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УВОД 

 

Аустрија је мала земља смештена у срцу Европе, на месту где се преплићу 

главне артерије и вене, тј.различити путеви Европе. Својим положајем, на 

раскршћу важних путева,земља је у којој се сусрећу и преплићу различите  

цивилизације, културе, вере, природна богатства итд.Аустрија је земља која обилује 

природним и антропогеним вредностима. Простор ове мале државе представља шарен 

мозаик склопљен од различитих рељефа земљишта: од низија, преко котлина, долина, 

брдашца, планинских венаца, па све до највиших врхова. Њену посебност чини богато 

културно наслеђе у погледу музике, архитектуре, књижевности, уметности уопште, 

стварано вековима, као одраз промене стилова у уметности и представља резултат умећа 

талентованих  светски познатих уметника, о чему сведоче бројна дела непролазне 

вредности. 

Туризам заузима важно место у привреди Аустрије. Природне лепоте аустријских 

Алпа и Тирола, историјски и културни споменици Беча, и транзитни положај земље, 

привлаче велики број страних туриста. Из тог разлога главни циљ раде јесте приказати 

утицај туризма на привредни развој Аустрије.  

У првом делу рада истакнут је појам и значај привредног раста и развоја одређене 

земље, затим карактеристике привредног развоја Аустрије, где је акценат стављен на њене 

природне и антропогене карактеристике које су неопходне за развој туризма. Док су у 

трећем и четвртом делу рада истакнуте најбитније карактеристике туристичког развоја 

Аустрије, показатељи попут туристичког промета, али и детаљно приказан утицај туризма 

на привредни развој дате земље, економским показатељима.  

У раду је коришћена домаћа и страна литература, као и електронски извори. 

Коришћени су следећи методи у раду: метод компарације, метод дескрипције, метод 

дедукције и метод индукције. 
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I ПРИВРЕДНИ РАСТ И РАЗВОЈ 

 

1.Појам привредног раста и развоја 

 

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

основна функција је стварање материјалних добара, којима се задовољавају разноврсне 

потребе друштва.“
1
„Резултати развоја привреде се прате и оцењују коришћењем посебних 

макроекономских категорија (друштвени производ, национални доходак, запосленост, 

инфлација, стабилност валуте и др.).“
2
 

Као велики економски (и друштвени) систем, привреда се одликује бројним 

карактеристикама. Тај систем је:  

- динамичан,  

- сложен,  

- стохастичан и  

- хијерархијски систем. 

Динамичност великог економског система (националне привреде), произилази из 

чињенице да се сви елементи у систему мењају брже или спорије у одређеном времену: 

 Мењају се квалитет и обим фактора од којих зависи стварање друштвеног 

производа у свакој привреди; 

 Мењају се услови привређивања унутар земље: политичке, привредносистемске и 

друге прилике, мења се мотив према раду; мењају се социјални односи, социјалне групе, 

поглед на околину… 

 Врло брзо се мењају међународне околности: кризе у окружењу, интеграциони 

процеси у свету, економска стратегија и политика развијених земаља које диктирају 

економске односе у свету и слично.  

                                                           
1
 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж.„ (2008): Национална економија, Ниш 

2
Аземовић, Н., Стефановић, В. (2011): Национална економија, Ниш 
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Сложеност великог економског система се дугује великом броју елемената из којих 

се он састоји. Привреда обилује великим бројем субјеката различите величине, нивоа 

развијености, различитих циљева интересовања итд. У континуитету се дешавају промене 

у систему, један број субјеката нестаје, а други настају, у истим или другим областима 

деловања (производње, услуга и слично). Сложеност привреде се повећава и утицајем из 

окружења. То окружење може бити двојако: интерно и екстерно. Интерно окружење 

привреде су они подсистеми који егзистирају у исто време удржави. Екстерно окружење 

представља, у ствари, економске односе једне земље са свим другим земљама, али и друге 

односе кои индиректно позитивно или негативно утичу на привреду. 

Стохастичност је карактеристика великог економског система која значи 

немогућност предвиђања свих промена у систему. Ова карактеристика се појачава у 

претходним двема карактеристикама: што је систем сложенији и динамичнији, то је већи 

ризик да измакне контроли или скрене са жељеног правца кретања. 

“Хијерархичност великог економског система произилази из различитих нивоа на 

коме се налазе поједини системи и подсистеми. То значи да је различита тежина доношења 

одлука код поједих нивоа, а самим тим и последице су различите. Хијерархијски односи 

захтевају и поштовање приоритета у доношењу одлука. То значи да примат увек има 

систем вишега ранга и да, самим тим, свака промена на вишем нивоу значи и веће 

последице по ниже нивое. Познавање хијерархије и приоритета је важно да би се 

конфликност између поједих нивоа, система и подсистема, свела на најмању меру.”
3
 

Привредни развој је сложен економски процес којим се једна земља постепено 

ослобађа економске неразвијености и сиромаштва. На тај начин, она достиже више нивое 

развоја. Привредни развој се састоји из две развојне компоненте. То су:  

- привредни раст и  

- промене у структури привреде. 

Повећање националне производње током времена представља привредни раст. То 

повећање производње може се изражавати укупно за целу земљу, или percapita тј. по глави 
                                                           
3
Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж.,(2008.): Национална економија, ПЕТРОГРАФ, Ниш, стр. 18. 
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становника. Како се број становника током времена повећава, тако раст производње по 

становнику представља праву меру економског напредовања једне земље (нпр. ако се 

производња у текућој години у односу на претходну годину повећала за 4%, а број 

становника за 1%, онда повећање производње по становнику износи 3%).  

Привредни раст је ужи појам од привредног развоја, зато што обухвата само 

промене у обиму националне производње. Промене у структури привреде се изражавају 

кроз промене у учешћу појединих делатности у укупној производњи. Њима се прикључују 

и промене у расподели производних чинилаца по тим делатностима, структури увоза и 

извоза итд. 

Поред привредног раста и структурних промена као основних компонената 

привредног развоја, у новије време све већи значај добијају његови социјални 

(обезбеђивање бољег живота већини становништва) и еколошки аспекти.  

“За савремени приступ развоја је карактеристично да се човек ставља у центар 

пажње. Привредни развој има смисла само ако омогућава бољи живот већини 

становништва.”
4
 

2.Теорије привредног раста и развоја 

 

Постоје различите дефиниције привредног развоја. Оне углавном зависе од времена 

у коме се дефинише овај појам и од фактора који у том временском периоду утичу на 

привредни развој. 

 Први пут се са појмом привредног развоја срећемо још код Адама Смита и његовог 

дела „Истраживање природе и узрока богатства народа“. У овом делу, Адам Смит је оно 

што ми данас називамо привредним развојем називао природним увећањем богатства. 

Ипак, тада овај појам није био толико у употреби, све до његовог повратка након Другог 

светског рата. Крај четрдесетих и педесете године двадесетог века представљају у том 

смислу пионирско раздобље нове развојне економије. 

                                                           
4
www.ratko.biz 

 
 

http://www.ratko.biz/
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 Теорија развоја је настала из преке потребе да се, такозваним земљама у развоју, 

пружи помоћ, јер се већина њих тек ослободила колонијалног ропства и покушавају да 

изађу из сиромаштва. У центру теорије привредног развоја, у то доба, била је опседнутост 

растом производње. Иако раст производње није био крајњи циљ, он је преузео улогу 

средства којим се достиже повећање благостања становништва. Међутим, и поред 

импресивних резултата који су постигнути у повећању производње, животни ниво већине 

становништва у тадашњим земљама у развоју остао је углавном непромењен или се чак и 

погоршао. 

С обзиром да овакав концепт привредног развоја није дао очекиване резултате, 

почетком седамдесетих година долази до појаве новог концепта привредног развоја. 

Привредни развој сада поред раста производње, као битне факторе класификује и проблем 

запослености, сиромаштва и расподелу дохотка. 

Развој који за резултат има експанзију укупне производње и дохотка квалификује се 

сада као карикатура идеје развоја. Крајем шездесетих и почетком седамдесетих, такође, 

долази и до раста интересовања за проблеме природног окружења.  

На то је првенствено утицало неповољно стање животне средине изазвано 

привредним растом, али и страховање од оскудице основних природних ресурса на којима 

почива модерна производња. Преовладава схватање да привредни раст сам по себи не 

представља проблем, али да мора бити правилно схваћен јер једино такав може да 

представља решење.  

Половином седамдесетих година у средиште расправе о привредном развоју 

доспева концепт основних потреба (basicneeds). Заговорници овог концепта полазе од 

уверења да се напори друштва морају директно усмерити на борбу против сиромаштва. У 

програме развоја привреде уносе се као основни циљеви задовољење основних потреба 

најнижих слојева становништва. То су најчешће потребе за храном, водом, одећом, 

обућом, простором за живот, санитарним уређајима, превозом, здравственом заштитом и 

образовањем. 

Деведесетих година двадесетог века, из концепта основних потреба долази до 

стварања концепта људског развоја. Концепт људског развоја иде корак даље од концепта 
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основних потреба и он се не ограничава само на неразвијене земље већ представља 

концепт којим се достиже виши ниво благостања у свим земљама света. Такође, не 

ограничава се само на достизање и испуњење елементарних потреба становништва већ има 

у виду све могуће људске потребе. Концепт људског развоја ставља човека у центар 

пажње. Основни циљ овог концепта и економског развоја јесте стварање таквог амбијента 

за људе који ће им омогућити дуг, здрав и креативан живот. Људски развој се дефинише 

као ширење могућности избора, односно повећање броја опција које се налазе пред 

људима. На свим нивоима развијености једне земље, три опције заслужују посебну пажњу. 

Реч је о могућности да се води дуг и здрав живот, да се стиче знање и да се располаже 

ресурсима довољним за пристојан животни стандард. Ако ове кључне опције нису 

расположиве, многе друге прилике остају недоступне. Дакле, према овом концепту људи 

представљају и средство и циљ привредног развоја.  

Појам људског развоја садржи у себи 4 битне компоненте: 

a) правичност – сваки човек мора да има једнак приступ опцијама које се нуде. Шта људи 

раде са њима то није битно, битно је само да су могућности свима исте.  

б) одрживост – изражава одговоран став према будућим нараштајима. Представља став да 

наредне генерације морају да имају исте могућности за развој као и садашње генерације, 

односно не смемо уништити ресурсе који данас постоје, већ морамо створити нове за 

наредне генерације.  

