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1. УВОД 

 
Природни услови су фактор привредног развоја једне државе. Њихов утицај 

на привредни развој зависи од нивоа развијености привреде једне државе. Уколико 

је ниво развијености већи и утицај природних услова као фактора привредног 

развоја је нижи и обратно. Природни ресурси играју важну улогу у развоју 

привреда већине држава у савременом свету. Они су опште добро и заједничко 

богатство. У условима светске енергетске и сировинске кризе долази до пораста 

значаја природних ресурса за динамику производње сваке националне економије. 

Природно окружење представља извор природних ресурса који су потребни за 

развој производње, достављајући привреди потребне сировине и енергију.  

Привреда једне државе може да оствари значајан развој и раст и откривањем 

енергетских ресурса и минералних сировина на својој територији, што најбоље 

показује пример Норвешке. Комплексном анализом природних услова неког 

простора може се утврдити оптимална намена одређене територије, а да би се та 

анализа успешно спровела неопходно је познавање интензитета природних процеса 

који делују на тој територији. То значи да анализа природних услова подразумева 

њихово тренутно стање које је настало као синтеза деловања природних и 

антропогених процеса. 

Шпанија је у периоду Франкове диктатуре у почетку имала изразито 

затворену, ка домаћој потрошњи орјентисану привреду, са веома важном улогом 

државе. Увођењем тзв. стабилизационог плана ( 1959. год. отварање тржишта за 

стране улагаче, поједностављивање увоза, развој туризма, укључивање у OECD 

1960. ) почео је период наглог привредног успона ( тзв. шпанско привредно чудо ) у 

којем је БДП престигао годишњу стопу раста од 7%. У периоду нафтне кризе ( 1973 

– 1974 ) и политичке нестабилности после Франкове смрти привредни успон се 

претворио у рецесију, а због пропасти многих предузећа повећала се 

незапосленост.  

Период прилагођавања пре уласка у Евро зону временски се поклапао са 

деловањем социјалистичке владе Фелипеа Гонзалеса ( од краја 1982. год. ) тада је 

спроведена широка реорганизација привреде из радно интензивних делатности у 

капиталски интензивне, приватизован је велики део државних предузећа, обуздана 

је инфлација и смањен је прорачунски дефицит, пре свега увећањем пореза. 

После 1986. год. привредни раст Шпаније углавном је изнад просека Евро 

зоне, пре свега због повећања извоза и прихода од туризма. Туризам се између два 

светска рата почео развијати у атлантском приморју, ближе Француској, а касније 

се пренео и на остале делове државе. Шпанија располаже са преко 16 000 

туристичких постројења, 2005. год. посетило ју је око 58,6 милиона страних 

туриста. Туризам је за време шпанског привредног чуда био најважнији извор 

девиза , а и данас остварује више од 10% ДБП. 

Велики проблем Шпаније остаје велика незапосленост која је 2003. год. 

износила 11,3%. Више од 30% запослених има посао само на одређено време. 

Државном прорачуну, осим издатака на незапослене ( иако више од трећине 

незапослених не прима никакву државну помоћ ), прете и велики издаци за пензије, 
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и то делимично због реалног увећања пензија, а делимично због брзог старења 

становништва.
1
 

Шпанија је постала чланица Међународне банке за обнову и развој – 

Светске банке 1958. год. Такође, Шпанија је и члан Међународног удружења за 

развој ( IDA ), Мултилатералне агенције за гарантовање инвестиција ( MIGA ), 

Међународне финансијске корпорације ( IFC ) и Међународног центра за решавање 

инвестиционих спорова ( ICSID ).
2
 

 

Овај рад се састоји из три дела. У уводном делу представљене су основне 

одлике привреде Шпаније и њен развој кроз историју. У  другом делу рада 

наведени су основни фактори који имају велики утицај за привредни развој једне 

државе. Као најзначајнији фактори развоја привреде издвајају се: природни услови, 

становништво, капитал и техничко – технолошки прогрес. У трећем делу овог рада 

посебна пажња посвећена је природним условима и њиховом утицају на привредни 

развој Шпаније. Као најважнији природни фактори истичу се : географски положај, 

минерални потенцијали, водни и енергетски потенцијали, пољопривредни и 

шумски потенцијали.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 K.Натек, M. Натек, „Државе света“, Младинска књига, Београд, 2005. 

2
 www.worldbank.org 10.2015. 
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2. НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ФАКТОРИ РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ 

 
Привреда, у најширем смислу представља део ( подсистем ) сваког друштва. 

Њена основна функција је стварање материјалних добара, којима се задовољавају 

разноврсне потребе друштва. Привреда је означена као један од најсложенијих и 

самим тим, за управљање најкомпликованијим делом друштва.
3
 

Степен развоја привреде опредељује степен развоја једног друштва. 

Резултати развоја привреде се прате и оцењују коришћењем посебних 

макроекономских категорија (друштвени производ, национални доходак, 

запосленост, инфлација, стабилност валуте и др. ).
4
 

Као најзначајнији фактори развоја привреде издвајају се: природни услови, 

становништво, капитал и техничко – технолошки прогрес. 

 

 

2.1 Природни услови 

 
Развој привреде сваке земље, у великој мери, је одређен природним 

условима који се јављају као општи услови развоја. Природни услови се односе на 

климу, рудно богатство, пољопривредни, шумски и енергетски потенцијал итд. У 

те услове, најшире посматрано спада и географски положај. Свака земља у ствари, 

има одређене карактеристике: с ким се граничи, коју површину има, какав јој је 

географски положај у односу на друге земље и слично.
5
 

 Природни ресурси су природна богатсва – биљни и животињски свет, 

ваздух, вода, земљиште, руде, метали, нафта и сл. Развој технологије омогућио је 

човеку лакше и брже искоришћавање околине, али и брже исцрпљивање природних 

ресурса.  

Природни ресурси обухватају две велике групе. Прву групу чине основни 

природни ресурси који су неопходни за опстанак и развој живота на планети, као 

што су атмосфера, земљиште, површинске и подземне воде, биолошки системи 

земље и сл. Другу групу чине ресурси који се користе за развој и напредак људске 

културе и цивилизације, односно за обезбеђивање просперитета људског друштва. 

Експлоатишу се и прерађују у производним процесима. 

Уобичајена подела природних ресурса, код нас и у свету је подела на 

исцрпиве и неисцрпиве, док се исцрпљиви деле на обновљиве и необновљиве.  

Обновљиви ресурси су они природни  ресурси који се троше спорије него што се 

регенеришу. Обновљиви ресурси укључују ваздух, воде и биомасу. Ипак, неки од 

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

4 
Н. Аземовић, В. Стефановић, „Национална економија“, Природно-математички факултет, Ниш, 

2011. 
5
 З.М. Аранђеловић, Ж. Глигоријевић, цит. цело 
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њих могу постати необновљиви, уколико се троше брже од циклуса обнављања,  

као подземне воде на пример. Обновљивим ресурсима припадају и дрво и кожа. 

Необновљивим ресурсима сматрају се природни ресурси који не могу поново 

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

метали, разне врсте камена, уран и други минерали и материјали. 

Класификација природних ресурса у Европској унији обухвата поделу на 

исцрпиве и неисцрпиве, а у оквиру сваке од њих издвајају се обновљиви и 

необновљиви. Неисцрпљиви обновљиви су: дисперговани ресурси ( соларни, вeтар, 

таласи и падавине ) и акумулирајући ресурси ( ваздух и океани ). Неисцрпљиви 

необновљиви ресурси су метали, минерали и земљиште. Исцрпљиви обновљиви 

ресурси су: биолошки ресурси ( шуме, рибљи фонд и биомаса ) и акумулирајући 

ресурси ( слатководни басени, издани и земљиште ). Исцрпљиви необновљиви 

ресурси су: метали, минерали и земљиште. 

 

 

2.2 Становништво 

 
Становништво и радна снага, као његова најзначајнија компонента, имају 

вишедимензионални утицај на развој привреде у свакој земљи и представљају 

најзначајнији фактор развоја.
6
 

Становништво је истовремено и произвођач и потрошач. У улози потрошача 

појављује се целокупно становништво. Оно својим обимом и куповном моћи 

одређује величину домаћег тржишта и тако индиректно утиче на производњу. 

Улога произвођача резервисана је само за један део становништва, а то су 

запослена лица. Свака држава треба да тежи постизању пуне запослености. Према 

подацима из 2013. год. Шпанија је имала 22% незапослених. 

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

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

њихов немерљив значај за економску успешност чини их најважнијим ресурсима 

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

 

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

умне, физичке и друге потенцијале којима располажу; 

 људски ресурси добро укомпоновани и усмерени у правцу тимског концепта 

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

од појединачно остварених резултата; 

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

осталог, зависе и од понашања и мотивисаности менаџера; 

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

креирати, осмишљавати нове производе и слично; 

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

употребом не обезвређују и не смањују, него потврђују и повећавају; 
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 улагање у људске ресурсе је исплативије од улагања у било које друге 

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

новостворене вредности.
7
 

За изучавање привреде  велики значај има изучавање становништва, 

односно његових параметара као што су: бројност, етничка структура, густина 

насељености. Значајно је и изучавање структуре кадрова, миграторних кретања, 

проблема незапослености. 

За становништво Шпаније значајан је бржи раст становништва у 19. и 20. 

веку (1833. год. Шпанија је имала 12 милиона; а 1931. год. 24 милиона становника). 

Све до 1975. год. за Шпанију је био карактеристичан висок наталитет и природни 

прираштај, али истовремено и велико исељавање, прво у Јужну Америку, а после 

Другог светског рата у развијене државе Западне Европе. Наталитет је веома опао 

тек 70 – их година, тако да се раст становништва скоро зауставио, последице тога 

су врло мали удео млађег становништва и брз пораст старијег.
8
 

Првог јануара 2014. год. Шпанија је имала 46, 4 милиона становника. 

Просечна густина насељености је 91,4 становника по km². Мадрид, околина 

Мадрида и обала су најгушће насељене зоне док је унутрашњост знатно ређе 

насељена. Данас око 80% становништва живи у градовима. У старосној структури 

узраст 0-19 година чини 33% популације, узраст 20 – 59 година 50% популације, а 

старијих од 60 година има 17%. Очигледно је да шпанска популација постаје све 

старија, а на то утиче и мали природни прираштај, који износи свега 1‰ ( стопа 

наталитета је 10‰, а морталитета 9‰ ). 

