с най-новите технологични постижения, 
архитектите от  “Haptic”  ще създадат зелен, устойчив град на бъдещето.



Концепция за устойчиво развитие



Интересни забележителности

Норвежко море

Тролтунга –

езикът на 

трола



Интересни забележителости

Лофотенските острови

Атлантическият път



Интересни забележителности

Тронхайм
Градът Берген
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