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Увод 
 

 
Током неколико последњих деценија туризам има све значајнију улогу у 

привредном и друштвеном развоју многих држава, као и у свакодневном животу 

савременог човека. Настојање да се буде бољи од конкурената истакло је конкурентност 

дестинације као круцијално питање у савременом туризму.  

Конкуренција између туристичких дестинација сматра се једним од облика 

испољавања ширег феномена нове економске конкуренције у 21. веку. Ова врста 

конкуренције иако има посебне карактеристике, одражава природу конкуренције у 

оквиру свих осталих облика људске активности. Односно, конкурентска способност 

туристичке дестинације на експлицитан начин указује на ниво друштвено - економског 

развоја са посебним освртом на квалитет живота. Разматрање питања конкурентности 

туристичке дестинације почива на ставу  да је искуство, односно доживљај који туриста 

стиче у туристичкој дестинацији фундаменталан производ у туризму. Сходно томе, 

конкуренција у туризму се усредсређује на туристичку дестинацију. Конкуренција 

постоји наравно и између производа појединих предузећа у области туризма 

(организатори путовања, хотели, транспорт и остале туристичке услуге) али ова врста 

конкуренције произилази из избора и зависна је од избора који чине туристи у односу 

на алтернативне туристичке дестинације. 

У вези са тим целокупним процесом потребно је обратити пажњу и на разлике 

између тзв.“старог“ и “новог“ туризма. Масовни или стари туризам је био  заснован на 

стандардизованим и често упакованим путовањима креираним на основу принципа 

производне линије. Нови туризам је флексибилан, одржив и индивидуално орјентисан а 

нови туристи су искуснији, флексибилнији, независнији, свесни квалитета, тежи за 

задовољавање и “зеленији“. Сама природа туризма, као сложене друштвено – економске 

активности, укључује способности веома различите врсте и структуре (економске, 

културне, технолошке, заштита животне средине  др.). Под конкурентношћу туристичке 

дестинације може се сматрати њена способност  да повећа туристичку потрошњу, да 

привлачи значајно више туриста обезбеђујући им искуства која их задовољавају и која 

се памте и да истовремено то чини на профитабилан начин уз побољшање благостања 

становника дестинације и чување природног блага дестинације за будуће генерације.  
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Туризам представља значајну привредну делатност у Италији. Повољан 

географски положај, богато природно и културно наслеђе, мода, кулинарске 

способности, доводе Италију у ред водећих туристичких дестинација. Италија је једна 

од најстаријих туристичких места не  само у Европи већ и у свету. 

Рад се састоји из три дела. Први део носи назив Фактори привредног раста и 

развоја Италије у коме је извршена анализа привредног раста и развоја, као и  анализа 

природно-географских и друштвено-географских услова као фактора привредног 

развоја, са посебним освртом на географски положај, рељеф, климу, хидрографију, 

биљни и животињски свет, као и становништво, развој туризма и класификацију 

туристичких регија у Италији. Други део рада носи назив Конкурентност привреде 

Италије, у коме је извршена анализа конкурентности привреде Италије на основу 

индекса GCI. У задњем поглављу Конкурентност туризма Италије, анализа 

конкурентности Италије као туристичке дестинације је базирана на основу туристичког 

промета и TTCI индекса. 

 Циља рда је квантификација конкурентности привреде Италије, као и 

квантификација конкурентности Италије као туристичке дестинације. 
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1. Фактори привредног раста и развоја Италије 
 

Привреда преставља део (подистем) сваког друштва. Њене основне функције су 

да ствара материјална добра и да врши услуге привредног карактера. 

Степен развоја привреде најдиректније опредељује степен развоја једног 

друштва. Резултати развоја привреде се прате и оцењују коришћењем посебних 

макроекономских категорија (друштвени производ, национални доходак, запосленост, 

инфлација идт. ). 

Структури привреде чине укупност привредних делатности у њеном саставу које 

су настале као резултат друштвене поделе рада. Традиционална структура привреде 

означава поделу на три сектора (примарни, секундарни и терцијарни), међутим 

структуру привреде уствари чине: 

 Производне делатности – пољопривреда, индустрија, грађевинарство, 

производно занатство итд. 

 Услужне делатности – саобраћај, трговина, угоститељство, туризам, 

услужно занатство итд. 

Свака од привредних делатности има своје уже делове који се називају привредне 

гране. Структура привреде се може посматрати и са својинског аспекта па с тим у вези 

постоје: приватни, државни и мешовити сектор привреде.1 

Привредни раст и развој представљају сталан предмет изучавања многих 

економиста и економских теорија. У том смислу, у савременој економској теорији, 

учињени су покушаји да се израде различити приступи општој теорији економског 

развоја. Неокласична теорија употребљава израз “економски раст“, док марксистичка 

теорија користи термин “економски развој“. Осим тога, под утицајем источноевропских, 

чак су и теоретичари на западу почели да употребљавају “развој“ за “раст “ и обрнуто, 

па се може рећи да је дошло до забуне око употребе ових термина. У новије верме 

инсистира се на разликовању појмова раст и развој. При томе, као општа дефиниција 

под појмом привредни развој се подразумевају друштвено економске промене, док се 

под појмом привредни раст подразумевају промене у нивоу материјалне производње у 

оквиру постојећег друштвеног система. То значи да привредни раст обухвата промене у 

материјалној производњи у току краћег временског периода, обично годину дана. 

Економски развој је друштвени процес којим се једна земља постепено удаљава од стања 

                                                           
1 Стефановић, В., Глигоријевић, Ж. (2010). Економика туризма. СВЕН, Ниш, 2010. 
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своје економске неразвијености достижући сукцесивно све висше и више нивое 

економске развијености.2 

Ако се посматра квалитет привредног развоја постоји: екстензиван (веће 

запошљавање, интензивније коришћење природе и др.) и интензиван привредни развој 

(продуктивноост, техничко- технолошки развој, ефикасност улагања и сл.).  

Достигнути ниво привредног развоја је релативно сложен израз који је доста 

тешко поједноставњено представити и дефинисати. Када желимо да прикажемо ниво 

развијености датог подручја као и националне економије у целини, служимо се 

различитим економским индикаторима и економским величинама. Можемо рећи да од 

броја употребљених економских индикатора и економских величина зависи и дубина и 

садржај саме економске анализе достигнутог нивоа привредног развоја. Подаци из 

демографске анализе могу бити врло индикативни за оцену степена развијености 

привреде. Анализа становништва за општу оцену достигнутог нивоа привредног развоја 

обухвата три кључне ствари: анализу економског састава становништва, с обзиром на 

чињеницу да земље са доминантним учешћем пољопривредог становништва спадају у 

ред држава са недовољним развојем производних снага и неразвијеном поделом рада; 

природни прираштај који коинцидира са степеном развијености; квалификациона и 

образовна структура становништва представља значајан економски индикатор за 

приказивање нивоа развијености. Структура извора формирања националног дохотка 

преставља један од врло значајних показатења достигнутог нивоа привредне 

развијености. Њу можемо посматрати имајући у виду поделу привреде на три велика 

сектора: примарни, секундарни и терцијарни.3 

Од многобројних класификација фактора привредног развоја, апстрахујући да ли 

су они више или мање мерљиви, најприхватљивија је следећа: природни услови, 

становништво, капитал, друштвени фактори.4 

 

 

 
 

 

                                                           
2 Стефановић, В., Глигоријевић, Ж. (2010). Економика туризма. Ниш, 2010. 
3 Нићин, Н. (2012). Макроекономија. Европски Универзитет, Брчко, 2012. 
4 Стефановић, В., Глигоријевић, Ж. (2010). Економика туризма. Ниш, 2010. 
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1.1. Анализа привредног раста Италије 

 

Привредни раст је у правом смислу дугорочан феномен. Подразумева трајно 

повећање производње роба и услуга потребних за задовољење растућих потреба људи. 

Због свог дугорочног карактера, треба стално имати у виду чињеницу, да релативно мале 

промене у просечним стопама раста у дугом временском интервалу за резултат имају 

велике разлике у достигнутим нивоима привредне развијености земаља. Показатељ 

привредног раста говори о економском напредовању, стагнацији или чак економском 

назадовању земаља у случају да се ради о негативним стопама раста (најчешће услед 

кризних поремећаја, а могуће и ратних сукоба). У том смислу, дугорочно гледајући, 

привредни раст представља најважнији фактор економског успеха земаља.5 

Једна од карактеристика привреде Италије је да бележи један од већих БДП-а  у 

светској привреди. Земља је чланица еврозоне, Европске уније и ОЕЦД-а и има један од 

највиших животних стандарда на свету. Италијанска лира била је службено средство 

плаћања све до 2002. године када је замењена еуром. Економија Италије се у највећој 

мери ослања на извоз и туризам, а већина њене радне снаге запослена је у сектору услуга. 

Од 2012. године трговински биланс робе поново је у минусу, што указује да је вредност 

извоза већа од вредности увоза. И за увозну и за извозну трговину Немачка и Француска 

су главни трговински партнери Италије. Као и многе друге земље, Италију је погодила 

економска криза 2008/2009., која је узроковала пораст државног дуга, незапосленост и 

трговинског дефицита. Данас се чини да се земља поправља а прогнозе показују 

позитиван развој на скоро свим фронтовима.6 Економију Италије такође чини развијени 

индустријски север, којим доминирају приватне компаније и мање развијени високо 

субвенционисани пољопривредни југ али и у великој мери производња 

висококвалитетне робе широке потрошње коју производе мала и средња предузећа од 

којих су многа у породичном власништву.7   

 

Најбољи показатељ стања економије је висина бруто домаћег производа, 

нарочито када се изрази по глави становника (per capita). Бруто домаћи производ (БДП) 

је укупна новчана или тржишна вредност свих готових производа и услуга произведених 

унутар граница неке земље у одређеном временском периоду. Као широко мерило 

                                                           
5 Цветановић, С., Деспотовић. Д. (2017). Традиционалне и савремене теорије привредног раста и развоја. 

Годишњак за социологију. Прегледни научни рад, 2017. 
6 https://www.statista.com/topics/2504/italy/ 
7 https://internationalliving.com/countries/italy/the-economy-in-italy/ 
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укупне домаће производње, функционише као свеубухватна карта економског здравља 

дате земље. Per capita је латински израз који се преводи “по глави“. По глави становника 

значи просек по особи и често се користи у статистичким подацима. Неке земље имају 

велики БДП само због велике популације. БДП по глави становника је најбољи начин за 

упоређивање БДП-а између земаља, јер дели БДП са бројем становника и мери животни 

стандард земље. 

 

График 1. Кретање БДП-а Италије у периоду од 2000. до 2019. године 

 

Извор: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# 

 

На графику 1 приказани су подаци о кретању БДП-а у периоду од 2000. до 2019.  

године. На основу овог графика можемо закључити да је вредност БДП - а у периоду од 

2000. до 2008. у порасту. Године 2008. достиже максимум када износи 239,88 милијарди 

америчких долара. Исте године се догодила економска криза која је утицала на цео свет 

па тако и на Италију, када БДП бележи нагли пад који траје све до 2011. године. Најмања 

вредност БДП-а забележена је 2015. године, када је износио 183,58 милијарде америчких 

долара. Од 2016. године наступа период раста који се наставља и у 2018. години када 

износи 209,15 милијарде долара, док је 2019. године забележена нешто мања вредност. 

На основу посматраног периода може се закључити да су највеће вредности БДП - а 

остварене у 2008. години. 
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График 2. Кретање БДП-а per capita у Италији у периоду од 2000. до 2019. 

године 

 

Извор: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# 

 

На графику 2 приказани су подаци кретања БДП - а по глави становника, највише 

вредности достигао је 2008. године када је износио 40,778 америчких долара. Затим, 

бележи пад све до 2010. године када достиже вредности од 36,000 долара. Након 2011. 

године вредности БДП - а по глави становника поново бележе благи пад и долази период 

стагнације све до 2015. године када се поново бележи пад и износи 30,230 долара. Године 

2019.  БДП по глави становника достигао је 33,228 америчких долара што представља 

благи пад у односу на предходну годину. 
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График 3. Раст БДП-а у Италији у периоду од 2000. до 2019. године 

 

Извор: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# 

 

На графику 3 приказани су подаци о расту БДП- а у периоду од 2000. до 2019. 

године на основу кога се може закључити да је највећи раст био управо 2000. године 

када је износио 3,7 %. Затим све до 2003 бележи нагли пада када је износио 0,1 %. Од 

2007. године Италија бележи смањење БДП - а од -0,9 % у 2008. години, -5,2 % у 2009. 

години. Након раста БДП -а у 2010. бележи се пад који у 2012. години износи -2,9 %, а 

2013. износио -1,8%. Од 2015. Италија бележи реалну стопу раста БДП-а од 0,7% а 

највећи раст је остварен 2017. године када је износио 1,6%, а након тога поново долази 

до благог пада БДП-а  када у 2018. години износи 0,9%, а 2019. 0,3 %. Италија је 

пријавила велики пад свог бруто домаћег производа у другом кварталу 2020. године због 

утицаја пандемије корона вируса, придруживши се бројним другим земљама чије су 

привреде тешко погођене. 
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1.2. Анализа привредног развоја Италије 

 

Привредни развој је неупоредиво обухватнија категорија у односу на привредни 

раст. Поред садржаја привредног раста у смислу повећања вредности производње, 

категорија привредног развоја обухвата огроман број квалитативних промена, не само у 

области производње већ и далеко шире. Привредни развој се стога мора посматрати као 

вишедимензионални процес који укључује крупне промене друштвених струкрура, 

ставова људи, институција државе, као и убразање привредног развоја, смањење 

неједнакости и укидање сиромаштва. Развој, у својој суштини, мора представљати цели 

тај пакет промена којим се целокупан друштвени систем, прилагођен разним основним 

потребама и жељама појединаца и друштвених група унутар система, одмиче од услова 

живота који се сматрају незадовољавајућим, ка ситуацији или условима живота који се 

сматрају материјално и духовно бољим. Другим речима, категорија привредног развоја 

поред раста производње обухвата бројне друге промене у привреди и друштву.8  

 

График 4. Утицај сектора услуга на БДП у Италији у периоду од 2000. до 2019. 

