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1. Увод 
 

Француска (La France), званично Француска Република је држава у западној 

Европи. Француској припадају и прекоморске територије, од којих Гваделуп, Мартиник, 

Француска Гвајана и Реинион, Мајот (у Индијском океану) представљају пуноправни део 

француске републике. Преко ових ван-европских територија, Француска се граничи са 

Бразилом, Суринамом и Холандским Антилима. Главни и највећи град Француске је 

Париз, а остали већи градови су: Марсељ, Лион, Тулуз, Ница, Нант, Стразбур, Бордо, Лил 

и Тулон. 

Територија савремене Француске је скоро иста као и територија античке Галије, 

коју је насељавало келтско племе Гали. Галију је покорио Рим у I веку п.н.е. У IV веку, 

германска племена, од којих су најзначајнији Франци, су се населили на територију 

Галије. Франачка држава је свој врхунац имала крајем VIII и почетком IX века. Уговором 

из Вердена (843. године), Франачко царство је подељено на три дела, а из њеног западног 

дела развила се данашња Француска. Француска је била једна од највећих светских сила 

од краја XVII века. Она је у XVIII и XIX веку, створила велику колонијалну империју 

широм Северне Америке, западне Африке и југоисточне Азије. 

Француска је један од оснивача Уједињених нација, NATO-а, групе G8 и Европске 

економске заједнице, данашње Европске уније. Такође је једна од пет сталних чланица 

Савета безбедности и нуклеарна сила. 

Француска је подељена на 26 региона, који даље обухватају 100 департмана. 

Двадесет два региона се налазе у европском делу Француске. Преостала четири 

ваневропска региона се састоје од по само једног департмана и зову се Прекоморски 

депармани и региони.  

Предмет овог рада биће основни приказ природно-географских и демографских 

карактеристика као и детаљан приказ привредних и туристичких карактеристика 

Француске. Рад се састоји из пет поглавља. У првом поглављу, биће анализиран 

географски положај Француске, затим основне црте геолошко-морфолошких 

карактеристика, климатских карактеристика, као и хидрографски потенцијал. У оквиру 
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природних карактеристика, такође, биће анализиране регије у Француској и њихов опис. 

Друго поглавље се односи на структуру становништва у Француској, тј. развој 

становништва кроз историју, етничке структуре, као и број и густину насељености 

становништва. У трећем и четвртом поглављу, биће анализиране привредне 

карактеристике Француске, развој привреде као и привредни потенцијали. Биће приказани 

и статистички подаци о спољној трговини. У последњем поглављу, који се односи на 

туристичке карактеристике, биће анализиран туристички потенцијал као и развој туризма. 

Биће представљене и најзначајније туристичке дестинације у оквиру планинског, 

приморског, градског и руралног туризма. Последње поглавље садржи и статистичке 

податке о туристичком промету у Француској. 
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2. Природно – географске карактеристике 

Француске 
 

Највећи део Француске се налази у западној Европи. На североистоку се граничи са 

Белгијом и Луксембургом, Немачком и Швајцарском на истоку, на југоистоку са Монаком 

и Италијом и на југу са Шпанијом и Андором. Са севера и запада запљускује је Атлантски 

океан (односно Бискајски залив и канал Ламанш), а на југу Средоземно море (Лионски 

залив и Лигурско море). У саставу Француске је острво Корзика у Средоземном мору. 

Француска заузима око 547.030 km², по чему је највећа држава Европске уније. 

Због специфичног изгледа географске мапе, Француску популарно називају „шестоугао“. 

Слика 1. Географска карта Француске 

Извор: http://www.getdomainvids.com/keyword/kartafrancuske 

 

2.1. Геолошко-морфолошке карактеристике 
 

Геоморфолошка ситуација Француске је сложена. Старо геолошко језгро 

Француске је Централни масив, који представља остатак Херцинида. Херциниди имају 

своја два лука, један према северозападу (арморички) а други пре североистоку 

(варисцишки) и на граници са Белгијом је трећи огранак (арденски).  
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У југоисточном делу су Алпи (младе веначне планине) са највишим врхом државе 

(уједно и Европе) Мон Блан, 4.807 m. Нешто северније је гранична планина Јура. На 

југозападу су Пиринеји (планине исте орогенезе као и Алпи) висине 3.404 m (Пик де 

Ането). Низијски предели представљени су класичним равницама и басенима (завалама) 

као што су: Фландријска низија (продужетак Низоземља), басен Сене (централни део 

заузима Париски басен), басен Лоаре, долина Рајне (Алзас), долина Роне и Саоне, басен 

Гароне (централни део заузима Аквитан, а уз Атлантик је Лангедок), затим низијски део 

јужне Француске Русијон и нижи делови Лангедока.
1
 

 

2.2. Климатске карактеристике 
 

Клима Француске је под утицајем: географске ширине, Атлантика (Голфска 

струја), западних ветрова, Средоземног мора и рељефне рашчлањености њеног простора. 

Простор Француске је под утицајем више климата: атлантског, континенталног, 

медитеранског, планинског. 

Атлантски, океански климат карактерише регионе западне Француске. Под 

утицајем топлих морских струја и западних ветрова зиме су благе и влажне, лета свежа, 

док су падавине распоређене на више од 200 дана у години, (укупна годишња количина 

падавина је од 600-800 mm). Париски басен, с обзиром на његово пространство изложен је 

утицајима атлантске климе са запада и континенталне са истока. 

 Континентални климат је типичан за источну Француску која је највише удаљена 

од Атлантика. Одликује се топлим летима са наглим пљусковима и сувим и оштрим 

зимама. Годишња количина падавина се креће од 400-700 mm.  

 Медитерански климат одликује се благим зимама са кишама и честим ветровима а 

сувим и топлим летима. Најтоплији градови медитеранског климата су: Ница, Кан, Сен 

Тропе.  

                                                           
1
 Натек К., Натек М., (2000): Државе света, Младинска књига, Љубљана 

2
 Ђурић В., Петровић Р. (1960): Економска регионална географија, Универзитет у Београду 
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 Планински климат, карактерише се оштром, дугом и снежном зимом, свежим 

летима и великом количином падавина (до 3.000 mm). Средња годишња температура 

(просек за целу државу) је између 10ºС и 15ºС.
2
 

 

2.3. Хидрографске карактеристике 
 

Четири важније реке у Француској су: Сена, Лоара, Гарона и Рона са Саоном. Река 

Рајна је гранична са Немачком. Мање реке су: Мозел, Мез, Сома, Марна и Диранс. 

Многобројни су и канали у Француској. 

 Сена (777 km) је спора низијска река. У вези са океанским климатским утицајем 

Сена и њене притоке имају максимум воде зими, а минимум у лето. Извор Сене се налази 

на 470 метара надморске висине у месту Сен Жермен на Сени. Улива се у Ла манш у 

близини града Аврa.  

 Лоара (1.013 km) је најдужа река у Француској. Извире у области Севен, делу 

Централног масива у јужној Француској, на надморској висини од 1.408 m. Затим тече око 

1.000 km на север кроз Невер до Орлеана, па на запад кроз Тур и Нант до ушћа у Бискајски 

залив код Сен Назера. Име реке потиче од галске речи "лига", што означава нанос. 

Слика 2. Река Лоара 

Извор: http://www.columbo.rs/krstarenje-kanalima-loare 

                                                           
2
 Ђурић В., Петровић Р. (1960): Економска регионална географија, Универзитет у Београду 
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 Гарона (647 km) је река која извире у северној Шпанији и потом тече кроз 

југозападну Француску до свог ушћа. Река извире на падинама врха Пик Ането у 

шпанским Пиринејима и понире на локацији Троу де Торо. Затим тече кроз кречњачке 

стене и поново се појављује у месту Вал дела Артига. Река потом тече долином Артига у 

Француску, па преко Тулуза и Агена стиже до Бордоа. Ту се спаја са Дордоњом и постаје 

естуар Жиронда који се после 90-ак km улива у Атлантски океан. 

 Рона (812 km) је моћна река која извире из Ронског глечера близу превоја Сент 

Готард у швајцарским Алпима, а улива се у Медитеран делтом у области Камарг у јужној 

Француској. Храни се водом која настаје отапањем снега и ледника. Горња Рона је под 

утицајем алпског режима са максимумом воде у јуну и јулу. Средњој Рони мењају режим 

притоке те има прелазни карактер. Доња Рона је под утицајем Медитерана и има 

максимум у јесен и пролеће.
3
 

 

2.4. Географске регије у Француској 
 

Најкомплекснија и најуниверзалнија подела Француске је на следеће регије: 

 Централни масив, 

 Долина Роне и Саоне, 

 Јура и Алпи, 

 Медитерански југ, 

 Пиринеји, 

 Аквитански басен, 

 Армориканска област, 

 Париски басен, 

 Вогези и Алзас. 

Централни масив. Ова регија чини планинско језгро Француске. Ниједна држава у 

Европи нема у свом географском средишту овакво планинско језгро. Регија представља 

                                                           
3
 Давидовић Р. (2000): Географске регије европских држава, ПМФ Нови Сад 
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висораван и скуп планинских низова, средње висине око 700 m. Овај масив је уствари 

кристаласти штит, издигнут за време херцинске орогенезе.  

У климатском погледу регија је под великим утицајем Атлантика. Француски 

географи називају ову регију "воденим замком Француске", што она уствари и јесте јер 

представља хидрографско чвориште ове државе. Овде се налазе изворисшта највећих 

француских река (Лоаре, Дордоње, Тарна-слив Гароне, те десне притоке Роне). Централни 

масив дели се на следеће целине: централни (у ужем смислу), северни, западни, јужни и 

источни део Централног масива. 

Као језгро целе регије, њен централни део, је плато Жеводан са кога се издиже 

било Мажерид (1.465 m). Северни део ове регије подудара се са облашћу Оверњ. Овај део 

је изразито планинске природе са изразитим вулканским рељефом и унутрашњим 

котлинама. Предео је дисециран извориштем Лоаре. Запад Централног масива 

представљен је регијом Лимузен. Предео је благо заталасан просечне висине 800-1.000 m. 

Лимузен има изглед платоа са којег се издижу ниске планине. Севени су јужна целина 

Централног масива. Овај планиснки венац се наднео над долином Роне. Западније од њих 

налази се крачњачка зараван названа Кос. Зараван Кос има типичне крашке облике 

рељефа. По неким карстолозима то је прави музеј крашких феномена. Од пећине посебно 

је привлачна Арман са 400 врло лепих сталагмита, док се у пећини Драгилан налази 

калцитски накит у боји. На крајњем југу се налази пећина Кос-ди Комбалон са 

константном температуром ваздуха 7ºС. Источни део Централног масива представљен је 

са узвишењем Мон ди Форез а овом делу припада и завала Лионе, осносно њен ужи део 

Лимањ. То је област у залеђу Лиона односно између Лиона и Клермон-Ферана. Овде се 

налази више вулканских брежуљака. Изворишни краци Лоаре раздвајају, у овој области 

Форез и Лионске планине. Цела област гравитира према Сент Етјену и Клермон-Ферану.
4
 

Долина Роне и Саоне. Основни критеријуми за издвајање ове регије су речне 

долине Роне и Саоне. Река Саона се усекла између Бургундијске висоравни на западу и 

планине Јуре на истоку. Јужније, између Централног масива на западу, и шире узето, Алпа 

на истоку је долина Роне. Обе долине имају меридијански правац пружања. 

                                                           
4
 Ђурић В., Петровић Р. (1960): Економска регионална географија, Универзитет у Београду 
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Слика 3.Река Рона 

Извор: https://sl.wikipedia.org/wiki/Rhona 

Долине Роне и Саоне имају континуално простирање север-југ, а долинска 

прошерења предиспонирана су контактом старих масива на западу и млађих планина на 

истоку. Долинска раван је ширине до 70 km и предстаља ров испуњен глацијалним и 

флувијалним седиментима. У доњем делу долине Роне у подини се налазе и марински 

седименти. Долина Роне има и композитни карактер. У овој регији мешају се климатски 

утицаји Атлантика и Медитерана. 

Слика 4. Река Саона 

Извор: https://sl.wikipedia.org/wiki/Saona 

 

Хидрографска окосница је река Рона. Режим храњења ове реке је снежнички и 

леднички. Река Саона је више под утицајем океанског климата, док је Рона под утицајем 

алпског режима. Максимум протицаја Роне је у јуну и јулу. Средња Рона, под утицајем 

притока има прелазни карактер, док је доња Рона под утицајем Медитерана са 

максималним протицајем у јесен и пролеће.  
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Најважнија тачка у северном делу регије је Дижон. Према југозападу је поречје 

Лоаре, а североистоку је покрајина Лорен, док је на југу отворена удолина према 

средишњем центру регије, Лиону. Источно од Дижона је подножје Јуре, Франш Конте. 

Лион је друго важно средиште ове регије. Лион је смештен у ерозивном проширењу где се 

Саона састаје са Роном. Јужно од Лиона, Рона протиче кроз више ерозивних проширења и 

сутески. У проширењима су градски центри Валанс и Авињон. Валанс је је изграђен у 

ерозивном проширењу, на ушћу Изера и Рону. Авињон се налази на крајњем југу ове 

регије, тамо где Рона прима реку Диранс, једну од својих већих притока.  

Алпи и Јура. Алпи су пространа планиска регија Европе, а не само Француске. 

Име су добиле од келтске речи "алп" што значи висока планина, а што је одговарајуће име 

јер највиши део Европе је у Алпима (Мон Блан 4.807 m). 

Алпи се протежу поред Француске још кроз: Италију, Швајцарску, Аустрију, 

Немачку и кроз Словенију. Овај планинакси ланац раздваја јужну од северне Европе. 

Геолошко-морфолошки разлози су условили да се Алпи деле на западне и источне. 

Граница иде линијом од језера Комо (Италија) преко превоја Шплиген (између 

Бергамских и Ретијских алпа) на извориште реке Рајне, потом према Боденском језеру. 

Француска има највећи део западних Алпа које се протежу од Женевског језера (север) па 

до Средоземног мора (југ). Западни део Алпа изграђен је од два дела, централног 

претежно од кристаластих шкриљаца и од северног дела претежно од мезозојских 

кречњака. Овај други део Французи називају Предалпе (мада по изгледу, морфометрији и 

структури су то праве планине Алпе). Идући од југа ка северу на француско-италијанској 

граници се налазе Приморске и Котијске Алпе (који се још заједно називају и 

Пиједмонтске Алпе), затим на територији Француске, северније, су Дофинске и док се на 

тромеђи Француска – Италија – Швајцарска са француске стране налазе Савојске, а са 

швајцарско-италијанске стране Пенинске Алпе. Јужније од сутока ова два ланца су 

Грајске Алпе (на граници Француска – Италија). Рељефна карактеристика ових Алпа је 

асиметричност, а она се огледа у томе да су у већини случајева плнаински венци са благим 

падинама према Француској а доста стрмијим према Италији. Алпи припадају млађим 

веначним планинама, које су се образовале за време алпске орогенезе. За данашњи изглед 

рељефа значајни су и егзогени процеси нарочито флувијална и глацијална ерозија. Према 
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неким проучавањима овде постоји око 500 km² под вечним снегом и ледом, а нарочито је 

рецентна глацијална и нивална ерозија карактеристична за област Мон Блана. Мон Блан 

није само врх (4.807 m) већ је то подручје површине око 120 km², које припада Савојским 

Алпима. Предео је испресецан бројним долинама. Великом надморском виисином издваја 

се од осталих предела а последица тога је заглечереност. Нека од проширења у 

средишњим деловима овог подручја била су идеална за образовање фирнске масе и 

стварања цирка. Један од највећих циркова у целој регији је Ла Вале Бланш, а потом је од 

њега образован ледник са одговарајућим именом Гласије ди Жеан (што у преводу значи 

"Џиновски ледник").
5
 

Клима Алпа је високопланинска, тзв. алпска. Својим положајем између Атлантика 

и Медитерана и својом надморском висином ове планине имају довољну количину 

падавина, зими наравно у облику снега. Изнад 2.500 m апсолутне висине одржава се 

вечити снег.  

