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УВОД 
 

Привредни развој је сложен економски ток, којим се једна земља постепено 

ослобађа економске неразвијености и сиромаштва, достижући све више развојне нивое. 

Тај развој чине: привредни раст и промене у структури привреде.1 

Чиниоци развоја привреде потичу из њеног природног окружења, које представља 

свеопшти услов живота и рада људи и ризницу природних извора. Природном окружењу 

припада и становништво, као извор рада за потребе привредног развоја. Списак чинилаца 

привредног развоја, очигледно је дугачак. У први ред се стављају основни производни 

чиниоци, чије је присуство неопходно у производњи. Њима се прикључују капитал и 

технолошки ток. 

Елементи природе се деле на: 

1. Природне ресурсе (изворе) - односе се на природна добра која су у функцији тј. 

приведена коришћењу. 

2. Природнe условe - природни фактори су елементи географске средине (клима, 

рељеф, земљиште, сунчева топлота, атмосферске падавине, близина воде за наводњавање) 

који се могу непосредно користити, али без њиховог учешћа неке производње нису 

могуће. Они испољавају свој утицај воље човека, а само је питање у којој мери ће то он 

искористити устварању нових вредности. 

 

Без обзира на врсту, структуру и појединачне количине, природни услови су 

основ за предстојећи привредни и економски развој сваке земље. Уколико је развијеност 

неке земље већа, утицај природних услова као фактора привредног развоја је  нижи  и  

обрнуто. Наравно, постоји и део природних ресурса који мора остати изван економских и 

привредних токова и који треба да буде сачуван за садашње и будуће генерације, а то 

посебно важи за оне ресурсе који се тешко обнављају и необновљиве природне ресурсе.  

Природним ресурсом обично називамо све оно што потиче од Земље -  

земљиште, биљке, животиње, воду, дрво, нафту, метале и остало. Све их користимо у 

врло различите сврхе, као што је: 

 производња најразноврснијих производа важних за свакодневни живот, 

 добијање електричне енергије, 

 гајење усева, 

                                                 
1 Деветаковић, С., Јовановић Гавриловић, Б., Рикаловић, Г., Национална економија, Београд, 2010. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%9A%D0%B0
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 вожњу аутомобила, 

 грађевинске радове. 

Француска има једну од најразвијенијих привреда на свету. Чланица је групе  Г8 ( 

Група Осам је организација осам водећих индустријских земаља света –

Француске, Немачке, Италије,  Јапана,  Уједињеног Краљевства,  Сједињених Држава, 

Канаде и Русије) 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 једанаест земаља Европске монетарне 

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

Привреду Француске можемо анализирати полазећи од традиционалне структуре 

привреде. Тадиционална структура привреде обухвата три следећа сектора: примарни, 

секундарни и терцијални.  

Примарни сектор: главни производи француске пољопривреде су пшеница и вино. 

Осим пшенице и винове лозе, узгајају се кромпир, шећерна репа, разне врсте воћа и 

поврћа, итд. Сточарство је развијено. Риболов је развијен на Атлантику, Средоземном и 

Северном мору, а такође на многобројним рекама и језерима. 

Секундарни сектор: главни произвођач гвожђа у Европи и свету. Значајна је и 

производња челика, боксита, алуминијума. Од индустрија развијена је металургија, 

производња аутомобила (Renault, Pegout, Citroen), авиона, локомотива, машинска 

индустрија (Sneider), затим текстилна индустрија, дрвна, прехрамбена, итд. Индустријска 

средишта су у Нанту, Лиону, Паризу и његовој околини. 

Терцијарни сектор: у светској трговини заузима четврто место. Француска има 

густу и веома прометну мрежу путева, много канала и пловних путева. Најважнија 

делатност привреде је туризам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%938
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
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1. НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ФАКТОРИ РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ 
 

 У  најопштијем  смислу,  привреда  представља  подсистем  друштва. Основне 

функције привреде су да производи материјална добра и пружа услуге привредног 

карактера којима се задовољавају различите потребе друштва. Степен  развоја  привреде  

опредељује  степен  развоја  једног  друштва.2 

Процес привредног развоја представља синтезу деловања великог броја 

економских и ванекономских фактора, међусобно различитих по природи, значају и 

интензитету при остваривању резултата тог процеса. Фактори привредног развоја 

представљају одређене чиниоце који имају највећи утицај на развој једне привреде. С 

обзиром на различитост постојања теорија привредног развоја, постоје и различити 

фактори који утичу на привредни развој, а према којима су и настале различите 

дефиниције привредног развоја. Улога фактора се током времена мењала, пре свега у 

зависности од политичких околности у којима се целокупан свет налазио, али такође се 

мењала и са разумевењем и откривањем или настајањем нових чиниоца који доприносе 

економском развоју. Као најзначајнији фактори развоја привреде издвајају се природни 

услови, становништво, капитал и техничко – технолошки услови. 

 

1.1.  Природни услови 
 

Под  природним  условима  неког  простора  подразумева  се  комплекс  утицаја 

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

Познавање природних услова има за циљ правилан и рационалан приступ у 

коришћењу природних ресурса неког простора, без изразитих нарушавања природне 

равнотеже на њему. Комплексном анализом природних услова неког простора може се 

утврдити оптимална намена одређене територије, а овакве анализе незамисливе су без 

доброг познавања интензитета природних процеса који делују на тој површини.  

Природни ресурси су појаве, процеси или објекти у природи који утичу 

конструктивно или деструктивно на развој живих бића и њихових активности. Човек може 

користити природне ресурсе као потенцијале за развој. Природни ресурси човеку користе 

за становање, исхрану, производњу енергије и експлоатацију.  
                                                 
2 Божић, М., Економска политика, Правни факултет, Ниш, 2009. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Прородни ресурси су опште добро и заједничко богатство. Њихово коришћ-ење, 

привредна примена и економско вредновање треба да буду плански усмерени и наменски  

констролисани. 

Природни ресурси су: 

 земљиште (пољопривредно, грађевинско и шумско), 

 стене, минерали, фосилна горива, 

 вода,  

 клима (сунце, ветар, плима и осека), 

 флора и фауна. 

 

Уобичајена генерална подела природних ресурса, код нас и у свету, јесте подела на 

исцрпљиве и практично неисцрпљиве. Исцрпљиви се према трајању деле на: необновљиви 

природни  ресурси  који  не  могу  поново настајати, као што су фосилна горива, у која 

спадају угаљ, нафта и природни гас, разне врсте камена, метали, уран и други материјали 

и минерали. Према неким проценама, укупне светске резерве нафте биће потрошене у 

наредних 30 до 40 година,  руде цинка и бакра за 20 год., а угља и природног гаса има 

нешто више, за наредних 100 година.  Обновљиви ресурси су сви природни ресурси који се 

троше спорије него што се регенеришу ( земљиште, воде, флора и фауна ). Ови ресурси се 

могу користити неограничено, само ако се правилно и плански користе, ако не онда 

постоји опасност да временом нестану. Људи су до сада у потпуности проучили и користе 

само мали број живих бића. Истовремено,  само у последњих 200 година ишчезло је преко 

600 врста животиња. Човек мора бити свестан да се у неким од њих сигурно “крију 

лекови“ и за најтеже, данас неизлечиве болести. Због тога се очување, заштита и детаљно 

истраживање дивљих биљних и животињских врста сматра најважнији задатак савременог 

човека. 

 

 1.2. Становништво 
 

Становништво и људски ресурси, као његова најзначајнија компонента, имају 

вишедимензионални утицај на развој привреде у свакој земљи и представљају, у ствари, 

најзначајнији фактор развоја. 3 

Становништво се јавља као улазни елемент процеса привређивања који учествује у 

раду, али и као излазни елемент који се јавља као корисник тј. потрошач производа. 

Дакле, становништво се јавља и као потрошач и као произвђач. 

                                                 
3 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., Национална економија, ПЕТРОГРАФ, Ниш, 2008. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BB%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
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У улози потрошача се јавља целокупно становништво једне земље. То је такође 

веома битна улога становништва јер делује на тржиште – уколико су потребе 

становништва веће онда је и тражња становништва већа. 

Становништво је уско повезано и са производњом, а то значи да држава раст 

становништва треба да усклади са растом производње, чиме би се обезбедио бољи 

животни стандард људи. Темпо раста становништва се сужава, али постоје земље у којима 

влада и велики проценат сиромаштва. Малтус сматра, да држава неким мерама своје 

политике треба да ограничи раст становништва у тим земљама. Међутим преовладава 

мишљење друге групе аутора који сматрају да раст становништва не треба ограничити, 

већ треба радити на повећању производње како би се очувао тај наталитет. Неразвијене 

земље углавном имају високе стопе раста становништва (око 3% год), а високо и средње 

развијене имају нижи (око 1% год). То значи да је за одржавање per capita производње 

неразвијеним земљама потребан бржи раст укупне производње него развијенијим. 

 

Становништво посматрано као радни потенцијал земље сагледава се кроз 3 правца: 

 Интензитет раста становништва (природни прираштај), 

 Процес деаграризације односно "преласка" пољопривредног становништва у 

непољопривредно, 

 Квалификациона и образовна структура кадрова. 

 

Потребно је посебно подвући значај степена образовања, односно стручне 

квалификације радне снаге с обзиром да је тај квалитет не само претпоставка за савремени 

економски развој који карактеришу убрзане техничко –  технолошке промене, него 

и претпоставке за ефикасније коришћење осталих фактора економског развоја. Квалитет 

људског фактора, посебно ниво образовања и способност решавања постојећих 

технолошких, економскихи политичких проблема, у савременим условима је један од 

најважнијих фактора привредног развоја. Значај висококвалификоване радне снаге огледа 

се и у чињеници да најразвијеније земље света имају највећи проценат 

висококвалификованих кадрова. Земље у развоју и неразвијене земље имају мањи 

број висококвалификоване, а већи број средње и нижеквалификоване радне снаге. 

 

Када посматрамо значај становништва у друштвеној производњи, не треба 

изгубити из вида чињеницу да у овој производњи учествује само радно активно 

становништво, док у потрошњи  произведених вредности учествује 

целокупно становништво једне земље. Активно становништво је креатор 

друштвеног производа и националног дохотка, док неактивно становништво учествује у 



 

 6 

потрошњи ових вредности, без доприноса у њиховом стварању. Због тога је 

обим друштвене производње условљен учешћем активног становништва у 

укупном становништву. 

 

 1.3. Капитал 
 

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

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

помоћу  које  се  остварује известан привредни раст те вредности. Он је богатство у виду 

новца, добара или имовине која се користи ради увећања богатства. У физичком смислу, 

капитал представља средства за рад и предмете рада.4 

 Капитал се, у фази расподеле, појављује и као резултат привредног развоја 

(акумулација). Основни извор акумулацје је национални доходак (нето акумулација) и 

друштвени производ (бруто акумулација =  нето акумулација + амортизација). Поред 

овога, као један од извора акумулације, често се користе инострана средства.  

Географско  кретање новца и робе означено као капитал није исто што и кретање 

производа и племенитих метала. Капитал је, изнад свега, новац искоришћен на одређен 

начин, и није по сваку цену идентичан. Сва напредовања у производњи везују се за 

капитал као производни чинилац. За разлику  од  природних  услова  и  становништва,  

под  чијим  се  дејством  одвијају производња  и  привредни  развој  капитал  је  

производни  чинилац  који  је  дело  човека, резултат његове дотадашње привредне 

активности и укупног економског понашања. 

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

– несташицу  капиталних  добара  могуће  је  надокнађивати  људским  радом  и  могуће  је 

несташицу људских ресурса супституисати капиталним добром. Капитална добра имају 

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

може узимати као поуздано мерило њене развијености или неразвијености. 

Капитал  се  може  посматрати  и  према  облицима  улагања.  Полазећи  од  

улагања  капитал може  бити  у  облику  индустријског,  трговачког,  зајмовног, акцијског  

и  земљишног. Индустријски  капитал  уложен  је  у производњу  добара  и  услуга.  