године 

 

Извор: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# 

 

На графику 4  приказане су вредности утицаја сектора услуга на БДП Италије у 

периоду од 2000. до 2019. године у процентима. Са графика се може закључити да су 

                                                           
8 Цветановић, С., Деспотовић. Д. (2017). Традиционалне и савремене теорије привредног раста и развоја. 

Годишњак за социологију. Прегледни научни рад, 2017. 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
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вредности од 2000. године у благом порасту и да су у посматраном периоду задржале 

приближно једнаке врености. Ипак 2000. године сектор услуга имао је најмањи проценат 

учешћа у БДП- у када је износио 62,7 %. Највеће вредности БДП-а од сектора услуга 

достигле су 2014. године када је он износио 67,1%. 2019. године проценат БДП од 

сектора услуга  износио је 66,3% нешто мање у односу на предходну годину. БДП од 

услуга у Италији смањен је на 265,6 милиона евра у четвртом кварталу 2020. године са 

271,9 милиона евра у трећем кварталу 2020. године. 

 

 

1.3. Анализа фактора привредног развоја Италије 
 

1.3.1. Природно-географски услови као фактор привредног развоја Италије 

 

Италија се састоји од два дела: првог који обухвата Апенинско полуострво са 

острвима Сицилијом и Сардинијом и другог који је Падско-венетска низија и алпски 

простор. Ова два дела су у сваком погледу различита. Обично се заборавља да Италија 

није исто што и Апенинско полуострво, па није исправно Италију идентификовати са 

Апенинским полуострвом. Осим Италије која има повшину од 301 338 km2, ту су још и 

Сан Марино са 61 km2 и Ватикан са 0,44 km2. Велика прошлост најбољи је доказ њеног 

централног значења на Медитерану. У средини је мора које је од давних времена било 

средиште светских политичких, друштвених, економских и културних збивања. Она је 

чвор у којем се укрштају путеви између источног и западног Медитерана, данас би се 

могло рећи између Гиблатара и Суецког канала. Пружајући се читавом својом дужином 

према југо-истоку, она је велики мост и природни пут за прелаз из Француске, алпског, 

рајнског и дунавског простора према северној Африци са једне стране и према Грчкој и 

Блиском истоку са друге стране. Од европског копна Италију одваја високи бедем Алпа.9 

 

1.3.2. Географски положај Италије 

 

Италија или званично Република Италија налази се на југу Европе у средишњем 

делу Медитерана и на основу тога можемо рећи да има веома повољан географски 

положај.  Позната је по свом облику елегантне чизме. Италија се завлачи далеко у 

                                                           
9 Шегота, Т. (1982). Географија Јужне Европе. Школска књига, Загреб 1982. 
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Средоземно море. Њене обале запљускују пет мора  - Јадранско, Јонско, Средоземно, 

Тиренско и Лигуријско. Чине је Апенинско полуострво и два велика острва Сицилија и 

Сардинија, која чине 1/6 укупне површине тероторије и више мањих острва од којих је 

најпознатије Елба. Једину копнену границу има на северу, на Алпима где се граничи са 

Француском, Швајцарском, Аустријом и Словенијом. Са осталих страна је запљускују 

мора:  Јадранско море на североистоку, Јонско на југоистоку, Тиренско на југозападу и 

Лигуријско на северозападу. Преко Апенинског полуострва и његовог продужетка 

Сицилије, Европа се после Гиблатара највише приближава Африци на 140 km. 

 

Слика 1. Географски положај Италије 

 

Извор: (https://bs.maps-italy.com/mape-iz-italije) 

 

Италија се простире између 37° - 47° северне географске ширине и 7° - 19° 

источне географске дужине. 

Површина Италије је 301 338 km2 и по површини је 69. држава на свету. Дужина 

границе је 1.932 km, а дужина обале је 6.660 km. Унутар територије Италије налазе се 

независне државе Сан Марино и Ватикан. Главни град је Рим. 

 

 

https://bs.maps-italy.com/mape-iz-italije
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1.3.3. Рељеф Италије 

 

У геолошком смислу  Италија је младо копно, коначни облик је добила у касном 

терцијару и у квартару. Крајем плиоцена облик Италије се много разликовао од њеног 

данашњег облика. Са садашњом обалом подударала се плиоценска обала само на 

северној Сицилији, око Сардиније (која је била спојена са Корзиком) и Апенина уз 

Лигуријску обалу, а вероватно и уз део јужне Италије односно северне Калабрије. Јужна 

Сицилија, сав нижи део полуострва, данашње Јадранско приморје, посебно подручје 

Падско-венетске низије, били су поплављени плиоценским морем у којем је била 

интензивна акумулација. До интезивирања акумулације у нижим деловима копна и у 

мору, дошло је због великог еустатичког пада нивоа мора крајем плиоцена, а наставила 

се и у квартару, с тим што се у квартару те промене компликују, због релативно 

краткотрајнијег издизања и спуштања нивоа у вези са постанком и нестанком леденог 

покривача на Земљи. Некадашњи виши ниво мора и нижи положај делова копна 

оставили су траг и у данашњем рељефу. На многим местима у јужној Италији, постоје 

морске и речне терасе, у средњој Италији рељефни и тектонски услови су били повољни 

за постанак бројних квартарних језера. У бројним сллучајевима језерски басени су 

настали у плиоцену и одржали се до неког времена, много их је пресушило, па их је 

данас мало преостало, нпр. Тразименско језеро, док је нека исушио човек - Вал ди Ћиана 

и Вало ди Диано.10 

У рељефу Италије присутна је велика разноликост, која је последица еволуције 

геоморфолошког комплекса и утицаја тектонских поремећаја и деформација. 

Издвајају се три рељефне целине: 

 Алпи, 

 Падска низија, 

 Апенинско горје. 

Алпи се простиру у северном делу Италије. Протежу се од Вентимиље на западу 

па се у  великом полукругу дугачком преко 100 km пружају према истоку до Словеније. 

Алпи спадају у младе веначне планине. Алпски појас се може поделити на три огранка: 

Пијемонтски Алпи су на западу. Најужи су (20 километара) али са планинским 

врховима изнад 4000 метара. Релативно су лако проходни  захваљујући дубоко усеченим 

глацијалним долинама које отварају пролазе према Француској и Швајцарској. 

                                                           
10 Шегота, Т. (1982). Географија Јужне Европе. Школска књига, Загреб 1982. 
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Ломбардијски Алпи су шири и пространији. Нјвиши делови као Ортлер и Бернина 

су под ледницима. Ниже су алпски пашњаци и шуме, а у подини ледничка језера Комо, 

Гарда и друга. Алпи спречавају предор хладних ветрова са севера и задржавају топле 

ветрове са југа који доносе влагу северној Италији.Туризам је од веће важнсти за 

Ломбардијске Алпе. 

Венецијански Алпи су сиромашнији и економски мање искоришћенији јер су 

претежно од кречњака кроз који се кањонским долинама усецају реке. Најлепши и 

најпривлачнији део Венецијанских Алпа јесу Доломити. То је уствари плато изграђен од 

доломита дебљине око 1000 метара.   

Падска низија настала је таложењем седимената Алпских река које сваке године 

изнесу у ову низију  преко 20 милиона тона наноса. Дуга је 450 km, широка  100-200 km, 

а њена повшина износи 46 000 km2. Убраја се у најплодније низије у Европи. У њој се 

развила интензивна и модерна пољопривреда. Падска низија је такође најважнији 

индустријски регион Италије. 

Апенини представљају кичму Италије. Издигнути су младим набирањем у 

неогену. Деле се на : северне, средње и јужне. 

Северни Апенини обухватају Лигуријске и Тосканско-Емилијске Апенине који 

одвајају полуострвску Италију од северне. Ужи су и нижи. Највиши врх је Монте 

Ћимоне (2163m). 

Средњи Апенини су најшири али и највиши део овог планинског венца. На њима 

је највиши врх Италије Гран Сасо са Абруцима (2914 m). Претежно су састављени од 

кречњака па имају рљазвијне крашке облике. Између планинских венаца су бројне 

котлине и речне долине. На западу, карактеристична је појава вулканизма. 

Јужни Апенини се пружају од Тарентског залива. Њима припада напуљска 

вулканска област са живим вулканом Везувом. У области јадранских предапенина 

издваја се Монте Гаргано (1056 m).11 

 

 

 

 

 

                                                           
11 https://cremoneblog.wordpress.com/2015/11/09/reljef-i-geoloska-frada/ 
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1.3.4. Климатске карактеристике Италије 

 

У свету дефинитивно преовладава Кепенова класификација климата. У Италији 

постоје чак три климатска типа E, D и C. Климатски тип E имају само највиши алпски 

делови Италије и мали, највиши део Апенина (Гран Сасо). То је подручје вечитог снега 

и леда. У Алпима, али на нижој надморској виси постоји зона са климатским типом D, 

то је снежно-шумска клима. Будући да падавина има довољно целе године та зона има 

влажну бореалну климу. Зиме су дуге, хладне, а лета су свежа па су у тој зони шуме. 

Највећи део Италије има C климатски тип, односно умерено топлу кишну климу. У 

климатском типу C постоје два подтипа: клима Cs-средоземна или медитеранска клима 

и клима Cf- умерено топла влажна клима. За средоземну климу је, осим топлих и врућих 

карактеристика карактеристична и сезонска расподела падавина, оне су сконцентрисане 

у хладној половини године. Често се за Италију говори да има средоземну климу али 

њеном анализом одмах се опажа да то није тачно. Средоземну климу према Кепеновој 

класификацији имају само Јужна Италија и острва Сицилија и Сардинија. Лета су дуга, 

топла и сува а зимске температуре умерене са просеком дневне температуре не много 

испод 10 °C.12  

На основу овога се може закључити да је клима у Италији веома разноврна, која 

је углавном медитеранско–сутропска, са благим и кишовитим зимама  и сувим и топлим 

летима. Међутим, постоје значајне разлике између обалских простора где је у 

потпуности заступљен овај тип климе и високопланинских делова Апенина где 

преовлађује планинска клима и највиших делова Алпа где је заступљена алпска клима, 

у којој има релативно доста снега и постоје могућности за развој зимског туризма.13 

Постоје разлике између југа и северних подручја, посебно у унутршњости Падске 

низије, што се лако уочава и из следеће табеле: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Шегота, Т. (1982). Географија Јужне Европе. Школска књига, Загреб 1982. 
13 Плавша, Ј. (2008). Туристичке регије света. Природно-математички факултет, Нови Сад, 2008. 
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Табела 1: Температура вазфуха, падавине и надморска висина за неке градове 

Италије 

Метеоролошка 

станица 

Надморска 

висина (m) 

Сред. год. 

Темп. (°C) 

Средња 

јан. (°C) 

Средња 

јул. (°C) 

Падавине(mm) 

Каљари 7 16,2 7,7 25,4 622 

Напуљ 30 15,9 6,3 25,2 1036 

Рим 17 15,5 4,6 25,8 750 

Бари 12 16,1 7,4 24,7 540 

Фиренца 51 14,1 2,6 26,2 801 

Торино 238 11,9 -2,0 24,1 577 

Милано 121 12,1 -2,4 24,5 916 

Венеција 2 12,5 -0,8 24,0 660 

Извор: Плавша, Ј. (2008). Туристичке регије света. Природно-математички факултет, Нови 

Сад,2008. 

 

 

1.3.5. Хидролошке карактеристике Италије 

 

“Оно што је ретко, скупо је. Вода као најважнија ствар на свету, напротив, 

нема цену.“14 

Вода је основни предуслов за живот свих живих бића на земљи. Због изузетних 

особина вода је била и сада је предмет изучавања разних наука: метерологије, 

хидрологије, медицине, биологије, екологије, итд. Последњих година Земља има 

ограничене и рањиве водене ресурсе, те ће такви ресурси имати одлучујући утицај у 

будућем развоју људског друштва. Светско становништво се брзо повећава, а самим ти 

и потрошња водених ресурса се повећава.  Вода је нужна потреба за развој и одржавање 

живота на Земљи. Да би се избегла криза воде у будућности, потребно је рационалније 

и ефикасније искоришћавање ограничених ресура воде него што се то данас чини.15 

Италија има велики хидроенергетски потенцијал. Најзначајнија и најдужа је река 

По (650 km),која тече кроз пространу низију са запада ка истоку и делтом се улива у 

Јдранско море, са Алпа се спуштају Адиђе, Таљаменто, Оглио, Дора Балтеа, Изарко, 

                                                           
14 Платон, 427-347. године п.н.е. 
15 Пајчин, М. (2015). Вода као ресурс будућности. Студијски истраживачки рад, Факултет техничких наука 

Чачак, 2015. 
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Пјаве, Сесиа, Соча и др. У средишњем и јужном делу Италије са Апенина се спуштају 

Арно, Тибер, Лири, Волтурно, Пескара, Офанто и други мањи водотоци. Рељефно-

геолошке и друге карактеристике су утицале на стварање атрактивних кањонских  и 

клисурских делова речних долина, а многи водотоци су изградили композитне долине, 

са интересантним водопадима и брзацима, посебно у Алпима и у средишњем делу 

Апенина. У кречњачким тереним интересантна појава су врела и подземни токови.16 

Реке у Италији су кратке, са великим падом и лети скоро сасвим пресушују, док се при 

већим пљусковима често претварају у разорне бујице и блатне токове.  

У планинским деловима Италије саграђене су многе хидроелектране. Италија 

спада у ред земаља које су готово већ исцрпеле свој хидроенергетски потенцијал. 

Хидроелектране су се почеле градити већ у почетној фази индустријализације, али због 

кратког тока река већина хидроелектрана има малу снагу. 

