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Съвременно гeопространство

Белгия, Нидерландия и Люксембург се намират
в западната, приатлантическа част на Европа. С най-
голям териториален потенциал се отличава Нидер-
ландия (41 500 км2), а с най-малък – Люксембург (2
600 км2), който единствен е без морски излаз и гра-
ничи с Белгия, Германия и Франция.

Нидерландия се простира от устието на р. Емс
до хълмовете на Артоа и от Северно море до плато-
то Лимбург и ниските планини Ардени. Бреговата
линия на страната е дълга около 1200 км. Към ней-
ната територия принадлежат Западнофризийските
и Зееландските острови. Между Западнофризийс-
кия архипелаг и континенталната част на страната
се намира заливът Зюдерзее (Едмонтово море), прег-
раден с дига, дълга 40 км, и превърнат в затворен
воден басейн – Айсълмеер. С течение на времето
са изградени полдери (обработваема земя) с обща
площ 2000 км2. Продължението на Зюдерзее – Ва-
дензее, също се пресушава. Страната граничи с
Германия и Белгия и притежава две отвъдморски

С Т Р А Н И Т Е  О Т  Е С

БЕНЕЛЮКС – КУЛТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКО
И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Фиг. 1. Бенелюкс – териториален обхват и състав
Fig. 1. Benelux: territorial scope and constitution

Бенелюкс е икономическа организация, която включва Белгия, Нидерландия и Люксембург. Об-
щата й площ е 74 600 км2, а броят на населението – 27 млн. д. (2007). Обединението е създадено на 5
септември 1944 г., когато трите страни премахват митническите ограничения помежду си. Преди това – на
25 юли 1921 г., Белгия и Люксембург създават икономически съюз, към който по-късно се присъединява и
Нидерландия. Появата на Бенелюкс става факт на 1 януари 1948 г. Заедно с други три държави (Франция,
Италия и ФРГ) субрегионът е в основата на бъдещата единна европейска общност. През 1949 г. Бенелюкс
става член на военно-политическата организация НАТО. Днес пространството, което заемат Белгия, Ни-
дерландия и Люксембург (фиг.1), е една силно урбанизирана и високоиндустриализирана територия с
комплексно развито стопанство, представляваща от историко-географска, културно-политическа и соци-
ално-икономическа гледна точка доста интересно явление.
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територии в Карибско море – Нидерландските Ан-
тили и Аруба.

Белгия е с площ 30 500 км2 и освен с Нидерлан-
дия и Люксембург граничи с Франция и Германия,
като има ограничен морски излаз. Трите страни се
отличават с благоприятно търговско и транспортно
географско положение.

За страните от субрегиона е характерен низин-
но-равнинният релеф. 40 % от територията на Ни-
дерландия е под морското равнище, а половината
от нея е на нивото на морето, поради което тези
области често се заливат от морски води. Макси-
малната височина на Нидерландия е при Ваалсер-
бег (321 м) - най-южната точка на страната. В юго-
източната провинция Лимбург се срещат отделни
хълмове с височина около 100 м. Някои части (Хо-
ландия, Флеволанд) са осушени и превърнати в пло-
дородни земи (полдери). Ниските области са защи-
тени чрез диги и морски стени.

По-голямата част от Белгия е заета от крайб-
режната низина Фландрия и централната равнина
Кампина (вж. и с.40). Фландрийската низина се със-
тои главно от пясъчни дюни и полдери, а Кампина –
от плодородни долини и гъста мрежа от канали. Най-
високата точка в страната – връх Ботранж (694 м),
се намира в Ардените. Те са разположени в югоиз-
точната част и представляват гориста и скалиста
планина, която продължава на територията на Се-
верна Франция и Люксембург.

Малкото херцогство Люксембург е предимно
хълмиста равнина (Ослинг), която достига на север
Ардените, където се намира и най-високата точка –
връх Бургплац (565 м). На юг е хълмистата плодо-
родна област Гутланд ( 2/3 от площта на страната).
Тя се отличава с висока урбанизираност и силно
развито стопанство.