Трговачки  капитал  има улогу да обави функцију прометног процеса, односно да омогући 

тржишну размену добара и услуга. Зајмовни капитал омогућује пласман слободних 

                                                 
4 Аранђеловић, З.,  Глигоријевић, Ж., цит. дело 
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новчаних средстава уз доношење добити  имаоцу  капитала.  Акцијски  капитал  

представља  нови  облик  концентрације  и централизације капитала.5 

 

1.4.  Техничко-технолошки прогрес 
 

Достигнути степен привредне развијености резултат је, пре свега, оствареног 

развоја у науци, техници и технологији, на једној страни, а достигнути степен 

развијености науке, технике и технологије резултат је и последица развоја привреде, на 

другој страни.  

Виши ниво развијености привреде, истовремено, означава и већу могућност за 

обезбеђење потребних услова за бржи развој науке, технике и технологије. 

Техника представља вештину, знање, да се нешто уради и средства, оруђа и оружја 

помоћу којих нешто може да се уради - да произведе за задовољење индивидуалних или 

друштвених циљева. 

Техника се може посматрати: са становишта сложености средстава за рад - 

производа као: алатна, машинска и аутоматизована и са становишта функције средстава за 

рад - производа као: енергетска, рачунска, ратна (војна), транспортна, рачунарска, 

контролно управљачка и остала техника. 6 

Под технологијом у ужем смислу подразумева се одређени поступак или скуп 

поступака, који омогућују да се, уз одговарајућа улагања у процес производње (рад, 

сировине, средства за рад) добију производи са унапред утврђеним и зељеним својствима, 

а који су неопходни грађанима, предузећима и државама. 

Под технологијом у ширем смислу подразумева се, поред појма у ужем смислу, још 

и низ других активности у процесу друштвене репродукције као што су: унапређење  

производних процеса и организације рада, усавршавање кадрова, савремено управљање 

(менаџмент), истраживање тржишта (маркетинг) и слично. Технологија је један од извора 

раста сваке економије, како националне тако и светске. Значајна је у свим моделима 

привредног раста и продуктивности. Развој технологије доводи до стварања нових или 

побољшања постојећих производа, услуга или процеса. Технологија се развија са циљем 

да реши проблеме у одговарајућем, појединачном контексту. 

Под техничко – технолошким прогресом подразумевамо скуп низа појединачних, 

међусобно зависних и повезаних процеса који се одвијају паралелно или у низу у циљу 

унапређења производње, организације рада, методологије истраживања и олакшања рада 

                                                 
5 Милошевић, Г., Основи економије, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2009. 
6 Аранђеловић, З.,  Глигоријевић, Ж., цит. дело 
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човека.7 Технолошки прогрес повећава квалитет производних чинилаца и подиже 

ефикасност њихове употребе, што повољно утиче на привредни раст, а самим тим и на 

привредни развој. Под утицајем технолошког прогреса долази и до позитивних промена у 

структури привреде. Захваљујући технолошком напретку разгранава се производња 

и појављују се нове динамичне гране, које дају снажне импулсе развоју привреде и 

друштва у целини. 

 
Уже  посматрано,  технолошки  развој  изражава  развојне  промене  у  техници  и 

технологији. У ширем смислу технолошки развој обухвата: 

 стални процес усавршавања средстава за рад, 

 усавршавање постојећих и премену нових предмета рада, 

  развој постојећих и примену нових технологија, 

 усавршавање поступка коришћења постојећих и  освајања нових извора енергије, 

 усавршавање постојећих и проналазак нових производа, 

 усавршавање организације и метода управљања привредом.8 

 

Развијене земље су те које могу да улажу у нове технолошке процесе и да развијају 

нове технологије, из разлога што оне поседују капитал који је за то потребан. Са друге 

стране, земље у развоју, како би се више развиле и биле конкурентније морају да 

иновирају технологију јер то представља један од најбитнијих савремених фактора 

привредног развоја, а тај процес је изузетно скуп. Због тога имамо раскорак између 

развијених земаља и земаља у развоју и зато је сваки процес унапређења и развоја 

привреде изузетно тежак. 

Француска је најдигитализованија земља на свету. Alcatel је лидер у дигиталном 

транспорту информација и први француски оператер мобилне телефоније. Мобилна мрежа  

Orange је заузима пето месту на свету, електроника (Thalès, Thomson).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Аранђеловић, З.,  Глигоријевић, Ж., цит. дело 
8 Аранђеловић, З.,  Глигоријевић, Ж., цит. дело 
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2. ПРИРОДНИ УСЛОВИ – ФАКТОР РАСТА И РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ 
ФРАНЦУСКЕ 

 

Привредни раст означава квантитативне промене у привреди које се најчешће 

изражавају као раст производње, односно раст друштвеног производа и националног 

дохотка.9 За поређење привредног раста једне земље са другом се користи бруто домаћи 

производ (БДП - GDP  енг.   изражава тржишну вредност производње материјалних 

добара и услуга остварених у једној земљи у једногодишњем периоду), зато што се ти 

фактори рачунају када се гледа разлика између становника различитих држава. Раст 

привреде није само чисто повећање капацитета производње, већ и унапређење услова 

живота људи који живе од те привреде. 

Привредни развој је шира и комплекснија категорија од привредног раста. 

Привредни развој  подразумева процес  увећања материјалног богатства друштва праћен 

променама у структури привреде (учешће у појединих делатности као што је 

пољопривреда и индустрија у укупној производњи).  Привредни развој има смисла само 

ако омогућава бољи живот већини становништва. 

Према подацима Светске банке бруто домаћи производ (БДП) у Француској био је 

2.829.190.000 долара у 2014. години. Вредност БДП Француске представља 4,56 % светске 

привреде. У 2008, години достигнут је највиши ниво од 2.923.470.000 долара а најнижи 

ниво је био 1960. године 62.650.000.000 долара.  
 

Графикон бр. 1 - Укупан БДП (у милијардама америчких долара) od 2006. до 2014 

 
 

Извор: www.tradingeconomics.com 

 

                                                 
9 Аранђеловић, З.,  Глигоријевић, Ж., цит. дело 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%9B%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%9B%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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Поред  становништва,  капитала,  техничко-технолошког  прогреса,  и  природни 

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

ресурса  постоји  класификација  на  неколико  различитих  група,  врста  и  појединачних 

типова ресурса. Овим радом биће обухваћени: 

 географски положај, 

 минерални потенцијали, 

 водни и енергетски потенцијали, 

 пољопривредни и шумски потенцијали. 

 

2.1. Географски положај 
 

Географски положај је положај неке тачке или неког дела Земљине површине у 

односу на друге делове Земљине површине и географске објекте.  

 
Карта бр. 1 - Француске прекоморске територије 

 
Извор: www.coolgeography.co.uk 

 

Република Француска je држава у западној Европи, између Атлантског океана на 

западу, канала Ламанш на северу и Средоземног мора на југоистоку. По површини је 

трећа земља у Европи. У саставу Француске је острво Корзика у Средоземном мору и 

више од 20 прекоморских департмана и зависних територија. Гаскоњски – Лионски залив 

370 km. Француској припадају и прекоморске територије, од 

којих Гваделуп, Мартиник, Француска Гвајана и Реунион, Мајот ( у Индијском океану) 

представљају пуноправни део француске републике. Површина Француске (рачунајући и 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%BF
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%98%D0%BE%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
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њене прекоморске поседе) је 640.679 km², а њеног европског дела око 547.030 km².  Главни 

град је Париз (2.011.000 становника). Због специфичног изгледа географске мапе, 

Француску популарно називају „шестоугао“. 

Најсевернија тачка је насеље Бре Дин 51°05' СГШ, најјужнија тачка је планина Пуч 

Команегра 42°20′СГШ, најзападнија тачка - Поинте де Корсен 5°08′ ЗГД, нјајужнија тачка 

– Лаутербоург, Бас Рајна  8°13′ЗГД. 10 

 

Карта бр.2 –Политичка карта Француске 

 
Извор: en.wikipedia.org 

 

2.2. Природни потенцијал  
 

Природни потенцијал представљају природни ресурси са резервама природних 

добара и природних услова која човеку могу бити  од користи  или  то већ јесу, тј. 

минералне сировине, воде, земљиште са вегетацијом и природни услови. 

У Француској постоји разноврсни облици рељефа, од приморских равница на 

северу и западу до веначних планина на југу и југоистоку земље. Геолшко језгро 

Француске је Централни масив – стара громадна планина формирана крајем палеозоика, 

                                                 
10 Подаци су преузети са сајта www.en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_France , 05.10.2015. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_France
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покретима херцинске орогенезе. Херцинске планине се пружају у два лука, један према 

северозападу (Aрморички лук), други према североистоку (Vарисцијски), коме припадају 

Вогези. На гранци према Белгији пружа се трећи лук, представљен ниском планином 

Ардени. У југоисточном делу Француске су Алпи – веначне планине настале покретима 

алпске орогенезе, са највишим врхом државе, Мон Бланом (4.807 m). Северно од Алпа је 

планина Јура, а на југозападу Пиринеји – граничне планине према Шпанији. На северу и 

западу Француске доминирају низије, побрђа, басени и ниске висоравни.  

 

Табела бр.1 – Структура привреде – учешће привредних делатности у БДП и запослености  
 

Привредна грана БДП (%) Запослени  (%) 
Пољопривреда 3,3 7 

Рударство и индустрија 16,1 17,8 
Грађевинарство 4,3 5,6 

Јавне службе 2,5 0,9 
Саобраћај и везе 3,9 7,0 

Трговина и угоститељство 9,4 16,4 
Финансијске и пословне 

услуге 
15,4 15,9 

Услужне делатности 30,1 22,2 
Јавна и управна и одбрана 8,0 10,6 

 
Извор: Др.К.Натек, М.Натек, „Државе света 2000“, Младинска књига Београд, 2005. 

 
Највећи део БДП-а се обрачунава у услужном сектору, што чини Француску 

типичном модерном индустријализованом земљом. Пољопривреда запошљава само 7%.  

 

2.2.1. Минерални потенцијали 

Минерални ресурси спадају у групу необновљивих ресурса, то су 

исцрпљиви  ресурси  избог тога је потребно њихово рационално коришћење тј. штедња, 

које се у савремено време остварује: рециклажом, супституцијом и увозом. Коришћење 

минералних ресурса изазива велико загађење животне средине и праћено је следећим 

појавама: 

 велика деградација земљишне површине, 

 велика количина отпада, 

 велика количина отпадних вода, 

 нафтне мрље. 
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 Минералне сировине су минералне материје неорганског или органског порекла 

које, при  одређеном ступњу развоја технике и  технологије, могу економично  да 

се користе у природном стању или  након  прераде. Минерали  представљају 

различита постојана хемијска једињења. 

Постоје ограничени делови земљине коре у којима је садржај неког елемента 

знатно већи од његовог просечног садржаја у земљиној кори и њих називамо лежишта 

минералних сировина. Сировине које садрже минерале метала називају се руде.  

Француска је морала да изврши значајне промене у структури својих индустрија, 

посебно оних минералних индустријa под контролом државе. Пре 2000. године, тешки 

економски и политички ангажман државе био је главни елемент националне минералне 

политике. Престанак државних субвенција непрофитабилних погона, јефтинијих страних 

извора, и исцрпљивање резерви минералних сировина у великој мери су утицали на 

индустрију, посебно боксита, угља, руда гвожђа, олова, уранијума, и цинк. Влада је 

уложила напоре да промовише приватни сектор, да се настави са програмом 

приватизације, и да се смањи зависност од државних предузећа о субвенцијама. Да би 

подстакла истраживање, влада је 1995. године донела закон убрзаног давања геодетских и 

рударских дозвола. Сектор минералних резерви и грађевинских материјала  динамично 

учествује у француској привреди, стварајући додатну вредност и нова радна места. Осим 

никла у Нова Каледонија и злата у Гвајани, сектор минерала и метала у Француска се 

првенствено фокусира на рехабилитацију бивших рударских локалитета. 

