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УВОД 

 

Туризам као друштвена и економска појава, налази се у процесу непрестаних и 

снажних промена. После Другог светског рата, првенствено под утицајем животног 

стандарда и повећања слободног времена, туризам је прерастао у масовну појаву, 

узимајући у обзир остварени туристички промет и обим активности у туристичким 

дестинацијама. Обим развоја туризма као глобалне активност уочљив је из податка 

Светске туристичке организације. Овакав развој утицао је на то да се стално 

повећавала улога туризма у укупном друштвеном и привредном развоју у светским 

оквирима.  

Конкуренција између туристичких дестинација сматра се једним од облика 

испољавања ширег феномена –нове економске конкуренције у XXI веку. Ова врста 

конкуренције, иако има посебне карактеристике,одржава природу конкуренције у 

оквиру свих осталих облика људске активности. Односно, конкурентска способност 

туристичке дестинације на експлицитан начин на ниво друштвено-економског развоја 

туристичке дестинације с посебним освртом на квалитет живота. Због тога, разматрање 

конкурентности туристичке дестинације треба да подразумева разумевање фактора и 

околности односно конкурентског контекста као и карактеристика развоја који је 

резултирао одговарајућим конкурентским околностима.
1
 

Рад је састављен из четири дела. Први део рада назива се Природне и 

Друштвене карактеристике Аустрије, где су детаљно анализиране природне и 

друштвене основе за развој туризма Аустрије као и њихов утицај на туризам. У другом 

делу посебна пажња  је посвећена анализи привредног развоја Аустрије. У трећем делу 

анализирана је конкурентност привреде Аустрије на основу GCI индекса. У четвртом 

поглављу анализирана је конкурентност Аустрије као туристичке дестинације и 

мерење конкурентности Аустрије  на основу  туристичког промета  и TTCI индекса. 

У раду ће посебна пажња бити посвећена анализи конкурентности Аустрије. 

Циљ овог рада је анализа утицаја туризма на конкурентност Аустрије. 

 

                                                           
1
 Попеску Ј. (2016), Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд 
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I Природне и друштвене карактеристике Аустрије 

1.Природне карактеристике Аустрије 

 

1.1. Географски положај Аустрије 

 

Аустрија је држава која се налази у Централној Европи. Протеже се између 46°-

49° северне географске ширине и 9°-17° источне географске дужине. Захвата површину 

од 83.871 km² и по површини је 113. земља на свету. Аустрија је контитентална држава 

која се граничи са Немачком (784 km) и Чешком (362 km) на северу, Словачком (91 km) 

и Мађарском (366 km) на истоку, Словенијом ( 300 km) и Италијом (430 km) на југу, 

Швајцарском (164 km) и Лихтенштајем (35 km) на западу и нема излаз на море.
2
 

Аустрија има повољан географски положај јер се налази на раскрсници европских 

путева. 

Слика бр.1 Географски положај Аустрије 

 

Извор: https://et.maps-austria.com/austria-kaart-linnad 

                                                           
2
 Давидовић Р.(2000), Регионална географија,Природно-математички факултет, Нови Сад 

https://et.maps-austria.com/austria-kaart-linnad
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1.2.Рељеф 

 

 

 

Аустрија је изразито планинска земља. На њеној територији, у великом луку од 

Боденског језера до Бечког басена, пружају се Источне Алпе, дугачке 500 km а и 

широке око 250 km. Оне су високе и тешко проходне. Највиши врх је Гросглокнер 3797 

m на Високим Таврима. У планинским пределима многобројни су превоји који 

омогућавају кретање у смеру север-југ. Важнији међу њима су Арлберг (1802 m), 

Бренер (1370 m) потом Тауерн, Пирн и Семеринг. Северно од Дунава земљиште је 

благо заталасано са висином 800-1400 m. Јужно од Дунава је зараван, која представља 

продужетак швајцарске и јужнонемачке висоравни. Једини нижи терен је сама долина 

Дунава и ивични део Бургеланд који припада заједно с Бечким басеном ивичним 

деловима Панонског басена. Рељефна разноврсност чине аустријски пејзаж лепим и 

привлачним. 

 

Слика бр.2 Рељефна карта Аустрије 

 

Извор: https://sites.google.com/site/republikaustrija/fizicko--geografske-karakteristike/reljef 

 

Алпи припадају младим набраним планинама, које су се образовале за време 

алпске орогенезе средином терцијара. За њихов рељеф су значајни егзогени процеси. 

Флувијална и глацијална ерозија квартарног периода биле су особито значајне. 

Фосилни глацијални рељеф се нарочито очувао у средишњем делу. Источне Алпе су 

https://sites.google.com/site/republikaustrija/fizicko--geografske-karakteristike/reljef
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ниже планине од Западних Алпа.  У њиховим средишњим деловима јавља се сноп 

гребена са алпским рељефом, који у Високом Тауерну достижу највећу висину. 

Северно и јужно од тога снопа гребена протежу се широке површи Предалпа, махом 

средње висине који се одликују флувијалним и крашким елементима рељефа. 

Предгорја и подгорине Источних Алпа су од флишних стена и стога имају још блаже 

облике рељефа него Предалпи. 

У Аустрији је регистровано око 80 пећина, при чему је двадесетек пећина 

уређено за туристичке посете. Најпосећеније су Ајсризенвелт пећински систем-сматра 

се највећим ледничким пећинама у Европи. Ајсризенвелт је природни кречњак и 

ледена пећина, која је смештена у Вефрену у Аустрији, 40 километара јужно од 

Салцбурга. Налази се у масиву Тенен на Алпима, а простире се на чак 42 километара. 

Иако је пећина дугачка 42 километара , само је први километар , који туристи једино и 

могу да виде, покривен ледом. Остатак пећине је кречњачки. Ајсризенвелт је створила 

река Салцах, која је продрла кроз кречњачке стене. Ледене формације у пећини су се 

створиле одмрзавањем снега, који је улазио у пећину замрзавајући се током зиме. 

 

Слика бр.3 Ајсризенвелт пећински систем 

 

Извор: http://www.zanimljivageografija.rs/public/geografija/ajsrizenvelt-svetlucava-zemlja-

cuda/616 

 

 

http://www.zanimljivageografija.rs/public/geografija/ajsrizenvelt-svetlucava-zemlja-cuda/616
http://www.zanimljivageografija.rs/public/geografija/ajsrizenvelt-svetlucava-zemlja-cuda/616
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Значајне природне туристичке вредности које привлаче туристичку пажњу су 

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

од којих је најстарији НП Високи Тауерн. Године 1981. проглашен је Националним 

парком који је такође по површини највећи НП у Аустрији. 

Од осталих паркова по својој природној лепоти истичу се : 

-Национални парк Донау-Ауен 

-Национални парк Кречњачки Алпи 

-Национални парк Нокберге или Нок Планине, 

-Национални парк Гезојзе, 

-Национални парк Тајтал, 

-Национални парк Нежидерско језеро. 

 

 

Слика бр.4 Национални парк Високи Таурен 

 

Извор: https://sh.wikipedia.org/wiki/Visoki_Tauern 

 

        Национални парк Високи Тауерн је најстарији и највећи национални парк 

Аустрије протеже се на 1800 km² у три савезне покрајине (покрајина Тирола, Корушке 

и Салцбурга). Криммлер водопади највећи су водопади у Европи. Водопади  су 

природно чудо једна од најпосећенијих природних знаменитости Аустрије. 

 

 

 

 

 

 

 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Visoki_Tauern
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Слика бр.5 Водопади Криммлер у националном парку 

 

 

Извор: http://agroeko.net/index.php/turizam-clanci/544-foto-biser-austrije-vodopadi-krimml-prirodna-

atrakcija-najveceg-nacionalnog-parka-u-alpama 

 

 

1.3.Клима 

 

   Климатске прилике у Аустрији су последица њеног географског положаја. 

Аустрија лежи у умереној климатској зони, у прелазном подручју атланске (океанске) 

климе и континенталне средњоевропске климе. Најхладнији месеци су јануар и 

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

њен рељеф, хидрографија и вегетација. У западном и средишњем делу преовлађује 

алпска клима, заступљена на највишим планинским пределима. Основне 

карактеристике ове климе су хладне и свеже зиме и кратка и свежа лета. Идући ка 

истоку земље она постепено прелази у умерено континенталну климу, док у нижим 

пределима преовлађује средњоевропска (континентална ) клима. За Аустрију су 

карактеристичне и температурне инверзије са маглом , поготово у котлинама у 

зимском периоду. 
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„Средња јануарска температура je -1°C до -5°C, а средња јулска температура 

износи од 17-19°C. У планинском делу Аустрије температура ваздуха у јануару и јулу 

су знатно ниже него на истоку земље. Разлика у температурама зависи од географског 

положаја.“
3
 

„Највећа количина падавина је у планинским пределима и износи од 1500 mm до 

2000 mm, а најмања је у источном делу земље, где износи од 600 mm до 1000 mm, јер је 

ту јачи климатски утицај Панонске низије. У просеку количина падавина, у Аустрији  

је од 500 до 900 mm.”
4
Снежна граница у северном делу кречњачких Алпа налази се на 

2700 m висине, у Високом Тауерну 2900 m. 