в) продуктивност – представља инвестирање у људске ресурсе и омогућавање људима да 

максимално искористе своје потенцијале.  

г) оспособљеност – значи да су људи у могућности да бирају по својој сопственој вољи 

између већег броја могућности које им се нуде.  

Крајем двадесетог века на основу концепта људског развоја, долази до појаве 

концепта одрживог развоја. Одржив развој се дефинише као развој који задовољава 

потребе садашњих, без угрожавања способности будућих генерација да подмире њихове 

властите потребе. Под одрживим развојем се у ширем смислу подразумева развој који је 

економски, социјално и еколошки одржив. Концепт одрживог развоја покреће питање 
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карактера економског раста и расподеле његових резултата, али не поставља физичке и 

технолошке баријере за повећање производње. Он заправо истиче да је раст важан, али не 

сваки раст и не раст по сваку цену. 

 

3.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.”
5
 

 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.  

“Бројност и разноликост фактора развоја привреде усложњава проблем мерљивости 

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

мерљиви.“
6 

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  

                                                           
5
Божић, М., (2009): Економска политика, Правни факултет, Ниш 

6
Милошевић, Г., (2009): Основи економије, Криминалистичко-полицијска академија, Београд 
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- техничко – технолошки услови. 

 

3.1.Природни услови 

 

Под природним условима неког простора подразумева се комплекс утицаја 

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

човека, а познавање њиховог рецентног стања представља основу интегралног приступа у 

планирању коришћења површина.  

Природни ресурси су природна богатства - биљни и животињски свет, вода, ваздух, 

земљиште, нафта, метали, руде, минерали и др. Користећи природне вредности и 

обликујући их према својим потребама, човек је опстајао и развијао се као културно, 

социјално и духовно биће. Развој различитих технологија, олакшао је живот савременом 

човеку али је довео до бржег искоришћавања његове околине, и бржег исцрпљивања 

ресурса. 

Ови ресурси користе се у врло различите сврхе, као што су производња 

најразноврснијих производа важних за свакодневни живот, затим за добијање електричне 

енергије, гајење усева, вожњу аутомобила и др. Природни ресурси су свуда око нас, а због 

растућих потреба врло се брзо искоришћавају. Многи се исцрпљују брже него што могу 

бити надомештени новим. 

“Природни ресурси обухватају две велике групе. Прву групу чине основни 

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

биолошки системи Земље, земљиште, подземне и површинске воде, атмосфера, океани и 

др. Другу групу чине ресурси који се користе за развој и напредак људске културе и 

цивилизације, односно за обезбеђивање просперитета људског друштва. Експлоатишу се и 

прерађују у производним процесима, при чему се користе материјали биолошког порекла: 

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

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

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

истражености и познавања ресурса. Уобичајена генерална подела природних ресурса, код 
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и у свету, јесте подела на исцрпљиве и практично неисцрпљиве, док се исцрпљиви деле на 

обновљиве и необновљиве. Обновљиви ресурси су сви природни ресурси који се троше 

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

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

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

Необновљивим ресурсима сматрају се природни ресурси који не могу поново настајати, 

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

метали, уран и други материјали и минерали.”
7
 

“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.”
8
 

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. 

 

3.2.Становништво 

 

У процесу привредног развоја, становништво има изузетно велики значај, јер оно 

обезбеђује најважнији инпут у развојном процесу, а с друге стране, јавља се као крајњи 

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

улози потрошача појављује се целокупно становништво. Оно својим обимом и својом 

куповном моћи одређује величину домаћег тржишта и тако индиректно утиче на 

производњу. Улога произвођача резервисана је за само један део становништа, а то су 

запослена лица. Радно способан део укупног броја становника чини горњу границу 

                                                           
7
Тошовић, Р., (2006): Природни ресурси Србије, Демократска странка Истраживачко-издавачки центар, 

Београд 
8
https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/master_radovi_geografija/geografija_master_radovi/2014/2014-12-22-

vm.pdf 

 

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/master_radovi_geografija/geografija_master_radovi/2014/2014-12-22-vm.pdf
https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/master_radovi_geografija/geografija_master_radovi/2014/2014-12-22-vm.pdf


 

10 
 

расположивог радног потенцијала. Свака држава треба да тежи постизању пуне 

запослености. 

“Становништво и људски ресурси, као његова најзначајнија компонента, имају 

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

најзначајнији фактор развоја.”
9 

“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:”
10

 

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

умне, физичке и друге потенцијале којима располажу;  

• људски ресурси, добро укомпоновани и усмерени у правцу тимског концепта рада, 

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

остварених резултата;  

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

осталог, зависе и од понашања и мотивисаности менаџера;  

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

креирати, осмишљавати нове производе и слично;  

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

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

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

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

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 

                                                           
9
 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., (2008): Национална економија, ПЕТРОГРАФ, Ниш 

10
 Пржуљ, Ж., (2002): Менаџмент људских ресурса, Институт за развој МСП, Београд 
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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 percapita 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. 

Веома је битно посебно истаћи 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. 

 

3.3.Капитал 

 

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

подразумева вредност ствари, добара, новаца и сл. Капитал је уложена вредност помоћу 
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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.”
11 

“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 богатств.”
12

“У физичком смислу, капитал 

представља средства за рад и предмете рада.”
13 

Капитал представља производни чинилац напредовања производње. За разлику од 

природних услова и становништва, под чијим се дејством одвијају производња и 

привредни развој капитал је производни чинилац који је дело човека, резултат његове 

дотадашње привредне активности и укупног економског понашања. Капитална добра и 

људски рад се у производњи јављају у улози супститута – несташицу капиталних добара 

могуће је надокнађивати људским радом и могуће је несташицу људских ресурса 

супституисати капиталним добром. Капитална добра имају пресудну улогу у привредном 

развоју, па се њихова расположивост у некој привреди може узимати као поуздано мерило 

њене развијености или неразвијености. 

“Полазећи од облика испољавања, капитал можемо посматрати као реални и 

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

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

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

Капитал се може посматрати и према облицима улагања.”
14 

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

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

                                                           
11

 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., (2008): Национална економија, ПЕТРОГРАФ, Ниш 
12

 Милошевић, Г., (2009): Основи економије, Криминалистичко-полицијска академија, Београд 
13

 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., (2008): Национална економија, ПЕТРОГРАФ, Ниш 
14

Милошевић, Г., (2009): Основи економије, Криминалистичко-полицијска академија, Београд 
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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 слободнихновчаних 

средстава уз доношење добити имаоцу капитала. Акцијски капитал представља нови облик 

концентрације и централизације капитала.”
15

 

 

3.4.Развој технике и технологије 

 

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. Она 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.”
16

 

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 

                                                           
15
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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. 

“Уже посматрано, технолошки развој изражава развојне промене у техници и 

технологији. У ширем смислу технолошки развој обухвата:”
17

 

• 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. 

Техничко – технолошки прогрес подредставља 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 радачовека.Он 

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. 

Савремени развој привреде и развој индустрије подразумевају уважавање техничко 

– технолошког прогреса и уношење све већег обима квалитетнијих средстава за рад и 

изналажење нових технолошких процеса који ће убрзати процес производње и заменити 

живи рад. Технолошки прогрес посебно утиче на раст производње и њену продуктивност.  
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Усавршавање постојеће технике и технологије и њихов развој омогућавају да 

производња стално остварује динамичан раст па се они данас сматрају главним 

генератором раста производње и развоја привреде. Технолошки развој у области предмета 

рада и технологије смањује зависност производње од природних услова, односно 

доприноси потпунијем коришћењу природних ресурса. То нарочито долази до изражаја у 

развоју индустрије у којој се врши супституција природних сировина и материјала 

индустријски произведеним.  

Савремени технолошки развој карактеришу врло динамичне промене које он 

изазива у привредном и друштвеном развоју. У том динамичном развојном процесу један 

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

са роботиком и компјутеризацијом. У новије време нарочите промене доносе 

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

У нове технолошке процесе могу да улажу развојене земље, тј. оне које могу и да 

развијају нове технологије, из разлога што оне поседују капитал који је неопходан. 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. 
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II КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АУСТРИЈЕ 

 

Бруто домаћи производ (БДП или енг. GDP) је економски израз који 

представљаукупну производњу роба и услуга, остварену у националној економији 

(домицилној земљи), без обзира на власништво. То подразумева да БДП укључује 

вредност производње страних лица (компанија) у земљи, а искључује активности фирми у 

власништву домаћих резидената у иностранству. 

Бруто домаћи производ по тржишним ценама (Grossdomesticproductatmarketprices 

енг. – по тржишној концепцији) је крајњи резултат производне активности. Он се састоји 

од укупне производње добара и услуга умањене за међуфазну потрошњу. Добија се: 

а) сабирањем бруто додатне вредности свих производних јединица резидената или  

б) сабирањем свих доходака остварених у текућој производњи (зараде запослених, 

пословни вишак, амортизација основних средстава) и пореза на производе умањених за 

субвенције или 

 в) сабирањем вредности добара и услуга за финалну потрошњу, обрачунатих по 

набавним ценама и умањених за вредност увоза добара и услуга. 

 

1.Фактори привредног развоја Аустрије 
 

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 
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налазио, али такође се мењала и са разумевањем и откривањем или настајањем нових 

чиниоца који доприносе економском развоју. 

“Постоји више подела фактора привредног развоја. Према једној подели, фактори 

су:”
18

 

 - земља и остали природни извори,  

- производна средства  

- физички капитал,  

- рад и људски капитал,  

- запосленост и дистрибуција дохотка,  

- технолошке промене,  

- економија обима,  

- организација. 

“Према другој подели, у факторе који утичу на привредни развој спадају:”
19

 

a. основни или примарни фактори (становиштво и његова структура, ниво, 

расположивост природних ресурса, величина земље), 

 б. природно – системски фактори (доминантни облик својине, систем и механизам 

доношења одлука, координациони и управљачки механизам),  

в. дејство економске и развојне политике. 

Подела, о којој је већ било речи, и према којој ћемо објаснити значај појединих 

фактора, садржи следеће чиниоце,становништво и природне ресурсе који утичу на 

привредни развој одређене земље, у овом случају Аустрије.  