Алпи су хидрографски чвор Европе. У Француским Алпима више река одводе воду 

према Рони, а међу њима је најважније Изер (на северном) и Диране (у јужном делу). Изер 

има своју изворишну челенку у области Савоја, коју одводњава, док Диранс има 

извориште у Дофинским, Котијским и делимично Приморским Алпима. Заједничко за ова 

два водотока је велики хидроенергетски потенцијал. 

Јура је гранична француско-швајцарска планина. Пружа се од сутока Роне и Саоне 

(на југозападу) до Рајне. Јура је изграђена од мезозојских кречњака из доба јуре (по чему 

је средњи део мезозоика и добио назив "јурска периода"). Генетски је Јура везана за Алпе 

јер је створена у истом периоду, током алпске орогенезе. У морфографском погледу 

слична је Алпима, бар што се асиметрије рељефа тиче. Планина се са запада диже 

степеничасто док се према Швајцарској стрмо спушта. 

Клима Јуре је планинско-континентална и оштра те се отуда за ову регију каже: 

"осам је месеци снег, два месеца је ветар а остало је лепо време". Температурне прилике и 

количина падавина је слична као и у Алпима, сразмерно висини Јуре. 

                                                           
5
 Давидовић Р. (2000): Географске регије европских држава, ПМФ Нови Сад 



Карактеристике привредног и туристичког развоја у Француској 

 

 
13 

Степеничасти рељеф западне стране пресецају речни токови сливног подручја 

Саоне, а најважнији су Дуб и Ен. Долине су испињене флувиоглацијалним и моренским 

материјалом. 

Медитерански југ. Предео је карактеристичан по својим суптропским климатским 

карактеристикама, те се издваја у засебну регију и често се назива земља "сунца, мора и 

вина". Регија се издваја и својим положајем, јер је у потпуности отворена према 

Средоземном мору и његовом благотворном утицају што има одраза на живот у овом 

простору. Медитерански југ може се у суштини поделити на западни (Русијон и 

Лангедок), централни (Доњеронска низија) и источни (Прованса и Азурна обала) део. 

Медитеранском југу свакако треба додати и острво Корзику, које припада Француској. 

Русијон је предео крајњег југа Француске смештен између Пиринеја на једној 

страни и масива Корбијер, док је североисточна граница према Лангедоку, а има излаз на 

Средоземно море. Русијон је наносна низија, састављена махом од флувијалних 

седимената нанетих од речица Пиринеја, а у приобалном делу су маритимни седименти. 

Лангедок се наставља на Русијон и пружа се све до Доњоронске низије, док његова 

северна ганица иде до подножја Централног масива (Севена) а на југ се пружа до 

Средоземног мора. Морфолошки се Лангедоф дели на три дела: кречњачке висоравни, 

алувијалне терасе и приобални мочварни предео. Доњеронска низија представља 

наплавну равницу при ушћу Роне. Ова низија раздваја западни од источног Медитерана, а 

у смеру север-југ пружа се од Авињона до обала Средоземља. Низија се може поделити у 

три природне покрајине Комта, Кро и Комарк. Прованса је више континентални део 

Медитеранског југа. У суштини она се дели на унутрашњу и планинску, мада неки аутори 

издвајају и приморску Провансу. Центара регије је Екс ан Прованс. Приобални део 

француског Медитерана, јужније од Екс ан Прованса, је простор од Марсеја до Тулона. 

Азурна обала је пети де континенталног Медитерана Француске. Овај део је добио име по 

плаветнилу неба и мора као и по дивним пејзажима приобалних терена. Азурна обала је 

чувена по својим природним лепотама и благој суптропској клими. Под појмом азурне 

обале подразумева се обално подручје између Ментона (на истоку поред италијанске 

границе) до Сен Тропеа (на западу). До ове регије допиру венци Алпа овде названи 

Преалпе. Геолошки састав је условио стварање залива: Ијер, Борм, Сен Тропе, Сен 



Карактеристике привредног и туристичког развоја у Француској 

 

 
14 

Максим. Корзика је острво изграђено од херцинских стена, са апсолутном висином Монте 

Ћинто 2.710 m. Западни део острва је више планински док се поред источних обала пружа 

узак појас низије. Главни градски центри су: Ајачо и Бастиља. 

Пиринеји. Ове планине представљају регију Француске са својим традиционалним 

областима Навара, Беарн и Фоа. Оне се налазе дуж француско-шпанске границе. Њихови 

средишњи делови достижу висину до 3.000 m (највиши врх Пик де Ането 3.404 m 

апсолутне висине је у шпанском делу Пиринеја). 

У Пиринејима се јављају благо заталасане површи. Ове површи су изграђене 

флувиоденудационим процесима. Набирање Пиринеја вршено је у периоду алпске 

орогенезе. Пиринеји су били захваћени плеистоценим ледницима.  

У регионално-географском и рељефном погледу Пиринеји се деле на: Западне, 

Централне и Источне Пиринеје. Западни Пиринеји се пружају од обала Атлантика до 

превоја Сомпорт (1.640 m). Централни Пиринеји се простиру од превоја Сомпорт до 

превоја Перш (1.580 m). Источни Пиринеји леже између превоја Перш и низије Русијон, 

испред полуострва Креус, на Средоземљу. 

Аквитански басен. Ова регија се налази у југозападној Француској, између 

Пиринеја, Централног масива и Атлантског океана. Према северу има везу са Париским 

басеном преко отворених "врата" покрајине Поату, док се према истоку налазе друга врата 

која регију повезују са Медитераном. То су врата Ноар, северно од града Каркасона. 

Регија је широко отворена према Атлантику, док је њен најнижи део ограничен поред 

Атлантског океана. На југу се басен граничи северним обронцима Пиринеја и реком 

Гароном. 

Рељеф басена је представљен плавинама које је изградила река Гарона са својим 

притокама. Плавине се шире попут лепезе које према Аквитанској низији, која се једним 

именом назива Гаскоња. Поједини делови ове огромне плавине су: Ланмезан (највиши), 

Армањак, Шалоз и Ланд (најнижи део).  
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Климатске карактеристике су под великим утицајем Атлантског океана. Има 

велики број падавина, које доносе ваздушне масе са Атлантика, захваљујући западаним 

ветровима. 

Аквитански басен, хидрографски, обухвата сливове Дордоње, Гароне и Адура, 

мада би се и слив Шаранта могао уврстити у ову регију. Поред река, за ову регију је 

значајан и Атлантски океан. На Атлантику се образују велики таласи који су изградили 

бедем или кордон од дина, те на тај начин спречавају отицање воде која је ујезерена на уз 

обални предео.
6
 

Армориканска област. Појам "армор" означава се у Француској "земља мора". У 

овој области живе потомци Келта, које су остали житељи Француске називали Арморици, 

у слободнијем преводу, приморци, те отуда назив Армориканска област. Централни део 

регије је Бретања. Узвишења у унутрашњости Бретање, везана су морфогенетски за 

Централни масив, те понеко ову регију означава као Арморикански масив. 

 Армориканска област обухвата шири простор него што су узвишења Бретање и то: 

Нормандије, Мен, Анжу, Вандеју и део покрајине Поату. Типичан представник 

Армориканске области је Бретања. 

 Бретања је полуострво. Приближна граница, према континенту, иде линијом: 

јужни део Бретање – Нант – залив Сен Мало. По структури и облику она је идентична са 

Централним масивом. Морфохронолошки и морфогенетски Бретања припада херцинској 

орогенези. У рељефу се истичу неколико плитких завала, нпр. Рен, Шатоле, Лавал. Дуга 

обална линија је разуђена у хоризонталном и вертикалном погледу: жала, увале, ријаси, 

естуари, ртови и острва. 

 Клима Бретање има све одлике маритимног (океанског) климата. Те одлике има 

захваљујући свом полуострвском положају. Бретања предстаља најзападније делове 

Француске "загњурене" у Атлантик. 

Париски басен. Париски басен или како ову регију називају и Париска завала има 

површину око 138.000 km², дакле обухвата око четвртину простора Француске. Басен је 

                                                           
6
 Натек К., Натек М., (2000): Државе света, Младинска књига, Љубљана 
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оивичен старим масивима Ардена (североисточно), Вогеза (источно), Централним 

масивом (јужно) и Армориканским масивом (на западу). 

Овај велики простор дели се на пет целина: 

 Нормандија, 

 Фландрија и Пикардија, 

 Шампања са Лореном и Бургоњом, 

 Лоарска област, 

 Ил д' Франс. 

Нормандија се простире у западном делу Париског басена. Полуострвски део 

Нормандије се налази између Сенског и залива Сен Мало. Истурени део у Ла Маншу се 

назива Котантен. У рељефу Нормандије истичу се побрђа и низијски део. Нормандија има 

свежу климу, без температурних екстрема, што је условљено њеном отвореношћу према 

мору. Доњи ток реке Сене пресеца ову регију. Јужни део Нормандије одводњава реке 

Лоара, својим десним притокама.
7
 

Слика 5. Манастир Мон Сен Мишел у Нормандији 

Извор: https://sr.wikipedia.org/sr/media/File:Mont_Saint-Michel 

 

Фландрија и Пикардија обухватају простор северно од Париза. Ове све покрајине 

раздвојене су побрђем Артоа. Све покрајине са побрђем представљају северни део 

Париског басена. По геолошко-морфолошким особинама северни део предео дели се на 

                                                           
7
 Michel Badet (29 May 2010): Découvertes touristiques Cap Breizh – Les îles Anglo-Normandes 
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три целине: равницу (Фландрија), средњу висораван (Камбресис, Артоа и Еноу) и 

планинско побрђе (Ардени).  

Шампања са Лореном и Бургоњом чине источну фасаду Париског басена. 

Бургоња својим положајем представља југоисточни обод басена, а на другој страни, опет, 

обод централног масива. Бургоња својим пружањем залази и у географску регију долине 

Роне и Саоне. Из овога произилази да Бургоња само делимично гравитира Париском 

басену док су прве две области у потпуности окренуте ка Париском басену. Рељефна 

карактеристика, све три области су степеничасто поређани одсеци, који се лучно нижу ка 

централном делу Париског басена. Централни део Шампање припада сливу Марне, као и 

део Лорена. Северни део Шампање је сливно подручје реке Самбр, а јужни део Сене. Сена 

са својом изворишном челенком одводњава и део Бургоње који гравитира Париском 

басену. Највећи део Лорена припада сливовима Мезе и Мозела.
8
 

Слика 6. Виногради у области Шампањ 

Извор: http://pixelizam.com/prelijepi-vinogradi-sampanje-francuska 

 

Лоарска област чини јужни део и обод Париског басена. Централни део области је 

простор, тамо где је Лоара великим заокретом, направила низију, између Централног 

масива, на југу, и свога тока на северу. У ободном делу области су покрајине: Ниверне, 

Бурбоне и Бери. Низијски део, јужно од Париза, је покрајина Орлеан, а на југозападу 

Турен. У продужетку Турена је покрајина Поату прелазна област према Аквитанском 

басену. Према Лоарској области делом гравитирају и западнофранцуске покрајине Мен и 

Анжу. У рељефу Лоарске области преовлађују низије око Лоаре и побрђа на пристанцима 

                                                           
8
 K. Gargett, P. Forrestal, & C. Fallis (2004): The Encyclopedic Atlas of Wine 
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Централног масива. Климатске прилике одржавају неку врсту равнотеже између океанског 

климата на западу и континенталног, на истоку. Главни водоток је Лоара, са својом густом 

речном мрежом, по којој је област добила назив. Ил д' Франс (Ile de France) је простор 

који се налази у средини Париског басена, те се још назива и централни део Париске 

завале. Рељеф овог простора је рашчлањен (мање-више) у хоризонталном и вертикалном 

погледу. Рашчлањеност се манифестује кроз: заравни, побрђа и речне долине, што чини 

разноврстан али и хармоничан изглед. Све речне долине су управљене према Паризу. Са 

севера је долина Оаз, са истока Марна и са југоистока долина Сене. Ил д' Франс се може 

поделити на пет целина: плато северно од Сене, плато јужно од Сене, долина Марне, 

долина Оаза и на средишњу агломерацију Париз.
9
 

Вогези и Алзас. Ове две покрајине чине крајњи источни део Француске. Прва је 

планинског карактера док је друга низија поред Рајне.  

Вогези представљају старе громадне планине херцинске орогенезе. 

Морфотектонски су везане за Централни масив. Незнатно су више, издигнуте, у односу на 

остале планине исте орогенезе. Клима је континентална али има разлике између западних 

и источних падина. Западне падине добијају нешто већу количину падавина и влажније су 

од источних.  

Алзас је тектонски ров генетски везан за Вогезе. Он се налази између Вогеза, на 

западу и Шварцвалда, на истоку. Средишњим делом рова тече река Рајна, кој је 

предиспонирана, тектонским линијама. Алзас представља долину издужену поред леве 

обле Рајне. У климатском погледу ово је најконтиненталнији део Француске. Вогези су на 

известан начин заклонили Алзас од утицаја Атлантика. 

 

 

 

                                                           
9
 Давидовић Р. (2000): Географске регије европских држава, ПМФ Нови Сад 
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3. Обележја становништва у Француској 
 

Људско присуство на територији Француске се може пратити до доба доњег 

палеолита. Један од најстаријих археолошких налазишта се налази у пећини код Шилака 

(Горња Лоара) од пре 1.800.000 година. Неандерталци су почели да освајају Европу пре 

око 200.000 година, али чини се да су изумрли пре око 30.000 година, вероватно јер су 

изгубили у трци са данашњим људима током леденог доба. Први модерни људи (Homo 

sapiens) су се појавили у Европи и Француској пре око 50.000 година у периоду горњег 

палеолита. Археолошка налазишта из горњег палеолита код места Кро Мањон 

(кромањонски човек), Грималди и Шанселада у долини Дордоње, стара око 25.000 година. 

Из времена неолита најстарије познато налазиште је код Кортезона (Воклиз), из око 4.500 

г.п.н.е. У периоду мезолита земљорадња је постепено смањила значај пећина, а у неолиту 

(од III миленијума п.н.е.) појавиле су се мегалитске културе. У бронзано доба (око 1500. 

г.п.н.е.) почели су да се развијају трговачки путеви. Гвоздено доба и келтска култура 

појавиле су се током I миленијума п.н.е. 