У северозападним крајевима земље зимске хладноће ублажава топли и суви 

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

падине Алпа, загрева ваздушне масе које доводе до топљења снега и зато га често 

називају и снегождер. 

Табела бр.1 Надморска висина (m), јануарске, јулске и годишње 

температуре ваздуха (°C) и просечна сума падавина (mm) у туристичким местима у 

Алпима у Аустрији 

Насеље Надм. 

висина 

Јануар Јул Сред.годишња Сума 

Падавина 

Инсбрук 577 -1,4 19,4 9,2 793 

Солбик 3105 -10,9 3,3 -5,1 1468 

Салцбург 430 -3,2 19,6 9,1 1148 

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

Сад 

На основу наведене табеле можемо видети да температура са порастом 

надморске висине опада, а количина падавина расте са порастом надморске висине. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Давидовић Р. (2000),  Регионална географија,  Природно-математички факултет,  Нови Сад 

4
 https://sites.google.com/site/republikaustrija/fizicko--geografske-karakteristike/klima 
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1.4.Хидрографија 

 

Реке Аустрије припадају сливу Дунава (80.566 km²), на западу припадају сливу 

Рајне (2.366 km²), затим на северу сливу Ебре са површином 918 km². Највећа река у 

Аустрији је Дунав. Веће значајније реке у Аустрији су: Ин, Салцах, Енс, Ипс, Раба, 

Драва, Мура, Морава, Рајна. 

Река Дунав је највећа река у Аустрији, друга по дужини у Европи. Настаје на 

планини Шварцвалд у Немачкој спајањем речице Берег и Бригах код Донауешинген. 

Протиче кроз Немачку, Аустрију, Словачку,Мађарску, Хрватску, Србију, Румунију, 

Бугарску, Молдавију и Украјину. Дунав кроз Аустрију тече дужином од 350 km. 

Плован је на целом свом току кроз Аустрију, а ток му је готово у потпуности регулисан 

са девет хидроелектрана. Веће десне притоке Дунава у Аустрији су  река Ин, Траун, 

Раба, Енс, Салцах, Траисен,  а од левих издвајају се Аист, Камп, Морава, Рајна и многе 

друге. 

 

Слика бр.6 Река Дунав у Бечу 

 

Извор: https://dijaspora.tv/reichsbrucke-najpoznatiji-becki-most/ 

 

Река Ин је река у Швајцарској, Аустрији и Немачкој. Десна је притока Дунава, 

дуга 517 km. Извире у швајцарским Алпима изнад долине Енгадин и тече ка истоку 

кроз Тирол и његов главни град Инсбурк, да би прешла у Немачку (Баварску) код 

Куфштајна. 

https://dijaspora.tv/reichsbrucke-najpoznatiji-becki-most/
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Река Сил је 35 km дугачка река у Тиролу у Аустрији. Притока је реке Ин, са 

којом се спаја у Инсбруку. Тече кроз кањон Виптал, на северној страни пролаза 

Бренер. 

“Река Изар је река која извире у аустријским Алпима и тече кроз Тирол (32 km) 

и Баварску (263 km). Има укупну дужину од 295 km  и слив површине 8370 km².”
5
 

„Аустрија као алпска и подунавска земља такође је богата и језерима. Језера су 

бројна, највише се налазе на северној подгорини Алпа. Велика језера Боденско и 

Нежидерско језеро се налазе на граничном подручју. Друго највеће језеро је Атерс у 

Горњој Аустрији. Углавном су ледничког порекла, настала за време вирмског леденог 

доба, истичу се и вештачка језера, којих има у великом броју, јер Аустрија има брзе и 

водом богате реке. Високопланинска језера су у цирковима и преиздубљеним деловима 

валова. Она која се налазе у подножју планине, су у термалним басенима. Одликују се 

великом дужином и малом ширином, подсећају на мирне реке чисте воде и зеленкасте  

боје.“
6
 

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

Степско језеро са заслањеном водом дубине 2 m. Остатак је некадашњег рукавца 

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

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

Аустрије. По пореклу језеро је тектонског порекла. Језеро се налази на 395 m 

надморске висине и треће је по величини у средишњој Европи, после Балатона и 

Женевског језера. Веома мали део језера припада Аустрији. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 https://austria-forum.org/af/AEIOU/Lech%2C_Fluss 

6
 Станковић С. (1998), Језера света, Завод за уџбенике, Београд 
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Слика бр.7 Боденско језеро 

 

Извор: http://www.firstminuteponude.rs/bodensko-jezero.html 

Аустрија је такође позната по својим лековитим термалним бањама минералне 

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

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

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

Kreuzen, Bad Lutzmannsburg, Bad Sauerbrunn, Bad Schallerbach, Bad Tatzmannsdorf, Bad 

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

Loipersdorf, Moorbad Gmös, Sebersdorf, Stegersbach, Villach, Wien Oberlaa. Три 

најпознатије бање су: Бад Гаштајн (Bad Gastein), Бад Хофгаштајн (Bad Hofgastein) и 

Баден (Baden). 

                       

 

 

 

 

 

 

http://www.firstminuteponude.rs/bodensko-jezero.html
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 Слика бр.8 Бања Баден у Аустрији 

 

Извор:https://odmorplus.com/banja-baden-bec-odlican-jednodnevni-izlet-koji-

upotpunjuje-putovanje-po-austriji/ 
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1.5.Биодиверзитет 

 

„Разноврсност рељефа и климе заслужни су за настанак врста богатог биљног 

света. Аустрија се убраја међу европске земље најбогатије шумом. Карактеристична је 

листопадна (храст, буква) односно мешовита ( буква, јела) шума, док у вишим 

пределима расту јела, ариш и лимба. Свестрана и разнобојна је и алпска флора: 

рунолист, енцијан, алпски каранфил, арника, веприна, ерика и много другог биља. 

Зеленило преовладава особито на северном рубу Алпа, за панонско подрчје типично је 

грмље и мешана листопадна шума, а источно од језера Neusiedler расте флора 

специфична за слану степу. Аустријски национални паркови, који покривају више од 

три посто  њеног подручја, потврђују да Аустрију краси разноврстан и јединствен 

природни крајолик.“
7
 

                                                      Слика бр.9 Рунолист у Алпима 

 

Извор: https://www.plantea.com.hr/wp-content/uploads/2015/12/runolist-3.jpg 

 

 

                                                           
7
 https://www.austria.info/hr/usluge-cinjenice/o-austriji/flora-fauna-i-klima 

https://www.plantea.com.hr/wp-content/uploads/2015/12/runolist-3.jpg
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У Аустрији преовладава средњоевропски животињски свет: срна, јелен, 

зец,фазан, лисица, јазавац, куна, јаребица.  

Алпско подручје станиште је дивокоза, орлова и планинских чавки. За панонску 

фауну карактеристичан је птичји рај у појасу трстике на језеру Нежидер (чапља, дивља 

гуска, и многе друге врсте).  

Већ неколико година у Аустрији поново постоји и мала популација медведа 

који се задржавају понајвише у шумовитим планинама на југу и у средишту земље. 

Слика бр.10 Дивокоза у Алпима 

 

Извор: https://www.austria.info/hr/usluge-cinjenice/o-austriji/flora-fauna-i-klima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.austria.info/hr/usluge-cinjenice/o-austriji/flora-fauna-i-klima
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2.Друштвене карактеристике Аустрије 

2.1. Становништво 

 

Аустрија спада у земље са врлом ниском стопом природног прираштаја и са све 

старијим становништвом. Наталитет је изразито опао након 1964. због све већег удела 

старијег становништва у старосној структури Аустрије. Број умрлих је био већи 1975. 

године у односу на број рођених у Аустрији. Паралелно са тим значајно се смањила 

величина породице, па сада оне у просеку имају само једно дете. Лагани пораст 

становништва у последње  две деценије, скоро је у потпуности последица досељавања. 

У Аустрији живи 91% Аустријанаца којима је матерњи језик немачки, отприлике 60000 

Словенаца у Корушкој и Штајерској, 45000 Хрвата у Градишћу, 16000 Мађара и 7000 

Чеха. Странаца је око 9% највише из држава некадашње Југославије, Турске и 

Немачке, а у иностранству живи око 400000 Аустријанаца, највише их је у Немачкој. 