                                                           
18

 Стефановић В., Аземовић Н., (2011): Национална економија, Природно – математички факултет у Нишу, 

Ниш, стр. 55. 
19

 Стефановић В., Аземовић Н., (2011): Национална економија, Природно – математички факултет у Нишу, 

Ниш, стр. 55. 
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2.Квалитативна и квантитативна обележја становништва у Аустрији 

„Становништво и људски ресурси, као његова најзначајнија компонента, имају 

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

најзначајнији фактор развоја.“
20

Он је значајан фактор привредног развоја земље и један од 

основних носиоца привредног раста националне економије. Његов вишеструки значај који  

има у привредном развоју произилази из тога што се оно појављује у двојаком виду, 

истовремено и као произвођач и као потрошач. „Произвођач ствара производе и услуге. То 

је у ствари радно способно становништво или просто речено радници. Свака држава ради 

на томе да постигне пунузапосленост или да се број запослених креће око пуне 

запослености, јер ће се тиме повећати производња.“
21

 Са друге стране у улози потрошача 

јавља се целокупно становништво једне земље. Као такво оно делује на тржиште, јер 

уколико су потребе становништва веће онда је и тражња становништва већа. 

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

растстановништва треба да усклади са растом производње, чиме би се обезбедио 

бољиживотни стандард људи.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 одпојединачно 

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: 
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 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж.,(2008.): Национална економија, ПЕТРОГРАФ, Ниш 
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-људски ресурси имају способност самообнављања и развоја, тим пре што 

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

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

јербез човека и његовог рада нема ни вишка вредности, односно 

новоствореневредности.“
22

 

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. 

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. 

„Према подацима Светске банке – организације Уједињених нација у Аустрији је 

током 2016. године забележено 8,747 милиона становника.“
23

 

Претежна густина насељености у Аустрији је 105,2 становника/km
2
, према 

подацима из 2017. године. Око 60% алпског подручја није насељено, 70% становништва 

живи у нижим пределима на надморској висини испод 500 m. Панонска низија и долина 

Дунава са Бечким басеном најгушће су насељени предели. Највећи број становника живи у 

градовима, док су највећа насеља Беч, Грац, Линц, Салзбург, Инсбурк и Клогенфурт. 

Аустријанци су становништво које припада германској групи народа, где њихов 

назив Германи потиче из античког доба. 

                                                           
22

 Пржуљ, Ж., (2002.): Менаџмент људских ресурса, Институт за развој МСП, Београд 
23

http://www.worldbank.org 
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Службени језик у Аустрији је немачки, који се такође говори у Немачкој.Од 

етничких мањина присутне су само три традиционалне етничке мањине. То су Словенци у 

Корушкој, и Мађари и Хрвати у Бургенланду на граници са Мађарском.У Корушкој и 

Штајерској живи око 50.000 Словенаца. Према неким проценама државних власти у 

Аустрији живи око 300.000 Срба. 

Преко ¾  Аустријанаца су католици. А од осталих вера заступљене су православље, 

ислам и протестантизам. Животни век мушкараца у просеку је око 79,3 година, а жена 83,9 

година.  

 

3.Природни услови као фактор привредног развоја Аустрије 

 

3.1.Географски положај 

 

„Аустрија, званичноРепублика Аустрија, је држава која се налази у Централној 

Европи. Протеже се између 46° - 49° северне географске ширине и 9° - 17° источне 

географске дужине. Захвата површину од 83.871 km² и по површини је 113. земља на свету. 

Аустрија је континентална држава која се граничи са Немачком (784 km) и Чешком (362 

km) на северу, Словачком (91 km) и Мађарском (366 km) на истоку, Словенијом (300 km) и 

Италијом (430 km) на југу, Швајцарском (164 km) и Лихтенштајем (35 km) на западу и нема 

излаз на море. Дужина државне границе износи 2. 563 km.”
24

 

  

                                                           
24

Давидовић, Р., (1999): Регионална географија – Европа, Афрички медитеран итуристичке метрополе, друго 

издање, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад 
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Слика бр. 1: Географски положај Аустрије 

 

Извор: 

https://www.google.com/search?hl=tw&biw=1536&bih=759&tbm=isch&sa=1&ei=SZxUW9n0IcGZsgG7uJmgBA

&q=austrija&oq=austrija 

 

3.1.1.Саобраћајни положај 

 

Аустрија лежи у самом „срцу Европе“, где најзначајнији европски путеви воде 

преко њене територије. Спада у земље које се пружају кроз више важних европских 

географских области, попут Алпа, Подунавља, Панонске низије итд., а природно сужење, 

тзв. „Бечка врата“ представља природни пролаз у средишњи део Европе са њеног Истока. 

Аустрија представља спону између неколико европских држава: Чешке, Немачке, 

Словачке, Швајцарске, Италије, Словеније и Мађарске, и права је транзитна земља. 

Сабраћај у Аустрији је веома развијен, нарчито друмски, железнички, ваздушни и 

водени саобраћај. Главни град Беч, представља не само главни саобраћајни чвор у држави, 

већ и у овом делу Европе.  

Друмски саобраћај – укупна дужина друмских путева у Републици Аустрији је око 

200.000 km, док је дужина ауто-путева тренутно преко 2000 km. Једна од битних чињеница 

https://www.google.com/search?hl=tw&biw=1536&bih=759&tbm=isch&sa=1&ei=SZxUW9n0IcGZsgG7uJmgBA&q=austrija&oq=austrija
https://www.google.com/search?hl=tw&biw=1536&bih=759&tbm=isch&sa=1&ei=SZxUW9n0IcGZsgG7uJmgBA&q=austrija&oq=austrija
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је и та да Аустрија упркос веома израженом алпском крајолику, поседује веома савремену 

путну мрежу на свим нивоима, од државних ауто-путева до сеоских путева. Многи ауто-

путеви прате линије главних железница, који се пружају трасама Европских коридора, и 

носе двозначне називе „А + број“. Данашњи државни ауто-путеви повезују све важније 

градове у држави, посебно Беч са ободом земље и престоницама суседних земаља, где 

поред њих постоји и кружни ауто-пут тзв. „прстен“ око Беча.  

Железнички саобраћај – укупна дужина железничке мреже стандардног колосека у 

Аустрији је 5.639 km (1998.), од чега је електрификовано 3.523 km железнице. Укупна 

дужина пруге уског колосека je 484 km. Ови подаци говоре да Аустрија има развијену 

железничку мрежу. Главни саобраћајни чвор је Беч са три велике железничке станице: 

јужном, западном и станицом „Фрања Јосиф“. Поред овог чвора, други важни железнички 

чворови су покрајинска средишта: Грац, Линц, Салцбург, Инсбрук и Клагенфурт.  

Беч је такође једини град у Аустрији са градском железницом и са метро системом 

(тзв. "U-Bahn"), једним од најстаријих у свету. Беч има и развијену трамвајску мрежу (тзв. 

"S-Bahn"), а поред престонице трамвајску мрежу имају и градови Грац, Салцбург и 

Инсбрук. Са друге стране, постоје и многе мале железничке линије, нарочито на 

Алпима,које су због недовољне прометности претворене у туристичке линије. Изузетном 

лепотом и разноврсности предела, као и типичном стилу пансиона и тунела, истиче се 

планинска железница Семеринг, која је под заштитом UNESCO-а од 1998. године. Планира 

се изградња Трансибирске пруге широког колосека од Беча до Кошица у Русији до 2033. 

године. 

  



 

23 
 

 

Слика  бр. 2:  Семеринг железница 

 

Извор: https://sr.wikipedia.org/wiki/ %D0%B0:Semmeringbahn_um_1900.jpeg 

Ваздушни саобраћај –У Аустрији постоји неколико авио-компанија, међу којима је 

најпознатија AuatrianAirlines, која је једна од најважнијих у Европи и званично 55 

аеродрома. Истичу се Међународни аеродром Беч познат каоSchwechat, аеродром 

Thalerhof  у Грацу, аеродром Kranebitenу Инсбруку, аеродром Klagenfurt, аеродром Линц, 

познат као „Плави Дунав“ и аеродром у Салцбургу познат као „В.А.Моцарт. Сва ова шест 

аеродрома имају IATA код (IATA Airport Code), а самим тим и међународни значај. Највећи 

и најважнији аеродром у Аустрији је Бечки Међународни аеродром Schwechat, који се 

налази 18 km југоисточно од града. Он је уједно један од најпрометнијих аеродрома у 

Европи. 

Водени саобраћај – Аустрија је континентална земља и самим тим нема поморских 

лука. Са друге стране она је земља која има развијен речни саобраћај међународног 

значаја, без обзира што је ограничен на једну реку, Дунав. Укупна дужина речних водених 

путева је 358 km. Река Дунав повезује средњу Европу са областима Црног мора и Балкана и 

представља важан паневропски пловни пут (Коридор 7). Од аустријских лука на Дунаву 
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истичу се Беч, Линц, Енс и Кремс. Пловна су и многобројна мала језера на Алпима, 

нарочито у туристичке сврхе.  

 

3.1.2.Туристички положај 

 

Аустрија је земља која се налази на раскрсници различитих европских туристичких 

праваца. Представља праву туристичку дестинацију, нарочито за љубитеље планине и 

зимских спортова. Генерално гледано у Европи преовлађују туристичка кретања из 

северних и северозападних делова Европе ка јужним деловима, на основу тога је јасно да 

су за туристичка кретања најзначајнији трансалпски путеви. Алпи су планински систем, на 

коме постоје бројни попречни превоји који предастављају баријеру између богатијег 

севера и сиромашнијег југа. Најефективнији путеви су: пут Минхен-Инсбрук-Бренерски 

превој-Верона, следећи је пут долина Рајне-Цирих-Свети Горхад-Милано и Женева-тунел 

Мон Блан-Торино-Лигуријска ривијера. Сви ови путеви су сврстани у јединствен 

Централни туристички правац. Овим правцем се креће највећи број туриста из 

северозападне Европе ка средњем Медитерану. Поред овог велики значај има и Западно-

европски туристички правац, којим велики број британских и француских туриста путује 

ка Азурној обали и шпанским, медитеранским регијама. Последњи правац је југоисточни, 

где се истичу неколико важних путева. Први води од Истичних Алпа, преко Словеније, ка 

Јадрану и мањим делом ка Београду. Други води од Подунавља ка словенској и хрватској 

обали Јадранског мора, док трећи води од Подунавља преко Београда и Ниша за Грчку и 

Турску. 

 

3.2.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. 



 

25 
 

Природне туристичке вредности Аустрије бројне су и разноврсне. Представљају  

основу за развој више врста туризма, а пре свега различитих облика рекреативних 

туристичких кретања. Из комплекса природних туристичких вредности посебно се истичу 

геоморфолошке, хидрографске вредности предвођене термоминералним изворима и 

климатске вредности, који су и условили здравствено лечилишну функцију овог простора. 

