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УВОД 

 

Иако су појмови „туризам” и „турист“ настали још у XIX веку људи су путовали  и 
много раније. Ови појмови су се одржали до данас. Постоје бројне дефиниције туризма. 
Поједини аутори дефинишу туризам полазећи од тога да туризам подстиче људе на 
привремено напуштање сталног домицила, док га други аутори дефинишу као својеврсну 
економску појаву. Најбоља модерна дефиниција туризма полази од дефиниције коју је 
прихватило Међународно удружење научних туристичких експерата-AIEST, а која гласи: 
„Туризам је скуп односа и појава које проистичу из путовања и боравка странаца у једном 
месту, уколико то не значи стално настањивање и уколико се не везује за обављање 
привредне делатности.“1 

Досадашњи развој туризма у свету карактеришу три фазе. У иницијалној фази која је 
трајала до средине педесетих година XX века, туризам се развијао без јасног планског 
концепта и имао је карактер пројекта у настајању. У другој фази која обележава наредних 
20-25 година добија статус пословне активности са значајним привредним ефектима. 
Долази до јачања привредног сектора који се афирмише као равноправан партнер 
државним органима, учествујући у веђој мери у управљању туризмом. У најновијој фази 
развоја започетој 80-их година прошлога века туризам доживљава важне квалитативне и 
квантитативне промене које се пре свега манифестују у динамичном расту туристичког 
промета. 

У периоду после Другог светског рата развој туристичке делатности је бележио р 
бржи темпо од пораста броја учесника туристичких кретања. Тако је од 1950. до 2000. 
године број туриста у међународним кретањима повећан 27,9 пута, док су приходи од 
међународног туризма у истом периоду увећани чак 226 пута. Пораст прихода од туризма 
је посебно био изражен у последњој деценији 20 века.2 

Последња фаза развоја међународног туризма имала је тада негативан утицајна 
животну околину и на квалитет туристичких услуга, па се деведесетих година XX века 
туризам усмерио у развијање његових квалитетнијих облика (рекреациони, здравствени, 
конгресни, наутички, пословни итд.). Иако је по бројности туриста у већем броју држава 
био доминантан домаћи туризам, са аспекта платног биланса државе међународни туризам 
је имао нарочито значење пошто је знатно утицао на укупни привредни развој сваке 
државе.  

                                                           
1 Јовичић, Ж., Јовичић, Д., Ивановић, В., (2005), Основе туризма – Интегрално-феноменолошки приступ,  
Туристичка штампа, Београд, стр. 11. 
2Јовић Г., (2006), Општа туристичка теографија, Завод за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево, 
стр. 16. 
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Претходно наведени подаци говоре о туризму као динамичкој категорији из чега 
проистиче да се туризам налази у непрестаном развоју и прогресији. Због тога је потребно 
анализирати факторе који утичу на њега, као и економске утицаје туризма на развој 
привреде (директни, индирекни и мултипликативни). Основни циљ истраживања мастер 
рада је: Објашњење утицаја природних фактора на развој туризма у Италији и 
методолошко-теоријских аспеката економских ефеката развоја туризма. 

Први део мастер рада носи назив Природно географске карактеристике развоја 
туризма у Италији. У овом делу ће бити обрађене природно географске карактеристике 
Италије као сто су географски положај, геолошки састав, рељеф, клима, хидрографија, 
биљни и животињски свет и педолошки састав.   

Други део рада носи назив Класификација туристичких регија. Овде су обрађене 
туристичке регије у Италији и најважнија туристичка места, као што су: Лигуријска 
ривијера, Јадранска ривијера, Латинско етрурска регије, Кампања, Јужна Италија, 
Сицилија, Сардинија и позната туристичка места у Падској низији. 

У трећем делу мастер рада покушава се успостављити веза између развоја туризма у 
Италији и његових економских ефеката. Све те економске ефекте смо поделили на 
директне, индиректне и мултипликативне. Под директним економским ефектима 
подразумевамо утицај развоја туризма на национални доходак, друштвени производ, 
запосленост, платни биланс, делатности туристичке привреде и на инвестиције. То значи 
да ћемо у овом делу рада користити статистичку грађу за Италију како бисмо доказали 
тезу да постоји позитивна корелација између развоја туризма и њиховог економског 
напредовања (увећања БДП-а, укупне запослености, укупног извоза, инвестиција).  

Индиректни економски ефекти подразумевају утицај развоја туризма на остале 
привредне делатности, у првом реду на индустрију, грађевинарство и пољопривреду. 
Мултиликативни економски ефекти развоја туризма анализиране државе резултат су 
потрошње страних туриста у њој и они посматрају економске ефекте трансфера дела 
националног дохотка из других држава у Италију. 
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I. ПРИРОДНО ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У 
ИТАЛИЈИ 

 

1. Географски положај 

Република Италија је држава на југу Европе, полуострво у Медитеранском мору. 
Италија се дубоко завлачи у Средоземно море. Чине је Апенинско полуострво и два велика 
острва у Средоземном мору, Сицилија и Сардинија, која чине 1/6 укупне површине 
територирије 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 Лигурско на северозападу. Преко 
Апенинског полуострва и његовог продужетка Сицилије, Европа се после Гибралтара 
највише прибижава Африци (на 140 km).  

Слика 1. Географска карта Италиje 

Извор: www.znanje.org 
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 “Италија се простире између 37о-47о северне географске ширине и 7о-19о источне 
географске дужине.”3 “Површина Италије је 301.323 km2 и по површини је 69. држава на 
свету. Број становника је 59.448.163 и по броју становника је 23. држава у свету.4 Густина 
насељености је 197, 5 ст/km”.2 “Дужина границе је 1.932 km, а дужина обале је 6.660 km. 
Унутар територије Италије налазе се независне државе Сан Марино и Ватикан, папска 
држава која је оивичена Римом.”5 

 

2. Рељеф 

У геолошком погледу Италија је младо копно. Коначан облик добила је у касном 
терцијару и квартару. Алпи и Апенини су млађе веначне планине изграђене од 
палеозојских, мезозојских и терцијарних стена.На полуострву има вулканског рељефа и 
крашких облика. У географском смислу, Апенинском полуострву припадају и острва 
Сицилија, Сардинија и Корзика. Корзика је политички издвојена и припада Француској. 

Алпи лучно затварају северни део Италије, јужније је Падска низија, а на полуострву 
су Апенини. Венац Апенинских планина представља кичму Италије и простире се дуж 
целог полуострва и на северозападу се спаја са планинским венцем Алпа, који полукружно 
затвара Италију на северу. Апенини се деле на Северне, Средње и Јужне Апенине. Са 
јужне стране Падску низију заграђују Лигуријски и Емилијски Апенини. Између Алпа и 
Апенина се налази долина реке По, велика и плодна низија. “Венци Италијанских Алпа се 
деле на Пијемонтске, Ломбардијске и Венецијанске. Пијемонтски Алпи су на крајњем 
западу. Најужи су свега 20 m, али са врховима преко 2.000 m. Ломбардијски Алпи су шири 
и пространији.”6 Највиши делови као Ортлер и Бернина су под ледницима. У суподини су 
ледницка језера Комо, Гарда и друга. Венецијански Алпи су сиромашнији и мање 
економски искоришћени. Најлепши део Венецијанских Алпа су Доломити. На Алпима се 
налазе превоји Ст. Готхард, Св. Бернард, Симплон, Мон Сени, Бренер. Највиши врх 
Италије је Мон Блан де Курмајор висине 4.748 m. Разнолике карактеристике планина и 
њихова вертикална разуђеност омогућавају развој свих змских спортова на броним 
локацијама, као и развој планинарења и алпинизма. Падска низија је дуга 450 km, а широка 
100 km до 200 km. Падска низија није идеална равница, јер она има у подпланинским 
деловима Алпа и Апенина много брежуљака. 

 

                                                           
3 Натек K., Натек M., (2005), Државе Света, Београд  
4Давидовић R., (2004), Регионална географија Европе, Нови Сад, стр. 362. 
5Натек K., Натек M., (2005), Државе Света, Београд  
6Давидовић R., (2004), Регионална географија Европе, Нови Сад, стр. 362. 



7 
 

Слика 2. Италијански Алпи 

Извор: www.understandingitaly.com  

Рељеф Сицилије и Сардиније је углавном планински. Око 80 % територије Италије је 
брдовито. Јадранска обала је ниска и мочварна, каменита и стрма. Велики део Италије је 
геолошки нестабилан. Италија има три позната вулкана: Везув код Напуља, највећи 
активни вулкан у Европи - Етна на Сицилији и Стромболи на истоименом острву. 

Изразито је приморска држава, медитеранска држава, јер границе на мору обухватају 
3/4 дужине свих њених граница. Полуострво се протеже 900 km од севера према југу, а 
широко је 150-200 km. Ниједна тачка Италије није удаљена више од 100 km од мора. 
Италија се састоји од три дела. Први део обухвата цело Апенинско полуострво са острвима 
Сицилијом и Сардинијом, други део обухвата низију у поречју реке По и трећи део је 
алпски простор све до развођа. Северна Италија обухвата два сасвим различита простора-
низијски и високопланински тако да се појам Италија не поклапа у потпуности са појмом 
Апенинског полуострва. 

 

3. Клима 
 

Клима Италије је релативно влажна и веома разнолика. Варира од хладне у највишим 
деловима Алпа и Апенина до суптропске дуж обале Лигурског мора и западне обале 
полуострва. Клима Италије драстично варира од стереотипне медитеранске климе у 
зависности од локације. У приморским деловима Лигурије и већим делом Апенинског 
полуострва јужно од Фиренце влада класична медитеранска клима. Већи део северних 
унутрашњих области Италије, око Торина, Милана и Болоње има континенталну климу, 
која се класификује и као влажна суптропска клима. Просечна годишња температура се 

http://www.understandingitaly.com/
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креће од 11оС до 19оС. У Падској низији она износи 13оС, на Сицилији око 18оС и у 
приобалној низији око 14, 5оС. 

Клима се одликује регионалним разноликостима које су резултат конфигурације 
Апенина као и утицај ветрова који долазе са мора. Температуре на истим географским 
ширинама на истоку полуострва су много ниже, углавном због североисточних ветрова. 
Дуж виших источних падина Апенина клима је нарочито хладна. Клима Ломбардијске 
низије је континентална. Топла лета, оштре зиме са температуром око -15оС преовлађују у 
овом региону, који од морских ветрова штите Апенини.  

Табела 1.Температуре ваздуха, падавине и надморска висина за неке градове Италије 

Метеоролошка 
станица 

Надморска 
висина (м) 

Средња 
годишња 

температура 

Средња 
јануарска 

тепмпература 

Средња 
јулска 

температура 

Падавине 
(мм) 

Каљари 7 16,2 7,7 25,4 672 
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 

Извор: Плавша Ј.,(2008), Туристичке регије света, Природно-математички факултет, Нови Сад.стр.94. 
 

 
4. Хидрографија 

 

Италија има велики хидроенергетски потенцијал. Најважније реке су По и Адиђе. 
“Река По дуга је око 650 km. Адиђе је дуга око 410 km и у Италију долази из аустријског 
региона Тирола, тече према истоку и улива се у Јадранско море. Реке италијанског 
полуострвског дела су плитке. Главне реке у овом делу су Арно и Тибар. Од свог извора у 
Апенинима, Арно тече западно око 240 km кроз долину и градове Фиренцу и Пизу”.7 
Тибар извире недалеко од извора Арна и тече кроз Рим. 

“И северни и полуострвски део Италије се одликује бројним језерима. Посебно су 
значајна језера у италијанској подгорини Алпа, на месту где она прелази у пространу и 
заравњену Ломбардију. То је део слива реке По, притоке Јадранског мора, али и Адиђе која 
такође притиче Јадранском мору. Из скоро свих језера истичу реке и уливају се у По или 
Адиђе. Међу италијанским језерима у подгорини Алпа истичу се Мађоре, Комо, Гарда и 
Лугано, а од полуострвских језера истичу се знатно мања Тразимено, Болсена и Браћано.”8 

                                                           
7 http://sr.wikipedia.org  
8 Станковић С. (2006), Језера света, Завод за уџбенике, Београд 

http://sr.wikipedia.org/
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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.”9 
По дубини се убраја у ред првих језера Европе и представља дубоку криптодепресију. 
Главна пртока му је река Тицино. 

Лугано или Чересно се налази на граници  Швајцарске и Италије. Лако је доступно 
јер се налази на једној од најпрометнијих саобраћајница која спаја Милано са Цирихом. 
“Лежи на надморској висини од 277 m. Захвата површину од 49 km2, а највећа дубина је 
288 m па је криптодепресија.”10 Настало је акумулирањем воде у потопљеном делу валова. 

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 
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 убраја у туристички највредније делове Италије. Језеро и 
његов приобални појас познати су као Ривијера маслина.  

Слика 3. Језеро Мађоре              Слика 4. Језеро Гарда 

Извор:sr.wikipedia.org                      Извор:sr.wikipedia.org 

Комо или Ларно за разлику од језера Мађоре и Лугано припада само Италији. 
Надморска висина му 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. 