По верској припадности има 73% католика, 4% протестаната и 3 % муслимана. 

Око 60% алпског подручја није насељено и чак 70% становништва живи у 

нижим пределима, на надморској висини испод 500 m. Најгушће су насељене 

међупланинске котлине ( Бечка, Грачка, Клагенфуртска), Алпско предгорје и шире 

долине у Алпима ( долина Муре, Рајне, околина Инсбрука). 

Већи градови су: Беч, Грац, Линц, Салцбург, Инсбрук, Клагенфурт и Филах. 
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2.2.Привреда Аустрије 

 

Аустрија је једна од 14 најбогатијих земаља у свету по БДП-у ( бруто домаћи 

производ) по глави становника, има развијену социјалну тржишну економију и висок 

животни стандард. Поред високо развијене индустрије, међународни туризам је 

најважнији део националне економије. Немачка је историјски била главни трговински 

партнер Аустрије, чинећи је осетљивом на брзе промене у немачкој економији. 

Међутим, пошто је Аустрија постала чланица Европске уније, она је стекла ближе везе 

с другим економијама Европске уније, смањујући своју економску зависност од 

Немачке. Поред  тога, чланство у ЕУ привукло је прилив страних инвеститора које је 

привукао приступ Аустрије јединственом европском тржишту и близина економијама 

које теже Европској унији. Раст БДП-а убрзао се последњих година и достигао је 3,3% 

у 2006. Аустрија је 2004. године била четврта најбогатија земља у оквиру Европске 

уније. Беч је рангиран као пети најбогатији регион у Европи са БДП-ом од 38,632€  по 

глави становника, одмах иза региона Лондона, Луксембурга, Брисела и Хамбурга. Раст 

је био стабилан у периоду од 2002. до 2006. године који се кретао између 1 и 3,3%.  
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2.3.Културне знаменитости 

 

Поред великог броја природних богатства, Аустрија поседује и бројне културне 

туристичке вредности. Захваљујући својој богатој културној прошлсоти, али и 

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

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

„Шенбрун“, дворска палата „ Хофбург“, „Златан кровић“ у Инсбруку, задужбина 

„Мелк“, зграде чувеног архитекте Lossa и чувеног сликара Hundertwassera. У Аустрији 

могу се видети многа археолошка налазишта из различитих периода, средњовековни 

градови тврђаве, замкови, палате, сакрални споменици, бројни средњовековни 

споменици из раздобља готике, ренесансе, барока и класицизма. 

Катедрала Светог Стефана је католичка катедрала у Бечу, седиште Бечке 

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

Стефана у центру Беча. Реч је о монументалној католичкој катедрали изграђеној  у 

романичком и готичком стилу. 

Слика бр. 11 Катедрала Светог Стефана у Бечу 

 

Извор: https://kasadoo.com/sr/austrija/bec/znamenitosti/katedrala-svetog-stefana 

 

https://kasadoo.com/sr/austrija/bec/znamenitosti/katedrala-svetog-stefana
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Шенбрун је барокна палата у Бечу , један од најважнијих културних споменика 

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

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

резиденција Хабсбурговаца. Богато декорисане просторије и фантастична архитектура 

чине га врло привлачним а често га зову и Мини Версај. Већина просторија уређена је 

у рококо стилу са доста позлаћених елемената и кристалним лустерима. На врху 

брежуљка налази се Глоријет који је коришћен као трпезарија и сала за пријеме а данас 

је претворен у највећи кафић у Бечу. 

Слика бр.12 Шенбрун 

 

Извор: https://stavideti.com/evropa/austrija/bec/dvorac-senbrun/ 

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

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

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

је постављена 1892. године, има значајну уметничку збирку.Ова тврђава/замак је 

највећа у потпуности очувана тврђава Централне Европе и главни заштитни знак 

Салзбурга. Изграђена је давне 1077. године на брегу изнад града. 

 

 

 

 

 

 

https://stavideti.com/evropa/austrija/bec/dvorac-senbrun/
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Слика бр.13 Замак Хоенсалзбург 

 

Извор: https://sr.advisor.travel/poi/Hoensalcburg-zamak-137?d=4 

Белведере је комплекс барокних палата у Бечу, подигнутих за аустријског 

принца Еугена Савојског. Палате Горњи Белведере и Доњи Белведере, уз припадајући 

парк, творе један од налепших барокних ансамбла на свету. Данас је комплекс 

Белведере претворен у музеј, у којем делу је Аустријска галерија Белведере. 

Представља једну од највећих атракција и заштитних знакова Беча. 

Слика бр.13 Белведере 

 

Извор: https://stavideti.com/evropa/austrija/bec/dvorac-belvedere/ 

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

Познат је по највећој манастирској библиотеци на свету. Библиотека чува око 70.000 

књига, а с рукописима тај број расте на 200.000 примерака. Опат Енгелберт од 

https://sr.advisor.travel/poi/Hoensalcburg-zamak-137?d=4
https://stavideti.com/evropa/austrija/bec/dvorac-belvedere/
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Адмонта (1297-1327) био је славни научник и аутор бројних дела, у манастиру је дуго 

постојала средња школа, а касније факултет теологије и филозофије. 

Национална библиотека Аустрије је највећа библиотека у Аустрији, која се 

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

специјалних збирки и архива. Сматра се центром информација и истраживања, и 

једном од најстаријих библиотека у Европи са преко 11 милиона публикација.Данас се 

библиотека налази у палати Хофбург. У свету бибилотека је позната и по чувеној 

„Prunksaal“ сали у којој се налази статуа Карла VI.  

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

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

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

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

сакрални објекти широм Аустрије. Затим архитектонска здања које итекако треба 

посетити у Аустрији су Кварт музеј, Градска кућа, Природњачки музеј и скулптура 

Јохана Штрауса у градском парку у Бечу, Дворско позориште, Народно позориште, 

Парламент, Универзитет и Берзу у Бечу. У Линцу старо градско језгро и градски 

дворац, у Грацу улицу Бургас и старо здање покрајинског већа, Тријумфалну капију из 

XVIIIвека у Инзбруку, Градску цркву и стару градску кућу у Ајзенштату, Моцартову 

родну кућу у Салцбургу и многе друге грађевине. 

Од модерних грађевина истичу се Нови културни центар у Грацу, торањ 

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

Линцу...  

Аустрија је богата археолошким налазиштима а неки од најинтересантнијих и 

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

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

Virunum“и многи други. 
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Велику пажњу туриста привлаче и изложбе ликовне уметности, позоришта, 

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

манифестације народних обичаја које употпуњавају туристичку понуду Аустрије, а 

самим тим због своје посећености утичу на привредни развој Аустрије. 

 

 

 

Слика бр.14 забавни парк Партер у Бечу 

 

Извор: https://mojerazglednice.com/2019/11/30/bec-nova-godina-austria/#GmediaGallery_541_1-all-

0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mojerazglednice.com/2019/11/30/bec-nova-godina-austria/#GmediaGallery_541_1-all-0
https://mojerazglednice.com/2019/11/30/bec-nova-godina-austria/#GmediaGallery_541_1-all-0
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II Карактеристике привредног развоја Аустрије 

 

3.Појам и структура привреде 

 

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

Њена основна функција је стварање материјалних добара, којима се задовољавају 

разноврсне потребе друштва.“
8
 

„Резултати развоја привреде се прате и оцењују коришћењем посебних 

макроекономских категорија (друштвени производ, национални доходак, запосленост, 

инфлација, стабилност валуте и др.).“
9
 

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

карактеристикама. Тај систем је: 

- динамичан, 

- сложен, 

- стохастичан и 

- хијерархијски систем. 

Динамичност великог економског система (националне привреде), произилази 

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

времену: 

Сложеност великог економског система се дугује великом броју елемената из 

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

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

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

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

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

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

Екстерно окружење представља, у ствари, економске односе једне земље са свим 

другим земљама, али и друге односе који индиректно позитивно или негативно утичу 

на привреду. 

                                                           
8
 Аранђеловић З., Глигоријевић Ж., (2008), Национална економија, Петрограф, Ниш 

9
 Аземовић Н, Стефановић В., (2011), Национална економија, ПМФ, Ниш 
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Стохастичност је карактеристика великог економског система која значи 

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

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

већи ризик да измакне контроли или скрене са жељеног правца кретања. 