 

Графикон бр 1:  Кретање броја становника у Шпанији у периоду од 2006. до 

2014. год. 

 

 

Извор: http://www.tradingeconomics.com  

 
Шпанија је после САД – а земља која прима највећи проценат имиграната на 

свету. Године 2005. у Шпанију је дошло 38, 6% од укупног броја имиграната у 
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Европској Унији. Имигранти су у највећем броју из ибероамеричких земаља, затим 

из других земаља Европске Уније, Источне Европе и Магреба. 

 

У структури активног становништва највећи број људи ради у услугама 

63%. У индустрији и рударству ради 25%, а у пољопривреди 12% активног 

становништва. 

 

 

2.3 Капитал 

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

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

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

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

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

новца, добара или имовине која се користи ради увећања богатства.
9
 

Капитал се, у економској теорији, различито дефинише, али је чињеница да 

је он један од најважнијих фактора привредног развоја. У физичком смислу, 

капитал представљу средства за рад и предмети рада. 

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

(акумулација). Основни извор акумулације је национални доходак и друштвени 

производ. Поред овога, као један од извора акумулације, често се користе 

инострана средства. Узимање иностраних средстава за акумулацију је нужно, али 

се мора водити рачуна да не дође до презадужености земље. 

Капитал је производни чинилац који је дело човека, резултат његове 

дотадашње привредне активности и укупног економског понашања. У ужем смислу 

и значењу њега чине средства за рад и предмети рада. Реч је о капиталу у физичком 

смислу као скупу материјалних добара која су производ ранијег људског рада и 

која као таква, служе за даљу производњу. Наспрам овако дефинисаног капитала 

налази се радна снага која у производњи један његов део (предмете рада), 

употребом његовог другог дела (средстава за рад), користи за производњу нових 

добара. На тај начин, производња се јавља као својеврсна „сарадња“ рада и 

капитала у креацији нових добара.  

Капитална добра и људски рад се у поизводњи јављају у улози супститута: 

несташицу капиталних добара могуће је надокнађивати људским радом и више од 

тога, могуће је несташицу радне снаге супституисати капиталним добрима.
10

 

 Полазећи од облика испољавања, капитал можемо посматрати као реални и 

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

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

бити у форми различитих финансијских инструмената обвезница, акција, штедних 

улога и др. Капитал се може посматрати и према облицима улагања.  
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Полазећи од улагања капитал моће бити у облику индустријског, 

трговачког, зајмовног, акцијског и земљишног. Индустријски капитал уложен је у 

производњу добара и услуга. Трговачки капитал има улогу да обави функцију 

прометног процеса, односно да омогући тржишну размену добара и услуга. 

Зајмовни капитал омогућује пласман слободних новчаних средстава уз доношење 

добити имаоцу капитала. Акцијски капитал представља нови облик концентрације 

и централизације капитала.
11 

Степен привредне развијености земље је резултат претходних улагања 

капитала у привреду. Он условљава величину друштвеног богатства земље, њену 

производну моћ, могућност економског репродуковања друштва и њен даљи 

развој.Утицај капитала на привредни развој испољава се у форми фиксног и 

обртног капитала. Обртна средства, поред основних средстава, су неопходна за 

нормално пословање и развој привреде. Недостатак и неадекватна структура 

обртног капитала смањује могућност коришћења основних средстава и других 

фактора што негативно утиче на привредни развој. 

 

 

2.4 Техничко – технолошки прогрес 

 
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. 

Технологија представља знање, вештину, начин, средство да се нешто 

уради. Под технологијом се подразумева систематска примена науке и 

организованих знања за извршење одређених задатака у процесу производње и 

свакодневном животу.
 

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 човека.  

Савремени развој привреде и развој индустрије подразумевају уважавање 

техничко – технолошког прогреса и уношење све већег обима квалитетнијих 

средстава за рад и изналажење нових технолошких процеса, који ће убрзати процес 

производње и заменити живи рад. Процес замене живог рада изражава се у сталном 

порасту инвестиција за стварање нових радних места и све интензивнијем кретању 

средстава ка индустријским гранама које производе капитална добра.
12 

Уже посматрано, технолошки развој изражава развојне промене у техници и 

технологији. У ширем смислу технолошки развој обухвата:  

• стални процес усавршавања средстава за рад;  

• усавршавање постојећих и премену нових предмета рада;  

• развој постојећих и примену нових технологија;  
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• усавршавање поступка коришћења постојећих и освајања нових извора 

енергије;  

• усавршавање постојећих и проналазак нових производа;  

• усавршавање организације и метода управљања привредом.
13
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3. ПРИРОДНИ УСЛОВИ – ФАКТОР РАСТА И РАЗВОЈА 

ПРИВРЕДЕ ШПАНИЈЕ 

 
Привредни раст показује извесно текуће повећање материјалне производње 

у једном периоду, а развој показује законите тенденције које се манифестују на 

дужи рок условљено структуром друштвено – економских промена.
14

 

Привредни раст је ужи појам од привредног развоја, јер разој обухвата 

поред раста друштвеног производа, структурне промене у привреди и промене у 

расподели дохотка, које доприносе повећању животног стандарда већине 

становништва. Структурне промене у привреди се испољавају кроз промене 

производне структуре, кроз подизање степена развоја поделе рада и ширење 

производње од примарних ка секундарним и терцијарним делатностима, уз 

повећање броја запослених. 

Најједноставније речено, привредни раст означава квантитативне промене у 

привреди које се најчешће изражавају као раст производње, односно раст 

друштвеног производа и националног дохотка. Привредни развој је шира и 

комплекснија категорија од привредног раста. Привредни развој обухвата и 

квалитативне и квантитативне промене у привреди. Привредни развој подразумева 

процес увећања материјалног богатства друштва праћен променама у структури 

привреде.  

У периоду од 1960. до 2014. год. забележено је велико повећање БДП-а. Од 

рекордно ниских 12,07 милијарди долара 1960. год. до чак 1639,99 милијарди 

долара 2008. год.  У 2012. години, БДП Шпаније је смањен за 1,4%, након повећања 

од 0,4% у 2011., док је стопа инфлације опала са 3,1% у 2011. год. на 2,4% у 2012. 

 

Графикон бр. 2: Укупан  БДП ( у милијардама америчких долара)  периоду 

од 2006. до 2014. год. 

 
Извор: http://www.tradingeconomics.com/spain/gdp 
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У 2014. год. БДП у Шпанији је износио 1,4 милијарди америчких долара. 

Вредност БДП – Шпаније представља 2,27% светске економије. Према подацима, у 

2014. год. је забележен привредни раст од 1,4% , а инфлација – 0,1%.
15 

Природни услови су један од важних фактора развоја привреде једне земље, 

поред становништва, капитала и техничко – технолошког прогреса. У сагледавању 

и издвајању природних ресурса запажа се класификовање различитих група, врста 

и појединачних типова ресурса. У овом раду посебна пажња биће усмерена на: 

 
 географски положај; 

 минералне потенцијале; 

 водне и енергетске потенцијале: 

 пољопривредне и шумске потенцијале. 

 

 

 

 

3.1. Географски положај 

 
Шпанија је уставна монархија ( краљевина ) и јужноевропска земља. Главни 

град је Мадрид, смештен је у централном делу Пиринејског полуострва. Други већи 

градови су Барселона, Валенсија, Севиља, Сарагоса, Малага, Ваљадолид.  Налази 

се у југозападном делу Европе, на Пиринејском полуострву и заузима 85% 

полуострва, заједно са Португалом са којим се граничи на западу. На североистоку 

се граничи са Француском и Андором. Укупна дужина шпанске копнене границе је 

1918 km. Одвојена је од европског дела планинским масивом Пиринеја. Европски 

део Гибралтара такође се граничи са Шпанијом. Северни и северозападни део 

излази на Атлантски океан. Јужни и источни део излази на Средоземно море. У 

саставу Шпаније налазе се и Балеарска острва која се налазе у Средоземном мору и 

Канарска острва у Атлантском океану, затим Сеута и Мелиља,  две енклаве на 

северу Афричког континента са статусом аутономних градова, као и Ливија, 

енклава у Француским Пиринејима.  
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Слика бр. 1: Физичко – географска карта Шпаније 

 

 
 

Извор: http://www.map-of-spain.co.uk 

 
Шпанија се налази у умереној зони, између 43°47'24″ северне географске 

ширине и 36°00'40″ јужне географске ширине, и између 7°00'29″ источне 

географске дужине и 5°36'40″ западне географске дужине. 

Физичко – географске карактеристике донеле су Шпанији атрибуте 

атлантске  и средоземне земље. Северни део Шпаније има атлантско, јужни део 

средоземно обележје, док је централни део планински.   

Са површином територије од 505 957 km² је на 50. месту у свету, а на 4. 

месту у Европи. Њена територија заузима 4/5 полуострва. 
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3.2. Природни потенцијали 

 
Развој привреде сваке државе условљен је природним условима. Природни 

услови односе се на климу, воду, руде, пољопривредни , шумски и енергетски 

потенцијал и сл. 

Шпанија заузима већи део претежно брдовитог Пиринејског полуострва. 

Низије у Шпанији заузимају око 10% површине, док 90% заузимају висоравни и 

планине. Важније низије су : Андалузијска, Арагонска, Валенсијска и Мурсија. 

Према морфолошкој класификацији, основни елементи рељефа су планине и 

равнице. Планине обилују рудним богатством  и енергетским потенцијалима. 

Мeђутим, због морфолошких специфичности планина доста је тешко градити 

саобраћајну мрежу, насеља и привредне објекте. Поред тога планине прелазе 

висинску границу успевања биљних култура па су и могућности за земљорадњу 

ограничене. У планинским пределима за експлоатацију привредних ресурса 

неопходно је градити саобраћајну мрежу. Најпознатији је савремени аутопут испод 

Мон Блана, који је на надморској висини од 1300 m омогућио скраћену везу између 

Шпаније и Француске. Значајан утицај планинског рељефа осећа се и при 

лоцирању индустријских објеката, акумулационих брана и насеља. Он посебно 

утиче на правце њиховог ширења и вертикалну разуђеност. 