Нидерландия е сравнително богата на нефт и зе-
мен газ, а Белгия е бедна на полезни изкопаеми.
Откриват се отделни находища на каменни въглища,
оловно-цинкови и железни руди. В тази част на Ев-
ропа, поради западния пренос на въздушни маси, гос-
подства умереноокеанският климат. Той се отлича-
ва с висока влажност и малка годишна температур-
на амплитуда. В Нидерландия летата са хладни, а
зимите – меки, като годишната сума на валежите е
значителна. Климатът в Белгия е по-прохладен и вла-
жен, а температурната амплитуда е по-висока. Люк-
сембург се намира на прехода между океанския и
континенталния климат. Средните температури са
подобни на тези в Белгия, но валежните количества
са по-малки. Речната мрежа е гъста, като за Нидер-
ландия голямо транспортно значение имат Рейн,
Шелда, Ваал и Маас. В Белгия главни реки са Схел-
де (Еско) и Мьозел (Маас), като по бреговете им са
разположени някои от най-големите градове в стра-
ната – Турне, Гент (Ганд), Антверпен (Анверс), Ли-

еж, Намюр (Намен). Долината на река Маас (Мозел)
в Люксембург е един от най-прочутите винопроизво-
дителни райони в Европа. Други важни реки са Оур и
Алзет. Пълноводието на реките и многобройните ка-
нали, които ги свързват, са характерно явление за
тази част на Европа. Почвите са преовлажнени, като
най-типични са алувиално-ливадните. В Белгия пре-
обладават горски почви, по крайбрежието се сре-
щат подзолисти, а за Ардените типични са канеле-
ните почви. В Нидерландия льосовата зона е заета
от плодороден чернозем, докато в осушените земи
почвите са глинести. Особено характерна е торфе-
но-ливадната и тревисто-храстовата растителност.
Горите са преобладаващо широколистни и са разпо-
ложени в Ардените.

Нидерландия като географско понятие включва
няколко области. Северна Франция очертава южни-
те му предели. В тази част фламандският език е ши-
роко разпространен. Към Ниските земи  (низините)
се отнася и цялата територия на Белгия, поделена в
езиково отношение на две – Фландрия на север и
Валония на юг. Фландрия е населена с германоезич-
ни фламандци (т.нар. “морски хора”), докато валон-
ците, използващи френски диалект, са много по-
свързани с континента. Днешната държава Нидер-
ландия заема северозападната част на субрегиона,
където се използва предимно нидерландски език.
Негова разновидност е фризийският, характерен за
областта Фризия. Крайните източни части от Нис-
ките земи попадат в обхвата на Германия – някои
области от Вестфалия и Долна Саксония, които, на-
миращи се далеч от океана по времето на Великите
географски открития, имали по-различно икономи-
ческо развитие. На територията на Люксембург си
дават среща различни култури и езици, като най-
голям принос имат фламандците, французите и нем-
ците. Чак до късното средновековие Ниските земи
представляват единна територия с обща политичес-
ка съдба.

Културно-политическо пространство

Бенелюкс е богат на исторически събития суб-
регион, който притежава кръстопътното географс-
ко положение. Той е формиран вследствие на дълъг
и сложен историко-политически процес, започнал
от ІІІ в.пр.н.е., когато в близко разположените до Се-
верно море земи (представляващи по онова време
блатиста низина, създадена от речните наноси и
морските наслаги) се заселили германски по про-
изход племена – батави, фризи, хамави, ебурони.
На юг от батавската територия се разположили бел-
гите (келтско племе), които били по-малобройни.
На север фризите се борели с морето, като осуша-
вали многобройните лагуни. Навътре в сушата през
ІV в. се настанили саксонците, а на юг от тях - фран-
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ките. Заради низинния релеф областта била наре-
чена Ниските земи (Нидерландия). Впоследствие тя
се превърнала в провинция на Римската империя.