 

“Хијерархичност великог економског система произилази из различитих нивоа 

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

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

Хијерархијски односи захтевају и поштовање приоритета у доношењу одлука. То значи 

да примат увек има систем вишега ранга и да, самим тим, свака промена на вишем 

нивоу значи и веће последице по ниже нивое. Познавање хијерархије и приоритета је 

важно да би се конфликност између поједих нивоа, система и подсистема, свела на 

најмању меру.”
10

 

Структуру привреде чини укупност привредних делатности у њеном саставу, 

које су настале као резултат друштвене поделе рада. То значи да је структура привреде 

стално изложена променама, тј. да је динамична. 

Традиционална структура привреде означава њену поделу на три сектора: 

1. Примарни (пољопривреда, шумарство, лов риболов); 

2. Секундарни (индустрија, производни део грађевинарства и занатство); 

3. Терцијарни (трговина, саобраћај, комуналне делатности, комуникација, 

државна управа, образовање, култура, здравство и сл.). 

Структуру привреде, уствари чине: 

            Производне делатности (пољопривреда, индустрија, грађевинарство, 

производно занатство итд.); 

Услужне делатности (саобраћај, трговина, угоститељство, туризам, услужно 

занатство итд.). 

 

 

 

 

                                                           
10

 Аранђеловић З., Глигоријевић Ж., (2008), Национална економија, Петрограф, Ниш 
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3.1.Привредни раст и развој 

 

Под појмом привредни развој подразумевају се друштвено-економске промене, 

док се под појмом привредни раст подразумевају промене у нивоу материјалне 

производње у оквиру постојећег друштвеног система. Привредни раст обухвата 

промене у материјалној производњи у току краћег временског периода. Такође 

привредни раст може значити не само већу производњу већ  и више трошкова, односно 

више ефеката, то јест да изражава један реалан пораст материјалне производње у 

односу на јединицу трошкова. Обично се у економској литератури и привредној 

пракси, под привредним растом подразумева пораст годишње производње , изражен у 

стопи пораста друштвеног производа и националног дохотока Аустрије. Привредни 

развој укључује раст свих друштвено-економских процеса и промена условљених 

економским и ванекономским факторима. Привредни развој настаје после знатних 

промена у структури производње и алокацији расхода. Привредни раст показује 

извесно текуће повећање материјалне  производње у једном периоду, а развој показује 

законите тенденције које се манифестују на дужи рок, условљене  структуром 

друштвено-економских промена. Тачније, привредни развој укључује промене не само 

у материјалној производњи, него и целокупној структури друштвено-економског 

развоја. Привредни развој је процес у коме реални друштвени бруто производ стално 

расте у дужем временском периоду. При томе, ако је стопа развоја већа, него стопа 

пораста становништва, онда per-capita доходак расте. Са гледишта привредног развоја 

све земље се развијају. Неке то чине брже неке спорије. На основу тога постоје 

високоразвијене, средњеразвијене и недовољно развијене односно мање развијене. 

Аустрија спада у високоразвијене државе. 

Квалитет привредног развоја постоји: 

-екстензиван ( веће запошљавање, интезивније коришћење природе и друго), 

-интензиван (продуктивност, техничко-технолошки развој, ефикасност улагања 

и слично) 

 

Привредни раст је дугорочни економски и политички циљ сваке земље јер он 

омогућује повећање материјалног богатства па самим тим и раст потрошње и животног 

стандарда уопште. Основне претпоставке, односно детерминанте привредног раста су: 

1)знање и способност људи,  
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2) природна богатства, 

3) формирање капитала, 

4) технологија. 

 Све већи број економиста сматра да су људски ресурси најважнији фактор јер је 

без њих и најсавременија технологија мртав капитал, док други сматрају да су то 

технологија и предузетништво, јер се без њих ни људски ресурси не могу искористити. 

 

Држава може да подстакне привредни раст на више начина а пре свега следећих 

мера: 

   -стварањем политичке стабилности, 

   -јачањем кредитне подршке, царинских повластице и друге бенефиције за 

увознике савремених технологија, 

  -подизање квалитета образовања на свим нивоима и подстицањем концепта 

доживотног учења, 

  -јачањем стабилности финансијског система, 

  -стимулисање штедње и инвестиционих улагања домаћих предузетника, 

  -поједностављање и појевтињење административних трошкова 

административних процедура за економске послове, 

  -јачањем институција правне државе, 

  -стимулисање тржишне конкуренције. 
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3.2. Анализа привредног раста Аустрије 

 

 

По завршетку Другог светског рата Аустрија је постигла одрживи привредни 

раст. У великим успонима 1950-их, напори за обнову Аустрије довели су до просечне 

годишње стопе раста од више од 5% у реалним износима и у просеку су износиле око 

четири пет посто кроз већину 1960-их. Након умереног реалног БДП-а од 1,7%, 2% и 

1,2%, у 1995., 1996. и 1997. години, економија се опоравила и са реалном експанзијом 

БДП-а од 2,9% у 1998. и 2,2% у 1999. години. 

Аустрија је постала чланица Европске Уније 1. јануара 1995. Чланство је донело 

економске користи и изазове и привукло је прилив страних инвеститора које је  

Аустрија привкула приступу јединственом европском тржишту. Аустрија је такође 

остварила напредак у општем  повећању међународне конкурентности. Као чланица 

економске и монетарне уније Европске уније, аустријска економија је блиско повезана 

са другим земљама чланицама ЕУ, посебно са Немачком. Аустрија је 1.јануара увела 

нову валуту евра у сврхе рачуноводства. У јануару 2002. године уведене су евро 

новчанице и кованице, замењујући аустријски шилинг. 

Бруто домаћи производ (БДП) се односи на укупну тржишну вредност све 

робе и услуга које се годишње произведу у некој земљи. То је важан показатељ 

економске снаге земље. Реални БДП прилагођава се променама цена и стога се сматра 

кључним показатељем економског раста. 
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График бр.1 Кретање БДП-а Аустрије од 2000 до 2020 

 

Извор: https://databank.worldbank.org/reports 

 

На графику су представљени подаци БДП-а од 2001. до 2020. Године. Са 

графика се може закључити да је вредност БДП-а у порасту од 2000. до 2008.године. 

БДП је достигао максимум 2008 године када износи 430 милијарди америчких долара. 

Сад је погодила светска економска криза 2008. године а убрзо се пренела и на остатак 

света. Од тада БДП бележи благи пад до 2010 када износи 392 милијарде америчких 

долара. До 2011. године бележи благи раст и  износи 431 милијарде америчких 

долара.Од 2011. до 2012. нагло опада, затим од 2012.  до 2014.године постепено расте и 

2014. године износи 442 милијарди америчких долара.Од 2014.  до 2015. нагло опада 

БДП, да би до 2018. године достигао свој максимум у износу од 455 милијарде 

америчких долара. До 2019. године бележи се постепени пад БДП-а. 
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Израз „per capita” потиче из латинског језика и преводи се „по глави“. По глави 

становника значи просек по особи и често се користи у статистичким подацима. Израз 

се користи са економским подацима или извештавањем, али се примењује и на скоро 

сваку другу појаву описа становништва. Овај израз се користи када се упоређује 

економска метрика са популацијом. Најчешће се употребљава када је  у питању БДП 

по становнику и доходак по становнику. 

 

 

График бр.2 Кретање БДП-а по становнику Аустрије од 2000. до 2020.  

године 

 

Извор: https://databank.worldbank.org/ 

 

 

Према подацима из графика БДП-а  по глави становника највиши ниво је 

достигао 2008.године када је износио 51.708 америчких долара. Затим до 2010.године 

бележи благи  пад када износи 46.858 америчких долара.БДП по глави становника 

бележи благи скок 2011. године и износи 51.375 америчких долара. Затим наредне 

године бележи благи пад и износи 48.567 америчких долара.До 2014. године БДП по 

становнику расте да би те исте године износио 51.717 америчких долара.Нагло опада 

до 2015.године и износи 44.178 америчких долара. Од 2015. до 2018.године бележи 

благи раст и износи 51.478 америчких долара. Да би до 2019. Године бележи благи пад 

у односу на претходну годину и износи 50.121 америчких долара. 
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График бр.3 Кретање раста БДП-а Аустрије од 2000. до 2020.године 

 

Извор: https://databank.worldbank.org 

 

Према подацима из графика раст БДП-а Аустрија бележи раст и износи 3.7% и 

достиже свој максимум. Међутим значајно смањење  БДП-а је забележено 2009.године. 

У периоду од 2011. до 2013.године је забележено смањење БДП. 
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III Конкуретност привреде Аустрије 

 

4.Конкуренција и тржиште 

 

Тржиште је стално сучељавање односа понуде и тражње. Понуда и тражња 

испољавају своје деловање посредством конкуренције. У том смислу конкуренција 

представља унутрашњу моторну снагу које покреће тржишни механизам. 