Природне туристичке вредности које привлаче највише туриста у Аустрији су 

свакако планине. Највећи део, око 60% површине Аустрије је брдовито и окупирано је 

ралативно младим планинама Алпа. Значајни су Алпи са својим западним, источним и 

Аустријским Алпима, северним кречњачким Алпима, јужним кречњачким Алпима и 

њиховим подгрупама.  

3.2.1.Рељеф 

 

Аустрија је Алпско-подунавска земља. Обухвата подручје Источних Алпа који 

захватају ¾ њене територије, док остатак земље чине нижи ивични делови Алпа, котлине, 

делови Дунава и Бечки басен – ободни део Панонске низије. Највиши врх Аустрије 

јеGrossglocknerна Високим Таврима (3.797mнадморске висине), док се најнижа тачка 

налази на114 mнадморске висине, што даје разлику од 3.683 m. 

Слика бр. 3: Рељеф Аустрије 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=reljef+austrije 

https://www.google.rs/search?q=reljef+austrije
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Од макро облика у рељефу Аустрије издвајамо планине, њихове планинске венце и 

масиве. Алпи представљају заједнички назив за највиши планинскимасив у Европи. Он се 

протежеод Азурно–Лигуријске обале до Бечког басена уоблику лука на дужини од 1.200 

km. Ширина им се креће од 135 до 260 km, а захватају површину од 220.000 km². Својим 

пространством захватају територију Француске,Италије, Швајцарске, Лихтенштајна, 

Немачке, Словеније и Аустрије.Најопштија подела је на западне и источне, којераздваја 

линија у правцу Боденско језеро – Комо језеро. 

“Алпи припадају младим набраним планинама, које су се образовале за времеалпске 

орогенезе средином терцијара. За њихов рељеф су значајни и егзогени процеси.Флувијална 

и глацијална ерозија квартарног периода биле су особито значајне.Фосилни глацијални 

рељеф се нарочито очувао у средишњој зони: то су бројнициркови предвојени оштрим 

шкриљцима и пирамидастим врховима, дубоке долинестрмих страна, са висећим 

споредним долинама из којих се реке водопадима уливају углавне реке, са 

термоминералним басенима испуњеним језерима... Утицај стенаразличите отпорне моћи 

на образовање разних облика рељефа био је велики. Подутицајем велике надморске 

висине, знатне количине падавина и присуство снежноледничкихмаса, Алпе представљају 

највећи хидрографски чвор Европе. Речна мрежаје врло густа. Реке претежно имају 

нивални режим (отапање снега и леда) самаксималним протицајем у пролеће и лето.”
25

 

Западни Алпи изразито сузаглечерени и имају најтипичније облике високопланинског 

рељефа. Овде се налази инајвиши врх Алпа и Европе - Мон Блан 4810 m.Западни Алпи 

обухватају: Лигуријске, Приморске, Провансанске, Готијске,Грајске, Савојске, Пенинске, 

Лепотиске, Бернске и Глариске. 

Источни Алпису за разлику од западних Алпа нижи. Они обухватају сноп гребена, а 

северно и јужно од тог снопа простиру се широке површи Предалпа,које се 

одликујуфлувијалним и крашким елементима рељефа.Источни Алпи обухватају: северне 

кречњачке - Ретијске, Баварске,Салцбуршке, Горњеаустријске и Доњеаустријске; 

средишње – Миноторталске,Есталске, Високе Туре, Ниске Туре, Норичке, Похорје, Козјак; 

јужне – Бергамске,Доломити, Гаилске (Зељске), Карнске, Јулијске и Краванке. 

                                                           
25

Плавша, Ј., (2008): Туристичке регије света – скрипта, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад 
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Аустријски Алпи  представљају венц Источних Алпа, протежу се кроз Аустрију од 

Боденског језера до Бечког басена на дужини од 500 km, широки су од 160 km до 250 km и 

захватају површину од 110 000 km². Кроз Аустрију се пружају три главна венца Алпа: 

Северни Кречњачки Алпи, Централни Алпи и Јужни Кречњачки Алпи.  

Слика бр. 4:Аустријски Алпи 

 

Извор:http://www.vestinet.rs/zanimljivosti/austrija-jezivi-zvuk-siri-se-alpima-stanovnici-preplaseni-video 

Од низија треба споменути Панонску ниију. Реч је о равници у источном делу средње 

Европе, коју образује река Дунав у средњем делу свог тока.Она се простире на око 600 km 

дужине у смеру запад-исток, од крајње источног дела Алпа у Аустрији и Словенији, па до 

Карпата у Румунији на истоку. Равница је са југа затворена северним Динаридима у 

Хрватској, Босни и Херцеговини и Србији, док је са севера затворена Татрама у 

Словачкој.Надморска висина Панонске низије креће се од око 60 m у области уласка 

Дунава у Ђердапску клисуру, до око 200-250 m на западном ободу. 

„Бечки басен, Западни део, или ивични део Панонске низије обухвата нижитерен око 

долине Дунава, ивични део Бургеланда, Бечку шуму и Бечки басен. Бечка шума 

(Винервалд) је планински масив, крајњи североисточни изданак Алпа, у чијем се подножју 

налази Беч. У окружењу Бечке Шуме налази се Бечки басен, који чини део Панонског 

http://www.vestinet.rs/zanimljivosti/austrija-jezivi-zvuk-siri-se-alpima-stanovnici-preplaseni-video
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басена између Алпа на западу и Карпата на истоку. Бечки басен је раскрсница главних 

европских путева и повезује балтичке и средњеевропске земље са Средоземљем. Он има 

улогу моста између тих европских регија, па је зато добио назив Бечка врата. Северно од 

Дунава пружају се брежуљци и нижа шумовита брда Валдфиртела и Милфиртела, са 

висином од 800 до 1400 m, која припадају кристаластом Чешком масиву. Јужно од Дунава 

је зараван која представља продужетак швајерске (Мителанд) и јужнонемачке (Баварске) 

висоравни.“
26

 

Од мезо и микро облика у рељефу издвајају се Сеинберг кањон, Лихтенштајн кањон,  

Bärenschützklamm, Rappenlochschlucht – Alploch кањони, затим од спелеолошких облика 

издвајају се Ајсризенвелт пећински систем, пећин Spannagelhöhle, пећина Katerloch, 

Дахштајнова ледена пећина, Обирова Сталактит пећина и многе друге.  

У Аустрији је регисторовано преко 80 пећина, а око 20–так њих је уређено и 

отворено за јавност. Најпосећеније су Ајсризенвелт пећински систем - сматра се највећим 

системом ледених пећина у Европи, а његов сплет пролаза и дворана, које подсећају на 

унутрашњост катедрале, провлачи се 40 km унутар масиваТенен, јужно од аустријског 

града Салцбурга. Затим пећина Spannagelhöhle у Зиљским Алпима, пећина Katerloch, 

највећа пећина сталактит у Аустрији, у Штајерској.Обирова Сталактит пећина у Корушкој,  

Дахштајнова ледена пећина у близиниSchönbergalm. Ова пећина је под заштитом Светске 

баштине УНЕСКО–а и друге пећине. 

Како је планински простор Алпа у леденом добу имао велике површине под леденим 

покривачем, на вишим пределима лед и снег се и данас одржавају током целе године. Тако 

је Аустрија богата ледницима који током лета привлаче све већи број скијаша. Ледници су 

створили бројне облике – циркове, валове, висеће долине, ледничка рамена, морене..., који 

такође привлаче пажњу бројних туриста. Познати ледници су: Пастерце, Gepatschferne, 

Халштат ледник, Rettenbachferner и многи други ледници.  

Значајне природне туристичке вредности које привлаче туристичку пажњу су 

свакако Национални паркови. У Аустрији тренутно има седам националних паркова, од 

који је најстарији НП Високи Тауерн. Године 1981. проглашен је Националним парком, 
                                                           
26

Раденковић, М., (2009): Регионално-географски приказ Аустрије, дипломски рад, Природно математички 

факултет, Ниш 
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који је такође по површини највећи НП у Аустрији. Од осталих паркова по својој 

природној лепоти истичу се:  

- Национални парк Donau-Auen,  

- Национални парк Кречњачки Алпи (Kalkalpen), 

- Национални парк Нокберге или Нок Планине, 

- Национални парк Гезојзе, 

- Национални парк Тајтал, 

- Национални парк Нежидерско језеро. 

Национални парк Високи Тауерн (Hohe Tauern) - је најстарији и највећи 

национални парк Аустрије протеже се на више од 1.800 km² у три савезне покрајине 

(покрајина Тирола, Корушке и Салцбурга). Са планинским врховима као што је 

Гросглокнер, пространим глечерима те импозантним водопадима Krimmler, Национални 

парк Високи Тауерн представља заиста разноврсно чудо природе. 

Слика бр. 5: НП Високи Таурен 

 

Извор: http://www.putokaz.me/zanimljivosti/2583-nacionalni-park-hohe-tauern 

 

http://www.putokaz.me/zanimljivosti/2583-nacionalni-park-hohe-tauern
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3.2.2.Клима 

 

Климатске прилике у Аустрији последица су  њеног географског положаја. Аутрија 

лежи у умереној климатског зони, у прелазном подручју атланске (океанске) климе 

иконтиненталне средњоевропске климе. Најхладнији месеци су јануар и фебруар, 

најтоплији јул и август.Такође на микроклиму и мезоклиму Аустрије утиче њен рељеф, 

хидографија ивегетација. У западном и средишњем делу преовлађује алпска клима, 

застуљена на највишим планинским пределима. Основне карактеристике ове климе су 

хладне и снежне зиме и кратка и свежа лета. Идући ка истоку земље она постепено 

прелази у умерено континенталну климу, док у нижим пределима преовлађује 

средњоевропска  (континентална) клима.  

„Средња јануарскатемпература у Аустрији креће се од - 1°С до - 5°С, а средња јулска 

температура ваздуха је од 17°С до 19°С. У планинском делу Аустрије температуре ваздуха 

у јануару и јулу су знатно ниже него на истоку земље. Разлика у температурама зависи од 

географског предела.“
27

 

„Највећа количина падавина је у планинским пределима и износи 1.500 mmдо 2.000 

mm, а најмања је у источном делу земље, где износи од 600 mmдо 1.000 mm, јер је ту јачи 

климатски утицај Панонске низије. У просеку количина падавина, у Аустрији, је од 500 до 

900 mm.“
28

 

„Снежна граница у северном делу кречњачких Алпа налази се на 2.700 m висине, у 

Високом Тауерну 2.900 m, а у Оцтал Алпима на 3.000 m.“
29

 

У северозападним крајевима земље зимске хладноће ублажава топли и суви планински 

ветар фен. Он долази са југа, па је због тога топао, спушта се низ северне падине Алпа, 

загрева ваздушне масе које доводе до топљења снега и зато га често називају и снегождер.  