Металургија је и даље веома снажна иако се ослања на набавке из других земаља. 

Истичу се налазишта угља, гвоздене руде, боксита, урана, камене соли, цинка, нафте и 

природног гаса.  

 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. 

 

2.2.1.1. Налазишта и производња метала 

У гвозденој руди Француска је међу првима у свету са резервама од 8.000.000.000 

тона. Најбогатија налазишта се налазе у Лорени. Проценат руде је око 33% (тзв. минета) и 

има много фосфора у себи, али поступком прераде она је постала рентабилна. Након 1878. 

године, када је Томас и Жилхрист открио метод конверзије сировог гвожђа у челик, 

вредности руде Минете је знатно побољшана. Наслаге су концентрисане са 3/4 у Лореним 
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и то у басену Мец, Тионвил, Брије, Лонгви и Нанси. У тој области коцентрисано је 80% 

производње сировог гвожђа и 60% челика. Врхунац производње ове руде достигнут је 

1960.године са 62.000.000 тона.  

Карта бр. 3 – Распрострањеност метала и неметала 

 
Извор: www.mapsofworld.com 

 

Руда Нормандије, Бретање, Анжуа и Пиринеја садржи више гвожђа, гвоздена б4% 

гвожђа, али је мање искоришћена и  резерве су мање. Производња сировог гвожђа порасла 

је за 25%, производња сировог челика порасла је за 20%. Imerys S.A. своје вишкове у 

гвозденој руди Француска извози у Белгију, Луксембург, Велику Британију, Холандију и 

Немачку. Usinor Group произведи око 21.000.000 тона сировог челика у 2000. години и на 

трећем је месту у свету као произвођач челика у смислу сирове производње. 

 

Француска је једна од најбогатијих земаља са рудом боксита (само име боксит 

долази од места Бокс у Прованси, где је први пут ова руда вађена). Налазишта се налазе на 

југу Француске (Вар у Буш ди Рону, Ерол, Аријеж). Експлоатација се најчешће врши  на 

отвореним коповима. Природни услови пружају много већу могућност снабдевања за 

једну гигантску индустрију алуминијума, међутим, од годишње производње руда 

искоришћено је само 50%, а остатак се извози. Примарна производња алуминијума у 

Француској порасла је за 3,1%, а секундарна производња алуминијума порасла за 33% у 

http://www.mapsofworld.com/
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2010. години у односу на 2009. годину. Годишња количина извађене руде креће се 70.000 

тона.  

Француска производња оловне руде креће се око 12.000 тона. Она је искључиво 

коцентрисана у Пиринејима. Потрошња пак износи 250.000 тона, ову разлику Француска 

задовољава увозом. Француска производња цинка се повећава на рачун њених колонија. 

Увоз је због тога опао јер су потребе биле задовољаване довозом из колонијалних поседа. 

1993. године рударства олова и цинка је у потпуности престало.  

У Новој Каледонија се налазе 12.000.000 тона руде никла, налази се на четвртом 

месту у свету. 

Злато у Француској је углавном концентрисано у рудницима корпорације 

Боурнеик, то је површински коп и подземна операција, са мањим резервама од 2.600 кгр, а 

сребро 14.000 кгр. 

Од калаја Француска добија неколико стотина тона, а потрошња јој износи 9.000 

тона.  

2.2.1.2  Налазишта и производња неметала 

Наслаге у калијевој соли се налазе у области Милузе на просечној дубини од 500 m. 

То су врло богата налазишта, долазе у ред најбогатијих на свету. Њих Француска 

искоришћава за потребе пољопривреде и хемијске индустрије.  

После Немачке Француска је највећи произвођач поташе. Поташа се добија из 

пепела насталог спаљивањем дрвета и угља, а такође и пржењем стена које поседују 

велику концентрацију калијума. Поташа се у прошлости користила за производњу  

сапуна, стакла,  предмета од керамике  и као ђубриво. Њу су продуковали 

произвођачи смоле и дрвеног угља за које је он био споредни продукат. Постоје два 

велика рудника у близини Милизе, који су значајни произвођачи поташа соли. Главни 

производ је поташа руда која садржи  62% материјала калијум оксида, бром, рок соли за 

чишћење снега и други индустријси поризводи.   Производња поташа за 2002. годину 

износила је 360.000  тона, ниже од 725.000 у 1997. години.  

Подаци производње за 2000. годину били су: камен, песак, шљунак и (укључујући 

пољопривредни и индустријски кречњак), 183.500.000 тона; соли (рок, рафинирано сланом 

водом, морски, и у раствору), 6.800.000 тона; 380.000 тона; сирови фелдспат, 642.000 тона; 

кијанит, андалузит, и сродни производи, 65.000 тона; сиров и талк у праху  (значајн за 

европско тржиште), 650.000 тона. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D1%99
https://sr.wikipedia.org/wiki/Sapun
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%C4%90ubrivo
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B2%D0%BE
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Барит има га у близини Калиака у околини Лиможа. У Калиаку постоје 

површински копови и постројења. Годишње се произведе 70.000 тона квалитетног барита.  

У просеку садржи 98% баријум сулфата који је погоданк за производњу хемикалија.  

Цемент – у Француској постоје две велике компаније које се баве производњом 

цемента. Свака компанија има контролу над 1/3 на домаћем  тржишту. Лафарж је био 

други највећи произвођач цемента на свету после Швајцарске. Резерве 20.000.000 тона; 

постоји сиви и бели цемент, бели се одликује чистом белом бојом, ове белина је резултат 

природе , као и ригорозна селекција сировина које се користе у производњи и напредан 

технолошки процес производње.  

Флуорит – флуоспар са површинским коповима на југу Француске који дају 60% 

производње. Флуорита има и у централном масиву Вогеза.  У промету се налази 105.000 

тона флуорита.  

Француска је један од највећих произвођача гипса у Европи, сирови гипс и 

анхидрит, 4.500.000 тона. 2/3 производње је из Париског басена. 4 компаније су произвеле 

95% гипса за извоз.  

Каолина има у гранитним масивима Бретање, највећи рудник је Арвор са 

капацитетима од 300.000 тона. Други рудници располажу са 80.000 тона каолина и 10.000 

тона мице.  

 

2.2.2. Водни и енергетски потенцијали 

Водни ресурси захтевају посебну пажњу с обзиром на животни значај воде као 

материје. Водни ресурси обухватају ресурсе површинских и подземних вода. Ресурси 

подземних вода нарочито су битни, јер преко 80% питке воде потиче од подземних вода. 

Велики значај са привредног аспекта имају површинске акумулације, битне како за 

водоснабдевање тако и за производњу електричне енергије.  

Енергетске сировине су од посебног значаја за све производне гране неке привреде. 

У оквиру енергетских ресурса на првом месту су ресурси нафте и гаса, па затим  угаљ, 

уљани шкриљци, нуклеарне сировине. 

 

2.2.2.1. Водни потенцијал 

Велики  утицај  на  водни  потенцијал  неког простора има клима. Клима одређеног 

подручја је условљена  географским  положајем  и  рељефом.  
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Француска се климатски дели на четири области: област океанске (атланске), 

умерено континенталне, медитеранске и планинске климе. Изразиту океанску климу има 

северозападни и западни део Француске. Простори океанске климе одликују се веома 

благим зимама и умерено топлим летима. Кише су прилично равномерно распоређене 

према месецима. Годишња количина падавина је умерена и износи од 800 mm. Највећи део 

источне Француске има умерено континенталну климу. У овом климатском подручју лета 

су много топлија него на западу. Зиме су умерено хладне и претежно сушне. 

 

Карта бр. 4 – Количина падавина у Француској 

 
Извор: la.climatologie.free.frђ 

 Песковите кише нарочито падају у топлијем делу године. Годишња количина 

падавина не прелази 700 mm.  Југоисточна Француска, простори уз Средоземно 

море одликује се изразитом медитеранском климом. Медитеранској клими обележја дају 

дуга, топла и сушна лета и благе и кишовите зиме. Годишње у овим просторима излучи се 

више од 1.000 mm падавина. 

Високи предели Алпа, Пиринеја и делом Јуре имају планинску климу с дугим и 

хладним зимама и свежим летима. Планиснки простори имају већу количину падавина. 

Неки делови Алпа годишње добијају до око 3.000 mm падавина. 

 Водни  потенцијал  се  огледа  како  у  површинским водама, тако и у подземним, и 

неопходан је за снабдевање насеља водом, за индустрију, наводњавање пољопривредних 

земљишта и друге привредне активности.  

 

 

 

la.climatologie.free.fr
https://bs.wikipedia.org/wiki/Sredozemno_more
https://bs.wikipedia.org/wiki/Sredozemno_more
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2.2.2.1.1. Реке 

Француска има добро развијену речну мрежу. Реке Француске припадају басену 

Атлантског океана и Средоземног мора. Већина њих истиче са Централног масива, Алпа и 

Пиринеја.  

 

Карта бр.5 – Реке у Француској 

 
Извор: www.mapsofworld.com/france/france-river-map.html 

 

Највише река утиче у Атлантски океан. Реке Атлантског океана имају током 

године прилично уједначену количину воде. Све оне у средњем и доњем делу тока имају 

карактер мирних равничарских река. Ушћа су им потопљена и тако проширена. 

Захваљујући томе, на ушћима су изграђене велике морске луке. Највеће реке слива 

Атлантског океана су: Гарона, Лоара и Сена. 

 

Гарона  је река која извире у северној Шпанији и потом тече кроз 

југозападну Француску до свог ушћа. Има дужину од 647 km и слив површине 55.000 km². 

Средњи проток воде је 700 m3/s. 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. Постојање овог подземног пута је 

доказано 1931.године. Река потом тече долином Артига у Француску, па 

преко Тулуза и Агена стиже до Бордоа. Она се код Бордоа спаја са  Дордоњом и постаје 

естуар Жиронда који се после 90-ак километара улива у Атлантски океан. Притоке Гароне 

https://bs.wikipedia.org/wiki/Atlantski_okean
https://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Garona&action=edit&redlink=1
https://bs.wikipedia.org/wiki/Loara
https://bs.wikipedia.org/wiki/Sena_(rijeka)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/Agen
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%9A%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
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су Аријеж, Тарн и Лот. Канали чине Гарону пловном до Тулуза (53 уставе), а одатле се 

надовезује Канал ди Миди који води до Средоземног мора. 

 

Лоара је најдужа река у Француској са дужином од 1.020 km и дренира 117.054 km². 

Извире у југоисточном делу Централног масива на 1.350 m надморске висине.11 Река је 

извор расхладне воде за ланац атомских електрана у близини њеног тока. Долина између 

Сули Сур Лоаре и Калонеса је заштићена од стране УНЕСКО-а 2000.године.  