Конкурентски односи међу учесницима на тржишту могу бити различите природе и 

различитог утицаја. Најчешће зависе од броја и величине учесника на тржишту (купаца 

и продаваца), од веће или мање могућности појаве нових учесника на тржишту 

(конкурената), хомогености или хетерогености роба, степена еластичности понуде и 

тражње и сл. Заправо, све су то карактеристике на основу којих се образују различите 

тржишне структуре и различита тржишна стања.
11

 

Конкуретност потиче  од енглеског израза “to compete“ који је изведен из 

латинске речи competere што значи „тежити или борити се“ односно „настојати да се 

добије или освоји нешто победивши или успостављајући надмоћ над другима“. 

Lodge и Scott дефинишу конкурентност као „ способност једне земље да створи, 

производи и дистрибуира производе или услуге у међународној трговини остварујући 

растуће приходе, засновано на сопственим ресурсима“. 

Newall назначава да конкуретност подразумева „ производњу још бољег 

квалитета робе и услуга који се успешно пласирају потрошачима у земљи и 

иностранству.“ Другим речима конкуретност говори да ли привреда једне државе може 

да обезбеди висок и растући животни стандард за будуће генерације.
12

 

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 конкурентне привреде је 

комплексан и континуиран задатак сваке земље која жели да се развија.Улога државе је 

да креира амбијент који ће подстицати конкуретност. Конкурентска предност земље је 

већа уколико је резултат трајне конкурентске предности већег броја њених предузећа. 

Да би једна национална привреда била конкурентнија у односу на привреде других 

                                                           
11

 Каличанин М.  (2020),  мастер рад Конкуретност Грчке као туристиче дестинације, ПМФ, Ниш 
12

 Павловић Д. (2016),  Докторска дисертација Мерење конкуретности као основа за унапређење 

положаја туристичке дестинације, Сингидунум, Београд 
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земаља, држава треба да предузима одговарајуће мере макроекономске политике, које 

омогућавају основним привредним субјектима, односно предузећима, да спроводе мере 

микроекономске политике са којим могу да постигну најбољу могућу конкуретност 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 конкурентност темељи на релативним ценама и 

квалитету производа у односу на понуду других произвођача.
13

 

 

4.1.Мерење  конкурентноси привреде Аустрије 

 

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

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

међу десет најбогатијих земља. Има високо развијену социјално-тржишну привреду, 

као и висок животни стандард. Своју привреду Аустрија базира на развоју 

пољопривреде, индустрије, а нарочито туризма и угоститељства, које је високо 

развијено захваљујући привредном богатству земље. 

Након завршетка Другог светског рата Аустрија је постигла одрживи економски 

раст.Чланством у Европској унији је донело економске изазове и користи и привукло 

стране инвеститоре у Аустрији. 
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 Милачић Љ. (2010),  Анализа конкуретности базирана на Портеровом моделу конкуретности, 

Економски погледи 
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График бр.4 Структура привреде у периоду од 2009. до 2020. године 

 

 

Извор: https://www.statista.com/statistics/375659/austria-gdp-distribution-across-economic-

sectors/ 

 

Из ове статистике видимо да највећи удео у бруто домаћем производу има 

сектор услуга , затим сектор индустрије а на трећем месту је пољопривреда. 

У 2019. години видимо да пољопривреда учествовала са 1,13% учешћа у БДП-у, 

док сектор индустрије са 25, 71 %. Услужни сектор има највећи удео у БДП Аустрије 

са 62,55%. Анализа структуре привреде Аустрије указује да се ради од високо 

развијеној привреди зато што анализа указује на доминантно учешће терцијарног 

сектора 
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График бр.5 Структура привреде на основу броја запослених у периоду  од 2010. до 

2020. године 

 

Извор:https://www.statista.com/statistics/385875/employment-by-economic-sector-in-austria/ 

На основу графика можемо да видимо запосленост по економским секторима 

Аустрије. Највише запослених је у услужном сектору затим на другом месту је сектор 

индустрије. Док се на трећем месту налази сектор пољопривреде. У 2020. години 

71,48% је запослених у услужном сектору док је у индустријском сектору запослених 

25,04 % док је најмање у сектору пољопривреде са 3,48%. 
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4.2.Анализа конкурентности привреде Аустрије 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 конкуретности, Извештај о глобалним ризицима и 

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. године 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, 

макроекономска стабилност, здравље, вештине, тржиште производа, тржиште рада, 

финансијски систем, величина тржишта, пословна динамичност и способност за 

иновације.
14

 

Први 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. 

Други стуб-Инфраструктура. Развијена инфраструктура је пресудна за 

осигуравање ефикасног функционисања привреде. Она је важан фактор који одређује 
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 https://www.weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth 
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локацију економске активности и врсте активности или сектора који семогу 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. 

 

Трећи 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 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 конкуретности. 

Четврти 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. 

Пети 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. 

Шести 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. 

Седми стуб-Тржиште производа. Под ефикасношћу тржишта производа 

подразумева се способност и могућност продукције широког асортимана производа и 

услуга у датим односима понуде и тражње. Ефикасност овог сегмента тржишта зависи 

од услова тражње, који су детерминисани орјентацијом ка потрошачима и њиховом 
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софистицираношћу која кореспондира са куповном моћи. Софистициране пословне 

праксе погодују већој ефикасности у производњи роба и услуга. 

Осми стуб-Тржиште рада. Ефикаснот тржишта рада је веома важан за развој 

конкурентности сваке привреде.У напреднијим економијама кадрови су распоређени у 

складу са својим образовањем, знањем, вештинама чиме дају велики допринос на 

радном месту. 

Девети стуб-Финансијски систем. Економска криза истакла је централну 

улогу здравог и добро функционишућег финансијског сектоа 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. 

Десети 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. 

Једанаести стуб-Пословна динамичност. Продуктивност неке земље зависи од 

продуктивности команија која у њој послују. Софистицираност пословаања земље 

подразумева квалитет укупних пословних веза, као и осмишљеност предузећа која се 

исказују преко стратегија и оперативне праксе. 

Дванаести стуб-Способност за иновације. Земље у развоју имају привилегију 

да своју продуктивност могу да унапређују усвајањем постојећих технологија, док 

развијене државе унапређују продуктивност рада на основу развоја технике и 

технологије.Предузећа у развијеним земљама развијају нове производе и процесе како 

би одржале конкурентску предност.То захтева улагања у истраживање и развој.
15
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 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf 



41 
 

 

 

 

 

Слика бр.15 Индекс глобалне конкурентности 

 

Извор: The Global Competitiveness Report 2011-2012, WEF, Geneva, 2011. str. 9 
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Слика бр.16  Анализа конкурентности привреде Аустрије 

 

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

Према извештају Светског економског форума за 2019.годину од 141 

анализиране земље света, привреда Аустрије заузима 21.место на глобалном нивоу, 

што представља побољшање у односу на предходну годину када се налазила на 

22.месту.   Учинак Аустрије у овој години вођен је углавном малим напретком у 

финансијском систему и налази се на 30.месту. Усвајање технологије за информације и 

комуникацију довели су Аустрију у 2019. годину на 14.месту. Инфраструктура 

Аустрије се последњих година побољшавала и данас се налази на 10.месту, што 

представља велики значај за развој саобраћаја и туризма. Аустрија одржава 

конкурентске предности у погледу иновационих способности  и налази се на  14.месту 

али и здравствених стандарда где се на глобалном нивоу налази на 15.месту. 

Макроекономска стабилност Аустрије налази се на 1.месту у свету. У погледу тржишта 

рада Аустрија се налази на 29.месту у свету. 

 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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IV Конкуретност Аустрије као туристичке дестинације 

5.Појам дестинације 

 

 Појам дестинације потиче из латинског језика (destinatio) и означава одређење, 

опредељење, намену и крајњи циљ. Новија објашњења овога појма на енглеском језику 

(из којег је преузет у све друге језике) означавају дестинацију као ”место у које ствар 

или особа иду, крај путовања”. Ова реч је широко прихваћена и ваздушном саобраћају 

и подразумева крајње одредиште путовања. С обзиром на улогу ваздушног саобраћаја 

у развоју туризма, односно у преображавању туризма у масовну појаву, појам 

дестинације је нашао широку примену и у туризму.
16

 

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 остварен на основу туризма има важну улогу у његовом 

функционисању. С друге стране, местима за одмор могу се сматрати градови који 

поседују значајан обим туристичких објеката или региони у оквиру којих постоји 

неколико туристичких центара као и комплекси који прижају различите рекреативне и 

друштвене садржаје на једној локацији. 