Равнице су области интензивне привредне активности и повећане густине 

насељености. Комуникације се због приступачности, урављених облика и других 

рационалности граде у равницама. Долине и превоји спајања и прожимања 

потпомогли су бржи развитак производних снага и преношења економских, 

културних и осталих друштвених утицаја из једних области у друге.
16 

У рељефу Шпаније издвајају се три геолошко – тектонске целине: планине 

Пиринеји, висораван Мезета и Андалузијске планине. У средишњем делу налази се 

Мезета, пространа висораван од палеозојских стена пиринејског масива делимично 

прекривених терцијарним наслагама. Кастиљске разводне планине – Пико де 

Алманзор деле је на северну Мезету, високи плато на надморској висини од 700 до 

900 m и Јужну Мезету. Ова друга обухвата сушну покрајину Ла Манчу ( 500 – 700 

m надморске висине ).  

Клима долази у ред врло значајних чинилаца привреде. Клима је јако важна 

пре свега за развој пољопривреде. Температура је, поред атмосферских талога, 

главни климатски елемент. У вези са њом јављају се поларне и висинске границе 

хладноће. Поједине врсте биљака захтевају одређену висину и температуру. Кафа 

угине на 8°С, какао на 10°С. У пределима где нема вештачког наводњавања, биљни 

свет ограничен је у свом распрострањењу количином падавина. Пшеница и 

шећерна репа траже нпр. мању количину падавина, кукуруз тражи више влаге од 

њих,а и какао, кафа, пиринач и сл. траже велику влагу. Од великог значаја је и 

интензитет падавина, нарочито ако се ради о планинском земљишту. При дужим 

падавинама јачег интензитета у земљу се упије далеко већи проценат влаге него 
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при кратким пљусковима великог интензитета. Облик падавина је такође значајан, 

ако се падавине излучују у виду слане и града могу нанети веће штете. Дебљина и 

трајање снежног покривача има нарочити значај за пољопривреду. Снег штити тло 

од замрзавања и при отапању постепено снабдева земљиште влагом, а то 

благотворно утиче на озиме културе. Велики утицај на привреду имају и ветрови. 

Ветрови омогућују продор хладних и топлих ваздушних маса што може имати 

штетне и корисне последице за пољопривреду. Ветар може механички да оштети 

пољопривредне културе или да односи продуктивно тле и на другом месту га 

акумулира. Ако је сув и топао он исушује земљиште и просто спаљује биљке, које 

врло брзо увену и пропадну. Код одређивања међусобне локације индустријског 

објекта и стамбеног насеља преоврађујући правац ветра игра врло важну улогу јер 

насеље мора бити лоцирано тако да гасови и чађ из димова фабрике не буду 

ношени ка њему већ у супротну страну.  

Клима релативно мало утиче на индустрију, нешто више на саобраћај, а у 

доста великој мери на пољопривредну производњу. Климатски услови делују 

непосредно на изградњу грађевинских објеката, хидроелектрана, на одвијање 

речног и ваздушног саобраћаја, на приносе појединих пољопривредних култура, 

али утицај ових услова је променљив у зависности од социјано – економских 

чинилаца.
17 

Шпанија се налази у умереном појасу и има изражену климатску 

разноликост. У брдовитим северозападним деловима поднебље је океанско са 

обилним падавинама преко читаве године ( 1000–3000 mm ), у обалским деловима 

на истоку и југу поднебље је средоземно са врућим летима и благим зимама ( 350–

500 mm падавина ), а у унутрашњости је континентално са врло врућим и сувим 

летима и хладним зимама ( 250–400 mm падавина ).
18 

 

 

3.2.1. Минерални потенцијали 

 
Рудна лежишта стварала су се током развоја Земљине коре. Разноврсност 

рудног богатства је у тесној вези са степеном и карактером сложености геолошког 

састава и тектонског склопа Земљине коре. Тако из временске и просторне 

компоненте развоја Земљине коре резултира структура неког рудног богатства као 

и његов географски размештај. Према Ј. Саушкину модерна индустрија се базира 

на следећих 25 најновијих сировина: нафти, природном гасу, угљу, торијуму, 

гвожђу, мангану, хрому, волфраму, никлу, волибдену, ванадијуму, кобалту, бакру, 

олову, цинку, калају, антимону, кадмијуму, рутенијуму, алуминијуму, магнезијуму, 

титану, сумпору и дијаманту. Овоме треба додати и тридесетак најзаступљенијих 

хемијских елемената.  

Основна подела рудног богатства је: морфолошка, генетска и економско – 

технолошка. Морфолошка подела се базира на положају, облику, тектонским 
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односима и  дубини у литосфери и одражава рударско – геолошке услове целе 

експлоатације. 

Поред економског показатеља ( оптимална производња потребе привреде, 

улагања у експлоатацију, доходност лежишта, чисти ефекти експлоатације и др.) од 

великог значаја су и економско – географски фактори: морфоструктура локалног 

рељефа, хидролошке прилике ( водоснабдевање, решавање проблема отпадних вода 

и др.), климатске прилике ( кретање годишњег тока температуре ваздуха, 

учесталост и количина падавина и др.). 

Посебан значај имају и рурална и урбана насеља, структура радне снаге, 

стање саобраћајне мреже, ниво и стање развијености читаве привреде.  

Треба напоменути да комплетна валоризација рудног богатства треба да 

садржи и програм основних мера, којим би се отклонили негативни утицаји 

експлоатације ( пречишћавање ваздуха, воде и земљишта, решавање депоније 

јаловине, и уопште заштите животне средине).
19 

Рударство у Шпанији је једно од најзначајнијих и најразноврснијих у 

Европи. Она даје више од половине поизводње угља, а значајна је и производња 

гвожђа, бакра, пирита, олова, цинка, волфрама, уранијума, живе, поташа и хлорида. 

Упркос великом рудном богатству Шпанија не може да задовољи домаћу тражњу 

па увози велику количину минерала. Рудама су најбогатије Сијера Морена, 

Кантабријске и Андалузијске планине. 

 

Слика бр. 2: Рудна богатства Шпаније 

 

 
Извор: www.mapsofworld.com 
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Иако је у рударском сектору Шпаније , запослено око 80.000 људи, он је у 

укупном БДП учествовао са само 1% крајем 1980-их. Шпанија је била значајан 

произвођач минерала. Била је један од водећих светских произвођача шкриљаца и 

стронцијума. Такође била је на другом месту по производњи гранита и мермера, а 

на трећем по производњи пирита и натријум сулфата. Шпанска рудна богатства су 

од великог значаја за Европу, јер је Шпанија један од највећих произвођача живе, 

натријум сулфата и танталита. Међутим, средином осамдесетих дошло је до 

опадања производње, као последица неповољног стања на светском тржишту. 

Шпанска производња бакра, калаја и волфрама опала је за више од 75% у 1987. 

год., међутим, производња цинка, соли, калијума, урана и олова остала је стабилна 

и током овог периода.
20 

Током 2012. год, Шпанија је била значајан европски произвођач 

индустријских минерала, као што су гипс ( трећа у свету после Кине и Ирана ), 

песак и шљунак ( пета у свету после САД, Италије, Немачке и Аустралије ), и 

флуорит ( шеста у свету после Кине, Мексика, Монголије, Јужне Африке и Русије ). 

Шпанија заузима највећи део Пиринејског полуострва који се сматра једним 

од најбогатијих простора Европске уније у погледу рудних богатства  јер обухвата 

вулкански масив. Иберијски појас пирита се простире на дужини од 240 km и 

простире се јужно од Лисабона у Португалији до Севиље у југозападној Шпанији. 

У 2012. год. рударство је чинило око 0,8% БДП – а индустрије Шпаније и у 

њему је било запослено око 1% индустријских радника ( 55,600 ).  

У националној економији Шпаније током 2012. год. највреднији производи 

били су глинци, цемент, угаљ, челик, злато, цинк и бакар. Шпанска привреда била 

је на петом месту у Европској унији упркос смањењу прилива страних инвестиција 

у другој половини 2011. и почетком 2012. год. Земља је наставила да привлачи 

интресовање много већих светских рударских компанија које улажу у истраживање 

базних метала, злата и уранијума. Шпанија је наставила да буде водећи произвођач 

природног натрујум -  сулфата, шкриљаца и стронцијума. 

У 2012. год. минерална горива и деривати чинили су скоро 5% укупног 

извоза и скоро 15% укупног увоза, гвожђе и челик чинили су 3,3% укупног извоза и 

4,3% укупног увоза, индустријски минерали 2,6% укупног извоза и 3% укупног 

увоза, базни метали 2,3% укупног извоза и 1% укупног увоза, алуминијум 1,2% 

укупног извоза и 1% укупног увоза.
21 

 

 

3.2.1.1. Налазишта и производња метала 
 

 Од руда метaла у Шпанији су значајне бакар, олово, цинк, гвожђе, челик, 

никл, волфрам, жива, пирит, уран, алуминијум, злато, сребро, и др. 

Бакра има у Сијера Морени ( покрајине Севиља и Хуелва ), производи се у 

Кордоби. Шпанија је током 2012. год. произвела 75, 057 тона бакра, што је у 
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поређењу са 2011, год. када је произвела 74, 246 тона благи пораст од скоро 1,1%. 

Највећи рудник бакра у Шпанији јесте рудних Рио Тинто.  
У власништву једне од водећих светских произвођача бакра канадске 

компаније First Quantum Minerals Ltd. of Canada налази се и шпански рудник бакра 

Лас Крусес, који се налази северозападно од Севиље, у шпанској покрајини 

Андалузија. Крајем 2012. год. резерве у руднику су процењене на око 14,1 Mt 

бакра. 

Цинка и олова има у неколико рудника у Сијера Морени. Цинка има и у 

западним Пиринејима, и у Баскији. Шпанија је током 2003. год.произвела око 1 765 

тона олова и око 15 100  тона цинка. Током 2012. год. производња цинка је порасла 

на 33 200 тона. 