Карта бр.6 – Слив Лоаре 

 
Извор: en.wikipedia.org 

 

На обалама ове реке налазе се бројни виногради. Овде се налазе локалитети из 

палеолита, неолита и каменог доба. Овде је живело племе Гали (келтско племе из старог 

века). Долини Лоаре је названа "Врт Француске" и посута је са  преко хиљаду двораца, 

сваки са различитим архитектонским украсима који покрива широк спектар варијација  из 

раног средњег периода  до касне ренесансе. 12 

 

Сена - је река у Француској дуга 777 km. Извор Сене се налази на 470 m надморске 

висине у месту Сен Жермен на Сени . Ток реке углавном прати правац југоисток-

северозапад. Улива се у Ламаншу близини града Аврa. Њен слив има површину од 78.650 

km2.  Од 855. године Викинзи су почели да плове Сеном, опљачкали су Нормандију и 

опсели Париз. Викинзи су се за стално населили на ушћу Сене око 896. године. После 

потписивања споразума 911.године војводство Нормандијe је признато од стране 

француског краља Шарла III. Од средине 16. па све до почетка 20. века снадбевање Париза 

дрвом за грејање одвијало се Сеном. Године 1684. краљ Луј XIV је отворио Марлијеву 

                                                 
11 Tockner, Klement; Uehlinger, Urs; Robinson, Christopher T. Rivers of Europe, (2009). Интернет издање 
12 Подаци су преузети са сајта www.britannica.com/place/France#toc41077,  15.10.2015. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%98%D0%B5%D0%B6_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B4%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD_%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/855
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7
https://sr.wikipedia.org/wiki/896
https://sr.wikipedia.org/wiki/911
https://sr.wikipedia.org/wiki/1684
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%98_XIV
http://books.google.com/books?id=GDmX5XKkQCcC&pg=PT183
http://www.britannica.com/place/France#toc41077
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машину, која је служила да црпе воду из реке за фонтане и басене у Версају. 1830. године 

почело је сређивање Сене изградњом брана. У ноћи између 19. и 20. августа 1944. године 

прве америчке трупе су прешле Сену. 

У планинским извориштима многих река, посебно оних које настају у Алпима и 

масиву Јуре, изграђене су многобројне електране. Хидрографски чвор Француске је 

Централни масив, са кога ка северу, западу и југу лепезасто отичу најдуже реке.  Већина 

француских река је међусобно повезана пловним каналима.  

Највећа река Средоземног слива је Рона. Она прикупља воде Алпа, па је то 

плаховита река, богата водом. Извире из  Ронског глечера  близу превоја  Сент 

Готхард у швајцарским Алпима, а улива се у Медитеран делтом у области Камарг у 

јужној Француској. У свом току река увире и извире из Женевског језера. Река Рона је 

највећа европска притока Средоземног мора. Просечни проток реке је 2.300 m³/s. Велики 

градови на реци Рона су: Сион, Женева, Лион, Валанс, Авињон и Арл. Највећа притока 

реке Рона је река Саона, која се у њу улива у Лиону. Била је позната као саобраћајница 

још у време старих Феничана, Грка и Римљана. Пловидба реком Роном је кроз историју 

била опасна због јаких матица и брзака. Године 1933. почела је регулација реке и изградња 

хидроцентрала. Пројекат је настављен после рата 1948. Данас ове хидроцентрале 

производе око 7% електричне енергије у Француској. Ту је и 5 нуклеарних централа које 

се хладе водом из реке Ронe. Рајна  чини источну границу Француске на дужини од 190 

km са притокама Мозелом и Мезом (слив Северног мора).  

 

2.2.2.1.2. Језера 

Језеро је природно удубљење, депресија, на копну испуњено водом, које није 

директно повезано са светским морем, а које је релативно великих димензија.13 Језера 

могу да се поделе на природна (тектонска, ерозивна и акумулативна) и вештачка (настала 

су преграђивањем речних долина насипима и бранама).  

Француски хидрографски систем укључује низ природних језера различитог 

порекла. Највећа језера су глацијалног порекла и налазе се на Алпима и Пиринејима. 

Највећа језера су: Женевско (на граници са Швајцарском), Бурже и Анеси. Постоје и 

језера вулканског порекла, попут оних у Централном масиву (језера у кратерима угашених 

вулкана).  

Бурже – је најдубље и највеће природно језеро у Француској. Налази се у јужном 

делу Јура планине. Језеро се храни водом из реке Леисе и других мањих река, а вода отиче 

                                                 
13 Подаци су преузети са сајта sr.wikipedia.org/ 15.10.2015. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/1830
https://sr.wikipedia.org/wiki/1944
https://bs.wikipedia.org/wiki/Rona
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BF%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/Re%C4%8Dna_delta
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_(%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%BC)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D1%9A%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
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према реци Рони кроз вештачки канал. Језеро је настало током глобалне глацијације у 

Алпима (Вирм глацијације) током плеистоценске епохе. Она има површину од 44,5 km2. 

Језеро се простире 18 km у дужину, и креће се од 1,6 km и 3,5 km ширине. Просечна 

дубина језера је 85 m, а његова максимална дубина у 145 m.14 Овде је нађена ендемска 

биљка безола. Позната је из узорака прикупљених крајем 19. века. Рибари су пријавили да 

је ова биљка изумрла 1960. године.  

Слика бр.1 – Језеро Бурже 

 
Извор: en.wikipedia.org 

 
 Анеси – је треће језеро по величини у Француској. Језеро је настало пре око 18.000 

година. Храни се из бројних малих река са околних планина и од моћних подводних 

извора. Језеро је дугачко око 14 km, максимална ширина 3,2 km, површина 27.59 km².  

Познато је као "најчистије језеро у Европи" због строгих еколошких прописа уведених  

1960. То је популарна туристичка дестинација, која је позната по спортовима на води. 

 Женевско језеро или Леманско језеро - је језеро на северној страни Алпа, дела 

између Швајцарске и Француске. То је једно од највећих језера у западној Европи и 

највеће на току Роне. Његова површина износи 582 km² (од чега 348 km² 

припадају Швајцарској, а 234 km² Француској). Његова максимална дубина износи 310 m.  

 

2.2.2.1.3. Термоминерални извори 

Tермоминерални  извори  се  најчешће  јављају  дуж дубоких  раседних линија  и  у  

зонама  палеовулканских  активности.  Дубоке  пукотине омогућавају  продирање  

атмосферске  „вадозне“  воде  до  усијане  магме  и  назад  до површине. На том путу она 

се загрејава и обогаћује минералним састојцима магме и стена кроз које успут пролази. 

Дефиниција термалног извора означава да вода мора бити најмање 8,3 ° C топлија од 

околне температуре ваздуха. 

                                                 
14 J.-C. Amiard, B. Le Rouzic, B. Berthet, G. Bertru, Oceans, Rivers and Lakes: Energy and Substance Transfers at 
Interfaces, 1996. Интернет издање 15.10.2015. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
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Минерална вода добијена из минералних извора је давно постала једна од важнијих 

комерцијалних сировина. Бањска минерална лечилишта су установе које су се развиле у 

непосредној близини минералних извора, где људи користе ту воду за хидротерапију, 

лечење и масаже односно пију ту воду или се у њој купају. 

Термална вода се користи за грејање, здравствени туризам или за рекреацију, за 

лечење различитих болести као што су углавном болести коже, на коју минерални састав 

воде може имати благотворан утицај. Користе за лечење од давних античких времена. 

Бање градови могу се наћи широм Европе, а Француска има више од 50.  То су 

места где се верује или је утврђено да воде имају специјална лековита својства. У 

Пиринејима је тектонска активност изазвала да се подземна вода загрева. Уколико она 

изађе на површини онда су то природна врућа врела. Бање и лечилишта се често јављају 

око тих врела. Многа таква места јављају се у Лангдоку у средишњем делу јужне 

Француске. 

Једна од најпознатијих бања налазе у Виши региону то је Les Celestins. Виши се 

налази на обалама реке Алиер. За термалне воде Виши се наводи чак и у медицинском 

свету  да има терапеутска својства. Њене предности су евидентирани још и Наполеоново 

доба.15 

Дакс бања је једна од најпопуларнијих дестинација са термалним бањама. Једна од 

популарнијих је Thermes des Arènes, ова посебна бања специјализована је за 

реуматологију. Алет је позната по својим термалним водама још у римско доба.16 

 

2.2.2.2. Енергетски потенцијал 

 Енергија је привредна делатност која се бави добијањем енергије из разних извора и 

на разне начине.  У најстарије доба људи су користили само своју снагу. После су за рад и 

добијање енергије почели да користе домаће животиње, дрво и маханичку снагу ветра и 

водотока. Након проналаска парне машине створена је могућност да се сагоревањем угља 

и дрвета добије већа количина енергије. Парна машина је постала основа 

индустријализације, најпре у Великој Британији, па потом у САД, Швајцарској, 

Француској и другим развијеним земљама. 

Годишњи обим производње енергије треба да буде већи од годишњег обима раста 

становништва да би се обезбедила задовољавајућа производња и повећање и побољшање 

животног стандарда становништва. Ово правило важи и за појединачне замље. Међутим, 

                                                 
15 Подаци су преузети са сајта mymelange.net 20.10.2015. 
16 Подаци су преузети са сајта www.midi-france.info 20.10.2015. 

https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Zdravstveni_turizam&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%BEa
https://sh.wikipedia.org/wiki/Antika
http://www.midi-france.info/
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да би се обезбедио задовољавајући раст производње енергије потребне су обимне 

инвестиције. Јављају се и бројни еколошки проблеми – загађивање и загревање животне 

средине. Зато је препоручљиво што више штедети енергију. Треба поступцима 

рационализације и повећања подуктивности рада настојати да се са истом количином 

енергије уради што више корисних послова. Тај процес се у развијеним земљама већ 

остварује. У наредном времену биће још раширенији, пошто се предвиђа да ће годишњи 

раст производње енергије у свету износити свега један посто.17 

Коришћење електричне енергије је битна одлика и једна од најважнијих стубова 

савремене цивилизације. Она има најширу примену у свакодневом животу. Савремени 

начин живота у градовима и у развијеним земљама не би био могућ без бројних уређаја 

које покреће електрична струја. Отуда производња електроенергије непрекидно расте.18 

  Око 80% енергије троши се у развијеним земљама, у којима живи око 20% светског 

становништва. Просечна потрошње енергије у свету износила је  1992. год. 2,1 тону 

условног горива по становнику.   Енергија се троши у свим привредним гранама, а 

највише у индустрији, саобраћају и пољопривреди. Велики су потрошачи и домаћинства. 

Енергетске изворе можемо поделити према њиховој обновљивости на: обновљиве и 

необновљиве. Необновљиви извори енергије су извори енергије који се не могу 

регенерисати ни поновно произвести. Врсте необновљивих извора енергије:  

 фосилна горива : нафта, гас, угаљ, уљани шкриљци, 

 нуклеарна енергија. 19 

Обновљиви извори енергије (скраћеница енг. RES од енг. Renewable energy sources) 

некада означавани и као трајни енергетски извори представљају енергетске ресурсе који 

се користе за производњу електричне енергије или топлотне енергије, односно сваки 

користан рад, а чије резерве се константно или циклично обнављају. 

Обновљива енергија се обнавља приближно истом брзином којом се експлоатише. 

Уобновљиве енергетске изворе спадају: 

 хидроенергија, 

 геотермална енергија, 

 соларна (сунчева) енергија, 

 енергија ветра, 

 енергија биомасе, 

 енергија плиме и таласа. 20 

                                                 
17 Подаци су преузети са сајта www.egeografija.org  20.10.2015. 
18 Подаци су преузети са сајта www.egeografija.org  20.10.2015. 
19 Подаци су преузети са сајта hr.wikipedia.org 20.10.2015.  

https://hr.wikipedia.org/wiki/Energija
https://hr.wikipedia.org/wiki/Nafta
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://www.egeografija.org/
http://www.egeografija.org/
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Коришћење обновљивих енергетских извора је од изузетног значаја за сваку земљу. 

Значај се огледа у штедњи необновљивих енергетских извора и заштита животне средине. 

Енергетска стабилност и сигурност се могу остварити штедњом необновљивих 

енергетских извора на рачун већег коришћења обновљивих извора и рационализацијом 

потрошње. Постоје 4 групе решења за смањење штетних гасова:  

1. Енергетска ефикасност, 

2. Обновљиви извори енергије, 

3. Геолошко складиштење угљендиоксида, 

4. Нуклеарна енергија. 