Важан елемент у пејзажу су језера, а у Италији их има више од 500. Највећа су и 

најбројнија у северној Италији, а  глацијалног су порекла – Мађоре, Гарда, Комо, Лугано, 

која су у току лета значајне купалишне површине. Највећа Алпска језера модификују 

климу па уз њихове обале успева медитеранска вегетација (нпр. маслина око језера 

Гарда).17 

Језеро Мађоре познато и под именом Вербано, припада Италији у централном и 

јужном делу, северни део припада Швајцарској. Захвата површину од 212 km2 и зато га 

Италијани зову Велико језеро. Лежи на надморској висини од 193 m, а максимална 

дубина 370 m. По дубини се убраја у ред првих језера Европе и представља дубоку 

криптодепресију. Главна притока му је река Тицино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Плавша, Ј. (2008). Туристичке регије света. Природно-математички факултет, Нови Сад,2008. 
17 Шегота, Т. (1982). Географија Јужне Европе. Школска књига, Загреб 1982. 
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Слика 2. Језеро Мађоре 

 

Извор: https://www.mountvacation.si/italija/lago-maggiore 

 

Језеро Гарда је најпространије језеро Италије. Захвата површину од 370 km2. 

Обалска линија је знатно разуђена. Максимална дубина је 346 m, а поједини делови 

басена леже на 281 m  испод нивоа мора па је то прва криптодепресија у Европи. Језеро 

је настало акумулирањем воде у долини некадашњег ледника који се спуштао из високих 

Алпа ка Ломбардији. Приобаље језера се убрајају у туристички највредније делове 

Италије. Језеро и његов приобални појас познати су као Ривијера маслина. 

 

Слика 3. Језеро Гарда 

 

Извор: http://thinkandtravel.rs/wp-content/uploads/2015/03/Jezero-GARDA.jpg 

 

 

https://www.mountvacation.si/italija/lago-maggiore
http://thinkandtravel.rs/wp-content/uploads/2015/03/Jezero-GARDA.jpg
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Језеро Комо за разлику од језера Мађоре и Лугано у потпуности припада само 

Италији. Надморска висина је 199 m, а највећа дубина 420 m. Језеро је криптодепресија. 

Интересантно је по томе што му је северни део јединствен а јужни се састоји од два 

издужена рукавца. 

 

Слика 4. Језеро Комо 

 

Извор: https://bs.vratrips.com/jezero-komo-italija.html 

 

У највишим планинама, искључиво у Алпима, постоји око 1000 ледника, а у 

Апенинима само један. Заједно са снегом који напада у хладном делу године чини 

резерву воде и регулатор водостаја алпских река па природно уједначавају рад 

хидроелектрана. Ткође су и туристичка атракција.18 

Поједини делови Италије имају значајне термоминералне изворе (Лацио, 

Тоскана, нека острва итд.), који су послужили и као основа за развој балнеолошких 

центара. Међутим међу најважније хидрографске вредности свакако спадају делови 

Средоземног мора, односно околних мора. Осим купалишног овде се развијају и друге 

врсте туризма: наутички, подводни риболов и спортско-рекреативно роњење итд.19 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Шегота, Т. (1982). Географија Јужне Европе. Школска књига, Загреб, 1982. 
19 Плавша, Ј. (2008). Туристичке регије света. Природно-математички факултет, Нови Сад, 2008. 

https://bs.vratrips.com/jezero-komo-italija.html
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1.3.6. Биљни и Животињски свет Италије 

 

Природни биљни покривач у Италији доста је измењен дуготрајним 

уништавајућим утицајем човека. То се посебно односи на низије и брежуљке, а мање за 

планине где је биљни покривач најочуванији. Клима је основни природни елемент који 

утиче на расподелу природног биљног покривача, па с тим у вези у Италији је биљни 

покривач подељен у пет вегетацијских зона. Медитеранска  вегетација расте у нижим, 

топлијим деловима Сицилије, Сардиније као и у деловима јужне Италије. То је подручје 

макије. На већим висинама и предалпском појасу налази се зона шуме храста и кестена 

(у Алпима до 1000 m). Са порастом надморске висине између 1700 m и 2000 m опада 

температура па се изнад ове зоне налазе шуме букве и црногорице. У највишем делу 

Алпа, између 2000 m и 2800 m су планински пашњаци. Изнад 2800 m они нестају и 

почиње каменита пустош без вегетације а на неким местима су ледници.20 

Флора централних и јужних низија Италије је типично медитеранска. Биљке 

карактеристичне за ове пределе су: маслине, наранџа, лимун, палма. Остале врсте које 

се често јављају на крајњем југу су нар, смоква, бадем, шећерна трска, памук. Вегетација 

на Апенинима је слична вегетацији централне Европе. На нижим падинама јављају се 

кестен, чемпрес и храст док су у вишим пределима највише заступљени бор и јела.21 

Међутим нјвећи део шумских површина у Италији је уништен и девастиран, па је под 

шумама свега око 10 %. 

У Италији, у односу на остале регионе Европе, има много мање животињских 

врста. На Алпима живи мањи број дивокоза. Медведи који су били бројнији у давнијим 

временима данас су већ изумрли, али вукови и дивље свиње и даље владају планинским 

пределима. Међу птицама грабљивицама најбројније су: орао, лешинар, соко који 

надлећу планинске врхове. Препелице, шљука, јаребица и друге птице селице настањују 

многе делове Италије. Гмизавци укључују неколико врста гуштера и змија од којих су 

три врсте отровне. Има и шкорпија.22 Брдско-планински простори имају доста дивљачи, 

посебно у заштићеним деловима природе, па постоје погодности за развој сафари и 

ловног туризма.   

 

 

                                                           
20 Шегота, Т. (1982). Географија Јужне Европе. Школска књига, Загреб 1982. 
21 https://cremoneblog.wordpress.com/category/bilji-i-zivotinjski-svet/ 
22 https://sr.wikipedia.org/sr 
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1.4. Друштвено- географски услови као фактор привредног развоја 

Италије 
 

Историја. На тлу Италије сачувани су остаци неколико историјских култура, од 

палеолита и бронзаног доба, до етрурске (око 900. год. п.н.е.). У јужном делу су остаци 

из периода грчке колонизације, затим остаци из периода града - државе Рима, из времена 

Римског царства које је постојало од Ⅳ века п.н.е. до 476. године. Касније долази до 

разбијања територије Римског царства на мање јединице, што траје све до ⅪⅩ века, а 

њима су владали Франци, Немачка, Нормани, Анжуинци, Арагонци, Французи, 

Хабзбурзи. Неки делови Италије се проглашавају за градове-државе, а формира се 

Папска држава. Неке породице се богате и долазе на власт у појединим градовима 

(Висконти, Сфозе у Милану, а Медичи у Фиренци, Гонзате у Монтови, Есте у Модени и 

Ферари).  

У  ⅪⅩ веку национални покрет води борбу за ослобођење. Пиједмонт је 

централна покрајна око које се окупљају. Као водећа избија Савојска династија, (Камило 

Кавур) – 1859. године, која заједно са Французима побеђује Аустрију и добија 

Ломбардију. Године 1861. сардинијски краљ Виторијо Емануел Ⅱ проглашен је краљем 

Италије. Године 1866. припојена је Венеција и 1870. Папска држава. И коначно 1871. 

године дошло је до уједињења Италије.23 

 

1.4.1. Становништво Италије 

 

У 2020. години укупно становништво Италије износило је 60,2 милиона. Највећи 

број људи живи у северном делу Ломбардије, око једне шестине целокупне популације. 

Други и трећи најмногољуднији региони су Лацио у центру и Кампанија на југу Италије. 

Заправо, највећи градови Италије налазе се у ове три регије: Рим, Милано и Напуљ. 

Међутим, предвиђа се да ће становништво Италије доживети пад у наредним 

деценијама. Прогнозе процењују да ће до 2035. године број становника износити 58 

милиона. 

Један од разлога смањења популације је непрестано падајући број рођених 

последњих година. Између 2010. и 2019. ова бројка је опала са отприлике 550 хиљада на 

418 хиљада новорођенчади. У 2019. години рођено је седморо деце на 1.000 становника, 

око две бебе мање него 2002. Највећа стопа наталитета забележена је у јужним 

                                                           
23 Плавша, Ј. (2008). Туристичке регије света. Природно-математички факултет, Нови Сад, 2008. 
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регионима, док је најмања вредност регистрована у центру Италије. Подаци о просечној 

старости мајки у различитим регионима показују да су југ и острва Италије имали 

најмлађе мајке у целој земљи. 

Нижи наталитет је такође повезан са старењем популације. Подаци о старосној 

расподели италијанског становништва показују да је удео људи старости до 14 година 

стално опадао. После тога је растао проценат становништва старог 65 година и више, 

премашујући младо становништво за око десет процената. Године 2020. просечна 

старост Италијана била је 45,7 година. Предвиђања направљена 2019. откривају да ће се 

средња старост повећавати у будућности. У ствари, могао би да достигне 53,6 година до 

2050. године. 

Даље релевантне промене у броју становника видљиве су у стопи венчаности и 

породичним структурама. Данас се у Италији мање људи венчава у односу на претходне 

године. Поред тога, просечна величина домаћинстава показује тренд опадања. Испада 

да Италија има мање породица него раније. Штавише, повећава се број једночланих 

домаћинстава.24 Животни век мушкараца је 75 година, а жена 82 године. Мушкарци чине 

48,7 %, а  жене 51,3 % популације. По вероисповести 83,2 %становништва чине 

католици, 2,6 % атеисти, а 14,2 % су остали. Према националној припадности 

становништво Италије је прилично хомогено, јер је Италијана око 94 %. Говори се 

Италијански језик из романске групе језика. У пограничним покрајинама живе 

многобројне мањине, најбројнији су Сардинци на Сардинији, који говоре посебан 

романски језик. У Фурланији живе Фурлани и Словенци. Фурлански језик и култура 

поново оживљавају али језик још увек није сасвим признат у јавном животу. 

Јужнотиролци говоре немачки и живе у аутономној регији Јужном Тиролу. Французи у 

аутономној регији Аоста. У Калабрији и на Сицилији живе Албанци и Грци а у покрајни 

Молизе живе Хрвати. Нарочито у северним деловима Италије расте број странаца, а 

много је и иностраних усељеника.25 

 

1.4.2. Развој туризма у Италији 

 

Туризам је један од најзначајних и виталних делатности у Италији. Италија је 

вероватно једна од првих земаља која је туризам учинила оним што је данас. 

Међународна путовања прво су постала важна у доба Римског царства. Дан латинског 

                                                           
24 https://www.statista.com/topics/5925/demographics-in-italy/ 
25 Натек, К., Натек, М. (2005). Државе света. Београд, 2005. 
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био је заједнички језик. Реч фериа први пут се појавила у старом Риму, што значи 

фестивал и узела је значење одмора. Латино фестивал је био први мобилни празник, 

далеко од нечијег пребивалишта. Домаћи туризам је процветао у срцу Римског царства, 

привукао је хиљаде у град и земљу широм царства, што је укључивало већину 

Медитерана, Северну Африку, копно Велику Британију и делове Блиског Истока. 

Међутим туризам у Италији је могао да започне још из времена када су се борбе 

гладијатора водиле у старом Риму. Како су године пролазиле церемоније су промовисане 

и хиљаде људи је долазило у Италију да види ове крваве ратове. Ови догађаји су се увек 

одражавали у Колосеуму, који је такође био главна атракција. Игре су биле начин забаве 

богатих, али и обичних људи. Када је царство пропало, Рим је управљао владајућим 

растућим хришћанством и остао је један од највећих европских верских седишта и места 

ходочашћа. Ова ходочашћа започеле су ране облике верског туризма. Почетак Гранд 

турнеје био је врхунац стварног туризма у Италији у другој половини 17. века. Италија 

се сматрала најпопуларнијом дестинацијом и сваки град у Италији био је знаменитост и 

главна атракција  у 17. веку. Међутим када је уведен железнички превоз путовања у 

Италију нису била могућа само богатим људима већ је уведен први облик масовног 

туризма.26 

Италија је данас једна од најпосећених држава на свету. Туристи углавном долазе 

због богате уметности, кухиње, историје, моде и културе, прелепе обале и плажа, 

планина и непроцењивих древних споменика, посебно оних из грчке и римске 

цивилизације. Без обзира на мотиве посете, туризам је постао један од најважнијих 

привредних делатности  Италијe. 

 

 

1.4.3. Класификација туристичких регија Италије 

 

За класификацију туристичких места и регија у Италији најчешће се користе две 

поделе. Прву је извршио Национални центар за туризам, а другу професор Лучијано 

Мерло, професор Туристичког института у Риму. Класификација професора Мерла је 

прихватљивија јер се заснива на на регионалном приципу, мада се и она може 

модификовати. По овој класификацији, али уз неке промене могу се ииздвојити следеће 

регије: 

                                                           
26 https://www.ukessays.com/essays/tourism/the-history-of-tourism-in-italy-tourism-essay.php 
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 Лигуријска ривијера, 

 Јадранска ривијера, 

 Латинско – Етрурска регија, 

 Кампања, 

 Јужна Италија, 

 Сицилија, 

 Сардинија, 

Позната туристичка места у Падској низији.27 

 

1.4.3.1.  Лигуријска ривијера 

 

Лигуријска ривијера пружа се полукружну уз обалу Ђеновског залива од рта 

Мортола, на западу, до рта Бјанка, недалеко од ушћа реке Магре уз залив Специја, на 

истоку. У оквиру Лигуријске ривијере могу се издвојити две мање туристичко-

географске целине, Ривијера ди Поненте на западу и Ривијера ди Леванте на истоку које 

се спајају код Ђенове. 

Ривијера ди Поненте одликује се плажама са уређеним шеталиштима и бројним 

смештајним и ресторатерским објектима уз обалу. Најпознатији туристички центри су: 

Санремо, један од најпопуларних приморских градова Италије основан још у 

периоду Римске империје. Најстарији верски објекат је романска Катедрала Сан Сиро 

изграђена у Ⅻ веку. Од 1951. године у Санрему се одрзава најпопуларнији италијански 

музички фестивал у театру Аристон.  