Към V в. субрегионът станал част от Франкска-
та държава. Тя била обитавана от фризи (на север),
сакси (на изток), франки (в централните части) и
белги (на юг). След Вердюнския договор (843 г.) и
смъртта на Карл Велики – един от най-влиятелните
европейски владетели, империята била разделена.
Фландрия се превърнала в най-богатата област от
Френското кралство, развиваща силна текстилна
индустрия, а Брюж станал важно морско пристани-
ще. Ниските земи придобили първостепенна важ-
ност в икономическото развитие на Северозападна
Европа. Те били поделени на множество феодални
княжества, херцогства и графства, а към територи-
ята им били прибавени и нови морски провинции.
Разположени на пресечните точки на сухоземни,
речни и морски пътища, нидерландските градове иг-
раели водеща роля в търговския живот на Стария
континент. Силно развити били занаятите, риболо-
вът и корабоплаването (прочут бил лекият и манев-
рен кораб-флейта, известен още като “летящият хо-
ландец”). Към 1476 г. Нидерландия станала част от
империята на Хабсбургите. В средата на ХVІ в. тя
вече включвала седемнадесет провинции, които се
превърнали в оживен търговски център.

В основата на стопанския подем на Ниските зе-
ми и последвалото икономическо чудо било стра-
тегическото им местоположение. Най-важното прис-
танище на атлантическата търговия бил фламандс-
кият град Антверпен. След време в някои райони се
разпространило протестанството и по-конкретно
калвинизмът, който имал широка социална основа
в едно либерално общество, за което най-важни би-
ли трудолюбието, търговията и печалбата.

Ñëåä ñðåäàòà í à ÕV² â.  ðàçëè÷èÿòà ì åæäó ï ðî òåñ-
òàí òè è êàòî ëèöè ï ðèäî áèëè ãåî ãðàôñêè èçì åðåí èÿ
– â ñåâåðí èòå ï ðî âèí öèè ï ðåâåñ èì àëè êàëâèí èñòè-
òå,  à í à þã – êàòî ëèöèòå.  Çàï î ÷âàëà Í èäåðëàí äñêàòà
áóðæî àçí à ðåâî ëþöèÿ.  Ï ðåç 1579 ã.  Óòðåõòñêàòà
óí èÿ,  âñëåäñòâèå âî éí àòà í à “ãüî çèòå” (ï ðî ñÿöèòå) ,
í àñî ÷åí à ñðåùó óï ðàâëåí èåòî  í à êàòî ëè÷åñêàòà
ï ðèí öåñà Ì àðãàðèòà Ï àðì ñêà ( í àçí à÷åí à î ò èñï àí -
ñêèÿ êðàë Ôåëèï å ²²),  óçàêî í èëà ï î ÿâàòà í à ò. íàð.  Î áå-
äèí åí è ï ðî âèí öèè (Õî ëàí äèÿ,  Çååëàí äèÿ,  Ãåëäåð-
ëàí ä,  Óòðåõò,  Ôðèçëàí äèÿ,  Î âåðàéñåë è Ãðüî í èí åí ) .
Òå âñå î ùå áèëè ï î ä âëàñòòà í à àâñòðèéñêèòå Õàáñ-
áóðãè è òåðèòî ðèàëí î  ï î ÷òè ñúâï àäàëè ñ î ÷åðòàí èÿ-
òà í à äí åøí à Í èäåðëàí äèÿ.  Þæí èòå ï ðî âèí öèè (Àð-
òî à)  î ñòàí àëè ï î ä èñï àí ñêà âëàñò è ñúî òâåòí î  â î áõ-
âàòà í à Õàáñáóðãñêàòà èì ï åðèÿ.  Ñëåä êðàÿ í à Òðè-
äåñåòãî äèøí àòà âî éí à (1648 ã. ),  ï î  ñèëàòà í à äî ãî âî -
ðà î ò Ì þí ñòåð î ôèöèàëí î  áèëà ï ðèçí àòà í åçàâèñè-
ì î ñòòà í à Î áåäèí åí èòå ï ðî âèí öèè.