 

Француска спада међу највеће произвођаче електричне енергије на свету, налази се 

на 8. месту. У 2008. Години, потрошња електричне енергије је у просеку износила 8.233 

кило ват/сати по особи. А у 2009. години потрошња електричне енергије је износила 7.951 

кило ват/сати по особи. А производња је износила 8.351 кило ват/сати по особи. Према 

ИЕА (Међунардна агенција за енергетику), француска бруто производња електричне 

енергије износила је 559 терават/часова  у 2012. години. 21 

Од тога, нуклеарни извори 78.1%,  хидроенергија представља  11.1%,  угаљ 3.9%, 

природни гас 3.8% , фосилна горива ( гас и нафта ) 1.8%,  друго 2.3%. Инсталирана снага 

свих француских електрана 112.435 мегавата. 

 

Графикон бр.2. - Производња  енергије у Француској 2006.година 

 
Извор: en.wikipedia.org 

 

                                                                                                                                                             
20 Подаци су преузети са сајта sr.wikipedia.org 20.10.2015. 
21 Подаци су преузети са сајта en.wikipedia.org/wiki/Electricity_sector_in_France#Consumption 20.10.2015.  
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2.2.2.2.1. Угаљ 

Ресурси угља су такође стратешки важан фактор  за привредни развој. Француска 

троши 70 – 80.000.000 тона угља а домаћа производња је око 55.000.000 тона. Ту разлику 

Француска задовољава увозом из Немачке, Енглеске и Белгије. У индустрији угља број 

запослених се креће око 250.000 радника. Главно подручје експлоатације угља је у 

Северној низији и то у подножју Ардена. Иако је стално у опадању због дубине слојева и 

скупе експлоатације, овај регион даје још увек 50% производње угља у Француској. Други 

по значају је Лоренски басен 24%, који има бољу перспективу. У њему је велика модерна 

коксара Карлен која снабдева плином чак Париз. Остали мањи басени су разбијени и 

највише их има у подручју Централног масива.22 Термоелектране су многобројне у 

близини угљених басена и у великим центрима потрошње. Термоцентрале у Северној 

низији и у Париском басену дају по 17% укупне производње електричне енергије, а 

лоренске 13%, што значи да термоцентрале ова три подручја снабдевају Француску са 

близу 50% електричне енергије. Камени угаљ се копа у Лорени на северозападу.23 

Већина ових области немају економски исплативе резерве у односу на друге велике 

произвођаче јер немају довољне количине у неким случајевима или се тешко извлаче. 

Многе области угља су затворили још од 1950-их. 

Норд-Пас-де-Кале рударски басен у Француској додат je 2012. године у светске 

културне баштине од стране УНЕСКО. Овде се налазе рударске јаме, лифт, саобраћајне 

инфраструктуре, железничка станица, радничка имања и рударска села, укључујући 

друштвена станишта, школа, верске објекате итд. 24 

Saar-Warndt рударски басен угља заузима подручје Немачке и Француске 

обликовао је два века вађења угља од почетка 19. века до почетка 21. века; и представља 

значајан период у историји европске индустријализације.25 23.500.000 тона угља увезено је 

у 2005. години, пореклом из Јужне Африке, Аустралије и Сједињених Америчких 

Држава.26 

 

 

                                                 
22 Ђурић, В., Петровић, Р., Економска регионална географија света III, Београд, 1965 
23 Натек, К., Натек, М., Државе света 2000, Младинска књига Београд, 2005. 
24 Подаци су преузети са сајта  en.wikipedia.org/wiki/Nord -Pas_de_Calais_Mining_Basin 23.10.2015. 
25 Подаци су преузети са сајта  en.wikipedia.org/wiki/Nord -Pas_de_Calais_Mining_Basin 23.10.2015. 
26 Подаци су преузети са сајта www.sourcewatch.org/index.php/France_and_coal23.10.2015. 
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2.2.2.2.2. Нафта, гас и уљани шкриљци 

Француска има веома мало домаће производње нафте и природног гаса и ослања се 

на увоз. Фосилна горива ( гас и нафта ) учествују у производњи електричне енергије са 

1.8%.  

Укупна производња нафте у просеку је 33 kb/d у 2010. години. Француска има 

неколико резерве нафте, а производња из бунара у Аквитанији и Париском басену је 

изузетно ограничен. Лежишта нафте су у Алзасу, Аквитанији – Лак, Паренти ен борну и у 

Париској котлини – Куломне. Више од 73.000.000 тона сирове нафте  у 2010. години је 

истоварено у морским лукама у Марсеју, Ла Авру и Назеру, 50% у луци Ле Авру и 40% у 

Марсеју. Након истовара, нафта се обрађује у рафинеријама у близини ових лука или у 

рафинеријама које су повезане са лукама преко цевовода. Француска је имала једанаест 

рафинерија у раду у 2011. години.  

Нафта се увози из Ирака (Мосулски извор) где Француска учествује са 23.75%, 

Венецуеле а остатак набавља из англоамеричких удела. Француска има нафтовод који 

спаја Ирак са Либаном, одатле се нафта транспортује за Француску. Амерички капитал се 

све више користи за проналажење нових налазишта нафте у Француској и њеним 

колонијама. 27 

Француска има веома мало домаће производње природног гаса, а Француска влада 

је забранила употребу хидрауличног ломљења за истраживање неконвенционалних 

ресурса као што је гас из шкриљаца. Француска увози природни гас кроз различите 

прекограничне цевоводе од Холандије, Норвешке и Русије. Француска такође увози течни 

природни гас у великом броју из земаља широм света, посебно Алжира и Катара. 

Енергетски сектор и сектор индустрије имају све веће тражње гаса, док  потражња за 

сектор становања почиње да опада, углавном због повећање ефикасности, према 

Међународној агенцији за енергетику. Природни гас је први пут експлоатисан у 

југозападној Француској 1957. године а производња је тада значајно повећана, а опада 

након 1978. године када су резерве постале исцрпљене. До касних 1990-их, производња је 

била занемарљива.28 

Веће количине земног гаса 2.520.000.000 m3 добијају се у Аквитанији – Лак, Мејон 

и Сен Фанст. 

У 2011. години, након снажног лобирања из Европе, посланик Хосе Бов је био 

против истраживања уљаних шкриљаца у подручју јужне Француске. Француска влада је 

                                                 
27 Ђурић, В., Петровић, Р., цит.дело. 
28 Подаци су преузети са сајта 

www.iea.org/publications/freepublications/publication/France_Oil_Security_Chapter_2012.pdf   23.10.2015. 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/France_Oil_Security_Chapter_2012.pdf
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суспендовала најмање три истраживања. 20. јула 2012. године министар животне средине 

је потврдио да ће влада задржати право на истраживање гаса из уљаних шкруљаца.29 

Француска располаже са једну милијарду тона уљанних шкриљаца. 

 

2.2.2.2.3. Нуклеарна енергија 

Нуклеарна енергија је енергија која се ослобађа из атомског језгра. 

Контролисане нуклеарне реакције у којима се ослобађа нуклеарна енергија користе се у 

реакторима за добијање електричне енергије. У нуклеарној ланчаној реакцији се 

производи енергија која се користи за грејање воде како би се произвела пара која касније 

покреће парну турбину. Турбина се може користити за механички рад као и за 

производњу електричне енергије.30 

Тренутно помоћу нуклеарне енергије генерише се око 16% укупно произведене 

електричне енергије у свету. Јаки пробој нуклеарне енергије може се захвалити њеној 

чистоћи и готово никаквим испуштањем стаклених плинова. Добро конструисане 

нуклеарне електране показале су се поузданим, сигурним, економски прихватљивим и 

еколошки доброћудним.  

Карта бр. 7. Распоред нуклеарних електрана  

 
Извор: www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/France/ 

                                                 
29 Подаци су преузети са сајта en.wikipedia.org/wiki/Shale_gas_by_country 23.10.2015. 
30 Подаци су преузети са сајта sr.wikipedia.org 23.10.2015. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/Parna_turbina
http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/France/
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Нуклеарни извори у производњи електричне енергије учествују са 78.1%, због 

дугогодишње политике засноване на енергетску безбедност тежи се да се овај удео смањи 

за 50% до 2025. године. Она се налази на другом месту у свету по добијању електричне 

енергије помоћу нуклеарних електрана. Француска је највећи светски извозник 

електричне енергије због веома ниске цене настајања, и добија преко 3.000.000.000 евра 

годишње од тога. Француска је била веома активна у развоју нуклеарне технологије. 

Реактори, производи од  горива и услуге чини велики проценат у  извозу. Око 17% 

француске струје је од рециклираног нуклеарног горива. У 2014, Француска производња 

електричне енергије је износила 541 терават/часова бруто. Потрошња у 2012. години била 

је 454 терават/часова - 6600 киловат/часова по особи.31 Током последње деценије 

Француска је извезла до 70.000.000.000 киловат/часова нето сваке године. У 2014, извоз је 

био усмерен ка Италији, Великој Британији, Швајцарској и Белгији, као и Шпанији.  

Постоји око 59 активних нуклеарних електрана од 2010. године,са укупним 

капацитетом од 63.1 гигавата. У прошлости, уранијум је миниран на скоро 210 локација у 

земљи. Вађењу руде уранијума  дошао је крај  2001. године, као већина повратних резерви 

које су осиромашене. Уранијум се вади у Централном масиву, резерве се процењују на око 

50.000 тона, али више од половине годишње потрошње мора да се увезе. Француска мора 

одлучити да ли да замени застареле нуклеарне електране са више модерним електранама 

или да почне постепено укидање нуклеарне енергије. Она такође има изузетно низак ниво 

емисије угљен диоксида по глави становника од електричне енергије.  

Програм нуклеарне електране у Француској кошта око 400.000.000.000 франака. 

Половина ове цифре је самофинансирајућа, мали проценат припада држави 8%, а 42% је 

финансирано од стране комерцијалних кредита.  

 

2.2.2.2.4. Хидро енергија 

Хидроенергија је енергија која потиче од снаге воде (hydro), па отуда и њен назив. 

Када се говори о хидроенергији онда се ту првенствено продразумева енергија 

водотокова (тј. енергија река). 

Хидроенергија даје 11.1% производње електричне енергије, и налази се на другом 

месту, после нуклеарне енергије. У Француској послује 14 хидроелектрана. Две у региону 

Алпа, два у близини Лоаре и четири у близини Париза. У региону Нице постоје још седам. 

Генерално, ове електране имају максималну снагу од 45 мегавата.  

                                                 
31

Подаци су преузети са сајта www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/France/ 23.10.2015. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/France/
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У региону Алпа раде хидроелектране у Ст. Реми и Оусиату. Моћ станица у Ст. 

Реми је у употреби од 1960. године, састоји се од пет турбина и даје 6.9 мегавата. У 

Оусиату шест турбине генерисане снаге 1.49 мегавата. Електране послује од 1958. године.  

У области око Лоаре раде две хидроелектране. Једна хидроелектрана која ради од 

1988. године, са инсталираном снагом од 2.67 мегавата са своје четири турбине, друга 

хидроелектрана генерише до 4.02 мегавата са две турбине. Ова електрана је пуштена у рад 

1917. године. У региону Нице раде шест хидроелектране у Вару. Заједно оне стварају 

15.14 мегавата.  

У региону Париза региону раде четири хидроелектране. Прва је у употреби од 

1988. године, састоји се од две турбине са укупним капацитетом од 3.3 мегавата. Друга  

хидроелектрана је пуштена у рад 1987. године са своје три турбине може да произведе 

укупни капацитет од 3.21 мегавата. Трећа хидро електрана има инсталиран капацитет од 

3.37 мегавата и била је у употреби од 1987. Четврта хидроелектрана се састоји од три 

турбина који производе до 7.7 мегавата, пуштена је у рад 1992. године.32 

Bissorte Dam хидроелектрана која се налази у источној Француској у региону 

Савоја. Саграђен је између 1930. до 1935. године, са снагом 75 мегавата. Извршена је 

рестаурација између 1980. до 1986.године како би се додала пумпа јачине 750 мегавата, 

која се налази на трећем месту у Француској. Bissorte Dam је гравитациона брана на реци 

Бисорт, ту се налази горњи резервоар, има запремину воде 40 милиона m3 . Други 

резервоар, се налази на реци Арк низводно од Бисорта. 