Империја, град и средиште истоимене провинције. Ово место је познато по 

великој густини градње на истуреном и брдовитом делу обале. Империја је позната и по 

производњи цветних култура и маслиновог уља. 

Савона, лучки град, некада центар индустрије гвожђа и бродоградње, све више 

развија туристичку делатност. Значајнији културни објекти су: резиденција Кристофера 

Колумба, средњовековна кула, зграда музеја керамике где су изложени предмети 

израђени од керамике који датирају из ⅩⅥ века до данас. 

Ривијера ди Леванте захвата северни и источно приморје Ђеновског залива. На 

југоистоку Ривијере налази се градско насеље и морнаричка лука Ла Специја. Главне 

знаменитости овог града су: средњовековни замак и катедрала из ⅩⅤ века, Поморски 

                                                           
27 Новаковић-Костић, Р. (2016). Туристичке регије света. Ужице, 2016. 
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музеј и Археолошки музеј. Национални парк Ћинкве тере је увршћен у Унескову 

културну баштину и обухвата пет живописних насеља аутентичне физиономије и 

архитектуре са кућама офарбаним у пастелним бојама. 

 

Слика 5. Национални парк Ћинкве тере 

 

Извор: https://getbybus.com/hr/blog/nacionalni-park-cinque-terre-italija/ 

 

Портофино је једно од најпознатијих  и најатрактивнијих туристичких 

дестинација. Посебно је туристичким рониоцима интересантна бронзана статуа Исуса 

Христа са раширеним рукама која је постављена на 15 m дубине. 

Ђенова је првенствено лучки град, место где се спајају Ривијера ди Поненте и 

Ривијера ди Леванте. Данас је једна од најмодернијих и најуређенијих лука Европе. У 

Ђенови је рођен Кристифор Колумбо 1451. године. Најзначајнији културно-историјски 

објекти су: споменик Кристифору Колумбу, Градска капија, Градски музеј, палата 

Дорија Тузи идт.28 

 

1.4.3.2.  Јадранска ривијера 

 

Јадранска ривијера се раније поистовећивала са делом обале који се назива 

Ривијера Ромањола, јер се у Ромањи налазе највеће плаже. Међутим туризам је постао 

најзначајнија делатност дуж читаве обале  од административне јединице Молизе па све 

до Трста. 

Ривијера Ромањола представља најзначајнији део Јадраанске ривијере која има 

доста сунца и песка, а на њој су се развили познати купалишни центри. Најзначајнији 

                                                           
28 Драговић, Р. (2017). Туристичко-географске регије света. Природно-математички факултет, Ниш 2017. 

https://getbybus.com/hr/blog/nacionalni-park-cinque-terre-italija/
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центар је Римини са изузетном пешчаном плажом дугом око 25 km. Поред купалишно-

рекреативне зоне ове регије, постоји и њен континентални део, препун споменика из 

прошлости, уметничких грађевина, старих цркава и чувеним бањама. 

У залеђу Риминија налази се Сан Марино. Сматра се да је ово најстарија 

република на свету. Главне туристичке атракције су зидине и куле, трка формула 1. а са 

овог узвишења пружа се диван поглед на планине и обалу. 

У Равени, граду лагуна истичу се мноштво остатака из прошлости. Од споменика 

у Граду се истичу гробнице источноготског краља Теодорика и Дантеа (један од 

највећих светских песника). 

Покрајна Марке је више везана за море – Ривијера Марке, што је последица  150 

km дуге обале. Ово је обала на коју долазе туристи жељни одмора у миру и тишини, што 

обезбеђује очувана природа и лепи пејзажи и разни споменици. 

Највећи град у овој покрајни је Анкона, главни град Марке. За туристе је 

најинтересантнији стари део града у коме су сачувани многи споменици. Најзначајнији 

су: Тројанов славолук, романичка црква, романичка катедрала и др. 

Абруцо се на југоисток наставља на подручје Марке и представља регију 

изузетних контраста. Ту је највиши врх Апенина Гран Сасо и ниска, плитка и песковита 

обала. Архитектура главног града  Л'Аквиле привлачи велики број туриста. У Тераму 

туристи обиђу ренесансно позориште и катедралу. За многе туристе боравак у 

националном парку Абруцо представља право уживање. 

Молисе је најмања регија Италије. Захвата обалу југоисточно од Абруца. Од ове 

регије према северозападу почиње “плажа Јадрана“, која скоро без прекида иде до 

Венецијског и Тршћанског залива и тиме представља највећу песковиту плажу у Европи. 

Уз обалу Јадранског мора протеже се Ривијера Венето. Јужни део Ривијере 

Венето чини делта реке По, са бројним рукавцима, меандрима, речним острвима, бујним 

вегетацијом. Најпознатије туристичко место у северном делу делте Поа је Сотомарина 

Лидо, нешто северније је Кјођо, а мало северније од Кјође, ка Лиду (једно од 

најлуксузнијих купалишта) које се протеже ка Венецији је мали градић Палестрина. 

У врху истоименог залива је Венеција, град изузетне историје, културе и 

архитектуре, али и град на води, острвима и каналима, са можда најкомплекснијом 

туристичком понудом. Туристички промет је заснован на валоризацији културно-

историјских споменика и мора. Венеција је један од најромантичнијих туристичких 

центара не само у Европи него и у целом свету. Венеција је смештена на 117 острва и 

острвица, између острва је остало 117 канала, које премошћује више од 400 мостова. У 
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самом центру града је Трг Св. Марка, кога окружују базилика Св. Марка, Дуждева 

палата, Логета и висока Сат-кула. 

 

Слика 6. Венеција 

 

Извор: https://kafenisanje.rs/wp-content/uploads/2014/09/venecija.jpg 

 

Трст је најзначајније насеље Тршћанског залива, управно средиште ове покрајне 

и једна од највећих италијанских и медитеранских лука.  Ово је од давнина било важно 

насеље, којима су владале различите државе и оставиле бројне споменике, који привлаче 

туристе. У трсту су откривени трагови постојања илирског-келтског насеља. Трст има 

велики број цркви и других грађевина од којих су најстарије из Ⅺ века. Јужно од Трста, 

уз границу са Словенијом је Муђија која има једну од највећих мрина у Европи. 

Јадранска ривијера је једна од водећих по туристичком промету у Италији. За 

разлику од Лигуријске ривијере која има велику посећеност током зиме, овде је зимска 

сезона незнатна. Разлог томе је изложеност ривиере хладним ветровима са 

североистока.29 

 

 

1.4.3.3.  Латинско – Етрурска регија 

 

Ова регија обухвата тру географске целине – Тоскану, Умбрију и Лацио са 

Римом. Издвојена је као јединствена регија јер је богата ненадмашнијм старинама од 

римског до ренесансног раздобља. Ова регија је подручје развијеног екскурзионог и 

културно-манифестационог туризма. 

                                                           
29 Плавша, Ј. (2008). Туристичке регије света. Природно-математички факултет, Нови Сад, 2008. 

https://kafenisanje.rs/wp-content/uploads/2014/09/venecija.jpg
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Тоскана је регија просторних равница које река Арно отвара ка Лигуријском 

заливу,питомог побрђа, бујне вегетације, Апенинима заштићена од хладних ветрова. 

Средиште Тоскане је Фиренца, која је изграђена на додиру Тосканске низије и 

подгорине Апенина, на Реци Арно. Фиренца  град који називају домом ренесансе, један 

је од најстаријих центара културног туризма. Већина културно-историјских споменика 

и сакралних објеката налази се у централном делу града који је увршћен у Унескову 

културну баштину. Највећу пажљу туриста привлаче катедрала Санта Марија  дел Фјоре, 

ренесансна палата Пити, базилика Светог  крста на тргу Кроче и Дантеова кућа. 

Пиза је град који је у историји али и данас значајно културно и универзитетско 

средиште, са библиотекама и музејима. Препознатљив и специфичан симбол Пизе је 

криви торањ, који се налази на тргу Пјаца Мираколи (трг чуда), али и Крстионица 

катедрале у Пизи посвећена Светом Јовану Крститељу, изграђена је 1363. године и међу 

највећим је у Италији.30 

 

 

Слика 7. Криви торањ у Пизи 

 

Извор: https://escape-magazin.com/krivi-toranj-u-pizi/ 

 

Сијена, средњовековни град налази се јужно од Фиренце у малој брдовитој регији 

Кјанти познатој по повољним климатским, рељефним и едафским условима за гајење 

винове лозе и развој културног и винског туризма. Град богате историје са значајним 

културно-историјским споменицима: катедрала посвећена Светој Марији Асунти на 

тргу Дуомо, палата Салимбени, тврђава Медичи и зграда музичке академије. 

                                                           
30 Драговић, Р. (2017). Туристичко-географске регије света. Природно-математички факултет, Ниш, 2017. 

https://escape-magazin.com/krivi-toranj-u-pizi/
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Умбрија је мала регија у подножју Апенина и потолини Тразименског језера и 

окогорњег Тибра. Како су њу насељавали Етрурци, то су сачувани многи споменици, 

нарочито регионалном средишту, граду Перуђи. 

Перуђа је главни град регије Умбрија. Град са лепом и крвавом прошлошћу, јер 

су боравили многи народи, а породице Баљиони и Оди су се међусобно бориле за 

територију и превласт. Перуђа имадугу и јаку уметничку, научну и културну традицију. 

Асизи је град уметности, културе и религије. Сачувао је свој средњевековни 

изглед и остао место ходочашћа. Познат је по мермеру, квалитетној керамици и Чипки. 

Асизи је родно место римског песника Проперција и светог Фрање Асишког. 

Лацио са Римом налази се између Тоскане, Умбрије, Кампање, Апенина и 

Тиренског мора. То је уска регија правца северозапад-југоисток, а долина Тибра пресеца 

регију на два дела, ширећи се низводно, док пред Римом не пређе у пространу приморску 

равницу. Обала Лација је ниска и песковита, а унуташњост брежуљкаста и питома, са 

прелепим пејзажима и споменицима из античког и средевековног периода.31 

Рим , „Вечни град“, „престоница свет“, највећи је, најпосећенији и најпознатији 

туристички центар Медитерана и Јужне Европе. Главни град Италије и административне 

регије Лацио. Целокупна историја рима дуга је преко 25 векова. Осим бројних културно-

историјских споменика међу најзначајнијим делима је Римско право. Религија је такође 

имала важну улогу у свакодневном животу Римљања. Међу најпосећеније културно-

историјске споменике су Форуми града Рима- некадашњи тргови у којима се одвијао 

јавни живот. Први је изграђен Римски форум а касније и Цезаров, Августов и Империја 

форум. Колосеум или Флавијевски амфитеатар туристички најатрактивнији објекат. 

Највећи је од 230 амфитеатара на територији Римског царства, а његова намена је била 

вишеструка (забаве, позоришта, борбе гладијатора). Пантенеон, храм свих богова на 

тргу Ротунда једина грађевина која није страдала у нападима варвара.32 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Новаковић-Костић, Р. (2016). Туристичке регије света. Ужице, 2016. 
32 Драговић, Р. (2017). Туристичко-географске регије света. Природно-математички факултет, Ниш 2017. 
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Слика 8. Колосеум у Риму 

 

Извор: https://www.besthdwallpaper.com/evropa/koloseum-rim-dt_bs-59034.html# 

 

Ватикан, изборна монархија и најмања држава света, целом повшином 0,44 km2, 

налази се на територији града Рима. Основан је 1929. године Латеранским уговором 

између Краљевине Италије и Свете столице као наследнице некадашње Папске државе. 

Ватикан је опасан зидинама у чији састав улазе трг Светог Петра са базиликом, 

Ватиканска палата и Ватикански вртови.  

 

1.4.3.4. Кампања 

 

Кампања је регија која гравитира према граду Напуљу у Напуљском заливу. На 

истоку је Везув 1186 m, једини активни вулкан на Европском копну, а за туристе су 

занимљиве сулфатаре из којих избија сумпоровита пара и мофете из којих излази пара 

са доста угљеника, као и привремено ригањеб лата. Ове појаве се лако могу посматрати, 

било да туристи долазе аутомобилом или успињачом, а са Везува се пружа поглед на 

Напуњ, околину и острва Капри, Искиа и Проћида. 

Напуљ је главни град и највећи административни центар регије Кампање, по 

величини је трћи град Италије, поске Рима и Милана. Један је од најстаријих градова 

Европе, историјски центар Напуља увршћен је у Унескову светску културну баштину. 

Значајна туристичка вредност вредност Нпуља  је Национални музеј Каподимонте у 

којем су изложена уметничка дела Микеланђела, Рафаела Каравађа и Ботичелија, 

Позориште Сан Карло са једном од најстаријих опера у Европи. 

Помпеја, древни антички град близу Везува, два пута је страдао од земљотреса 

63. и 64. године, да би 79. године дошло до изненадне ерупције која је избацила огромну 

https://www.besthdwallpaper.com/evropa/koloseum-rim-dt_bs-59034.html
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количину гасова, пепела и вулканских бомби. Пирокластични талас који је наступио 

после ерупције носио је све пред собом и затрпао вулканиским блатом град са око 20 

000 становника. Слична несрећа је задесила и Херкулум. Помпеја је данас највећи 

археолошки локалитет Италије.33 

Херкулум је град који је по легенди основао Херкул као грчко насеље које су 

касније преузели Римљани. И овде се проналазе градске зидине, позориште, базилике, 

куће, зидне слике, мозаици и скулптуре, као и предмети за свакодневну употребу. 

 

 

1.4.3.5. Јужна Италија 

 

Јужна Италија обухвата географске регије Базиликату, Калабрију и Пуљу, које су 

привредно и туристички слабије развијене , али њихове вредности све више привлаче 

туристе. 

Базиликата излази на два мора, Тиренско и Јонско али има континентални 

карактер. То је последица кратке обале – тиренска 30 km, јонска 45 km. Тиренска обала 

је продужетак Кампање, стеновита је са постепеним порастом дубине, богата пећинама 

и рибом. Ту су туристичка насеља Аквафреда, Фиумићело и Маратеа. Центар регије је 

Потеница са бројним романичким црквама и провинцијским Археолошким музејом. 