Територије данашње Француске, Белгије, северозападне Немачке и северне Италије 

обухватала је регија Галија у којој су у давној прошлости живели древни келтски народи 

Гали. У доњем току Гароне живели су Аквитанци, блиски Баскима. За време Римског 

царства, галско-римска цивилизација је напредовала. Гали су усвојили латински језик и 

културу. Од латинског ће се временом развити француски језик. Од II до V века нове ере 

становници Галије су прихватили хришћанство. У IV и V веку, Галију су преплавила 

германска племена: Бургунди, Визиготи и Франци, по којима је касније Француска добила 

име. Франци су били прво германско племе које је прихватило католичанство за разлику 

од осталих Германа који су хришћанство примили у облику аријанства. 

Данашњи Французи су настали мешањем различитих народа који су дошли из 

Европе, Азије и Африке. Дубоке друштвене промене наступиле су са Француском 

револуцијом (1789-91.) када је апсолутистичку моћ заменила република. Данашње 

јединство Француске манифестује њена народносна, језичка и религиозна хомогеност као 

и административно-политичка концентрација у Паризу. У друштвеном животу, језику и 

економији северна Француска је контраст јужној.  
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Почетком XIX века француска је имала 27 милиона становника. Међутим, услед 

већег периодног прираштаја њу престижу суседне земље: Немачка, Велика Британија и 

Италија. Друга половина XIX и почетак XX века типични су по паду наталитета. После 

другог светског рата настаје демографско подмлађивање нације. Наталитет се у знатној 

мери повећава а морталитет смањује. Према попису из 2013. године, становништво 

Француске броји око 66 милионa, а просечна густина насељености је 110 становника по 

km². По броју становника Француска заузима друго место у Европској унији (после 

Немачке) и чини 13% становништва ове организације. Најгушће су насељени делови око 

Париза, великих лука, индустријских регија, а најмање планинска подручја. Привредни 

развој и потреба за радном снагом довели су до насељавања знатног броја становништва 

из других европских држава и француских прекоморских колонија. Париз је у ХIV веку 

имао близу 300.000, почетком XIX века 550.000, а почетком XX века (1901. године) 

2.714.000 становника. Велики прилив досељеника довео је до тога да је Париз постао град 

аутохтоног становништва, што није случај са другим великим градовима у Европи. У 

Паризу живи око 18% становништва Француске. Град има 2.243.833 становника, а урбана 

зона преко 12 милиона. 

Нису се доскора знали тачни подаци о мањинама, јер је појам "етничка мањина" 

готово непознат у Француској. Наиме, још од Француске револуције држава примењује 

"закон тла" (droitdu sol), који каже да су пребивалиште и етнички идентитет нераздвојни, 

тј. онај ко живи у Француској аутоматски је Француз. Етничке мањине су кроз историју 

асимилиране на све начине, и то врло успешно. Тек је недавно, и то под притиском 

Европске Уније, Француска дала важнија права етничким мањинама. Етничке групе су: 

Французи, Бретонци, Баски, Корзиканци, Немци (у Алзасу), Фламанци, Арапи (4,5 

милиона), Окситанци, Каталонци, Јевреји, Португалци и остале етничке групе из источне 

Европе и Африке. 

Службени језик је француски, али постоји више локалних језика: баскијски, 

бретонски, каталонски, корзикански, фламански, немачки (елзашки), окситански. 

Француска влада и школство тек су однедавно допустили њихово коришћење. Регионални 

се језици данас уче у неким школама, али француски остаје једини службени језик, како 

на локалном тако и на државном нивоу. 
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Главна религија у Француској је католичанство. Више од 80% становника се 

изјашњава као католици, али то је заправо само традиционална верска припадност, јер 

највећи део људи уопште не држи католичких обреда, с обзиром да је Француска још од 

Француске револуције врло световна земља. Ипак, у њој се налази Лоурдес, можда 

најславније католичко место ходочашћа на свету. Ислам се у задњих педесет година јако 

проширио Француском због муслиманских досељеника из бивших колонија у северној 

Африци. Данас око 5% популације Француске практикује ислам. Протестантизам се 

знатно смањио након прогона у XVI и XVII веку, па протестанти данас чине само 2% 

популације. Јевреји чине само 1% становништва, али то је чак једна трећина укупног броја 

Јевреја у Европи. Јеврејска је заједница одувек играла врло важну улогу у Француској, 

како економски тако и културно.
10
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 Натек К., Натек М., (2000): Државе света, Младинска књига, Љубљана 



Карактеристике привредног и туристичког развоја у Француској 

 

 
22 

4. Привредни развој - појам и фактори 
 

Француска је међу првим земљама Европе ступиле на пут капиталистичког 

развитка. На том путу требало је савладати многе унутрашње и спољне противречности. 

Прве је успела да реши у своју  корист велико буржарском револуцијом 1789. године, у 

борби са феудализмом, док је спољне противречности решила у своју корист Велика 

Британија, јер Француска Наполеоновим поразом није била у могућности да оствари 

доминацију ни на европском, ни на светском тржишту. Даљи развој француске економије 

одвија се у периоду индустријског капитализма, с једне стране у новим противречностима 

изазваним машинском индустријом, у борби са остацима феудализма и све јачом 

радничком класом, за обезбеђење унутрашњег тржишта, с друге стране, у борби са 

надмоћнијом Енглеском ѕа освајањем европског и колонијалног тржишта. 

Француска буржоазија је постигла крајем XVIII века пуну слободу конкуренције на 

унутрашњем тржишту, остало јој је да то постигне и на спољном тржишту. Даљи напредак 

своје привреде Француска је обезбедила применом мера крајњег протекционизма. 

Ослањајући се на њега она је до 50-их година XIX века постигла крупне услуге. Успон 

Француске се наставља и иде до 1870/71. године, када испред ње избија САД, а у Европи 

је угрожава све озбиљније Немачка. У периоду од 1850. до 1870. године Француска је 

направила знатан напредак. Кроз цео период до 1870. године Француска је у погледу 

обима индустријске производње била само иза Енглеске.
11

 

Период империјализма почиње за Француску поразом у рату 1871. године и до тада 

највећом победом радничке класе, Париском комуном. То је био почетак делимичног 

слабљења француског капитализма. Један од разлога слабљења француског капитализма је 

и победа Пруске у рату, што је довело до великог оптерећења Француске.  

Француска је за 40 година монополистичког стадијума капитализма успела само да 

удвостручи своју индустријску производњу, док је у поређењу са Немачком доста слабије, 

која је своју индустријску производњу упетостручила. Многе слабости капитализма, од 

свих капиталистичких земаља, најјаче су се одразиле у Француској. Продуктивност рада у 
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 Тодоровић Д., Карапешић С. (1952): Француска и њени прекоморски поседи, Економско-географски 

зборник, Београд 
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Француској била ја најнижа у поређењу са осталим капиталистичким земљама. Ово 

заостајање још више се појачало током Другог светског рата. 

После рата, производња је још више смањена, самим тим се је Француска нашла на 

најнижој тачки свога развитка. Стање је почело да се поправља са 1947. односно 1948. 

годином. Након завршетка Другог светског рата био је преображај свакодневног животног 

окружења. Између 1946. и 1975. године, број становника се повећао. Удео радне снаге 

запослене у пољопривреди се је смањио са 36% (1946.) на 8.6% до 1979. године, број 

запослених у индустрији је благо порастао 32% на 35,3%, а запосленост у услужном 

сектору знатно се увећала, са 32% на 56%. Недостатак радне снаге је превазиђен дужим 

радним даном и порастом производње. Између 1945. и 1946. године, водеће банке, 

осигуравајућа предузећа, производња гаса, електричне енергије као и рудници угља ушли 

су у састав фирми попут Renault-а, која је постала власништво државе. До 1948. године 

око 25% радне снаге која се није бавила пољопривредом је било запослено у државним 

предузећима. До периода између 1948. и 1949. године кључне привредне гране су враћене 

бар до предратног нивоа делатности.  

Период реконструкције завршио се између 1949. и 1950. године, када су премашени 

максимални предратни нивои. Реконструкција је била успешна, тако да је омогућила 

период сталног привредног раста. У Западној Европи је само Западна Немачка престигла 

достигнућа Француске. Међутим, сталан проблем француске економије је била инфлација. 

Финансирање дефицита, честе девалвације као начин одржавања  међународне 

конкурентности, несташице, неке су од узрока стварања инфлације. Упркос тим 

препрекама, услови за самостално одржавање економсог раста постигнути су пошто је све 

већа производња повећавала како лични, тако и приход компанија и тиме подстицала већу 

потрошњу.  

Између 1958. и 1973. године догодио се најбржи привредни раст у историји 

Француске. То је довело до повећања дохотка по глави становника, а значајна је процена 

да се то догодило највећим делом због техничког напретка. Удео индустријске радне снаге 

запослене у фирмама је скочио са 37% на 45% између 1962. и 1974. године. Током 

шездесетих година XX века процватом потрошачке грознице почео је и преображај 

трговине.  
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Иако је током двадесет година после 1967. привредни раст наставио стопом од 

3,3% годишње, значајно успоравање је настало након врхунца од 5,9% колико је било 

1973. године. До осамдесетих година XX века стопе раста пале су на око 2%. До 1985. 

године инфлација је смањена на 5%, али се број незапослених држао изнад 10%. Током 

деведесетих година XX века француска привреда је расла за 1,9% годишње, у поређењу са 

1,3% у Немачкој и 2,3% у Великој Британији. Након тога се стопа раста колебала између 

0,9% и 3%. Стварна потрошња, која је у Француској између 1996. и 2004. године порасла 

за 22%, указује на много већу сигурност него у Немачкој, где је раст био ограничен на 8%. 

Основане су компаније на светском нивоу, као што су: AXA (осигурање), L'Oreal 

(козметика), Peugeot/Citroen је постао велики европски произвођач аутомобила, Michelin, 

један од највећих произвођача аутомобилских гума на свету. Способна радна снага као и 

ефикасна инфраструктура, привукле су знатне инвестиције из САД-а и Јапана.  

Почетком новог века, велики број компанија је доживљавала потешкоће. 

Градитељска група Alstom и произвођач телакомуникационе опреме Alcatel били су близу 

банкрота и била им је потребна помоћ државе како би извршили реорганизацију. France 

telecom такође је био у огромним дуговима због преузимања компанија у земљи и 

иностранству. Ради подстицања стварања јаснијих процедура, постепено су увођене 

реформе управљања компанијама. То је у великој мери одговор на глобализацију тржишта 

новца и хартија од вредности. До 2000. године је око 40% деоница којима се трговало на 

Париској берзи било у страном власништву. Велике компаније су приморане да прошире 

своје видике и усвоје англосаксонски приступ управљању. Поред четрдесет врхунских 

компанија укључених у међународна тржишта, и 2.000 компанија заведених на берзи које 

зависе од националних тржишта, тренутно постоји око 2.000.000 предузећа мале и средње 

величине.
12

 

Пољопривреда је такође доживела многе промене, које су довеле до нестанка 

традиционалне земљорадничке фарме. Владина политика је након Другог светског рата 

била усмерена на модернизацију пољопривреде. Међутим, све већу превласт над 

земљорадницима имала су велика агро-пословна предузећа, која су контролисала 

снабдевање неопходним потрепштинама, прераду и пласман прехрамбених производа. До 
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 Прајс Р., превод с енглеског Ђорђевић Н. (2013): Кратка историја Француске, Завод за уџбенике, Београд 
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осамдесетих година XX века створила се велика криза у пољопривреди која је настала 

због превелике производње и све мањих цена. До краја XX века у пољопривреди је било 

запослено само 4% радне снаге, што је представљало нешто мало више од 3% бруто 

домаћег производа. Од почетка XXI века па све до данас, пољопривредници добијају 

субвенције ради унапрећивања производње. Такође је подстицан наставак ширења понуде 

производа, као што су: вино, сир и производи домаће радиности на самим фармама. 
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5. Привредна кретања у Француској 
 

Француска има једну од најразвијенијих привреда на свету. Чланица је групе G8, 

која окупља водеће привреде света. По висини бруто друштвеног производа, мереног 

према куповној моћи, на деветом је месту на свету, и на трећем међу земљама Европске 

уније. У 2010. години, од пет стотина највећих предузећа на свету, 39 је било из 

Француске, што ју је сврстало на четврто место, испред Немачке и Уједињеног 

Краљевства. Године 1999., Француска је заједно са једанест земаља Европске монетарне 

уније увела евро, чиме је у потпуности заменила франак као средство плаћања. 

Француска има мешовиту привреду коју карактерише веома развијен приватни 

сектор и јака јавна предузећа као и утицај државе. Држава има велики утицај у 

најважнијим инфраструктурним предузећима. Држава има већинско власништво над 

железницама, електропривредом, највећим авиопревозничким и телекомуникационим 

предузећима. Почетком деведесетих година XX века почела је да смањује удео у 

власништву над овим предузећима. Влада Француске полако приватизује државни сектор 

и продаје свој удео у France Telecom, Air France, као и у банкама, осигуравајућим 

друштвима, и у војној индустрији. У Француској се налази седиште највећег светског 

произвођача авиона Airbus. Такође, Француска има и свој космодром Гвајански свемирски 

центар (Centre Spatial Guyanais) који је смештен у Француској Гвајани. 

Према подацима Светске трговинске организације (WТО) за 2008. годину, 

Француска је била шести извозник и четврти увозник роба. Године 2008., Француска је са 

118 милијарди долара била трећа међу земљама OECD-а по обиму страних директних 

инвестиција, иза Луксембурга (где су стране директне инвестиције углавном 

представљале новчане трансфере банкама које се тамо налазе) и САД (316 милијарди), а 

испред Велике Британије (96,9 милијарди), Немачке (25 милијарди), или Јапана (24 

милијарде). Исте године, француска предузећа су инвестирала 220 милијарди долара у 

иностранству, што је Француску сврстало на друго место највећих инвеститора међу 

чланицама OECD-а, иза САД-а (311 милијарди), а испред Велике Британије (111 

милијарди), Јапана (128 милијарди) и Немачке (157 милијарди). 
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Финансијске услуге, банкарство и сектор осигурања су важни делови француске 

привреде. Париска берза (La Bourse de Paris) је стара установа, коју је 1724. године 

основао Луј XV. Године 2000., париска, амстердамска и бриселска берза су се удружиле и 

основале Euronext. Euronext се 2007. године спојио са Њујоршком берзом ради стварања 

највеће светске берзе NYSE Euronext. Еuronext Paris, француски огранак NYSE Euronext 

групе, по обиму трговања је друга берза у Европи, после лондонске. Француска предузећа 

имају водеће позиције у областима осигурања и банкарства: AXA је највећа осигуравајућа 

кућа на свету, док су BNP Paribas и Crédit Agricole у 2010. години, по висини улога, биле 

пета и шеста банка на свету, а Société Générale је 2009. године била осма на свету. 

Међу земљама G8 Француска најмање емитује угљен-диоксид, захваљујући 

великим улагањима у нуклеарну енергију. Као резултат великог улагања у нуклеарну 

енергију, највећи део електричне енергије у Француској производи 59 нуклеарних 

реактора. Све ово онемогућава производњу енергије из обновљивих извора. 