 

 

                                                           
9 http://sr.wikipedia.org  
10 http://sr.wikipedia.org 

http://sr.wikipedia.org/
http://sr.wikipedia.org/


10 
 

5. Биљни и животињстки свет 

 

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, поготово на крајњем југу су нар, смоква, бадем, шећерна трска и 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. 

Италија има мањи број животињских врста у односу на остале државе Европе. На 
Алпима живи мали број дивокоза. Медведи, бројни у давна времена, сада су већ изумрли, 
али вукови и дивље свиње и даље су бројни у планинским пределима. Бројне су и лисице. 
Међу птицама грабљивицама најбројније су орао, лешинар и соко којих има углавном 
изнад планинских врхова. Препелица, шљука, јаребица и друге птице селице живе у 
многим деловима Италије. Гмизавци укључују неколико врста гуштера, змија и три врсте 
змија отровница. Има и шкорпија. 

 

6. Земљиште 

 

Земљиште је плодно, посебно у Падској низији и уз доње делове река (највећим 
делом алувијално), које се уливају у Јадранско, Јонско, Тиренско море и Лигуријски залив. 
Земљиште у Падској низији је дренирано каналима који служе за наводњавање култура. На 
овим површинама могу се гајити велике количине различитих култивисаних биљака, 
односно хране. Подлога је веома важна за развој туризма. Значајне су и слабије плодне 
површине засађене различитим медитеранским биљем. У вези са педолошким саставом, 
надморском висином и климом у Италији се издваја 6 вегетацијских зона: 1. Медитеранска 
вегетација (макија), 2. Шуме храста и кестена (предалпски појас), 3. Букове и четинарске 
шуме (1.000 – 1.700 – 2.000 m), 4. Зона тополе и врбе, 5.  Субалпски шљунковити појас, 6. 
планински пашњаци 7. каменита пустош без вегетације (изнад 2.800 m). 
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II. КЛАСИФИКАЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ РЕГИЈА 
 

За класификацију туристичких регија и места у Италији најчешће се користе две 
поделе. Прву је извршио Национални центар за туризам, а другу географ Лучијано Мерло, 
професор Туристичког института у Риму. Класификација професора Лучијана Мерлоа је 
заснована на регионалном принципу, па је прихватљивија, мада се и она може 
модификовати. По њој уз неке промене могу се издвојити осам туристичких регија, којима 
ће посебна пажња бити посвећена у наставку. 

 

Слика 5. Регионална подела Италије 

Извор:en.wikipedia.org 
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1. Лигуријска ривијера 
 

Лигуријска ривијера је регија лучног облика, која опасује Ђеновски залив протежући 
се у дужини од 270 km подножјем Алпа и Апенина, од границе са Француском на западу 
до Тоскане на југоистоку.11 За границу између Алпа и Апенина, сматра се превој Кол дел 
Алтаре. Превој Ђови на 412 m искоришћен је за изградњу железничке пруге од Ђенове ка 
Милану. 

Обала је затворена и слабо разуђена, осим код Портофина, где је у море истурено 
острво од олигоцених стена, заравњено је и погодно за изградњу туристичких целина. За 
развој туризма од великог значаја је контраст Алпа и Медитерана, високих планина и 
уског ниског приобаља, односно алпске и медитеранске климе, што омогућава дугу 
купалишну сезону, на коју се надовезује зимски боравишни туризам и могућност бављења 
зимским спортовима у планинском залеђу. Природне погодности, значајни градски центри 
у залеђу, модерне саобраћајнице и разнолики смештајно угоститељски капацитети 
приближили су лигуријску ривијеру Европи па је она постала једна од најпознатијих 
туристичких регија Медитерана. Западни део регије зове се и Ривиера де Флори (цветна 
ривијера). 

Изузетној питомости овог дела приморја дориноси блага клима. Клима је типична 
медитеранска, током већег дела године изразито сува. Планинско залеђе штити је од 
хладних ваздушних маса са севера, што повећава благотворне утицаје Тиренског мора. 
Регија је богата подземним водама, тако да се земљиште добро наводњава. 

Првобитно, туристичка места Лигуријске ривијере су била зимовалишта. То су и 
најстарији центри боравишног туризма у Италији. Најзначајнији туристички центри су Сан 
Ремо, Империја, Бордигера, Савона, Рапало, Портофино, Ла Специја, а главни привредни и 
културни центар је Ђенова. Лигуријска ривијера је регија комплексног туризма, у којој је 
поред купалишног заступљен конгресни и културни туризам. 

Цела Лигурија је проглашена ривијером, а центар јој је Ђенова, шести град по 
величини у Италији. Град Савона је важна лука и туристички центар. Ђенова је смештена 
на обали Ђеновског залива и развила се у најважнију италијанску луку. Град са луком се 
развио испод ниских превоја, преко којих је повезан са Падском низијом. Када су у питању 
знаменитости истичу се Универзитет, Уметничка Академија, Вердијев Институт за 
музуику, Катедрала Сан Лоренцо, палате Дорна Турси, Сан Дордо, Бјанко, Росо, Вилета 
Динегро итд. 

 

 
                                                           
11 Давидовић R., (2004), Регионална географија Европе, Нови Сад, стр. 379. 
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2. Јадранска ривијера 
 

Јаданска ривијера се раније поистовећивала са делом обале који се назива Ривијера 
Ромањола.До овога је дошло јер се у Ромањи налазе најбројнија туристичка места и плаже, 
посебно у Риминију. Међутим, туризам је постао најзначајнија делатност ове регије од 
административне јединице Молизе до Трста. Ову издужену регију уоквирују источни 
обронци Апенина на југозападу, Падска низија на западу и обронци Алпа на северу. 

Апенини се не дижу одмах изнад обале. Између њих и мора је заталасана подгорина. 
Реке са Апенина лако еродирају ове стене и материјал акумулирају на обали ставрајући 
дуге жаловите обале (плажа у Риминију 25 km).  

Ривијера Ромањола (120 km) представља најзначајнији део јадранске регије. У 
оквиру Емилије-Ромање разликује се неколико природних целина у правцу север-југ. 
Северни део је равничарско подручје уз реку По и Јадран. То је јужни и југоисточни део 
Падске низије, житнице Италије. На крајњем северу и истоку подручје је чак мочварно. 
Целина предапенинског побрђа је средња целина и заузима преко чевртине покрајине. 
Јужни део је изразито планински у оквиру система Апенина са неколико насељенијих 
долина. 

Клима у већем делу Емилије-Ромање је прелазна између средоземне са мора на 
истоку ка континенталној на западу, према копну. Стога су зиме нешто блаже, а лета 
топлија и сувља него код праве континенталне климе. Са друге стране, има више падавина 
и мање осунчања него код праве средоземне климе. У вишим крајевима клима је оштрија. 

Слика 6.Плажа у Риминију 

Извор:www.panoramio.com 
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Овде су се развили бројни туристички центри. Најзначајнији центар је Римини са 
изузетном пешчаном плажом. Римини је изграђен на ушћу реке Мареки у Јадранско море. 
Поред сунца и плажа има и бројних споменика. У околини града су остаци из римског 
периода, од којих су најзначајнији Тиберијев мост и Аугустов славолук. Из средњег века 
значајна је Палата дел Аренго. Јужно од Риминија су позната купалишта Риционе, Мисано 
и Католика. 

Поред купалишног туризма континентални део регије је препун споменика из 
прошлости. У залеђу Риминија је Сан Марино, република која је смештена на источним 
падинама Умбријско-Маркиђанских Апенина, на узвишењу Монте Титано. Провинција 
Форли, северозападно од Риминија, а још више провинције Ферара, Модена и Болоња 
поседују богате споменике. Ту су познати градови Болоња, Ферара, Модена, Парма. У 
Равени, граду лагуна истиче се мноштво остатака из прошлости. Овај град некада је био на 
обали, а сада је од мора удаљен 9 km. У граду се истичу гробнице источноготског краља 
Теодорика и Дантеа. Крајем јула и почетком августа у Равени се одржава музички 
фестивал.  

Покрајина Марке је више везана за море - Ривијера Марке. Мала равничарска 
подручја пружају се дуж доњих делова речних долина. На истоку се налази Јадранска 
обала, слабо разуђена и са мало природних лука. Обала је стрма и брзо прелази у брдско 
подручје у средишњем делу. Оно је испресецано дубоким речним долинама у виду 
клисура. Брдско подручје постепено на западу прелази у високо планинско подручје 
средишњих Апенина. 

Клима у приморском делу Марке је средоземна. Како се залази у копно и иде на више 
надморске висине она постаје прелазна између средоземне и континенталне. У вишим 
крајевима клима је оштрија, планинска. 

Највећи град у овој покрајини је Анкона. За туристе је занимљив стари део града, у 
коме су сачувани бројни споменици. Најзначајнији су Трајанов славолук, романичка црква 
и катедрала, зграда Лођа деи Мерканти. У околини Анконе су песковите плаже, мада је 
овај град лучки одакле воде трајектне линије према италијанским прекоморским лукама у 
Хрватској, Грчкој и Албанији. Југоисточно од Анконе пружа се Ривијера дел Конеро, коју 
карактеришу мали заливи и острва, бројне подморске пећине и богат рибљи фонд.  

На обали северозападно од Анконе је више купалишних центара, међу којима се 
истичу Фалконара Маритима, Монтемарћиано, Сенигалиа, Марота, Фано и Пезаро. 
Посебно је позната Сенигалиа са једном од најбољих плажа у Италији. Пезаро је центар 
северозападне обале Марке. У Римско доба овде је водио Фламинијев пут, од ког су 
сачувани делови моста. За туристе су значајни објекти: палата Дукале у којој је сада 
Градски музеј, Рока Констанца, Вила империјале. Пезаро је и лучки град, а на околним 
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плажама посебно је развијен летњи омладински туризам. У залеђу, западно од Пезара је 
Урбино. 

Абруцо се на југоисток наставља на подручје Марке. Ово подручје је препуно 
контраста. Ту се налази највиши врх Апенина Гран Сасо, као и ниска обала. Саобраћајно је 
добро повезана. Главни град Л’Аквиле jе познат по својој архитектури. У Тераму посећени 
су ренесансно позориште и катедрала. Посећен је и национални парк Абруцо. На обали је 
град Пескара, а у близини познато купалиште Франкавила Маре, затим Ортона, који пружа 
могућности подводног риболова. На граници са регијом Молисе је град Васто, смештен на 
брежуљку са бројним споменицима. 

Молисе је најмања регија Италије. Захвата обалу југоисточно од Абруца, у дужини 
од 40 km. Од ове регије према северозападу пружа се плажа Јадрана све до Венецијског и 
Тршћанског залива и представља највећу песковиту плажу у Европи. Кампобасо је главни 
град регије. Културни је центар са бројним културним споменицима. Капракота је летњи и 
зимски ски центар. Термоли је најзначајнији туристички центар на обали. 

Ривијера Венето. Северно од доњег тока реке По се пружа покрајина Венеција. Уз 
обалу Јадранског мора је Ривијера Венето. У овој регији су бројна острва, полуострва и 
лагуне које су настале деловањем мора, сунца и бујне медитеранске вегетације. Јужни део 
Ривијере Венето чини делта реке По, са бројним острвима, меандрима, рукавцима и бујном 
вегетацијом. Река По доноси велике количине еродираног материјала, који се таложи у 
плитко море и тако се повећава делта на рачун мора. Многа насеља која су се у Римско 
доба налазила на обали данас су од ње удаљена и до 20 km. Поред реке По, у овај део 
Јадрана се уливају и многе мање речице, од којих су најзначајније Адиђе, Брента, Зеро, 
Пјаве, Ливенза и Таљаменто. Клима у покрајини Венето је измењено средоземна клима са 
утицајем са континенталног Севера. Стога су зиме оштрије, а лета блажа него у другим 
деловима Италије. Овај судар клима видљив је и у веома јаким ветровима. У вишим 
крајевима клима је више континентална, а на планинама влада планинска клима. 

Најпознатије место у северном делу делте Поа је Сотомарина Лидо са дугом плажом. 
Северније од овог места је Кјођа изграђена на неколико мањих острвца која су каменим 
мостом спојена са обалом. Северније од Кјође, на лиду који се пружа ка Венецији је градић 
Палестрина. 
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Слика 7. Трг Светог Марка 

Извор:www.panoramio.com 

 

Слика 8. Мост Риалто 

Извор:http://en.wikipedia.org 

“У врху Венецијанског залива налази се Венеција, град на води са каналима, 
острвима, мостовима, са изузетном историјом, културом и архитектуром. Венеција је 

http://en.wikipedia.org/
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смештена на 117 острваца и острва. Насипањем терена између острва настало је 177 
канала, које премошћује више од 400 мостова.”12 Због свог положаја и историјске улоге 
као поморске силе и трговачког центра град је познат и као “краљица Јадрана.” Грађевине 
дуж Канала су Сан Симеон Пиколо, црква Скалзи, црква Сан Геремиа, Црква Сан Стае, 
црква Сан Самуеле, црква Санта Мариа дела Салуте, затим палате Фланђини, палата 
Ђованели. Међу палатама је једна од најзначајнијих Дуждева палата на самом крају 
канала. У центру града је трг св. Марка кога окружују базилика св. Марка, Дуждева палата, 
Логета и висока Сат кула. Базилика св Марко је најлепши храм Венеције и најлепши 
пример византијске архитектуре. Мост уздаха је изграђен изнад канала и спаја ћелије 
затвора и судницу. 