Матера на истоку, је град уметности са остацима старих култура, са средњевековном и 

ренесансном архитектуром. Јонска обала је дужа, нижа и песковитија, као последица 

рада река и деловања морских таласа. У планинској унутрашњости је неколико 

природних и вештачких језера  међу којима су најинтересантнија Лаго ди Пиетра Агри 

деи Пертусиљо, поред кога је антички локалитет Грументум, затим Лаго ди Абате 

Алониа, Лаго ди Сера ди Корво и др. 

Калабрија је раније била средиште авантуриста, а данас је рај за одмор са 

очуваном природом. Кроз њу пролази Аутострада Сунца што је изузетно значајно за 

туризам. Поред купалишног туризма, на планинама у залеђу зими се организују ски-

туризам. Средишњим делом Калабрије протежу се Апенински венци, са највишим врхом 

у северном делу Сере Делћедорме 2.267 m, али и са високим пределима у средишњем и 

јужном делу. Регија поседује бројне остатке грчке и средњевековних споменика. Велика 

предност регије је Чињеница да излази да тиренску и јонску обалу. На јужној обали 

                                                           
33 Драговић, Р. (2017). Туристичко-географске регије света. Природно-математички факултет, Ниш, 2017. 
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Калабрије, уз Месински пролаз је највеће насеље ове регије Ређо ди Калабрија. Околина 

града позната је ппо производњи аргума, етеричних уља, маслина, свиле итд. 

Пуља излази на јонску  и јадранску обалу, које су дуге 762 km, али без архипелага 

Тремити који јој припада. Пуља је издужена и испреплетана бројним комуикацијама па 

је лако доћи до било ког места на обали и унутрашњости. Обала Тарантског залива је 

ниска и песковита са новим туристичким насељима. Главни град ове регије је Таранто 

са историјом старом 28 векова. У њему је највећи музеј из периода Магна Греција. На 

југоистоку од Таранта су насеља: Марина ди Пулсано, Кампомарина, Порто Цесарео, 

Галиполи. Од Галиполиа, настављају се мања насеља  у којима се налазе добро 

опремљени кампови, јер је лето овде дуго шест месеци. Отранто или врата Јадрана је 

историјски град који чува успомену на 800 његових грађана који су изгинули борећи се 

против Турака 1480. године. У овом граду се налази романичка катедрала која је 

обновљена 1481. године са оригиналним подним мозаиком. Главни град регије је Бари 

који административни, саобраћајни, културни и универзитетски центар. Полуострво 

Гаргано је национални парк који представља свет за себе, са маринама, подморским 

пећинама, морем богатим рибом, хотелима, камповима.34 

 

1.4.3.6. Сицилија 

 

Сицилија је острво и туристичка регија у средишњем делу Медитерана. Поред 

обала Сицилије се налази 14 острва груписаних у архипелаге: Еолие, Егади и Пелагие и 

два самостална острва. Повшина острва је 26 000 km2 а дужина обале око 1640 km, 

Сицилија је највеће острво Медитерана. Најзначајнија природна туристичка вредност  

Сицилије је национални парк Етна. Током лета Етна је привлачна за планинарење и 

пешачење, а у току зиме за скијање. Сицилија је кроз своју историју била под утицајем 

Грка, Картагињана, Римљана, Вандала, Византијаца, Арапа али је имала и периоде 

независности и територијалног ширења. Има богато културно-историјско наслеђе. 

Археолошко налазиште Селинунте био је грчки полис и највећи је локалитет раног 

античког периода на Сицилији у којем су некада били храмови и светилишта. 

Сицилијански Акропољ у Селинунцеу посвећен грчким боговима састоји се од четири 

храма са делимично очуваним стубовима. 

                                                           
34 Плавша, Ј. (2008). Туристичке регије света. Природно-математички факултет, Нови Сад, 2008. 
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Палермо,  главни град и највећи туристички центар Сицилије. Основали су га 

Феничани 734. године пре нове ере а касније је био под управом Грка, Римљана, 

Византијаца. Међу најзначајнијим културно-историјским споменицима је катедрала 

Монреале, затим Норманска палата, палата Зиса, баркокна црква Сан Ђузепе Театини. 

Сиракуза је приморски град на југоистоку Сицилије. У овом граду се налазе 

остаци грчког храма Аполона који је изграђен у Ⅵ веку пре нове ере. Најзначајнији 

очувани културно-историјски споменици су: римски амфитеатар катедрала Сиракуза, 

тврђава Маниаче. Међу посећенијим природним туристичким вредностима су 

Дионисова пећина и резерват природе пећина Монело са карактеристичним 

сталагмитима.35 

 

Слика 9. Палермо, Сицилија 

 

Извор: https://www.vivatravel.rs/templates/sicilija-palermo-avion/11965 

 

1.4.3.7. Сардинија 

 

Сардинија је острво и туристичка регија за коју важи слоган Д. Х. Лоренса “ Sea 

and Sardinia“ (Море и Сардинија). Ово је острво и цивилизација у камену, земља дивљих 

коња, медитеранске фоке. Овде су сачуванимноги споменици од праисторије, преко 

романске архитектуре цркава грађених у камену. Обала Сардиније је претежно 

каменита, клифовска, а бројним подводним пећинамаи малим острвцима и заливима 

налик на фјордове. Сардинија је друго по величини острво у Медитерану. Први 

становници острва су били  Nuragik људи који су дошли овде негде око 2000 године пре 

                                                           
35 Драговић, Р. (2017). Туристичко-географске регије света. Природно-математички факултет, Ниш, 2017. 



Конкурентност Италије као туристичке дестинације 

 

33 
 

нове ере.  Мало се о њима зна али на оству су бројни остаци нураги, купастог облика 

камене куће и тврђаве.  

Каљари је атрактиван град у истоименом заливу, на јужној обали Сардиније. 

Старији средњевековни град је на брежуљку окруженом зидинама и кулама, а нови се 

пружа уз обалу, где је лепа плажа Поето и популација розих фламинга. Туристички 

атрактивни су остаци римског амфитеатра, катедрала, палата универзитета, археолошки, 

минеророшки и други музеји. Национални археолошки музеј поседује фасцинантну 

збирку Нурађик бронзе. Римски амфитеатар се сматра за највреднији римски споменик 

на Сардинији, где се за време лета одржава опера.  

Нуоро је удаљен од обале 40 km. То је најтипичнији град Сардиније са очуваном 

архитектуром, фолклором, и националном кухињом. На Сардинији се налази једна од 

најлепших обала на свету Коста Смералда, име је добила по смарагдној боји мора.36 

 

 

1.4.3.8. Позната туристичка места у Падској низији 

 

Најпознатији центри у Падској низији су Верона, Милано, Падова, Торино и др. 

Верона је град на контакту Падске низије о Алпа, у долини реке Адиђе, надалеко 

од језера Гарда. Као насеље је постојало много пре Римљана. У време владавине 

Бартоломеа де ла Скале, почетком ⅩⅣ века, према легенди се десила позната романса 

између Ромеа Монтекија и Јулије Капулети која се трагично завршила, описана у 

Шекспировом делу “Ромео и Јулија“. Кућа која је проглашена Јулијином, са чувеним 

балконом, један је од најпосећенијих објеката у граду и у њој се обављају многа венчања. 

Падова најатрактивнији град и туристички најзначајнији центар Северне 

Италије. 

Међу најзначајнијим културно-историјским споменицима су капела Скровењи у 

којој се налазе сликарска дела Ђота и базилика Светог Антонија у чијој се капели Скола 

дел Санто налазе Тицијанова дела. Универзитет у Падови је после универзитета у 

Болоњи најстарији универзитет у Италији.37 

Милано је по величини други италијански град, економски и модни центар 

Италије и главни град регије Ломбардија. Овде се сливају огромни туристички токови 

управљени од Средње Европе и Скандинавије ка југу. Значајна грађевина је Катедрала 

                                                           
36 Плавша, Ј. (2008). Туристичке регије света. Природно-математички факултет, Нови Сад, 2008. 
37 Драговић, Р. (2017). Туристичко-географске регије света. Природно-математички факултет, Ниш, 2017. 
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Дуомо, са мерменом фасадом, стубовима и статуама. Друга импозантна грађевина у 

Милану је Миланска Скала (Опера). У склопу ове грађевине је и њен музеј. На путу Виа 

Данте је дворац фамилије Сфорзе. Сваке године 7. децембра се одржава фестивал Дан 

Св. Амброзија, један од највећих уличних фестивала у Милану. 

 

Слика 10. Катедрала Дуомо 

 

Извор: http://www.zenasamja.me/zivotnistil/3799/putovanje-u-milano-u-sopstvenoj-reziji 

 

Торино је један од најзначајних индустријских центара Италије, град са значајним 

међународним сајмовима, значајно саобраћајно чвориште, али  и вазан туристички град. 

Торино је главни град области Пијемонт и лежи на левој обали реке По. Био је главни 

град Краљевине Италије. Туристички се издваја стари део града, у коме се издваја Трг 

Кастело са палатом Мадама, као и барокна палата Кариђано. Један од симбола Торина 

је грађевина Моле Антонељана као и пар Валентино са дворцем из ⅩⅦ века. Торино је 

релативно близу Алпа али и Медитерана па велики број гостију у поменутим регијама, 

лако стиже до Торина и обрнуто. Пошто је Торино велики привредни центар, у град 

долази велики број пословних људи из целог света.38 

 

 

 

 

                                                           
38 Новаковић-Костић, Р. (2016). Туристичке регије света. Ужице, 2016. 
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2. Конкурентност привреде Италије 
 

Појам конкуренција потиче од латинске речи “concurentia“ – надметање, 

такмичење, супарништво итд. Под кокуренцијом у у ширем смислу речи подразумевамо 

укупност продукционих односа који се изражавају разменом и прометом и на тај начин 

типови конкуренције изражавају истовремено одређене етапе односно одређене фазе и 

карактеристике продукционих односа. Под конкуренцијом у ужем смислу се 

подразумева низ услова за понашање и међусобне односе привредних субјеката у свери 

размене приликом формирања тржишне цене. С обзиром на различитост услова и 

понашања формирају се три типа конкуренције: потпуна, непотпуна и монополистичка 

конкуренција. 

Конкурентност представља једну од најкориснијих појава у привредном животу. 

Њене предности су вишеструке и просто се не може замислити нормално одвијање 

привредног промета, функционисање тржишта и привреде уопште, развој једног 

друштва и квалитетно задовољење потреба друштвеног живота без постојања 

конкуренције.39 

„Конкурентност је мера успешности развојних процеса ослоњених на тржиште 

које одређује вредност добара и услуга и економску оправданост коришћења људских и 

материјалних ресурса и улагања средстава. Стварање високо конкуренстке привреде је 

комплексан и континуиран задатак сваке земље која жели да се развија. У том контексту 

превасходна улога државе је да креира амбијент који ће подстицати конкурентност. 

Конкурентска предност државе је већа уколико је резултат трајне конкурентске 

предности већег броја њених предузећа. Да би једна национална привреда била 

конкурентнија у односу на привреде других земаља, држава треба да предузима 

одговарајуће мере макроекономске политике, које омогућавају основним привредним 

предузећима да спроводе мере микроекономске политике са којим могу да постигну 

најбољу могућу конкурентност на светском тржишту. Микроконкурентност се 

дефинише као релативна ефикасност предузећа да продаје своје производе и услуге на 

тржишту на којем је присутна међународна конкуренција. Тада се конкуренција темељи 

                                                           
39 Филиповић, А., Бејатовић, М., Раичевић, В. (2008). Конкуренција- појам,врсте и правна заштита. 

Право-теорија и пракса, 25(7-8), 51-61. 
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на релативним ценама и квалитету производа у односу на понуду других произвођача 

односно конкурената.“40 

 

2.1. Мерење конкурентности привреде Италије 
 

Конкурентност је данас постала доминантна економска тема чему је поред 

традиционалне жеље да се буде бољи од других, допринела и светска економска криза 

кроз коју пролазе све привреде. 

У условима глобализације, брзих технолошких и друштвених промена, 

конкурентност предузећа, привредних грана и земаља, одређују могућност њиховог 

опстанка и развоја, односно стваарања просперитетног друштва, ефикасне привреде и 

успешних предузећа.  

Италија је високо развијена европска земља. Укупни обим БДП-а показује да је 

она данас међу државама Европске уније са стабилном економијом. 

Земља је подељена на високоиндустријализовани и развијени северни део, где се 

производи приближно 75% националног богатсва и мање развијени, пољопривредно 

зависнији јужни део. Као резултат, незапосленост на северу је нижа, а доходак по глави 

становника већи у поређењу са југом. 

Након Другог светског рата, Италија је доживела промену у својој економској 

структури. Она се трансформисала из пољопривредне земље у једну од 

најиндустријализованих економија на свету. Снага која стоји иза послератног 

економског чуда био је развој малих и средњих предузећа у извозним индустријама. У 

наредним деценијама економија је имала и успона и падова. 

Економска структура Италије углавном се ослања на услуге и производњу. 

Сектор услуга чини готово три четвртине укупног БДП-а и запошљава око 70,78% 

укупног броја запослених у земљи. Унутар услужног сектора, најважнији доприносиоци 

су сектор велепродаје, малопродаје и транспорт. Индустрија чини четвртину укупне 

италијанске производње и запошљава око 25,61% укупне радне снаге. Прерађивачка 

индустрија је најважнији посектор у индустријском сектору. Производња у земљи је 

специјализована за висококвалитетну робу, а углавном је воде мала и средња предузећа. 

                                                           
40 Милачић, Л. (2010). Анализа конкурентности базирана на Портеровом моделу конкурентности. 

Економски погледи, (3), 107-118 
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Већиња њих су породична предузећа. Пољопривреда доприноси преосталом уделу у 

укупном БДП-у и запошљава око 3,61% укупне радне снаге.41 

 

Табела 2. расподела радне снаге у економским секторима Италије од 2010. до 

2020. 