Гвожђе се копа у Баскији и код Сантандера, део производње се извози у 

западноевропске земље ( експлоатација је у паду због исцрпљености рудника ). За 

домаћу металургију важни су рудници Понферада код Овиједа, а мањих рудника 

има и у Сијера Морени. Шпанија је током 2012. год. произвела 3,6 Mt гвожђа и 16,1 

Mt сировог челика, што је благо повећање у односу на 2011. када је произвела 3,5 

Mt гвожђа, односно 15,6 Mt сировог челика. Шпанска компанија Laminación 

произвела је око 2,5 Mt челика у 2012. год. Ова компанија је водећи произвођач 

специјалних челика у Шпанији и планира да започне производњу нерђајућег 

челика модернизацијом производње у својим погонима у северној Шпанији. 

Никла има у провинцији Бадахос, регион Екстремадура, југозападна 

Шпанија. Шпанија је током 2012. год. произвела 6,300 тона никла, што је 

приближно као и у 2011. год. 

Волфрам се производи у руднику Barruecopardo, у западној Шпанији. 

Процењене резерве су око 27,4 Mt. Током 2008. год. Шпанија је произвела око 150 

Mt, а током година производње се повећавала, тако да је 2013. год. производња 

износила 510 Mt. 

Предузећа за прераду волфрама налазе се у Галицији. 

Жива је један од најзначајнијих метала Шпаније. По производњи живе дуго 

је била водећа земља света. Жива се добија у Сијера Морени код Алмадена. 

Прозводња живе је забележила велики пад од 500 Mt у 2003., опала је на 250 Mt у 

2004. год., што је пад за 50%. 

Пирит се највише производи у југозападном делу Сијера Морене. 

Уран се копа у околини Андухара. Налазишта руде урана налазе се на 

западу – Ла Хаба, Саелисес ел Чико.  

Алуминијум се највише производи око Мадрида. Производња алуминијума 

се креће углавном око 1 400 Mt током године. 
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Слика бр. 3: Лежишта гвожђа, бакра, олова, цинка, живе и пирита у Шпанији 

 

Извор: http://www.lib.utexas.edu/maps/thematic.html 

 

3.2.1.2. Налазишта и производња неметала 

 
Од неметала се у Шпанији највише производе: цемент, флуорит, поташ, 

сепиолит, гипс и др. Цемент се производи широм Шпаније. Највећи произвођачи 

цемента смештени су у Сантандеру, Билбау, Мадриду, Памплони. Производња 

цемента у Шпанији у 2012. год. износила је 20 Mt, што је у поређењу са 22,2 Mt у 

2011. благи  пад. Потрошња цемента смањена је у као последица проблема у 

грађевинској индустрији Шпаније и буџетских резова у сектору јавиних радова. 

Флуорит се експлоатише у Астурији на северу Шпаније. Руде флуорита  у 

2012. год. процењене су на око 128,090 тона, што је повећање у односу на 117,333 

тона у 2011. Највећи број рудника у Астурији налази се у власништву предузећа 

MINERSA's који је водећи произвођач флуорита у Европској унији. 

Поташ се највише експлоатише у Каталонији. У Шпанији је током 2012. год. 

произведено  436,000 тона, слично као и у претходној 2011.  

Сепиолита има у области реке Тахо. Током 2012. год. произведено је око 

567,000 тона.  

http://www.lib.utexas.edu/maps/thematic.html
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Гипс је велико богатство Шпаније. Она је један од највећих произвођача 

гипса у свету. Велике резерве и производња гипса одвија се у провинцији Алмериа, 

Мина Рика, Пилар де Харавиа.
22

 

 

Табела бр. 1: Производња гипса у Шпанији од 2007. до 2013. год. 

 

Година Производња 
Мерна 

јединица 

% 

Промена 

2007 11500 хиљада тона NA 

2008 11500 хиљада тона 0.00 % 

2009 8181.4150390625 хиљада тона -28.86 % 

2010 6990.2490234375 хиљада тона -14.56 % 

2011 7825.7470703125 хиљада тона 11.95 % 

2012 6360 хиљада тона -18.73 % 

2013 6400 хиљада тона 0.63 % 

 
Извор: United States Geological Survey (USGS) Minerals Resources Program 

 
 

3.2.2. Водни и енергетски потенцијали 

 

3.2.2.1. Водни потенцијал 

 
Водни ресурси имају велики значај и захтевају посебну пажњу с обзиром на 

велики значај воде као материје. Водни потенцијал се огледа у површинским 

водама, језерима и подземним водама, и неопходан је за снабдевање насеља, 

индустријске потребе, наводњавање обрадивог земљишта и одвијање укупних 

привредних активности. Водни потенцијал се користи за снабдевање становништва 

и индустрије водом, за добијање електричне енергије, за пловидбу, за 

наводњавање, за рибарство, за спорт и рекреацију. 

Вода се у природи налази исто онако као што се у природи налазе руде и 

земљиште. Међутим, вода се од свих материја те врсте доста разликује. Њена се 

налазишта никад ( потпуно ) не исцрпљују дуготрајним коришћењем, као што је то 

случај са рудама, земљиштем и биолошком масом. Природне залихе воде се у 

једном тренутку потпуно исцрпе, а у другом се обнављају и тако вечно траје. Вода 

се увек и поново враћа у свој првобитни вид, на своје првобитно налазиште ( 

водоток ), па се стално продужују могућности коришћења. Та  особеност не постоји 

код руда и код земљишта.  

                                                           
22

 J.I. Escavy, M.J. Herrero, M.E. Arribas, „Gypsus resources of Spain: Temporal and spatial 

distribution“, Universidad de Madrid, Madrid, 2012. 

http://minerals.usgs.gov/
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Вода је сировина, јер ради учествовања у неком одређеном производном 

процесу, она мора бити „пречишћена радом“: мора бити захваћена, пречишћена 

радом чак и у буквалном смислу те речи, доведена на место употребе и тамо 

распоређена онако како то природа процеса захтева. Вода у неке производе улази 

као основна материја, а у неке као помоћна материја.  

Вода је средство за рад у великом низу производних процеса. Улога воде 

као средства за рад је неуочљива тамо где она служи као растварач, као средство за 

транспорт и сл.  

Вода је и животна намирница. Као животна намирница, пијаћа вода би 

требало да има одређена својства, а пре свега да не буде загађена. То веома често 

није постигнуто.  

Водопривреда прерађије природну воду у сировину, средство за рад или у 

животну намирницу. Уређујући воде, водопривреда штити од њих, обуздава 

њихово штетно и агресивно дејство.
23 

Велики утицај на водни потенцијал неког простора има клима. Шпанија се 

налази у умереном појасу, а њен неуједначен рељеф утиче на велику климатску 

разноврсност. 

Слика бр. 4: Клима Шпаније 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Извор: http://mapsof.net/map/spain-climate-map 
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Често се за климу Шпаније каже да је средоземна ( медитеранска ). 

Међутим, то је само донекле тачно, јер само приобално подручје истока, југоистока 

и југа Шпаније има средоземне карактеристике. На измене климе превасходно 

утиче надморска висина, па долази  и до вертикалне климатске зоналности. Уз то, 

планине се углавном издижу у рубним деловима земље, па су значајна препрека 

ширењу климатских утицаја из околних простора. Због тога средишњи део 

Шпаније – Мезета, има значајно другачије поднебље, од оног које би одговарало 

географској ширини тог простора односно у значајној мери је континентална. 

 На истоку и југу Шпаније где преовлађује средоземна клима ( често се 

наводи и као суптропска ) средње месечне температуре током године крећу се од 

13°С до 25°С, а излучи се од 350 – 500 mm падавина. За ово подручје 

карактеристично је дуго, топло, суво и сунчано лето, када максималне температуре 

достигну и 48°С. Средоземна обала Шпаније има највећи број сунчаних сати у 

Европи. Зиме су у приморју угодне, а на југу топле.  

Северозапад Шпаније, односно атлантска обала, која излази на Бискајски залив, 

има свежију климу, па се температуре крећу од 8°С до 20°С. Са Бискајског залива 

према полуострву крећу се влажне масе, па се на планинским падинама излучи 

највише падавина, око 900 – 2.000 mm. Због благе океанске климе и доста падавина, 

читаво подручје је под релативно бујном и зеленом вегетацијом, па се ова регија 

често назива и „Зелена обала“ ( Коста Верде ). 

 Унутрашња Шпанија има континенталу климу коју карактеришу средње 

месечне температуре од 3°С  до 23°С, а током зиме често буду и негативне. У овој 

регији се просечно годишње излучи испод 500 mm талога, а на неким деловина 

мање од 300 mm. Источни обод поприма неке карактеристике медитеранске климе, 

док се северозападни руб приближава океанском климату. На регионалне разлике у 

клими утичу зими депресије са Атлантског океана, а лети висок суптропски 

притисак. Рељеф Мезете која је окружена планинама, има умерену континенталну 

климу са врућим летом ( Мадрид у јулу 25°С ) и хладном зимом (Мадрид у јануару 

– 4,8°С). Под јачим утицајем Атлантског океана налазе југозападни делови 

Шпаније са зимским кишама. 

 

Графикон бр. 3: Количина падавина у Мадриду 

 

 
 

Извор: http://en.allmetsat.com/climate/spain 
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У Шпанији се налази најтоплији град Европе, Малага са средњом јануарском 

температуром од 15°С. Количина падавина је 350 – 500 mm.  

  

 

3.2.2.1.1. Реке 

 
 Иако свега 0,05% од укупне Земљине хидросфере долази на текуће воде 

копна, оне имају велики привредни значај. Од најстаријих времена реке су служиле 

за потребе риболова и саобраћаја и биле су заштита за људска насеља. Данас, 

међутим, многе реке су искоришћене и као извор пијаће и индустријске воде или 

као извор хидроенергије. У сушним областима оне се користе за наводњавање, а у 

мочварним за одводњавање земљишта. 

Реке имају од давнина пловидбени значај јер повезују унутрашње 

континенталне пределе и у многим случајевима представљају наставак поморских 

путева.Реке као извор хидроенергије имају ту добру страну што је та енергија врло 

јефтина и ту лошу страну што се често са одређеним капацитетом 

хидроелектричних постројења уопште не може рачунати. 