На малим острвима уз северни обод Венеције су два насеља Мурано и Бурано. Ту су 
и туристичка места Торћело, Сан Францеско и Сан Лазаро. Венеција има и чувени Лидо, 
једно од најлуксузнијих купалишта на свету. Позната је и по фестивалу филмске 
уметности. Венецијански залив. Лагуну затварају два лида, Палестрина на југу и Лидо ди 
Венеција на северу. 

У залеђу је неколико познатих градова. То су Падова, Верона, Ровињо, Вићенца, 
Тревизо, Адриа, Венето, Абано Терме, познато бањско лечилиште. 

На крајњем северу италијанског дела јадранске обале је покрајина ривијера 
Фрулиа- Венеција Ђулиа која поред приморја обухвата и планинско залеђе. Представља 
наставак Ривијере Венето па су бројне лагуне, лида, острва и песковите плаже све до 
границе са Словенијом. У оквиру регије разликује се неколико природних целина. Јужни 
део је равничарско подручје уз северну обалу Јадранског мора. То је крајње источни део 
Падске низије. Средња целина је брежуљкасто-брдска. Северни део је планински у оквиру 
система Алпа. Сасвим мали део на истоку је у систему Динарида са израженим крашким 
облицима рељефа. Клима је измењено средоземна са утицајем са континеталног Севера. 

На западном делу обале прво туристичко насеље је Лињано Пинета, а источније 
Лињано Садиадоро на лиду који затвара Лагуну Ди Марано. Источно од Лагуне ди Марано 
надовезује се Лагуна ди Гардо. На лиду се налази град Гардо. Уз град су две плаже на 
којима се организује терапија помоћу лековитог песка. 

Источни део ривијере обухвата Тршћански залив, који почиње од увале Пензано, а 
наставља се преко ушћа Соче која је једна од најлепших италијанско-словеначких река. 
Ова обала се разликује од претходне. Карактеришу је увале са углавном каменитом обалом 
и малим песковитим плажама, рибарским насељима која све више добијају туристичку 
функцију. 

                                                           
12 Плавша Ј.,(2008), Туристичке регије света, Природно-математички факултет, Нови Сад, стр. 102. 
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Трст је највеће и најзначајније насеље Тршћанског залива. Једна је од највећих 
италијанских и медитеранских лука. У граду је интересантна катедрала Сан Ђуисто. 
Највећи део грађевина настао је у XIV веку. Поред катедрале се налази утврђени дворац. 
Трст има велики број цркви и других грађевина, музеја галерија, универзитет из 1887. 
године. Јужно од Трста је Муђиа на граници са Словенијом. Има једну од највећих марина 
у Европи. На 15 km од обале је градић Палманова. На простору где се река Соча спушта у 
равницу, уз границу са Словенијом, налази се Горица, која је раније имала већинско 
словеначко становништво.  

Северно од две последње ривијере и њиховог низијског дела су Предалпи, Доломити, 
Карнијски и Јулијски Алпи, затим ледничка језера, од којих је најпознатије Гарда, бројни 
скијашки терени, крашки предели, планине погодне за алпинизам и планинарење. За 
разлику од Лигуријске ривијере, која је посећена и током зиме, Јадранска ривијера највећи 
део промета остварује лети. 

 

3. Латинско Етрурска регија 
 

Латинско Етрурска регија обухвата три географске целине: Тоскану, Умбрију и 
Лацио са Римом. Богата је културим споменицима од римског до ренесанског доба. 

Тоскана је постојбина старог народа Етрураца, који су овде живели пре Римљана. 
Имали су веома развијену културу и уметност. У Тоскану су продирали многи народи 
чијим мешањем је настао посебан тип италијанског становништва. Тоскански дијалект је 
прихваћен као италијански књижевни језик. 

У оквиру Тоскане разликује се неколико природних целина. Северни и источни део 
чине северни и средишњи Апенини, који у потпуности затварају покрајину са севера и 
југа. Њихови највиши врхови досежу и преко 2.000 m надморске висине. У јужном и 
средишњем делу налази се пространо побрђе. Најмања целина, али и најзначајнија је 
равничарска, која обухвата махом долину реке Арно. Граница између Тоскане и 
Лигуријске ривијере је река Магро. Повољној клими овог краја доприносе Апенини који са 
севера затварају Тоскану и штите низију од хладних ветрова и повећавају количину 
падавина. Обала Тоскане је дуга 400 km. Дуж обале су бројна острва која нуде и 
историјске споменике. 

Средиште Тоскане је Фиренца, која је изграђена на додиру Тосканске низије и 
подгорине Апенина, на реци Арно. Фиренца је град цвећа и један од најлепших градова 
Италије. У овом граду јавиле су се идеје хуманизма и ренесансе, које су се касније 
прошириле на остале цивилизоване државе тога доба. Ту је велика катедрала Дуомо или 
Санта Марија дел Фиори. По величини је четврта катедрала у свету. Поред ње је и звоник 



19 
 

који је пројектовао Ђото. Значајне су и капела Медичи, мост Понте Векио, Трг Сињорија, 
палата Векио. Од галерија значајна је Уфици из XVI века са једном од највреднијих 
колекција у период од XIII до XVIII века, ту су поклони фамилије Медичи, радови Ђота, 
Ботичелија и других уметника као сто су Укело, Леонардо да Винчи, Радови Рафаела, 
Микеланђела Тицијана, Рубенса, Рембранта. На тргу Пити је галерија Палатина из XVI и 
XVII векa. 

Слика 9. Панорама Фиренце            Слика 10.Криви торањ у Пизи 

http://sr.wikipedia.org                   http://sr.wikipedia.org  

Остала насеља Тоскане су у сенци Фиренце. Пиза се налази на 10 km од ушћа Арна у 
море. Пиза је и данас значајно културно и универзитетско средиште са библиотекама и 
музејима. Чувена је по кривом торњу. Централни трг у Пизи, трг поље чуда је међу 
најлепшим на свету. Сиена је најбоље очувани средњевековни град у Италији. Град је 
изграђен на три брда и још је опасан бедемима. 

Ливорно је једна од већих лука Италије, али нема туристички значај. Интересантан је 
део града који се зове Венеција. Из Ливорна полазе поморске линије за локалитете на 
полуострву и на острвима. Северно од Ливорна ређају се Тосканске плаже које нису тако 
добро посећене као Лигурске. Изузетак је чувени Вијаређо са дугом пешчаном плажом. 
Велики туристички центар на Тиренском мору је Торе дел Лаго, западно од Пизе, а ту су и 
Марина ди Пиза и Тирениа. Јужно од Ливорна обала је разуђенија, и стеновита и нема 
већих купалишта. Елба је највеће острво Тосканског архипелага, које је постало један од 
највећих туристичких центара на Медитерану. Са највишег врха пружа се изузетан поглед, 
а до врха води жичара. 

Полуострво Монте Арђентарио, на крајњем југу регије је значајан хидрографско 
рељефни облик. Оно представља томболо које је са обалом повезано преко три пешчана 
спруда, а унутар њих је лагуна Орбетело. На полуострву су два туристичка центра: Порто 

http://sr.wikipedia.org/
http://sr.wikipedia.org/


20 
 

Санто Стефано и Порто Ерколе.  Острво Монтекристо има очувану природу па је због тога 
посећено. 

Умбрија је мала регија у подгорини Апенина, око велике потолине Транзименског 
језера и око горњег Тибра. Сасвим мала равничарска подручја пружају се дуж доњих 
делова речних долина, поготово реке Тибра. Остали део покрајине је брдско-планински. 
Клима у покрајини Умбрија је измењено средоземна. Како се иде на више надморске 
висине она постаје више континентална. У високим планинским крајевима клима је 
оштрија, планинска. С обзиром на то да су је насељавали Етрурци, има очуване споменике, 
посебно у главном граду Перуђи. Киклопске зидине, које су саградили Етрурци спадају у 
најзначајније споменике Умбрије. Бројни туристи који бораве на плажама Тоскане и 
Лација посети и Умбрију. 

“Перуђа је главни град Умбрије. Смештена је у долини Тибра на брежуљку. Перуђа 
има јаку културну, уметничку и научну функцију. У сачуваном средњевековном језгру 
истичу се црква, палата Приори из XIII века у којој се налази позната Сала Нотари са 
импресивним фрескама и Национална Галерија Умбрије. Преко пута је катедрала Дуомо. 
Између ове две грађевине је Фонтана Мађоре.”13 

Асизи је град уметности, културе и религије. Град има сачуван средњевековни изглед 
и место је ходочашћа. Овде је постојало етрурско насеље од кога сачуване зидине, а од 
римског Муниципија остаци Минерва храма, форума и амфитеатра. Најважнији споменици 
потичу из готског периода. Посебно је посећена базилика Сан Францеско, двојна црква, 
доња романска, а горња готичка. У Умбрији је читав низ и мањих градова-Орвието, 
Сполето, Губио, Монтефалко, Спело и Тоди са објектима готичке, романичке и друге 
архитектуре. 

Лацио са Римом се налази југоисточно од Умбрије, између Тоскане и Умбрије и 
Кампање, Апенина и Тиренског мора. Пружа се у дужини 150 до 160 km, а у ширину 80 до 
85 km, с обе стране реке Тибар. Источни део чине средишњи Апенини, који у потпуности 
затварају покрајину са истока. Њихови највиши врхови досежу и преко 2.000 m надморске 
висине. У средишњем делу налази се пространо побрђе. Западна целина је равничарска, 
тзв. Понтинска равница. Она обухвата приобалну равницу и доњи, равничарски део долине 
реке Тибар. Мада најмања она обухвата најразвијенији део покрајине. Ту је смештен и град 
Рим. Клима у већем делу Лација је средоземна, да би у планинским крајевима добила 
оштрије, планинске црте. Ова регија је уска са правцем пружања северозапад-југоисток. 
Долина Тибра дели регију на два дела. Обала је ниска и песковита. Унутрашњост је 
брежуљкаста и питома, са прелепим пејзажима и значајним локалитетима из античког и 
средњовековног периода. На побрђу западно од реке Тибар налазе се језера: Браћано, Вико 
и Болсена. Ова језера су настала у кратерима угашених вулкана. Вулканска језера су и 
Албани и Неми у подножју Монти Албано. 
                                                           
13 Плавша Ј.,(2008), Туристичке регије света, Природно-математички факултет, Нови Сад, стр. 108. 
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Рим са Лациом је изабран за центар италијанске државе, не само због природних 
вредности или због велике прошлости или улоге у католичком свету. Он има централну 
улогу јер се налазии готово на средини полуострва. Најзначајније туристичке вредности су 
смештене у Риму. Према легенди оснивачи Рима су Ромул и Рем. Ромул и Рем су бии 
синови Рее и римског бога рата Марса, а отхранила их је вучица. У једној битци, Ромул је 
убио свог брата и преузео владавину. Основао је град на једном од седам римских брда 
Палатина. Прогласио је себе за првог краља Рима, а затим је једног дана нестао. 

Рим је град са највећим бројем античких споменика. Подигнут је на седам брежуљака 
и околном нижем терену уз Тибар. На брду Капитолино је Трг Кампидољо. Овај трг је 
дизајнирао Микеланђело. На овом брду су владали у древном Риму, а сада је место 
општинске управе Рима. У центру трга стајала је статуа Марка Аурелија на коњу. Након 
реконструкције је премештена у музеј палате Капитолино. На тргу Венеција је статуа 
посвећена Виторију Емануелу II. Ту се налази и зграда где је извршено уједињење Италије, 
гроб незнаног јунака и Палата Венеција. Римски Форум је трговачки, политички и 
религијски центар древног Рима. Форум је смештен у долини између Капитолина и 
Палатина. Од улаза у форум, са леве стране је Темпио ди Антонио е Фаустина, коју је 
саградио Сенат. Са десне стране су остаци базилике Емилиа. На путу према Кампидолиу је 
Курија, место где се састајао Римски Сенат. Испред Курије је Лапис Нигер, велики црни 
камен, где према легенди лежи гроб Ромула. Испод камена Лапис Нигера је најстарији 
познати латински натпис, који потиче VI века пре Христа. 

Славолук Сетимо Северо је подигнут 203. године у част императора Сетимо Севера и 
његовог сина и један је од највећих лукова древног Рима. Јужно од њега је Рострум, који је 
коришћен у античко доба као јавна говорница. Темпио ди Сатурно је један од најважнијих 
храмова у античком Риму. Од њега је остало осам гранитних стубова. 
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Слика 11.Колосеум 

 

Извор:http://sr.wikipedia.org 

”Најпрепознатљивији је Колосеум, чији је првобитни назив био Флавијев 
амфитеатар. Започео га је Васпиан, а завршио његов син Титус. Амфитеатар је могао да 
прими 80.000 гледалаца, а служио је за борбу гладијатора.”14 Константинов славолук 
налази се западно од Колосеума, изграђен је у част Константинове победе против 
Максентијуса.  