Година Пољопривреда Индустрија Услуге 

2020 3.61% 25,61% 70,78% 

2019 3.68% 25,87% 70,44% 

2018 3,76% 26,10% 70,14% 

2017 3,78% 26% 70,21% 

2016 3,88% 26,12% 69,99% 

2015 3,75% 26,6% 69,65% 

2014 3,64% 26,9% 69,46% 

2013 3,60% 27,05% 69,35% 

2012 3,69% 27,58% 68,72% 

2011 3,68% 28,29% 68,03% 

2010 3,77% 28,61% 67,62% 

Извор: https://www.statista.com/statistics/270488/distribution-of-the-workforce-across-economic-

sectors-in-italy/ 

 

Италија је позната у свету по виноградарству и маслинарству. Од осталих 

пољопривредних области могу се издвојити сточарство, перадарство, узгој поврћа и 

воћа. 

Индустријски сектор у Италији састоји се од предузећа за обраду метала, 

аутомобилску, хемијску индустрију, фабрике текстила и одеће као и производње коже и 

ципела. Поред тога вреди споменути и минерале, листа фосила је широка  али депозити 

су стари и исцрпљени. Најпрофитабилнија екстракција је гранит, мермер, травертин. 

Најзначајнији и профитабилнији економски сектор Италије је инострани туризам. 

Економија државе има снажну подршку, захваљујући овом правцу у сектору услуга. 

Важну улогу у развоју туризма у Италији игра не само повољна клима већ и велики број 

архитектонских, историјских и културних споменика. Захваљујући туризму неке 

покрајне посебно јужне планинке области, почеле су да оживљавају заборављене старе 

                                                           
41 https://www.focus-economics.com/countries/italy 

https://www.statista.com/statistics/270488/distribution-of-the-workforce-across-economic-sectors-in-italy/
https://www.statista.com/statistics/270488/distribution-of-the-workforce-across-economic-sectors-in-italy/
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занате. Понекад они постају главни приход становништва замењујући чак и 

пољопривреду. 

Географски положај Италије доприноси развоју трговинских и економских веза 

са државама Северне Африке и Блиског Истока. Захваљујући географском положају 

Италија је постала центар туристичких и међународних токова.42 

Италија се сматра једним од највећих светских извозника маслина и грожђа. 

Поред тога извози се и парадајз, цитруси, сир, тестенине и наравно вино. Такође извози 

и чувени бели Carrara мермер, који се користи за декорацију зграда и израду скулптура. 

Будући да је производни сектор земље специјализован за висококвалитетну робу, 

Италија игра важну улогу на глобалном тржишту луксузне робе. Главни извоз земље су 

механичке машине и опрема, који чине око 24% укупног извоза, као и моторна и 

луксузна возила (7,2%). Дом неких од најпознатијих светских модних марки, Италија 

заузима посебну нишу на глобалном тржишту моде и одеће. У ствари, извоз одеће и 

обуће чини око 11,0% укупног извоза земље. Остали важни извоз укључује електронску 

опрему (5,6%) и фармацеутске производе (4,6%). 

Главни увоз Италије су горива која чине око 17 % укупног увоза. То је због 

недостатка природних ресурса у земљи, што је чини веома зависном од увоза енергије.43 

Главни партнери Италије у спољној трговини су САД, Немачка, Велика Британија, 

Француска, Шпанија и Холандија. 

 

 

2.2. Анализа конкурентности привреде Италије на основу GCI 

индекса 
 

 

Светски економски форум (World Economic Forum) објављује свеобухватну 

серију извештаја који детаљно испитују широк спектар глобалних питања којима се 

жели бавити са заинтересованим странама у оквиру своје мисије побољшања стања у 

свету. Поред извештаја о својим кључним догађајима и самосталних публикација, као 

што су Глобални извештај о конкурентности, Извештај о глобалним ризицима и 

                                                           
42 https://bs.delachieve.com/kakva-je-privreda-italije/ 
43 https://www.focus-economics.com/countries/italy 
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Извештај о глобалним родним разликама, Форум производи и главне наслове који 

покривају животну средину, образовање, поједине индустрије и технологије. 

Глобални индекс конкурентности 4.0 (Global Competitiveness Index) оцењује 

конкурентности 141 економије, пружајући увид у покретаче економског раста. Издање 

Извештаја о глобалној конкурентности за 2019, које је први пут покренуто 1979. године, 

садржи Глобални индекс конкурентности и нуди увид у економске перспективе 141 

економије. Ослањајући се на ове резултате, извештај пружа водиче за откључавање 

економског раста, који остаје кључан за побољшање животног стандарда.  

Глобални индекс конкурентности је производ агрегације 103 појединачна 

показатеља, изведених из комбинације података међународних организација, као и из 

Анкете извршног мишљења Светског економског форума. Показатељи су организовани 

у 12 стубова: институције, инфраструктура, усвајање технологије за информације и 

комуникације (TCI - Information and Communication Technology), макроекономска 

стабилност, здравље, вештине, тржиште производа, тржиште рада, финансијски систем, 

величина тржишта, пословна динамичност и способност за иновације.44 

 Ⅰ стуб - Институције. Институцијално окружење одређено је правним 

административним оквиром у којем појединци, компаније и владе међусобно 

сарађују ради стварања економског богатства. Квалитет институције снажно 

утиче на конкурентност и раст. Утиче на инвестиције, одлуке и организацију 

продукције и представља кључну улогу у начинима на које друштва 

дистрибуирају користи и сносе трошкове развојних стратегија и политике. 

 Ⅱ стуб - Инфраструктура. Развијена инфраструктура је пресудна за 

осигуравање ефиксаног функционисања привреде. Она је важан фактор који 

одређује локацију економске активности и врсте активности или сектора који се 

могу развијати у одређеној земљи. Квалитет и развој инфраструктурне мреже 

значајно утичу на економски раст  и смањује неједнакости у дохотку и 

сиромаштву. Добро развијен транспорт и комуникације односно 

инфраструктурна мрежа је предуслов за приступ мање развијеним заједницама за 

обављање основних привредних активности и услуге.  

 Ⅲ стуб - Усвајање технологије за информације и комуникације. У данашњем 

свету глобализације, технологија је све више од суштинског значаја за компаније 

да се такмиче и напредују. Стуб технолошке спремности мери окретност којом 

                                                           
44 https://www.weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth 
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државе усвајају постојеће технологије да би побољшале продуктивност својих 

индустрија, са посебним нагласком на његов капацитет да у потпуности 

искористи информационе и комуникационе технологије у свакодневним 

активностима и производним процесима за повећање ефикасности и 

конкурентности.  

 Ⅳ стуб - Макроекономска стабилност. Стабилност макроекономског 

окружења је важан за пословања па према томе важан за укупну конкурентност 

једне државе. За развој конкурентности веома је важна стабилност 

макроекономског окружења, односно неопходно је обезбедити већи економски 

раст, ниску инфлацију, избегавати дефицит платног биланса, смањити 

незапосленост. 

 Ⅴ стуб - Здравље.  Здрава радна снага од виталног је значаја за конкурентност и 

продуктивност земље. Болесни радници не могу да функционишу према њиховом 

потенцијалу и биће мање продуктивни. Лоше здравље доводи до значајних 

трошкова пословања, јер су болесни радници често одсутни или послују на 

нижим нивоима ефикасности. Улагање у пружање здравствених услуга је важно 

како економском тако и  у моралном погледу. 

 Ⅵ стуб - Вештине. Овај стуб узима у обзир квантитет и квалитет стеченог 

образовања становништва, што је све важније у данашњем пословању. Радници 

који су стекли само основно образовање теже се прилагођавају напреднијим 

производним процесима и техникама. С тога недостатак образовања може 

постати ограничавајући фактор за развој пословања.  

 Ⅶ стуб - Тржиште производа. Под ефикасношћу тржишта производа 

подразумева се способност и могућност продукције широког асортимана 

производа и услуга у датим одосима понуде и тражње. Ефикасност овог сегмента 

тржишта зависи од услова тражње, који су детерминисани орјентацијом ка 

потрошачимаи њиховом софистицираношћу која кореспондира са куповном 

моћи. Софистициране пословне праксе погодују већој ефикасности у производњи 

роба и услуга. 

 Ⅷ стуб - Тржиште рада. Ефикасност тржишта рада је веома важан за развој 

конкурентности сваке привреде. У напренијим економијама кадрови су 

распоређени у скалду са својим образовањем, знањем, вештинама чиме дају 

велики допринос на радном месту. 
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 Ⅸ стуб - Финансијски систем. Економска криза истакла је централну улогу 

здравог и добро функционишућег финансијског сектора за привредне 

активности. Финансијски сектор обезбеђује усмеравање финансијских ресурса ка 

најбољим предузетницима и инвестиционим пројектима, који обухватају штедњу 

грађана као и домаће и стране инвестиције. 

 Ⅹ стуб – Величина тржишта. Величина тржишта утиче на продуктивност јер 

велика тржишта омогућавају фирмама да искористе економију обима. 

Традиционално, тржишта су била доступна фирмама која су била ограничена у 

националним границама. У ери глобализације међународна тржишта су постала 

замена за домаћа тржишта , посебно за мале земље. То је доказ који показује да 

је отвореност трговине позитивно повезан са растом. 

 Ⅺ стуб - Пословна динамичност. Продуктивност неке земље зависи од 

продуктивности компанија која у њој послују. Софистицираност пословањаа 

земље подразумева квалитет укупних пословних веза, као и осмишљеност 

предузећа која се исказују преко стратегија и опееративне праксе. 

 Ⅻ стуб – Способност за иновације. Земље у развоју имају привилегију да своју 

продуктивност могу да унапређују усвајањем постојећих технологија, што за 

развијене земље не важи. Предузећа у развијеним земљама морају сама да 

развијају нове производе и процесе како би одржале конкурентску предност. То 

захтева улагања у истраживање и развој.45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf 
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Слика 11. Анализа конкурентности привреде Италије 

 

Извор:http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 

 

Према извештају Светског економског форума за 2019. годину, од 141 

анализиране земље света, привреда Италије заузима 30. место  на глобалном нивоу, што 

представља побољшање у односу на предходну годину када се налазила на 31. месту. 

Учинак Италије у овој години вођен је углавном малим напретком у финансијском 

систему и налази се на 48. месту. Усвајање технологије за информације и комуникацију 

довели су Италију у 2019. години на 53. месту. Инфраструктура Италије се последњих 

година побољшавала и данас се налази на 18. месту, што представља велики значај за 

привреду а нарочито за туризам. Италија одржава конкурентске предности у погледу 

иновационих способности и налази се на 22. месту али и здравствених стандарда где се 

на глобалном нивоу налази за 6. месту. Макроекономска стабилност Италије још увек 

није на задовољавајућем нивоу што је доводи на 63. месту у свету. Ипак неки фактори 

утичу на италијанску конкурентност, међу њима висок јавни дуг (132% БДП-а) који 

представља претећи ризик и терет за економску политику. У погледу тржишта рада 
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Италија се налази на 90. месту, упркос недавним реформама, порези на рад су високи 

према међународном поређењу. 

 

3. Конкурентност туризма у Италији 
 

Туризам је феномен који је у 20. веку попримио глобалне димензије, које 

настављају да карактеришу и 21. век. Готово да нема земље у свету која у већем или 

мањем обиму не развија домаћи или инострани туризам. Његова основна карактеристика 

је масовност односно велики број учесника туристичких путовања.46  

Туризам предтавља најдинамичнију и најхетерогенију појаву савременог 

друштва па отуда велики број дефиниција појма туризам. Пошто се велики број аутора 

бавио проучавањем проблематике везане за туризам. Свако од тих аутора је туризам 

дефинисао према приступу поребламатици изучавања туризма, па због тога имамо 

Научно – туристичке, научно – привредне, економско – организационе, географске и 

друге дефиниције туризма. Међутим најприхваћенија је универзала дефиниција туризма 

коју су дали Walter Hunziker и  Kurt Krapft. Они туризам дефинишу као „скуп односа и 

појава које произилазе из путовања и боравка посетилаца неког места, ако се тим 

боравком не заснива трајно пребивалиште и ако са таквим боравком није повезана 

никаква привредна делатност.“ Ова дефиниција је прихваћена од међународног 

удружења научних туристичких експерата (AIEST) на конгресу 1954. године. И ова 

дефиниција има своје критичаре, јер се развој туризма и даље одвија.47 

Динамика развоја туризма се нагло повећава са развојем друштва, па се поставља 

питања који су то најважнији фактори масовног туризма. Одговор је у томе да три велике 

групе услова утичу на то. Прво, нагло повећање друштвеног благостања, односно 

националног дохотка, затим развој урбанизације и одлазак становништва из села у 

градове и трећи, брзи развој саобраћаја, а пре свега аутомобилизма. 

 

Дефинисање појединих појавних облика туризма доприноси лакшем 

препознавању различитих односа и утицаја, па самим тим и разумевање појаве у целини. 

Због тога његове претежно универзалне специфичности су: 

                                                           
46 Бакић, О. (2009). Маркетинг менаџмент туристичке дестинације. Сремска Каменица, 2009. 
47 Миленковић, С.(2009). Туризам и економија.Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, 2009. 
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1. Туризам је мешовит привредни подсистем. Његова мешовитост повлачи 

са собом и повезаност са квантитативним и квалитативним променама 

друштва. 

2. Стално се повећава број inputa и outputa у међусекторским везама туризма 

и других делатности и повећава њихова квантитативна зависност. То 

условљава бржи и динамичнији развој туризма у масовну индустрију. 

3. У туризму је више него у осталим гранама привреде остварена 

опптимизација односа и веза делова и целине, односно, утицај туризма на 

друге гране и делатности и обрнуто. 

4. Туризам постаје велики стабилизатор у систему међународних односа, 

како економских тако и политичких и културних. 

