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1. Увод  

 

 Привредни развој једне државе зависи од природних услова који у тој држави 

постоје. Њихов утицај на привредни развој зависи од нивоа развијености привреде. 

Уколико је развијеност већа, утицај природних услова као фактора привредног развоја 

је нижи и обратно. Природни ресурси су опште добро и заједничко богатство једног 

народа. Њихова улога у развоју привреда већине држава у савременом свету је 

немерљива. До пораста значаја природних ресурса за динамику производње 

националне економије долази управо у данашњим условима, условима светске 

енергетске и сировинске кризе. Извор природних ресурса који су потребни за развој 

производње јесте управо природно окружење јер привреди доставља потребне 

сировине и енергију.  

 Привреда једне државе може да оствари значајан раст и развој захваљујући 

открићу минералних сировина или енергетских ресурса на својој територији. Међутим, 

јако је значајно не нарушавати природну равнотежу те територије, што се постиже 

правилним и рационаланим приступом у коришћењу природних потенцијала. 

Комплексном анализом природних услова неког простора може се утврдити оптимална 

намена одређене територије, а без доброг познавања интензитета природних процеса 

који делују на тој површини, такве анализе су немогуће. Тренутно стање природних 

услова јесте обједињено деловање природних и антропогених фактора, и управо је оно 

стање које треба проучавати.  

 Може се рећи да је привреда Канаде први значајан привредни развој остварила 

од 1896. до 1914. године јер је у то време последње плодно земљиште у Сједињеним 

Америчким државама било експлоатисано, те је Канада постала најбољи простор за 

пољопривреду на северноамеричком континенту
1
. И фармерска технологија се знатно 

унапредила, али је можда највећи успех било откриће такозваног „сувог“ узгајања, које 

је омогућило производњу жита и у сувим јужним преријама. Двадесети век затекао је 

Канаду још као земљу дрвосеча, ловаца на крзна, рудара и земљорадника.
2
 Први 

светски рат и касније економске кризе подстакли су разгранавање канадске 

производње. Канада је имала значајну улогу у Првом светском рату и тиме се њена 

                                                           
1
 R. C. Brown and R. Cook, Canada 1896-1921 A Nation Transformed, Toronto : McClelland and Stewart, 

1974. 
2
 Петровић Р, Економска регионална географија света 2, Завод за издавање уџбеника социјалистичке 

републике Србије, Београд, 1965. 
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привредна производња знатно повећала
3
. Гајењу жита придружило се млечно и товно 

говедарство; број предузећа која су прерађивале руде у полуфабрикате и дрво у 

дрвењачу и новински папир се повећавао. Међутим, Канадска економија бива снажно 

погођена колапсом Америчке привреде у двадесетим годинама двадесетог века. Други 

светски рат дао је изванредно снажан импулс развитку прерађивачке индустрије. 

Канада је, додуше, и даље остала земља шумарства, рударства и пољопривреде, али је, 

уједно, постала велика индустријска сила, способна чак и да даје зајмове старој Европи. 

Тек двадесет и пет година после рата привреда доживљава знатну експанзију 

удруживши снаге са САД. Данас се, међутим, привреда Канаде убраја у првих петнаест 

најразвијенијих држава у свету. Сматра се једним од најбогатијих држава, са две 

највеће индустрије – дрвном и индустријом уља. Значајне су и индустрије аутомобила и 

авиона, а по риболову је чак осма земља у свету.  

 Посебна ће пажња у овом раду бити посвећена најважнијим факторима развоја 

привреде, односно најзначајнијим природним факторима. Под природне факторе 

подведени су: географски положај, минерални, водни и енергетски потенцијал, као и 

пољопривредни и шумски потенцијали.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 R. Bothwell, I. Drummond, J. English, Canada 1900-1945, University of Toronto Press, 1987. 
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2. Најзначајнији фактори развоја привреде 

 

 У најопштијем смислу, привреда представља подсистем друштва. Њене основне 

функције јесу да ствара материјална добра и да врши услуге привредног карактера.
4
 

Степен развоја привреде опредељује степен развоја једног друштва. Резултати развоја 

привреде се прате и оцењују коришћењем посебних макроекономских категорија 

(друштвени производ, национални доходак, запосленост, инфлација, стабилност валуте 

и др.).
5
 

 Бројност и разноликост фактора развоја привреде усложњава проблем 

мерљивости њихових ефеката. Поједини фактори су мерљиви, а поједини не, или 

недовољно мерљиви.
6
 Као најзначајнији фактори развоја привреде издвајају се 

природни услови, становништво, капитал и техничко – технолошки услови. 

 

2.1  Природни услови   

 

 Под природним условима неког простора подразумева се комплекс утицаја 

елемената природне средине (типа вегетације, подлоге, рељефа, климе, воде) и човека, 

а познавање њиховог рецентног стања представља основу интегралног приступа у 

планирању коришћења површина. Правилан развој привреде темељи се на правилном и 

промишљеном коришћењу природних ресурса. Природни ресурси су природна 

богатства - биљни и животињски свет, вода, ваздух, земљиште, нафта, метали, руде, 

минерали и др.  Савремени живот обележен развојем технологије, олакшао је човеку 

али је довео до бржег искоришћавања околине и бржег исцрпљивања природних 

ресурса. Иако неке ресурсе означавамо неисцрпљивима, човеково неодговорно 

деловање засигурно може довести до угрожавања тог њиховог статуса. Неки ресурси 

могу бити надомештени новим,  али се често брже троше него што се обнављају. 

 Ресурси су примарни елемент сваке производње, без обзира на сврху производа 

(производи за свакодневни живот, електрична енергија, гајење усева). Природни 

ресурси обухватају две велике групе. Прву групу чине основни природни ресурси који 

                                                           
4
 М.Божић, Економска политика, Правни факултет, Ниш, 2009. 

5
 Н.Аземовић, В.Стефановић, Национална економија, Природно-математички факултет, Ниш, 2011. 

6
 Г.Милошевић, Основи економије, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2009. 
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су неопходни за опстанак и развој живота на планети, а то су биолошки системи Земље, 

земљиште, подземне и површинске воде, атмосфера, океани и др. Другу групу чине 

ресурси који се користе за развој и напредак људске културе и цивилизације, односно 

за обезбеђивање просперитета људског друштва. Експлоатишу се и прерађују у 

производним процесима, при чему се користе материјали биолошког порекла: дрво, 

метали и неметали, природни енергетски ресурси и др. Који се делови природе јављају 

као природни ресурси зависи, између осталог, од достигнутог нивоа развијености 

технике и технологије, од економских могућности и целисходности коришћења, и 

степена истражености и познавања ресурса. Уобичајена подела природних ресурса, код 

нас и у свету, јесте подела на исцрпљиве и практично неисцрпљиве, док се исцрпљиви 

деле на обновљиве и необновљиве. Обновљиви ресурси су сви природни ресурси који 

се троше спорије него што се регенеришу. Обновљиви ресурси укључују ваздух, воде и 

биомасу. Ипак, неки од њих могу постати необновљиви, уколико се брже троше од 

циклуса обнављања (нпр. подземне воде). Обновљивим ресурсима припадају и дрво и 

кожа. Необновљивим ресурсима сматрају се природни ресурси који не могу поново 

настајати, као што су фосилна горива, у која спадају угаљ, нафта и природни гас, разне 

врсте камена, метали, уран и други материјали и минерали. Многа природна богатства 

света су већ утрошена. Тако резерве платине полако нестају, а ту је још много других 

метала као што је индијум који се троши за прављење телевизијских екрана или тантал 

који служи у производњи мобилних телефона. Многи ће ресурси бити искоришћени 

много брже него што би тебало ако напредак технологије то буде захтевао, па је 

процена да ће, на пример, сребра нестати за 15-20 година, антимона за 15-20 година и 

платине за мање од 15 година.
7
 

  

2.2  Становништво 

 

 Становништво има велики значај у развоју привреде једног друштва, јер је 

његов принос развојном процесу немерљив, а с друге стране, становништво је једини 

корисник развојних резултата. Становништво је у исто време и произвођач и потрошач. 

Оно својим обимом и својом куповном моћи одређује величину домаћег тржишта и 

тако индиректно утиче на производњу. Улога произвођача резервисана је за само један 

део становништа, а то су запослена лица. Радно способан део укупног броја становника 

                                                           
7
 http://www.sciencearchive.org.au/nova/newscientist/027ns_005.htm, 1.2.2015 

http://www.sciencearchive.org.au/nova/newscientist/027ns_005.htm
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чини горњу границу расположивог радног потенцијала. Свака држава треба да тежи 

постизању пуне запослености. 

 Иако су сви економски ресурси важни, становништво је најважније. Њихова 

изузетност и специфичност стављају их у први план у односу на остале ресурсе, а 

њихов значај за економску успешност чини их најважнијим ресурсима привреде. 

Становништво и људски ресурси, као његова најзначајнија компонента, имају 

вишедимензионални утицај на развој привреде у свакој држави и представљају. Због 

тога се, посебна пажња, мора поклањати стању и променама које се дешавају у развоју 

становништва. Њихова специфичност и значај, између осталог, огледају се у следећем: 

 људски ресурси, за разлику од осталих ресурса, могу да ставе у функцију све 

умне, физичке  и друге потенцијале којима располажу; 

 људски ресурси, добро укомпоновани и усмерени у правцу тимског концепта 

рада, обезбеђују синергијски ефекат, који укупне резултате рада чини већим од 

појединачно остварених резултата; 

 резултати рада појединаца, група, тимова и организације у целини, између 

осталог, зависе и од понашања и мотивисаности менаџера; 

 једино човек може обликовати визију, пројектовати стратегију, имати идеје, 

креирати, осмишљавати нове производе и слично; 

 људски ресурси имају способност самообнављања и развоја, тим пре што се 

употребом не обезвређују и не смањују, него потвђују и повећавају; 

 улагање у људске ресурсе је исплативије од улагања у било које друге ресурсе, 

јер без човека и његовог рада нема ни вишка вредности, односно новостворене 

вредности.
8
 

 Од великог значаја за изучавање привреде једне земље је изучавање њеног 

становништва, и то конкретно следећих параметара: бројност, етничка структура, 

густина насељености одређених подручја и тумачење кроз проучене природне ресурсе. 

Важно је изучавање људских ресурса посебно са становишта структуре кадрова 

(образовне, квалификационе, полне), проблема незапослености и могућности за његово 

решавање, као и миграторних кретања. 

 

                                                           
8
 Ж.Пржуљ, Менаџмент људских ресурса, Институт за развој МСП, Београд, 2002. 
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2.3  Капитал 

 

 Капитал обухвата све оне ресурсе који с налазе изван природе, а служе 

производњи материјалних добара и услуга: машине, алати, грађевински објекти и сл. 