Многи градови напајају своју водоводну мрежу прочишћеном речном водом. 

Због великих потреба за водом, фабрике се често налазе поред речних токова. То је 

нарочито случај са индустијом хартије, текстилном индустријом и металургијом. 

Веће реке често престављају препреку за железнички и друмски саобраћај па се 

преко њих граде мостови, који су понекад дугачки и преко 1 km.
24

 

Слика бр. 5: Хидрографска мрежа Шпаније 

Може се рећи да основу 

хидрографске мреже Шпаније 

чини пет река: Гвадалкивир, 

Гвадијана, Тахо ( Тежо у 

Португалу ), Дуеро и Ебро. Реке 

на северозападу Шпаније имају 

више воде, краћи ток, релативно 

велики пад, а њихова естуарска 

или ријаска ушћа погодују развоју 

воденог саобраћаја. Реке које се 

спуштају са високих планина ( 

Пиринеја, Бетијских Кордиљера, 

Кастињског горја и  сл. ) имају 

велике падове и значајан 

хидроенергетски потенцијал.    
           Извор: www.mapsofworld.com                 
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У кречњачким теренима реке су најчешће формирале кањоне или клисуре, 

стрме одсеке ( квесте ), а ту су и водопади и брзаци. Режим река јако варира и често 

им протицај има бујични карактер. Мање реке лети углавном пресуше, а највећи 

протицај је преко зиме. Преко лета највећи протицај има  Ебро, јер добија воду из 

Пиринеја. Због већих потреба за водом ( пијаћа и индустријска вода, као и вода за 
наводњавање ) и због опасности од поплава на рекама је подигнуто више од 200 

брана. 

Све реке Шпаније отичу у сливове Атлантског океана и Средоземног мора. 

Слив Атлантика – Овом сливу припадају реке Тахо, Дуеро, Гвадијана и  

Гвадалкивир. 

Тахо је најдужа река на Иберијском полуострву. Кроз Шпанију протиче 

дужином од 910 km. Настаје код места Фуенте де Гарсија, на надморској висини од 

1580 m, а улива се у Атлантски океан код Лисабона. Протиче на око 40 km јужно од 

Мадрида. Вода реке се користи за снабдевање питком водом већег дела централне 

Шпаније, укључују Мадрид. Значајни градови на реци су Аранхузес, Толедо и 

Анкантра. На овој реци налази се и најдужи мост у Европи Васко де Гама дужине 

17,2 km. 

Дуеро је шпанско – португалска река. Дуга је 897 km и трећа је по дужини на 

Иберијском полуострву. Пловна је 200 km. Извире у Шпанији на 2 160 m надморске 

висине, у Сорији и једним делом свог тока је гранична река између Шпаније и 

Португалије. Улива се у Атлантски океан код Порта. Има неусаглашен уздужни 

профил са много водопада и богат хидроенергетски потенцијал, што је 

искоришћено за изградњу хидроелектрана. Подручје око реке је од великог значаја 

за пољопривреду, познато је по производњи маслина, бадема и грожђа. 

Гвадалкивир је река у јужној Шпанији. Дуга је 657 km. Извире у Сијера де 

Казорли у и улива се у Атлантик у Кадиском заливу. Пловна је за веће бродове од 

Севиље до мора. Протиче кроз најплоднију област Шпаније, Андалузију, а од већих 

градова на њеним обалама су Севиља и Кордоба. Њене воде се користе у 

енергетске сврхе и за наводњавање. Долина Гвадалкивира је јако плодно 

пољопривредно подручје за производњу житарица, памука, агрума и пиринча. 

Гвадијана је шпанско – португалска река. Извире у обласи Манча, у 

Шпанији и улива се у Кадиски залив. Пловна је малим делом кроз Шпанију. Дуж 

тока Гвадијане налази се велики број вештачких језера који су битни за 

наводњавање ове у великој мери суве области. 

 

Слив Средоземног мора – Најважнија река овог слива јесте Ебро. 

Ебро је најдужа шпанска река и најбогатија водом. Дуга је 928 km. Пловна је 

од ушћа до Сарагосе. Извире у Кантабријским планинама, а у Средоземно море се 

улива широком делтом у Каталонији. Делта Ебра је значајно подручје за 

производњу јужног воћа и поврћа, а нарочито пиринча. Важна је за наводњавање 

Арагоније, а важан је и извор хидроенергије ( има на свом току више 

хидроцентрала ). Од њеног назива Iberus или Hiberus потекао је други назив 

Пиринејског полуострва – Иберијско полуострво. 

 

 



25 

 

3.2.2.1.2. Језера  

 
Привредни значај језера је вишеструк. Она ублажавају температуру своје 

непосредне околине и често су значајни резервоари за наводњавање и 

хидроенергетско искоришћавање и снабдевање индустријском водом. Нека су 

језера врло значајна за масовни транспорт индустријских сировина, а нека за 

риболов. Слатка језерска вода користи се за пиће, а из неких сланих језера добија 

се со. Многа језера имају туристички значај.
25

 

Језера као интересантан хидрографски објекат давно су привукла пажњу 

истраживача различитих струка. Многа су детаљно проучена и валоризована, док 

још увек постоје језера о којима се мало зна. То су углавном језера у тешко 

приступачним високопланинским областима, али и вештачка језера која су недавно 

настала преграђивањем река и потока. 

Језера могу да се поделе на природна и вештачка. Басени природних језера 

су по начину и времену настанка разноврснији и углавном старији од басена 

вештачких језера. За науку и праксу важно је познавање генетских типова језера 

због тога што од начина и времена настанка језерског басена зависи низ других 

показатеља. 

Према намени, вештачка језера се разврставају на следећи начин:  

 за хидроенергетику,  

 за водоснабдевање насеља,  

 за водоснабдевање индустрије,  

  за наводњавање,  

  за уравнотежење протицаја,  

 за зауставаљање поплавних таласа,  

  за задржавање вученог наноса,  

 за побољшање пловидбе,  

 за привредни риболов,  

  за туризам и рекреацију  

                                                                             Слика бр.6: Језеро Санабрија 

 
Једно од најпознатијих језера у Шпанији јесте 

Санабрија.  

Језеро је удаљено 8 km северозападно од 

истоименог места у провинцији Замора.  

То је једно од ретких природних језера у 

Шпанији. Са површином од 368 хектара, 

највеће је глацијално језеро на Пиринејском 

полуострву. Главна протока и отока му је река 

Тера.  
              Извор: www.turismosanabria.es 
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Језеро Баниолес је смештено у североисточном делу Каталоније. Име је добило по 

оближњем граду Баниолес. Ово природно, тектонско језеро је тренутно највеће 

природно језеро у Каталонији. 

 

 

3.2.2.1.3. Термоминерални извори  

 
Термоминерални извори су посебна врста извора, из којег извире топла вода 

која је обогаћена минералима. Термална вода се може користити за грејање, 

здравствени туризам или за рекреацију. Термални извори се веома користе за 

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

састав може имати благотворан утицај. Термални извори користе се још од 

античких времена. 

У Шпанији постоји велики број термалних извора, често везани за хотеле, 

спа центре и лечилишта. Нека од њих датирају и из времена од пре 2000 година. 

Лечилишна својства су позната вековима и користе се за лечење многих 

здравствених проблема.  

Прве бање јавиле су се у Шпанији још у римско доба. По великом броју 

термалних извора посебно се истичу Галиција и Каталонија. Током двадесетог века 

велики значај добила је бања Мондариз која се налази у Галицији, која је једна од 

најзначајнијих шпанских бања.
26 

Оренсе у Галицији такоће је познат по својим бањама, које су смештене у 

долини реке Мињо. Температуре воде крећу се између 36°С  и 60° С и повољне су 

за лечење реуматских проблема.  

Познате су и бање: Алгар у Андалузији, нарочито позната по лековитом 

блату; Парахе де лас Корерас, један од најчистијих термалних извора у Европи; 

Аренас де Сан Педро; Фуенте де лос Ћорос, чије воде садрже магнезијум сулфат, 

натријум хлорид и калцијум карбонат; Бањос Арабес ( Арапска купатила ) у 

Андалузији и др.  

 

3.2.2.2. Енергетски потенцијал 

 
Богатство једне државе заснива се на изворима и резервама енергије. 

Енергија представља најважнији услов привредног и друштвеног развоја, као што 

степен и динамика потрошње енергије најбоље указују на достигнути ниво у 

привредном развоју и темпо којим се тај развој одвија. Она се базира на 

енергетским изворима чији је значај у различито доба и на различитом степену 

развитка друштва био другачији.  

Шпанија има мале резерве нафте и природног гаса, најраспрострањенији 

енергент у земљи је угаљ. Током  2002. год. Шпанија је била пета по величини 

тржишта електричне енергије у Европи. Производња електричне енергије у 2000. 

год. достигла је 210,3 милијарди kWh. Фосилна горива су имала највећи удео у овој 
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производњи од чак 56,8%, нуклеарна енергија 27,7%, хидроенергија 12,5% и остали 

извори енергије 2,9%. Шпанија данас има и девет нуклеарних реактора, повећана је 

и употреба угља и природног гаса у термоелектранама, а све већа пажња посвећује 

се и соларној енергији и енергији ветра.
27 

Шпанија је током 2009. год. извезла свега 3% произведене електричне 

енергије. Међутим, последњих година у Шпанији доста је порасла прозводња 

обновљивих извора енергије. У 2009. год. њихова производња порасла је за 5% у 

односу на 2004., и износила је око 26%. Производња електричне енергије из 

природног гаса током 2008. год. износила је 122 TWh. У Европи већу производњу 

имале су само Русија, Велика Британија и Италија.  

У прошлости Шпанија није имала већих нафтних поља, а поља природног 

гаса која се налазе у близини обале нису била доброг квалитета. Међутим, у 2012. 