Туризам има и често економске одлике које се односе на: 

 санацију, побољшање и уравнотежење трговинског и платног биланса, на 

основу добијених иностраних средстава плаћања; 

 продаја туристичких услуга се највећим делом обавља непосредно, на 

месту реализације, па се тако смањују трошкови посредовања; 

 продаја робе у туризму има мултипликативни ефекат односно постиже се 

много више цена и већи доходак , него у класичном извозу; 

 туризам много раније подлеже рестриктивним мерама, него робна размена 

између земаља и групација; 

 цену услуге на туристичким тржишту махом не оптерећују трошкови 

осигурања, транспора итд.; 

 туризам мултипликативно развија друге гране и делатности (индустрију, 

пољопривреду, грађевинарство); 

 туризам представља еколошко – економски систем.48 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Миленковић, С.(2009). Туризам и економија.Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, 2009. 
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3.1. Мерење конкурентности туристичке дестинације 
 

Појам дестинације потиче од латинске речи destinatio што значи одређење неког 

простора на земљи у коме може да се развија туристичка понуда.49 Ова реч је широко 

прихваћена у ваздушном саобраћају и подразумева крајње одредиште путовања. С 

обзиром на улогу ваздушног саобраћаја у развоју туризма, појам дестинације је нашао 

широку примену у туризму. Широка прихваћеност није резултирала сагласношћу око 

суштине значаја самог појма дестинације у туризму. Основа за прихватање и разраду 

концепта туристичке дестинације почива на појму туристичког места, односно, места за 

одмор (resort). Под њим се подразумева место које привлачи велики број туриста и којем 

туризам даје посебне карактеристике тако да приход од туризма  има важну улогу у 

његовом функционисању. У суштини туризма налази се жеља за туристичким местима 

која због специфичних карактеристика привлаче туристе. Дестинације заокупљују 

пажњу јер стимулишу и мотивишу кретање туриста и представљају подручја у којима се 

ствара већина туристичких производа.50 

Под туристичком дестинацијом подразумевамо мање или више заокружену 

географску целину у којој је изграђена туристичка понуда, односно, располаже свим 

оним природним, друштвеним антропогеним, културно – историјским, саобраћајним 

објектима као и објекте за смештај, исхрану, одмор, рекреацију и забаву туриста.51 

Према A. Mathiesonu и G. Wallu под дестинацијом се подразумева место које има 

карактеристике које су познате довољном броју потенцијалних посетилаца да би 

оправдале његово поимање као ентитета који привлачи ка себи путовања независно од 

атрактивности других локација. Од посебне важности су природна и створена обележја, 

инфраструктурне карактеристике, структура привреде, и својства локалног 

становништва дестинације. Дестинације могу бити дефинисане у односу на оно што 

нуде туристима. Према том критеријуму, Gunn дефинише туристичку дестинацију као 

географско подручје које садржи критичну масу развоја који задовољава потребе 

туриста. С друге стране, истиче се да се у просторном смислу дестинације преклапају и 

међусобно истичу. Укупно туристичко искуство о дестинацији такође укључује 

активност многих туристичких предузећа, јавних организација, посредника итд. и развој 

                                                           
49 Миленковић, С.(2009). Туризам и економија.Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, 2009. 
50 Попеску, Ј. (2011). Менаџмент туристичке дестинације. Београд, 2011. 
51 Бакић, О. (2009). Маркетинг менаџмент туристичке дестинације. Сремска Каменица, 2009. 
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активности и програма који су упућени ка специфичним функцијама. На страни понуде 

дестинација се може дефинисати у складу са два различита виђења: 

o као туристичко место, односно, место где су се развиле туристичке 

активности и где се потом стварају и конзумирају туристички производи; 

o као туристички производ, а потом као специфична понуда која укључује 

низ ресурса, активности и учесника на тој територији, као и локалну 

заједницу.52 

Туристичке дестинације могу варирати од наменски изграђених места за одмор у 

којима су све функције усмерене према туризму као доминантној активности, до главних 

градова и држава као целина у којима је туризам од мањег значаја. 

Имајући у виду маркетинг приступ пословању у туристичкој дестинацији сматра 

се да се туристичка дестинација састоји од следећих основних елемената: основних 

атрактивности, изграђеног окружења које обезбеђује просторни идентитет, 

потпомажућих услуга и социокултурних димензија дестинације. 

Један од приступа класификацији елемената туристичке дестинације ,везан за 

примену маркетинг концепције, дао је О. Бакић: 

 атрактивност – подразумева микс различитих елемената природних и 

друштвених атрактивности; 

 приступачност – подразумева и географску и економску дистанцу. У 

првом случају се мисли на удаљеност емитивном тржишту мерено 

километрима или дужином путовања, а у другом случају на трошкове које 

тражња сноси да би доспела до дестинације; 

 услови за боравак – сви елементи који чине туристичку понуду а не спадају 

у разне услуге смештаја, исхране, разоноде, рекреације и сл. 

Основни елементи туристичке дестинације могу бити означени и као 4А, на 

основу почетних слова енглеских речи за атрактивност (Attractions), погодности 

(Amenities) – смештај,ресторани, забава, трговина, и остале услуге, приступачност 

(Access) – локални саобраћај, транспортни терминали и помоћне услуге (Ancillary 

services) у форми локалних организација. Основни елементи туристичких дестинација 

се често деле у две основне групе које се називају изворним (географски положај, клима, 

вегетација и сл., језик, менталитет, култура, гостољубивост, и општа инфраструктура) и 

изведеним елементима (туристички капацитети и посебни инфраструктурни садржај за 

                                                           
52 Попеску, Ј. (2011). Менаџмент туристичке дестинације. Београд, 2011. 
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потребе туризма, организационе активности, информисање, забавни и рекреативни 

садржај и сл.).53 

 

Слика 12. Елементи туристичке дестинације који привлаче туристе 

 

Извор: Попеску, Ј. (2011). Менаџмент туристичке дестинације. Београд, 2011. 

 

 

Конкурентност туризма и туристичке дестинације, постало је веома значајно као 

питање и предмет истраживања како у истраживачким и научним круговима тако и за 

туристичке дестинације. Савремени тржишни услови опредељују развој туристичке 

дестинације у смеру у ком морају понудити квалитетније доживљаје и искуства који ће 

их у основи учинити различитим у односу на конкуренцију, чиме се стварају услови да 

дестинације постану атрактивније и обезбеде постизање боље конкурентске позиције на 

тржишту.54 

Конкуренција између туристичких дестинација сматра се једним од облика 

испољавања ширег феномена нове економске конкуренције у 21. веку. Ова врста 

конкуренције одражава природу конкуренције у оквиру свих осталих облика људске 

активности. Односно конкурентска способност туристичке дестинације на експлицитан 

начин указује на ниво друштвено економског развоја туристичке дестинације са 

посебним освртом на квалитет живота. Разматрање питања конкурентности туристичке 

                                                           
53Попеску, Ј. (2011). Менаџмент туристичке дестинације. Београд, 2011.  
54Павловић, Д. (2016).Мерење конкурентности као основа за унапређење положаја туристичке 

дестинације. Докторска дисертација, Београд, 2016. 
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дестинација почива на чињеници да је доживљај односно искуство који туриста стиче у 

туристичкој дестинацији фундаменталан производ у туризму.55  

 Облици конкурентности туристичке дестинације могу се посматрати у односу на 

вишедимензионалну природу фактора који дефинишу снагу положаја туристичке 

дестинације на тржишту. 

 

Слика 13. Вишедимензионалност конкурентности туристичке дестинације 

 

 

Извор: Попеску, Ј. (2011). Менаџмент туристичке дестинације. Београд, 2011. 

 

 

 

Конкурентност туристичке дестинације има више значења и може бити 

посматрана као: економска, политичка, социо-културна, технолошка и енвајроментална. 

Реч је о могућим типовима одговора туристичке дестинације на различите облике веома 

снажних утицаја из макромаркетинг окружења. 

Економска конкурентност туристичких дестинација се уобичајено представља 

помоћу Портеровог дијаманта конкурентности, према којем економску конкурентност 

туристичке дестинације одређују: 

                                                           
55 Попеску, Ј. (2011). Менаџмент туристичке дестинације. Београд, 2011. 
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 фактори производње или позиција дестинације у односу на факторе 

производње потребне за конкурисање на тржишту. Ове факторе чине 

богатство (природни ресурси, културни и историјски ресурси, капитал, 

инфраструктура и људски ресурси), цене као фактор и ефикасност 

производње; 

 фактори стања тражње имају велики утицај на привреду једне земље и 

на тражњу за одређеним производима и услугама. Ове факторе чине 

величина тржишта,структура тржишта, позиција на тржиштима која се 

брзо развијају, заштита туриста као потрошача, потрошачи који први пут 

долазе у дестинацију; 

 потпомажући и комплементарни сектори/активности – утичу 

разноврношћу и квалитетом, између осталих то су приступачност 

дестинације различитим превозним средствима, могућност паркинга, 

културни, забавни објекти итд; 

 стратегија, структура и надметање – услови за оснивање, организовање 

и управљање компанијама као и карактер домаће конкуренције. 

 

Политичка конкурентност земље као туристичке дестинације у много случајева 

може бити пресудна за одређивање туристичке конкурентности дестинације. На 

политичку конкурентност имају утицаја како глобална/регионална стабилност или 

нестабилност, тако и политичка стабилност земље као туристичке дестинације. 

Социо – културна конкурентност подразумева постојање специфичних 

друштвених и културних карактеристика дестинације које својом вредношћу и 

изузетношћу, обезбеђују висок степен конкурентности на тржишту без обзира на могућу 

политичку нестабилност или недовољну економску конкурентност. 

Технолошка конкурентност подразумева примену савремених технологија, 

посебно коришћење глобалних дистрибутивних система и интернета као битних 

чинилацау промоцији и продаји туристичких производа. 

Енвајронментална конкурентност подразумева постизање енвајронменталног 

интегритета туристичке дестинације у складу са савременим преференцијама туриста. 

Посебан проблем у дефинисању енвајронменталне конкурентности имају тзв. 

друштвени трошкови туризма. Бројност и противречност ефеката туризма указују на 

његову сложеност и на потребу за што прецизнијим утврђивањем карактера разноврсних 
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последица његовог развоја (утицај на природно и социо-културно окружење, на 

привреедни развој, деградација природне средине и др.). У том оквиру треба посматрати 

и друштвене трошкове, одностно друштвену цену развоја туризма, посебно у привредно 

недовољно развијеним земљама. 

На постизање конкурентске позиције туристичке дестинације на тржишту битно 

делују и следећи чиниоци: 

 компаративна предност (фактори макро и микро окружења битни за 

конкурентску позицију, посебно природни ресурси), 

 усмереност тражње (способност дестинације да се прилагоди 

променљивој природи туристичке тражње нпр. у случају преусмеравању 

тражње ка „зеленом“ туризму), 

 постојање структуре туристичке привреде (способност туристичке 

дестинације за конкурентску борбу зависи од постојања, односно степена 

организованости привредне структуре усмерене ка пословању на 

туристичком тржишту), 

 посвећеност заштити животне средине (условљава могућност 

дестинације за одрживу конкурентност на туристичком тржишту – 

деградација природних ресурса неминовно води ка смањивању 

туристичких активности).56 

 

 

 

3.2.Туристички промет као индикатор конкурентности Италије као 

туристичке дестинације 
 

Туристички промет је сплет односа и појава који проистичу из кретања и 

потрошње туристичке клијантеле. Подразумева, такође просторну детерминанту и 

економске ефекте који резултирају из потрошње и одређених инвестирања у саобраћајну 

инфраструктуру и објекте за смештај и боравак туриста. 

Туристички промет се исказује у физичком и финансијском волумену. Физички 

волумен изражава масу туристичке клијантеле у једном месту, области, држави, свету у 

целини. За његово приказивање користе се два основна показатеља – број туристичких 

                                                           
56 Попеску, Ј. (2011). Менаџмент туристичке дестинације. Београд, 2011. 
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посетилаца и број туристичких ноћења. Ноћења се евидентирају само у објектима за 

смештај (хотели, мотели, кампови, домаћинства и сл.), а број посетилаца може се 

утврдити и на граничним прелазима, саобраћајним пунктовима (аеродроми, 

пристаништа, аутобуске и железничке станице)  или рецепцијама смештајних објеката. 

Када се маса ноћења подели са бројем посетилаца добија се просечан боравак, који се 

изражава у данима и има значајну улогу у идентификовању различитих облика промета. 

Финанскијски волумен туристичког промета изражава се укупном масом 

потрошње туриста у једном месту или у једној земљи. Може се израчунати и просечна 

потрошња туриста у датом месту или држави. Зависно од могућих врста кретања (домаћа 

или међународна туристичка кретања), туристички промет се може исказати у домаћој 

или страној валути.57  

Туристички промет као незаобилазна компонента развоја туризма, представља 

показатељ којим се утврђује колики је укупан број туриста и број њихових ноћења 

остварен у неком подручју, односно представља збирни показатељ, обима, динамике и 

структуре туристичког кретања.58 

Туристички промет је шири појам од појма туристичког развоја, али се 

туристички развој увек везује за одређену просторну област, док се о туристичком 

промету може говорити уопште или се може фокусирати само туристички промет 

између две земље. Из тих разлога туристички промет је најкомплекснија и најпотпунија 

категорија туристичког феномена.59 

Процена обима туристичког промета подручја одређује се на основу: 

1. регистрованог броја доласка туриста; 

2. регистрованог броја ноћења туриста у угоститељским објектима за 

смештај; 

3. укупног броја ноћења туриста у угоститељским објектима за смештај у 

току године у односу на број становника подручја.60 

 

 

 

                                                           
57 Јовичић, Ж., Јовичић, Д., Ивановић, В. (2005). Основе туризма. Београд, 2005. 
58 Омеровић, Ј. (2014). Туристички промет као незобилазна компонента развоја туризма Тузле. Зборник 

радова департмана за географију,туризам и хотелијерство. Научни рад, Тузла 2014. 
59 Јовичић, Ж., Јовичић, Д., Ивановић, В. (2005). Основе туризма. Београд, 2005. 
60 Правилник о категоризацији туристичких места („Сл. Гласник РС“ , бр. 24/2012, 31/2012 – испр. и 

102/2015) 
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График 5. Број страних туриста у Италији  

 

Извор: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database 

 

На графику 5 приказан је укупан број страних туриста који су посетили Италију 

у периоду од 2010. до 2019. године. Најмањи број страних туриста забележен је 2010. 