La Coche Power Station се такође налазу у Савоји. Ова подземна електрана користи 

и пумпано складиштење и гравитационо складиштење природног тока. 

Le Pouget је хидроцентрала, на реци Тарн. Она користи разлику у висини између 

вештачких језера и реке 500 m испод. Она је рангирана међу 16 највеће станице у 

Француској. Инсталирани капацитет 372.2 мегавата.  

Tignes Dam је лучна брана на реци Исер у југоисточнј Француској. Брана је 

изграђена између 1948. и 1952. године са циљем хидроелектране. У време њеног 

завршетка, то је била највиша брана у Европи. Вода из храни две електране, 96 мегавата 

снаге и 332 мегавата снаге.  

 

2.2.2.2.5. Геотермална eнергија  

Геотермална енергија је температура Земље. Температура земљине коре расте са 

повећањем дубине. На сваких 33 m температура расте за 1°, то представља 

                                                 
32 Подаци су преузети са сајта www.rwe.com/ 23.10.2015.  

http://www.rwe.com/
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геотермални  ступањ.Око 98.5% запремине Земље чини магма температуре преко 

1600°. Геотермална енергија у Земљи налази се у порозним стенама, непорозним 

„сувим“стенама, истопљеним стенама - магми. У вези са срединама где се налази, 

геотермелна енергија се дели на: 

 Хидрогеотермалну - енергија акумулирана у подземним термалним водама чија је 

температура већа од 10°, 

 Нетрогеотермалну - енергија акумулирана у сувим стенама испод дубине на којој је 

њихова температура око 10°, 

 Магмогеотермалну - енергија акумулирана у магми. 

 

Године 1969, француски инжењер осмислио је прву геотермалну топлану на 

потоку, обезбеђујући топлоту и топлу воду за 2.000 домова. Француска је брзо развила 

сектор геотермалне енергије још током осамдесетих година прошлог века због бројних 

повољних фактора, укључујући углавном атрактивне економске услове, одговарајуће 

владине политике и организационе структуре. Следи затим период повлачења током 1990-

их у знаку врло малих активности. За неколико година Француска је ушла у нову фазу 

развоја од 1998. године пратећи споразум из Кјота, и донета је одлука да настави активну 

политику за енергетски менаџмент и развој обновљивих извора енергије. 

Ресурси геотермалне енергије, развијени за директне термалне апликације, 

углавном се налазе у два велика седиментна басена: париском басену и Aquitaine басену. 

Ресурси се налазе на дубинама између 600 и 2.000 m. Други француски региони имају 

велики потенцијал за ниско-енергетским ресурсима, али су геолошке структуре сложенији 

и поља мање позната. У париском басену искоришћава се Догер резервоар са укупном 

инсталираном снагом од око 240 мегавата на час. Достави се сваке године око 1.100 

гигавата на час геотермалне топлотне енергије (120.000 станова загрева). Ове 

перформансе се добијају из Догер резервоара при просечном дубином од 1.500 до 2.000 

m.33 

Нови бунари су избушени у 2007. и 2008. години и повећали су производњу 

геотермалне енергије. Циљ је био најмање дуплирање геотермалне производње у наредних 

10 година. 

Постоји шест геотермалних електрана које послују у Француској - четири у 

близини Париза и две у југозападном делу земље. Три нова објекта су завршена ове 

године, а око десетак више су достигли напредну експерименталну фазу. Очекује се да се 

развију око 20 нових локација погодних за експлоатацију геотермалне енергије.  

                                                 
33 Подаци су преузети са сајта www.energia.gr/geofar/page.asp?p_id=54 23.10.2015. 

http://www.energia.gr/geofar/page.asp?p_id=54
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2.2.2.2.6. Соларна (сунчева) енергија 

Соларна енергија у Француској је имала брзи раст са више од 4.000 гигавата на час 

произведене фотонапонске електричне енергије годишње. Француска је имала 

инсталирану снагу сунчеве енергије од 4.028 гигавата крајем 2012. године. До краја марта 

2015. године, акумулативни фотонапонски капацитет износио је скоро 5.2 гигавата, који је 

након  223.22  мегават додат на дистрибутивну мрежу у првом кварталу 2015. године. 

Осунчавање у Француској креће се од 3 сунчаних сати  дневно на северу до 5 сати на југу.  

Највећи соларни парк је 115 мегавата Тол-Росерес соларни парк на северу 

Француске. Користи фотонапонску технологију. Направљен је од стране америчке 

компаније. Простире се на 367 хектара. Изградња је коштала 430.000.000 евра. 

 

2.2.2.2.7. Eнергија ветра 

Инсталисана снага ветра у Француској била је 5.660 мегавата на крају 2010. године 

и 4.574 мегавата на крају 2009. године, удео енергије ветра на крају 2010. године био у 

просеку 2.3% електричне потребе.34 

У 2013. години производња електричне енергије из енергије ветра у Француској је 

произведено само у копненим електранама. 25. јануара 2011. године, изашао је тендер за 

изградњу првих пет електрана у близини обале, очекује се да имају капацитет од 3 

гигавата.  

 

Табела бр.2 – Капацитет енергије ветра у Француској у мегаватима од 2003.до 2012.год. 
 

Година 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003. 
Капацитет 
енергије 

ветра 
7.196 6.800 5.660 4.492 3.404 2.454 1.567 757 390 257 

 
Извор: en.wikipedia.org/wiki/Electricity_sector_in_France#Nuclear_power 

 
У многим аспектима, Француска је идеална земља за развој енергије ветра. Са 

обале на енглеском каналу, Атлантског океана и Средоземног мора, Француска има 

територију којој посебно погодује близина обале за развој енергије ветра. Налази се на 

трећем месту по величини ресурса ветра у Европи, после Немачке и Велике Британије.  

                                                 
34 Подаци су преузети са сајта en.wikipedia.org/wiki/Electricity_sector_in_France#Nuclear_power 23.10.2015. 
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Француске копнене ветроелектране имају укупни капацитет од преко 8.000 

мегавата. Једна турбина на ветру састоји се од великог броја софистицираних склопова 

који трансформише механичку енергију ветра у електричну енергију. Мала или домаћа 

енергија ветра се користи од стране приватних лица који инсталирају турбине у свом врту. 

Домаћи ветрогенератори имају капацитете мање од 36 киловата, у распону од 10 до 35 m, 

и имају укупни пречник од 2 до 10 m. Ове инсталације су посебно корисне када се 

комбинује са фотонапонским уређајима за складиштење енергије, за напајање изолованих 

подручја која нису прикључена на електричну мрежу.35 

 

2.2.2.2.8. Eнергија биомасе 

Биомаса настаје као природни процес фотосинтезе, а чине је дрво, трава, биљни и 

животињски отпад, технолошки отпад у индустрији уља, итд.  Историјски гледано до 19. 

века и проналаска фосилних горива (угаљ, нафта, плин) ово је било примарно гориво. 

Енергија која се добија из биомасе користи се као топлотна или топлотно-механичка. 

Постоји много разлога за већу употребу биомасе као погонског горива, неки од њих су: 

независност од  увоза скупе нафте, изузетно ниска емисија штетних гасова, национална 

енергетска независност, велике залихе, очување резерви фосилних горива. 36 

Електране на биомасу ће смањити потрошњу фосилних енергија док користе 

нуспроизводе добијене из дестилације високог уља. Оне користе 150.000 тона годишње 

биомасе, смањење емисије угљендиоксида за 20.000 тона годишње.  

Француска је други највећи произвођач и потрошач обновљиве енергије  у 

Европској унији. У 2011. години, производња електричне енергије из обновљивих извора 

енергије  представља 13.1% Француске производње електричне енергије. 

Биомаса је водећи обновљиви извор енергије који се кориси у Француској (52% 

друга у Европи после Немачке) испред енергије ветра и соларне енергије. Котлови се 

снабдевају из нуспроизвода од дрвета и са отпада од производње папира и биогорива. 

Хидроелектране овог типа су у Француској у употреби још од 1920. године. Међу 

циљевима националне енергетске политике је да се подигне од 15% до 21% удела 

националне електричне потрошње из ветар, биомасе и хидроенергије и 2015. године да се 

постигне повећање од 50% у производњи топлоте из обновљивих извора.37 

                                                 
35

Подаци преузети са сајта www.enr.fr/userfiles/files/Annuaires/Windustry-France-Annuaire-de-lindustrie-

%C3%A9oli.pdf  23.10.2015. 
36 Подаци преузети са интернет сајта bs.wikipedia.org 27.10.2015. 
37 Подаци преузети са интернет сајта 

ressources.campusfrance.org/catalogues_recherche/recherche/en/rech_energies_en.pdf 

https://bs.wikipedia.org/wiki/Fotosinteza
https://bs.wikipedia.org/wiki/19._vijek
https://bs.wikipedia.org/wiki/19._vijek
http://www.enr.fr/userfiles/files/Annuaires/Windustry-France-Annuaire-de-lindustrie-%C3%A9oli.pdf
http://www.enr.fr/userfiles/files/Annuaires/Windustry-France-Annuaire-de-lindustrie-%C3%A9oli.pdf
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2.2.2.2.9. Eнергија плиме и таласа 

Енергија мора је потенцијална енергија садржана у водама океана и мора а која се 

на различите начине може конвертовати у топлотну и/или електричну енергију и на тај 

начин користити за потребе људи. Енергија мора се јавља у три основна облика и то као: 

 енергија таласа, 

 енергија плиме и осеке, 

 унутрашња енергија мора. 

Таласи настају деловањем ветра, а ветар деловањем Сунца.  Енергија таласа 

сразмерна је квадрату висине таласа и обрнуто сразмерне временском размаку између две 

амплитуде. Енергија нагло опада са дубином, па на дубини од 20 m износи само 20% од 

енергије непосредно испод површине, а на дубини од 50 m само око 2% од енергије 

непосредно испод површине. 

Плима и осека су последица деловања Сунца и Месеца на воду у океанима. 

Амплитуда плиме и осеке зависи од међусобног положаја Сунца, Месеца и Земље.  За 

енергетско искоришћавање плиме и осеке потребно је одабрати погодно место на обали, 

на којој је велика амплитуда плиме уз могућност изолације дела морске површине 

(изградњом преграде) ради стварања акумулационог басена. Најједноставнији начин 

коришћења постиже се уградњом турбина које раде само у једном смеру струјања воде. 

Тада се осим турбине у преграду уграђују и запорница.38 

Највећа електрана која функционише уз помоћ плиме ( и једина у Европи) се 

налазаи у северној Француској, на естуару реке Ранс у канал Ламанш. Отворена је 26. 

новембра 1966. године. Разлог зашто је изабрана река Ранс је због великог опсега плиме; 

заправо има највећи распон плиме у Француској. Она има просечан опсег плиме од 8 m 

између ниске и високе плиме а иде и до 13.5 m. Она снабдева 0.012% тражње енергије 

Француске. 39 

Када надолази плима вода је већа на страни мора него на ушћу, због тога вода тече 

са мора кроз турбин у ушће реке Ранс. Када плима престаје, турбине које су инсталиране у 

хидроелектрану Ранс имају способност да произведу енергију у оба смера. Ова 

хидроелектрана је дуга 750 m и 13 m висока. Максимални капацитет термоелектране је 240 

мегавата. Један од главних недостатака у вези енергије плиме је да то није стални извор 

                                                 
38 Подаци су преузети са сајта sr.wikipedia.org 28.10.2015. 
39 Подаци су преузети са сајта www.thegreenage.co.uk/cos/rance-tidal-power/ 28.10.2015. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.thegreenage.co.uk/cos/rance-tidal-power/
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електричне енергије. Постоје две плиме и осеке дневно, када је опсег плиме максималан, 

капацитет генерисања ће бити  на максимум, али постоје тренуци када је ниво воде на обе 

стране прилично једнак, тако да тада нема никакву моћ. Предност енергије плиме и самим 

тим и електране је то да  је овакав извор енергије потпуно предвидљи.  