Појам капитала се различито дефинише у економској теорији. Под капиталом се 

подразумева вредност ствари, добара, новаца и сл. Капитал је уложена вредност помоћу 

које се остварује известан прираст те вредности. Он је богатство у виду новца, добара 

или имовине која се користи ради увећања богатства.
9
 Међутим, географско кретање 

новца и робе означено као капитал није исто што и кретање производа и племенитих 

метала. Капитал је, иѕнад свега, новац искоришћен на одређен начин, и није по сваку 

цену идентичан са ма којим коришћењем новца.
10

 

 Сва напредовања у производњи везују се за капитал као производни чинилац. За 

разлику од природних услова и становништва, под чијим се дејством одвијају 

производња и привредни развој капитал је производни чинилац који је дело човека, 

резултат његове дотадашње привредне активности и укупног економског понашања. 

 Капитална добра и људски рад се у производњи јављају у улози супститута – 

несташицу капиталних добара могуће је надокнађивати људским радом и могуће је 

несташицу људских ресурса супституисати капиталним добром. Капитална добра имају 

пресудну улогу у привредном развоју, па се њихова расположивост у некој привреди 

може узимати као поуздано мерило њене развијености или неразвијености. 

 Полазећи од облика испољавања, капитал можемо посматрати као реални и 

финансијски. У реалном облику капитал се јавља у форми машина, алата, зграда, 

полупроизвода, готових производа и сл. У финансијском облику капитал може бити у 

форми различитих финансијских инструмената обвезница, акција, штедних улога и др. 

Капитал се може посматрати и према облицима улагања. Полазећи од улагања капитал 

моће бити у облику индустријског, трговачког, зајмовног, акцијског и земљишног. 

Индустријски капитал уложен је у производњу добара и услуга. Трговачки капитал има 

улогу да обави функцију прометног процеса, односно да омогући тржишну размену 

добара и услуга. Зајмовни капитал омогућује пласман слободних новчаних средстава уз 

доношење добити имаоцу капитала. Акцијски капитал представља нови облик 

концентрације и централизације капитала.
11

 

                                                           
9
 Г.Милошевић, цит. дело 

10
 David Harvey, The Limits To Capital , Chapter 12, Production Of Spatial Configurations, Oxford, 2006. 

11
 Г.Милошевић, цит. дело 
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2.4  Техничко-технолошки прогрес 

 

 Техника представља вештину за одређени рад и средства, оруђа и оружја помоћу 

којих се тај рад обавља а све то са циљем да производ задовољи индивидуалне или 

друштвене циљеве. Техника је дуго била и синоним за технологију, међутим са 

развојем науке и производних снага ова два појма су се све више диференцирала. Под 

технологијом, у савременим условима, подразумева се системска примена науке и 

организационих знања за извршавање одређених задатака у процесу производње и 

свакодневном животу.
12

  

 Уже посматрано, технолошки развој изражава развојне промене у техници и 

технологији. У ширем смислу технолошки развој обухвата: 

 стални процес усавршавања средстава за рад; 

 усавршавање постојећих и премену нових предмета рада; 

 развој постојећих и примену нових технологија; 

 усавршавање поступка коришћења постојећих и освајања нових извора енергије; 

 усавршавање постојећих и проналазак нових производа; 

 усавршавање организације и метода управљања привредом.
13

 

 Савремени развој привреде и развој индустрије подразумевају уважавање 

техничко-технолошког прогреса и уношење све већег обима квалитетнијих средстава за 

рад и изналажење нових технолошких процеса који ће убрзати процес производње и 

заменити живи рад. Технолошки прогрес посебно утиче на раст производње и 

продуктивност рада. Усавршавање постојеће технике и технологије и њихов развој 

омогућавају да производња стално остварује динамичан раст, па се они данас сматрају 

главним генератором раста производње и развоја привреде. 

 Технолошки развој у области предмета рада и технологије смањује зависност 

производње од природних услова, односно доприноси потпунијем коришћењу 

природних ресурса. То нарочито долази до изражаја у развоју индустрије у којој се 

врши супституција природних сировина и материјала индустријски произведеним. 

Савремени технолошки развој карактеришу врло динамичне промене које он изазива у 

привредном и друштвеном развоју. У том динамичном развојном процесу један његов 

облик смењује други. Механизација је прерасла у аутоматизацију, која је повезана са 

                                                           
12

 З.М.Аранђеловић, Ж.Глигоријевић, цит. дело 
13

 М.Божић, цит. дело 
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роботиком и компјутеризацијом. У новије време нарочите промене доносе 

информационе технологије, хемизација, биотехнологија, генетски инжењеринг... 

 Наука и технологија су есенцијалне за дугорочни напредак Канаде и квалитет 

живота њених становника. Када истраживачи помере границе знања, они преплављују 

друштво идејама и открићима која бацају ново светло на свет око нас и отварају врата 

раније незамисливим могућностима. Чињеница да Канада поседује установе светске 

класе посвећене истраживањима, комбинована са канадским врхинским стручњацима и 

научницима и ниховим растућим приступом светским базама знања, позиција Канаде за 

још већи напредак у будућности је загарантована.
14

 

  

 

 

                                                           
14

 http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/07482.html, 5.2.2015. 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/07482.html
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3. Природни услови – фактор раста и развоја привреде Канаде 

 

 Привредни раст показује извесно текуће повећање материјалне производње у 

једном периоду, а развој показује законите тенденције које се манифестује на дужи рок 

условљено структуром друштвено – економских промена.
15

 Привредни раст је ужи 

појам од привредног развоја, јер развој обухвата поред раста друштвеног производа, 

структурне промене у привреди и промене у расподели дохотка, које доприносе 

повећању животног стандарда већине становништва. Структурне промене у привреди 

се испољавају кроз промене производне структуре кроз подизање степена развоја 

поделе рада и ширење производње од примарних ка секундарним и терцијарним 

делатностима, уз повећање броја запослених. 

 Укупна производња роба и услуга остварена у националној економији мери се 

стопом  БДП (бруто домаћи производ, GDP енг.) БДП представља укупно створен 

домаћи доходак. БДП Канаде је у 2013. био 1825.10 милијарди америчких долара. 

Вредност БДП-а Канаде представља 2,94 процента светске економије. Просечан БДП 

од 1960. до 2013. године је 558.44 милијарди долара, а највиша вредност у овом 

периоду била је 1825.10 милијарди. БДП се у посматраном периоду повећавао изузев 

забележеног смањења у 2010. години који може бити последица негативних ефеката 

глобалне економске кризе. 

 

Графикон бр. 1 - Укупан БДП (у милијардама америчких долара) od 1999. до 2014. 

 

Извор: http://www.tradingeconomics.com 
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 Н.Аземовић, В.Стефановић, цит. дело 
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 Поред становништва, капитала, техничко-технолошког прогреса, и природни 

извори су важан елемент производног процеса. У сагледавању и издвајању природних 

ресурса постоји класификација на неколико различитих група, врста и појединачних 

типова ресурса. Овим радом биће обухваћени: 

 географски положај; 

 минерални потенцијали; 

 водни и енергетски потенцијали; 

 пољопривредни и шумски потенцијали. 

 

 

3.1  Географски положај 

 

 Канада заузима 41% територије северноамеричког копна, са површином од 

9.970.610 км
2
. То је чини другом земљом по површини у свету, а само је за нијансу 

мања од Европе коју чини преко 40 држава. Од Атлантског до Тихог океана пружа се 

на дужини од 4.800 km, а од Северног Леденог океана до границе са САД, 4.480 km. 

Европи је најближа преко Гренланда и Исланда, где је растојање 230 km, а Азији је 

најближа преко Беринговог мореуза.  

Најсевернија тачка Канаде је Кејп Колумбија на острву Елзмир, 83°07СГШ,  

најјужнија, Средње острво-језеро Ири, 41°37'СГШ, најисточнија, Кејп Спир на 

Њуфаундледу 52°37'ЗГД и најзападнија Јукон на Аљасци, 141
о
00 ЗГД.

16
 

Судећи по овом пространству, сматра се да Канада има повољан положај. Иако 

је по површини друга у свету, њен положај умањује вредност њене површине. Она се 

налази на крајњем северу северне хемисфере, што утиче на њен рељеф, климу, 

становништво и његов размештај. Највећи део архипелага канадског севера је током 

читаве године залеђен. Оно што је значајно истаћи јесте велики број река и језера 

(преко 2 милиона језера) на читавој територији Канаде. Воде прекривају преко 7% 

целокупне површине. Канада обухвата чак шест временских зона.  

Друга карактеристика њеног положаја је директна граница са САД. Из тога 

произилази и посебан геополитички положај Канаде који ствара један од највећих 

                                                           
16

 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html, 8.2.2015. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html
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проблема Канаде - граничне територијалне спорове. На југу Канада има 8.892 km дугу 

границу са САД. 

 

Слика бр. 1 – Политичка мапа Канаде 

 

 

Извор: www.atlas.nrcan.gc.cа 

 

 

3.2  Природни потенцијали 

 

Веома дуго геолошко збивање, све од прекамбрије па до квартара, створило је на 

територији Канаде неколико врло изразитих зона, које се разликују по геолошкој грађи 

и по рељефу a то су: Апалачке планине са атлантским приморјем, Канадски штит, 

област Великих језера са низијом Сент Лоренса, унутрашња низија, Кордиљери са 

уским пацифичким приморјем и северна канадска острва. 
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“Изглед рељефа Канаде може се упоредити са великом тацном. Дно тацне је 

Хадсонов залив а периферија земље је њена спољна ивица.”
17

 

У последњем геолошком раздобљу, од посебног значаја за формирање рељефа 

Канаде имала је ерозија леда и текућих вода. У дилувију је скоро цела Канада (9 

милиона km
2
) била покривена леденом кором, каква данас постоји на Гренланду. Смена 

хладнијих доба са топлијим међудобима дала је изванредну снагу ерозије. Лед је оголио 

прастаре кристаласте стене, продубио раније речне долине, издубио језерске котлине, 

обликовао заливе на северним обалама Великих језера и фјордове на обалама 

Лабрадора, Њуфаундленда и Британске Колумбије. Даље према југу лед је нанео 

моренски материјал. На многим местима преобликовао је речне долине и присилио 

реке да пробијају нове путеве. 

Последице, које је створила у рељефу ерозија леда, од велике је важности за 

савремену привреду- рударство, енергетику, индустрију и пољопривреду. 

 

 

3.2.1 Минерални потенцијали 

 

Рударство је у Канади врло значајан део привреде. Чак 58%  светских рударских 

компанија налази се у Канади.
18

 У 2011. Години, Канада је имала убедљиво  вођство у 

рударској производњи са чак 18% удела у читавој светској експлоатацији руде. На 

основу ових података МЕГ (Metals Economic Group) је предвидео да ће у наредној 

деценији у рударство бити уложено 140 милијарди америчких долара чиме би удео 

порастао. Међутим, тај период је био критичан за ову индустрију, те је удео Канаде 

опао на 15,9%.   

Табела бр. 1 – Производња метала и неметала у Канади 2000. и 2010. године 

Извор: Paul Stothart, Facts and figures of the Canadian mining industry 
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 L. Robinson, Concept and themes in the regional geography of Canada, Talon books, Vancouver, 1989. 
18

 http://www.pdac.ca/docs/default-source/public-affairs/finance-taxation---pdac-research-paper.pdf?sfvrsn=6, 

8.2.2015. 