год. резерве нафте процењене су на 150 милиона барела, резерве природног гаса на 

2,5 милијарди кубних метара и резерве угља на 530 Mt.
28 

Снага свих електрана износи 54 000 MW. Хидроелектране су изграћене на 

горњем и средењем току реке Тахо, у средњем току Дуера, на Мињу са притокама и 

пиринејским рекама. У термоелектранама се искоришћавају домаћи угаљ и увезена 

нафта ( термоелектране у обалским градовима ), Нуклеарне електране имају 

инсталирану снагу од 7811 MW ( Алмараз, Хозе Камбрера, Триљо, Санта Марија де 

Гарона код Бургоса и др. ). Мање количине електричне енергије дају електране на 

ветар ( на Канарским острвима ), а у Толеди од 1994. год. ради највећа електрана у 

Европи са 8 000 сунчаних ћелија и снагом од 1 MW. 

 

Графикон бр. 4: Производња енергије у Шпанији у 

2011. год. 

 
Током 2011. год. велики 

удео у производњи 

електричне енергије 

имала је енергија ветра. 

Енергија ветра 

учествовала је у укупној 

производњи електричне 

енергије са 21%, 

нуклеарна енергија 19%, 

хидроенергија 17,3%, 

угаљ са 12,9%, а соларна 

енергија са 2,6%.           
 

 

 
Извор: http://arizonaenergy.org/ 
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3.2.2.2.1. Угаљ 

 
Угаљ је један од најраспрострањенијих извора енергије Шпаније. Највећа 

налазишта каменог угља ( 5,8 милиона тона ) налазе се у Астурији, јужно од 

Овиједа ( Мијерес ) и у Сијера Морени ( Еспијел ), лигнита ( 12,2 милиона тона ) 

пре свега на североистоку ( на средњем Ебру и у предгорју Пиринеја ).
 29 

Велика 

производња угља концентрисана је у Астурији и Леону, а рудника има и код 

Севиље. Међутим, домаћа налазишта нафте не могу да задовоље домаћу тражњу, 

тако да велике количине угља Шпанија и увози. У 2012. год. процењене резерве 

угља износиле су око 530 Mt. Што показује да је производња угља Шпаније 

смањена на око 6,3 Mt у 2012. у односу на 6,6 Mt у 2011. год.
30

 

Производња угља у електранама у 2013.год. износила је 44,064 GWh, што је 

износ који представља повећање за 10,7% у односу на 2012. год. Производња 

електричне енергије из сагоревања угља смештена је у 10 највећих електрана које 

су смештене широм Шпаније. Четири електране смештене су у Ендеси, две у 

Астурији, а остале се налазе у околини Хихона и Карења, у Леону, околини Кадиза 

и  у Ла Коруњи.
31 

Угаљ се углавном користи за производњу електричне енергије, а 

велике количине користе се и у индустрији челика и цемента.
 

 

 

3.2.2.2.2. Нафта и гас 

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

То је комплексна мешавина неколико угљоводоника који се састоје од водоника и 

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

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

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

дестилацијом и могу се употребити за производњу различитих врста рафинисаних 

производа. Ови производи се могу користити као горива јер сагоревају у присуству 

кисеоника. Као и природни гас и угаљ и сирова нафта спада у фосилна горива јер 

потиче од таложења биљака и остатака животиња током милиона година.  

У јануару 2001. год. резерве нафте и гаса у Шпанији процењена су на 10,5 

милиона барела нафте и 254,9 милиона m³ гаса. У 2004. год. просечна производња 

нафте износила је у просеку 5.980 барела дневно, док је тражња била много већа. 

Као резултат тога Шпанија се у великој мери ослања на увоз како би задовољила 

сопствене потребе за нафтом. Шпанија има седам активних нафтних поља. Највећа 

колична нафте из увоза преради се у рафинерији Картагена, а познате су и 

рафинерије Санта Круз ( Канарска острва ), Порпоњано ( Нова Кастиља ) и друге. 

 Годишња производња сирове нафте у 2012. год. износила је око 323,000 

барела, што је пораст у односу на 234,000 барела у 2011. Значајна количина нафте 
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је увезена и то највише са Блиског истока 37,2% ( Саудијска Арабија, Ирак, Иран и 

др. ), из Африке 27,2% ( Алжир, Либија, Нигерија и др. ), из Европе 17,2% ( Велика 

Британија, Русија и др. ), из Латинске Америке 16,7% ( Мексико, Венецуела и др. ) 

и из других земаља 1,7%.
32 

Да би се смањила зависност Шпаније од увоза нафте влада је усвојила 

посебан план ( Plan Energetico Nacional-PEN ), који је охрабрио потрошњу 

природног гаса. Напори да се преусмери употреба горива били су успешни па је 

током 80-их година потрошња природног гаса била доста већа од употребе било 

којих других горива. Домаћа производња природног гаса почела је 1984. год. са 

развојем Серабло области .  
Производња природног гаса у Шпанији током 2012. год. износила је 44,000 

m³. Већина производње природног гаса потиче из области Посејдон. Шпанија има 

недовољне количине гаса па као и већину фосилних горива мора да увози. Укупни 

увоз гаса износио је око 34,2 милијарди m³, а највеће количине увезене су из 

Алжира ( 37,8% ), Нигерије ( 19,7% ), Катара ( 13% ), Норвешке ( 8,2% ), Тринидада 

и Тобага ( 6,9% ), Египта ( 6,5% ) и из осталих земаља ( 7,9% ).
33

 

 

 

3.2.2.2.3. Обновљиви извори енергије 

 
Слика бр.7: Обновљиви извори енергије 

 
У обновљиве изворе 

енергије спадају енергија 

воде, ветра, биомасе, 

соларна енергија и др. У 

Шпанији највећи значај 

последњих година има 

енергија ветра, а значајна је 

и соларна енергија. 

 

 

 

 
                                                  

 

 

                                  Извор: http://desenchufados.net/es-viable-economica-y-tecnologicamente-una-espana 
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Што се тиче хидроенергије, велики број хидроцентрала има Каталонија. 

Значајне су и хидроелектране на горњем и средњем току реке Тахо, у средњем току 

Дуера, на Мињу са притокама и пиринејским рекама. 

Током последњих година посебну пажњу у Европи, нарочито у Шпанији и 

Немачкој представља енергија ветра. У 2012. год. производња енергије ветра у ове 

две земље износила је 54,104 MW, што је више од 49% укупне производње 

Европске уније која износи 109,581 MW. У 2012. год. додатно су повећани 

капацитети Шпаније 1,122 MW у поређењу са 1,050 MW у 2011. год., што је 

повећање за 7%. 
34

 

У 2009. год., по први пут у годишњем обрачуну ветар је претекао угаљ по 

производњи електричне енeргије. У овој години највећи произвођач енергије ветра 

у Шпанији био је Ибердрола са 25,5% укупне производње. За време јако ветовитих 

дана дешава се да енергија ветра премаши све друге изворе електричне енергије у 

Шпанији. У новембру 2009. год. дошло је до велике ветровите олује, која је довела 

до врхунца производње електричне енергије ветра од чак 53% укупне потражње за 

електричном енергијом. У новембру 2011. год. енергија ветра је подмиривала чак 

59% потражње електричне енергије, а нови рекорд по производњи енергије ветра 

постављен је 6. фебруара 2013. год. када је производња достигла 17,056 MWh. 

Шпанија је четврти светски произвођач енергије ветра, после САД. Немачке 

и Кине. У 2014. снага ветра достигла је снагу од 23 GW, и у укупној потрошњи 

електричне енергије у Шпанији учествовала је са 21,1%. И била је други извор 

енергије у Шпанији. 

Шпанија има једну од највећих соларних индустрија на свету. Шпанија је 

једна од најнапреднијих земаља у развоју соларне енергије и једна од европских 

земаља са највише сунчаних сати. 2005. год. Шпанија је постала прва земља у 

Европи која захтева инсталацију фотонапонске електричне енергије у новим 

зградама.  

Шпанска влада је 2008. год. покренула иницијативу да се до 2010. год. 12% 

примарне енергије произведе из обновљивих извора, а до 2020. год.  очекује се да 

инсталирани соларни систем достигне 10,000 MW. Шпанија је четврти произвођач 

соларне енергије у свету и око 80% ове производње извози у Немачку. У марту 

2007. год. изграђена је прва соларна кула за концентрацију соларне енергије у 

Европи и то у Севиљи, у Андалузији. У овом високом торњу налази се соларни 

пријемник и парне турбине. Турбина покреће генератор за производњу електричне 

енергије Шпаније. 

 Соларна енергија износила је скоро 2,000 MW у 2012. год. Према подацима АЕЕ  

( Spanish Wind Energy Association ) у 2013. год. соларна енергија чинила је 3,1% 

укупне енергије Шпаније. 
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3.2.3. Пољопривредни и шумски потенцијали 

 

3.2.3.1. Пољопривредни потенцијал 
 

Шпанија је једна од највећих земаља јужне и западне Европе, а друга по 

надморској висини, одмах иза Швајцарске. Велики део земље је у полусушној 

клими, са температурама које се крећу од екстремно хладних током зиме до 

екстремно врелих током лета. Киша има тенденцију да се јавља у два генерално 

кратка периода током године. Летње суше су доста честе. 

Око 40% површине Шпаније погодне су за узгој. Земља је генерално лошег 

квалитета, а око 10% површине је јако плодно. Често је неприступачан терен био 

препрека за пољопривредну механизацију и примену технолошких мера за 

унапређење пољопривреде. Осим тога у Шпанији постоји и проблем ерозије 

земљишта, нарочито на подручју Кастиља – Ла Манча.
35 

Шпанија је после Другог светског рата била углавном аграрна земља, данас 

је она средње развијена држава у којој доминира  терцијарни сектор који у укупном 

националном дохотку учествује са 56%. Секундарни сектор учествује са 39%, а 

пољопривреда има удео од 5%. Запослени у пољопривреди чине 12% свих 

активних, док у индустрији и рударству ради 25% и у услугама 63%. Шпанија је 

доста радила на побољшању пољопривредне производње током последњих 

двадесет година. Од обрадивих површина ( 470,000 ha ) оранице и воћњаци 

заузимају 42%, ливаде и пашњаци 21%, шуме 30%, а неплодно је око 7% 

земљишта. Уз то, наводњава се око 3,2 милиона хектара земљишта. И данас, 

највећи део пољопривредних површина припада велепоседницима ( око 50% ), а 

њихова имања – латифундрије углавном имају површину већу од 250 ha. Мала 

имања су испод 50 ha, мада има и доста мањих од једног хектара. Мале површине 

су највише заступљене на северу и северозападу, а латифундрије су углавном 

концентрисане на југу: Кастиља – Ла Манча, Екстремадура, Валенсија и 

Андалузија.  