Услед изградње Ранс електране морало се ушће потпуно осушити, то је утиццало 

на локалну животну средину, међутим 10 година касније су вршена истраживања 

подземног тока реке Ранс, дошло се до информација да ушће поново има богат и 

разноврстан водени живот. Изграђена је пропусна брана како би бродови што лакше 

прелазили овај део реке и омогућавају прилично лак прелаз са једне на другу страну за све 

водене животиње.  

Што се тиче енергије таласа, потписани су бројни споразуми развоја овог типа 

обновљиве енергије. Као део споразума компанија која је главна на овом типу 

истраживања обавезала се да ће развити 1.5 мегавата енергије таласа. Количина енергије 

коју генеришу таласи је мала (1 ват по квадратном метру годишње, или 200 пута мање од 

директне сунчеве енергије), али се множи великом површином коју нуди океан и из које је 

та енергија узета. У Француској, потенцијал је око 40 теравата/час годишње. 

 

2.2.3. Пољопривредни и шумски потенцијали 

2.2.3.1. Пољопривредни потенцијал 

 
Најплоднија су тла на лесу, глини и лапорцу. На Атлантској обали и у брдима тла 

су понегде испрана, кисела и скелетна. На кречњацима Провансе и Лангдока раширена је 

тера роса (црвеница).40  

Коришћење земљишта: oбрадиво земљиште 33.40%, стални усеви 1.83%, oстало 

64.77% (2007. година), наводњавано земљиште 26,420 km² (2007. година).41 

Пољопривреда располаже са 200.000 km² обрадивог земљишта. Оно је на 

територији Француске неједнако расподељено. Северни део тј. Париски басен и 

Арморикенски масив, област севера и Алзаса располажу са 65% обрадиве земље, 85% 

пашњака и 45% природних ливада. У овој области одгаја се 2/3 рогате стоке француског 

сточног фонда. Поред површине које ове области располажу оне имају и према саставу 

земљишта најповољније природне услове за житарице и сточну храну. Надаље, 

унутрашња Фландрија, Ено, Камбрезија, Пикардија, платои Ил д’Франса и Горње 

                                                 
40 Натек, К., Натек, М., цит. дело. 
41 Подаци су преузети са сајта sr.wikipedia.org 28.10.2015. 



 

 35 

Нормандије, искоришћавају око 40.000 km²  погодне земље за обраду. То је углавном 

географска база француске пољопривреде. Остатак француског северозапада нема тако 

добру земљу као предходна област, међутим на североистоку се издваја Доњи Алзас, који 

има врло добру земљу баш за пољопривредну производњу. 

Јужна половина Француске, у првом реду планинске обасти Централног Масива, 

Јура, Алпи и Пиринеји, пружају ограничене могућности за земљорадњу ( 30% у 

Централном масиву, 20% у Јури, 15% у Алпима и Пиринејима). У овим областима 

географски услови су врло наклоњени одгајивању стоке. Простори који могу да се користе 

у ту сврху обухватају 15.700 km²  ливада и пашњака у Централном Масиву, 4.000 km²  у 

Јура, 10.000 km²  у Алпима и 5.000 km²  у Пиринејима. Јаке зиме не допуштају 

искоришћавање пашњака преко целе године, али зато у летњој сезони они пружају обилну 

сточну храну. Најразвијеније области у сточарству представљају Савоја са 500 грла на 100 

ha пашњака и Калвадос, где на истом простору долази 1.100 до 1.200 грла.  

Југ Француске, са каменитим земљиштем, располаже недовољним обрадивим за 

житарице. Ту обрадиво земљиште обухвата 60% од целкупног земљишта, а на Корзици 

само 40%. Са друге стране, такво земљиште и клима врло су подесни за гајење винове 

лозе. Француска, дакле, располаже са 200.000 km²  земљишта које може да се користи за 

житарице и друге културе: 2/3 тога земљишта налази се у северној половини Француске, 

одакле се добија и 3/4 националне жетве. Јужна половина Француске пружа могућност за 

сточарство, а крајњи југ за виноградарство и воћарство. Једном речи, природни услови 

земљишта и климе пружају могућност за високи развој земљорадње и сточарства. У 

погледу сточарства она има најбоље услове у Европи.42 

  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. 

Субвенције за пољопривреду Европске уније Француској се смањују последњих 

година, а 2007. су износиле око осам милијарди евра. Исте године, Француска је продала 

пољопривредне производе у вредности од 33.400.000.000 евра. Пољопривреда је према 

томе важан део француске привреде: 3.8% активног становништва је запослено у 

пољопривреди, док је у 2005. прехрамбена индустрија чинила 4.2% БДП-а.43 

Капитализам који је у прошлости захватио Француску, разбио је феудалне односе и 

преобратио кметове у индивидуалне сопственике. Одатле су настала многобројна ситна и 

                                                 
42 Ђурић, В., Петровић, Р., цит.дело. 
43 Подаци су преузети са сајта sr.wikipedia.org 28.10.2015. 
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мала газдинства још у 18. веку. После  Првог светског рата француска пољопривреда је 

ушла у хроничну развојну кризу која се нарочито заоштрила привредном кризом 1929/33 

године. Најбољи пољопривредни региони били су ратом теже оштећени, а ситна и мала 

газдинства су се пролетаризовала, крупна су ојачала, заоштрило се “бежање са села” итд. 

Сем тога, прекоокеанска пшеница обарала је унтрашње тржишне цене, обрада земље у 

ситним и малим газдинствима губила је све више рентабилност, док су цене индустриске 

робе биле на високом нивоу. Француски капитал увлачио је у своју кредитну мрежу све 

већи број газдинства, а монополистичке компаније продавале су свјоје производе по 

високим ценама – све је то појачавало неквалитетну размену, а самим тим и експлоатацију 

села.  

Целокупна пољопривредна површина према облику својине дели се на приватни, 

државни и самоуправни сектор: на приватну својину отпада око 87%, на државну 4%, а 

самоуправну 9%.  

Од 1998. године oко 11.800.000 ha (29.100.000 ha) површине фармa које се користе 

као обрадиво земљиште је под годишњим усевима, са још 228.000 ha (563.000 ha) у 

сталним усевима. Било је 735.000 газдинстава у Француској 1995. године, од којих се само 

454.000 управља са пуним радним временом пољопривредника. Од 1950, број фарми је 

опао и величина индивидуалних газдинстава је повећан. До 1983. било је око 1.130.000 

фарми, у поређењу са 2.300.000 у 1955., а просечна величина газдинства је око 26 ha (64 

ha). Просечна величина газдинства је порастао на око 50 ha (124 ha) у 2000. години. Због 

француског закона предвиђена су једнака права наследства, традиционално велика 

пољопривредна земљишта подељена су на мала пољопривредна земљишта. Један од 

главних циљева послератних планова за унапређење руралних предела био је 

консолидација ових преко препарцелације. Таква консолидација такође подстиче раст 

механизације. У 1998. било је 1.270.000 трактора (четврта у свету, после САД, Јапана и 

Италије) у поређењу са 100.000 у 1948., и 1.327.900 у 1974.години.44 

Француска је шести по величини пољопривредни произвођач у свету и водећи 

пољопривредна снага ЕУ, чини око једне трећине укупног пољопривредног земљишта у 

ЕУ. Француска је други највећи пољопривредни извнозник на свету после Сједињених 

Америчких Држава. Француска такође обезбеђује извоз пољопривредних производа у 

многим сиромашним афричким земљама (укључујући и својих бивших колонија), који се 

суочавају са озбиљним недостатком хране. Пшеница, говедина, свињетина, живина, и 

млечни производи су главни извоз.45 

 
                                                 
44 Подаци су преузети са сајта www.nationsencyclopedia.com 28.10.2015. 
45 Подаци су преузети са сајта sr.wikipedia.org 28.10.2015. 

http://www.nationsencyclopedia.com/
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2.2.3.1.1. Пољопривредна производња и њен географски 

размештај 
 

Пољопривредна производња – Пре Другог светског рата Француска је заузимала 

највидније место у европској пољопривредној производњи. Две основне карактеристике 

француске пољопривредне производње су разноврсност производа и неправилан 

размештај, тј. отсуство плана реонизације.  

Од житарица у Француској производњи значајно место имају пшеница, овас, 

јечам, раж а много мање место кукуруз и хељда: са неким од ових производа (то је 

нарочито случај са пшеницом) она излази  и на спољно тржиште. За разлику од житарица, 

индустриске културе су после Другог светског рата појачане и у погледу засејане 

површине, и у погледу обима производње. У категорији житарица, која укључује меке 

пшенице Француска води у ЕУ. У 1999. години род пшенице износила 37.009.000 тона и 

јечам, 9.548.000 тона. Остали износи (у тонама) укључен и зоб 550.000; кукуруз, 

15.628.000; шећерна репа, 32.776.000 води у ЕУ иако пета у свету ; и семе сунцокрета, 

1.871.000 тона, са 4.100.000 тона производње, Француска такође има водећу позицију  

уљарица у ЕУ. 

 Житарице и извоз брашна, повећао се за 12%, износио је 36.000.000.000 франака. 

Подручје Париског басена је извор пшенице, док пиринач долази из наводњавања поља у 

делти Роне. Северна Француска се одликује великим фармама пшенице. Потражња за 

шећером  нагло је опао на светском тржишту за око 8% у 1999.години.Укупан приход из 

извоза добијен у овој категорији је 11.000.000.000 франка.46 

Воћарство је изразито специјализовано и развијено у првом реду у Бретањи и 

Нормандији (јабуке), околини Нанта, Алзасу и у долини Лоаре (јабуке, брескве, крушке, 

кајсије, шљиве, јагоде). Значајна је производња јужног воћа у средоземном делу, пре свега 

на вештачки наводњаваним површинама, у доњем делу долине Роне, дуж Гароне и на 

Корзици. Главне културе су мандарине, наранџе и маслине. Посебно место у Франуској 

пољоприреди заузима воћарство односно виноградарство. На светском плану Француска 

се јавља као један од највећих произвођача. Она је после Италије други највећи 

произвођач грожђа (6.800.000 тона) и вина на свету. Заузима друго место у ЕУ и свету по 

производњи својих високо популарних сорти вина, са 5.300.000 тона. Под виноградима се 

налази 901.000 ha.  Главна виноградарска подручја су Шампања, Бургундија, Алзас, 

Аквитанија и суседне покрајине – Бордо и Медок, долина Лоаре, Лангдок, Русијон, долина 

Роне и Прованса.  Изражена је разлика између признатих марки врхунских вина  са 

                                                 
46 Подаци су преузети са сајта www.nationsencyclopedia.com 28.10.2015. 

http://www.nationsencyclopedia.com/
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контролисаним пореклом, која се успешно продају широм света и јефтиних стоних вина са 

великим тржишним вишковима. Важна је и производња жестоких пића , нпр.у граду 

Коњаку и у покрајини Армањаку у Аквитанији, затим ликера. Према бројевима 

Министарства, вредност извоза алкохолних  пића достигла је 56.600.000.000 франака у 

1999. Овај износ забележио је пораст од 6% у односу на претходни период. 

Сточарство заузима важно место у француској пољопривреди. Није за 

потцењивање њена улога ни у светској производњи. Скоро половина прихода са фарми у 

Француској генерише сточарство, а друга половина је допринос усева. Говеда су углавном 

гаје на северу и западу; оваца и коза, пре свега на југу и истоку. Млечни производи, 

свињетина, пилетина су концентрисани у западном региону, производња говедине се 

налази у централној Француској. Главне гране сточарства су говедарство (19.520.000 

грла), узгој свиња (15.060.000), живинарство (261.000) и овчарство.  