 Калијум Злато Бакар Никл Цинк Гвожђе Песак Угаљ 

јед. мере тона грама килограм килограм тона тона тона тона 

2000. 9 153 622 181 935 35 239 69 

2010. 10 97 498 149 599 37 206 68 

http://www.pdac.ca/docs/default-source/public-affairs/finance-taxation---pdac-research-paper.pdf?sfvrsn=6
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Канада производи више од 60 минерала и метала. Будући да је јако богата 

природним ресурсима, Канада се рангира међу првих пет земаља света по производњи 

12 најважнијих метала и минерала и то као: прва у производњи калијума, друга у 

производњи уранијума, трећа за алуминијум и титан, четврта за сумпор и никл, пета у 

производњи дијаманата, платине, азбеста, молибдена, соли и кадмијума.
19

  

Рударска идустрија не односи се само на екстракцију руда и минерала из земље, 

већ и на њихову прераду. Допринос рударске индустрије вредности БДП у 2010. години 

је следећи: у првој фази екстракције руде 8,3 милијарди долара, у другој фази примарне 

прераде метала 10,3 милијарди долара, у трећој фази прераде неметала 5,1 милијарди 

долара и у четвртој фази секундарне прераде метала 11,9 милијарди долара. Налазишта 

минерала простиру се по читавој територији Канаде.  

 

Слика бр. 2 – Налазишта минерала 

 

Извор: Paul Stothart, Facts and figures of the Canadian mining industry 

 

 

3.2.1.1 Налазишта и производња метала 

 

Од руда метала у Канади значајне су злато, сребро, цинк, олово, бакар, молибден 

и никл. Налазишта ових метала има на читавој територији Канаде. 
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 Paul Stothart, Facts and figures of the Canadian mining industry, The mining assosiation of Canada, 2011. 
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Злато се највише производи у руднику Малартик у Златној долини (Квебек). 

Према подацима из децембра 2010. године резерве злата биле су 1473 тоне, а то је у 

односу на децембар 2009. повећање од 60% (555 тона). После рудника Малартик, овом 

увећању допринели су и рудници Јанг Дејвисон у Онтарију, Њу Афтон у Британској 

Колумбији и Тиминс у Онтарију. Умањење производње од 13 тона у овом временском 

периоду забележено је у руднику Блек Фокс у Онтарију. Од 2005. године златне резерве 

су у сталном расту.  

Сребро се највише производи у руднику Кид Крик у Онтарију. Према подацима 

из децембра 2009. године резерве сребра биле су 6254 тоне да би се до децемба 2010. 

увећале чак 11% на вредност од 6916 тона. Остали водећи рудници у којима се 

ископава стебро су рудник Ла Ронд у Квебеку, Брунсвик број 12 и Њу Брунсвик,као и 

Њу Афтон у Британској Колумбији.  

Цинк се највише производи у руднику Брејсмак-Меклеод у Квебеку. За период 

од децембра 2009. до децебра 2010. године забележено је знатно смањење резерви 

цинка, и то највише у руднику Кид Крик. 

Бакра највише има у руднику Гибралтар као и у три значајна рудника: Милиган, 

Купер Маунтин и Њу Афтон. За годину дана (2009-2010) резерве бакра су се увећале за 

чак 47%, односно 3,5 мегатона на нивоу читаве државе.  

Молибдена највише има у рудницима Хајланд Вели, Гибралтар и Хаклбери у 

Британској Колумбији.  За годину дана (2009-2010) резерве молибдена су се увећале за 

18%, односно на број од 253.590 тона. Од 2005. резерве молибдена стално расту. 

Никл се највише производи у рудницима Буцко у Манитоби и Лак Дезиљ у 

Онтарију. Остали рудници произвођачи никла су забележили смањење производње у 

периоду од годину дана (2009-2010) и то за око 7% на државном нивоу. Главна 

тржишта за продају никла произведеног у Канади су западна Европа, Јапан и САД. 

 

3.2.1.2 Налазишта и производња неметала 

 

Од неметала се у Канади производе: калијум, со, азбест, угаљ и дијаманти. 

Калијум се издваја због чињенице да је Канада прва у свету по његовој производњи. 

Његове резерве чине 46% од укупних светских резерви. У току 2011. године, Канада је 

остварила извоз у износу од  6.7 милијарди долара у државе, као што су САД, Кина, 
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Бразил и Индија. У производњи калијума запошљено је преко 5000 Канађана. Постоји 

10 рудника који производе калијум, од тога је 9 у Саскатчевану.  

Соли има на целој територији Канаде, а највише у Квебеку и Онтарију. Многа 

налазишта соли откривена су током потраге за гасом и калијумом, јер захтевају сличне 

геолошке услове. Продукција соли се у Канади обавља следећим методама: 93% посто 

се експлоатише из чврсте руде, 6% финим вакуумом и 1% се добија из хемијских 

операција.  

Азбест се у Канади до 2011. производио у само два рудника, оба у Квебеку. С 

обзиром на штетност по здравље, канадска влада је зауставила рад оба рудника, али то 

не значи да је производња азбеста у Канади стала.  

Угаљ је почео да се експлоатише у Кејп Бретону 1720. године. Рударска 

индустрија, конкретно индустрија угља нагло се развила после Другог светског рата. 

Канадска годишња производња угља се повећала од 15 милиона тона (1970.) на преко 

25 милиона тона (1975.) и достигла највиши ниво 1977. године са 78,8 милиона тона. 

Тренутно је канадска годишња производња око 68 милиона тона (2013).  

Дијаманти се експлоатишу у следећим рудницима: Екати, Јеричо, Снеп Лејк, 

Виктор и Гачо Кју. Канада је постала произвођач дијаманата октобра 1988. године када 

је отворен рудник Екати. До априла 1999. године произведен је 1 милион карата. 

Просечна производња у руднику Екати је 3-5 милиона карата годишње. 

 

3.2.2 Водни и енергетски потенцијали 

3.2.2.1 Водни потенцијал 

 

Од великог је значаја сагледати водне потенцијале Канаде који су велики, и од 

огромног значаја за развој Канадске привреде, а све то сагледано кроз призму улоге и 

значаја воде за човеков опстанак. Водни потенцијал се огледа како у површинским 

водама, тако и у подземним, и неопходан је за снабдевање насеља водом, за индустрију, 

наводњавање пољопривредних земљишта и друге привредне активности. Познато је да 

Канада има највише слатке воде у свету. Министарство за животну средину у Отави је 

израчунало да 14% канадске територије чини “влажно земљиште“.
20

 Ако се лети преко 

                                                           
20

 Плавша Ј, Геа – научно-популарни часопис, ПМФ Нови Сад, 2003. 
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северног Онтарија и Манитобе, видеће се више воде него земље. Израчунато је да 

Канада има седмину светске слатке воде.  

Велики утицај на водни потенцијал неког простора има клима. Клима Канаде је 

веома разноврсна, што је последица бројних фактора, међу којима су најважнији: 

велика површина Канаде, њена отвореност према северу, утицај Атлантског и Тихог 

океана и њихових морских струја. 

Људи широм света сматрају Канаду хладном земљом. Средње јануарске 

температуре указују да је најхладнија област Канаде са температуром од -20°С до -30°С 

њен северни део и арктичка острва. Овакве температуре су резултат малог упадног угла 

сунчевих зрака, близине ледом покривеног мора и хладног ваздуха са Арктика, Аљаске 

и североисточне Азије. Хладно је и на југоистоку, али су температуре нешто више, од -

10°С до -20°С (средња јануарска), што је последица топлог ваздуха из мексичког 

залива. У овом делу Канаде живи више од половине укупног броја становника. 

Умерене зиме су и на источној и западној обали, где су средње јануарске температуре 

од 0°С до -10°С. То је због топлих струја, које се крећу Атлантским и Тихим океаном. 

Током лета, најтоплија област је јужна Канада, у којој су средње јулске температуре од 

+20'С до +30'С. Летња топлота је резултат учесталих ваздушних маса са Тихог океана, 

мексичког залива и југозапада САД. 

Занимљиво је посматрати количину падавина у Канади, јер је она у директној 

вези са водним потенцијалом. Студија из 2013.
21

 показује да је од 1948. до 2009. године 

да се количина падавина значајно повећала, а највише у северним регионима. Тако је 

количина падавина у периоду од 1961. до 1990. године означена као „нормална“ док је 

                                                           
21

 http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/110920/dq110920d-eng.htm, 5.2.2015. 

Слика бр. 3- Мапа годишњих падавина 

у Канади 
 

Графикон бр. 2 – Просечна количина 

падавина по месецима 
 

Извор: sdwebx.worldbank.org. 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/110920/dq110920d-eng.htm
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од 1948. до 1961. била 9% испод нормале, а после 1990. године 8% изнад нормале. 

Већина од 11 климатских региона у Канади показала је повећање количине падавина у 

овом периоду, док је у региону Арктичких планина количина падавина порасла за 34%, 

што је два пута више од целокупног пораста на државном нивоу.  

 

3.2.2.1.1 Реке 

 

У Канади постоје веома велике реке, како по дужини тако и по количини 

проточне воде. На пример, река Мекензи најдужа је у Канади (преко 4000 километара). 

Одмах за њом су и реке Сент Лоренс, Нелсон, Чурчили, Фрејзер.
22

 Важно је запазити да 

су све ове воде међусобно повезане. Реке Канаде отичу у три, односно пет 

континенталних сливова: сливу Атлантика, сливу Пацифика, сливу Арктика као и 

Хадсоновом и Мексичком заливу.  

Слив Атлантика прикупља 2/3 канадске речне мреже. Највећа река овог слива 

је Сент Лоренс, а друге значајне су и Отава и Саскачивен. 

Сент Лоренс се излива из језера Онтарио и отиче у залив Сент Леоренс, један од 

највећих естуара на свету. На једном делу свог тока она је гранична река са САД. 

Онтарио тј. Велика језера, као велики резервоари, омогућавају реци Сент Лоренс која 

из њих отиче уравнотежан водостај. Прешавши преко брзака изнадн Монтреала, Сент 

Лоренс тече као велика и мирна река.  

Отава је дуга око 1.130 km. Извире са висоравни у југозападном Квебеку. Улива 

се у Сент Лоренс близу Монтреала. Користи се у туристичке сврхе. 

Саскачивен је највећа притока језера Винипег. Настаје од Северног и Јужног 

Саскачивена, који извиру у Стеновитим планинама и после тока од 544 km, улива се у 

језеро. 

У Хадсонов залив улива се трећа по величини река у Канади, Нелсон, а овај 

слив припада аливу Атлантика. Нелсон протиче кроз провинцију Манитоба. Истиче из 

језера Винипег и њена је укупна дужина 2.575 километара. Ова река је била главни пут 

за транспорт крзна. Сент Лоренс и притоке залива Хадсон су значајни енергетски 

извори и важни пловни путеви.  

                                                           
22

 https://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=En&n=45BBB7B8-1, 12.2.2015. 

https://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=En&n=45BBB7B8-1


20 
 

Сливу Пацифика припадају реке Фрејзер и Јукон са притокама и неколико 

мањих река. За реке овог слива карактеристичан је снежни режим са највишим 

водостајем лети, када се отапа снег са планина. 