Òî âà ñúáèòèå ï î ëî æèëî  î ñí î âèòå í à èçãðàäåí à-
òà ñ áúðçè òåì ï î âå Õî ëàí äñêà î òâúäì î ðñêà èì ï å-

рия. Тя имала търговски характер и включвала от-
делни колонии и търговски фактории в Южна Афри-
ка, Америка и Далечния Изток, където се намира-
ла и столица й Батавия (Джакарта) на остров Ява.
Нидерландия се превърнала в голяма морска сила в
една динамична епоха, наречена “Златният век”.
През този период се наблюдавал разцвет на култу-
рата (т.нар. Северен Ренесанс). ХVІІ в. бил векът на
художниците Рембранд и Ван Гог, на философите
Еразъм Ротердамски и Барух Спиноза. Холандска-
та колониална империя завзела владения, принад-
лежащи дотогава на Португалия.  Антверпен, а по-
късно и Амстердам изместили Лисабон като най-
важния търговски център на Европа. Нидерландия
водела многобройни морски войни, най-вече с Анг-
лия, като впоследствие повечето й колонии станали
британско притежание.

Към края на ХVІІІ в. Наполеон Бонапарт превър-
нал Франция в обширна империя, част от която би-
ли и земите на Обединените провинции. Според Ви-
енския конгрес (1815 г.), свикан, за да определи те-
риториалната подялба на Европа след разпадането
на Наполеонова Франция, Нидерландия и Белгия би-
ли обединени в обща държава, която включвала и
територията на малкото херцогство Люксембург.
Съюзът между Белгия и Нидерландия бил разкъс-
ван от вътрешни противоречия и през 1830 г., след
Брюкселското въстание, Белгия се отделила като
независима държава. Тогава била прокарана и дър-
жавната граница между Белгия и Нидерландия. Бел-
гийската революция била предизвикана от френс-
кото малцинство, което се противопоставило на
фламандската общност. Причина за отделянето на
Белгия било и изповядването на католицизма.

През 1867 г. Люксембург се отделил от Нидер-
ландия в самостоятелна държава и по този начин
били определени съвременните териториални очер-
тания на страните в субрегиона. Малкото херцогст-
во последователно ставало част от няколко импе-
рии и попадало под властта на испански, австрийс-
ки, холандски и френски владетели.

През Х в. арденският граф Сижфроа (Зигфрид)
отделил Люксембург от Лотарингия. През 1354 г.
графството станало херцогство. През следващите
векове то било част от Обединените провинции,
първоначално в състава на испанските, а по-късно
и на австрйските Хабсбурги. Към края на ХVІІІ в. Люк-
смбург бил завладян от Франция. След Виенския
конгрес херцогството било под властта на холандс-
кия крал и член на Германския съюз. Лондонският
договор (1831 г.) установил териториалните очерта-
ния на вече независимата държава, като западните
й части били отнени в полза на Белгия. Към края на
ХІХ в. властта била поета от фамилията Насау.

Независимостта на Белгия станала причина за
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нейния икономически възход. Тъкмо когато Нидер-
ландия се разделила с Индонезия, Белгия се сдо-
била с единствената си презморска колония, която
била лична собственост на крал Леополд ІІ. В бога-
тата делта на река Заир израстнало Белгийско Конго
(днес ДР Конго), като в областта Катанга по-късно
били открити едни от най-големите находища на мед
и уран в света.

По форма на държавно управление страните от
Бенелюкс са монархии. Нидерландия е конститу-
ционна монархия от 1815 г., единствено в периода
1581-1806 г. е била република. От 1980 г. страната
се управлява от кралица Беатрикс. Белгия е парла-
ментарно кралство (от 1993 г. начело е Алберт ІІ от
династията Сакс Кобург-Гота) и е типичен пример
за федеративна държава. Вследствие езиковите
различия в страната държавните институции са сил-
но усложнени. Има както федерално правителство,
така и отделни правителства на общностите (френ-
ска, фламандска и германска) и регионални прави-
телства. Люксембург е конституционно и наследс-
твено херцогство начело с Великия херцог от ди-
настията Насау.