Слика 12. Фонтана ди Треви         Слика 13. Шпански трг 

Извор: http://sr.wikipedia.org            Извор: http://www.panoramio.com 

 

                                                           
14 Плавша Ј.,(2008), Туристичке регије света, Природно-математички факултет, Нови Сад, стр. 111. 

http://sr.wikipedia.org/
http://sr.wikipedia.org/
http://www.panoramio.com/
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Каракалина купатила представљају огроман комплес где се налазе вртови, радње, 
библиотеке и места за забаву. Међу најважније цркве спада Санта Мариа Мађоре, 
изграђена у V веку, а барокна фасада је додата у XVIII веку. Диоклецијанова купатила је 
градио Диоклецијан, а завршена су у IV веку. Представљају комплекс купатила, 
библиотека, концертниих дворана и паркова. На неким деловима купатила саграђена је 
црква Санта Марија дели Анђели коју је дизајнирао Микеланђело. 

Шпански трг и шпанске степенице су простор где се окупља највише странаца. 
Изградили су их Французи, а име су добили по шпанској амбасади према којој воде. На 
тргу је Фонтана у облику чамца-Барћакиа. Вила Борђија са прелепим парком је била имање 
кардинала Сципиона Борђије. Данас представља музеј у коме се налази колекција 
скулптура. 

Фонтана Треви је изграђена у барокном стилу, а дизајнирао ју је Никола Салвиа. 
Обичај је бацање новчића у фонтану да би се осигурао поновни долазак у Рим. Пантеон је 
најбоље очувана грађевина старог Рима. Изванредна купола Пантеона се сматра за једно од 
најважнијих достигнућа античке римске архитектуре. Кампо де Фиори је трг где се 
продавало цвеће и поврће. За време инквизиције на овом месту је извршавана смртна 
казна. Данас се на њему налазе бројни кафићи и барови. Поред Кампо де Флори се налази 
палата Фаренсе. 

Травестере је сплет уских средњовековних улица, који је посебно леп ноћу. Овде је 
посебно интересантна базилика Санта Мариа ин Трастевере. У Риму постоји и неколико 
катакомби сачињених од неколико километара тунела који су били место састајања и 
место сахрањивања од раног хришћанског периода. Најдуже су оне ван града, дуж пута 
Апиа Антика. Још од 1870. године Рим се почео ширити изван античког и средњовековног 
оквира.  

Слика 14.Трг светог Петра у Ватикану 

Извор:www.znanje.org 
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Један од интересантнијих делова Рима је Ватикан. Ова држава поседује неколико 
објеката на италијанској територији. То су базилике Сан Ђовани ин Латерано, Санта 
Мариа Мађоре и Сан Паоло Фоури ле Мура, затим палате Латеранска, Датариа, Кацелариа, 
за пропаганду вере, Светог Уфиција, Викаријата, Вила Барбери. Ватикан има своју армију-
Швајцарска стража, заставу, новац, банку, новине, часописе, радио станицу и железничку 
станицу. Ватикан је средиште католичанства, па самим тим и центар католичког 
ходочашћа, као облика туризма.  Грађевине данашњег Ватикана су подигнуте на месту 
које се у старом Риму звало Монс Ватицанус. Најзначајнија црква у Ватикану је црква Св. 
Петра, изграђена на месту на коме је убијен Св. Петар. Неколико архитекта је радило на 
овом објекту, али Микеланђело је најзаслужнији. У цркви се чувају бројна богатства као 
што су Микеланђелово дело Пиета, Бернинијева бронзана скулптура-Балдахино. 
Централни део Ватикана, испред цркве је трг Св. Петра. Трг је пројектовао Бернини и 
сматра се ремек делом. На тргу се налази и Папска палата-резиденција папа, која 
представља највећи двор на свету. Најчувенији делови палате су Сикстинска капела, 
Капела Паолинса, Рафаелове станце и Апартаменто Борђиа. У Сикстинској капели су две 
познате Микеланђелове фреске-Створитељ на своду таванице и Поледњи суд на зиду. 
Велику вредност имају и научне и уметничке збирке, библиотека, музеји и установе. Све 
ове знаменитости привлаче бројне туристе из целог света.  

Рим са околином је богат изворима минералне и топле воде. Најпознатије римске 
бање су Бањи ди Триволи и Викарело. У Тоскани и Умбрији има много термоминералних 
иазвора што је у вези са тектонским покретима и некадашњом вулканском активношћу. 
Међу познатијим бањама су Монтекатини код Пистоје, Кјансино код Сијене, Фијуђи код 
Форсинона, Сан Ђулијано и Касиана код Пизе. 

Ово је најпосећенија туристичка регија. Тоскана је посећенија од Лација, а Фиренца 
од Рима. Домаћи посетиоци у Фиренци су бројнији од страних, а у Риму је једнак број 
страних и домаћих туриста. 

 

4. Кампања 
 

Кампања је регија која гравитира према граду Напуљу у Напуљском заливу. Кампања 
је приморска покрајина са изласком на источну обалу Тиренског мора на западу и 
југозападу. У овој регији се налази поред Напуљског залива и Салернски, али и јужни део 
Гаета и северни део Поликастро залива. Река Волтурно са осталим речним токовима 
створила је Беневентску низију северно од Напуља. Западно од Напуља су Флегрејска 
поља где су некада постојали активни вулкани. Занимљиве појаве за туристе су и 
солфатаре, из којих избија сумпоровита пара, затим мофете које избацују пару са доста 
угљеника и привремено избацивање блата. У регији се налази и једини активни вулкан на 
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европском копну-Везув. Са Везува се пружа предиван поглед на Напуљ, околину и острва 
Капри, Искиа и Процида. Са југа Напуљски залив затвара занимљиво Сорентинско 
полуострво. Источно од Напуљског залива, осносно Везува, преко долинско планинског 
подручја, Кампања се шири до апенинског развођа према регији Пуља, која излази на 
јадранску обалу. На планинама има бројних насеља која су погодна за развој сеоског 
туризма. Виши планински простори имају вредне шумске површине, а постоји и неколико 
мањих језера од којих је најзначајније Лаго ди Сант Пиетро. Међу већим насељима је град 
Авелино и Беневенто. Клима у већем делу Кампанје је средоземна, а у планинским 
крајевима оштрија, планинска.  

Ривијера Кампање је атрактивнија од лацијске и тосканске због климатских 
повољности и геоморфолошких. Обала је знатно разуђенија и бројни су археолошки 
локалитети уз море. Обала Кампање почиње од ушћа Гариљана у заливу Гаета. У јужни 
део овог залива се улива Волтурно, који је једна од најзначајнијих италијанских река. У 
горњем делу тока ова река гради композитну долину, а у доњем току Волтурно је изградио 
приморску равницу, која је понегде и мочварна. 

Слика 15. Везув 

Извор: http://www.panoramio.com 

Обала Гаетског залива је слабо разуђена и нема много повољних локалитета за развој 
купалишног туризма. У последње време се туристички активира неколико насеља уз Виа 
Апију: Баиа Домациа, Мондрагоне, Кастел Волтурно и Марина дел Патриа. Унутрашњост 
Казерте са бројним водотоцима, планинама, планинским језерима, медитеранском и 
планинском флором и фауном привлачи туристе који су љубитељи природе. На овом 
подручју је неколико градских локалитета. Град Казерте је 25 km северно од Напуља. У 
њему се истиче барокни дворац напуљског краља Карла IV Бурбонског. 

http://www.panoramio.com/
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Полуострвско подручје, западно од Напуља, има занимљиве пејзажне локалитете, а 
поред северније грчке колоније Куме, овде је и неколико мањих туристичких места-Монте 
Прођида, Мисено, Баколи и Баиа. Око 10 km западно од Напуља, у истоименом заливу је 
град и лука Поцуоли, познати купалишни центар, који развија и бањски туризам. 

Напуљ је најзначајнији туристички центар ове регије и један од најпознатијих у 
Италији и Медитерану. Напуљ је велико саобраћајно чвориште. Поред великог броја 
културно историјских вредности, туристичкој атрактивности доприноси и начин живота, 
темперамент и гостољубивост локалног становништва. У Напуљу се преплићу беда и 
богатство, прљавштина и комфор, што може бити привлачно за туристе. Напуљ је и град 
криминала. Напуљ је један од пет најлепших градова уметности. Град је имао велики 
значај кроз векове, па су због тога у граду подигнуте бројне грађевине. Бројне су палате из 
XIII и XIV века. Ту је катедрала Дуомо из XIII века са капелом Сан Ђенаро. Краљевска 
палата је некадашња резиденција Бурбонаца и Савојских краљева, а сада је музеј. У 
близини је и Театро Сан Карло, једна од најпознатијих оперских кућа у свету. Национални 
археолошки музеј садржи једну од највећих колекција грчко-римске уметности, и 
уметничке вредности из Помпеје и Хераклеума. Напуљ красе и градски тргови: Градски 
трг, Трг Гесу, Дантеов трг, Трг Бавио, Трг Виториа, Дуомо, Краљевски трг и други. У 
Напуљу су и Стара тврђава, већи број цркава, музеји, астрономска опсерваторија, 
акваријум, Везувски опсерваториј, Вулканолошки институт. 

Околина Напуљског залива, а посебно Флегрејска поља и подножје Везува је 
подручје са највећом концентрацијом археолошких локалитета - Кума, Аверно, Баиа… На 
овом простору је пећина која је према легенди дом једне од највећих античких пророчица 
Сибиле, и језеро Авернус, које је митски улаз у подземни свет. Највећи значај имају три 
античка града: Хераклеум, Стабие и Помпеји. 

“Помпеји је било насеље у јужној подгорини Везува, које је основало италско племе 
Осака, а касније је било под влашћу Етрураца и Грка.  Ерупција Везува засула је Помпеју 
дебелим слојем пепела и камена. До сада је откопано 3/5 некадашњег насеља. Откопавања 
су открила бројне тргове које окружују грађевине: храмови, базилике, већница, читаве 
градске четврти, улице, јавна купатила, канализација, позориште, некрополе. Међу 
најпознатијим су Кућа Ветијеваца, Кућа Сребрног пира, Кућа Фаунова, Кућа трагичног 
песника, Кућа Салустијева и Кућа хирурга. Ово је једно од најпознатијих налазишта које 
даје јасну слику о животу и култури грчко-римског света у периоду од почетка I века пре 
Христа до краја I века.”15 

Хераклеум у западној подгорини Везува такође је засуто вулканским наносом. По 
легенди основао га је Херкул као грчко насеље, које су касније преузели римљани. На овој 
локацији врше се ископавања, и откривају се градске зидине, позориште, две терме, 

                                                           
15 Плавша Ј.,(2008), Туристичке регије света, Природно-математички факултет, Нови Сад, стр.115. 
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базилике, куће, слике, мозаици и бронзане и мермерне скулптуре и предмети за 
свакодневну употребу. 

Стабие је трећи значајни локалитет који је засут при ерупцији Везува. Налази се 
поред града Кастеламаре ди Стабиа, који је познати купалишни центар. Сумпоровити 
извори омогућавају развој бањског туризма. 

Капри је кречњачко, брдовито острво са стрмим обалама и пећинама. Најпосећенија 
је Плава пећина која је била позната и у античко време. Због атрактивности и успешних 
маркетиншких активности острво је постало јако посећено летовалиште и зимовалиште. 

Искиа је острво са највећом површином у овом простору. Острво је вулканског 
порекла, са највишим врхом Монте Епомео. Убраја се међу најпознатија италијанска 
бањска лечилишта. Уз медитеранску климу и вегетацију пријатном боравку на острву 
доприноси и винова лоза и риболов. 

Од рта Пунта Кампанела, на врху Сорентинског полуострва, ка истоку се пружа 
обала Амалфитана са лепим плажама, која код Салерна прелази у ниску и песковиту. До 
Салерна се налазе купалишта: Позитано, Праиао, Конка деи Марини, Амалфи, Равело, 
Атрано, Мајори и Минири. У врху Салеринског залива је град и лука Салерно. Салерно је 
богат споменицима и има лепе плаже. Град се састоји од античког дела, који се налази на 
брежуљку, и модерног дела дуж обале. Од античких споменика најбоље је очуван водовод, 
а у граду је највреднија катедрала из XI века. Ниска приморска равница није погодна за 
изградњу туристичких насеља. На јужном делу ове равнице је антички град Паестум. 
Очуване су античке зидине, остаци ризнице, некропола и три дорска храма. У залеђу 
Салернског залива је брдовит и планински простор. На неким деловима ових планина 
постоје услови за алпинистичке активности, а добро је очуван и рурални простор. 

 

5. Јужна Италија 
 

Јужна Италија обухвата географске регије Базиликату, Калабрију и Пуљу. Ове регије 
су привредно и туристички доста слабо развијене, али њихове вредности све више 
привлаче туристе. 