Фрејзер је дуга око 1.370 km и извире у Стеновитим лланинама. Улива се код 

теснаца ЏорЏија код Ванкувера. Река гради кањон дубок 910 m. Реку је 1793. године 

открио А.Мекензи а С.Фрејзер је 1808. године први дошао до њеног ушћа. 

Јукон истиче из језера Атлин у северозападном делу Британске Колумбије. Тече 

ка северозападу, пролази кроз Јукон територију, Аљаску и улива се у Берингово море. 

Дуга је 3.200 km. Пловна је само три месеца у години. 

Сливу Арктика припада река Мекензи. Мекензи у суштини означава систем 

река језера. То су језера Атабаска, Ропско и Велико Медвеђе језеро са својим 

притокама и отокама. Река Мекензи је дуга 4.241 km. Реке Мекензијевог система имају 

снежни режим са високим водостајем у пролеће, када се отапа снег и речни лед. Високи 

водостаји изазивају поплаве. Мекензи је важан прометни пут ка далеком северу. 

У Мексички залив утиче река Поплар. Она је дуга око 270 километара и 

протиче кроз канадску област Саскачеван и америчку област Монтана. 

Значајно је проучавати реке једне државе у моменту када се изучавају природни 

услови за развој привреде, јер реке утичу на неколико начина: кроз количину и 

доступност пијаће воде која је од круцијалног значаја за егзистенцију, доступност воде 

као извора за наводњавање пољопривредних површина у искористивост воде за 

производњу електричне енергије односно градњу хидроелектрана. Канада је по свим 

параметрима повољна за живот – довољна количина и одличан квалитет пијаће воде, 

као и воде за наводњавање и довољан проток воде на великим рекама потребан ѕа 

покретање водених турбина су основне карактеристике готово свих текућих вода у 

Канади.  

Међутим, развој производње хидроенергије и његов удео у целокупној државној 

производњи енергије није исти у свим областима Канаде. Наиме, Квебек, Британска 

Колумбија и Онтарио области су са највећом производњом хидроенергије; у 2004. 

Квебек производи 50% од укупне хидроенергије, Британска Колумбија 16%, Онтарио 

12% и Манитоба 8% док су сви остали региони произвели по мање од 1%. Значајна 

количина хидроенергетских потенцијала остаје неискоришћена а фактори су готово 

искључиво економски.
23
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 www.thecanadianencyclopedia.cа, 15.2.2015. 

http://www.thecanadianencyclopedia.cа/
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3.2.2.1.2 Језера 

 

 Може се слободно рећи за Канаду да је земља језера. Њихов број у превазилази 

два милиона.
 
Језера леже на малим надморским висинама. Приобални појас им је 

замочварен. За већину језера карактеристична су бројна острва, углавном ниска и 

ненасељена. Имају више притока,а 

најчешће семо једну отоку. Међусобно 

су повезана рекама, тако да припадају 

речним сливовима. Језера на северу 

Канаде су око десет месеци годишње под 

ледом.
24

 Највећа и најпознатија језера су: 

Велико Медвеђе, Велико Ропско, 

Винипег, Ерик, Винипегозис, Атабаска, 

Манитоба, Велика језера - гранична 

језера са САД и друга. Језера чине 7,6% 

територије Канаде. 

Велико Медвеђе језеро је највеће језеро Канаде које целом својом површином 

припада Канади. Налази на северозападу. Површина му је око 30.000 km
2
, дужина је 

280 km, а највећа ширина 200 km. Највећа дубина је 137 m и најдубљи делови су испод 

нивоа Светског мора, што значи да је језеро криптодепресија. По постанку је 

тектонско,на чији је изглед утицала плеистоцена глацијација. Језеро се леди а у јуну лед 

се ломи и бројне санте пливају по њему до краја јула. У августу и септембру нема леда 

и могућа је пловидба. 

Велико Ропско језеро је друго по величини у Канади, површине 29.700 km
2
. 

Дужина је 480 km а ширина 80 km. Његова отока је река Мекензи. Језеро је под ледом 

од октобра до јуна и тада се саобраћај одвија саоницама. 

 Винипег је по површини од 24.590 km
2
, треће језеро у Канади. Налази се у 

централном делу Канаде. Дугачко је 442 km,а широко 100 km. Под ледом је од 

новембра до априла. Пловно је, рекама и каналима је повезано са суседним језерима, 

тако да представља важан пловни пут. Највећа притока је река Саскачеван, а отока му је 

река Нелсон. 

                                                           
24 Станковић, С, Језера света, Мала библиотека СГД, Београд, 1876. 

Слика бр. 4 – Велико Медвеђе језеро 
 

Извор: freakz.info 
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Винипегозис се налази западно од Винипега. Површина му је 5.400 km
2
. Дугачко 

је 196 km а максимална ширина је 28 km. Дубоко је свега 12 m. На језеру се обавља 

велики улов рибе. 

Атабаска је по површини на четвртом месту са 12.250 km
2
. Језеро је дуто 370 km, 

а широко 60 km. Лежи у северном делу Алберте и Саскачевана. По постанку је 

тектонско- ледничко. У приобалном појасу има налазишта руде урана. На северној 

обали развио се град Уранијум, познат по експлоатацији, преради и експорту урана. 

Манитоба је језеро у југозападној Манитоби. Површина му је 4.700 km
2 

дугачко 

је 180 km, а широко 40 km. Богато је пастрмком, тако да је на њему развијен риболов. 

Велика језера леже у источној пограничној области између Канаде и САД. Ова 

скупина се састоји од пет језера, која од северозапада до југоистока иду овим редом: 

Горње, Мичиген, Хјурон, Ири и Онтарио. Припадају сливу Атлантског океана. Велика 

језера чине највећу слатководну површину и масу воде на Земљи. Укупна површина им 

је 245.913 km
2
. Површина слива је 767.000 km

2
 од чега је 41% на територији Канаде,а 

59% на територији САД. Дужина обале је 15.450 km, од тога Канади припада 6.750 km. 

25
 Ова језера су по постанку тектонско - глацијална. Језера, сем Ирија, су 

криптодепресије - површине су им изнад а најдубљи делови дна испод нивоа Светског 

мора.  

 

  

3.2.2.1.3 Термоминерални извори 

 

 Канада се не може похвалити 

великим бројем термоминералних 

извора ако се сагледа број осталих 

вода Канаде. Иначе, термоминералних 

извора највише има у западном делу 

Канаде. Највише их је у Британској 

Колумбији, затим у Алберти и Јукону. 

 У Британској Колумбији 

најважнији и најпознатији 

термоминерални извори су: извори 

                                                           
25

 Станковић,С, цит. дело 

Слика бр. 5 – Извор Лиард 
 

Извор: images.nationalgeographic.com 
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реке Лиард, Лакелсе извори, Мегер извори и Радијум извори. Извори реке Лиард су 

други по величини термоминерални извори у Канади.
26

 Са површином од око 1000 

хектара, природа у околини ових извора претворена у парк јако је популарна 

туристичка дестинација. Лакелсе извори налазе се на источној обали Лакелсе језера и 

верује се да њихов настанак има везе са вулканизмом у Канади, односно да температура 

воде достиже висок ниво пролазећи кроз топле позземне стене. Таква је ситуација са 

већином термоминералних извора у Канади, тако и са изворима Мегер и Радијум. 

Радијум извори добили су име по томе што је у њиховој води пронађена одређена 

количина радијума. Температура ових вода креће се од 29 до 39 степени целзијуса. 

 У Алберти су најпопуларнији термоминерални извори Баниф и Миете. На оба 

извора температура воде се креће између 38 и 40 степени целзијуса. Оба поседују 

спољашње базене прилагођене туристима, те их то чини јако популатнима. 

 Најзначајнији извор у Јукону је извор Такини. Поред тога што је ово место 

лечилиште, такође је популарно и због свог историјског наслеђа. Температура воде је 

око 45 степени целзијса.  

 

3.2.2.2 Енергетски потенцијал 

 Канада има широку лепезу енергетских ресурса. Користећи своја природна 

богатства, Канаса ствара велике количине енергија, како за сопствене потребе тако и за 

извоз. Узећи у обзир да је то северна земља са огромном територијом и високим 

животним стандардима, веома је енергетски-интензивна земља, односно захтева велику 

количину енергије за потрошњу.   

 Производња „примарне“ енергије, тј. енергије која се налази у природи пре 

конверзије или трансформације износила је 16494,5 пета џула у 2010.
27

 Фосилна горива 

су имала највећи удео у овој производњи од чак 41,4%, природни гас 36,5%, угаљ 9,2%. 

Извори обновљиве енергије су такође пуно допринели и то: хидроенергија 7,5%, 

биомаса 3,5% а енергија вeтpа и сунца заједно 0,1%. Нуклеарна енергија из примарних 

извора износила је  1,9%. 

Када је у питању производња по регионима, Алберта предњачи са 62,8%, а за 

њом Британска Колумбија са 14,1%, Саскачеван са 8,7% и Квебек са 4,1%. Алберта 

                                                           
26

 www.env.gov.bc.ca , 15.2.2015. 
27

 http://www.nrcan.gc.ca/publications/statistics-facts/1239 , 18.2.2015. 

http://www.env.gov.bc.ca/
http://www.nrcan.gc.ca/publications/statistics-facts/1239
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води у производњи фосилних горива док је Квебек највећи произвођач хидроенергије а 

Онтарио нуклеарне енергије. 

 Резерве сирове нафте на крају 2010. године процењене су на 27,6 милијарди 

кубних метара. Нафтни песак представља већину ових резерви са 26,9 милијарди 

кубних метара. Производња сирове нафте у Канади у 2010. износила је 167.4 милиона 

метара кубних. Око две трећине сирове нафте је извезено.  

 Природни гас обезбедио је у 2010. резерве од 1727,5 милијарди кубних метара. 

Од тога је 95% произведено из конвенционалних извора а остатак из неконвенцијалних 

(гас из шкљиљаца). Приодни гас намењен извозу је у 2010. износио 144,4 милијарде 

кубних метара, а две трећине ове количине извезено је у САД.  

 Производња електричне 

енергије у 2010. процењена 

је на 588,9 терават сати. Од 

тога, хидроенергија 

представља 59,1%, а 

обновљиви извори енергије 

3%, угаљ, 12,6%, нуклеарни 

извори 14,5%, природни гас 

8,6% и нафтни деривати и 

отпад 2,2%. Квебек је 

произвео 31,5% електричне 

енергије у Канади (2010.) а 

Онтарио 25,6%. 

 Канађани користе енергију у неколико сврха: да греју и хладе своја домаћинства 

и пословне просторије, да напајају уређаје и опрему, да транспортују људе и робу и за 

индустријске процесе. Секундарна употеба електричне енергије је енергија 

искоришћена од стране конзумера из различитих сектора привреде, као и енергија 

утрошена од стране произвођача енергије. У 2009. години, секундарни утрошак 

енергије је износио 71,8% укупног утрошка од тога је највише енергије потрошио 

индустријски сектор (37,1%). Утрошак електричне енергије на годишњем нивоу расте 

из године у годину, али сразмерно потребама. Раст би био још већи да Канада не улаже 

много у развој система за смањење утрошка електричне енергије.  