године када је износио 43 794 338 посетилаца. Од 2010. године укупан број страних 

туриста бележи раст са максимумом у 2019. години када је број страних туриста износио 

65 010 220. 
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График 6. Број ноћења страних туриста 

 

Извор: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database 

 

На графику 6 приказан је укупан број ноћења страних туриста од 2010. до 2019. 

године. На основу графика се може закључити да је током 2010. и 2011. године број 

ноћења страних туриста износио 210 милиона, након чега је дошло до наглог пада који 

је трајао до 2014. године када је забележено 190 978 299 ноћења страних туриста. Од 

2014. године дошло је до раста  а највећи максимум остварен је 2019. године када је 

износио 216 078 587 ноћења страних туриста. 
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График 7. Укупан допринос од путовања и туризма БДП-у Италије од 1999. до 

2019. (у милијардама евра) 

 

Извор: https://www.statista.com/statistics/627988/tourism-total-contribution-to-gdp-italy/ 

 

Од 2009. до 2019. године допринос путовања и туризма италијанском бруто 

домаћем производу постепено се повећавао. Године 2009. путовање и туризам, једна од 

најважнијих индустрија за економију земље, допринели су италијанском БДП-у око 169 

милијарди евра. У 2019. години допринос путовања и туризма италијанском БДП-у 

достигао је до тада максималну вредност од скоро 233 милијарде евра. Свеукупно, удео 

БДП-а у путовањима и туризму у Италији достигао је 13 процената у 2019. години. 

 

 

3.3. Анализа конкурентности Италије као туристичке дестинације на 

основу TTCI индекса 
 

Конкурентност туристичке привреде у савременим условима пословања 

представља кључан фактор успеха и опстанка на тржишту. У том смислу је јако важно 

да не само предузећа већ и туристичке привреде прате ниво конкурентности који су 

достигле, како би добили смернице за даља унапређења свог пословања. Један од важних 

показатеља конкурентности туризма на нивоу националних привреда јесте Индекс 

конкурентности туризма и путовања од стране Светског економског форума. 

https://www.statista.com/statistics/627988/tourism-total-contribution-to-gdp-italy/
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Извештај о конкурентности путовања и туризма објављује се сваке две године. 

Мери конкурентност путовања и туризма 140 држава и мери скуп фактора и политика 

који омогућавају одрживи развој сектора путовања и туризма, што за узврат доприноси 

развоју и конкурентности земље. 

Састоји се од четири подиндекса, 14 стубова и 90 појединачних индикатора 

распоређених између различитих стубова. 

 

Слика 14. Индекс конкурентности туризма и путовања 

 

Извор: https://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/about-the-ttcr/ 

 

Ⅰ стуб - Пословно окружење: Овај стуб бележи у којој мери држава има 

успостављено политичко окружење погодно за пословање компанија. Истраживање је 

открило значајне везе између економског раста и аспеката као што су колико су 

заштићена имовинска права и ефикасност правног оквира. 

Ⅱ стуб - Безбедност и сигурност: Безбедност и сигурност су критични фактори 

који одређују конкурентност туристичке индустрије у земљи. Туристе ће вероватно 

спречити да путују у опасне земље или регионе, што чини мање привлачним развој 

туристичког сектора на тим местима. 

Ⅲ стуб - Здравље и хигијена: Здравље и хигијена су такође важни за 

конкурентност туризма. Приступ побољшаној води за пиће и санитаријама важан је за 

удобност и здравље путника. У случају да се туристи разболе, здравствени сектор у 

земљи мора бити у могућности да обезбеди да се о њима правилно брине, мерено 

расположивошћу лекара и болничких кревета. 
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Ⅳ стуб -  Људски ресурси и тржиште рада: Квалитетни људски ресурси у 

економији осигуравају да индустрија има приступ сарадницима који су јој потребни. 

Компоненте овог стуба мере колико добро земље развијају вештине кроз образовање и 

обуку и побољшавају најбољу расподелу тих вештина кроз ефикасно тржиште рада. 

Ⅴ стуб -  Спремност технологије за информације и комуникацију: Интернет 

услуге и пословање имају све већи значај у туризму, с тим што се Интернет користи за 

планирање итинерера и резервацију путовања и смештаја. Међутим, технологија за 

информације и комуникацију су сада толико раширени и важни за све секторе, да се 

сматрају делом општег повољног окружења. 

Ⅵ стуб - Одређивање приоритета за путовања и туризам: Степен до којег влада 

даје приоритет туристичком сектору има важан утицај на конкурентност туризма и 

путовања. Јасно стављајући до знања да је сектор од примарне важности, влада може 

усмерити средства на кључне развојне пројекте и координирати актере и ресурсе 

неопходне за развој сектора. 

Ⅶ стуб - Међународна отвореност: Развој конкурентног туристичог сектора на 

међународном нивоу захтева одређени степен отворености и олакшавање путовања. 

Рестриктивне политике попут гломазних захтева за визе умањују спремност туриста да 

посете неку земљу и индиректно смањују доступност кључних услуга. 

Ⅷ стуб - Ценовна конкурентност: Нижи трошкови повезани са путовањем у 

некој земљи повећавају њену атрактивност за многе путнике, као и за инвестирање у 

туристички сектор. Међу аспектима ценовне конкурентности који се узимају у обзир у 

овом стубу су порези на авионске карте и аеродромске таксе, релативни трошак 

хотелског смештаја и трошкови цена горива, који директно утичу на трошкове путовања. 

Ⅸ стуб - Еколошка одрживост: Значај природног окружења за пружање 

атрактивне локације за туризам не може се преценити, па су политике и фактори који 

побољшавају еколошку одрживост важна конкурентна предност у обезбеђивању будуће 

атрактивности земље као дестинације. 

Ⅹ стуб - Инфраструктура ваздушног саобраћаја: Ваздушна повезаност је од 

суштинског значаја за лакши приступ путницима у земље и из њих, као и кретање унутар 

многих земаља.  

Ⅺ стуб - Копнена и лучка инфраструктура: Доступност ефикасног и 

приступачног превоза до кључних пословних центара и туристичких атракција од 

виталног је значаја за туристички сектор. То захтева довољно опсежну путну и 

железничку мрежу, усредсређену на густину путева и железничких пруга, као и путеве, 
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пруге и лучку инфраструктуру који испуњавају међународне стандарде комфора, 

сигурности и модалне ефикасности. 

Ⅻ стуб - Инфраструктура туристичких услуга: Доступност довољно 

квалитетног смештаја, одмаралишта и забавних објеката може представљати значајну 

конкурентску предност за земљу. Ниво инфраструктуре туристичких услуга мери се 

бројем хотелских соба употпуњених обимом приступа услугама као што су 

изнајмљивање аутомобила и банкомати. 

ⅫⅠ стуб - Природни ресурси: Земље са природним добрима очигледно имају 

конкурентску предност у привлачењу туриста. Овај стуб укључује низ мера 

атрактивности, укључујући број УНЕСКО-вих природних споменика светске баштине, 

меру квалитета природног окружења која произилази из лепоте његовог пејзажа и 

богатства фауне у земљи, мерено укупне познате врсте животиња и проценат 

национално заштићених подручја, што је приближно обиму националних паркова и 

резервата природе. 

ⅩⅣ стуб – Културни ресурси и пословна путовања: културни ресурси земље су 

још један кључни покретач туристичке конкурентности. Овај стуб укњучује број 

УНЕСКО-вих културних добара светске баштина, број великих стадиона који могу 

угостити значајне спортеске и забавне догађаје и нову меру дигиталне потражње за 

културом и забавом - број интернетских претрага повезаних са културном културом неке 

земље ресурси могу омогућити закључивање о нивоу интереса. Укључен је број 

међународних састанака удружења који се одржавају у некој земљи како би се бар 

делимично ухватила пословна путовања. 
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Слика 15. Анализа конкурентности Италије за 2019. годину (WEF) 

 

Извор: https://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/ 

 

Према извештају, Италија је рангирана на 8. месту са укупном оценом 5.1. У 

односу на предходни извештај из 2017. године Италија се задржала на 8. месту. 

Конкурентност путовања и туризма у земљи вођена је њеним изузетним културним 

(рангирана на 4. месту) и природним ресурсима (рангирана на 7. месту) и туристичком 

инфраструктуром светске класе (рангирана на 10. месту), који и даље привлаче 

међународне туристе. Када је реч о критеријуму ценовне конкурентности Италија се 

налази на 129. месту, у погледу еколошке одрживости на 64. месту (са укупном оценом 

4.3). Са аспекта инфраструктуре Италија се према критеријуму инфраструктуре 

ваздушног саобраћаја налази на 30. месту а у погледу земљаног и лучког саобраћаја на 

22. месту. На основу критеријума међународне отворености налази се на 29. месту. На 

63. месту налази се према критеријуму приоритета путовања и туризма. На 25. месту се 

налази када је реч о критеријуму за здравље и хигијену, а на 69. месту према критеријуму 

безбедности и сигурности. Спремност технологије за информацију и комуникације 

доводи Италију на 41. месту у свету. На 29. месту се налази када је у питању међународна 

отвореност а на 110 месту према критеријуму пословног окружења. 
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Табела 3. Позиција Италије на тржишту туристичких услуга по категоријама 

конкурентности 

 

Извор: Travel & Tourism Competitiveness Index 2019 и Travel & Tourism Competitiveness Index 

2017 

 

На основу ове табеле може се закључити да је Италија у 2019. години побољшала 

своју позицију према већини критеријума у односу на 2017. годину, изузев категорије 

технолошке писмености, ценовне конкуренције, еколошке одрживости и 

инфраструктуре ваздрушног саобраћаја. 
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Закључак 
 

Република Италија смештена је у Јужној Европи, има облик елегантне чизме и 

спада у најстарија туристичка подручја не само у Европи него и читавог света. Северне 

границе дели са Француском, Швајцарском, Аустријом и Словенијом, неколико малих 

острва такође су део Италије, међу којима су Сицилија и највеће острво Сардинија. 

Италија се може похвалити једном од најдужих обала на свету, а око 248 италијанских 

плажа добило је статус Плаве заставе за своје бистре смарагдне воде и нетакнути песак. 

Туризам је значајна и јака привредна грана у Италији, развијени су сви облици туризма: 

планински, приморски где треба напоменути да Италију окружује пет мора, а пажњу 

туриста привлаче и бројне културно - историјске знаменитости. Према броју страних 

туриста Италија је међу првим државама у свету. Туристи долазе да посете како 

природне феномене, као што вулкани Везув и Етна, тако и грађевине које је створио 

човек. Италија је позната широм света и по својој пици, тестенинама, вину али и моди и 

оперској музици. Историја Италије се огледа у њеним градовима. Рим, главни град 

познат по својој 3000 година старој архитектури, уметности и историјском наслеђу. 

Колосеум – једно од седам светских чуда и Римски форум су неке од главних атракција 

у Риму. Венеција се простире на преко 100 острва испреплетана са својим познатим 

каналима свуда около. Милано је средиште међународне моде и дизајна. Чувена готска 

катедрала Дуомо ди Милано и самостан Санта Марија Дела Грације у којима се налазе 

фреске Леонарда да Винчија. Фиренца је позната по архитектури и ремек делима из 

ренесансног периода. 

Италија је позната као туристичка дестинација, а услужни сектор је један од 

најважнијих у Италији по броју запослених. Уколико се узме у обзир хотелијерство и 

туризам, као и транспорт, финансијске услуге, јавна управа и друге услужне делатности, 

више од половине кадрова је запослена у услужном сектору. 

Последњих неколико година италијанско друштво је доживело радикалне 

промене, чији узрок нису били само унутрашњи процеси у земљи, већ у највећој мери су 

били последица светских догађаја у економији, политици, култури као што су уједињење 

европске заједнице, мигрантски процеси, продор енглеског језика у свакодневној 

комуникацији итд. Сматра се да је један од најснажнијих фактора промена у свим 

друштвеним сверама у Италији, поред пребрзог технолошког развоја и утицаја 
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електронских медија, кретање народа где се пре свега мисли на мигрантске процесе и 

туризам.61 

Тренутни оквир политике Италије је Национални стратешки план за туризам од 

2017. до 2022. године, који се заснива на четири теме. Пре свега културно и природно 

наслеђе треба побољшати кроз праксу одрживог управљања и иновативну употребу 

добара. Туристичку конкурентнос треба појачати да би се створила додата вредност и 

повећала количина и квалитет запослења. Стављање туриста у средиште, односно, 

италијанско туристичко тржиште требало би да одговори на захтеве и очекивања 

тржишта. Систем туристичких удружења и оператера треба да буде у потпуности 

интегрисан подстичући партнерски рад. Три стратешка принципа пресецају све циљеве 

и мере Плана: 

 Одрживост: кључни елемент конкурентности у туризму, који мора 

очувати природне ресурсе и пејзаже и привући инвестиције за њихову 

заштиту. 

 Иновације: у односу на туристичке дестинације, пословне моделе, 

професионалне профиле, маркетинг и квалитет услуга и производа. 

Дигитализација је у првом плану иновација, која се односи на 

дистрибуцију информација, доношење одлука од стране путинка и 

проширење информационих алта. 

 Приступачност: укључује проширење пристипа мање посећеним 

областима и пружање свим врстама посетилаца шансе да имају користи од 

туризма и у потпуности увиде јединственост посећених дестинација.62 

Пандемија вируса COVID - 19 негативно је утицала на развој туризма у Италији и свету. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Караникић,Ј.Глобализација и савремена италијанска литература: Италијани у свету, свет у 
Италији. Универзитет „Гоце Делчев – Штип“Филолошки факултет, катедра за италијански језик и 
књижевност. Прегледни рад. 
62 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/3d4192c2-en/index.html?itemId=/content/component/3d4192c2-en 
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