Frankrike
Republikken Frankrike er et av Europas største og rikeste land, spiller en stor rolle i Den
europeiske union (EU) og var med å grunnlegge NATO. Landet har høy levestandard, men
sliter med økende arbeidsledighet. Frankrike består, i tillegg til “hoved”-landet i Vest-Europa,
av diverse øyer og territorier i andre verdensdeler.

Flateinnhold: 547 030 km²
Hovedstad: Paris
Gjennomsnittlig levealder: 85 år for kvinner og 78 år for menn
Språk: Fransk
Folketall: Ca. 65,4 millioner
Valuta: Euro
Nasjonaldag: 14. juli
Miljøutfordringer
Etter mange års uregulerte utslipp fra industrien er store deler av drikkevannskildene i
landet sterkt forurenset. Utslippene har også ført til sur nedbør og nedsatt luftkvalitet i de
større byene. Frankrike innførte miljøreguleringer på 1970-tallet, og selv om utslippene er på
vei ned, er landet fortsatt blant verdens største på utslipp av klimagassen CO2.
Energiforsyning
Hovedsakelig atomkraftverk, deretter følger fornybare kilder som vannkraft. Rundt 20 % av
landets energiforsyning kommer fra fossilt brennstoff.
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Viktige eksportmarkeder
Tyskland, Spania, Italia, Storbritannia, Belgia, USA og Nederland
Frankrike har en av verdens største økonomier, med et effektivt og moderne økonomisk
system. Tradisjonelle industrier som tekstilproduksjon og stålutvinning har de siste årene
veket plassen for høyteknologi, dataindustri og romteknologi. Landet har etter hvert også
blitt en stor leverandør innenfor tjenestesektoren, og et variert jordbruk gjør Frankrike til en
av verdens største eksportører av landbruksvarer.
Frankrike eksporterer også blant annet maskiner og transportutstyr, mat- og drikkevarer
samt tobakk, jern og stål. Landet importerer blant annet maskiner og utstyr, kjøretøy, fly,
plastikk, kjemikalier, råolje og petroleum.
Naturressursser
Kull, naturgass, jernmalm og petrolium
Landbruk
Frankrike er et av Europas betydeligste landbruksland og en av verdens største eksportører
av meieriprodukter, som smør og ost, i tillegg til vin, korn, poteter, kjøtt, fisk og sukkerbete.
Bilproduksjon

Peugeot er en fransk bilprodusent, grunnlagt i 1889. Selskapet fusjonerte med Citroën i
1976 og overtok da 90 prosent av sistnevntes aksjekapital. Det nye selskapet fikk navnet
PSA Peugeot Citroën. Løven i emblemet på panseret symboliserer kraft, dynamikk, eleganse,
estetikk og design.
Peugeots største eksportmarkeder i Europa er England, Tyskland, Spania, Danmark, Belgia
og Luxemburg.
Nyttige nettsider: www.globalis.no
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