                                                           
27

https://sites.google.com/site/republikaustrija/fizicko--geografske-karakteristike/klima 
28

https://sites.google.com/site/republikaustrija/fizicko--geografske-karakteristike/klima 
29https://sites.google.com/site/republikaustrija/fizicko--geografske-karakteristike/klima 
 

https://sites.google.com/site/republikaustrija/fizicko--geografske-karakteristike/klima
https://sites.google.com/site/republikaustrija/fizicko--geografske-karakteristike/klima
https://sites.google.com/site/republikaustrija/fizicko--geografske-karakteristike/klima
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За Аустрију су карактеристичне и температурне инверзије са маглом, поготово у 

котлинама у зимском периоду.  

 

3.2.3.Водни и енергетски потенцијал 

 

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. 

Аустрија има велики хидроенергетски потенцијал. Највећи део њене територије 

одводњава река Дунав у Црно море. Црноморском сливу припада око 80.566 km
2 

површине 

територије. Мањи број кратких река на западу припадају сливу Рајне и захватају површину 

од 2.366 km
2
. А кратки токови северне Аустрије припадају Лаби са површином од 918 km

2
.  

Најзначајније реке Аустрије су: Дунав, Ин, Драва са Муром, Салцах, Енс, Раба, Рајна, 

Морава и многе друге. Најдужа и најважнија река у Аустрији је свакако Дунав.  

Највећа река у Аустрији  је Дунав. Друга је 2.852 km, односно друга по дужини у 

Европи. Извире на Шварцвалду, на југозападу Немачке, а настаје спајањем речице Берег и 

Бригах. Протиче кроз десет европских земаља и улива се у Црно море. Дунав кроз Аустрју 

тече дужином од 350 km. Плован јена целом свом току кроз Аустрију, а ток му је готово у 

потпуности регулисан са деветхидроелектрана. Обале Дунава повезане су са десетак 

мостова за друмски и шест мостова за железнички саобраћај.Веће десне притоке Дунава у 

Аустрији су река Ин, Траун, Драва, Раба, Енс, Салцах, Траисен, а од левих издвајају се 

Аист, Камп, Морава, Рајна и многе друге. Река Ин дуга је 517 km, и представља најважнију 

притоку Дунава, у Дунав се улива у граду Пасуа, и извире у швајцарским Алпима. 
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Слика бр. 6: Река Дунав 

 

Извор:https://www.google.rs/search?q=dunav+austrija 

„Аустрија као алпска и подунавска земља, смештена у централној Европи такође је 

богата језерима. Језера су бројна, нарочито на северној подгорини Алпа. Велика језера 

Боденско и Нежидерско налазе се на граничном подручју. Друго највеће језеро је Атерс са 

46 km² у Горњој Аустрији. За разлику од природна, која су углавном ледничког порекла, 

настала за време вирмског леденог доба, истичу се и вештачка језера, којих има у великом 

броју, јер Аустрија има брзе и водом богате реке. Високопланинска језера су у цирковима 

и преиздубљеним деловима валова. Она која се налазе у подножју планине, су у термалним 

басенима. „Одликују се великом дужином и малом ширином, због чега подсећају на мирне 

реке чисте воде и зеленкасте боје.“
30

 

Нежидерско језеро налази се у источној Аустрији, на граници са Мађарском. Реч је о 

степском језеру са заслањеном водом, дубине 2 m. Сматра се да је остатак некадашњег 

рукавца Дунава. Обала је ситно разуђена, поред мањих притока, воду добија и падавинама.  

Боденско језеро се налази на реци Рајни између Немачке, Швајцарске и Аустрије. По 

пореклу језеро је тектонског порекла. Језеро се налази на 395 m надморске висине и треће 

                                                           
30

Станковић, С., (1998): Језера света, Завод за уџбенике, Београд, стр. 210. 

https://www.google.rs/search?q=dunav+austrija
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је по величини у средишњој Европи, после Балатона и Женевског језера. Веома мали део 

језера припада Аустрији. 

Слика бр. 7: Боденско језеро 

 

Извор: http://epomiru.com/bodenskoe-ozero-germanija/ 

Аустрија је такође позната по својим лековитим термалним бањама минералне воде. 

Извори термалних вода налазе се у следећим бањама: Bad Aussee, Bad Bleiberg, Bad 

Blumau, Bad Erlach, Bad Fischau-Brunn, Bad Gastein, Bad Geinberg, Bad Gleichenberg, Bad 

Hall - Tassilo Therme Bad Hall, Bad Ischl, Bad Kleinkirchheim, Bad Kreuzen, Bad 

Lutzmannsburg, Bad Sauerbrunn, Bad Schallerbach, Bad Tatzmannsdorf, Bad Vigaun, Bad 

Vöslau, Bad Waltersdorf, Baden bei Wien, Fohnsdorf, Köflach, Längenfeld, Loipersdorf, 

Moorbad Gmös, Sebersdorf, Stegersbach, Villach, Wien Oberlaa. Три најпознатије бање су: 

Бад Гаштајн (Bad Gastein), Бад Хофгаштајн (Bad Hofgastein) и Баден (Baden). 

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. 

Обновљиви извори енергије некада означавани и као трајни енергетски извори 

представљају енергетске ресурсе који се користе за производњу електричне енергије или 

http://epomiru.com/bodenskoe-ozero-germanija/
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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. 

Аустријски енергетски сектор обухвата производњу нафте и природног гаса, 

производњу и дистрибуцију енергије, изградњу турбина и цевовода, складишне ситеме и 

обновљиве изворе енергије. Аустрија има важну улогу и као транзитна земља, с нагласком 

на трансалпски нафтовод и важне објекте за складиштење гаса. Она је данас светски 

шампион у хидроенергији, европски шампион у обновљивој енергији, али и значајна 

земља за транспорт енергије за запад и  исток. Аустријски енергетски сектор извлачи 

максимум из посебног положаја земље. 

„Енергетика Аустрије користи географске капацитете земље, али користи и постојеће 

ресурсе на најбољи могући начин, развијајући концепт „know-how“ за примену на 

међународном тржишту. Земља има власиста налазишта нафте и земног гаса, чија 

производња има дугу традицију. Аустријска предузећа су специјализована и тражени су 

партнери у међународној енергетици. Са годишњим капацитетом од 17,8 милиона тона у 

рафинеријама и са скоро 3.800 бензинских станица у 10 земаља, највеће индустријско 

предузеће у Аустрији јасно показује међународну стручност аустријске нафтне и гасне 

индустрије.“
31

 

 

                                                           
31

https://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/importieren-aus-

oesterreich/energiewirtschaft/Ueberblick.bs.html 

https://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/importieren-aus-oesterreich/energiewirtschaft/Ueberblick.bs.html
https://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/importieren-aus-oesterreich/energiewirtschaft/Ueberblick.bs.html
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Табела бр. 1: 10 највећих аустријских предузећа у области енергетике са аспекта 

освареног нето прихода 2017. године (у мил. еура) 

1. OMV AG 20.222,00 

2. Verbund AG 2.913,25 

3. EVN AG 2.215,60 

4. Wien Energie GmbH 2.214,30 

5. Energie AG Oberösterreich 1.686,70 

6. Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation 1.271,80 

7. Kelag - Kärntner Elektrizitäts - AG 1.172,44 

8. Tiwag – Tiroler Wasserkraft AG 1.099,12 

9. Energie Steiermark AG 1.046,70 

10. Vorarlberger Illwerke AG 524,00 

Извор: https://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/importieren-aus-

oesterreich/energiewirtschaft/Zahlen_und_Fakten.bs.html 

„Аустрија има важну улогу у развоју технологије обновљивих енергија, а међународни 

купци могу задовољити своје потребе у многим подручјима у Аустрији. На пример: 

- хидроенергија: изградња постројења, турбине, саветовање и инжењеринг; 

- биомаса: биогас, дрво, палете, изградња постројења, произвођачи котлова, 

транспортна технологија; 

- соларна топлота и соларна енергија: модули, саветовање и пројектовање; 

- ветроенергија: произвођачи турбина, изградња постројења, консалтинг, 

управљање ветропарковима; 

- топлинске пумпе.“
32

 

„Аустријске компаније креирају методе за производњу биодизела од различитих 

сировина, нпр. биљних уља, отпадног уља из кухиња и масти животињског порекла. Они 

пројектују, граде и управљају великим соларним постројењима за грејање воде, грејање 

простора, процесну топлоту и соларно хлађење. Они производе плутајуцће фотонапонске 
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системе. Аустријски проналазачки дух у области енергетике има дугу традицију: Топлотна 

пумпа, једна од најефикаснијих и напредних метода грејања и хлађења, изумљена је у 

Аустрији прије 150 година.  Технолошки лидер у овој области и данас је из Аустрије и 

производи око 8,000 топлотних пумпи годишње.“
33

 

Носиоци обновљиве енергије постају све важнији у снабдевању енергијом. Политичка 

воља, строги закони и висок степен примене истраживања и развоја у складу су са овим 

трендом. То доводи до огромних знања и вештина и врхунске стручности на подручју 

обновљиве енергије у Аустрији. У поређењу са земљама ЕУ, Аустрија заузима прво место 

по уделу обновљивих извора енергије у производњи струје, имајући у виду површину 

Аустрије. Успех дугогодишњег труда  на овом подручју је смањење емисије гасова са 

ефектом стаклене баште. 

У следећим табелама, приказан је сектор обновљивих енергија, по гранама енергетских 

извора у Аустрији, тачније број укупно запослених, осварен промет, удео извоза и 

остварена уштеда емисије  CO2 кроз употребу одговарајућег енергетског извора.  