 

5.1. Главни економски индикатори 
 

У 2013. години, глобална активност благо успорава. Делатност нових економија 

пати од турбуленција валуте. У еврозони је дошло до кризе због резултата уговореног  

сувереног дуга и фискалне консолидације. Међутим, државе у еврозони су изашле из 

рецесије средином 2013. године (укључујући и јужне Европе), али и даље постоје значајне 

разлике између земаља. Изван еврозоне, последњих година бележена је изванредна 

подршка неконвенционалне монетарне политике, такође и у САД-у, Јапану, Великој 

Британији и Швајцарској. Према томе, у САД-у привредна активност успорава умерено, 

јапанска активност има скромно убрзање, док се је британска привреда опоравила нагло у 

остваривању раста од 1,7%. 

Када погледамо Француску, бруто домаћи производ (БДП) у 2013. години је 

порастао за 0,3%, као и у 2012. години. Иако је бруто расположиви доходак домаћинстава 

порастао, потрошња бележи повећање од 0,8% вредности. После наглог смањења у 2012. 
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години, расположиви бруто доходак и куповна моћ се стабилизује због повећања 

повлачења инфлације.  

Домаћа потражња без повећања залиха је била мала у 2013. години. Одговарајући 

на благи опоравак домаће тражње, увоз се опоравља. Извоз је такође динамичнији, у 

складу са убрзањем глобалне трговине. Све у свему, спољнотрговински однос допринео је 

позитиван утицај на раст. Суочене са тиме што су оштећене малом потражњом, компаније 

смањују своје инвестиције и залихе. Трошкови накнаде исплаћене од стране не-

финансијске корпорације (SNF), повећане су за 1,2% вредности у 2013. години. Њихов 

бруто оперативни вишак исте године је био 2,6% а маржа на 29,7%, што је најнижи ниво 

од 1985. године. Штедња не-финансијских корпорација поново је  смањена у 2013. години, 

за 1,4%. Њихова стопа самофинансирања је смањена, али у мањој мери.
13

 

 

5.2. Привредни раст 
 

Француска економија је убрзана у 2013. године, бруто домаћи производ (БДП) је 

благо порастао, за 0,3%. Потрошња домаћинстава је већа након смањења у 2012. години, 

док су укупне инвестиције смањене по први пут од 2009. године, што је резултат смањења 

потрошње у привреди и становништву. Финална домаћа потражња је допринела расту 

БДП-а за 0,4%. 

У 2013. години, инвестиције у целој привреди су смањене, поготово домаће 

инвестиције. Не-финансијска предузећа су повећала своје инвестиције, посебно у 

грађевинарству и транспорту опреме. Међутим, њихово улагање на тржишту је значајно 

порастао, али споријим темпом, углавном због спорог раста инвестиција у 

информационим и комуникационим, као и у пословним услугама. Коначно, инвестиција 

владе наставља да расте, али слабије него у претходним годинама. 

Долази до благог раста БДП-а у 2014. години, углавном због развоја тржиште 

услуга. Бруто домаћи производ по глави становника у Француској је последњи пут 
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забележен у 35.669.59 америчких долара у 2014. години.
14

 Долази до смањења смештајних 

и угоститељских услуга, али са друге стране напредују транспортне услуге, трговина и 

информационо-комуникационе услуге. Насупрот томе, продаја се смањује у 2014. години, 

највише у изградњи и производњи. У оквиру производне индустрије, производња 

прехрамбених производа смањује се у поређењу са 2012. и 2013 годином. Насупрот томе, 

производња капиталних производа бележи повећање, као и транспортна опрема. 

Успоравање је пропраћено смањењем запослености. У вези са слабом активношћу, плате 

запослених су смањене незнатно у 2014. години за 0,3%, као и укупан број часова рада је 

пао за 0,2%. Очигледна продуктивност рада по сату успорава, њен раст је 0,5%, мања је у 

поређењу са 2013. годином када је раст износио 1,0%.
15

 

Графикон 1. БДП по глави становника изражено у доларима (usd) 

Извор: http://ieconomics.com/francе-gdp-per-capita 
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5.3. Фактори привредног раста 
 

5.3.1. Међународне инвестиције 
 

Стране директне инвестиције у Француској су 2013. године смањене скоро за 20 

милијарди евра. Ово је мера прелиминарне консолидације, у оквиру сваке групе 

предузећа, као и улазни и излазни финансијски токови у земљи, у складу са проширењем 

платног биланса. Набавка капитала у страним фирмама је показала негативан салдо од 2 

милијарде евра. Француске компаније смањиле су своја потраживања у својим 

иностраним филијалама, скоро за 2 милијарде евра. Међу главним земљама где је дошло 

до повлачења француских инвеститора су Белгија, углавном због унутрашњих новчаних 

токова, и Шпанија, испред Русије, Норвешке и Бразила. Насупрот томе, француски 

инвеститори повлаче се и из Холандије, САД-а и Швајцарске. Са 12.7 милијарди евра, у 

2014. години, стране директне инвестиције у Француској су биле стабилне у односу на 

2012. и 2013. годину. Међу секторима који су добили стране директне инвестиције у 2014. 

години укључују друштвене активности (5 милијарди евра) и финансијске делатности и 

делатности осигурања (3 милијарди евра), као и друге делатности.
16

 

Инвеститори у Француској стижу из 39 земаља света, северно-америчке и европске 

компаније учествују са 84% у инвестицијама. САД заузима прво место међу страним 

инвеститорима у Француској, што чини 22% укупних страних инвестиција. У оквиру 

Европске уније, Луксембург, Велика Британија, Немачка и Италија су главне земље у 

пореклу страних директних инвестиција у Француској, с тим што се Немачка од тих 

земаља налази на првом месту по уделу инвестиција у Француској. Велики удео страних 

директних инвестиција у Француској долазе из развијених земаља ван Европске уније, 

поред САД-а велики удео имају инвестиције и из Швајцарске. Инвеститиције пореклом из 

земаља у развоју су у сталном порасту последњих неколико година. Земље BRIKS-а 

(Бразил, Русија, Индија, Кина и Јужноафричка Република) имају учешће у укупним 

страним инвестицијама у Француској око 8%. 
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5.3.2. Билатерална трговина 
 

У 2013. години, извоз робе је повећан за 1,3% у односу на 2012. годину. Након 

значајног повећања у 2012. години, извоз у САД-у је повећан незнатно у 2013. години, у 

контексту депресијације евра у односу на долар. Извоз је повећан и на Блиском и Средњем 

истоку, углавном у Уједињеним Арапским Емиратима и Кувајту, захваљујући 

ваздухопловству. Извоз из Француске у друге чланице Европске уније је смањен. 

Наведено смањење се односи на Италију, Немачку и Холандију. Међутим, значајан извоз 

фармацеутских производа у Белгији, и нарочито извоз аутомобила, није довољан да 

надокнади смањење извоза у Европској унији. Увоз робе из земаља Европске уније се 

смањио у периоду од 2012. и 2013. године, за 2,3%. Увоз из Немачке је смањен због 

престанка увоза аутомобила, док је увоз из Италије, у вези са индустријом челика. Увоз из 

Велике Британије је смањен због драстичног смањења увоза нафте. Што се тиче земаља 

изван Европске уније, смањење увоза је нарочито изражен из Сингапура, због производа 

хемијске индустрије. Међутим, увоз је повећан из Америке и Африке, због увоза нафтних 

деривата.  

Тражња светског тржишта за француском робом је значајно већа, због географске 

оријентације Француске. Извоз из Француске се је повећао у 2013. години, и бележи раст 

од 2,2% у поређењу са 2012. годином. Посебно је повећан увоз робе за опрему и транспорт 

материјалних добара, док је опао увоз енергије. Можемо закључити да је динамика извоза 

и увоза веома слична.  
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Графикон 2. Земље највећи увозници робе у Француској у 2013. години, изражено у 

милијардама евра 

 
Извор: http://www.insee.fr 

 

Повећање броја извозника се и даље наставља. Број извозника је повећан 

захваљујући малом бизнису који је оријентисан ка Америци и у земљама Европе које не 

припадају Европској унији. Годину 2013. као и 2014., карактерише значајно повећање 

извоза у САД, где је продаја значајна. Компаније-извозници које имају мање од 20 

запослених чине значајан удео извозника (75%), иако обухватају мањински удео у продаји 

(23%).
17
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Графикон 3. Земље највећи увозници робе из Француске у 2013. години, изражено у 

милијардама евра 

 

Извор: http://www.insee.fr 

 

5.4. Предузећа у Француској 
 

У Француској је преко 3,7 милиона фирми које су активне. Само 16.400 њих (0,4%) 

запошљава више од 100 радника. Прерађивачка индустрија има 26% предузећа ове 

величине. Компаније са мање од 10 запослених представљају 95% свих фирми. 

Концентрација ових малих предузећа је посебно висока у области некретнина и других 

услужних делатности. Велики је број предузећа у области трговине, транспорта, 

намештаја и прехрамбене индустрије. Велики број компанија је активно у научним и 

техничким прогресима, као и у образовању и здрављу. У Француској је 475 предузећа са 

преко 2.000 запослених, 54% њих је концентрисано у индустрији и трговини. Са 74% 

својих предузећа у сектору тржишних услуга, Француска заузима средњи положај у 

Европској унији.  

У Француској 243 великих предузећа запошљавају 4,5 милиона запослених, или 

30% од укупног броја. Такође, 96%, су микро-предузећа која запошљавају 2,9 милиона 
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радника. Осим тога скоро 5.000 средњих предузећа и 137.500 малих и средњих предузећа 

запошљавају 23% односно 28% запослених. Више од 56% од додатне вредности остварују 

5.200 предузећа који остварују 85% извоза. Највише су концентрисана у сектору 

финансијских делатности и делатности осигурања. Од 3,2 милиона запослених у 

прерађивачкој индустрији, 35% је запослено у средња предузећа. С обзиром на њихову 

индустријску оријентисаност, средња предузећа играју важну улогу у спољној трговини 

(остварују извоз робе од 34%). Мала и средња предузећа, укључујући и микропредузећа 

запошљавају већину својих запослених у области научних и техничких специјализованих 

активности и у угоститељству. У изградњи, упркос присуству десетак великих компанија, 

три четвртине запослених је запослено у мала и средња предузећа.
18

 

 

5.4.1. Јавна предузећа 
 

Јавним сектором се сматрају предузећа која су у власништву државе, или припадају 

групама чије је већинско власништво државе. Данас, држава контролише, директно или 

индиректно, 1.444 предузећа, при чему је она већински власник њиховог капитала. Број 

запослених у француском јавном сектору у односу на 2012. и 2013. годину је повећан за 

0,3% на 5,5 милиона људи. Највећи раст у јавном сектору забележен је у општинским 

службама, и то 1,6%, затим у државним институцијама 1%, а најмање у здравственим 

установама 0,7%. У француским државним институцијама 2012. године било је запослено 

2,4 милиона људи, у општинским службама 1,9 милиона а у државним здравственим 

установама 1,1 милион људи. Претходна француска влада Николе Саркозија је током 

петогодишњег мандата смањила државну администрацију за 150.000 чиновника, да би она 

опет била повећана доласком актуелног председника Франсоа Оланда на чело државе. 

Раст државне администрације посебно је био изражен од 80-тих, када је чак 20% 

запослених Француза радило у државним установама, да би се та бројка стабилизовала 

2008. године. Број запослених у јавном сектору 2009. године је поново порастао за 0,4%, 

2010. и 2011. године је дошло до благог смањења.  
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Терцијарни сектор преовлађује у структури привреде, где је сконцентрисано 

четири петине запослених свих јавних предузећа. Под управом државе је већи део 

предузећа која се баве саобраћајним и научним и техничким активностима. Запослено је 

преко 48% у сектору истраживања и научног развоја. Индустрија није веома присутна у 

јавном сектору, те представља око 20% запослених у јавним индустријским 

предузећима.
19

 

 

5.5. Пољопривредна производња 
 

Француска је током своје историје била велики произвођач пољопривредних 

производа. Велики предели плодне земље, примена савремене технологије, и субвенције 

Европске уније допринели су да Француска постане водећи произвођач и извозник 

пољопривредних производа у Европи (што чини 20% пољопривредне производње у ЕУ) и 

трећи је извозник пољопривредних производа у свету. 

Према садашњим прорачунима, пољопривреда у Француској је обележена 

порастом обима производње. То се највише односи на ратарске културе и гајења стоке. 

Такође, повећана је производња млека и вина. Производња житарица и уљарица је у 

порасту због бољих приноса. Бележи се смањење цена за воће и поврће, због релативне 

хладноће и падавине у јулу и августу. У складу са јаким годишњим варијацијама, 

количина произведеног кромпира је повећанa поново у 2014. години. Повећани су 

приноси по површини уз помоћ летњих киша. Међутим, због вишка производа, забележен 

је пад цена. Сточарска производња порасла је за 1,7%. Тренд у производњи оваца је 

стабилизован у 2014. години. Производња телади и одраслих говеда је повећана. Повећано 

је откуп млека, после две године благог пада. Правилном оријентацијом цена и повећањем 

млечних квота у 2015. години је повећана пољопривредна производња. Производња вина 

је значајно порасла. Упркос повећању обима производње, цене вина ће остати на високом 

нивоу.  
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Број пољоприврдених фирми је 680.000, број запослених у пољопривреди износи 

885.000, док је искоришћена обрадива површина 33.000.000 ha или 60% укупне територије 

Француске. Главни француски производи су: житарице (66 милиона тона, од којих 35,9 

милиона тона је првокласна пшеница и 16 милиона тона кукуруза у зрну). Француска је по 

производњи житарица на првом месту у Европској унији, а на петом месту у свету. Са 

производњом вина од 54 милиона хектолитара, Француска је на другом месту у свету и у 

Европској унији, иза Италије. Годишња производња млека је 23 милиона литара што 

Француску ставља на другом месту у Европској унији, иза Немачке, а на петом месту у 

свету. По производи шећерне репе је на првом месту у Европској унији, а на другом месту 

у свету (31 милион тона), по производњи уљане репице је такође на првом месту у 

Европској унији (5.500.000 тона). У Француској је такође заступљен и велики број грла 

стоке: говеда (20 милиона грла), свиња (16 милиона грла), оваца (9.400.000 грла), коза (1 

милион грла). Значајна је и производња меса: говеђег (1,9 милиона тона), свињског (2.3 

милиона тона), овчијег и козјег (1.450.000 тона), живинског (2.3 милиона тона).
20

 

 

5.6. Индустрија 
 

Француска је држава са развијеном индустријом. Индустрија је најразвијенија у 

Париском басену, а нарочито црна и обојена металургија, прехрамбена, текстилна, 

аутомобилска, авионска, индустрија гуме и машинска индустрија. Такође истичу се и 

хемијска и електронска индустрија, као и рафинисање нафте. Француска је европски 

рекордер у производњи и дистрибуцији електричне енергије из нуклеарних електрана. Око 

78% потреба државе за енергијом задовољавају 59 нуклеарних електрана, по чему је друга 

у свету, иза САД-а. Са друге стране, Француска троши само 40% енергије произведене у 

нуклеарним електранама, а остатак извози, зарађујући годишње милијарде долара, по чему 

су светски рекордери. 

Индустријска производња се смањила у 2012. години, након две године прогресије. 