Базиликата је смештена на југу Апенинског полуострва и простире се између 
Јонског мора на истоку и Тиренског мора на западу. Сасвим мала равничарска подручја 
пружају се на истоку, уз Јонско море. Излазак на његову обалу је дуг, али слабо разуђен и 
без природних лука. Обала постепено прелази у бреговито и брдско подручје у средишњем 
делу. Оно је испресецано дубоким речним долинама у виду клисура. Брдско подручје 
постепено ка западном делу Базиликате прелази у високо планинско подручје Луканских 
Апенина. На крајњем западу налази се узак излаз на Тиренско море. Познат је и угашени 
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вулкан Монте Вултуре у северозападном делу покрајине. Тиренска обала је продужетак 
Кампање, стеновита, богата пећинама и рибом. 

Овде се налазе туристичка насеља Аквафреда, Фиумићело и Маратеа. Маратеа је 
један од најбоље опремљених купалишних и климатских центара југа Италије. Базиликата 
се налази на месту некадашње Магна Грецие, па има и бројне споменике. Центар регије је 
Потенца са великим бројем романичких цркава и археолошким музејом. Стари део града је 
римска Потенциа. Матера на истоку, је град уметности са остацима старих култура, са 
средњовековном и ренесансном архитектуром.Јонска обала је дужа, нижа и песковитија 
као последица рада река Сини, Агри, Кавоне, Базенто и Брадано које доносе велике 
количине материјала и због рада таласа. На планинама регије се током зиме задржава дуго 
снег па је изграђено неколико зимских центара.  

Калабрија је раније била привлачна за авантуристе, а сада је рај за одмор у очуваној 
природи. Поред купалишног туризма на планинама у залеђу зими се организује ски 
туризам. Средином Калабрије простиру се Апенински венци, са високим пределима. У 
јужном делу је зимски центар Аспромонте, где је и национални парк Калабрија. У 
унутрашњости је већи број језера, природних и вештачких. То су Лаго ди Ђецита, Лаго 
Арио, Лаго Амполино и друга. Ова регија је идеална за повезивање планинског и 
купалишног туризма. На Тиренској обали су места Праиа Маре, Скалеа, Дијаманте, 
Белведере, Санђименто, Сетраро и национални парк Палма. Уз Месински пролаз је највеће 
насеље регије Ређо ди Калабрија. 

Јонска обала је ниска и песковита са плажама Соверато, Катанзаро, Капо Колона-
археолошко налазиште, религиозни центар Магна Грециа. Санта Северина и Росано су 
познати по остацима византијске културе. Кротоне је античка грчка колонија. Јужно од 
Калабрије су Месински пролаз, Сицилија, Еолска острва са вулканима Стромболи, 
Вулкано и Липари. 

Пуља излази на јонску и јадранску обалу. Овај простор има уједначене висине. Пуља 
је издужена и добро повезана. Она чини тзв. „пету“ од „италијанске чизме“, која се 
завршава Отрантским вратима. У оквиру Пуље разликује се неколико природних целина у 
правцу исток-запад. Источни део је равничарско подручје уз море. Међутим, крајње 
избочени део Пуље и Апенинског полуострва, мање полуострво Саленто, има и мочварних 
крајева. Целина предапенинског побрђа је средња целина и заузима преко готово половину 
покрајине. Она је позната као Мурге. Крајње западни и северни део је планински у оквиру 
система Апенина. Ово је изузетно мала област, па је по овоме Пуља најравнија покрајина у 
целој Италији. 

Клима у већем делу Пуље је средоземна. Стога су зиме благе, а лета топла и изразито 
сушна. Једино је у вишим крајевима клима нешто оштрија. 
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“Пуља је изразито приморска италијанска регија. На северу покрајина излази на 
Јадранско море, а на југу на Јонско (источна обала Тарантског залива). На истоку се налази 
канал 80 km широка Отранска врата између ових мора, која раздвајају Пуљу од Балкана.”16 
Морска обала је махом равничарска и слабо разуђена. Једино веће полуострво је Гаргано, 
док се у Јадрану налазе мала острва Тремити. Што се тиче копнених вода Апулија је њима 
јако сиромашна. Већина водотока је кратка и нестална, па лети често пресуше. 

Главни град регије је Бари који је административни, саобраћајни, културни и 
универзитетски центар са индустријом на периферији града. Одавде воде трајекти за Бар, 
Сплит, и Дубровник.Најзначајнији споменици су базилика Св. Николе, катедрала С. 
Свино, црква С. Ђорђе и С. Марко. Обала Тарантског залива у Јонском мору је ниска и 
песковита са новим туристичким местима. Главни град регије је Таранто. У њему је 
највећи музеј из периода Магна Греција. На југоисток од Таранта су насеља Марина ди 
Пулсано, Кампомарина, Порто Цесарео, Санта Мариа ал Бађо и Галипили.Полуострво 
Гаргано је национални парк са подморским пећинама, морем богатим рибом, хотелима, 
камповима. Архипелаг Тремити је удаљен од обале мање од 40 km. Чине га острва Св. 
Домино, Св. Никола и Капрала. 

 

6. Сицилија 
 

Сицилија је највеће острво у Средоземном мору. Са северне стране острва налази се 
Тиренско море, док је са источне стране Сицилија од копнене Италије одвојена Месинским 
мореузом. На источној страни острва налази се и Јонско море, док је на југозападу 
Сицилија од Африке одвојена Сицилијанским пролазом. 

Због положаја евроазијске и афричке тектонске плоче, ово подручје је, заједно са 
околним острвима, подложно снажним вулканским активностима. Најважнији вулкани су 
Етна, Стромболи и Вулкано. У XIX веку се због вулканске активности у Сицилијанском 
пролазу појавило ново острво Фердинандеа, које се данас налази неколико метара испод 
нивоа мора. 

Пред северном обалом Сицилије леже Еолска острва, који се још зову и Липарска 
острва, названа по највећем острву Липари у овој острвској групи. Остала острва су: 
Салина, Вулкано, Стромболи, Панареа, Филикуди и Аликуди, а на северозападу и острво 
Устика. Око западног врха Сицилије смештени су и Егадска острва: Фавињана, Маретимо 
и Леванцо, док се између јужне обале и обале Туниса налазе острва Пантелерија и 
Пелагијска острва: Лампедуза, Лампионе и Линоза. 

                                                           
16 http://sr.wikipedia.org 

http://sr.wikipedia.org/
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Рељеф острва је врло разнолик. У источном делу налазе се планине Пелоритани, 
Неброди и Мадоние. У средишту острва налазе се планине Ереи, где се на 948 m висине 
налази град Ена. У југоисточном делу рагуске и сиракуске покрајине налазе се планине 
Иблеи. На западу је такође планинско подручје где је налазе планине Сицани и планине 
које окружују равницу Конка д'Оро где се налази Палермо. На истоку се налази врх Етне 
висок 3.263 m. 

Најважније реке на острву су Салсо, која је најдужа река на острву и Симето која има 
највећи слив. Данас је језеро Пергуза једино природно језеро на Сицилији, након што је 
пре неколико деценија исушено језеро Лентини. Језеро Пергуза, које је палеовулканског 
порекла, познато је по митовима и легендама. Ово језеро је данас угрожено због 
искоришћавања воде језерских притока за потребе људи.  

На Сицилији влада медитеранска клима, коју карактеришу топла пролећа и јесени, 
врела лета и благе зиме. На обалном подручју, поготово на југозападу, лета су врло сува 
због афричких струја. У тиренском подручју и на Етни су најхладнија подручја на острву. 

Најатрактивније туристичко место је Цефалу, са једном од најлепших плажа у 
Италији. Месина је познати град у јужној Италији. Месина је трећи по величини град на 
Сицилијии највећи град и управно средиште истоименог округа Месина.Како је Месина 
имала велике земљотресе у својој историји град нема много историјског наслеђа. Већина 
грађевина је везана за XX век. Најпознатије грађевине у граду су: Градска катедрала из XII 
века, Црква Анунцијата деји Каталани, из XIII века, Црква Санта Марија дељи Алемани, из 
XIII века, Палата Калапађ, из XVIII века, Порта Грација, градска капија из XVI века, више 
лепих фонтана из XVI и XVII века. 

Целокупни стари део града Палерма је туристичка знаменитост града, посебно када 
се узме у обзир да је он у себи сачувао одлике многих утицаја некадашњих градских 
освајача и становника. Најважније грађевине су: Градска катедрала, Манастир Сан Ђовани 
дељи Еремити, Црква св. Каталда и Норманска палата из XII века. 

Град Катанија има добро очуване античке остатке: Старогрчко позориште, пре II века 
п. н. е., Римски амфтеатар из II века и староримска купатила из II века. Катанија има 
сачувано старо градско језгро са бројним трговима, променадама, црквама, палатама, 
фонтанама. Овде постоји велики број грађевина грађених или обновљених у стилу барока, 
због чега је градско, барокно језгро стављено на списак светске баштине УНЕСКО-а. 

Сиракуза има већи број знаменитости. По предању је била друга грчка колонија на 
острву. Најважнији су они антички, старогрчки и римски. Највреднији су: Аполонов храм, 
касније претваран у византијску цркву и џамију, Аретузина фонтана, чије име се везује за 
грчку нимфу, Античко позориште, Римски амфитеатар, Храм Зевса.  
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7. Сардинија 
 

Сардинија је друго по величини острво у Средоземном мору и у оквиру Италије 
(после Сицилије). Престоница и највећи град острва и покрајине је Каљари, а други по 
величини и значају Сасари.Покрајина Сардинија је позната као једна од најнеразвијенијих 
покрајина у целој Италији.” Најближе копно је француска Корзика, која се налази свега 11 
km северно од Сардиније (Мореуз Бонифасио).”17 На истоку се налази Тиренско море, а на 
југу и западу Средоземно море. 

“Сардинија, као острво, има дугу обалу – Тиренско море је на истоку, а Средоземно 
море на југу, западу и северу. Обала је махом каменита и тешко приступачна, са много 
дубоких залива. Острво је дуго 260 km, а широко до 140 km.”18 Равничарских подручја има 
на целом острву. Најважније равнице су оне око Каљарија (Кампидано) и Сасарија (Нура). 
Од обале и равница тло се пење веома брзо и нагло прелази бреговито и брдско подручје у 
средишњем делу покрајине. Брдско подручје постепено у источном делу Сардиније 
прелази у високо планинско подручје.  

Клима у приморском делу Сардиније је средоземна. Како се залази у копно и иде на 
више надморске висине она постаје прелазна између средоземне и континенталне. За 
Сардинију је карактеристичан ветар Маестрал. 

Покрајина Сардинија је у сливу Тиренског мора и Средоземног мора. Већина река је 
кратког тока. Оне се спуштају са планина на истоку у море. Иако ниједна река није 
значајна на нивоу државе, на нивоу покрајине познате реке су Тирзо, Флумендоза и 
Когинас. Због тешкоћа са водом током летњег дела године на Сардинији је створено више 
вештачких језера, од којих је највеће Омодео. 

Каљари је управно средиште и највећи град покрајине Сардинија у западном делу 
државе и главни град истоименог Округа Каљари. Каљари је познат као један од 
најастаријих градова на простору Италије, основан још у време Феничана. Каљари, као и 
многи други древни градови Италије, има очувано старо градско језгро, тзв. Кастело. 
Најпознатије грађевине: Катедрала пресвете богородице, XIII век, Црква Госпе од 
Бонарије, XIV век, Фонтана Мађоре, XIII век, Сардинијски археолошки музеј, староримски 
амфитеатар. 

 

 

 

                                                           
17 http://sr.wikipedia.org 
18 http://sr.wikipedia.org 
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 Слика 16:Смарагдна обала 

Извор: http://www.panoramio.com 

 

Нуоро је најтипичнији град Сардиније. Удаљен је од обале 40 km. Једна од најлепших 
обала на свету је Коста Смералда. Име је добила по смарагдној боји мора. Острво 
Мадалена је туристички центар, најнасељеније место у архипелагу и острво од историјског 
значаја. Северна обала је позната под називом Коста Парадисо. 

 

8. Позната туристичка места у Падској низији 
 

Падска низија или долина реке По је равница у северној Италији, коју образује река 
По у средњем и доњем делу свог тока. Њена највећа насеља, спадају у веома познате 
градове света. Такође, Падска низија је једна од већих низија у јужној Европи. То је једна 
од најгушће насељених и најразвнијенијих области у целој Европи. 

Падска низија се налази у прелазној климатској зони између средоземне и умерено 
континенталне климе, па има влажне и благе зиме и топла и сушна лета. Стога равница 
оскудева падавинама, посебно лети, па су кроз њу прокопани бројни канали за 
наводњавање. 

Падска низија је добила по реци По иако њено подручје укључује и области Венета и 
Фриулија  чије се реке - Адиђе, Брента, Пијаве и Таљаменто уливају у Јадран, исто као и 
подручја слива река Савио, Ламоне и Ренто јужно од реке По. 