Табела бр. 2:Бранша биогорива у Аустрији (2017) 

Укупно запослених – пуно радно време 18.970  

Укупан промет 1,6 мрд.. Еура 

Остварена уштеда емисије CO2 у Аустрији кроз 

употребу биогених горива 

10,2 мил.тона 

Извор: https://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/importieren-aus-

oesterreich/branchen/erneuerbare-energien/zahlen-und-fakten.bs.html 

Табела бр. 3: Котлови и пећи на биомаси у Аустрији (2017) 

Укупно запослених – пуно радно време 3.600 

Укупан промет 963 мил.. Еура 

Удео извоза 80% 

Извор: https://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/importieren-aus-

oesterreich/branchen/erneuerbare-energien/zahlen-und-fakten.bs.html 
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Табела бр. 4: Соларно-термичка бранша у Аустрији (2017) 

Укупно запослених – пуно радно време 1.500 

Укупан промет  178 мил. Еура 

Удео извоза  84% 

Остварена уштеда емисије CO2 у Аустрији кроз 

кориштење соларних колектора 

408.704 тона 

Извор: https://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/importieren-aus-

oesterreich/branchen/erneuerbare-energien/zahlen-und-fakten.bs.html 

Табела бр. 5: Бранша топлотних пумпи у Аустрији (2017) 

Укупно запослених – пуно радно време 1.390 

Укупан промет  583 мил. Еура 

Удео извоза  31,4% 

Остварена уштеда емисије CO2 у Аустрији кроз 

кориштење топлотних пумпи 

608.995 тона 

Извор: https://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/importieren-aus-

oesterreich/branchen/erneuerbare-energien/zahlen-und-fakten.bs.html 

Посебна аустријска иновација је развој технологије која омогућава вештачку 

производњу гаса из ветра и сунца. Захваљујући „Underground Sun Conversion“,по први пут 

је могуће „произвести“ земни гас у резервоару за земни гас путем циљано иницираног 

микробиолошког процеса и одмах га тамо складиштити. Овом методом која је јединствена 

у свету опонаша се природни процес настанка земног гаса. 

У погледу хидроенергије Аустрија представља земљу за пример. Турбине и генератори 

аустријске производње постављају стално изнова рекорде по питању величине и снаге. 

Једно аустријско предузеће са искуством дужим од 70 година је једно од највећих светских 

понуђача на пољу хидрауличке производње електричне енергије. Турбине за електране у 

Швајцарској, Јужној Kореји или Пакистану, које ово предузеће испоручује, највеће су и 

најучинковитије на свету. 
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„Искоришћеност хидроенергетских потенцијала у Аустрији 2017. године порасло је са 

60 до 70%. Када је у питању енергија ветра, Аустрија има око 1.260 ветроелектрана са 

укупно 2.844 MW, које су прикључене на енергетску мрежу Аустрије. Ветрењаче остварују 

око 7 милијарди kW/hелектричне енергије и тиме се може 1.900.000 домаћинства 

снадбвети електричном енергијом.“
34

 

Табела бр. 6: Структура бруто домаће потрошње енергије у Аустрији (2017) 

Врста енергије Учешће (у %) 

Нафта 35,7% 

Гас 22,4% 

Биогена енергија 16,8% 

Хидроенергија 9,6% 

Угаљ 8,6% 

Запаљиви отпад 2,2% 

Нето увезена струја 1,6% 

Ветроенергија 1,5% 

Топлота околине 1,2% 

Соларна енергије 0,3% 

Извор: https://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/importieren-aus-

oesterreich/energiewirtschaft/Zahlen_und_Fakten.sr.html 

„Удео обновљивих енергетских носилаца у бруто енергетској потрошњи у Аустрији 

2017. године износио је 31,7%. Планирани удео обновљивих енергетских носилаца до 

2020. године биће 34%.“
35

 

Августа месеца 2015. године, фирма Sonnquest у сарадњи са аустријском компанијом за 

енергију Wien Energie, пустила је у рад највећу соларну електрану у Аустрији. Електрана 

се налази у индустријском граду Гунтрамсдорфу, недалеко од Беча. Инсталисана снага 
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електране износи 2 MW, а инсталирано је 8.136 фотонапонских панела. Електрана 

обезбеђује енергију за око 800 домаћинстава.  
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Слика бр. 8: Највећа соларна електрана у Аустрији 

 

Извор: https://www.energetskiportal.rs/pustena-u-rad-najveca-austrijska-solarna-elektrana/ 

 

3.2.4.Минерални потенцијал 

 

У Аустрији се налази највеће подземно налазиште руде волфрама западне хемисфере, 

највеће налазиште талка у централној Европи и највеће налазиште сидерита у свету. 

Одатле је и водећи светски произвођач ватросталних производа и лидер у технологији 

коришцћења рециклираног материјала код минералних ресурса. Индустрија на одржив 

начин добија сировине и производи производе у различитим облицима - иновативно, 

економично, а такође и према специфичним потребама купаца. 

Нема производа без минералних сировина. Без минералних сировина не би било кућа, 

возова, путева, новина, али ни компјутера ни мобилних телефона. Аустријски сектор 

рударства вади сировине високог квалитета које се даље прерађују у производе који су 

тражени у целом свету. Само један пример: железни тињац се користи у премазима против 

рђе широм сеета, од Босфорског моста у Турској па до моста Харбоур Бридге у Сyднеју. 

Аустрија је у производњи магнезита на петом месту на свету, у производњи волфрама на 

седмом, а у производњи магнезијумовог силиката на једанаестом месту. 

https://www.energetskiportal.rs/pustena-u-rad-najveca-austrijska-solarna-elektrana/
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„У оквиру ове индустријске делатности ваде се и прерађују минералне сировине као 

што су руде (железна руда, волфрам, железни тињац) и индустријски минерали (магнезит, 

сол, магнезијумов силикат, графит, каолин и др.). Аустријско рударство добија минералне 

сировине у више од 1.200 површинских копова (површински копови, каменоломи, 

„шљунчаре“) и 40 подземних копова. Међу високо специјализираним аустријским 

предузећима налазе се и лидери на свјетском тржишту и технолошки лидери. Ови 

производи су тражени у целом свету због својих специфичних карактеристика.“
36

 

Табела бр. 7: Производња минералних сировина у Аустрији и удео у светској 

производњи 2016. године (укључујући рангирање по количини произведених сировина у 

поредби са светским тржиштем) 

Сировина У тонама (t) Удео у светској 

производњи у % 

Рангирање 

Гвожђе 888.723 0,06 27. 

Волфрам 954 1,11 6. 

Фелдспат 35.000 0,12 32. 

Графит 150 0,01 14. 

Гипс 674.346 0,39 28. 

Каолин 13.558 0,03 42. 

Магнезит 565.892 2,18 6. 

Сол 1.034.003 0,37 32. 

Сумпор 5.474 0,01 51. 

Талк 123.040 1,64 14. 

Гас 1.253 0,03 60. 

Нафта 809.189 0,02 72. 

Нафтни шкриљци 169 0,00 5. 

Извор: https://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/importieren-aus-

oesterreich/bergbau/Zahlen_und_Fakten.bs.html 

 

„Најважније индустријске гране у Аустрији су: 
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- прехрамбена и дуванска индустрија 

- машиноградња и прерада метала 

- хемијска и аутомобилска индустрија 

- електро индустрија и индустрија електронике и 

- дрвна и папирна индустрија.“
37

 

Већина аустријских извозних добара су из ових индустријских грана. 

Слика бр. 9: Индустријски центри Аустрије 

 

Извор: https://www.shtreber.com/austrija#3858_0 

 

3.2.5.Пољопривредни и шумски потенцијал 

 

Под пољопривредом се подразумијевају оба подручја - ратарство и вртларство с 

једне стране, те сточарство с друге стране. Она такође обухвата производњу семена и 

сточне хране, средстава за заштиту биља, производњу гнојива и производњу 

пољопривредних машина и возила. 
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„У Аустрији има око 190.000 пољопривредних газдинстава. Пољопривреда је 

углавном уситњена, али има јаку тенденцију према одрживости и свјесном и обзирном 

међуђеловању с природом. Само 2,5% становништва запослено је у пољопривреди, али 

они имају важну функцију у дистрибуцији пољопривредним производима и у одржавању 

култивираног крајолика. Удео породичних газдинстава је велик, мало више од половине 

остварује додатни приход на тај начин. Од водећих поизвода издвајају се шећер, скроб и 

воће.“
38

 

 Земљорадњу Аутрије одликују мале породичне фарме, због чега је производња 

добра, а и скупа. Уласком у ЕУ, Аустрија је имала извесне промене, али и даље фармери 

обезбеђују 80% хране. Велики значај у привреди има и сточарство. На планинским 

пашњацима гаје се говеда и овце, а у низијама свиње и живина. Млечни производи, говеђе 

и јагњеће месо су важни производи за извоз.  

„Аустрија је једна од најшумовитијих земаља у Европи. Површина под шумом у 

Аустрији је 4 милиона хектара (47,6% укупне површине земље). О здрављу и одржавању 

шума бригу већ генерацијама воде већином приватни власници шума. Више од 280.000 

људи живи од шумарства и/или од делатности које почивају на шумама као што је 

индустрија папира. Годишњи промет дрвног сектора износи око 10 милијарди еура, док 

извоз износи нешто мало више од 9 милијарди еура.Аустрија је један од најзначајнијих 

извозника дрвета и резане грађе у свијету. Из Аустрије, међутим, долази и папир, 

иверица/биомаса, те прерађени производи од дрвета, на пример, грађевинско дрво и 

намештај.“
39

 

 

 

 

                                                           
38

https://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/importieren-aus-

oesterreich/agrarwirtschaft/Ueberblick.bs.html 
39

https://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/importieren-aus-

oesterreich/forst-_holzwirtschaft/Ueberblick.bs.html 

 

https://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/importieren-aus-oesterreich/agrarwirtschaft/Ueberblick.bs.html
https://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/importieren-aus-oesterreich/agrarwirtschaft/Ueberblick.bs.html
https://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/importieren-aus-oesterreich/forst-_holzwirtschaft/Ueberblick.bs.html
https://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/importieren-aus-oesterreich/forst-_holzwirtschaft/Ueberblick.bs.html
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4.Антропогени туристички потенцијал као фактор привредног развоја 

Аустрије 

 

Поред великог броја природних богатства, Аустија поседује и бројне антропогене 

туристичке вредности. Захваљујући својој бoгатој културној прошлости, али и 

садашњости, она је позната свуда у свету. Та култура је представљена грандиозним 

грађевинским споменицима као што су бечка катедрала Св. Стефан, дворац „Шенбрун“, 

дворска палата „Хофбург“, „Златан кровић“ у Инсбруку, задужбина „Мелк“, зграде 

чувеног архитекте Loosa и чувеног сликара Hundertwassera. У Аустрији могу се видети 

многа археолошка налазишта из различитих периода, средњевекоковни градови тврђаве, 

замкови, палате, сакрални споменици, бројни средњовековни споменици из раздобља 

готике, ренесансе, барока и класицизма... 