Смањење је такође забележено и у 2013. години. Потрошња индустријских производа на 

домаћем тржишту се је смањила у 2013. години, али је то смањење мање него у 2012. 
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години. У оквиру прерађивачке индустрије, смањује се производња пољопривредних и 

прехрамбених производа као и производња других индустријских производа. С друге 

стране, гране капиталних добара и транспортне опреме доживљавају раст. Смањење 

индустријске производње, доприноси у великој мери успоравање економске активности, 

индустријска додатна вредност је смањена за 0,4% у обиму производње. Ово смањење је 

пре свега због прехрамбене индустрије, чија је продаја пала после четири године раста, и 

индустрије транспортне опреме. У аутомобилском сектору вредност је смањена за 9,8%.  

Запосленост индустрији је повећана у 2013. години за 1,2% више у односу на 2012. 

годину. У 2012. и 2013. години, дефицит индустријских производа је смањен. Позитиван 

биланс је остварен у спољним саобраћајним средствима, углавном због Airbus испоруке. 

Осим тога, законом о енергетици смањује се дефицит рударских производа (сирова нафта, 

гас). Дефицит у осталим индустријским производима се смањује, посебно због повећања 

суфицита у хемијским и фармацеутским производима. 

 

5.6.1. Прехрамбена индустрија 
 

Француске прехрамбене компаније представљају један од најважнијих сектора 

привреде. Оне генеришу промет од 178 милијарди евра и вредности од 37,7 милијарди 

евра, што представља 18% од укупне прерађивачке индустрије. Не рачунајући индустрију 

дувана, ове компаније запошљавају 19% запослених у прерађивачкој индустрији. 

Прехрамбена индустрија је релативно стабилан сектор. Међутим, у 2013. години, 

производња у прехрамбеној индустрији је смањена. Производња  уља је смањена због 

слабог приноса уљане репице. Пекарски производи као и производи од тестенина су 

такође смањени, као и остали прехрамбени производи. Производња алкохолног пића је 

смањена после две године побољшања. На то је утицало повећање акциза на пиво и друге 

алкохолне производе, које су ступиле на снагу 2013. године. Прехрамбена производња је у 

2014. години у благом порасту а и производња алкохолног пића је скоро стабилна. Што се 

тиче репроматеријала, који се користи у прехрамбеној индустрији, је такође у благом 

порасту. Међутим, производња дувана је доживела нагло смањење. 
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Извоз прехрамбене робе у Француској повећан је пре свега захваљујући продаји 

вина и алкохолних пића, као и млечних производа. Француска постепено губи примат на 

светским тржиштима хране, тако да ју је Бразил потиснуо на четврту позицију највећих 

светских извозника прехрамбених производа у свету.
21

 

 

5.6.2. Аутомобилска индустрија 
 

За француску аутомобилску индустрију стижу тешки дани. Након што је група PSA 

Peugeot Citroën пријавила смањење продаје од 14,8% у протеклој години, а Renault до 

2016. године најавио укидање 7.500 радних места (што је више од 15% укупног броја 

запослених). Произвођач пнеуматика Goodyear најавио је затварање своје фабрике поред 

Amiens на северу Француске што би значило укидање нових 1.173 радна места у 

аутомобилској индустрији. 

У 2014. години, у Француској, производња у аутомобилској индустрији је смањена 

за 6,8% где је произведено 1,54 милиона аутомобила што је знатно мање у односу на 2013. 

годину и тадашњих 1,66 милиона возила, и 2012. године, када су Французи произвели чак 

1,88 милиона аутомобила. У 2014. години, биланс спољне трговине аутомобилских 

производа је погоршана са оствареном вредношћу од 1.7 милијарди евра, што је мање него 

у 2013. години и тадашње остварене вредности од 4 милијарди евра. Истицање дефицита 

је резултат смањења извоза за 1,8%, док је увоз повећан за 2,2%.  

Пријава нових путничких аутомобила се смањује већ четири године за редом, за 

5,7%. Ово тржиште је достигло свој најнижи ниво од 1997. године. Између 2013. и 2014. 

године, регистрација нових возила смањена је за 1,7%. Упркос оштрим падом дизел 

аутомобила регистрованих у Француској, њихово учешће у укупним регистрацијама је и 

даље знатно више од других земаља (око 50%). 
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5.7. Привредни односи Француске и Србије 
 

Привредна сарадња Србије и Француске углавном се заснива на робној размени, 

али постоји потенцијал за јачање економских односа две земље кроз заједничке 

кооперације компанија у више сектора, од прехрамбене и текстилне индустрије, 

енергетике до IТ и нових технологија. Робна размена Србије и Француске, поново је, 

после првог налета кризе крајем 2008. и 2009. године, кренула узлазном линијом и данас је 

консолидована. Према подацима Републичког завода за статистику, трговина између ове 

две земље у 2013. години, повећана је за 19,5% у односу на претходну годину и 

приближила се милијарди долара. 

Извоз српских производа у 2013. години, повећан је готово за четвртину, а у првих 

пет месеци 2014. године извоз је скочио за 41% у односу на исти период 2013. године, док 

је извоз наставио да расте и у 2015. години. Француска је Србији 13 извозни и 10 увозни 

партнер. Србија највише извози малине и на француском тржишту је препознатљива по 

извозу црвеног воћа. У српском извозу заступљени су и аутоделови, спољне пнеуматске 

гуме, аутомобили, пропилен. Из Француске се углавном увозе лекови и козметика, 

аутомобили, хербициди, хибридни кукуруз. 

Према подацима Народне банке Србије у Србију је од 2000. године из Француске 

ушло око 500 милиона евра директних инвестиција. Рачунајући и улагања појединачних 

компанија током пословања, укупне француске инвестиције достигле су око 850 милиона 

евра. У Србији у свим секторима послује око 90 компанија које, према француским 

изворима, запошљавају око 9.000 радника. Француске компаније су међу првима дошле у 

Србију, а 55% њихових инвестиција је уложено у производњу. Реч је о великим 

појединачним инвестицијама, у старту већим од сто милиона евра. Многе француске 

компаније у Србији инвестирају у развој пословања и нове индустријске погоне, а фирме 

попут Lafarge, Michelin и Tarkett годинама су на челу листа најуспешнијих компанија и 

највећих извозника из Србије. Најзначајније француске инвестиције у банкарском сектору 

су: Societe Generale, Credit Agricole, Findomestic banka, а присутно је и AXA осигурање. 

Француске фирме су заинтересоване за сарадњу и инвестирање у области 

енергетике, пољопривреде, заштите животне средине, информационо комуникационих 
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технологија и саобраћаја, и то по моделу јавно-приватних партнерстава и концесија. 

Посебан интерес показују за учешће у пројектима путних и железничких "Коридора 10 и 

11", као и за изградњу метроа у Београду. У енергетском сектору француске компаније су 

заинтересоване за пројекте изградње мини хидроцентрала, као и за инвестирање у соларне 

електране и друге обновљиве изворе енергије. 

Споразум о стратешком партнерству и сарадњи између Француске и Србије 

потписан је априла 2011. године у Паризу. У економском домену, споразум дефинише 

сарадњу у области инвестиционе активности Француске у Србији, развијање партнерства 

јавног и приватног сектора и концесија у великим инфраструктурним пројектима. 

Споразум предвиђа и размену у пословној сфери и ојачање сарадње привредних комора, 

фаворизовање индустријске сарадње, преношење технолошких знања, сарадња у области 

енергије, нових технологија, информатике, комуникација, саобраћаја и заштите животне 

средине.
22
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6. Туризам – једна од најзначајнијих привредних 

делатности у Француској 
 

6.1. Организација државних органа за туризам у 

Француској 
 

Француска има велику традицију у организацији државних органа у развоју 

туризма. Формиран је Генерални комесаријат за туризам, који је раније функционисао у 

саставу Министарства јавних радова, саобраћаја и туризма, пре него што је добио статус 

самосталног Државног секретаријата за туризам. У надлежности Генералног комесаријата 

за туризам, као основног државног органа за туризам, налазили су се следећи најважнији 

послови: 

- припрема прописа из области туризма, 

- припрема и израда планова за развој туризма, 

- вршење надзора над спровођењем прописа и радом важнијих туристичких 

организација, 

- разврставање туристичких места, 

- категоризација објеката за смештај и исхрану, 

- усмеравање кредитних финансијских средстава за развој угоститељства, 

- пропагандно-информативна делатност од националног интереса и организација 

рада туристичких представништава у иностранству (око 40 представништава). 

Координација по хоризонталној линији била је врло успешно спроведена. Постојао 

је Виши савет за туризам на националном нивоу, који је деловао као колегијални орган 

државне управе, с правом доношења одлука из домена развоја туризма које су биле 

обавезне за све ресоре државне управе. Овај орган имао је такав статус захваљујући томе 

што је његов председник био председник француске владе, а његови шланови су били: 

министар за унутрашње послове, министар за науку, просвету и културу, министар за 

финансије, министар за спољну трговину и министар за јавне радове, саобраћај и туризам. 

Исто тако, у оквиру овог савета биле су заступљене и све друштвене туристичке 

организације преко државног секретара за туризам, с обзиром на то да се у оквиру 
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састава ресора државног секретара за туризам налазио Савет за туризам, као саветодавно 

тело, а обухватао је све најважније националне туристичке организације. 

Што се тиче вертикалне координације, треба да је и она била успешно спроведена, 

јер се вршила путем посебних департманских управа за туризам на регионалном плану (23 

провинције), као и путем посебних органа у туристичким местима. У последњем случају 

држава се, углавном, ослањала на постојећа туристичка друштва и на њих преносила 

најзначајније управне надлежности из домена развоја туризма тих места. 

Од 1978. године формирано је посебно Министарство за омладину, спорт и 

разоноду. У оквиру њега делује и посебна Дирекција за туризам (La direction du tourisme) 

поред још три дирекције (Дирекција за омладину, Дирекција за спорт и Дирекција за 

адмнистрцију). Дирекција за туризам је одговорна за припрему и спровођење туристичке 

политике, а врши и контролу рада туристичких центара за информације у земљи и 

туристичких представништава за информативну и промоциону делатност у 

иностранству.
23

 

Организационо посматрано она се састоји из три главна организациона облика и 

то: 

- управа за социјални туризам и бригу о туристичкој привреди, 

- управа за промоцију туризма, 

- управа за проучавање и истраживање туризма. 

Значајно је истаћи да су поменуте управе располагале одговарајућим стручним 

службама у којима се налазио и већи број експерата за одређене области. У садашњим 

условима област туризма се налази у саставу Министарства за индустрију, поште и 

туризам. Истовремено, у оквиру овог ресора државне управе постоји Секретаријат за 

туризам са следећим најважнијим надлежностима: 

- води политику развоја туризма земље у целини и предлаже влади конкретне 

мере, 
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- координира развој туризма са другим министарствима и државним 

секретаријатима, 

- креира промоционе активности туризма Француске у земљи и иностранству. 

Дирекција за туризам је орган Секретаријата за туризам. Бави се непосредно 

унапређењем услуга у хотелско-угоститељској привреди, туристичким агенцијама, 

прихватом и садржајем боравка туриста, водичком слижбом, промоцијом у земљи и 

иностранству, као и стандардизацијом и категоризацијом објеката за смештај и исхрану и 

другим пословима. У саставу ове дирекције постоје следећи сектори: за економска 

питања, за организацију промоције у земљи и иностранству, планирање и развој туризма и 

координацију рада регионалних делегација које су директно везане за ову дирекцију. На 

нижим нивоима организованости (департмана и регија) постоје комисије за развој туризма 

и комитети за развој туризма.  

Од 1987. године промоцијом туризма Француске у земљи и иностранству бави се 

посебна специјализована институција под називом Maison de la France. Од 1995. године 

врше се даље промене у организацији државних органа за туризам са великом улогом коју 

је добила Дирекција за туризам, као главни координатор развоја туризма Француске на 

свим нивоима и везе са приватним сектором. У овом смислу посебно је важно њено 

ослањање на три следеће важне институције: Национални опсерваториј за туризам 

(истраживачки центар), Француску инжењерску агенцију (унапређење туристичке понуде) 

и Maison de la France (за промоцију туризма у иностранству). Нормално је да се 

организациони облици за успешно креирање и спровођење туристичке политике стално 

усавршавају уз координацију развоја туризма на свим нивоима и кроз повезивање са 

приватним сектором. 
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6.2. Туристички промет 
 

Према подацима Светске туристичке организације (UNWTO), Француска 

представља државу која је забележила највећи туристички промет у свету у 2013. години. 

У посматраној години је забележен промет од  84,7 милиона страних туриста, што је 2% 

више у односу на претходну годину. На другом месту се налази САД а на трећем Шпанија 

које су имале 69,8 милиона, односно 60,7 милиона страних туриста.  

Највећи број страних туриста у Француској је забележен из Европе, са повећањем 

посећености од 1,2% у односу на 2012. годину. По броју посећености на првом месту су 

Немци, где је њих 13 милиона обишло Француску, на другом месту су Британци а на 

трећем Швајцарци. Док се број посећености туриста из Белгије, Луксембурга, Италије и 

Шпаније у 2013. години смањио у односу на претходну годину. Најбројнији ваневропски 

туристи, који су посетили Француску у 2013. години, су из Северне Америке. Њихов број 

је износио 6,6 милиона туриста, што је било за 5,8% већа посећеност у односу на 

претходну годину. Азијски туристи такође су долазили у великом броју, њих 4,5 милиона 

посетило је Француску, што је повећање од скоро 13% у односу на 2012. годину. 

Повећању броја туриста из Азије највише је допринело значајно повећање посећености 

кинеских туриста (1,7 милиона, или повећае од 23,4%). Њих Француска привлачи већ 

неколико година, долазак кинеских туриста удвостручио се у периоду између 2009. и 

2013. године. С друге стране, број посетилаца из Јапана је смањен за 6,7%. 

Страни туристи који су посетили Француску у 2013. години, продужили су време 

боравка, на 7,1 ноћ, у односу на 6,9 ноћи колико је било 2012. године, што је повећање од 

2,5%. Забележено је да је број ноћења страних туриста у местима која се плаћају, мањи од 

броја ноћења регистрованих у Француској, што се тиме објашњава да људи траже да 

смање трошкове тако што преноће код пријатеља или породице, или размењују станове. 