Верона је град на десној обали реке Адиђе, на месту где ова река силази са Алпа у 
Падску низију. Језеро Гарда се налази 20 km западно од града. Многи туристи долазе да 

http://www.panoramio.com/
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виде римски амфитеатар, који је данас летња позорница, да виде гроб трагичних 
љубавника Ромеа и Јулије. Посећени су и Јулијина кућа са терасом, Порта Леони једна од 
капија старе Вероне, затим друга врата старог града Порта Борсани, Трг Ербе - некадашње 
место римског форума. На путу Дуомо налази се палата Дуомо са романским главним 
вратима и Тицијановим делима. 

Падова се налази на раскрсници путева ка Венецији, Верони и ка Ферари. 
Универзитетски је град. Падова је град са богатом колекцијом уметничких вредности и са 
бројним трговима. Падова је град са дугом историјом. Град има очувано старо градско 
језгро, садржи и низ цркава, градских здања, палата. Неки од значајних културних здања 
су: Базилика светог Антонија, најатрактивнија црква у граду Трг Прато дела Вале, један од 
симбола града, главна катедрала Дуомо. 

Слика 17: Главни градски трг у Милану - Пјаца дел Дуомо 

Извор:http://sr.wikipedia.org 

Милано је по величини друг италијански град и саобраћајни чвор јужне Европе и 
Средоземља, економски и модни центар Италије и главни град регије Ломбардија. 
Најзначајније знаменитости су: Миланска катедрала - најважнији архитектонски симбол 
града и дело италијанске готике, Замак Сфорца - представља значајан средњовековни 
споменик. Често је преправљан, а данас је претворен у музеј, институт за уметност и 
историју. Затим Галерија Виторио Емануеле, Миланска скала, Црква Санта Марија дела 
Грације. У цркви Санта Марија дела Грације налази се чувена „Тајна вечера“. 

Торино је четврти по величини град Италије, главни град Округа Торино и покрајине 
Пијемонта у северозападној Италији.Торино је познат као најидустријализованији град 

http://sr.wikipedia.org/
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Италије, у које је седиште светски познатих аутомобилских компанија: "Фијат", "Ланча" и 
"Алфа Ромео". 

Болоња је један од најлепших градова Италије. Град је науке, али и богатих. У 
Болоњи могу да се виде бројни тргови, цркве, палате и фонтане. Један од најпознатијих 
тргова је Трг Мађоре са базиликом Сан Петронио, затим Нетуно са фонтаном, Трг Порта 
Равена, Трфг Комунале. Најпознатији је музеј Цивико. 

Ферара је занимљив град на рукавцу реке По. Богата је средњовековним и 
ренесансним грађевинама. У јужном делу старог града је тврђава породице Есте и 
катедрала Дуомо. На северу је дворац војводе Ерколе. Из XIV века је трг Сифањола са 
градским музејом и занимљивим фрескама. Ту су још и тргови Дијаманти, Лодовико ил 
Моро и други. 
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III. АНАЛИЗА МАКРОЕКОНОМСКИХ ЕФЕКАТА РАЗВОЈА ТУРИЗМА У 
ИТАЛИЈИ 

1. Основне функције туризма и њихова систематизација 

 

Савремени туризам има многобројне функције које су, истовремено, у значајној мери 
повезане. Туризам карактерише полифункционалност, али и међуфункционална 
повезаност. Другим речима, то значи да туризам увек има широко деловање и то како на 
привредни, тако и на укупни друштвени живот. У литератури, која се бави теоријским 
изучавањем туризма, па и његовим иманентним функцијама, нема јединственог става по 
питању систематизације ових функција које делују на привреду. За једну групу аутора, 
основне функције туризма су: 

- здравствена;  

- техничка;  

- културно-социјална;  

- политичка и  

- привредна. 
 

Слика 18. Функције туризма 

 

http://www.vus.hr/Nastavni%20materijali/Osnove%20turizma/Osnove_turizma_skripta.pdf  

Према другим тумачењима, у основне функције туризма спадају следеће:  

- културна;  

- образовно-политичка;  

http://www.vus.hr/Nastavni%20materijali/Osnove%20turizma/Osnove_turizma_skripta.pdf
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- здравствена и  

- економска, уопштено.  

Такође, могле би се и даље набрајати различите систематизације туризма. Ипак, 
најприхватљивије је мишљење да се све основне функције туризма сврставају у неколико 
група: 

- група економских функција;  

- рекреативно-забавних функција;  

- образовно-културна функција;  

- политичка функција;  

- здравствена функција и  

-социјална функција (слика 18).19 

Туристичке функције би се могле сврстати у две основне групе, и то:  

-примарне функције (тј. група економских функција туризма) и  

-последичне функције (све остале побројане функције, неекономске функције 
туризма).  

 

 

 

 

                                                           
19 Добре, Р., (2005), Основе туризма, Висока школа за туристички менаџмент, Шибеник, стр. 52. 
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Табела 2. Функције туризма 

Извор: Добре, Р., (2005), Основе туризма, Висока школа за туристички менаџмент, Шибеник, стр. 54. 

Деловање ових функција, које се прожимају, исказује се и у економској и у 
друштвеној сфери. Многе државе света опредељују за развој туризма због њихових 
позитивних  економских утицаја.Предуслов за развој туризма лежи у расположивости 
атрактивних, комуникативних и рецептивних фактора. Ако држава располаже овим 
факторима логично је да једна од делатности која ту државу може укључити у 
међународну размену може бити туризам. То се посебно односи на развој иностраног 
туризма. Међутим, исто тако и развој домаћег туризма представља основу за обнављање 
радом утрошене енергије запослених и омогућава нормално одвијање процеса друштвене 
репродукције. Истовремено, развој домаћег туризма и сам производи одређене ефекте и 
представља нормалан услов за потпуније изражавање ефеката развоја иностраног туризма. 
Такође, и тзв. неекономске функције туризма заслужују велику пажњу у планирању 
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туристичког развоја сваке државе.  
 

 

2. Карактеристике развоја туризма у Италији 

 

Италија спада у најстарија туристичка подручја, не само у Евроазији, него и читавог 
света. Прва фаза у развоју савременог туризма почела је у 19. веку. Почетак развоја 
туризма је био везан за Лигуријску ривијеру. У овом периоду развијао се и бањски 
туризам. Друга , значајнија етапа била је од 1931. до 1939. године. Туристички промет у 
овом раздобљу одликовао се великим колебањима. Трећа етапа настаје после другог 
светског рата. Долази до масовног повећања броја страних туриста. Четврта етапа је 
почела 1959. године и може се довести у везу са значајним организационим мерама које су 
преузели држава и пословни људи.  

Табела. 3. Карактеристике туристичког промета страних туриста у Италији 

 2005 2011 
Страни туристи (у хиљадама) 36.513 46.119 
Потрошња туриста (у милионима $) 38.374 45.368 
Учешће у извозу % 8.6 7.4 
Број ноћења 248.255 261.581 

Извор:http://epp.eurostat.cec.eu.int  

У периоду од 2005. до 2011. године број страних туриста се повећао са око 36 на око 
46,5 милиона туриста, док се њихова потрошња повећала са 38 на 45 милиона долара 
(Табела 3). Учешће потрошње у извозу се повећало у посматраном периоду са 8,6 на 7,4 %,  
док се број ноћења страних туриста повећао са 248.255 на 261.581 ноћења. 

Последњих година у Италији забележен је промет страних туриста, и то из тзв. 
традиционалних земаља. Туристи из Немачке, САД и Француске учествују у туристичком 
промету страних туриста са 40%. Европске државе спадају у најзначајније емитивне 
државе, док од удаљених емитивних држава могу се издвојити САД и Јапан.  

 

 

 

 

 

http://epp.eurostat.cec.eu.int/
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Слика. 19. Водећа емитивна инострана тржишта са становишта страних броја 
туриста који посећују Италију (у милионима) 

 

Извор:Invitalia elaboration on Istat data, Movement and Capacity of accommodation facilities, 2011. 

 

3. Утицај туризма на привредни развој Италије 

Туризам укључује становништво одређене државе, запослене, инвеститоре итд., 
односно утиче на развој свих предузећа која задовољавају потребе туриста, али и на 
повећање броја радних места, увећање масе произведених роба и услуга које се остварују у 
одређеном временском периоду чиме се стимулише привредни развој. Туризам изазива 
многоструке ефекте у привреди и друштву условљавајући развој привредних и 
непривредних делатности које учествују у задовољавању потреба домаћих и страних 
туриста. У основи економског значаја туризма налази се трошење новца туриста у 
туристичкој дестинацији, који су зарадили у месту свог сталног боравка. Као резултат ове 
потрошње настају одређени економски ефекти на привреду, како за државе и подручја из 
којих туристи долазе тако и из оних земаља и места која туристи посећују. У домаћој и 
страној литератури могу се наћи различите класификације за сагледавање економских 
ефеката туризма на привреду. Једна од најчешће коришћених у домаћој литератури је 
подела на директне и индиректне ефекте туризма.20 

Од директних ефеката туризма најважнији су:  

ефекти туризма на друштвени производ и национални доходак,  

ефекти туризма на платни биланс,  

                                                           
20 Бошковић Т., Туризам као фактор привредног развоја,  Школа бизниса, Научностручни часопис, стр. 24. 
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 ефекти туризма на запосленост,  

ефекти туризма на развој делатности туристичке привреде  

ефекти туризма на инвестициону активност.  

 

 

4. Директни макроекономски ефекти развоја туризма 
4.1. Утицај туризма на друштвени производ и национални доходак 

У теорији постоји висок степен сагласности око става да се туризам не може 
сматрати ствараоцем друштвеног производа и националног дохотка, али да ипак 
туристичка потрошња и посредно и непосредно утиче на друштвени производ и 
национални доходак.21 Утицај туризма на друштвени производ и национални доходак, то 
јест на њихову територијалну прерасподелу, се остварује преко туристичке потрошње, 
тако што она стимулише развој оних привредних делатности које снабдевају туристички 
комплекс, као и преливањем дохотка из других држава.22 Туризам је услужна делатност, па 
не ствара материјална добра, ни друштвени производ како га, на пример, стварају 
индустрија и пољопривреда које су производне делатности. Уколико се ради о домаћем 
туризму, онда долази до прерасподеле дохотка из једног у друго подручје националне 
територије. С друге стране, ако је реч о развоју иностраног туризма, онда новчана средства 
која странци троше директно утичу на повећање друштвеног производа и националног 
дохотка. То је доходак створен ван националне територије, у привредама из које туристи 
долазе, а путем туризма прелива се у националну економију.  

Поред утицаја на величину друштвеног производа и националног дохотка, 
туристичка потрошња делује и на прерасподелу друштвеног производа и националног 
дохотка у смислу његовог преливања. Другим речима, постоје оне државе које део свога 
друштвеног производа и националног дохотка преливају у друге државе по основу 
туристичке потрошње (емитивне или иницијативне државе), као и оне које остварују 
позитиван салдо по основу међународног туризма (рецептивне државе). 

У даљем излагању сагледаћемо величину друштвеног производа која се остварује у 
делатностима који чине туристичку привреду Италије, а изражен је додатом вредношћу. 

Угоститељство се рангира као једна од највећих привредних делатности у економији 
Европске уније. На основу података Светске банке, у посматраној делатности створена је 
додатна вредност процењена на 146 милијарди евра у 2000. години, што чини 3,1% од 
укупне додате вредности привреде и 5,4% услужног сектора ЕУ. Као поређење, створена 
                                                           
21 Бошковић Т., Туризам као фактор привредног развоја, Школа бизниса, Научностручни часопис, стр. 24. 
22 Стефановић, В., Глигоријевић Ж., (2010), Економика туризма, СВЕН, Ниш, стр 89. 
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додата вредност је већа од додате вредности која је створена у сектору копненог 
саобраћаја (144 милијарди евра). Требало би напоменути да ове цифре искључују 
туристичке агенције (где је додата вредност била једнака 17,3 милијарди евра у 
2000.години) и рекреационе и забавне паркове. Велика Британија је допринела највише 
стварању додатне вредности сектора са 34,5 милијарди евра у 2000. години, испред 
Француске са 21,2 милијарде евра, Немачке (1999. година) са 20,0 милијарде и Италије са 
18,2 милијарде евра.23 

Предузећа Европске уније која пружају услуге смештаја створиле су додату вредност 
од 49,4 милијарде евра 2000. године. Од тога у Италији је створено 7,3 милијарде и по томе 
се налази на четвртом месту после Велике Британије, Немачке и Француске.24 

Слика 20. Директан допринос туризма БДП-у ( у милијардама евра) 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
 

Ресторани, барови и исхрана заједно чине највећу активност везану за туризам 
Европске уније, са додатом вредношћу у 2000. години која је достигла 86,6 милијарди, или 
63,7% остварене додате вредности у угоститељству. Треба поменути, међутим, да 
насупрот, на пример, хотелима, предузећа у овом сектору нису усмерена искључиво ка 
туристичком тржишту већ служе и локалне потрошаче. Велика Британија је највише 
допринела додатој вредности овог сектора, са 23,6 милијарде еврау 2000. години. 
Француска је друга по највећем нивоу додате вредности (13,8 милијарди), након које иде 

                                                           
23 http://epp.eurostat.cec.eu.int.  
24 http://epp.eurostat.cec.eu.int.  
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Немачка (12,5 милијарди), Италија (10,9 милијарди) и Шпанија (10,5 милијарди еура), које 
су биле једине две државе изнад прага од 10,0 милијарде еура.25 

У Италији, директан утицај туризма на БДП у 2012. години износио је 63, 8 
милијарди евра (4,1% БДП-а). Ово првенствено одражава економску активност коју 
генеришу привредни субјекти као што су хотели, туристичке агенције, авио-компаније и 
друге компаније које пружају услуге превоза путника. Али то такође укључује, на пример, 
активности ресторана. Прогнозе су да ће се директан допринос туризма БДП-у повећавати 
по просечној годишњој стопи од 2,3% и да ће његов укупан допринос туризму износити 
79, 2 милијарде евра (4, 6% БДП-а) у 2023. години.26 

Слика 21 Директан допринос туризма БДП-у (у %) 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
 

 

 

 

 

                                                           
25http://epp.eurostat.cec.eu.int. 
26 http://www.wttc.org/ 

http://www.wttc.org/
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Слика 22. Укупан допринос туризма БДП-у (direktni (direct), индиректни (indirect) и 
мултипликативни (induced)) 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

Укупан допринос туризма БДП-у (директни, индиректни и мултипликативни ефекти) 
износио је 161, 2 милијарда евра у 2012. години (10, 3% БДП-а). Очекује се да ће се 
повећавати по просечној годишњој стопи од 1, 4% и да ће износити 159 милијарди евра до 
2023. године (10, 3% БДП-а). 