Шпанија има 15,2 милиона ha њива, ( 30,1% површине ), 4,7 милиона ha 

воћњака (9,4% површине),1,45 милиона ha винограда (2,9% површине) и 17,4 

милиона ha травњака и пашњака (34,35% површине). Најраспрострањеније 

површине (3,65 милиона ha) налазе се у равницама на средоземној обали 

(Валенсија, делта Ебра, равница уз Гвадалкивир, између Кордобе и Севиље и сл.), 

мада и интензивна пољопривреда има и негативних утицаја као што су: снижење 

подземних вода, продор слане воде у тла, ерозија тла на више од 40% површине и 

слично. 

Недовољна количина падавина у неких областима надокнађује се 

наводњавањем. Вештачки се наводњава 22% обрадиве површине. За шпанску 

пољопривреду карактеристична је велика разлика између интензивне производње 

на вештачки  наводњаваним површинама (тзв. хуерте, односно веге) и екстензивне 

земљорадње и сточарства у сушној унутрашњости. Укључивањем у Европску 
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Унију, Шпанија се више орјентисала на производњу јужног воћа и раног поврћа  за 

северне чланице. Најраспрострањеније вештачки наводњаване површине (3,65 

милиона ha) налазе се у равницама на средоземној обали  Валенсија, делта Ебра, 

подручје Мурсија – Елче – Аликанте, равница уз Гвадалкивир између Кордобе и 

Севиље). Више од половине наводњаваних површина чине површине под 

кукурузом, поврћем и воћњаци. Поред тога, наводњавање је укључено и у 

производњи грожђа, памука, шећерне репе, кромпира, махунарки, маслина, манга, 

јагода, парадајза и сточне хране. 

У Шпанији око шестина  становништва живи од пољопривреде. У 

унутрашњости је на првом месту узгој житарица (пшенице, јечма, кукуруза), затим 

дувана и памука. Најважније пољопривредно подручје Шпаније је средоземно. На 

висоравнима Мезете гаје се овце и козе, а на северу говеда. Пољопривредни 

производи чине велики део извоза. Дуж обала Средоземног мора и река Тахо, 

Гвадијана, Гвадалкивир и Ебро на великих површинама простиру се маслињаци, 

плантаже јужног воћа и виногради. Шпанија је највећи светски извозник 

поморанџи, а познате је и по извозу лимуна, маслиновог уља и вина. Доста се гаје 

житарице, винова лоза, цитрусове културе и маслине. Шпанија је на првом месту у 

свету по производњи маслиновог уља, а на трећем по производњи агрума. По 

производњи вина је на четвртом месту. 

Регион Мурсија је једнопровинцијска аутономна покрајина у Шпанији. 

Налази се на југоистоку Пиринејског полуострва, на обали Медитерана, између 

регија Андалузије и Валенсије. Град Мурсија је главни град покрајине. Заузима 

површину од 11 313 km² и има 1,3 милиона становника. Због топле климе Мурсија 

представља региона погодан за пољопривреду. У Мурсији се производи много 

воћа, поврћа и цвећа, које се извози у остали део Шпаније и у Европу. Позната је и 

по одличним винаријама и по производњи маслиновог уља. Постоји мала количина 

падавина и велика потражња за водом и у пољопривреди и у туризму. Снабдевање 

водом врши се из реке Сегуре, која се сматра најзагађенијом реком у Европи. 

Каналима се добија вода и из реке Тахо. 

На западу Шпаније налази се Галиција, северно од Португалије. Њу 

карактерише бројно становништво које живи на фармама у углавном ситнијим, 

фрагментисаним парцелама. 

На североисточној обали налази се Каталонија, која захваљујући повољној 

клими има услове за разноврсну пољопривреду. Крајем 80 - их година дошло је до 

развоја сточарства, нарочито живинарства, а у погледу пољопривреде развијала се 

брже него остатак Шпаније. Јужна Каталонија, уз уску медитеранску обалу 

представља главни простор интензивног наводњавања, тако да се овде узгајају 

воће, поврће, пиринач, смокве и сл. 

У јужној Шпанији налази се велико пољопривредно подручје - Андалузија. 

Најважнија култура Андалузије јесте маслина. Поред маслине успевају још и 

памук, дуван, шећерна трска, као и грожђе. 

У Централној Шпанији налази се огромна висораван. Производња 

пољопривредних производа је овде прилично отежана због надостатка падавина, 

несташице растиња, екстремних температура и каменитог тла. Ипак успевају мањи 
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приноси пшенице и других житарица, развијено је сточарство (козе и овце), а има и 

винограда. 

Северозападно од Мезете и јужно од Пиринеја, налази се басен Ебра у коме 

се налази најзначајније виногорје у Шпанији у области Ла Риоха. Делта Ебра је 

један од најзначајних региона за гајење пиринча. 

Што се тиче острвског дела Шпаније, на Балеарским острвима производе се 

одређене количине житарица, махунарки, вина и поврћа за локалну потрошњу,  а 

гаје се и свиње, овце, козе и живина. Пољопривреда на Канарским острвима је 

ограничена због недостатка воде и планинског рељефа. Ипак, производе се воће и 

поврће за локалну потрошњу, а у последње време дошло је и до значајном извоза 

парадајза и банана. 

Према последњим подацима запосленост у пољопривреди је опала за око 

8,7% и периоду између 2000. и 2010. год., и то са 2,4 милиона на 2,2 милиона. 

Међутим, становништво које ради у пољопривреди и даље представља 9,8% 

економски активног становништва Шпаније, према подацима из 2010. године.
36 

 

 

3.2.3.1.1. Производња жита 

 
У сушној унутрашњости и Андалузији узгаја се пре свега пшеница (7,05 

мил. t), а на југоистоку јечам (10,84 мил.t, по томе је 4. на свету), на северу кукуруз, 

у делти Ебра, у околини Валенсије и око доњег Гвадалкивира рижа (761,000 t ). 

Слика бр. 8: Производња  пшенице у Шпанији 

 

Од житарица велики значај 

има пшеница. Њена призводња доста 

варира због променљивих 

агрометеоролошких услова. 

Најповољнији услови за пшеницу су 

на северозападу, у Леону и Старој 

Кастиљи, затим на другом месту је 

Нова Кастиља, на трећем подручје 

Ебра и на четвртом Андалузија. 

Колика је важност пшенице види се 

из назива неких произвођачких 

крајева у вези с том производњом. 

То су Тијера Кампос (Земља поља) и 

Тијера дел Пан (Земља хлеба).  
                                                      

И

з

вор: wikipedia.org  
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Пре пшенице доминантно значење имао је јечам, јер је његов род у 

шпанским условима далеко поузданији од рода пшенице. 

Кукуруз до сада није успео освојити веће површине. Извесне површине 

налазе се у Галицији, Андалузији и Каталонији, док је у осталим крајевима 

производња безначајна.  

Производња пиринча достигла је размере које задовољавају домаће потребе. 

Први центар производње била је Андалузија, на ушћу Гвадалкивира, на мочварним 

теренима, док је други центар јужно од Валенсије, а трећи ја на ушћу Ебра. 

 

3.2.3.1.2. Производња индустријског биља 

 
Од индустријских биљака најважније су: шећерна репа, дуван, памук, 

сунцокрет и уљана репица. 

Шечерна репа је једна од најважнијих индустријских биљака Шпаније. 

Током 80 - их година њена производња порасла је на око 7 милиона тона. Гаји се 

широм Шпаније, узгаја се око реке Дуеро, мања количина гаји се и у басену 

Гвадалкивира. Производња шећера довољна је да задовољи потребе домаћег 

становништва. Последњих година међу индустријским биљкама све већи значај 

има и сунцокрет. Углавном се гаји у Андалузији, Ла Манчи и Леону. Памук се 

узгаја у Мурсији и Аликантеу. Дуван се највише узгаја у Гранади. 

Шпанија је постала и један од највећих светских увозника соје, што је 

довело до покретања индустрије за производњу сојиног уља. Такође, покренута је и 

домаћа производња соје у последњим годинама што је подржала и влада Шпаније 

како би се смањила велика зависност Шпаније од увоза соје.  

 

3.2.3.1.3. Производња поврћа 
 

Производња поврћа у Шпанији је доста повећана током последњих година. 

Велике количине поврћа узгајају се на наводњаваним површинама и у 

стакленицима. За домаће тржиште и извоз веома је важна производња кромпира и 

раног поврћа, нпр. парадајза, салате, краставца и резаног цвећа. Највише на 

источној обали и уз Ебро ( велики стакленици ). 

Битне врсте поврћа које се узгајају, поред кромпира и парадајза, јесу и лук, 

купус, паприка и боранија. Шпанија је била водећи произвођач лука у Западној 

Европи, а друга у Европи по производњи парадајза ( одмах иза Италије ). Ови усеви 

концентрисани су углавном у Андалузији, у медитеранским приобалним 

подручјима, а значајне количине укупне производње парадајза Шпаније узгајају се 

на Канарским острвима. Парадајз се узгаја и у Мурсији, Бадахосу и Алмерији. 

 Кромпир се највише гаји на северозападу. Највише се узгаја у периоду од 

јуна до септембра, а значајна је и производња раног кромпира на Канарским и 

Балеарским острвима и на истоку и југоистоку полуострва. Лук и боранија гаје се  у 

Валенсији, диње у Толеду и сл. 
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3.2.3.1.4. Производња воћа 

 
Шпанија се убраја међу највеће произвођаче јужног воћа на свету. Највише 

се производе наранџе ( 3,1 милион t ), мандарине , лимун и грајпфрут. Највећи 

засади налазе се на вештачки наводњаваним површинама у ниској Андалузији и 

равницама уз средоземну обалу ( у првом реду Валенсија и Кастељон де ла Плана ). 