По укупном броју ноћења туриста, на европском нивоу, води Француска са 405,2 милиона 

ноћења, на другом месту је Шпанија (386,5 милиона), на трећем Италија (363 милиона), на 

четвртом Немачка (353,3милиона), док је на петом месту Велика Британија (319,9 

милиона). 
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Француска је у 2014. години, била омиљена туристичка дестинација где је број 

ноћења страних туриста повећан за 2%. Француска је и даље најпосећенија туристичка 

дестинација у свету, испред САД. Очекује се да ће се број страних туриста у Француској, 

на годишњем нивоу повећати на 100 милиона, до 2020. године.
24

 

Табела 1. Туристички промет у Француској 

 Број туриста Ноћења туриста 

Укупно 

(у милионима)  
84,7 405,2 

Земље пребивалишта 

(у %) 

  

Европска унија  73,2 69,5 

Немачка 15,4 15,0 

Белгија 11,1 9,4 

Шпанија 6,3 5,0 

Италија 9,2 7,2 

Холандија 7,7 8,5 

Велика Британија 14,9 14,2 

Швајцарска 7,6 5,8 

Остале европске 

земље 

9,1 7,7 

Америка 7,7 9,5 

Канада 1,3 1,9 

САД 3,7 4,4 

Азија, Океанија 7,0 7,8 

Кина 2,0 1,8 

Средњи исток 1,1 1,7 

Африка 2,5 5,1 

Извор: http://www.insee.fr 

Француска је земља која има огромне приходе од туризма. Поред тога што је 

најпосећенија дестинација на свету, она спада у самом светском врху по оствареним 

приходима од туризма. Налази се на трећем месту у свету по оствареним приходима, 

испред ње су САД и Шпанија. Значајно место такође заузимају и друге државе као што су: 

Кина, Макао, Италија, Тајланд и друге.  
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Табела 2. Међународни приходи од туризма за период 2000. и 2013. године, у милијардама 

евра 

Ранг Земља 2000. година 2013. година 

1 САД 108,5 130,4 

2 Шпанија 32,4 47,1 

3 Француска 35,7 42,7 

4 Кина 14,6 38,9 

5 Макао 3,5 38,9 

6 Италија 29,8 33,1 

7 Тајланд 8,1 31,7 

8 Немачка 20,2 31,0 

9 Уједињено Краљевство 23,7 30,9 

10 Хонг Конг 6,4 29,3 

11 Аустралија 10,0 23,5 

12 Турска 8,3 21,1 

13 Малезија 5,4 16,2 

14 Аустрија 10,6 15,1 

15 Сингапур 5,6 14,3 

16 Индија  3,7 13,9 

17 Канада 11,7 13,3 

18 Швајцарска 7,2 12,7 

19 Грчка 10,0 12,2 

20 Холандија 7,8 11,7 

 Укупно 534,2 902,4 

Извор: http://www.insee.fr 
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6.3. Планински туризам 
 

6.3.1. Туризам на Француским Алпима 
 

Планинкси простор Алпа је подењен између седам европских држава (Француске, 

Италије, Швајцарске, Немачке, Аустрије, Словеније и Лихтенштајна), али се алпски 

туризам сагледава као процес који се развија унутар природних туристичко-географских 

регија. Алпски простор који припада Француској, условно се дели на: Спољашње 

туристичке регије (у оквиру којих спадају Северни француски Преалпи), и Унутрашње 

туристичке регије Алпа (у оквиру којих спадају: Регија Мон Блана и француско-

италијански високи Алпи). 

Слика 7. Француски Апли 

Извор: http://gdestinacija.com/carolije-juznih-alpa-vec-zovu 

 

Северни француски Преалпи. Ова регија је већим делом средњепланинска, а 

мањим високопланинска. Пошто лежи западније од других Алпских регија, то је више 

изложена утицају влажних ветрова са Атлантског океана, те добија знатне количине 

падавина, нарочито снежних. Она је данас једна од најснеговитијих алпских регија. Знатна 

влажност ваздуха и тла погодовали су бујној вегетацији – бујним ливадама и шумама. Ови 

географским особеностима треба додати још једну значајну са туристичко-географског 

становишта: терен је дисециран бројним долинама, које су највећим делом у облику врло 

сликовитих клисура или привлачних кањона. У близини се налазе и велика градска насеља 

као исходишта значајних туристичких токова. 
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Под утицајем оваквих просторно-географских и бројних других околности, у 

Северним француским Преалпима се развила туристичка равнотежа која се заснива на 

летњем боравку, скијању, климатизму и викенд одмору. Овде се, дакле, развио прилично 

комплексан туризам, са замашним прометом посетилаца током читаве године. Због такве 

структуре и због перманентности промета, у овој регији, није дошло до изградње великих 

"туристичких станица", већ до ницања десетина и десетина мањих центара, нарочито у 

Веркору (Вилард-Ланс), Шартрезу, Борну (Ла Клузас), Гифру, Шаблеу (Марзин-ле Гет, 

Шател), Валеу (Вал-д'Ијез), Воду-у (Вилар, Лејсин, Шато д'О) и други. 

Регија Мон Блана. Са туристичког становишта особито је значајна чињеница да је 

ова регија релативно приступачна. Репутација Мон Блана као туристичке регије све се 

више шири и привлачи туристе. Јер Мон Блан није само рекордер у висини него и 

нарочити скуп глацијалних и стеновитих пејзажа јединствен у Европи.  

Три значајне атракције привлаче лети хиљаде посетилаца: грандиозни масив Мон 

Блана (4.807 m), поетични ледник Мон-де-Глас, као и Егиј-ди-Миди, тј. џиновске камене 

пирамиде високе скоро 4.000 m, веома стрмих страна и оштрих врхова, које представљају 

велику мету алпиниста. Откако је саграђена успињача на Егиј-ди-Миди до 3.842 m 

(највиша туристичка успињача на свету).  

Летња туристичка сезона најпре је тријумфовала у Шамонију. Тамо се одлазило 

ради девљења Мон Блану, пењања на овај џиновски врх и шетње до ледника. Позната је 

чињеница да је Наполеон III, посетивши долину Шамонија приликом обиласка 

новоприпојене области Савоје Француској, обишао леднике. Од тада је настала "мода" 

одласка у планински простор и Мон Блана и разгледање ледника. Зимска сезона, међутим, 

отпочела је са развитком зимских спортова, а они су у Француској познати и популарни 

још од 1878. године. Ипак, до 1945. године, Шамони је помало био у сенци као зимско-

спортски центар, иако је био један од првих домаћина великих спортских приредби. Већ 

око 1955. године он је значајна туристичка станица са уређеним пистама за скијање у 

укупној дужини од 100 km.
25
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 Јовичић Д., Ивановић В. (2008): Туристичке регије света, Тон ПЛУС Нови Београд 
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Француска страна масива Мон Блана је јаче дисецирана валовима и речним 

долинама, па је стога приступачнија од Италијанске и Швајцарске. Она је и знатно 

пространија и лепша, те има неупоредиво већу туристичку вредност. Самим тим, у њој су 

места и локалности постали постали "звезде", као што су: Межев, Комблу, Сен Жерве, Ле 

Контамин, плато д'Аси, Лез-Уш, а нарочито Шамони. На падинама Мон Блана изнад 

Шамонија уређене су изврсне шеталишне стазе. Шеталишне стазе досежу до 2.500 m 

надморске висине. Регија Мон Блана представља туристичко-економску, али не и 

физичко-географску целину, она је, дакле, у природном погледу прилично хетерогена, 

што је утицало на то да се туристичка делатност јаче развије у три групе станица: Межеву, 

Сен Жервеу - Ле Контамину, и у долини Шамонија са Мон Бланом. Група Межев има 

изврсне природне погодности за зимски и летњи туризам (дуготрајан снежни покривач, 

дуготрајну инсолацију, разноврсне падове терена, зелене пејзаже, доста воде, бројне 

природне видиковце и др.).  

Место Комблу, северно од Межева, представља малу туристичку станицу на једној 

заравни експонираној према југоистоку, тачно наспрам Мон Блана. Група Сен Жерве – Ле 

Контамин одликује се веома комплексним туризмом: термализмом, климатизмом и 

летњим боравком уопште, алпинизмом, зимским спортовима и објектима модерне 

уметности који допуњују постојеће природне привлачности. Тако у Сен-Жерве-ле-Бену 

постоје два термална центра: Фајет и Сен Жерве. Долина Шамонија са Мон Бланом је 

јединствен туристички комплекс, какав се не среће нигде другде у Алпима, па ни изван 

њих. Шамони је увек био престоница алпинизма. Још 1821. године овде је основано 

Удружење планинских водича. Прве Зимске олимпијске игре уопште одржане су у 

Шамонију 1924. године. Прва алпско-туристичка успињача саграћена је у њему 1901. 

године. Долина Шамонија развила се у изванредно живо средиште одмаралишно-летњег 

туризма, у чувено зимско-спортско подручје, у неупоредиво изходиште планинарских и 

алпинистичких експедиција, као и у изванредно живу транзитно-туристичку регију.  

Француско-италијански високи Алпи. Њихов положај је у пограничном 

простору Француске и Италије, у подручју које се налази јужно од регије Мон Блана. У 

својој Туристичкој географији Француске, Ж. Гиније назива тај простор Јужним Алпима, 
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мислећи при томе само на део који припада Француској, проширујући га према југу до 

планинског залећа Азурне обале. 

У овој регији постоје значајне могућности за планински туризам. Планински 

масиви Пелву, а нарочито Меж, одавно су познати као омиљено алпинистичко упориште. 

Читав низ места стекао је стекао је реноме чувених летовалишта (Пралоњан, Ла Грав, Ла 

Берард, Егиј, Жијестр), док је Бријансон једно од најпознатијих климатских лечилишта 

Европе. Још су бројније станице зимско спортског туризма, од којих су неки од 

међународног значаја (Алп д'Ијез, Дез Алп, Шамрус, Куршевел, Сер Шевалије, Мерибел-

лез-Алие, Вал-д'Изер, Тињ).  

Француски део ове регије састоји се од три мезорегије: Тарантез, Ла Моријен и 

мезорегија Оазан. Мезорегија Тарантез, у коју спадају Вал-д'Изер, Куршевел, Тињ, 

Мерибел-лез-Алие, данас је једна од најпосећенијих француских зимско–спортских регија. 

Валоар, врло сунчано и интимно туристичко место, које се налази у мезорегији Ла 

Моријен, поред многих других, на путу од Галибијера за Бријансон, а јужно од Сен 

Мишел-де-Моријена, сматра се за географску границу између Северних и Јужних 

француских Алпи. У мезорегији Оазан, налазе се три полазне тачке алпинистичког 

освајања околних високих планина: Ла Грав у подножју планине Ла меж, Ла Берард у 

подножју планине Ла Бард д'Екрен и Бурж д'Оазан у подножју планине Гран Рус.  

Алп д'Ијез је врло осунчана туристичка станица. Већ 30-тих година XX-ог века, она 

је постала главна светска станица зимског монденског спорта. Један други, врло 

динамичан скуп туристичких станица налази се југоисточно од Алп д'Ијеза. То је тзв. Дез-

Алп, двојна туристичка станица која се састоји од Алп-ди-Мон-де-лан и Алп-де-Веноз. 

Представља врло динамичку туристичку скупину, у којој се окупља пре свега млада 

клијентела. Још савременија туристичка станица, Шамрус, налази се западније од Дез-

Алпа. Почетком 1968. године, одржане су у Греноблу и околини десете Зимске 

олимпијске игре. Шамрус је тада изабран за такмичење врхунских светских спортиста у 

алпском спусту – био је центар спуста, пошто је познат по знатној варијацији падова на 

смучарским пистама. На свега 2 km од Шамруса, изграђен је ултрамодеран зимско-

туристички центар Рош-Беранже. Та станица, која приватно власништво, располаже 

најмодернијим смештајним објектима, успињачама, паркингом за 5.000 аутомобила и 
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"алтипортом", на који спортски хеликоптери довозе госте на снег. Још је већи луксуз 

заступљен у новом зимско-туристичком центру Флен на 1.800 m надморске висине, који 

се налази источно од Клужа. Тамо је француско-америчко-белгијски капитал уложио 150 

милиона франака и изградио 6.000 лежаја, 35 km успињача и просекао полупокривене 

улице. 

 

6.3.2. Туризам на Француским Пиринејима 
 

Пиринеји, планине алпског типа на граници Француске и Шпаније, располажу 

знатно већим бројем туристичких привлачности но Алпи. Упркос томе, они су мање 

искоришћени за развитак туризма од Алпа. 

Пиринеји се одликују обилни и честим термалним водама, чији се извори јављају 

дуж целе планинске регије – од Атлантског океана до Средоземног мора. Друга значајна и 

честа туристичка привлачност ове планинске регије јесу многобројна глацијална језера, 

мала и округласта. Привлачни су и високи пиринејски врхови и платои који су под 

вечитим снегом.посебно су привлачни многобројни храмови, тврђаве, нарочито замкови 

из галско-римског периода. Нарочито су бројни ти културно-историјски споменици у 

средњим деловима долина, тј. на местима где реке излазе из планине у заталасано 

подножје. Иако периферијског положаја, Пиринеји су са Француском повезани доста 

добрим асфалтним путевима и електричним железницама. При томе су две комукикације 

нарочито важне са туристичког становишта: асфалтни путеви који воде долином Аријежа 

до планинске државице Андоре, и долином Гароне до сликовитог туристичког подручја 

Вал д'Аран.
26
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Слика 8. Језеро Artouste на Пиринејима 

Извор: https://sr.wikipedia.org/wiki 

Пиринеји обилују термалним водам, који су одувек били од прворазредног значаја. 

Само на Француској страни Пиринеја има око 27 великих "термалних станица", односно 

бања, од којих 14 сумпоровитих. Пиринеји су одавно стегли глас једне од најпознатијих 

европских бањско-туристичких регија. Јер су извори топле воде одувек били привлачни за 

здраве али и за доконе уде, па су стога скоро константно кроз векове били 

посећивани.Тако су још Римљани високо ценили топле изворе Лишона и Акс-ле-Терма, а 

има трагова галско-римске градње и у Амели-ли-Бену.  

Значајан пиринејски балнео-туристички центар је Лишон. За Лишон се каже да је 

"краљица Пиринеја", или "престоница царства сумпора". Лежи на 630 m надморске 

висине, северно од главних пиринејских венаца. Има 68 сумпоровито-содних извора, који 

су истовремено и радиоактивни. Најважније је допуњавање бање Лишон са скијашким 

центром Сипербањер, који се налази на 1.800 m надморске висине. На висини од 1.500 m и 

12 km јужно од Лишона развила се још једна позната станица зимског туризма, Лез Егид. 

Укупно је пет таквих станица око ове бање. У Акс-ле-Терму избија 61 извор и у њима се 

људи лече од реуматизма, као и од обољења дисајних органа. За потребе бањских 

посетилаца изграђен је скијашки центар на платоу Сакет, високом 2.030 m. Али 

пиринејске бање и бањски туризам ипак имају проблеме. Оне су, на пример, изложене 

сталној конкуренсији силних бања у Централном масиву и Алпима. 
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6.3.3. Туризам на Централном масиву 
 

Позната географска целина западно од реке Роне и северно од Лионског залива, 

Централни масив, представља посебну туристичку регију. У њему се туризам снажно 

разбуктао захваљујући пре свега томе што се около налазе бројни градови (међу којима и 

такви центри као што су Париз и Лион) и простране низије. У Централном масиву су 

развијени бројни видови туризма: бањски или такозвани термализам, екскурзиони, 

зимско-спортски, културни (обилазак историјских места и споменика и др.).  