Слика 23. Укупан допринос туризма БДП-у (у %) 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
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Туризам има велики утицај на друштвени производ и национални доходак, а самим 
тим и на укупан привредни развој Италије. Економски ефекти туризма на друштвени 
производ и национални доходак се сваке године повећавају. 

 

4.2. Утицај туризма на платни биланс 

 

Туристички биланс је део платног биланса који „даје увид у све приходе које нека 
туристичка држава има по основу међународног туристичког промета у одређеном 
периоду времена (најчешће за период од годину дана).27 Може бити посматран у ширем и 
у ужем смислу. У ширем смислу, туристички биланс на страни активе обухвата све 
приходе: по основу пружања туристичких услуга, по основу извоза робе за туристичку 
намену, по основу капитала пласираног у развој туристичке привреде других држава, таксе 
за визе и читав низ других ставки, док, на страни пасиве, туристички биланс обухвата 
издатке по основу: издатке домаћег становништва за путовање у иностранство, увоза робе 
за потребе туристичке привреде, издатке за коришћење пласираног страног капитала и 
друго. 

Табела 4. Десет водећих рецептивних држава у свету рангираних према приходима од 
међународног туризма 

Ред. 
Бр 

Држава 
 

Приходи од међународног 
промета (у милијардама $) 

Приходи од међународног 
промета (у %) 

2000 2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011 
1 САД 82.4 81.8 103.5 116.3 17.24 12.06 11.17 11.29 

2 Шпанија 30 48 52.5 59.9 6.28 7.08 5.66 5.82 
3 Француска 33 44 46.6 53.8 6.90 6.49 5.03 5.22 
4 Италија 27.5 35.4 38.8 43 5.75 5.22 4.19 4.17 
5 Кина 16.2 29.3 45.8 48.5 3.39 4.32 4.94 4.71 
6 Немачка 18.7 29.2 34.7 38.8 3.91 4.31 3.74 3.77 
7 Велика 

Британија 
21.9 30.7 32.4 35.9 4.58 4.53 3.50 3.49 

8 Аустралија 9.3 16.8 29.8 31.4 1.95 2.48 3.21 3.05 
9 Турска 7.6 18.2   1.59 2.68   
10 Аустрија 9.8 16.1   2.05 2.37   

Извор:http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom10_3_en.pdf и 
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights12enhr_1.pdf 

 

 

                                                           
27 Dobre, R., (2005), Osnove turizma, Visoka škola za turistički menadžment, Šibenik, str. 56 
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Табела 5. Туристичка потрошња за путовање у иностранство (без издатака за  превоз) 

Држава 

1980 1997 Просечна 
годишња 

стопа 
раста у % 

У 
милионима 

УСД 

Ранг 
листа 

% 
учешћа 

У 
милионима 

УСД 

Ранг 
листа 

% 
учешћа 

САД 10,285 2 10,1 51,220 1 13,6 9,8 
Немачка 20,599 1 20,1 46,200 2 12,2 4,9 
Јапан 4,593 6 4,5 33,041 3 8,7 12,3 
В. 
Британија 

6,893 3 6,7 27,710 4 7,3 8,5 

Италија 1,907 13 1,9 16,631 5 4,4 13,6 
Француска 6,027 4 5,9 16,576 6 4,4 6,1 
Канада 3,122 9 3 11,304 7 3 7,9 
Аустрија 2,847 10 2,8 10,992 8 2,9 8,3 
Холандија 4,664 5 4,6 10,232 9 2,8 4,7 
Кина    10,166 10 2,7  
Русија    10,113 11 2,7  
Белгија 3,272 8 3,2 8,275 12 2,2 5,6 
Швајцарска 2,357 12 2,3 6,904 13 1,8 6,5 
Пољска    6,900 14 1,8  
Бразил 1,160 23 1,1 6,583 15 1,7 10,8 
Шведска 1,235 21 1,2 6,579 16 1,7 10,3 
Тајван 818,000 24 0,8 6,500 17 1,7 13 
Кореја 350,000 36 0,3 6,262 18 1,7 18,5 
Аустралија, 1,749 16 1 7 6,129 19 1,6 10,8 
Норвешка 1,310 20 1,3 4,496 20 1,2 7,5 
Шпанија 1,229 22 1,2 4,467 21 1,2 7,9 
Данска 1,560 18 1,5 4,128 22 1,1 5,9 
Мексико 4,174 - 7 4,1 3,892 23 1 0,4 
Израел 533,000 31 0,5 3, 570 24 0,9 11,8 
Сингапур 322,000 38 0,3 3,322 25 0,9 14,5 
Остале 
државе 

21,480  20,9 55,682  14,8 5,1 

УКУПНО 102,586  100 377,776  100 8 
Извор: Svetska turistička organizacija (www.unwto.com) 

Туристички биланс у ужем смислу може се дефинисати као део платног биланса 
државе, који, на страни активе, обухвата све приходе који се реализују од иностраних 
туриста („невидљиви“ извоз), а на страни пасиве све издатке везане за путовање домаћег 
становништва у иностранство („невидљиви" увоз“). Често роба која и не би имала приступ 

http://www.unwto.com/
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и продају на светском тржишту (због снажне конкуренције, разних царинских препрека и 
сл), врло се успешно може пласирати путем туризма Потрошња страних туриста 
побољшава трговински биланс. Кроз тзв. „невидљиви“ извоз пласира се туристички 
производ (производ и услуге) а да роба није напустила националну територију. С друге 
стране, путовање домаћег становништва у иностранство делује на одливање девизних 
средстава и није стимулативно за платни биланс. Управо супротно, овај „невидљиви“ увоз 
има ефекте као да су те девизе потрошене за увоз робе. Држава увек треба настојати да има 
већи извоз од увоза, па тако и кад је реч туризму. Позитивна разлика у туристичком 
развоју омогућава држави располагање девизним средствима које може употребити за 
побољшање свог платног биланса. 

Приходи од међународног туризма у 2011. години достигли су 1,03 билиона 
америчких долара (740 милијарди евра) што представља пораст од 3,8% у односу на 2010. 
годину. Светска туристичка организација саопштила је податке 10 држава које су највише 
зарадиле од иностраног туризма у 2011. години. На основу табела 3 и 4 може се закључити 
да се Италија налази на четвртом месту у свету по приходима оствареним од иностраног 
туризма, док се становници Италије налазе на првом месту по издацима на путовања у 
иностранство.  

Слика 24. Tуристичка потрошња иностраних туриста (foreign visitor exports) и 
инострани туристички промет (foreign tourist arrivals) 2011. години  

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
 

Туристичка потрошња представља кључну компоненту директног утицаја туризма на 
привреду. У 2013. години Италија је генерисала 31,6 милијарди евра од потрошње 
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иностраних туриста. Процене су да ће 2023. године Италију посетити 56.357.000 
иностраних туриста и да ће потрошити 34, 7 милијарде евра.28 

 

4.3. Утицај туризма на запосленост 

Да би се организовао процес репродукције, у туризму је потребно обезбедити 
неопходне чиниоце тога процеса, тј а) средства рада, б) предмете рада и ц) људске ресурсе. 
Туризам је радно интензивна делатност, јер је због карактера услуга, тј. потребе 
непосредног контакта са потрошачима приликом пружања туристичких услуга немогуће, 
као у неким другим делатностима, извршити значајнији обим аутоматизације. Првенствено 
ово важи за оне делатности које непосредно чине његову сложену (хетерогену) структуру, 
али, исто тако, до већег запошљавања долази и у низу других делатности и активности за 
које је туристичко тржиште тзв. „секунардно“ тржиште за пласман сопствених производа и 
услуга.  

Најшире посматрано, развој туризма у одређеном подручју пружа значајну 
могућност за директно запошљавање у делатностима туристичке привреде, али и у оним 
које су у туризму укључене на индиректан начин (индустрија, грађевинарство, 
пољопривреда и сл). Исто тако, поједина занимања у туризму, посебно у угоститељству, тј 
хотелијерству и ресторатерству, погодују запошљавању женске радне снаге, па у неким 
развијеним туристичким државама, у споменутој делатности, запослена женска радна 
снага износи и до 70% од укупног броја запослених.  

Туризам омогућава запошљавање људи разних степени стручности.Ту су они који у 
процесу производње непосредно пружају услугу (конобари, собарице и сл), који раде у 
разним техничко-технолошким процесима (кувари, посластичари, аниматори), као и оних 
креативних кадрова који формирају модерне туристичке производе и баве се развојном 
политиком (високостручно образовани кадрови). Овде се ради о разним профилима 
стручности: економисти, правници, филолози, архитектe, психолози и сл. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 http://www.wttc.org/ 

http://www.wttc.org/
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Слика 25. Број директно запослених у туризму (у хиљадама) 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

Потребно је нагласити да се с обзиром да туризам има сезонски карактер у 
туристичком пословању јавља потреба запошљавања и додатне (тзв. „сезонске“) радне 
снаге која се укључује у процес репродукције само у периоду док траје сезона (нпр. у 
летњем периоду). Због повећаног обима тражње повећање кадрова врши се с циљем да се 
без застоја пласирају производи и услуге туристима. 

Слика 26. Учешће директно запослених у туризму у укупној запослености (у 
процентима) 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
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У Италији туризам је директно генерисао 1.099.500 радних места у 2012. (4,8% од 
укупног броја запослених), а очекује се повећање по стопи од 0, 3%,  при чему ће 
генерисати 1.096.000 радних места у 2013. години (4, 8% од укупног броја запослених). 
Ово укључује запошљавање у хотелима, туристичким агенцијама, авио-компанијама и 
компанијама које пружају друге услуге превоза путника. До 2023. године, прогноза је да ће 
путовања и туризам директно генерисати 1.348.000 радних места, при годишњој стопи од 
2,1% у наредних десет година. 

Укупан допринос путовања и туризма запослености (укључујући шире ефекте 
улагања, снабдевања...) у 2012. години износио је 2.681.000 радних места (11,7% укупно 
запослених). До 2023. године, прогноза је да ће путовања и туризам генерисати укупно 
3.083.000 радних места (13% од укупног броја запослених), при чему ће се повећавати по 
просечној годишњој стопи од 1,5%. 

Слика 27. Укупан допринос туризма запослености (у хиљадама послова и у 
процентима) 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
 

 

4.4. Утицај туризма на развој делатности туристичке привреде 

Да би се говорило о економским функцијама туризма разумљиво је предпоставити да 
држава има и до одређеног нивоа развијене делатности, као што су угоститељство, промет, 
трговина, туристичке агенције, као и друге делатности и активности које директно и 
индиректно задовољавају потребе туриста како домаћих тако и страних. (нпр. разне 
индустријске гране, пољопривреда, грађевинарство и сл.), односно да се остварује 
туристичка потрошња. Туристичка потрошња страних и домаћих туриста има снажан 
утицај на све делатности које чине целину туризма. Данас, велики број туристичких 
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дестинација настоји да, поред тзв. основних туристичких услуга (смештај, храна, превоз), 
због промењених захтева тражње, развије и тзв. "остале" туристичке услуге, посебно из 
подручја забаве, разоноде, рекреације, спорта, учења, образовања, авантуре и сл. 
Последњих деценија, утицај туристичке потрошње се све више осећа на подручју 
споменутих "осталих" услуга, јер се у структури туристичке потрошње већи део издатака 
намењује овим услугама, па, отуда, и већи утицај на развој ових делатности. Чак се, у 
литератури, у ситуацији када се оцењује развијеност туристичке понуде одређене 
дестинације, заузима став да је она тим развијенија ако у структури потрошње доминира 
потрошња која се намјењује "осталим" услугама (а не само основним, тј. смештају, 
исхране и превозу).29 

Страни туристи су у Италији 2002. године потрошили 28.207 милиона еура, што је за 
2,7% мање него 2001. године. Према истраживањима италијанских туристичких експерата 
просечна потрошња страног туристе у Италији износи 431 еура, док просечна дневна 
потрошња износи 80 еура30. Резултати анализа указују да страни туристи највише троше на 
смештај (42%), куповину (23%), храну (22%), превоз (9%) и остало – музеји, излети. 