У суштини  туризма налази се жеља за туристичким кретањима ка местима 

(дестинацијама)  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. У дестинацијама се налази 

већи део укупне туристичке привреде и у њима се испољава већина позитивних и 

негативних ефеката развоја туризма. 

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

има карактеристике које су познате довољно броју потенцијалних посетилаца да би 

оправдала његово поимање као ентитета који привлачи к себи путовања независно од 

атрактивности других локација.Од посебне важности су природна и створена обележја, 
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инфраструктурне карактеристике, структура привреде, и својства локалног 

становништва дестинације.
17

 

Дестинације могу бити дефинисансе 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 

утичу. На тој основи Gordon и Goodall истичу да свака туристичка дестинација може 

укључивати мозаик туристичких места или туристичких подручја  од којих свако 

садржи мозаик туристичких предузећа.
18

 

Туристичка дестинација је скуп различитих компонената које заједничким 

деловањем обезбеђују задовољавање потреба туриста. У том смислу, туристичка 

дестинација  се описује као локација атрактивности и туристичких објеката и услуга 

које туриста или група туриста бира да посети  или коју  понуда одабира да промовише 

односно као подручје  са различитим природним својствима, карактеристикама или 

атрактивностима који привлаче нелокалне посетиоце-туристе и излетнике. 

Констатујући да је туристичка дестинација у основи географска област која 

привлачи посетиоце, A.Morrison сматра да је за пуно разумевање и дефинисање овог 

појма потребно имати у виду  кључне карактеристике туристичке дестинације: 

 дестинација је географско подручје  које поседују дефинисану границу –

обухвата државе као и градове, округе, регионе, провинције, покрајине, 

 дестинације су простори  у оквиру којих туриста може преноћити 

користећи различите врсте објеката за смештај, 

 дестинациони микс је расположив за посетиоце/туристе –осим објеката 

за смештај и исхрану, овај микс чине, пре свега , атракције, догађаји, 

транспорт и целокупна инфраструктура, 

 постоје активности у области маркетинга у туризму- посебно промотивне 

, у циљу привлачења туриста и тржишног позиционирања,  

 створена је организациона структура за координацију-дестинацијска 

менаџмент организација, која води и координира напоре у вези са 

развојем туризма, 
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 постоји имиџ подручја у свести туриста- о томе шта подручје нуди , 

туристи имају опажање које може бити тачно или нетачно, 

 владини органи су усвојили законе и правилнике у циљу контроле 

различитих аспеката туризма, 

 постоје различите интересне групе – предузећа приватног сектора , јавни 

сектор (органи владе), непрофитне организације и други субјекти који 

имају интерес у туризму. 

Имајући у виду маркетиншки приступ, туристичка дестинација је много више 

од географског подручја односно места. Она подразумева разноврсност производа, 

услуга, природних ресурса,створених елемената и информација, који су у стању да 

привику одређени број посетилаца у једно место. Имајући наведено у увиду, аутори 

M.Manente и V.Mangeti истичу да померање фокуса са дестинације као „туристичког 

места“ на дестинацији као „туристички производ“ или још боље као систем производа, 

зависи од опажања директно и индиректно укључених учесника. Према мишљењу 

наведених ауторки са тачке гледишта туристичке тражње , туристи могу имати 

различите представе о дестинацији  и о користима који могу имати , у складу са својом 

културом, системом вредности и друштвено-економским статусом. Различите 

компоненте туризма се повезују у складу са приоритетима туриста, њиховим мотивима 

и очекивањима. На основу тога, туристичка дестинација, се може се дефинисати  и као 

„скуп искустава које је стекао туриста“ а може се схватити као пакет производа и  

услуга делом стварају државни а делом приватни сектор. 

Основне одреднице садржаја појма туристичке дестинације : 

 дестинације нуде велики број производа, искустава и услуга под својим 

именом (брендом), 

 дестинација је најбитнија јединица на  којој се заснивају све многобројне 

комплексне димензије туризма, 

 дестинација је основна јединица за анализу туризма, 

 дестинација је жижа развоја и понуде туристичких производа и 

спровођење политике туризма, 

 дестинације постоје у оквиру ширих дестинација- континента, региона, 

земље, области, града, места, атракције итд. 
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 Низ производа и услуга дестинације обухвата целокупни туристички 

ланац вредности, 

 Услуге у дестинацији пружају и јавни и приватни сектор  који су у 

великој мери међузависни, 

 Дестинације су опипљиве али и неопипљиве категорије (имиџ, 

идентитет, карактер), 

 Често перцепције о дестинацији замагљују реалност. 

 

Туристичка дестинација има основне елементе а то су: 

1) Атракције-често су у фокусу пажње посетилаца и могу бити иницијална 

мотивација да туриста посети дестинацију.Могу бити природне (плаже, 

планине, паркови..) и изграђене ( споменичко наслеђе, археолошка 

налазишта, религиозни објекти...) 

2) Услуге и објекти- низ услуга и објеката који подржавају боравак 

посетилаца у дестинацији, што обухвата основну инфраструктуру као 

што су комуналне услуге, јавни превоз и путеви, као и директне услуге 

посетиоцима као што су смештај , информације за посетиоце, објекти за 

рекреацију, водичи, туристичке агенције,угоститељски и продајни 

објекти. 

3) Доступност- дестинација би требало да буде доступна великом броју 

људи  друмским, ваздушним, железничким или воденим саобраћајем. 

Требало би такође да посетиоци буду у могућности  да релативно лако 

путују у дестинације. Визни режим, гранични прелази и посебни услови 

за улазак требало би да се сматрају делом доступности односно 

недоступности дестинације. 

4) Људски ресурси- туризам је радно интезиван  а интеракција са локалним 

заједницама је важан аспект туристичког искуства. Добра обучена радна 

снага у туризму и становници који су спремни за туризам и свесни 

користи и одговорности у вези са развојем  туризма представљају 

неопходне елементе учинка туристичке дестинације и њима је потребно 

управљати са стратегијом дестинације. 
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5) Имиџ-јединиствени карактер или  имиџ  је неопходан за привлачење 

туриста у дестинацију.Није довољно само имати добре атракције , услуге 

и објекте уколико их потенцијални посетиоци нису свесни. Разноврсна 

средства се могу користити за промоцију имиџа дестинације. Имиџ 

дестинације обухвата између осталог јединственост, локалитете, 

квалитет животне средине, безбедност, ниво услуга и гостољубивост 

становништва. 

6) Цена- представљају важан аспект конкуренције дестинације са другим 

дестинацијама.Фактори цене односе се на трошкове превоза  ка и од 

дестинације, као и на трошкове на терену –смештај, исхрану, атракције и 

разгледање.
19

 

Слика бр.17 Елементи туристичке дестинације 

 

Извор:Попеску Ј. (2016) Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет 

Сингидунум,Београд 
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5.2.Мерење конкурентности туристичке дестинације 

 

У условима све израженије конкуренције на тржишту као важно питање, које се 

пре свега односи  на успешно управљање туристичком дестинацијом, поставља се 

постизање жељене конкурентске позиције. Приступ подразумева јасно дефинисани 

однос туристичке дестинације према развоју туризма како би се осигурала понуда 

квалитетних  туристичких доживљаја који ће дестинацију определити као различиту и 

бољу у односу на конкуренцију. Вођење таквим приступом обухвата напоре 

дестинацијског менаџмента усмерене ка одговорном коришћењу ресурса дестинације 

како би се, кроз развој и доследну примену јасних и ефикасних стартегија , унапредио 

туристички производ  и креирала додатна вредност туристичком доживљају у 

дестинацији. 

Мерењу конкурентности туристичке дестинације потребно је приступати као 

континуираном процесу који је интегрисани део управљања туристичком 

дестинацијом. У складу, са таквим приступом јавља се, као важно , константно мерење 

конкурентске позиције туристичке дестинације. Резултати мерења стварају основе за 

циљано унапређење елемената конкурентности туристичке дестинације. 

Овакав приступ  развоју туризма заснива се на мерењу стања конкурентности на 

начин који ће довести до резултата који приказују где се дестинација тренутно налази. 

На основу тога даље је могући дефинисати циљеве  које дестинација жели да постигне 

и установити колико је удаљена од остваривања тих циљева. Мерењем се указује на 

поља у којима се јављају проблеми, односно где се могу јавити потенцијални проблеми 

у остваривању дугорочне конкурентности како би се даље ти проблеми и недостаци 

предупредили и отклонили. У том контексту приступ мерењу може  имати квалитатвну 

и квантитативну димензију како истиче Козак. Он истиче да се квантитативна оцена 

дестинацијске конкурентности добија на основу одређених статистичких података нпр. 