 

 

Прозводња енергије у Канади (2010.)

Хидроенергија 59,1%

Нуклеарна енергија 14,5%

Угаљ 12,6%

Природни гас 8,6%

Обновљиви извори 

енергије 3%

Нафтни деривати и отпад 

2,2%

Графикон бр. 3 – Производња енергије у Канади 

(2010.) 

 

Извор: www.nrcan.gc.ca 
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3.2.2.2.1 Угаљ 

 

 Канада има обиље угља са 6,6 милијарди тона обновљивих резерви и процењене 

пројзводње у наредних 100 година. Више од 90% угља у Канади налази се у западним 

провинцијама што обезбеђује стратешке погодности због близине лука на западној 

обали. Канада обилује антрацитом, каменим угљем и лигнитом. Према подацима из 

2012. године
28

 у Канади постоји 24 рудника угља, од којих се 10 налази у Британској 

Колумбији, 9 у Алберти и 2 има Нова Шкотска. У 2010. производња угља је процењена 

на око 68 милиона тона. Већина канадског угља производи се површинском 

експлоатацијом, уз помоћ покретних трака или површинским копом. Рударство 

покретним тракама је само привремено коришћење земљишта које се у исто време 

може и рекултивисати, те засадити дрвећем, жбуњем, травом. 

 Канада је у току 2010. године извезла 33 милиона тона угља што представља 

пораст од 22% у односу на 2009. годину. У 2008. Канада је од угља произвела 14% 

струје од укупне потребне количине. У 2009. потрошено је 48 милиона тона угља а већи 

                                                           
28

http://www.coal.ca/wp-content/uploads/2012/11/Coal-Mining-in-Canada_final_November2012.pdf, 21.1.2015. 

Слика бр. 6 – Рудници угља у Канади, луке и 

железница за транспорт и извоз угља 

Извор: www.nrcan.gc.ca 

http://www.coal.ca/wp-content/uploads/2012/11/Coal-Mining-in-Canada_final_November2012.pdf
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.nrcan.gc.ca%2Fmining-materials%2Fmarkets%2Fcanadian-minerals-yearbook%2F2009%2F8474&ei=D530VOH7HIGvPLu5gcgP&bvm=bv.87269000,d.bGQ&psig=AFQjCNFBiiILrCCQEBjSsr4rLfr7Ov62xQ&ust=1425403533278581
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део тога (42 милиона тона) је потрошен за производњу електричне енергије. Неке 

провинције се ослањају само на струју произведену од угља. На пример, у Алберти 74% 

струје потиче од угља, у Новој Шкотској 73% а у Саскачевану 60%. Повољност струје 

произведене од угља даје економску предност Алберти и Саскачевану. Канада има 2 

националне пруге које транспортују угаљ али око 80% угља транспортује се морским 

путем преко лука које се налазе у Ванкуверу. Остатак се транспортује из луке Тандер 

Беј.  

 Угаљ игра важну улогу у привреди Канаде. Више од 42000 људи је директно или 

индиректно запослено у индустрији угља. То укључује оне који раде у руднику, у 

транспорту и продаји. Експлоатација угља даје важан допринос повећању канадског 

БДП-а (око 5,2 милијарде долара доприноса у 2011.). У последњих неколико година, 

индустрија угља је остварила значајан развој. Од 2001. до 2011. године, приходи су 

повећани за 14%. Компаније за производњу угља имају значајну улогу јер омогућавају 

локалним заједницама да просперирају у социјалном и економском смислу. Компаније 

често нуде финансијску подршку локалним програмима као што су програми за 

рекреацију, омладинске организације и образовне установе. Такође су важне за 

економску добробит руралних заједница јер нуде висококвалитетне послове. Рударска 

индустрија запошљава Абориџина у Канади.   

 Канадске рударске индустрије, поред свега, воде рачуна о очувању животне 

средине. Постоји чак 35 федералних закона који повезују индустрију и заштиту 

животне средине. Тако на пример, Алберта обавезује компаније да обнове земљу која је 

уништена рударским активностима.  

 Угаљ је минерално гориво са богатим садржајем угљеника. Угљеник је важан јер 

даје угљу већину његове енергетске садржине. Када угаљ сагорева у присуству 

кисеоника, ослобађа се топлотна енергија. Ова енергија се касније може претворити у 

друге облике енергије. Угаљ се класификује у зависности од тврдоће и енергетског 

потенцијала: 

- Графит је најбоље рангиран јер тешко сагорева.  

- Антрацит је тврд, сјајан и црн. То је најтврђи облик угља и има високи 

енергетски потенцијал. Најчешће се користи за загревање домаћинстава и 

пословног простора. 

- Битумен је црн или тамнобраон. Често се користи за прављење челика и грејање 

путем паре.  
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- Лигнит или мрки угаљ је најниже рангиран по квалитету јер има најмањи 

енергетски потенцијал. 

 

3.2.2.2.2 Нафта и гас 

 

 Сирова нафта је запаљива течност која се може наћи у унутрашњости земље. То 

је комплексна мешавина неколико угљоводоника који се састоје од водоника и 

угљеника. Сирова нафта може садржати и неколико органских компоненти као што су 

азот, косеоник и сумпор. Боја може да варира у зависности од састојака, али је обично 

црна или тамно браон. Угљоводоници из сирове нафте се могу одвојити дестилацијом и 

могу се употребити за производњу различитих врста рафинисаних производа. Ови 

производи се могу користити као горива јер сагоревају у присуству кисеоника. Као и 

природни гас и угаљ и сирова нафта спада у фосилна горива јер потиче од таложења 

биљака и остатака животиња током милиона година.  

 Производња сирове нафте у Канади постепено расте током последње две 

деценије а најважнији извор је нафтни песак. Канада је значајан извозник нафте. 

Домаћа нафта се извози 

из западних провинција 

док источне провинције 

увозе нафту из 

иностранства. Извоз је у 

2006. години достигао 

вредност од 38 милијарди 

долара, а увоз 23 

милијарде долара. Канада 

има проширену мрежу 

цеви које воде сирову 

нафту до домаћих 

рафинерија. Три главна 

центра за рафинисање нафте у Канади су Едмонтон (Алберта), Сарнија (Онтарио) и 

Монтреал (Квебек). Нафта је најкоришћенији извор енергије у Канади, чак  више од 

природног гаса и струје. Више од 2/3 производа од рафинисане нафте продатих у 

Канади користе се за транспорт: бензин, дизел и авионско гориво.  

Извор: www.neb-one.gc.ca 

 

Графикон бр. 4 – Увоз и извоз нафте 2004-2013. 
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 Након периода ниских и релативно стабилних цена током 90-тих година 

прошлога века, цене сирове нафте су последњих година порасле на међународном 

тржишту. То је резултирало повећаним приходом за канадске произвођаче и већим 

ценама за потрошаче. За задовољење потреба тржишта и залиха ботребно је ипак 

обновити системе цевовода и повећати капацитете рафинерија.  

 Постоји неколико сегмената у индустрији нафте у Канади. Један део индустрије 

бави се експлорацијом, бушењем и обрадом на терену, друге компаније обављају 

одржавање копова, док рафинерије нафте процесуирају сирову нафту у велики број 

рафинисаних производа. Путем цевовода се та нафта транспортује између различитих 

области производње, рафинерија или државних граница.  Сваки од ових сегмената је 

састављен од великог броја приватних фирми, од мултинационалних до малих, 

регионалних фирми. Неке су опремљене да обављају сваки део производње и продаје 

нафте,  док су поједине специјализоване за само један или два сегмента. Неколико 

асоцијација постоји да би заштитило интересе ових сегмената индустрије, као на 

пример Канадска асоцијација нафтне производње (CAPP - Canadian Association of 

Petroleum Producers), или Канадски институт за нафтне продукте (CPPI- Canadian 

Petroleum Products Institute) и још Асоцијација малих произвођача Канаде (SEPAC - 

Small Explorers and Producers Association of Canada).  Управу над производњном, 

транспортом и дистрибуцијом имају примарно провинцијалне владе.   

 На великој површини Канаде постоји неколико подручја са погодном геологијом 

за проналажење нафте. Најважније подручје је седиментни басен западне Канаде, 

велики басен који се протее од северозападне Манитобе до јужног Саскачевана, 

Алберте и североисточне Британске Колумбије.  

 Већи део нафтних резерви Канаде (више од 95%) је у облику нафтног песка. То 

је мешавина сировог битумена, силикатног песка, глине и воде. Неколико процеса је 

развијено за одвајање битумена од осталих елемената који касније могу бити 

пречишћени и претворени у синтетичку нафту. У Канади су резерве нафтног песка 

углавном у Алберти. Међутим, резерве које Канада поседује нису довољне за потребе 

Канаде у наредних 200 година.  

 Да би се нафта прерадила морају се прво открити њена налазишта. Када се 

пронађу, развија се инфраструктура на нафтном пољу да би се сирова нафта 

екстраховала и транспортовала у рафинерије. Бушење је кључни елемент у екстракцији. 



29 
 

 Канада је тренутно пети највећи произвођач нафте у свету. Годишња продукција 

је 1990. године била око 600 милиона барела, а достигла 969 милиона у 2006. Већина 

канадских компанија су активне како у производњи нафте, тако и у производњи 

природног гаса.  

 Такође, Канада је пети у свету највећи произвођач природног гаса, а четврти у 

свету највећи његов извозник.
29

 Од 520 милиона кубних метара гаса, колико се 

произведе у Канади за један дан, чак 280 милиона се извози и то највише у САД. 

Природни гас је природно гасовито фосилно гориво са великим уделом метана који се 

јавља самостално или заједно са нафтом. У поређењу са осталим горивима има најмањи 

коефицијент емисије угљен-диоксида по јединици ослобођене енергије, па се зато 

сматра еколошким горивом. 

 

3.2.2.2.3 Уљни шкриљци 

 

 После угља, нафте и гаса, када је реч о фосилним горивима, угљоводоници из 

шкриљаца или другачије речено гасни и уљни шкриљци у свету постају нови велики 

енергетски адут. За њих се, додуше, зна већ стотину година, али због некада веома 

јефтине нафте, готово да их нико није користио. Али са садашњим наглим развојем 

технологије за њихово коришћење, а посебно веома израженим растом цене нафте и 

гаса и тежња за енергетском независношћу подстакле су многе државе на размишљања 
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Слика бр. 7 – Производња природног гаса у свету 
 

Извор: wikipedia.org 

 

http://www.nrcan.gc.ca/energy/natural-gas/5639
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о добијању нафте из уљних шкриљаца. Они као сировина за производњу нафте, гаса, 

али и топлотне и електричне енергије – постају веома озбиљан конкурент.
30

 

 Уљни шкриљци су рудни материјал са различитим садржајем органске материје 

која је распршена у порама у облику микроскопски ситних честица. Њихова старост се 

креће од камбријума до терцијалног доба. Били су формирани таложењем органских 

материја у различитим окружењима. Уљни шкриљци су стене које садрже више од 10 

одсто органске материје, керогена (уља). Обично настају у већим језерима, мочварама 

или плитким деловима великих вода таложењем разних организама као што су остаци 

алги, зељастих и дрвенастих биљака. Окружење мора остати униформно за дужи 

временски период да се би се очувала органска материја и формирао уљни шкриљац, на 

крају се под утиском притиска и температуре стварају услови у којима долази до 

одстрањивања влаге, молекуларне воде, а у метагенези се производи метан, уклања се 

водоник, мало угљеника, а даље и одређена количина кисеоника. Према геолошкој 

подели уљни шкриљци се могу сврстати на бази њиховог састава као шкриљци богати 

карбонатима, силикатима или канел шкриљци. Карбонатни шкриљци садрже карбонате 

као што су калцит и доломит. Силикатни уљни шкриљци су углавном тамно браон или 

црне боје, богати су силикатним минералима као што су кварц, фелдспати, глине, опал. 