Шенбрун је барокна палата у Бечу, један од најважнијих културних споменика у 

Аустрији, а данас једна од главних туристичких атракција у Бечу. Од 1996. године палата 

је увршћена на UNESCO- вој  листи Светске баштине. Била је некада летња резиденција 

Хабсбурговаца. Богато декорисане просторије и фантастична архитектура чине га врло 

привлачним а често га зову и Мини Версај. Већина просторија уређена је у рококо стилу са 

доста позлаћених елемената и кристалним лустерима. На врху брежуљка налази се 

Глоријет који је коришћен као трпезарија и сала за пријеме а данас је претворен у највећи 

кафић у Бечу. 
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Слика бр. 10: Палата Шенбрун у Бечу 

 

Извор: https://www.google.rs/search?tbm=isch&q=senbrun 

Хоенсалзбург је замак/тврђава који се налази на врху Фестунгсберга, малог брда у 

граду Салцбургу, на надморској висини од 506 m. Најстарији део тврђаве је средишњи, 

познат као “Стари дворац”. Тврђава, до које се лако долази успињачом која је постављена 

1892. године, има значајну уметничку збирку.Ова тврђава/замак је највећа у потпуности 

очувана тврђава Централне Европе и главни заштитни знак Салзбурга. Изграђена је давне 

1077. године на брегу изнад града.  

  

https://www.google.rs/search?tbm=isch&q=senbrun
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Слика бр. 11: Замак Хоенсалзбург 

 

Извор:https://www.terratravel.rs/dvorci-bavarske-2018/ 

Катедрала Светог Стефана је католичка катедрала у Бечу, седиште бечке 

надбискупије, посвећена је светом архиђакону Стефану. Налази се на тргу светог Стефана 

у центру Беча. Реч је о монументалној католичкој катедрали изграђеној у романичком и 

готичком стилу. 

Белведере је комплекс барокних палата у Бечу, подигнутих за аустријског принца 

Еугена Савојског. Палате Горњи Белведере и Доњи Белведере, уз припадајући парк, творе 

један од налепших барокних ансамбла на свету. Данас је комплекс Белведере претворен у 

музеј, у којем делу је Аустријска галерија Белведере. Представља једну од највећих 

атракција и заштитних знакова Беча.  

  

https://www.terratravel.rs/dvorci-bavarske-2018/
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Слика бр. 12: Белведере 

 

Извор: https://sr.wikipedia.org/sr/ 

Хелбрун је каснобарокни дворац који се налази недалеко од Салзбурга. Око дворца 

је парк. Представља најстарији примерак немачке барокне вртне архитектуре, опремљен 

суставом водоскока и водопада, золошким вртом и музејом. 

Бенедиктански манастир Стифт Адмонт налази се у Аустрији на реци Енс. Познат 

је по највећој манастирској библиотеци на свету. Библиотека чува око 70.000 књига, а с 

рукописима тај број расте на 200.000 примерака. Опат Енгелберт од Адмонта (1297-1327) 

био је славни научник и аутор бројних дела, у манастиру је дуго постојала средња школа, а 

касније факултет теологије и филозофије. 

  

https://sr.wikipedia.org/sr/
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Слика бр. 13:  Унутрашњост манастира и библиотеке Адмонт 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=manastir+admont 

Национална библиотека Аустрије је највећа библиотека у Аустрији, која се налази у 

Хофбург Палати у Бечу. Библиотека данас обухвата четири музеја као и више специјалних 

збирки и архива. Сматра се центром информација и истраживања, и једном од најстаријих 

библиотека у Европи са преко 11 милиона публикација.Данас се библиотека налази у 

палати Хофбург. У свету бибилотека је позната и по чувеној „Prunksaal“ сали у којој се 

налази статуа Карла VI.  

Поред наведених грађевина, Туристички атрактивне су опере и цркве: Градска 

опера у Грацу, Бечка опера у Бечу, црква Св. Катарине у Грацу, катедрала Св. Марије у 

Линцу, Карлова црква у Бечу, Салцбуршка катедрала, Рупретова црква у Бечу, Вилтенска 

базилика  у Инзбруку, манастир Мелк, манастир Св. Паул и многи други сакрални објекти 

широм Аустрије. Затим архитектонска здања које итекако треба посетити у Аустрији су 

Кварт музеј, Градска кућа, Природњачки музеј и скулптура Јохана Штрауса у градском 

парку у Бечу, Дворско позориште, Народно позориште, Парламент, Универзитет и Берзу у 

Бечу. У Линцу старо градско језгро и градски дворац, у Грацу улицу Бургас и старо здање 

покрајинског већа, Тријумфалну капију из XVIIIвека у Инзбруку, Градску цркву и стару 

градску кућу у Ајзенштату, Моцартову родну кућу у Салцбургу и многе друге грађевине. 

https://www.google.rs/search?q=manastir+admont
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Од модерних грађевина истичу се Нови културни центар у Грацу, торањ 

„Klangturm“ у Санкт Пелтену, Савремена улица у граду Дорнбирн, Нибелушки мост у 

Линцу... 

Аустрија је богата археолошким налазиштима а неки од најинтересантнијих и 

туристички најпознатијих су: Стари град Агунтум у Источном Тиролу, „Sandberg“, 

„Carnuntum“, „Плат“, „Municipium Teurnia“у западној Корушкој, „Calaudium Virunum“и 

многи други.  

Велику пажњу туриста привлаче и изложбе ликовне уметности, позоришта, Забавни 

парк Пратер у Бечу, многобројни концерти, велики и мали фестивали као и манифестације 

народних обичаја које употпуњавају туристичку понуду Аустрије, а самим тим због своје 

посећености утичу на привредни развој Аустрије.  

Слика бр. 14: Забавни парк Пратер у Бечу 

 

Извор: http://dijaspora.tv/cuveni-becki-prater-slavi-250-rodjendan/ 

  

http://dijaspora.tv/cuveni-becki-prater-slavi-250-rodjendan/
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III  КАРАКТЕРИСТИКЕ ТУРИСТИЧКОГ РАЗВОЈА АУСТРИЈЕ 

 

Туризам је значајна и врло јака привредна делатност Аустрије. „Природне лепоте 

аустријских Алпа и Тирола, историјски и културни споменици Беча, и транзитни положај 

земље привлаче велики број страних туриста, нарочито немачких.“
40

 Значајни услови за 

развој туризма којим располаже Аустрија су природне лепоте Алпа, језера, реке, затим 

бројни културни и историјски споменици (средњовековни споменици, споменици из 

раздобља готике, ренесансе, барока и класицизма), атрактивни градови, дворци, сакрални 

објекти, тргови, национални паркови, велики број манифестација, добро изграђена и 

развијена инфраструктура, итд. 

Транзитни положај земље привлачи велики број страних туриста у Аустрију, 

нарочит немачких. На основу тога у Аустрији су се развиле различите врсте туризма:  

планински, језерски, речни, бањски, сеоски, градски, здравствени, културни, конгресни, 

манифестацини, излетнички, религиозни, транзитни, националн и међународни.  

Табела бр. 8: Туристички промет и приходи у периоду од 1950. до 

2005.године 

Година Број туриста (у милионима) 
Приходи од туризма (у 

милионима евра) 

1950. 15,6 милиона 28,5  

1955. 25,4 милиона 155  

1960. 42,8 милиона 438  

1970. 79,5 милиона 1.887  

1980. 118,7 милиона 6.058  

1990. 123,6 милиона 11.078  

2000. 113,7 милиона 12.361  

2005. 119,2 милиона 15.428  

Извор: de.wikipedia.org/wiki/Tourismus_in_ Österreich 

У табели бр. 8 видимо да број туриста у периоду од  1950. до 1970. године бележи 

благи раст. Од 15,6 милиона 1950. године, до 79,5 милиона 1970. године. Од 1980. године 

                                                           
40

Ћурић,В., (1974): Економска географија Европе и СССР-а, Беград, стр. 160. 
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број туриста у Аустрији почиње константно да расте. Године 2005. забележено је 119,2 

милиона туриста. Слична ситуација је и са приходом од туризма који су се са порастом 

туриста из године у годину повећавали.  

„Према новијим подацима, 2017. године, главни град Аустрије, Беч, је оборио 

рекорд са чак 4,2% ноћења, односно 3,2 милиона долазака. Поред тога, рекорд је оборен и 

код промета смештајних јединица, који је од јануара до маја 2017. године износио 277,4 

милиона еура, што је за 9,6% више него претходне године.“
41

 

Графикон  бр. 1: Број долазака страних туриста у Аустрији  у периоду од 2006. до 2016. 

године 

 

Извор: https://tradingeconomics.com/austria/international-tourism-number-of-arrivals-wb-data.html 

Када је реч о међународним доласцима, према подацима Светске банке, на 

претходном графикону приказани су доласци страних туриста у периоду од 2006. до 2016. 

године. У периоду од 2006. до 2008. године забележен је раст страних туриста у Аустрији. 

Године 2009. број долазака опада на мање од 20 милиона, да би он од 2010. године почео 

узастопно да расте и 2016. године износио 28.121.000 страних туриста.  

                                                           
41

https://www.oslobodjenje.ba/o2/zivot/putovanja/bec-novi-rekord-u-beckom-turzimu 

 

https://tradingeconomics.com/austria/international-tourism-number-of-arrivals-wb-data.html
https://www.oslobodjenje.ba/o2/zivot/putovanja/bec-novi-rekord-u-beckom-turzimu
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Графикон бр 2: Број ноћења у туристичком смештају у Аустрији између 2007. и 2017. 

године (у милионима) 

 

Извор: https://www.statista.com/statistics/413169/number-of-nights-spent-in-short-stay-accommodation-in-austria/ 

На основу графикона 2 видимо да  у периоду од 2007. до 2017. године  број ноћења 

у туристичком смештају бележи благи раст од 100,7 милиона (2007.) до 121,1 милиона 

(2017.)  