годишњи приход од туризма, туристичка потрошња, годишњи прилив туриста, број 

остварених ноћења, дужина боравка и слично. С друге стране, квалитативна оцена се 

добија на основу мерења нпр. нивоа задовољства туриста, имиџа и перцепције 

дестинације, квалитета објеката и услуга у туризму  као и елемената који се односе на 
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квалитет туристичког доживљаја где је потребно измерити позитивне и негативне 

ставове у односу „искуство стечено у другим дестинацијама“.
20

 

У контексту мерења положаја туристичке дестинације постоје приступи које 

праве разлику  између мерења конкурентске позиције и конкурентског потенцијала. 

Мерење конкурентске позиције односи се на конкурентске перформансе  и може се 

мерити на основу статистичких података. Ово указује на статус  дестинације на основу 

објективних  мерења у односу на акције које су предузете и спроведене у прошлости. 

Конкурентски потенцијал се односи на то  шта дестинација може да постигне – сви 

фактори и детерминанте које могу да утичу на конкурентност дестинације. То је ex и 

ante коцепт развојно орјентисани приступ. Наведена два приступа су уско повезана и 

недељива јер је прво потребно одредити конкурентски положај и слабости 

конкурентске позиције , а затим дефинисати потенцијале развоја  који утичу на 

постизање боље конкурентске позиције на тржишту. 

Постоје и приступи који дефинишу мерење атрактивности туристичке 

дестинације за саме туристе. Стога велики је значај који имају атракције, односно 

атрактивности туристичке дестинације, као један од основних елемената 

дестинацијског производа. У том контексту  атрактивност се мери на основу IDA групе 

индикатора чији се обрачун заснива на претпоставци  да туриста током процеса 

доношења одлуке повезује различите карактеристике  дестинације са једним или више 

својих уверења и осећања, а у односу на искуство и доживљај који је имао/стекао 

током боравка у другим дестинацијама. Овакав приступ  може бити добра основа за 

мерење конкурентности туристичке дестинације са аспекта туристичке тражње.  

Мерење конкурентности  туристичке дестинације  би требало да у основи буде  

континуиран процес заснован на сталном праћењу стања показатеља конкурентности. 

Данас највећу примену у таквом процесу налази неколико најзначајнијих модела за 

мерење који дефинишу показатеље конкурентског положаја туристичке дестинације. 

Међу њима могуће је издвојити модел Светског економског форума  модел који су 

предложили Ritchie и Crouch и као синтезу ранијих модела са одређеним степеном 

примењених иновација и унапређења , Интегрисани модел конкурентности.  
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Дефинисање релевантних индикатора , током еволуције мерења конкурентности 

у туризму , било је засновано на различитим приступима који су се огледали у 

одређеним моделима  конкурентности. Такви приступи су резултирали  дефинисањем 

показатеља чија је примена мање или више оправдана у конкретном мерењу 

конкурентског положаја оддређене туристичке дестинације на савременом 

туристичком тржишту. Како би се у основи анализирао еволутивни правац развоја 

модела којим су дефинисани индикатори за мерење конкурентности туристичке 

дестинације биће наведени неки од значајних модела који су претходили данас , једним 

од опште прихваћених моделу Светског економског форума, Ritchie-јевом и Crouch-

евом моделу и Интегрисаном моделу конкурентности. 

Издвојени значајан модел је Ким-ов модел конкурентности туристичке 

дестинације. Ким-ов модел према Dwyer-у, дели индикаторе  у четири групације: 

примарни извори конкурентности, секундарни извори конкурентности, терцијарни 

извори конкурентности и последични фактори конкурентности. 

Слика бр.18 Кимов модел конкурентности 

 

Извор: https://www.dfat.gov.au/akf/program_activities/destination_competitiveness.pdf 

 

https://www.dfat.gov.au/akf/program_activities/destination_competitiveness.pdf


51 
 

Свака од четири групације садржи елементе који се даље могу објаснити на 

следећи начин: 

 

1. Примарне изворе конкурентности чине: 

 Окружење (политичко, економско, социјално, културно, технолошко, 

пословно, међународно); 

 Субјекти (политичке институције-министарства и сл., владини 

званичници, авио компаније, туристичке агенције, хотели, предузећа 

из области прехрамбрене индустрије); 

 Ресурси (културни, историјски, природни). 

 

2. Секундарне изворе конкурентности чине: 

 Туристичка политика (делотворност туристичке политике и њена 

примена, усклађеност са општим заједничким циљевима, заштита 

животне средине, инвестиције, конкурентност у јавном сектору, 

владине мере везане за економију); 

 Планирање туристичког развоја (подразумева заједничко деловање 

свих туристичких субјеката зарад стварања додатних вредности, а све 

у смеру одрживог развоја туризма); 

 Менаџмент (начин вођења туристичке политике, планирање и 

управљање туристичком дестинацијом); 

 Инвестиције (улагања у образовање и изградњу конкурентности) 

 Порези и цене (ако држава прописује високе порезе и ако су високе 

цене услуга и производа у дестинацији то у великој мери негативно 

утиче и слаби конкурентност туристичке дестинације). 

 

3. Терцијарни извори конкурентности: 

 Туристичка инфраструктура (саобраћајне везе, доступност 

информација о дестинацији, расположивост смештајних капацитета, 

догађаји, манифестације, међународни конгреси); 



52 
 

 Систем прихвата туриста ( пружање потребних информација 

туристима, путокази на страном језику, гостољубивост и финансијске 

услуге); 

 Атрактивни ресурси ; 

 Радна снага ( ниво образовања запослених у туристичкој делатности, 

квалитет услуга) 

 

4. Последични извор конкуретности представља скуп од претходних резултата: 

 Туристичка тражња; 

 Запосленост у туризму; 

 Успешност туризма; 

 Приходи од иностраног туризма.
21

 

 

 

 

5.3.Анализа конкурентности Аустрије као туристичке дестинације на 

основу туристичког промета 

 

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.
22

 

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 

                                                           
21

 Павловић Д. (2016),  Докторска дисертација Мерење конкуретности као основа за унапређење 

положаја туристичке дестинације, Сингидунум, Београд 
22

 Омеровић, Ј. (2014),  Туристички промет као незобилазна компонента развоја туризма Тузле. Зборник 

радова департмана за географију,туризам и хотелијерство. Научни рад, Тузла 2014. 
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масу туристичке клијантеле у једном месту, области, држави, свету у целини. За 

његово приказивање користе се два основна показатеља – број туристичкихпосетилаца 

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.
23

 

Категорија туристичког промета може се посматрати у три димензије: 

 Обим туристичког промета; 

 Динамика туристичког промета; 

 Структура туристичког промета. 

Посматрањем све три димензије заједно може се доћи до праве слике о 

оствареном туристичком промету и његовом значају за поједина подручја, или о 

туристичком промету који је остварен у неком од смештајних капацитета, као и током 

одређеног периода времена. 

Туристички промет се посматра као: 

- Обим, динамика и структура оствареног броја туриста, и 

- Обим, динамика и структура остварених ноћења. 

 

Када се ови показатељи промета наводе, наглашава се да ли се туристички 

промет (обим, динамика и структура) изражава бројем туриста или ноћењима. 

                                                           
23

  Јовичић, Ж., Јовичић, Д., Ивановић, В. (2005),  Основе туризма.  Географски факултет, Београд 
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Истовремено, поменуте дизмензије туристичког промета остварују се у укупном 

(тј. домаћем и иностраном туристичком промету, у домаћем и иностраном 

туристичком промету. 

 

 

 

 

 

График бр.6 Број страних туриста 

 

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

 

На графику број 6 приказано је кретање броја страних туриста у Аустрију у 

периоду од 2008. до 2020. године. Најмањи број страних туриста забележен је 

2009.године када је износио 18 534 306 посетилаца. Од 2010. године укупан број 

туриста бележи раст и достиже максимум 2019. године када износи 27 962 315 

долазака страних туриста. 
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График бр.7 Број ноћења страних туриста 

 

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

 

На основу графика број 7 можемо видети од 2008. до 2019. године број ноћења 

страних туриста у Аустрији. До 2015. године број ноћења страних туриста износи 

испод 80 милиона ноћења док од 2015.године бележи раст и достиже максимум износи 

91 386 215 ноћења страних туриста. 

 

 

Слика бр.19 Потрошња домаћих и страних туриста (у милијардама и %) 

 

Извор: https://wttc.org/ 

Слика бр. 19 приказује страуктуру потрошње туриста. Године 2019. страни 

туристи су забележили веће учешће у потрошњи у односу на домаће туристе. Слична је 

ситуација забележена и 2020. године. 
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Слика бр. 20 Потрошња на одмор и потрошња на пословна путовања 

 

Извор: https://wttc.org/ 

 

Потрошња током одмора 2019.године износи 39,9 билиона односно 86% док за 

пословна путовања износи 6,5 билиона односно 14%. Током 2020.године потрошња 

током одмора се повећала и износи 89% односно 21,9 билиона док за пословна 

путовања се смањила и износи 2,8 билиона односно 11%.  