Белгия се намира на културната граница между
германска и романска Европа, като се обособяват
два езикови региона – Фландрия и Валония. Фланд-
рия е по-малка, но по-гъсто населена (44 % от площ-
та и 58 % от населението), като включва северните
белгийски провинции (Западна и Източна Фландрия,
Лимбург, Антверпен). Лимбург продължава и на те-
риторията на Нидерландия, където е и част от Бра-
бант. Към Валония се отнасят южните провинции
Ено, Намюр, Люксембург и Лиеж. В централната част
се обособява областта Брабант, където живеят фла-
мандци (на север) и валонци (на юг). Във фламандс-
ки Брабант се намира столицата на страната Брюк-
сел – “валонски остров, разположен във фламандс-
ко море”. В източните райони се разполага малко
немскоезично малцинство. Езиковото разнообразие
често води до политически конфликти.

Нидерландия е поделена на 12 провинции – на
север са Фризландия, Грьонинген и Дренте, на из-
ток – Оверайсел и Гелдерланд, на запад – Зеелан-
дия, Южна и Северна Холандия и Утрехт, в южните
части се намират Лимбург и Северен Брабант, а в
географския й център – провинция Флеволанд. 80 %
от населението на Нидерландия е холандско, а око-
ло 12 % – фламандско (то обитава южната част на
страната).

Населението на Люксембург също е нехомоген-
но в етническо отношение. По-голямата част от жи-
телите му използват франконски диалект на немс-
кия език. Великото херцогство е поделено на три
окръга – Дикирх, Гревенмахер и Люксембург.

Около 83 % (над 22 млн. д.) от населението в суб-

региона използва холандския език като водещ. Той
е разпространен в Нидерландия (17 млн. д.) и Фла-
мандска Белгия (6 млн. д.). Френският е официален
за 17 % от населението (близо 5 млн. д.) и се изпол-
зва във валонската част на Белгия, включително в
Брюксел (над 4 млн. д.) и в по-голямата част от Люк-
сембург (500 000 д.).

Социално-икономическо пространство

По-голямата част от населението на Бенелюкс
(над 16 млн. д.), обитава Нидерландия. Според гъс-
тотата на населението Белгия и Нидерландия са
сред водещите страни в Западна Европа – около 400
д./км2. Най-голям е делът на населението в Холан-
дия и в триъгълника Антверпен-Гент-Брюксел – над
1000 д./км2. Естественият прираст е положителен
(2 %о), формиран от 12 %о раждаемост и 10 %о смър-
тност. Детската смъртност е традиционно ниска –
6-7 %о. Урбанизацията е висока – делът на градско-
то население е над 90 %. Три града са с население
над 1 млн. д. – Амстердам, Ротердам и Брюксел.
Сред по-големите градове в Нидерландия са още Ха-
га (втората столица), Утрехт, Айндховен, Грьонин-
ген, Бреда и др, а в Белгия – фландрийските градове
Антверпен, Гент, Брюж и Лувен, както и валонски-
те Лиеж, Намюр, Монс.

Бенелюкс е сред силно развитите в икономичес-
ко отношение субрегиони в Европа. БВП се форми-
ра най-вече в третичния сектор (70 %). Аграрното
стопанство се определя като интензивно и високоп-
родуктивно и почти напълно задоволява със суро-
вини леката промишленост. Водещ подотрасъл е жи-
вотновъдството, което осигурява близо 4/5 от земе-
делската продукция. Нидерландия е водеща по
оранжерийно производство в света.