Канел шкриљци су обично тамно браон или црне боје и састоје се од органске материје 

која у потпуности обавија друга зрна минерала. Уљни шкриљци се од нафтних пескова 

разликују по томе што не садрже слободну нафту у порама. Они садрже кероген из кога 

се нафта ствара тек по излагању високој температури - пиролизи. То су дакле незрели 

еквиваленти врло квалитетних матичних стена за нафту и гас, које нису у геолошкој 

прошлости доспеле на велике дубине и температуре, већ су остале на површини или 

близу ње. 

 Канада има значајне депозите уљних шкриљаца у многим местима широм 

земље. У неким областима богатим уљним шкриљцима учињени су покушаји рударства 

у комерцијалне сврхе. Канадске компаније за прераду уљних шкриљаца покушавају да 

се развију на глобалном нивоу.  Постоји много научних дискусија у којима са разматра 

питање да ли уљни шкриљци могу да се сагоревају за енергију. 

 Канада и САД су једини већи произвођачи природног гаса из уљних шкриљаца. 

Тако, на пример, од укупне производње природног гаса из уљних шкриљаца у 2012. 

15% је произведено у Канади.  
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3.2.2.2.4 Нуклеарна енергија 

 

 Нуклеарна енергија представља важан извор енергије у Канади. Нуклеарна 

енергија тренутно доприноси са око 15% од канадских енергетских потреба.
31

 Оно што 

је за овај извор енергије значајно је да његовом употребом чак 90 милиона тона гаса 

који изазива ефекте стаклене баште не буде испуштено у атмосферу (у односу на гасове 

који би били испуштени ако би се сагоревао природни гас или угаљ). То доприноси 

смањењу климатских промена, јер се за овај извор енергије сматра да је без емисија 

негативних по окружење и жива бића. 

 Код неких канадских нуклеарних електрана у току су пројекти реновирања или 

су најављени, као у Онтарију, Новом Брунсвику и Квебеку. Тренутно нема чврстих 

обећања из било које покрајине или територије у Канади за градњу нових реактора. 

Међутим, нови нуклеарни пројекти су разматрани од јавних и приватних предузећа у 

Канади у протеклих неколико година.Стварни број нових реактора који ће се градити у 

великој мери зависити од планова за реновирање постојећих јединица, потражње за 

електричном енергијом и економије. 

Канадска нуклеарна индустрија значајно доприноси канадској економији у 

смислу повећања БДП, прихода и стопе запослености. Постоји неколико нуклеарних 

компанија углавном концентрисаних у Онтарију, и у мањој мери у Саскачевану, 

Квебеку и Новом Брунсвику. Најновији подаци показују да је годишње у Канади било 

запошљено око 30.000 људи чија су радна места директно и индиректно повезана са 

нуклеарном индустријом. 

 Предности снабдевања електричном енергијом од нуклеарних извора су бројне, 

а за Канаду је најважније следеће: 

- Нуклеарна индустрија је индустрија која ствара приходе од око 6,6 милијарди 

долара годишње (ово укључује вредност произведене нуклеарне електричне 

енергије - око 5 милијарди долара годишње, извозни промет - 500 милиона долара, 

производњу урана - 500 милиона, медицинске и индустријске изотопе - 300 

милиона долара). И поред ових значајних цифара, неопходно је имати у виду и 

здравље и квалитет животне средине који су гарантовани коришћењем  нуклеарне 

технологије. 
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- Нуклеарна индустрија обезбеђује 21.000 директних радних места, 10.000 

индиректних радних места (услуге у индустрији)  

- Канадске компаније су важни глобални добављачи медицинских изотопа. Канада 

такође снабдева 75% светских потреба за „кобалт-60“ који се користи за 

стерилизацију 45% медицинске опреме (коришћене у целом свету) за једнократну 

употребу. 

 Канада је други светски произвођач уранијума. Екплоатација уранијума је 

индустрија која привреди Канаде доприноси са чак 1,2 милијарде долара годишње. 

Уранијум се користи за производњу нуклеарне енергије. 

 

 

3.2.2.2.5 Обновљиви извори енергије 

 

 Канада са својом огромном копненом масом и разноликом географијом поседује 

постојане обновљиве изворе који се могу употребити за производњу енергије. Ови 

извори укључују покрете воде, ветар, биомасу, сунчеву, геотермалну и енергију океана. 

Канада је светски водећи лидер у производњи и употреби енергије из обновљивих 

извора.  

Слика бр. 8 – Рудници (бивши и тренутни) уранијума и нуклеарне електране 
 

 

Извор: www.world-nuclear.org 

 

 

http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/Canada--Uranium/
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 Обновљиви извори енергије тренутно производе 16,9% укупних залиха енергије 

Канаде. Покрети воде су најзначајнији извор енергије у Канади при чему производе 

59% електричне енергије. Тај податак чини Канаду трећим највећим произвођачем 

хидроелектричне струје у свету. Други најзначајнији извор обновљиве енергије у 

Канади је ветар. Он ствара 1,6% укупне електричне енергије у Канади. Учешће биомасе 

у стварању енергије износи 1,4%. Енергија ветра и Сунца су све популарнији извори 

енергије. Сумирано, хидроелектрична енергија је најважнији извор обновљиве енергије, 

након ње следе ветар и биоенергија а највећи пораст бележе ветар и соларна енергија. 

 Канада има много река које теку кроз планине до океана. 2010 године, Канада је 

имала 529 хидроелектрана са преко 75000 мегавати капацитета. У ове електране 

убрајају се 379 електране са мањим капацитетом (50 или мање мегавати) а све оне 

укупно доприносе укупној продукованој енергији са 2,7%. Све хидроелектране у 

Канади генерисале су 348 милиона мегавати по сату 2010. године што ставља ову 

земљу на треће место у свету. Хидроелектрична енергија представља  12,3% укупних 

залиха енергије Канаде. 

Са својом огромном копненом масом и активним дрвним и пољопривредним 

индустријама, Канада има приступ великим и различитим изворима биомасе која може 

бити употребљена за производњу енергије. Тренутно је биоенергија друга најважнија 

од свих обновљивих енергија у Канади. Наиме, биогорива и отпад који се рециклира 

представља 4,4% канадске укупне примарне енергије. Крајем 2010. године, Канада је 

имала 61 електрану биоенергије са укупним капацитетом од 1.700 мегавати а највећи 

део капацитета добијен је коришћењем биомасе. Провинције са најзначајнијом 

активношћу су Британска Колумбија, Онтарио, Квебек, Алберта и Нови Брунсвик. 

Биогорива, тј. горива из обновљивих ресурса, настају од биоенергије па је Канада 2010 

забележила продукцију етанола у свету чак 2% (пета највећа продукција након САД, 

Бразила, ЕУ и Кине) и чак 1% продукције биодизела. Примарне пољопривредне 

сировине за прављење етанола су кукуруз, пшеница и јечам. Биљна уља и животињска 

маст се користе за производњу биодизела, замену дизела. 

Канада има огромна пространства са одличним ресурсима ветра па самим тим и 

значајан потенцијал за производњу енергије. Нека од најквалитетнијих пподручја су у 

близини и дуж обале. У Канади још увек нису изграђене ветроелектране у близини 

обала а и развој обалних ветроелектрана је ограничен јер су обале углавном удаљене, 

далеко од постојеће електричне мреже. Постоје квалитетна подручја у унутрашњости 

земље, нпр. дуж залива Св. Лоренс. Инсталирани капацитет снаге ветра у Канади се 



34 
 

врло брзо проширио у последњих неколико година и прогнозира да настави да расте 

великом брзином због повећаног интересовања од стране произвођача електричне 

енергије и владиних иницијатива. У 2011. години, Канада је имала 3,094 турбине које 

раде на 152 ветроелектрана са укупном снагом од 5.265 мегавата, у поређењу са само 60 

ветрогенератора, 8 ветроелектрана и 23 мегавата у 1997. године. 

 Потенцијал соларне енергија варира на простору Канаде. Потенцијал је мањи у 

обалним подручјима звог повећане облачности док је већи у централним регионима. 

Међутим, скоро на половини канадских зграда може се видети инсталирани соларни 

панел. Коришћење соларне енергије порасло је последњих година и бележи годишњи 

раст од 9,5% од 2010. Период 2008-2011. године обележен је експоненцијалним растом 

капацитета соларне енергије са годишњим прирастом од 147,3%. Године 2011, 

капацитет достиже невероватних 495 мегавати.  

 Територија Канаде окружена је океаном са свих страна, осим са јужне што 

имплицира приступ огромном енергетском потенцијалу. Тренутно, Канада има 

електрану у Новој Шкотској са капацитетом производње електричне енергије од 20 

мегавати. 
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3.2.3 Пољопривредни и шумски потенцијали 

3.2.3.1 Пољопривредни потенцијал 

 

 Канадски прехрамбени и пољопривредни производи су разнолики колико и сама 

земља, њени људи и њена годишња доба.
32

 Од примарних произвођача на фарми или 

рибарском броду преко високотехнолошких прерађивачких и производних објеката, па 

све до пост-продајних и техничких вештина, канадска индустрија се темељи на 

најнапреднијем истраживачком раду. Она се такође може похвалити и модерном 

технологијом и образованим људима посвећеним томе да обезбеде производе и услуге 

које су вам потребни. Канадска природна богатства дарују робу најбољег светског 

квалитета која се може купити у виду готових производа, пакованих са приватном 

етикетом или се може користити као састојак у припремању хране или непрехрамбених 

производа. Канада извози житарице врхунског квалитета, уљарице и махунарке 

беспрекорно одгајене, педантно и пажљиво одабране, прегледане и званично 

сертификоване. Извозници излазе у сусрет специфичним захтевима наших купаца који 

од тих производа праве пекарске производе, пиво и тестенину. Mесни производи 

настају од најфинијих грла стоке, која су тражена у земљама широм света. Високи 

стандарди здравља животиња, научно развијена нега животиња и система исхране, као 

и врхунске прерађивачке технологије омогућавају канадској индустрији да снабде 

купце здравим месним производима одличног укуса, било да су свежи, смрзнути или 

прерађени за супу или готова јела. Канада може да обезбеди халал-сертификоване, 

кошер, природне и органске месне производе разноврсно сечене. Канадски сектор за 

рибу и морске плодове је зарадио репутацију добављача најбољих производа у свету 

због посвећености квалитетном управљању, иновацијама и одрживом управљању 

ресурсима у рибарству. Пошто је Канада окружена Пацифичким, Атлантским и 

Арктичким океаном и богата слатководним језерима, у њеним водама живи више од 

160 врста рибе и морских плодова, тако да се извозе свежи, смрзнути, димљени и 

конзервисани производи у више од 130 земаља. 