  

https://www.statista.com/statistics/413169/number-of-nights-spent-in-short-stay-accommodation-in-austria/
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IV  УТИЦАЈ ТУРИЗМА НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ АУСТРИЈЕ 

 

У теорији је дуго био опште прихваћен став да је туризам само изведена, 

последична појава привредног развоја. Такав став се објашњавао тиме да позитивни 

утицаји туризма на привредни развој претпостављају претходно достигнут одређени ниво 

општег друштвеног и привредног развоја. Најзначајнији фактори који покрећу развој 

туризма (доходак и слободно време, али и неки други као урбанизација, 

индустријализација...) пре свега су резултат брзог привредног развоја. С обзиром на то да 

се привредни развој јавља пре појаве туризма, туризам се испочетка сматрао само 

последицом привредног развоја. Међутим, каснија истраживања туризма (и то посебно 

рецептивног) указала су да развој туризма утиче и на остале привредне и друштвене 

делатности то јест на укупни привредни развој. Тако је туризам препознат не само као 

последица привредног развоја већ и као фактор привредног развоја. 

Туризам изазива многоструке ефекте у привреди и друштву условљавајући развој 

привредних и непривредних делатности које учествују у задовољавању потреба домаћих и 

страних туриста. Бржим развојем туризма његови ефекти постају све бројнији и 

хетерогенији. Делује на субјекте и чиниоце који постоје у одређеној туристичкој 

дестинацији укључујући њено становништво, запослене, инвеститоре, итд. Односно утиче 

на просперитет свих предузећа која задовољавају потребе туриста, али и на повећање броја 

радних места, увећање масе произведених роба и услуга које се остварују у одређеном 

временском периоду чиме се стимулише привредни развој. 

 У основи економског значаја туризма налази се трошење новца туриста у 

туристичкој дестинацији, који су зарадили у месту свог сталног боравка, а као резултат 

њихове потрошње настају директни, индиректни и мултипликовани економски ефекти.  

Од директних ефеката најважнији су:  

-ефекти туризма на друштвени производ и национални доходак,  

-ефекти туризма на платни биланс,  

- ефекти туризма на развој делатности туристичке привреде,  
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-ефекти туризма на повећање запослености и др.  

Туризам има велики утицај на увећање масе произведених роба и услуга које се 

стварају у одређеној земљи у одређеном временском периоду. Повећање потрошње 

домаћих туриста доприноси повећању дохотка туристичке дестинације ако се она 

посматра као туристичко место или регија за разлику од државе као целине док се 

потрошња страних туриста у рецептивној земљи као повећање укупног дохотка. “Туризам 

директно утиче на друштвени производ и национални доходак једне земље по основу 

преливања доходка из других земаља.”
42

 

„У основи економског значаја туризма налази се потрошња туриста у местима која 

посећују. Новац који су туристи зарадили у месту сталног боравка троши се у 

туристичкимместима. Као резултат њихове потрошње, настају одређени економски ефекти 

на привреду, како земље и подручја из којих туристи долазе тако и оних земаља и места 

које туристипосећују. Према томе туристичка потрошња, на привредни развој, врши 

директне, индиректне и мултипликативне утицаје“
43

 

“Потрошња страних туриста омогућава да се робе и услуге пласирају под 

повољнијим условима него путем извоза роба и услуга. Код рецептивне земље повољни 

услови се манифестују одсуством или смањењем трошкова транспорта робе коју купују 

страни туристи, док се страних туриста манифестују кроз куповину робе у рецептивној 

земљи по нижим ценама које нису оптерећене царинама и другим увозним дажбинама.”
44

 

 „У Аустрији директан утицај путовања и туризма на БДП 2017. години износио је 

21,4 милијарде еура (5,8% БДП-а). Предвиђа се да ће тај раст по стопи од 0,7% на 21,6 

милијарди еура у 2018. години. Ово првенствено одражава економску активност коју 

стварају индустрије као што су хотели, путничке агенције, авио-компаније и друге услуге 

превоза путника (искључујући услуге превоза). Али она такође укључује, на пример, 

активности ресторана и индустрије слободног времена које директно подржава 

                                                           
42

 Васојевић, М., (2009): Карактеристике развоја туризма и ЕУ, Сингидунум, Београд 
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 Унковић, С., (2001): Економика туризма, Савремена администрација, Београд, стр. 36. 
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туриста.Очекује се да ће директан утицај путовања и туризма на БДП повећати за 2,8% 

годишње на 28,6 милијарди ЕУР (6,7% БДП-а) до 2028. године.“
45

 

Слика бр.15: Укупан утицај туризма на БДП у 2017. и  2018. години 

 

Извор:https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-

2018/austria2018.pdf?fbclid=IwAR1ImK07JFzNBeeucCO7YRJZsNKFkBK3FH08rc39hssdb0n1thkcK02LP8s 

 

 На претходној слици можемо видети да је укупан утицај туризма на БДП у 

Аустрији, 2017. године (укључујући ефекте од инвестиција, ланца снабдевања и утицаја на 

доходак) износио 54,6 милијарди еура у 2017. години (14,8% БДП-а) и очекује се раст од 

0,6% на 54 еура, а 9 милијарди еура (14,6% БДП-а) у 2018. години. Истовремено, предвиђа 

се да ће укупан утицај туризма на БДП 2028. године износити око милијарду еура. 

Просечна годишња стопа повећања укупног утицаја туризма на БДП ће износити 2,6%. 

Једна од функција је и запошљавање у терцијарним и другим делатностима које 

учествују у стварању туристичког производа, а то су заправо скоро све делатности у 

оквиру националне привреде. Туризам подстиче запосленост и омогућује да локално 

становништво подигне висину својих прихода и квалитет живота. 
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Слика бр.16: Директан утицај туризма на запосленост у Аустрији 

 

Извор:https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-

2018/austria2018.pdf?fbclid=IwAR1ImK07JFzNBeeucCO7YRJZsNKFkBK3FH08rc39hssdb0n1thkcK02LP8s 

 

 У Аустрији путовања и туризам су директно креирали 289.500 радних места у 

2017. години (6,5% укупне запослености) и предвиђа се повећање на 292.000 запослених 

(6,5% укупне запослености) при стопи од 0,8%. Ово укључује запошљавање у хотелима, 

путничким агенцијама, авио-компанијама и другим услугама превоза путника 

(искључујући услуге превоза). Такође укључује, на пример, ресторане и индустрију 

слободног времена који задовољавају потребе туриста. 
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Слика бр. 17: Укупан утицај туризма на запосленост у Аустрији 

 

Извор:https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-

2018/austria2018.pdf?fbclid=IwAR1ImK07JFzNBeeucCO7YRJZsNKFkBK3FH08rc39hssdb0n1thkcK02LP8s 

 

 Укупан утицај туризма на запосленост у Аустрији је значајан. Године 2017. 

износио је 16,1%, односно 713.000 радних места. У 2018. години утицај се повећао за 0,5%, 

а до 2028. године предвиђа се да ће „Travel & Tourism“ утицати на повећање до 893.000 

радних места, односно са 19,2% утицаја на укупну запосленост, што у просеку чини 

повећање од 2,2% годишње.  

 „Невидљиви извоз је кључна компонента директног утицаја туризма на 

привредни развој. Аустрија је забележила „невидљиви извоз“ у износу од 19,4 милијарде 

еура. Очекује се да ће 2028. године забележити 37.845.000 страних туриста и „невидљиви 

извоз“ у износу од 27,4 милијарде еура. У периоду од 2017. до 2028. године, „невидљиви 

извоз“ ће забележити повећање по просечној годишњој стопи у износу од 3,6%.
46

 

Такође, туризам делује и на развитак неразвијених подручја на начин да повећа 

запосленост и приходе и побољша инфраструктуру, чиме се настоји одржати 

задовољавајућа економска активност у неразвијеним регијама.  
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“Туристичка потрошња као потрошња туриста у местима које посећују, основа је 

разумевања економских утицаја туризма. Савремена економска теорија у истраживању 

доприноса туризма привредном развоју увек полази од туристичке потрошње, јер као 

„резултат ове потрошње настају одређени економски ефекти на привреду, како земље и 

подручја из којих туристи долазе тако и оних земаља и места која туристи посећују“.
47 

Иако се одређени економски ефекти осећају и у привреди земље и подручја из којих 

туристи долазе, ипак се приликом анализе економских утицаја туризма, пре свега, 

анализирају ефекти туристичке потрошње на привреду земље и подручја која туристи 

посећују. 

„Када су у питању инвестиције, очекује се да ће „Travel & Tourism“ привући 

капитална улагања у износу од 3,5 милијарди евра у 2017. години. 2,8% годишње у 

наредних десет година на 4,8 милијарди еура у 2028. години. Удео путовања и туризма у 

укупним националним инвестицијама ће порасти са 4,1% у 2018. на 4,7% у 2028. 

години.”
48
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ЗАКЉУЧАК 

 

Аустрија се сврстава у ред привредно развијених земаља у Европи. Она је, пре 

свега, индустријско-аграрна земља, и по висини бруто домаћег производа сврстава се међу 

десет најбогатијих земља. Има високо развијену социјално-тржишну привреду, као и висок 

животни стандард. Своју привреду Аустрија базира на развоју пољопривреде, индустрије,  

а нарочито туризма и угоститељства, које је високо развијено захваљујући привредном 

богатству земље. 

Туризам заузима веома важно место у привреди Аустрије. У томе предњачи 

покрајина Тирол на западу земље, која остварује скоро половину укупних аустријских 

прихода од туризма. Развијен је и хотелски и сеоски туризам, а туристи посећују ову 

дестинацију и током летњих и зимских месеци. Знатне приходе од туризма остварује 

главни град Аустрије, Беч. 

Речима се лепоте Аустрије не могу описати и дочарати. Њено богатство је толико 

велико да је у овом раду описан само мали део, али се једина права слика богатства 

Аустрије стиче самим боравком у њој, у контакту са природом и осталим другим 

вредностима. Ова земља је типичан пример, где за развој туризма није потребан излазак на 

море, јер планински венци Алпа, Панонска низија, Бечки басен, ледници, језера, реке, 

термоминерани извори и пријатна клима омогућују туристима одмор, уживање, и 

незаборавне призоре мајке природе.  

На основу рада можемо закључити да је утицај туризма на привредни развој 

Аустрије значајан. О томе говоре анализирани статистички подаци о директном доприносу 

путовања и туризма БДП-а. Директан утицај путовања и туризма на привредни развој 

Аустрије је значајан и првенствено одражава економску активност коју стварају 

индустрије попут хотела, путничких агенција, авио-компанија и других услуга превоза 

путника. Поред њих велико учешће имају и ресторани, забавни паркови, музеји, галерије и 

друге слободне активности туриста.  
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