Слика 9. Пејзаж са масива 

Извор: http://www.britannica.com/place/Massif-Central 

Издвајају се две мање туристичке регије: Оверњ и Лимузен. Оверњ је планинске 

природе, са изразитим вулканским рељефом и унутрашњим котлинамау којима су 

лоцирани градови. Ти градови-бање истовремено леже и у долинама река Лоаре, Алијеа и 

других. Они су туристички привлачни и због тога што су били средишта романске 

уметности. Дуж бројних дислокација правца север-југ не само да су се излили бројни 

вулкани него су се појавили и обилни термални извори, око којих су се развиле бање 

европске и светске репутације. Таква је Шател-Гијон са 30 извора топле воде богате 

хлором и магнезијумом. На реци Дордоњи развиле су се бање Ла Бурбул и Мон Дор. Ла 

Бурбул се налази на идеалној надморској висиниса становишта здравственог и физичког 

окрепљења (850 m). Мон Дор је такође на изврсној локацији (1.050 m), чак бољој од 

локације Ла Бурбула. Његових 12 извора бикарбонатне и силицијумске воде још од 
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Римљана служе људима за лечење астме и артритиса.
27

 Сен Нектер је познат по лечењу 

полиомиелитиса (парализа), а Сод Егиј по лечењу ишијаса и реуматизма. Ова друга бања 

је најјужнијег положаја у регији, а има и најтоплију воду 82ºС. Највећа француска бања, 

изграђена је у време Наполеона III, је бања Виши. Извори су са бикарбонатно-содном 

водом, у којој се лече: хепатитис, алергије, стомачне болести и обољења пробавних 

органа. Регија Лимузен није толико туристички привлачна као Оверњ. Састоји се од 

заталасаног платоа Милеваш, са којег се издижу ниске планине (до 1.000 m). иначе, то је 

пејзаж "бокажа" са ливадама, храстовим и кестеновим шумарицама, просечен 

клисурастим долинама. Нешто већи општи, па и туристички значај има гра Лимож, 

регионално средиште, град-мост на Ла Виену, раскрсница три важна пута, стална станица 

станица на туристичком путу Париз-Шпанија. Унеколико је специфична маа регија Ле 

Кос, крашке природе око 1.000 m висока. Горж-д и-Тарн је прворазредна туристичка 

атракција – дубока клисура, кроз коју дневно прође у време сезоне преко 3.000 

аутомобила. Кањон Испањак, дуг 50 km, а дубок 400-600 m, још је привлачнији, па су 

стога на његовим ивицама уређени бројни видиковци. Од пећина је посебно привлачан 

Авен Арман са 400 врло лепих сталагмита. Пећина Даргилан је позната по пећинском 

накиту. Нешто јужније у регији Перигорд уз горњи ток Дордоње су две пећине, Фонт-де-

Гаум и Комбарел са хиљадама изгравираних скица животиња старих око 15.000 година. То 

су цртежи неандерталаца, односно кромањолског човека, који привлаче посетиоце из 

околних регија, па и Централног масива. 

 

6.4. Приморски туризам 
 

Азурна обала (крајњи југоисточни део француске медитеранске обале) простире се 

од Тулона до француско-италијанске границе у дужини од око 150 km. У њеној позадини 

је француска провинција Прованса. 

На Азурној обали данас се налази око 30 чувених туристичких станица које су 

туристичку функцију засновале као зимска боравишта богате аристократије. Главна 
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исходишта њених туриста су из урбаних залеђа западне и средње Европе. Тако на пример, 

Париз је од Нице, као средиште Азурне обале, удаљен око 950 km, а спаја их једна од 

најважнијих и најсаобраћајнијих француских друмских магистрала аутострада позната под 

именом "Route nationale No 7". Азурна обала је повезана и са другим француским 

регијама. Шира конфигурација терена која је у вези са Азурном обалом, с једне стране је 

плава медитеранска пучина, а са друге стране планинско залеђе Прованса. Између 

медитеранског акваторијума и планинског залеђа налази се питома пешчана обала. На 

крајњем североистоку уз италијанску границу простиру се Приморски Алпи, а 

северозападно Провансалски Алпи који достижу висину и до 3.200 m.  

Развој туризма на Азурној обали. Туристичке вредности Азурне обале постепено су 

откриле познате личности из западне Европе које су случајно или намерно путовале кроз 

ове крајеве. Оне су, у ствари, преносиле глас о овим туристичким, рекреационо-

балнеолошко-ваздушним погодностима ове регије и тако лансирале њену туристичку 

вредност.  

Прва етапа. Крајем XVIII века по овој регији путују и припадници високог 

друштва западне Европе, пре свих то су били Енглези. Већ 1764. године на Азурну обалу 

долази војвода од Јорка са великом пратњом, а то је у наредне две деценије утицало на 

даље туристичко интересовање Енглеза за ово подручје. Пример Енглеза следе и богатији 

Французи и Немци, а руска аристократија је подигла чак православну цркву у Ници. 

Друга етапа. После пеблисцита одржаног 1860. године када су се становници 

Азурне обале изјаснили за присаједињење Француској, "Грофовија Ница", како се 

подручје раније звало, постало је интегрални део француске државе. То је био преломни 

моменат за развој туризма на Азурној обали. Француска држава, свесна туристичког 

драгуља какав представља Азурна обала, предузима изграду комуникација у том подручју, 

железницом повезује Париз са Ницом, тако да се та пруга завршава 1866. године, а већ 

1897. године изграђен је двоструки колосек. Предузима се и изградња аутомобилских 

путева. Поред Нице и Кана, развојем туризма напредују до тада непозната мала места, као 

на пример, Болије. Граде се нове виле и хотели, а Азурна обала постаје зимовалиште 

Европе. 
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Трећа етапа. Почетком Првог светског рата туризам на Азурној обали такорећи 

замире. Она се претвара у стационар за рањенике. Али, послератна туристичка активност 

незадрживо оживљава. Тада се мења и структура туриста, осиромашену аристократију 

Европе замењују млади буржуји, пословни људи којимењају стил летовању и зимовању 

тако да се одмор претвара у активни и краткотрајни одмор. Избијањем Другог светског 

рата поново замире туризам на Азурној обали и она опет постаје подручје за 

рехабилитацију и лечење рањеника. 

Четврта етапа. Савремени туристички бум Азурна обала доживљава тек после 

Другог светског рата. Туризам Азурне обале усмерава се према најексклузивнијем облику 

туризма у Европи и свету. Она све више привлачи свет уметника, књижевника, филмских 

радника и уметничких дива различитог жанра. Цела њена обала постаје средиште 

филмских фестивала и других уметничких манифестација. Развојем туризма долази до 

повећања броја запослених у овој делатности, али и у другим гранам које долазе у 

директну везу са туристичком привредом. 

Важнији туристички центри. На Азурној обали данас има око 30 туристичких 

насеља различите функционалне и организационе моћи и значаја. Ница је центар читаве 

регије са бројним ексклузивностима. То је античко насеље на ушћу реке Појон у 

Средоземно море. Тек након прикључења Републици Француској, од 1860. године Ница 

ступа на линију туристичког просперитета, као и цела регија Азурне обале. Ница је град 

изразите туристичке функције и у Француској као изразито туристичкој земљи она се 

може упоређивати са Паризом када је реч туристичком екипману. На Азурној обали она је 

туристички центар првог реда. Кан као други град по величини у регији, као и по 

туристичком значају налази се југозападно од Нице. Док је Ница поред туризма преузела и 

низ градских функција у регији, Кан се у целости оријентисао ка туризму и посветио се 

могло би се рећи, "животним задовољствима" монденског света. Кан је заиста бисер 

ривијере, како то кажу Французи. У самом Кану интересантни су Музеј да ла Кастре, са 

лепом колекцијом медитеранских и средњеисточних антиквитета. Уз обалу су острва 

Сант Маргарита и Сант Онорат, до којих се организују излети.
28
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Слика 10. Ница     Слика 11. Кан 

Извор: http://www.iesabroad.org/study-abroad/nice  Извор: http://www.pogodak.rs/putovanja/kan 
 

Прованса је у залеђу Азурне обале и протеже се од француско-италијанске 

границе до реке Роне. То је планинско-котлинско подручје, претежно кречњачке грађе. У 

оквиру Провансе издвајају се следећа подручја: Бучес ду Рон на југозападу, Воклуз на 

северозападу, Вар у јужном делу средишње Провансе, Алпе де От у северном делу 

средишње Провансе и Приморске Алпе на истоку.  

Слика 12. Поље лаванде у Прованси 

Извор: http://www.wuwumagazine.com/wonderlust/provansa 

У Прованси се издвајају значајни градски центри као што је Марсељ, који није 

типичан провансански град, али се у приказу ове провинције не може заобићи. То је 

најзначајнија лука, али и саобраћајни центар и индустријско средиште, а знатно мање 

туристички град. Но, и у граду и у околини има доста интересантних мотива и простора 

погодних за шетњу и рекреацију. Екс де Прованс је најзначајнији центар у унутрашњости 

Провансе, који је и бањско лечилиште. То је старо насеље, које је било значајно у римском 

периоду. Из тог периода сачувани су делови грађевина (две куле, маузолеј, остаци терме). 

Међу највредније мотиве свакако спада музеј Гренет. За туристе су интересантни још и: 
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Музеј старина, Музеј таписерија, затим атеље Пола Сезана, такође и универзитет са 

богатом библиотеком и друго. Авињон је главни град департмана Воклуз, а налази се у 

близини ушћа Дуранса у Рону. Постао је познат у XIV веку, када је био средиште 

католичанства. Арлсе налази на Рони, односно на почетку њене делте, а каналом је спојен 

са морем, па представља и значајну луку.  

Корзика је специфично и интересантно француско острво у Средоземном мору и 

представљанајјужнији део Француске. Туристе овде највише привлачи веома очувана 

природа, те мир и уживање у елементима руралне средине, испуњене етничким, 

фолклорним, гастрономским и другим специфичностима. Због ових вредности кроз излете 

на Корзику долази један део туриста који бораве на Азурној обали, али и из других делова 

Француске. Један од градских центара на Корзици је Ајачо, који представа највећу луку на 

острву и најзначајније туристичко место. У њему је рођен Наполеон (1769.) у племићкој 

породици Карла Бонапарте. Наполеонов музеј је једна од најзначајнијих атракција, затим 

Наполеонов салон, Музеј Бандера са експонатима из војне историје, те Музеј рибе. 

Бастиља на североисточној обали, значајна је лука, али и значајно туристичко место. За 

туристе интересантни су: Трг Светог Николе, улица Тера Вечиа, енглеска црква Света 

Марија, Палата гувернера. Најпосећенија градска плажа је Марана. На острву је још 

неколико интересантних насеља: градић Калви, ПортоВечио, Бонифацио, Проприано, 

Корте и Сертене.
29

 

Слика 13. Острво Корзика 

 

 

 

 

 

 

Извор: http://www.france-travel-photos.com/tourism-region-22-hr-korzika.html 
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6.5. Градски туризам 
 

6.5.1. Париз 
 

Париз је главни и највећи град Француске. Смештен је на обалама реке Сене у 

северној Француској, у средишту покрајине Ile de France, такође познате као "Париска 

регија" (Région parisienne). Становништво града Париза, процењује се на (2.211.297), а 

урбана зона преко 12 милиона (12.089.098). Ова непрекинута урбана зона Париза је 

највећа у Европској унији. Као важно село током више од 2.000 година, Париз је данас 

један од водећих светских пословних и културних средишта, са утицајима на политику, 

образовање, забаву, масовне медије, моду, науку и уметност, што све доприноси статусу 

Париза као једног од глобалних градова.
30

 

Слика 14. Ајфелов торањ у Паризу 

Извор: http://www.travelmagazine.rs/pariz 

 

Париз је, највероватније , подигло галско племе "Parisii", далеки преци данашњих 

Парижана. Париз је најјачи привредни центар Француске. Непосредна околина Париза не 

располаже ни сировинама, ни угљем, ни осталим енергетским изворима. Међутим, град 

пружа неке друге важне услове за развој индустрије: он представља велики извор радне 

снаге (самим тим је и један од највећих туристичких дисперзива у Француској, Европи и 

свету) и огромно је тржиште за пласман најразноврснијих производа и услуга. Париз је 

постао средиште у коме се производе десетине врсте финих и скупих производа: накита, 

свиле, кожне галантерије, парфема и друго. 
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Планска изградња и територијални развој Париза финализовани су у другој 

половини XIX века. Основна црта тог плана састоји се у примени француског стила 

градске архитектуре. Тако је у центру Париза подигнут дворац Лувр у стилу ренесансе, 

окружен грађевинама у готском стилу. После Првог светског рата, када саобраћај постаје 

све интензивнији, Париз се још брже шири и појединим квартовима дубоко залази у 

околину. Ако посматрамо Париз данас, може се рећи да су чувене грађевине и музеји 

махом сконцетрисани у строгом центру Париза, док су рекреативно-излетнички центри 

(паркови, шуме и др.) распоређени, претежно, у периферним четвртима. 

Туристичке привлачности Париза. Париз је највећи туристички центар Француске 

и важна "етапна станица" за странце који се из прекоморских земаља упућују у Европу. Уз 

бројне споменике, музеје и значајне историјске локалитете, овде посетиоца дочекује неких 

шездесетак куриозитета, који привлаче бројну туристичку публику. 

Париз је град велике културе и трговинске делатности. У ему се налази око 30 

великих музеја, 7 богатих библиотека, 15-ак велелепних парковаи чувених уметничких 

салона. Он је надалеко чувен по бројним изложбама и сајмовима трговине. Посетиоце 

привлаче и тржнице цвећа и птица, крстарење бодовима по Сени, чувени кафеи и бистрои 

са терасама, сликовите продавнице под ведрим небом, а нарочито изузетни доживаји који 

се остварују у Опери, Француској комедији, Пигалу, Фоли Бержеу и другим местима 

познатим по "ноћном животу". Највеће атракције Париза се углавном налазе у следећим 

деловима града на Лез Ил-у, у простору Л'Акс Триомфал, око Универзитета и на 

брежуљцима Монмартру и Монпарнасу.  

На Лез Ил-у је била стара римска Лутеција. Овде је у VIII веку саграђена 

Богородична црква (Нотр Дам). Л'Акс Триомфал је градска оса правца исток-запад. Овде 

се налази један од симбола Париза, дворац-музеј Лувр, који датира од краја XII и почетка 

XIII века. Ово је један од најстаријих музеја Европе. У њему су изложена дела широког 

временског распона, од старих Египћана па све до цивилизације из средине XIX века. 

Најлуксузнији део Париза, намењен шетњи и забави простире се дуж булевара Шан-

Зелизе који води од трга Конкорд до Тријумфалне капије. Многи познаваоци Париза 

сматрају да је трг Етоал, од кога се звездасто разилазе широке авеније, још чувенији и 

лепши од трга Конкорд. На тргу је подигнута монументална Тријумфална капија, чији 
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изглед је сличан античким славолуцима. "Универзитет" је четврт Париза лево од Сене. 

Овде се налази чувена Сорбона, основана 1253. године, као и Латинска четврт, такође 

једно од омиљених места посетилаца. Ајфелова кула је најпосећенији споменик 

Француске. Са висином од 300 m, била је највиша грађевина на свету, па је потом нарасла 

за још 20 m, додавањем радио и TV антене. Брежуљци Монмартр и Монпарнас су 

уметничке четврти Париза. Монмартр је испуњен привлачностима како религиозног, тако 

и "профаног"карактера. Од релегиозних су: остаци Меркуровог храма из Римског доба, 

црква Светог Петра и базилика Сакр-Кер. Профани дух Монмартру дају чувени кафеи и 

кабареи, у којима су се сакупљали славни сликари и писци (Реноар, Дифи, Пикасо, Мак-

Орлан и други.). Дворац Версај је изграђен у југозападним предграђима Париза. Разлог 

његовог настанка је потреба Луја XIII за замком који ће бити смештен управо усред 

мочвара и шума, изузетно богатим дивљачи. После Француске револуције 1789. године, 

дворац Версај губи епитет "краљевски", а уметничка дела се селе у Лувр.
31

 

Слика 15. Музеј Лувр у Паризу 

Извор: https://www.flipkey.com/paris-vacation-rentals/e/louvre-museum-paris-vacation-rentals 

Нoћни живот у Паризу је нешто посебно, јер туристима стоје на располагању 

бројна културно-уметничка, забавна и спортска дешавања, између којих није лако 

извршити избор. У понуди су начешће заступљени ресторани, оперске и позоришне 

представе, балети, концерти, биоскопске пројекције (око 500 биоскопских сала) и слично. 