 Од целокупне површине Канаде отпада на обрадиво тло мање од 8%. Од тога се 

обрађује отприлике 25,5 милиона хектара. Под шумом се налази 46% целокупне 

                                                           
32

 http://www5.agr.gc.ca/resources/prod/Internet-Internet/MISB-DGSIM/CB-MC/PDF/4709-srp.pdf, 22.1.2015. 

http://www5.agr.gc.ca/resources/prod/Internet-Internet/MISB-DGSIM/CB-MC/PDF/4709-srp.pdf
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државне површине. Непродуктивно тло заузима голему површину од 46% или скоро 

половину Канаде.
33

 

 Због разнолике географије Канаде, сектор хортикултуре је укључен у 

производњу и паковање више од 120 различитих усева, укључујући поврће, воће, цвеће 

и украсне биљке као што је новогодишња јелка. Усеви обухватају оне добро познате и 

уобичајене попут кромпира, јабука, парадајза и осталих који се одгајају у 

стакленицима, али и оне егзотичније попут јестиве папрати, дивљих боровница, 

саскатун бобице и брусница. Канадско воће и поврће се продаје као свеже у северној 

Америци, али се извози и у виду смрзнутих производа, производа намењених 

прехрамбеној индустрији или прерађених у здраве и укусне сосеве, слатка, пите и 

зачинске састојке. Други кључни производи хортикултуре су мед и чувени канадски 

јаворов сируп. Канадска вина, жестока пића и пиво постају веома популарни. Канада 

има готове залихе квалитетних сировинских састојака, иновативну прераду, технику за 

ферментисање и производњу пива, и климатске услове погодне за гајење грожђа за 

вино и житарице за пиво и алкохолна пића. Канада је највећи светски произвођач 

леденог вина, слатког дезертног вина које свој јединствени укус дугује грожђу које се 

бере смрзнуто. Индустрија вина је добила међународно признање за строге стандарде 

квалитета познато као Винтнерс Квалитет Асоцијације (ВQА). Индустрија алкохолних 

пића производи широки спектар пића (виски, рум, вотку, џин, ликере, бренди и 

газирана алкохолна пића), али је најпознатија по производњи особеног канадског 

вискија са укусом ражи. Пиво је направљено од истог пивског јечма произведеног у 

западној Канади које је веома тражено од стране водећих светских пивара. У свету се 

такође пије канадска флаширана вода више него икад раније. Канада располаже са 25% 

светских слатководних ресурса. Толике велике залихе, комбиноване са чистом 

природном средином и строгим стандардима квалитета обезбеђују да купци добију 

флаширану воду најбољег светског квалитета. Канадска индустрија кондиторских 

производа је чврсто усредсређена на страно тржиште, са више од пола производње 

намење извозном тржишту. Неки основни примери укључују канадску чоколаду и 

шећерно-кондиторске производе. Снага ове индустрије лежи у њеној иновацији, 

производима високог квалитета и софистицираним процесима производње. 

                                                           
33 Петровић Р, Економска регионална географија света 2, Завод за издавање уџбеника социјалистичке 

републике Србије, Београд, 1965. 
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Функционална храна и додаци исхрани су водећи у свету због свог квалитета и 

иновације, потврђујући високу технологију у читавом ланцу производње. На пример, 

Канада је лидер у развоју, производњи и паковању производа од есенцијалних масних 

киселина као што су биљке и морски плодови, укључујући семе лана, борач, конопољу 

и уље од морских животиња. Канадска индустрија за прераду хране је иновативна и 

флексибилна. Мултикултурално наслеђе омогућава нашим прерађивачима хране да 

буду у јединственој позицији да задовоље укусе и жеље страног тржишта за широк 

спектар производа. Високо конкурентно тржиште обухваћено НАФТА споразумом је 

такође створило флексибилну индустрију која је у могућности да одговори потребама 

купаца и променљивим приликама на извозном тржишту. 

 Канадски квалитет се темељи на два највреднија ресурса – на природи и на  

људима. Огромна отворена пространства обезбеђују богате ресурсе за изузетно 

напредну пољопривредну индустрију, а она представља базу за приход од 77,6 

милијарди долара које остварује њен прерађивачки сектор. Тренутно расположиви 

подаци указују на то да је Канада лидер у заштити своје природне средине и у 

одржавању квалитета свог тла и воде. Свежа клима даје допринос тако што појединим 

пределима омогућава период природног “одмора”, уништава штеточине и “подмлађује” 

тло. Канада је започела неколико програма како би надгледала и штитила здравље 

океана и водених ресурса. Независне економске студије су препознале водећу улогу 

Канаде у универзитетском образовању људи, што је дало користан допринос њеној 

прехрамбеној индустрији. У канадском ланцу производње раде образовани људи, 

посвећени безбедности, квалитету и доброј услузи. Ту су укључујени примарни 

произвођачи, лидери наших предузећа за прераду хране и научници који помажу 

индустрији. Поред тога, Канада је, као земља коју су изградили досељеници, 

микрокосмос света, и стога је у могућности да се прилагоди потребама и жељама 

купаца широм света.  

 Канадски регулаторни систем примењује строге стандарде за регулисање 

производње хране и за надзор и контролу појаве и ширења штеточина и болести 

биљака, животиња и њихових производа. Канадска агенција за надзор хране (КФИА), 

државни орган, утврђује да ли су храна и многи пољопривредни производи исправни за 

извоз. Она утврђује и сагласност индустрије са државним законима и прописима тако 

што региструје и редовно врши инспекцију процеса производње хране и кланица. 

Строги програми се примењују у тестирању производа како би се осигурало да је 

количина материја у траговима у складу са међународним стандардима. КФИА 
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управља и системом за реаговање у кризним ситуацијама по безбедност хране заједно 

са Министарством здравља Канаде, агенцијама у провинцијама и канадском 

прехрамбеном индустријом. КФИА такође помаже индустрији да усвоји праксу 

управљања ризиком базирану на науци како би се ризици у безбедности хране свели на 

минимум. Канадска комисија за житарице (КГЦ) је државна агенција одговорна за 

успостављање и одржавање стандарда квалитета канадских житарица и сертификовање 

свих извоза житарица, уљарица и махунарки. КГЦ врши контролу отпремљене робе на 

присуство микотоксина, тешких метала и гљивица, у складу са системом који 

обезбеђује квалитет житарица. Овако строг надзор такође осигурава здравствену 

исправност житарица, задовољава најстрожије међународне захтеве везане за отровне 

загађиваче, и континуирано задовољава захтеве тржишта за квалитетом. 

 Прехрамбена индустрија се темељи на истраживачкој инфраструктури која 

уноси новине у све области производње. На пример, канадски истраживачи биљака су 

створили и увели канола уљану репицу у светску производњу. Канада производи уље 

које стиче признања због тога што је здраво и што има широку употребу. Канадски 

стручњаци за храну су такође издвојили нове састојке из хране који могу допринети 

добром здрављу. Они помажу у развоју нових састојака хране као што су влакна овса и 

јечма, или бета-глукана који могу помоћи у снижавању штетног холестерола. Канадске 

иновације су такође допринеле стварању неких од најнапреднијих техника за 

складиштење и паковање свежих прехрамбених производа и развиле су нове 

технологије прераде које омогућавају продужетак рока трајања хране. Један такав 

пример је процес ферментације који су развили канадски истраживачи како би 

продужили рок трајања кимчија, кореанског основног јела, са једног месеца на читаву 

годину, без пастеризовања или употребе конзерванса. Захваљујући овој технологији, 

кимчи се сада може јести свеж и укусан током целе године, са побољшаном 

здравственом исправношћу у односу на класичне процесе прераде. 

Мрежа истраживача такође помаже у константном побољшању исхране 

животиња и начинауправљања фармом, како би купцима обезбедили производе који су 

безбедни, хранљиви, укусни и произведени на начин који штити и поштује природну 

средину. Коначно, Канада примењује напредне системе праћења који омогућавају 

купцима да утврде да ли су производи развијени и израђени у складу са њиховим 

спецификацијама. 
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 1991. 1996. 2001. 2006. 

Укупан број фарми 280.043 276.548 246.923 229.373 

Укупна површина 

земље (у хектарима) 67.753.700 68.054.956 67.502.446 67.586.739 

 

  

3.2.3.1.1 Производња жита 

 

 Многе врсте житарица се узгајају широм Канаде. Под законом „Канадске 

житарице“, неке од њих су означене као званичне житарице. Било које друге се не 

сматрају званичним, те њих овај закон не обухвата.  

 Званичне су:  

- Житарице: јечам, овас, раж и пшеница 

-  Уљарице: уљана репица, семенке бундеве,  уљане репице, семена шафранике, 

соје и сунцокрета 

-  Махунарке: Пасуљ, леблебије, боранија, сочиво и грашак 

- Мешавине зрна: мешавине пшенице, ражи, јечма, овса и дивље зоби 

-  Остали усеви: Хељда и кукуруз 

Незваничне житарице Канаде: семе канадског лана и храна за 

канаринце.Пшеница је најпројзвођенији канадски усев и појединачно највећи извозни 

усев.
34

 

                                                           
34

 http://www.marquecanadabrand.agr.gc.ca/fact-fiche/5330-eng.htm, 17.2.2015. 

Табела бр. 2 – Укупан број фарми и површина обрадивог земљишта у Канади (1991-2006)  

 

Извор: www.statcan.gc.ca 

Графикон бр. 5 – Производња житарица по провинцијама (2005-2009) 

Извор: www.agr.gc.ca 

http://www.marquecanadabrand.agr.gc.ca/fact-fiche/5330-eng.htm
http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/statistics-and-market-information/by-product-sector/crops/crops-market-information-canadian-industry/market-outlook-report/wheat-sector-profile-part-one-overview-november-2010/?id=1378843495280
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Канада је један од три највећа извозника пшенице на планети, и највећи светски 

произвођач млевене високо-протеинске пшенице. Такође је водећи извозник пивског 

јечма, и фаворизована је од стране пивара у земљи и иностранству због високог нивоа 

ферментабилног екстракта и гаранције на  сортну чистоћу. 

 У 2009. години, Канада је произвела више од 26 милиона тона пшенице, 

готово 10 милиона тона јечма и три милиона тона зоби. Канадска пољопривредна 

истраживања имају дугу традицију довођења нових и побољшаних биљних врста на 

тржиште и развој житарица са одличним карактеристикама. Међу многим успесима је 

узгој сорти тврде пшенице богате глутеном, које су цењене од стране произвођача 

тестенина у Канади и иностранству.  

 

3.2.3.1.2 Производња индустријског биља 

 

 Што се производње индустријског биља тиче, у Канади нема много плантажа. 