Највећи број страних туриста 2019.године долазио је  у Аустрију из Немачке 

45%, затим на другом месту је Холандија са 7%, треће место заузима Швајцарска са 5% 

док четврто место заузима Италија са 3% , пето место заузима Кина са свега 3%. Док 

2020.године највећи број страних туриста је долазио из Немачке са 50% , на другом 

месту  је Холандија са 7%, треће место заузима Швајцарска са 5%, док четврто место 

заузима Италија са 4% док је на петом месту Велика Британија са 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

https://wttc.org/
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График бр.8 Приходи од међународног туризма 

 

Извор: https://data.worldbank.org/ 

График показује приход од међународног туризма од 2000. до 2019.године за 

Аустрију.До 2008.године приход од међународног туризма ишао је  узлазном путањом 

и 2008.године износио је 21,63 билиона еура.Да би  од 2008.године до 2015.године 

опадао приход од међународног туризма 2015.године износио је 18,29 билиона еура.Од 

2015.године повећавао се приход од међународног туризма Аустрије и достигао 

максимум од 22,98 билиона еура 2019.године. 
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5.4.Анализа конкурентности Аустрије као туристичке дестинације на 

основу TTCI индекса 

 

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, 

четрнаест стубова и деведесет појединичаних индикатора распоређених између 

различитих стубова.  

Слика бр.21 Индекс конкурентности туризма и путовања 

 

Извор: https://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/about-the-ttcr/ 

 

Први 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. 

https://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/about-the-ttcr/
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Други 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. 

Трећи 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. 

Четврти стуб - Људски ресурси и тржиште рада: Квалитетни људски ресурси 

у економији осигуравају да индустрија има приступ сарадницима који су јој потребни. 

Компоненте овог стуба колико добро земље развијају вештине кроз образовање и 

обуку и побољшавају најбољу расподелу тих вештина кроз ефикасно тржиште рада. 

Пети 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 пословног окружења. 

Шести 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. 

Седми стуб – Међународна отвореност: Развој конкурентског туристичког 

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 кључност услуга. 

Осми 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 које се узимају у обзир у 

овом стубу су порези на авионске карте и аеродромске таксе, релативни трошак 
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хотелског смештаја и трошкови цена горива, који директно утичу на трошкове 

путовања. 

Девети 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. 

Десети стуб – Инфраструктура ваздушног саобраћаја: Ваздушна повезаност 

је од суштинског значаја за лакши приступ путницима у земљи и из њих, као и кретање 

унутар многих земаља. 

 Једанаести 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, пруге и лучку инфраструктуру који испуњавају међународне стандарде 

комфора, сигурности и модалне ефикасности. 

Дванаести стуб – Инфраструктура туристичких услуга: Доступност довољно 

квалитетног смештаја, одмаралишта и забавних објеката може представљати значајну 

конкурентност предност за земљу. Ниво инфраструктуре туристичких услуга мери се 

бројем хотелских соба употпуњених обимом приступа услугама као што су 

изнајмљивање аутомобила и банкомати. 

Тринаести стуб – Природни ресурси: Земља са природним добрима  

очигледно имају конкрентску  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 животиње и 

проценат национално заштићених подручја , што је приближно обиму националних 

паркова и резервата природе. 

Четрнаести стуб – Културни ресурси и пословна путовања: културни 

ресурси земље су још један кључни покретач туристичке конкурентности. Овај стуб 

укључује број УНЕСКО-вих културних добара светске баштине, број великих стадиона  

који могу угостити значајне спортске и забавне догађаје и нову  меру дигиталне 
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потражње за културом и забавом- број интернетских претага 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.  

 

Слика бр.22 Анализа конкурентности Аустрије за 2019.годину 

 

Извор: https://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/ 

Према извештају, Аустрија је рангирана на 11.месту са укупном оценом 5. У 

односу на претходни извештај Аустрија је била на 12.месту рангирана сада је једно 

место боље рангирана. Аустрија је рангирана на 24.месту на основну природних 

ресурса које поседују а на основу културних ресурса налази се на 26.месту. Са аспекта 

светске туристичке инфраструктуре налази се на 2.месту која изузетно привлачи 

туристе опремљеношћу туристичких објеката. Са становишта инфраструктуре за 

ваздушни саобраћај налази се на 34.месту док је копнена и лучна инфраструктура 

знатно развијенија и налази се на 13.месту. Аустрија је рангирана на 3.месту са аспекта 

еколошке одрживости. Затим налази се на 120.месту по ценовној конкурентности. По 

међународној отворености Аустрија је рангирана на 39.место. На основу критеријума 

одређивање приоритета за путовања и туризам рангирана је 22.месту. Спремност 

https://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/
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технологије за информације и комуникацију Аустрију доводи на 16.месту у свету. 

Аустрија је рангирана на 20.месту по критеријуму људских ресурса и тржиште рада. 

На 1.месту Аустрија се налази са аспекта критеријума здравље и хигијена. Док са 

аспекта безбедности и сигурности Аустрија је рангирана на 14.месту. По критеријуму 

пословног окружења Аустрија се налази на 40.месту. 

 

Табела бр.2 Позиција Аустрије на основу ТТCI индекса 

 

 

 
Вредност 

индекса 

у 2019. 

 
Позиција 

у 2019. 

 
Вредност 

индекса 

у 2017. 

 
Позиција 

у 2017. 

 
Промена у 

односу на 

претходни 

извештај 

Пословно окружење 4,8 40 5,0 34 -6 

Безбедност и сигурност 6,2 14 6,3 14 0 

Здравље и хигијена 7,0 1 6,7 3 2 

Људски ресурси и тржише 

рада 
5,3 20 5,5 9 -11 

Технолошка писменост 6,1 16 5,8 22 6 

Приоритет путовања и 

туризма 
5,3 22 5,3 19 -3 

Међународна отвореност 4,0 39 4,0 39 0 

Ценовна конкурентност 4,7 120 3,9 125 5 

Еколошка одрживост 5,7 3 5,6 2 -1 

Инфраструктура ваздушног 

саобраћаја 
4,2 34 3,9 33 -1 

Копнена инфраструктура  5,2 13 5,2 12 1 

Туристичка инфраструктура 6,7 2 6,7 1 -1 

Природни ресурси 4,1 24 4,1 29 5 

Културни ресурси 3,2 26 3,1 29 3 

Извор:https://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/& 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf 

 

На основу обе табеле можемо видети да је Аустрија у односу на 2017.годину 

побољшала рангираност или задржала  исту позицију  у односу на претходни извештај.  

https://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf
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Закључак 

 

Аустрија је привредно развијена земља у Европи. Сврстава се у десет 

најбогатијих држава света са аспекта  бруто домаћег производа. Има високо развијену 

социјално-тржишну привреду као и висок животни стандард. Привреда Аустрије је 

базирана на развоју индустрије, пољопривреде а највише на развоју туризма који је 

високо развијен захваљујући природном и културном богатству Аустрије.  

Туризам у Аустрији је веома развијен и равномерно распоређен. Туристички 

промет бележи значајно повећање броја страних туриста и ноћења до 2020.године.У 

Аустрији су развијени сви видови туризма: планински,  бањски,  градски,  културни,  

сеоски,  језерски,  излетнички, вински, манифестациони, здравствени, тематски, 

конгресни. Ова земља је прави пример да иако нема излаз на море може да опстане на 

туристичком тржишту као пожељна туристичка дестинација годинама уназад 

захваљујући планинама, рекама, језерима, градовима, културно-историјским 

споменицима и термоминералним  изворима. 

Планински туризам бележи највеће стопе раста туристичког промета и 

доприноси остваривању високих прихода од туризма. Туристи посећују Аустрију и у 

летњим и у зимским месецима. Покрајина Тирол на западу Аустрије остварује скоро 

половину укупних прихода Аустрије од туризма. Знатне приходе од туризма остварује 

главни град Беч са својим катедралама. 

Са аспекта броја запослених и БДП, услужни сектор бележи доминантно 

учешће. На основу рада можемо да закључимо да је туризам једна од важнијих 

делатности привреде Аустрије. Аустрија се налази на изузетном добрим позицијама на 

туристичком тржишту у односу на остале дестинације. Туристичку конкурентност 

треба појачати да би се створила додатна вредност и повећала количина и квалитет 

запослења. Стављање туриста у средиште аустријског туристичког тржишта требало 

би да одговори на захтеве и очекивања туриста.  
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