Промишлеността формира около 25 % от БВП,
като тежката индустрия е с по-голям дял в общата
промишлена продукция. В Нидерландия силно раз-
вита е нефто-газовата промишленост, вследствие на
което енергетиката се основава на собствени суро-
вини. С най-голям дял в производството на електрое-
нергия са ТЕЦ, използващи нефт и природен газ. Бел-
гия разчита на внос на енергоресурси. Водещо е зна-
чението на атомните електроцентрали, които осигу-
ряват 2/3 от произведеното количество. ВЕЦ не иг-
раят съществена роля и имат ограничено разпрост-
ранение. Металургията е сред силно развитите от-
расли на промишлеността, но е зависима от вноса
на руди, поради което в Нидерландия териториална-
та структура на металургията има пристанищна на-
соченост. Черната металургия в Белгия разчита на
внос предимно от Франция и Швеция, а цветната –
от ДР Конго. Водещ индустриален отрасъл в субре-
гиона е машиностроенето, което формира най-голям
дял от промишлената продукция. Химическата про-
мишленост е комплексно развита, като нейното зна-
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чение продължава да нараства. В Нидерландия сил-
но развитие има нефтохимията. Отраслите със со-
циална значимост (леката промишленост) имат под-
чинена роля. В Белгия текстилното производство е
сред кризистните отрасли на индустрията, докато в
Нидерландия то е добре развито. Хранително-вкусо-
вата промишленост е специализирана в млечната,
месната, захарната и пивоварната. С традиции е про-
изводството на диаманти.

Водещо значение има автомобилният транспорт,
а ЖП мрежата се отличава с голяма гъстота. Ротер-
дам и Антверпен са сред най-големите речни и морс-
ки пристанища в света. Бенелюкс изнася предимно
готова продукция и внася суровини, като има поло-
жителен търговски баланс. Нидерландия изнася глав-
но нефтопродукти, а внася стомана, минерални су-
ровини и химически продукти, докато Белгия внася
най-вече енергоресурси и изнася машини, черни и
цветни метали, химически продукти и текстил. Тра-
диционно високо развит в Бенелюкс е туризмът.

Люксембург е сред водещите страни в света по
показателя БВП/ч, а населението му има висок стан-
дарт на живот. Характена особеност е, че намалява
значенето на минно-добивната промишленост за
сметка на екологичните производства. Херцогство-
то е известен банков и финансов център. Най-индус-
триализирана е югозападната част на страната.

В икономическото развитие на Нидерландия и
Белгия не се наблюдават резки регионални разли-
чия. В Белгия най-силно развит и урбанизиран е се-
верният район, където се намират някои от най-го-
лемите градове – Антверпен, Остенде, Гент, Брюж
(Брюге), Генк, Малин и др. По-слабо развита е Юж-
на Белгия, където са Лиеж, Шарлероа, Намюр и
Монс. Водеща в стопанството на Нидерландия е за-
падната част, където е историко-географската об-
ласт Холандия и някои от най-големите градове в
страната като Амстердам, Ротердам, Хага, Лайден,
Хаарлем, Утрехт, Делфт, Алкмаар.

*  *  *

Бегия, Нидерландия и Люксембург са малки,
гъстонаселени и икономически силно развити стра-
ни, разположени в Северозападна Европа. Географ-
ското им положение е благоприятно, вследствие на
което Бенелюкс има сложна историческа и геопо-

литическа съдба. Нидерландия е първата европейс-
ка страна, която извършва буржоазна революция и
изгражда силна отвъдморска империя, основаваща
се на търговията.

Територията на субрегиона е предимно низинна
и силно обвързана и зависима от морето. Населе-
нието е нееднородно в етническо и религиозно от-
ношение. Германоезичното е предимно протестан-
тско, докато френскоговорящата общност изповяд-
ва католицизма.

Най-големите градове са важни речни и морски
пристанища, като транспортната мрежа е с голяма
гъстота. Земеделието е високоинтензивно, а про-
мишлеността е специализирана главно в областта
на машиностроенето. С най-голямо значение е тре-
тичният сектор. Липсват резки регионални различия.

Бенелюкс е в основата на създаването на Евро-
пейския съюз. Субрегионът представлява богато на
исторически събития културно-политическо и со-
циално-икономическо пространство и е сред воде-
щите в стопанското развитие на континента.
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