Квалитет стоке је добар у Нормандији, Бретањи, Савоји. Број свиња креће се 

годишње између 60.000.000 и 70.000.000,  број коња око 2.500.000 и 3.000.000. Пад је 

нарочито забележен код оваца. Своју унутрашњу потрошњу углавном задовољава, а јавља 

се у извозу са нешто конзервираних сточних производа, посебно са сиревима. Месо и 

остали животињски производи доживели смањење од 7%, али су и даље вредности 

28.000.000.000 франака. Млечни производи такође претрпела губитак од 2% удела на 

светском тржишту, стварајући 24.000.000.000 франака. 

 Француска је на другом месту у ЕУ по производњи млека, у укупном износу од 

23.300.000 тона. Француска је главни извор меса и телетине у ЕУ са 1.815.000 тона. Оно 

што је познато као "болест лудих крава" (болест први пут откривена у британској 

говедини која изазива смрт) створила је раздор међу европским земљама, посебно када је 

Француска забранила улазак британске говедине у земљу. 

Риболов не доприноси Француској економији у поређењу са пољопривредом на 

националном нивоу. Према подацима објављеним од стране Министарства пољопривреде, 

производња рибе у 1998. години достигла је скоро 600.000 тона, што је благи раст од 1.5% 

у односу на претходну годину. Извоз у сектору пада далеко иза увоза, стварајући 

трговински дефицит у рибарству што је више него двоструки извоз. Међутим, Француска 

и даље спада међу двадесет држава у свету у укупној производњи рибе. На локалном 

нивоу, риболов игра важну улогу у областима као што су Нормандија и Бретања, на југу 

обале Атлантика, и Медитерана. Конкарно, Боулоњ-сур-мер Лорен, и Ла Рошел су главне 

риболовне луке Француске. Главни рибарски центри су Булоњ, Фекан, Дијеп и Лоријан – 

сви на западу Француске. 

Географски размештај пољопривреде – Размештај пољопривредне производње 

може да се изврши на следећи начин:  
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1. Област великих равница, где је основна култура пшеница. Ту долази Север, 

Пикардија, Тијераш, Севрна Шампања, Ил д’Франс, 

2. Источна област поља са местимичним шумама, 

3. Област шумарака са специјалним одгојем стоке. Ту долази Нормандија, 

4. Област шумарака (честара) са мешовитим културама и сточарством, ту долазе 

Бретања, Центар – Запад, Аквитански басен, 

5. Средње планинска област Центра, 

6. Планине истока, где долази Јура и Северни Алпи, 

7. Област са специјалним културама, то је Средоземни југ.  

 

Област великих равница – у овој области састав земљишта је погодан за 

земљорадњу. Ту се земља рационално обрађује. Гаји се пшеница, кромпир, лан, дуван, 

хмељ, шећерна репа. Стока се гаји стајски за млеко, бутер и месо. Север је област са 

највишим приносом пшенице. На 5% целокупне површине Француске намењене култури 

пшенице, овде се добија 9% целокупне француске жетве. Ова област је база за шећерну 

репу, а исто тако она даје и највећи принос кромпира. Најзад, она се убраја у главне 

области за гајење крупне стоке. 

Пикардија је плато од 150 – 200 m висине. Земља је овде плодна и служи за културу 

пшенице и шећерне репе. Бос је просторни плато јужно од Париза између Сене и Лоаре. 

Доњи слојеви земље су кречњаци а горњи су покривени релативно плодном земљом. Ту 

успева пшеница, шећерна репа, јечам, оваас и крмно биље. Брије се одликује гајењем 

стоке и земљорадничким културама. Најзад, Северна Шампања са чувеним виноградима 

из којих се добија чувено шампонизирано вино. Развијене су и повртарске културе.  

Источна област поља са местимичним шумама: мада је овде земља по свом 

саставу нешто слабија него у предходним областима и ту се местимично са успехом 

култивише пшеница. Гаји се доста и стока.  

Лоренски плато искоришћава се за крмно биље, а на пашњацима се гаји стока, 

нарочито за млеко,а затим долазе свиње и нешто оваца.  

Вогези, као планински крај, местимично пружају могућности за земљорадњу. Ту је 

доста развијено сточарство, на обронцима култивише се винова лоза и шљива. Алзашки 

плато је добрим делом под воћнацимаи виновом лозом, (позната су вина траминер, 

ризлинг, силванер идр.). 

Најпогоднију земљу има Доњи Алзас. Ту се постиже доста добра жетва пшенице, 

шећерне репе, јечме, па и хмеља.  

Област шумарака са специјалним одгојем стоке, овде најзначајније место припада 

Нормандији. Ова област има ветровиту и влажну климу, добро је развила сточарство и 
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нешто мање свињарства. Сем тога, има и воћњака, посебно јабука, али пашњаци 

доминирају. 

Област шумарака са мешовитимкултурама и сточарством. Бретања је сточарски 

крај са другом расом рогате стоке него Нормандија. Ту је знатна производња млека ( 

производи се познати сир камамбер ).  

Мен,  Анжу, Вандеја, Поату, Доњи Лимузин, Шаранте имају само местимично 

плодну земљу, мада се већим делом те области посвећују за житарице, винограде, 

повртарске културе и сточарство. Значи са мешовитом пољопривредом.  

Аквитен има топлу ветровиту климу са културом кукуруза, нешто пшенице, затим 

стоке, посебно свиње. Уз то гаји се винова лоза, воће, дуван, кромпир. Најплоднија област 

је долина Гароне, (област Бордоа истиче се познатим винима – Медок, Сотерн, Сен 

Емилијан).  

Да споменемо овде и Пиринеје, масивини планински ланац са две трансверзалне 

долине, нешто погодне за пољопривреду. На западу су области Баска и Беарне, а на истоку 

Русијон. Остале области су сточарске са развијеном производњом сира. Има нешто 

кукуруза, крмног биља, пшенице итд.  

Средње планинска област Центра. Ова област је претежно сточарска. Она 

располаже са 2.500.000 рогате стоке ( око 17% укупног броја); 2.000.000 оваца ( око 25%); 

1.500.000 свиња (око 25%). Главне области за гајење крупне стоке јесу Лимузин, Шароле, 

Морван, Оверња и Велеј. У Лимузину и Шаролеју гаји се стока за месо, а у Оверњи и 

Велеју за млеко. Овце се подижу у јужним сувим областима посебно у Косу. Познати су 

сиреви Кантан, Рокфор и др. 

Планинска област Истока. У Јури преовлађују шуме и пашњаци, где се гаји стока, 

а на платоима и житне структуре. Ту се нарочито експлоатишу шуме. Од сточних 

производа истичу се разнр врсте сирева (ементаалер, Конте итд.). 

У Алпима се разликују Преалпски масиви  и Интераалписке долине. У првој 

области гаји се стока као у Јури, а у другој области пшеница, дуван, воће.  

Испред Јуре и Алпа протеже се долина Роне и Соне, тзв. Протанијенска Бразда. Ту 

се култивишу пољопривредне културе и подиже стока, а посебно крмно биље, шећерна 

репа, пчеларство и живинарство.  

Средоземни југ – овде су Прованса и  Корзика сачувале старе средоземне културе у 

првом реду винову лозу, маслину и бадем. Посматрана област је највећи производјач 

стоних вина у Француској. Она остварује око 50% укупне производње ове врсте вина у 

Француској. 
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2.2.3.2. Шумски потенцијал 

 
Шумски ресурси обезбеђују биолошке предуслове здравијих услова животне 

средине, а у економском делу представљају основу за дрвну индустрију. Такође, 

обезбеђују сировине за  обн ов љ и в е  и  еколошки  здрав е  п рои зв оде ,  и мају 

улогу у екон омском  разв о ју,  али  и  глобалном окружењу угљеника и  

водном билансу. Шуме су битне и  за еколошке, заштитне,туристичко рекреативне, 

здравствене, културне и друге услуге. 

У већем делу Француске природну вегетацију чини листопадна шума, иако је у 

нижим пределима скоро у потпуности искрчена. На киселим тлима Бретање и Нормандије 

расту деградиране храстове, букове и јелове шуме. У планинским пределима листопадне 

шуме прелазе у четинарсске шуме јеле, смреке, бора и арише. Шумска граница је на рубу 

Алпа на надморској висини од 1.800 m, усредишњим деловима до 2.500 m, а у Пиринејма 

око 2.300 m. У средоземном делу Француске зимзелене шуме још су у антици 

деградиранеу макију и гариг. Шуме покривају 27.3% поввршине, од чега 36% 

четинарских, 31% храстових. У државном власништву је 12% шума, највише их има у 

Вогезима, Јури, Централном масиву, Алпима, Пиринејима, и у покрајини Ландесу  на 

југозападу  ( вештачки засади бора за индустрију папира). У Прованси, на Корзици  и у  

Лангдоку  узгаја се храст плутњак.47 

Шуме Француске су цењене и из економских и еколошких разлога. Национална 

Шумарска служба, основана 1966. године, је одговорна за управљање шумама у земљи. Од 

1850. до 1900. године дошло је до велике кампање пошумљавања, а од 2001. године, око 

27%  површине Француске је покривено шумама, што је чини трећом најшумовитијиом 

земљом у ЕУ. Две трећине шума заузимају листопадно дрвеће, а остатак су четинари. 

Шуме у Француској су забележиле пораст за 35% у односу на 1945.годину. Површина под 

шумама бележи континуирани пораст за око 30.000 ha годишње. Близу 4.000.000 људи у 

Француској су власници површина под шумама. Успон у дрвној индустрији се приписује 

обнављању активности у грађевинарству. 

 
 
 
 
 

                                                 
47 Натек, К., Натек, М., цит. дело. 



 

 42 

ЗАКЉУЧАК 
 

Фактори који утичу на привредни развој су многобројни. Неки фактори имају већи, 

док други имају мањи утицај на развој привреде. Колико одређени фактор утиче на 

привредни развој зависи и од различитих околности. У једном периоду природни ресурси 

били су сматрани за најбитнији фактор привредног развоја. Временом се схватило да је 

развој привреде, међународне сарадње и интеграција напредовао, тако да данас свака 

земља може имати приступ готово свим ресурсима.  

Француска привреда припада скупу најразвијенијих земаља света. У свим 

привредним делатностима остварен је висок степен развијености. Француска економија се 

састоји од развијеног приватног предузетништва и знатног али опадајућег државног 

власништва. Велике површине обрадиве земље, примена најновије технологије и 

субвенције учиниле су Француску водећом пољопривредном силом Западне Европе. 

Влада и даље врши знатан утицај на кључне сегменте инфраструктуре. Има већинско 

власништво у железничким, енергетским, ваздухопловним и телекомуникацијским 

компанијама.  

Француска је била вековима једна од најзначајнијих пољопривредних центара у 

Европи. Тренутно, Француска и даље води у Европи у пољопривреди, после Русије. Са 

око 730.000 газдинстава, око 7% радне снаге запослено је у пољопривреди или сличним 

секторима као што су риболов или шумарству. Хемијска индустрија је кључни сектор за 

Француску, помажући да развије друге производне активности и доприноси економском 

расту. Према Међунарпдном монетарном фонду, у 2013. години, Француска је била на 

свету 20. земља по БДП по глави становника са $ 44.099 по становнику. 

Француска је доживела стагнацију раста између 2012. и 2014. године, са привредом 

расте за 0% у 2012. години, 0,8% у 2013. и 0,2% у 2014. години. Француска је светски 

лидер у нуклеарној енергији, она чини 78.1% производње  електричне енергије у земљи. 

Због тешких улагања у нуклеарну енергију, Француска је најмањи емитер угљен-диоксида 

међу седам већих индустријских земаља у свету.  

Економска разлика између француских региона није толико висока као у другим 

европским земљама попут Велике Британије, Италије или Немачке, а већиа него у 

земљама попут Шведске или Данске, или чак Шпаније. Најбогатија и друга по величини 

регионална економија у Европи је Ile-de-France (регион који окружује Париз). 
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