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GEOGRAFICZNE 

CZYNNIKI ROZWOJU

 dogodne położenie 
geograficzne dużego 
zwartego terytorium 
z dostępem do dwóch 
oceanów;

 korzystne, sprzyjające 
rozwojowi rolnictwa warunki 
klimatyczne i dobre gleby oraz 
bogactwo zasobów 
naturalnych.





SPOŁECZNO-POLITYCZNE 

CZYNNIKI ROZWOJU

 masowa imigracja ludzi przedsiębiorczych 

i dążących do sukcesu, posiadających 

kapitał i doświadczenie;

 jedność państwa i brak zagrożenia 
zewnętrznego (Stany Zjednoczone 

graniczą na północy z Kanadą 

i z Meksykiem na południu);

 wielkie możliwości rozwoju wsparte 

rynkami finansowymi, niezwykle mobilną 

siłą roboczą i wysoką kulturą 

przedsiębiorczości;

 rozwój badań naukowych, 
wprowadzanie nowych technologii oraz 

praktycznie stały wzrost gospodarczy.



NAJWIĘKSZA GOSPODARKA ŚWIATA



ZWRÓĆ UWAGĘ NA:

- występowanie surowców mineralnych,
- produkcję wyrobów przemysłowych,

- obszary o koncentracji przemysłu, w tym 

high-tech,

- uprawę roślin,

- hodowlę zwierząt.
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NAJWIĘKSZY PRODUCENT I 

KONSUMENT ŻYWNOŚCI NA 

ŚWIECIE

CECHY ROLNICTWA:

 strefowość upraw i związany z tym sposób 

rolniczego gospodarowania,

 wysoki stopień mechanizacji rolnictwa,

 dominacja dużych gospodarstw rolnych 

(farm) o średniej powierzchni ok. 200 ha,

 wysokie plony z jednego hektara, 

 oddziaływanie państwa na wielkość 

wprowadzenie nowoczesnych metod 

produkcji rolnej: nawożenia, melioracji, 

ochrony roślin, rolnictwa ekologicznego.



ROZWÓJ PRZEMYSŁU

CECHY:

 wykorzystanie surowców mineralnych,

 import ropy naftowej,

 siła robocza (napływ imigrantów, 

produkcja poza granicami),

 nowoczesny przemysł: motoryzacyjny, 

spożywczy, odzieżowy, 

 przemysł zaawansowanych technologii 

(HIGH-TECH) – elektroniczny, lotniczy, 
kosmiczny.



DOLINA KRZEMOWA 

- pierwszy na świecie ośrodek 

high-tech, technopolia

Czynniki wpływające na rozwój:

 położenie w pobliżu ośrodków 

naukowych,

 dostęp do wysoko wykwalifikowanej 

kadry,

 duża liczba inwestorów.





USŁUGI

 usługi telekomunikacyjne,

 usługi edukacujne,

 usługi naukowo-badawcze,

 usługi finansowe,

 transport



MARNOWANIE ŻYWNOŚCI

Produkcja taniej żywności dzięki:

 mechanizacji i chemizacji rolnictwa,

 odporne na choroby i szkodniki, 

wydajne rośliny uprawne (GMO),

 komputeryzacja i automatyzacja 

przetwórstwa artykułów spożywczych 

oraz dystrybucji.
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