Заправо, ако се генерално сагледа пољопривреда у Канади, може се за овај сектор рећи 

да је најнеразвијенији.  Од индустријског биља највише се гаји шећерна репа и дуван, 

док памук нешто мање.  

 У 2006. години је на фармама у Канади било засађено око 20000 хектара под 

шећерном репом.
35

 Ово подручје је у односу на 2001. годину чак 35% веће. У 2006. је 

произведено око 1,2 милиона тона ове индустријске биљке, скоро 80% више у односу 

на 2001. Највећи део производње обавља се у Алберти, где је 963.000 тонашећерне репе 

употребљено за производњу 124.000 тона шећера. Додатних 266.000 тона произведених 

у Онтарију послато је у Мичиген на прераду. Иако је производња шећерне репе у 

Канади тренутно у порасту, она је смањена у односу на ранију производњу која је свој 

врхунац достигла 50-тих година прошлог века.  

 За разлику од шећерне репе, производња дувана знатно опада. Седамдесетих 

година прошлог века у Канади је било око 3.000 фарми дувана, док их данас има свега 

око 650.
36

 Плантаже дувана у Онтарију производе око 100 милиона килограма дувана 

годишње од 1960-тих година, а највећа забележена производња била је 1974. године 

када је произведено 108 милиона килограма. Производња је у 21. веку знатно опала, са 

68 милиона килограма 1998. на само 16 милиона 2007. године. Строге забране пушења 

широм читаве државе смањили су како конзумацију дувана од стране Канађана, тако и 

                                                           
35

 http://www.statcan.gc.ca/pub/96-325-x/2007000/article/10576-eng.htm, 18.2.2015 
36

 http://www.smoke-free.ca/pdf_1/MF%20and%20MP%20Fact%20sheet%20-long.pdf, 18.2.2015 

http://www.statcan.gc.ca/pub/96-325-x/2007000/article/10576-eng.htm
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саму производњу.  Иако је ово допринело побољшању јавног здравља, доста је одмогло 

привреди.  

  Што се памука тиче, производња, као што је случај код дувана, опада. Узрок 

смањењима производње и једне и друге биљке јесте забринутост канадске управе за 

свеопште здравље. Наиме, већ је познато каква штетна дејства дуван има по здравље 

људи, али са памуком је ситуација другачија. Није штетно његово коришћење већ 

његова производња јер укључује употребу великих количина јаких пестицида. Стога се 

некадашњи произвођачи памука радије одлучују да се баве неком другом врстом 

пољопривреде, док се памук увози из иностранства. 

 

3.2.3.1.3 Производња воћа и поврћа 

 

 У Канади се производе бројне врсте воћа, али већина припада фамилији ружа. 

То су: јабуке, крушке, брескве, нектарине, шљиве, вишње и кајсије, јагоде, малине и 

боровнице. Такође је значајна и производња грожђа.
37

 Проблем у Канади који се односи 

на гајење воћа је како прилагодити те културе да би издржале неповољне климатске 

усливе (нпр. хладне зиме). Постоје читави тимови стручњака који врше укрштања и 

селекцију, па стога воћарство у Канади није у заостатку у односу на друге светске 

земље. Индустрија воћа и поврћа је важна за економију. Наиме, њихова конзумација се 

из године у годину увећава, што због свести да су добри за здравље, што због чињенице 

да се људи све више окрећу храни биљног уместо животињског порекла, тј. постају 

вегетаријанци. Више од 40 различитих врста воћа и поврћа узгаја се у Канади. Од тога 

се већи део дистрибуира и продаје као свеже воће и поврће, док се један део третира на 

разне начине: замрзава се, праве се сокови, сладоледи и друго. 

 За неке врсте воћа (нарочито јабуке и крушке) занимљиво је то да се један део 

продаје као свеж, а други део складишти јер оне и након бербе настављају да живе, не 

кваре се брзо. Узгој воћа највипе се веже за територије где најниже зимске температуре 

не прелазе границу од -20ºC. Око 85% воћа се због тога производи у Британској 

Колумбији, Онтарију и Квебеку, а осталих 15% у Новој Шкотској и Новом Брунсвику. 

У Британској Колумбији се највише производи грожђе и јагоде, у Онтарију грожђе, 

трешње, шљиве и крушке, у Новој Шкотској јабуке и боровнице, а у Новом Брунсвику 

само јагоде. 
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 Од поврћа се у Канади гаји чак више од 50 врста.
38

 Међу њима су спанаћ, лук, 

краставац, кромпир, шаргарепа итд. Кромпир је најчешће гајена биљка у Канади. 

Највећи произвођач поврћа међу провинцијама јесте Онтарио, како у обрадивој 

површини тако и у приносу. Други је Квебек. Фарме поврћа у Канади су сличне онима 

у Европи и САД-у. Наиме, у Канади се на једном простору гаји само једна биљка за 

једну годину. Има и пуно стакленика. Највећа пространства обрадивог земљишта 

заузимају засади шаргарепе, лука, купуса и целера. 

 

3.2.3.1.4 Сточарство 

 

 Канада је значајна у сточарству и производи много више стоке него што 

домаћем тржишту треба.
39

 Животињски производи (жива стока, живина, јаја) данас 

чине половину прихода у агрикултури и сточарство је стога основа агрикултуралне 

привреде. Стока се узгаја широм Канаде, од северне Алберте и Саскачевана преко 

Британске Колумбије и Онтарија, све до Нове Скотије.  

 Сточарске фарме у Канади су у 2001. године бројиле преко 13.608.000 грла; од 

тога 13.546.000 свиња а 948.000 оваца. Такође и 15,8 милиона кокошака. У 2001. години 

остварена је производња млека од 8,1 милиона тона, путера 85.000 тона и сира 344.000 

тона. Већина тих производа конзумирана је у Канади, а њихова вредност износи 10 

милиона долара.  
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 http://www.nationsencyclopedia.com/Americas/Canada-ANIMAL-HUSBANDRY.html#ixzz3SCyE9BuC, 

19.2.2015. 
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Извор: www.dfo-mpo.gc.ca 

 

3.2.3.1.5 Рибарство 

  

  

 Канада има једну од 

светски најцењенијих 

рибарских индустрија у свету 

која годишње доприноси 

буџету са преко 5 милиона 

долара и запошљава више од 

20.000 људи. Са обиљем како 

слане тако и свеже воде на 

обалама, у језерима и рекама 

Канаде, сваке године људи 

раде, али и уживају у пецању. 

У водама Канаде постоји више 

од 200 врста рибе. При 

производњи морске хране, Канада експортује чак 85% својих производа. Вредност 

продуката рибарства повећала се од 2000. до 2010. године за чак 52% односно са 500 

милиона долара на 930 милиона долара. 
40

 Атлантски лосос је производ који се из 

Канаде највише извози од риба, док је од шкољки у врху плава дагња. Национално 

рибарство је једнако подељено између Пацифика и Атлантских обала.  

 

 

3.2.3.2 Шумски потенцијал 

 

 Шумско пространство Канаде протеже се на скоро 400 милиона ha, заузима 

скоро половину државе, од обале до обале земље.
41

 Да би се схватила важност овог 

природног ресурса, потребно је сагледати огромну улогу коју играју шуме. Шуме 

пречишћавају воду, земљиште, стабилизују циклус нутријената и складиште угљеник. 

Истовремено, стварају станишта за дивље животиње па самим тим негују 

биодиверзитет.  
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 http://www.dfo-mpo.gc.ca/aquaculture/stats/index-eng.htm, 12.2.2015. 
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 http://www.nrcan.gc.ca/forests/canada/13161, 14.2.2015. 

Графикон бр.6  – Рибарство у Канади (1990-2009) 
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 Захваљујући шумама, развијена је дрвна индустрија која запошљава стотине 

хиљада људи и доприноси милијарде долара држави. Дрвна индустрија је главни 

послодавац у многим регионима Канаде, нарочито у руралним заједницама. Шуме 

Канаде обезбеђују фасцинантан пејзаж који је неопходан за мноштво рекреативних и 

културних збивања.   

 Због ових и мноштва других разлога, приоритет канадске владе је очување 

здравља шумских екосистема па се у том циљу води рачуна о одрживој експлоатацији 

шума.  После САД, Канада је други највећи извозних дрвних производаа неки од њих 

су структурни панели, рото-папир, целуоза и разне врсте папира. Последњих година, 

дрвна индустрија Канаде оријентише свој пословни модел како би помогла сектору у 

суочавању са новим изазовима. Изазови укључују светску економску кризу, јачање 

канадског долара у односу на валуте компетитора, повећана конкуренција. Извоз 

дрвних производа у Канади доприноси 17,1 билиона долара. Опоравак од ових тешкоћа 

је захтевао да канадски шумски сектор примени значајне мере како би развио боље 

околности и прилике за будућност, као што су: 

- Фокусирање на иновације у производњи. На мети су производи из дрвне 

биомасе (биоенергија, биопродукти и биохемикалије). Повећана производња 

биопродукта би требало да да значајније место на глобалном тржишту; 

- Фокусирање на нова тржишта; 

- Важност одрживости окружења. 
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4. Закључак 

 

 Природни ресурси Канаде, као што се могло уочити, представљају значајан 

потенцијал. Тако, на пример, рударство и рибарство у Канади представљају 

најзначајније ресурсе, док су воде ресурси који су, сразмерно својој количини и 

квалитету, непотпуно искоришћени. За промену њихове недовољне планске и 

стратешке искоришћености потребно је дефинисање јасних секторских политика и 

стратегија, уз проналажење правих механизама за њихово коришћење. У генералном 

осврту, Канада поседује природне ресурсе који би јој омогућили развој. Поседује 

релативно незагађену средину, мада не тако повољан географски положај и исто тако 

релативно неповољне климатске услове. Ипак, судећи по економском статусу Канаде у 

свету, и упркос набројаним неповољностима, Канада успева да своје предности 

успешно искористи за развој туризма, за побољшање енергетског система, развој 

индустрије и пољопривреде. Притом, природни ресурси Канаде морају имати испуњену 

економску, социјалну, развојну и управљачку димензију, како би били на добробит 

садашњим, али и будућим генерацијама, што се из досад наведеног може утврдити да 

имају. 

 Да би остварила свој развој, привредни и друштвени, Канада треба да полази од 

расположивих природних ресурса. При томе, део наведених природних ресурса 

неминовно се мора користити за потребе привреде и економског раста, али се један део 

мора сачувати за будућу употребу. Експанзиван и неконтролисан развој углавном бива 

праћен еколошким, социјалним и културним последицама. То намеће потребу за 

одрживим развојем и за повећањем свести о очувању природе и њених ресурса, јер је то 

једини начин да се дође до квалитетног раста и развоја привреде. Чињеница је да само 

економско оријентисано коришћење, доводи до добрих економских резултата у 

кратком периоду и да задовољава потребе, али може произвести негативне последице 

по животну средину и живот локалног становништва. 

 Узимајући у обзир све факторе који утичу на развој привреде Канаде, може се 

закључити да је Канада земља на коју се треба угледати, јер упркос огромној 

територији под ледом, природни ресурси се под одличном и стратешком контролом не 

могу лако отопити.  
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