Производе се такође и велике количине бресака и кајсија, а у северним деловима 

јабуке, крушке и шљиве. У горњој Андалузији, околини Малаге и Мурсије, те у 

Каталонији важна је производња бадема. 
 

Табела бр. 2: Производња цитруса (у хиљадама тона) у Шпанији по регионима у 

2008. год. 

 

Врста 
Шпанија 

укупно 
Каталонија Балеари Валенсија Мурсија Андалузија Остале 

Наранџе 
2.696,3 43,5 19,0 1.425,2 160,3 1.021,8 26,5 

Мандарине 
2.076,7 127,9 2,1 1.628,5 66,8 250,8 0,6 

Лимун 550,8 0,9 2,0 131,5 267,2 138,3 10,9 

Грејпфрут 40,9 0,0 0,0 4,8 21,7 14,3 0,1 

Горка 

поморанџа 
10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 

Остало 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,1 

Укупно 5.381,5 172,3 23,1 3.190,0 516,0 1.441,8 38,3 

 

Извор:  Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
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Шпанија је већ дуго водећи произвођач, а пре свега и светски извозник 

поморанџи и мандарина. У раним 60 – им њихова производња износила је у 

просеку 1,8 милиона t годишње, а од 80 - их принос је износио око 3 милиона t 

годишње.  

Значајније врсте воћа у Шпанији су и јабуке, крушке, банане, брескве, 

кајсије, шљиве, трешње, смокве, ораси. Највише површина под воћњацима налази 

се у Левантеу и Каталонији. Банане се највише производе на Канарским острвима, 

а смокве на Балеарским острвима. У каталонској покрајини Ларида највише се 

узгајају јабуке и крушке. Брескве се највише гаје у Мурсији. Трешње се највише 

гаје у Екстремадури и Арагону. Уз јужне и источне обале Шпаније све је већа 

производња бадема. 

 

3.2.3.1.5. Производња маслина и грожђа 

 
Маслињаци и виногради у Шпанији заузимали су око 3,5 милиона хектара у 

2005. години. Шпанија заузима једно од водећих места у свету по гајењу маслине, 

винове лозе и агрума. Маслињаци заузимају око 2,3 милиона хектара. Маслина 

свежа, конзервирана и маслиново уље важни су извозни артикли. Главни 

маслињаци су у Андалузији (50%), Каталонији и Есктремадури. Мада се маслине 

гаје у готово свакој покрајини осим на влажном северу и северозападу. Маслиново 

уље производи се у Андалузији (Хаен, Кордова, Тарагон и Севиља). 

 

Графикон бр. 5: Производња маслиновог уља у свету 2007. год. 

 

Извор: http://rankingamerica.worldpress.com.  

Шпанија је трећи највећи произвођач грожђа на свету и четврти највећи 

произвођач вина. Главна су виноградска подручја на југу, у околини Малаге, у 

ниској Андалузији, обалним деловина Каталоније, на Балеарима и у јужним 

деловима Старе Кастиље. У Шпанији је 2005. год. произведено 39,7 милиона 

хектолитара вина.  
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3.2.3.1.6. Сточарство 

 
Пашњаци заузимају око 23% укупне површине Шпаније. Због великих 

површина које се налазе у аридној, полусушној клими, доста је развијено 

овчарство. У 2005. год. Шпанија је имала 22,5 милиона грла оваца, 25,2 милиона 

свиња, 6,7 милиона говеда, 2,8 милиона коза, 240,000 коња, 142,000 магараца и 

110,000 мула.
37 

Број пољопривредних газдинстава за стоку смањен је за 40,9% у периоду од 

2000 – 2010. год., односно смањен је са 414,500 у 2000. год. на 245,160 у 2010. 

Највећи број газдинстава смањио се у покрајинама Ла Риоха, Валенсија, Кастиља и 

Леон.
38

 
 

Графикон бр. 6: Учешће различитих врста стоке у укупном сточарству Шпаније 

2010. год. 

 

 
 

Извор: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agricultural_census_in_Spain 

 
Говедарство преовладава на северозападу, а у сушној унутрашњости пре 

свега екстензивно месно говедарство и овчарство, док је у Екстремадури на западу 

традиционални узгој свиња. 

Живинарство је највише заступљено на северу и северозападу, али важне 

области за живинарство јесу и Каталонија, Валенсија и Андалузија. Акценат је 

стављен на производњу перади, меса и јаја. У 2003. год. Шпанија је имала око 129 

милиона комада живине. 
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Говеда се гаје на северу, северозападу, и у мањој мери, у Андалузији, 

Екстремадури, око реке Дуеро и у низијским деловима Мурсије и Валенсије. 

Значајан је и узгој бикова за кориде у Екстремадури и Андалузији. 

Овчарство је развијено у сушној унутрашњости, али и у околини Ебра. 

Најпознатија је раса мерино овце, верује се да су ове овце увезене из северне 

Африке и јако су добро прилагођене полусушним условима. Мерино овце познате 

су по финој вуни, а користе се и за добијање млека и сира и за задовољење домаћих 

потреба за месом. На вишим надморсим висинама узгајају се козе, јер оне могу да 

преживе и на мање травнатим површинама и на пашњацима нешто лошијег 

квалитета. 

Свињетина је јако важан месни производ Шпаније. Свињогојство се боље 

развило у Галицији, Андалузији и Екстремадури. 

Производња млека и млечних производа је значајно порасла. Већина 

млечних производа долази из Галиције, Астурије и Сантандера. 

 

3.2.3.1.7. Рибарство 

 
Шпанија је једна од најзначајнијих рибарских држава у Европи. У овој 

делатности запослено је око 10,000 људи, а од ње зависи још и око 500,000 радних 

места, пре свега у Галицији и Баскији. Годишњи улов је око 961,000 t (17. на свету). 

Најзначајнија риболовна подручја налазе се испред атлантске обале на 

северозападу, много рибе се улови и у међународним водама северног дела 

Атлантског океана и испред западне обале Африке,а рибарство на средоземној 

обали задовољава пре свега локалне потребе. Највеће рибарске луке су: Виго, Ла 

Коруња и Писајес на северу, затим Уелва, Кадис и Алхесирес на југу. 

Шпанска рибарска флота је највећа у Европској унији. У 2004. год. флота је 

имала капацитет од 491,246 бруто тона, чинила је 26%  укупних капацитета 

рибарске флоте Европске уније и око 6% укупних светских капацтета. У 2004. год. 

улов рибе износио је око 875,000 t. Главне врсте рибе биле су: сардине, туњевине и 

скуша.  

Најчешће врсте које се обрађују и конзервишу су: туњевина, дагње, сардине, 

бела туњевина, скуша и инћуни. У 2003. год. Шпанија је извезла 95,9 милиона тона 

конзервиране рибе у вредности од 385 милиона долара. Извоз морских плодова те 

године износио је 529,6 милиона тона, вредности од 1,105 милиона долара. 

Шпанија је други светски произвођач дагњи после Кине.
39 

Риболов је посебно значајан у економском животу Галиције, у којој је 

смештена и индустрија за конзервисање рибе (Виго). 
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3.2.3.2. Шумски потенцијал 

 
Шумски потенцијал је јако важан природни ресурс сваке земље, пре свега 

због велике улоге коју играју шуме. Шуме пречишћавају ваздух, задржавају угљен-

диоксид и ослобађају кисеоник, пречишћавају земљиште и сл. Истовремено, 

стварају станишта за дивље животиње па самим тим негују биодиверзитет. 

Захваљујући шумама развија се и дрвна индустрија. 

 
Слика бр. 9: Заступљеност шума у Шпанији 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Извор: http://www.fao.org/forestry/country/en/esp/   

Шпанија има 8,42 милиона хектара шуме (16,6% површине), а остало је 

грмље. Праве шуме очуване су највише на неким вишим деловима планина. На 

Мезети нема шума, а највеће шумске површине, али и травнато – ливадске 

површине, очуване су на северозападу Шпаније.За привреду су најзанимљивије 

листопадне шуме на северозападу (храст, буква, кестен) и вештачки засади 

еукалиптуса. У Екстремадури и Каталонији значајна је производња плуте (72,000 t). 

 

Већина природних шума на Иберијском полуострву је одавно нестала због 

ерозије, неконтролисане сече за огрев и стварање пашњака. Борове шуме се јављају 

на северу и северозападу, храста и букве има и у Пиринејима.
40
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Производња дрвета у 2004. год. износила је 16,3 милиона m³, а око 13% се 

користило за огрев. Шпанија је дуго била други светски произвођач плуте, одмах 

иза Португалије. Годишња производња плуте у Шпанији износи око 110,000 t, или 

32% светске производње.
41 
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4. ЗАКЉУЧАК 

 
Природни услови Шпаније, као што би се могло уочити представљају 

значајан потенцијал. Привредном развоју ове земље доприноси велико рудно 

богатство, рибарство, повољни климатски утицаји и јако повољан географски 

положај. Док, велики недостатак Шпаније представљају фосилна горива, која у 

највећој мери увози, нарочито нафта. Судећи по статусу Шпаније у Европи, и 

упркос неким неповољностима, она успева да своје предности успешно искористи 

за развој туризма, за побољшање енергетског система, развој индустрије и 

пољопривреде. Јако повољан географски положај, и пријатна клима, као битан 

природни потенцијал утицали су на значајан развој туризма у Шпанији. Данас, 

терцијарни сектор има највећи удео у укупном националном дохотку Шпаније и 

учествује са чак 56% и у услугама ради чак 63% активног становништва.  

 Да би остварила свој развој, привредни и друштвени, Шпанија треба да 

користи своје расположиве природне ресурсе. При томе, део наведених природних 

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

се један део мора сачувати за будуће генерације. Експанзиван и неконтролисан 

развој углавном бива праћен еколошким, социјалним и културним последицама. То 

намеће потребу за одрживим развојем и за повећањем свести о очувању природе и 

њених ресурса, јер је то једини начин да се дође до квалитетног раста и развоја 

привреде. Чињеница је да само економски оријентисано коришћење, доводи до 

добрих економских резултата у кратком периоду и да задовољава потребе, али 

може произвести негативне последице по животну средину и живот локалног 

становништва. 
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