Центар ноћног живота у Паризу је, свакако, Пигал, који се налази у подножју Монмартра 

и обилује најразличитијим културним и забавни садржајима. У Паризу се годишње 

одржава преко 40 сајамских манифестација, затим многа спортска такмичења 
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мађунаордног карактера (бициклистичка трка Тур де Франс, тениски турнир Ролан Гарос). 

У новије време све су популарнији забавни, тематски паркови: Дизниленд и Астерикс, 

који се налазе тридесетак километара од Париза. 

Туристички промет у Паризу. Подаци о туристичком промету веродостојно 

сведоче да Париз спада у сам врх туристички најпосећенијих градова Европе па и света. У 

1990. години укупан број туриста који су посетили Париз износио је 13,4 милиона. 

Глобална опасност од терористичких акција утицала је на благи пад промета у Паризу у 

првим годнама XXI века, али је значајан напредак остварен у 2005. години. Те године 

Париз је посетило 15,4 милиона туриста који су остварили 33,6 милиона ноћења. Ови 

подаци се односе само на град Париз, док је туристички промет урбане регије Ил д Франс 

(шире подручје Париза) знатно већи. Данас, Париз и његово шире подручје посети око 45 

милиона туриста сваке године.
32

 

Учешће иностраних туриста у укупном броју туристичких долазака износи око 

60%, а њихова ноћења чине 2/3 укупних ноћења у француској метрополи. Анкетна 

истраживања показују да највећи број иностраних гостију чине туристи у ужем смислу 

речи, јер они долазе у француску метрополу да би се упознали са његовом огромном 

културном баштином и осетили чари овог јединственог града, остварујући изузетан 

туристички доживљај. Око ¼ иностраних гостију долази у Париз због посла или учешћа 

на некој конференцији или манифестацији, док приближно 20% иностраних посетилаца 

као разлог свог доласка у овај град наводи посету рођацима или пријатељима. Међу 

ваневропским туристима који долазе у Париз, највише је гостију из САД-а и Јапана, док 

Британци и Немци бројчано доминирају међу европским туристима. 

Степен искоришћености обимних смештајних капацитета Париза врло је висок и 

износи преко 70%, што показује да је Париз дестинација за све сезоне, која у сваком делу 

године има довољно квалитетних садржаја који ће анимирати бројну туристичку 

клијентелу. И поред доминације иностраног туристичког промета, који чини основу 

туристичког привређивања Париза, никако се не сме занемарити значај домаћег туризма, 

јер он током последње деценије бележи пораст. 
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6.5.2. Лион 
 

Лион је, након Париза и Марсеља трећи по величини град у Француској. С околним 

местима чини другу по величини урбану регију у Француској. Лион се сместио на месту 

где се спајају Рона и Саона, у стратешкој тачки сусрета средоземне и западне Европе. Град 

се налази у долини Роне недалеко од западног обода Алпа. Простор града је брдовит. 

Језгро се налази на полуострву између Роне и Саоне 

Лион је 43. г.п.н.е. основао Цезаров војсковођа Мунатиус Планцус. Град је створен 

на месту постојећег келтског насеља. О древном римском пореклу града сведочи 

прекрасан амфитеатар. Град има очувану стару језгру која је уписана на листу светске 

баштине UNESCO-а. Значајна је базилика Notre-Dame de Fourvière и катедрала Св. Ивана. 

Црква St-Martin-d'Ainay је једна од ретких преосталих романичких цркви у граду. 

Занимљива је модерна станица на аеродрому коју је дизајнирао архитекта Сантјаго 

Калатрава и опера коју је обновио Жан Новел. Важан је трг Place Bellecour на којем је 

забавни парк са великим точком који се окреће. Лион се сматра француским 

гастрономским средиштем. Град има велику традицију кинематографије коју су 

покренули проналазачи филма браћа Лумиер који су деловали у Лиону. 

 

6.5.3. Тулуз 
 

Тулуз је град на југозападу Француске на обали реке Гароне, на пола пута између 

Атланског океана и Средоземног мора. Тулуз је изворно галски град под именом "Толоса" 

настао 8 km јужно од данашњег града. 

Тулуз се обично назива "ружичасти град" (Ville Rose) због боје бројних зграда од 

цигле без фасаде. Значајна је градска већница (Capitole) грађена у неокласицистичком 

стилу и мост Pont Neuf из XVI века. Постоји романичка базилика Св. Сернин из XII века и 

готичка катедрала Св. Етјена из XIII века. Cité de l'espace је занимљив тематски парк 

посвећен истраживању свемира с моделима свемирских бродова. У центру града постоје 

бројнa шеталишта и дрвореди уз канале. Занимљив је Вилсонов трг са познатом фонтаном. 
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6.5.4. Стразбур 
 

Стразбур је град на истоку Француске, на левој страни Рајне. Главно је место 

покрајине Алзас и департмана Бас-Рин. По величини је седми град у Француској и једини 

град у свету, чији је центар  UNESCO прогласио светском баштином 1988. године. Такође 

је један од ретких градова, заједно са Женевом и Њујорком у коме се налазе седишта 

међународних организација, а да није главни град неке државе. У Стразбуру се налази 

седиште Савета Европе, Европски суд за људска права и Европски парламент. 

Град, као и уопштено Алзас, рачуна много на туризам у свом развоју. Сматра се да 

туризам чини око 2% годишњег прихода Алзаса, где највећи део остварује Стразбур. Једна 

од највећих атракција сваке године јесте божићна пијаца, која почиње са радом у 

децембру. У том је периоду највећа попуњеност хотелских капацитета у граду и региону. 

Нажалост, та је попуњеност много нижа у остатку године. Угоститељство је врло 

развијено у Стразбуру, поготово у средишту града. Град има врло разнолику понуду 

ресторана, од многобројних донер-кебапа до луксузних ресторана (као Burehiesel и Au 

Crocodile). Такође је могуће пронаћи мноштво типичних регионалних гостионица, као 

винарије и пивнице. 

 

6.5.5. Бордо 
 

Бордо је град на југозападу Француске, главни град регије Аквитаније и 

департмана Жиронда. Градом пролази река Гарона. Град је у свету најпознатији по својим 

виноградима, поготово од XVIII века, које се сматра златним добом града. 

Бордо је светска престоница вина. У близини Бордоа налазе се бројни виногради у 

којима се производи велики број престижних вина. Сва су ова вина у свету позната као 

бордошка вина или једноставно "bordeaux". У подручју се праве и црна и бела вина, с тим 

да се црна обично називају "bordeaux". Најчешћа црна вина која се производе су: Cabernet-

sauvignon, Merlot, Cabernet franc, Petit Verdot, Malbec и у задње време све мање и мање 

Carménère. Најчешћа бела вина су: Sauvignon blanc, Sémillon и Muscadelle. Бордо има 
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значајно развијену винокултуру која је интересантна туристима. Бордо има велику 

историјску баштину, самим тим туризам постаје све важнији и важнији за овај град. У 

околном подручју града, развија се сеоски туризам.
33

 

Слика 16. Познато вино Merlot из Бордоа 

Извор: https://www.flickr.com/photos/peterjbaer 

 

6.5.6. Лил 
 

Лил је град на северу Француске, у срцу простране равнице недалеко од белгијске 

границе, усред широке зоне урбаних насеља. Трговачко средиште с много гласовитих 

текстилних фабрика, Лил је и седиште познатог универзитета. Његово име је 

старофранцуског порекла од речи "L’Isle", као на фламанском (Ryssel, Rijsel на модерном 

холандском), што значи острво, вероватно због тога што је настао на једном речном 

острву. 

Лил је један од најважнијих европских железничких чворишта које посебно јача 

након отварања тунела испод Ламанша. Развијен је транзитни туризам. А за туристе је 

интересантна и градска тврђава (citadela) коју је изградио познати градитељ војних 

утврђења, Ваубан. Тврђава има типичан облик звезде (Ваубанов стил). Град има неколико 

познатих ботаничких вртова.
34
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6.6. Рурални тирузам 
 

Рурални туризам у Француској има своје почетке још у 50-тим годинама XX века 

када је основан Национални савез сеоских домаћинстава, али прави почетак 

професионализације тог облика туризма је од 1974. године када је основан "Maison du 

Tourisme Vert" – Туристички савез за рурални туризам у Паризу. Организација запошљава 

600 особа на националном ирегионалном нивоу. Све укупно је у организацији учлањено 

42.000 власника руралних туристичких домаћинстава, а садржи укупно 55.000 адреса за 

смештај у руралним подручјима. Сеоска домаћинства су регионално подељена на 25 

регија. Уз географску поделу постоји и подела према врсти домаћинства односно врсти 

одмора: 

 Сеоска домаћинства за најам: куће за смештај са кухињом, купатилом и 

попратним садржајима, које се изнајмљују по дану, недељно или дуже. 

Квалитативно се такве куће означавају ознакама категорије 1-5 (клас жита) 

зависно од нивоа уређености и садржаја. 

 Сеоска домаћинства за ноћење са доручком: приватне куће (не више од 6 

особа) које нуде смештај првенствено гостима на пропутовању или обиласку 

регије с нагласком на квалитет доручка. Квалитативно се такве куће 

означавају са 1-4 класа жита. 

 Сеоска домаћинства за децу: служе за смештај деце која ће провести 

школске празнике на селу са великим бројем активности. У таквим 

домаћинствима се креирају посебни образовни програми и активности са 

специјално обученим инструкторима и имају капацитет између 12 и 35 

кревета за децу. 

 Сеоска домаћинства за одмор: намењена групама пријатеља или породицама 

које желе провести викенд или одмор на селу. Таква домаћинства су погодна 

и за одржавање мањих конференција, образовних програма или спортских 

курсева. Квалитативно се означавају са 1 до 3 класа жита у зависности од 

квалитета смештаја и садржаја. 

 Дрвене кућице за рекреативне одморе: комплекси дрвених кућица у 

руралним пределима где свака кућа има капацитет за 4-6 особа и састоји се 
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од кухиње, собе и санитарног чвора. У склопу сваког комплекса или у 

близини се налази спортски и рекреативни садржај зависно од намене 

појединог комплекса. 

 Камп на фарми: простор уз фарму за камповање намењен опуштању у 

природи уз додатне садржаје, активности спорта и рекреације, садржаја за 

децу, као и прехрамбених производа са фарме. Квалитативно се означавају 

са 1-4 класа жита зависно од величине простора за камп, опреме и додатних 

садржаја кампа. 

У склопу ове поделе постоје и следећи облици специјално креираних врста одмора 

у руралним подручјима: 

1. сеоска домаћинства за особе са инвалидитетом,  

2. зимска сеоска домаћинства, 

3. сеоска домаћинства у националним или природним парковима, 

4. винска сеоска домаћинства, 

5. сеоска домаћинства са коњима, 

6. сеоска домаћинства за рибарство. 

Главне карактеристике руралног туризма у Француској су: 

o просечан боравак 10,5 дана, 

o према пореклу гостију 80% је домаћих гостију, док је 20% иностраних, међу 

којима су најзаступљенији гости из Велике Британије и Немачке. 

Француски рурални туризам се остварује на годишњем нивоу 150 милиона евра од 

директне продаје те врсте туристичке понуде. Истовремено са остварењем таквог обима 

продајеостварује се и друштвена корист за локалне заједнице, која се процењује на 600 

милиона евра. 
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На националном нивоу рурални туризам у Француској има следеће циљеве: 

 удовољити захтевима и потребама гостију који траже аутентичне, 

живописне одморе у природи, мир и тишину, 

 помагати развој, али истовремено очувати природу и културно наслеђе, 

 омогућити унапређење стандарда локалног становништва са додатним 

изворима прихода од руралног туризма, 

 допринети развоју регија побољшањем инфраструктуре и садржаја. 

Главни маркетиншки напор био је усмерен на стварање тржишне марке руралног 

туризма у Француској, где је синергија марке створила кооперативни приступ маркетингу 

и промоцији уиме свих чланова асоцијације "Maison du Tourisme Vert". С обзиром да 

рурални туризамима могућност диверсификације понуде, развијени су различити 

производи који продужавају понуду током целе године. Велики потенцијал је препознат у 

Интернету који је трошковно занемарљив облик промоције, али је истовремено снажан 

алат за директну промоцију. У склопу Интернета, асоцијација је успоставила централни 

резервацијски систем на подручју целе Француске, који омогућава директну резервацију 

било којег сеоског домаћинства које је члан асоцијације "Maison du Tourisme Vert". 

Туристички савез за рурални туризам је присутан на свим већим туристичким сајмовима, 

али је и снажно повезан са већим тур операторима, чиме је понуда руралног туризма 

представљена у великом броју каталога. Нова акција "Hidden France" је усмерена на 

наглашавање гастрономске и културолошке понуде у склопу одмора на сеоским 

домаћинствима где се наглашава квалитет живота у природи.
35
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Слика 17. Стаза за рекреацију 

Извор: http://www.france.com/rural/walking/image 

Из примера Француске државе треба издвојити активност асоцијације која је 

успоставила централни резервациони систем на подручју целе Француске и покушати га 

применити у нашој земљи како би била омогућена директна резервација сеоских 

туристичких домаћинстава. Поред тога треба обратити пажњу и на циљеве које је 

Француска креирала на националном нивоу. 
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7. Закључак 
 

Француска је земља са значајним степеном развијености у свакој области. Из 

примера Француске републике може се закључити да је држава са великом 

организованошћу у погледу обезбеђивања бољег и удобнијег живота за њене грађане. 

Француска има огромне природне потенцијале који су искоришћени у великој мери. Та 

велика искоришћеност природних потенцијала одразила се је на висок степен 

развијености привреде.  

Француска је велика земља која је добро искористила домаће тржиште. Самим тим, 

она се сврстава у најразвијеније земље у Европи и свету. Присутна је на светском 

тржишту са својим значајним производима. Велики је извозник робе, и значајан 

инвеститор у земљама Европе и света. Осим тога, туризам представља једну од најважнијх 

сектора за ову државу. 

Може се рећи да Француска има веома богату историју, која је за собом оставила 

бројне споменике културе, што ствара велику заинтересованост код туриста. На основу 

богате историје и других значајних потенцијала туризам има велики степен развијености. 

Француска је држава која пружа велики избор туристичких атракција како за домаће тако 

и за стране туристе. Тренутно је најпосећенија дестинација на свету, што омогућава унос 

огромног капитала у овој земљи. На основу анализираних података може се закључити да 

се туризам јавља као важан фактор привредног развоја Француске. Туризам доприноси 

привредном развоју Француске јер утиче на повећање додатне вредности која се ствара у 

делатностима туристичке привреде и подстиче развој туристичких и нетуристичких 

делатности. Такође, туризам у Француској креира широк спектар послова у делатностима 

које непосредно чине његову структуру, али, исто тако, до већег запошљавања долази и у 

низу других делатности и активности које пласирају своје производе и услуге на 

туристичко тржиште.  
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