Слика 28. Структура потрошње страних туриста у Италији 

Извор: Петровић. Ј., (2006), Макроекономски ефекти развоја туризма у водећим туристичким 
земљама Медитерана, Магистарски рад, Економски факултет, Ниш 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Унковић С., Економика туризма, Савремена администрација, Београд, 2001., стр 43. 
30 www.ig.ns.ac.yu/2005.pdf. 
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4.5. Утицај туризма на инвестициону активност 
 

Туризам је у 2012. години привукао капиталне инвестиције од 11,4 милијарди евра. У 
наредних десет година очекује се раст од 2,4% на годишњем нивоу тако да би капиталне 
инвестиције у 2023. години требало да достигну 14,1 милијарди евра. 

Слика 29. Капиталне инвестиције у туризму 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

Удео инвестиција у туризму у укупним инвестицијама повећаће се са 4,0% у 2013. 
години на 4,2% 2023. године. 

Слика 30. Удео капиталних инвестиција у туризму у укупним инвестицијама 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
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5. Индиректни макроекономски ефекти развоја туризма 

Код индиректних утицаја реч је о чињеници да новчана средства која се троше у 
одређеној држави узрокују и развој делатности које су индиректно повезане са туризмом у 
тој држави. Тако, индустрија, грађевинарство, пољопривреда и друге делатности путем 
туризма проширују тржиште за пласман својих производа. Наведимо неколико примера: 
индустрија намештаја, тепиха, стакла и разне друге опреме снабдевају туристичке објекте; 
грађевинарство је то које гради нове капацитете (туристичка насеља, хотеле, комуналну 
инфраструктуру), пољопривреда значајан део својих производа пласира путем туризма 
(производи од меса, млечне прерађевине и сл). На овај начин, туризам у оквиру једне 
националне територије проширује тржиште и даје шансу целокупној националној 
економији да пласира производе и у овој изузетно атрактивној делатности. Истовремено, 
овако се остварују значајна девизна средства. 

Анализирајући индиректан економски утицај туризма на БДП, запосленост и раст 
подразумева се поређење индиректних ефеката између водећих 20 држава31 како би се 
утврдило колико туризам може да допринесе привредном расту. Питање брзине повратка 
инвестиција у односу на остале секторе показује да туризам има потенцијал да допринесе 
развоју других делатности. 

 

5.1. Индиректни утицаји туризма на друштвени производ 

 

Туризам је главна компонента услужне економије и обухвата 30% међународне 
трговине услугама. Када су у питању приходи од туризма, водећих 20 држава стварају око 
70% глобалне туристичке активности. Значајан допринос који туризам може дати 
економском развоју лежи у његовим индиректним утицајима, који у овим државама чине 
преко 45% укупног доприноса туризма БДП-у. 

Ови индиректни економски утицаји, који се односе и на робу и услуге у сектору 
туризма и инвестиција и јавне потрошње генерисане од туризма, су важан покретач 
привредног раста. Анализа водећих 20 држава показује да је допринос туризма посебно 
важан у државама где постоји интензивна домаћа туристичка тражња.Исто важи и за 
државе које су развијене и које стварају високу додатну вредност од туризма комбинујући 
међународну и домаћу тражњу. То је случај код многих водећих држава које су развиле 
конкурентске туристичке производне ланце засноване на развоју индиректних ефеката 
туризма. Према информацијама и прогнозама од стране WTCC, индиректни ефекти 

                                                           
31 Аустрија, Шпанија, Аргентина, САД, Кина, Јужна Африка, Индонезија, Турска, Бразил, Италија, Мексико, 
Француска, Јапан, Велика Британија, Руска Федерација, Канада, Република Кореја, Саудијска Арабија, 
Немачка и Индија. 
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туризма су посебно високи у неколико држава, где достижу чак 6% укупног БДП-а 
(Аустралија и Шпанија). Италија се налази на 10. месту са 3,6%. У овим државама висок 
степен специјализације у туризму представља веома значајан део укупне националне 
производње, под условом да подржавајућа политика може бити имплементирана у развој 
индиректних ефеката туризма. 

Табела 6. Поређење доприноса индиректних ефеката туризма БДП-у у 2011.години 

Држава Директан допринос 
туризма 

Индиректан 
допринос туризма 

Укупни допринос 
туризма 

Аустралија 3,3 6,9 13,0 
Шпанија 5,1 6,3 14,4 

Аргентина 4,0 4,7 11,0 
САД 2,6 4,2 8,8 
Кина 2,5 4,2 8,6 

Јужноафричка 
Република 

5,0 4,1 11,4 

Индонезија 3,2 4,1 9,1 
Турска 4,1 3,9 10,0 
Бразил 3,3 3,7 9,1 
Италија 3,2 3,6 8,6 
Мексико 6,2 3,5 13,0 

Француска 3,9 3,4 9,1 
Јапан 2,2 3,2 6,9 

В. Британија 2,3 3,1 6,7 
Русија 1,4 3,1 5,9 
Канада 1,4 2,6 5,0 

Република Кореја 1,8 2,5 5,1 
Саудијска Арабија 3,0 2,5 6,7 

Немачка 1,7 4,6 2,0 
Индија 1,9 1,6 4,5 

Извор: Vellas, F., (2011), The Indirect Impact of Tourism: An Economic Analysis, Third Meeting of T20 Tourism 
Ministers, Paris 

 

Да би се развио туризам, потрбне су значајне инвестиције, па се често долази до тога 
да се туризам пореди са тешком индустријом у смислу јавних и приватних инвестиција у 
инфраструктуру, дистрибуција пијаће воде, као што су пут и транспортна мрежа, третман 
отпада, приступ електричним мрежама и приступ новим комуникационим системима.  

Поред тога, како је истакнуто и извештајима из 1998.године на Конференцији 
Уједињених нација о трговини и развоју (UNCТАD), често је потребно имати дугорочан 
увид у инвестиције у туризму. Нарочито, када су у питању инвестиције у хотеле, где је за 
повратак инвестиција често потребно десет или више година. У посматраним околностима, 
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туризам може да има значајну улогу само ако постоје повољни услови за раст туристичке 
тражње који би оправдали капиталне пројекте који захтевају веома значајна средства у 
циљу изградње основне инфраструктуре. 

 

5.2. Индиректни утицаји туризма на запосленост 

 

Међународна организација рада (ILO) процењује да је туризам генерисао 253 
милиона радних места широм света у 2010. години. Исто важи и за водеће рецептивне 
државе. Индиректни допринос туризма запошљавању је мањи од директног у неким 
државама (што је случај и са Италијом). Индиректне користи од туризма су веће где је 
туристички ланац снабдевања усмерен ка производњи локалних роба и услуга. 

Табела 7. Утицај туризма на запошљавање у водећих 20 држава 

Држава 
 

Удео туризма у укупном 
запошљавању у 2011. 

години 

Индиректан удео туризма 
у укупном запошљавању 

Аустралија 16,2 7,8 
Шпанија 12,7 7,1 
Мексико 14,8 4,9 
САД 10,5 4,7 
Италија 9,7 4,2 
Аргентина 10,3 4,1 
Турска 8,1 3,9 
Француска 10,2 3,9 
Кина 8,2 3,4 
Индонезија 8,1 3,4 
Бразил 8,3 3,3 
Јапан 7,1 3,3 
Јужноафричка Република 10,1 3,3 
В. Британија 7,4 3,0 
Русија 5,5 2,9 
Канада 7,0 2,8 
Република Кореја 5,4 2,4 
Немачка 4,9 2,2 
Саудијска Арабија 6,6 2,2 
Индија 7,5 1,6 

Извор: Vellas, F., (2011), The Indirect Impact of Tourism: An Economic Analysis, Third Meeting of T20 Tourism 
Ministers, Paris 
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Туризам има квалитативни утицај тиме што подстиче стварање радних места за 
младе људе. У многим државама, посебно у Европи, велики део њих су сезонски послови 
који могу бити осигурани на дуги рок само уз побољшање нивоа квалификација. 

Туризам ствара потребу за обуком, за које ове државе имају веома значајну 
способност. Сходно томе, један од индиректних утицаја туризма послова је да омогући 
овим државама, нарочито у Европи и Северној Америци, да „извозе“ своје туристичке, 
хотелијерске и угоститељске курсеве обуке у друге државе, стварајући радна места у 
образовном сектору.  

Већина радних места у туризму су за младе људе испод 25 година старости, који чине 
око половине свих туристичких послова. Поред тога, већина од њих су послови за жене. 
Ова карактеристика запослености у сектору туризма наглашава значај сталног стручног 
програма обуке за младе људе како би обезбедили дугорочне послове.  
 

 

5.3. Индиректни утицаји туризма на остале секторе 

Секторски приступ односи се на централну улогу туризма у производном ланцу 
главних сектора и раду јавног сервиса инфраструктуре, укључујући саобраћај.То такође 
показује улогу туризма у развоју сектора где се ствара висока додатна вредност и нових 
технологија, као што су Глобални дистрибуциони системи (GDS) и Компјутерски 
резервациони системи (CRS). 

Индирекни ефекти туризма се тичу свих сектора привреде, посебно спремања хране, 
индустрије и свих других услуга везаних за туризам, као на пример авио превоз. Допринос 
индиректних ефеката туризма у Италији може разложити на три подсектора:  

• аутпут (роба и услуге) добављача (2,3%)  

• капиталне расходе (0,7%)  

• јавну потрошњу (0,6%). 

Индиректне ефекте туризма не треба само анализирати на макроекономском нивоу, 
већ и на регионалном и локалном нивоу. Користи од туризма могу бити од суштинског 
значаја како би се уклониле препреке за изградњу инфраструктуре, посебно за побољшање 
приступа, што је директно од користи локалним становницима. 
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Табела 8. Секторски индиректни ефекти туризма као проценат БДП-а 

 

Извор: Vellas, F., (2011), The Indirect Impact of Tourism: An Economic Analysis, Third Meeting of T20 Tourism 
Ministers, Paris 

 
 

6. Мултипликативни ефекти туризма 

Када је реч о мултипликативним утицајима, потрошња финансијских средстава коју 
остваре инострани туристи (не и домаћи) има следеће деловање - то су додатна 
финансијска средства која имају додатне (умножене, тј мултипликативне) ефекте на 
националну економију. Ова финансијска средства циркулишу (обрћу се) кроз већи број 
трансакција у привреди једне државе. Она се сливају у све делатности које чине туризам 
као сложени систем, затим у друге делатности које су индиректно повезане с туризмом, 

Држава 
 

Набавка 
роба и 
услуга 

 (%) 
 

Капитални 
расходи 

(%) 
 

Потрошња 
централних и 

локалних 
власти 

(%) 

Укупни 
индиректни 

ефекти 
(%) 

Аустралија 3,6 2,1 1,2 6,9 
Шпанија 4,2 1 1,1 6,3 
Аргентина 3,1 1,3 0,3 4,7 
САД 2,8 0,6 0,8 4,2 
Кина 2,6 1,2 0,4 4,2 
Индонезија 2,1 1,3 0,7 4,1 
Јужноафричка 
Република 

2,9 1,1 0,1 4,1 

Турска 2,9 0,9 0,1 3,9 
Бразил 2,3 0,9 0,5 3,7 
Италија 2,3 0,7 0,6 3,6 
Мексико 2,2 0,8 0,4 3,5 
Француска 2,4 0,5 0,5 3,4 
Јапан 2 0 5 0,7 3,2 
В. Британија 2,3 0,3 0,5 3,1 
Русија 2,2 0,5 0,4 3,1 
Канада 1,6 0,3 0,7 2,6 
Република 
Кореја 

1,9 0,3 2,5 0,3 

Саудијска 
Арабија 

1,7 0,6 0,2 2,5 

Немачка 1,6 0,1 0,3 2 
Индија 1 0,5 0,1 1,6 
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док коначно не напусте националну територију. По одређеном коефиценту (коефицент 
мултипликације) могу се и мерити ефекти ове увећане потрошње. Уколико је држава 
економски развијенија, она мање зависи од увоза (робе која је неопходна за нормалан 
процес репродукције у туризму) и мултипликативни ефекти туризма су већи. 

Слика 31. Генерисан БДП на милион долара туристичке потрошње по секторим 

 

Комуникације 

Храна, пиће и дуван 

Пољопривреда 

Финансијске услуге 

Остале пословне активности 

Остале комуникацијске услуге 

Некретнине 

Великопродаја и малопродаја 

Хотели и ресторани 

Транспорт и складиштење 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

Може се истаћи да постоје и друге примарне функције туризма. Једна, значајна, јесте 
и тзв. конверзацијска функција туризма, која се огледа у чињеници да нека неекономска 
добра, често непроцењиве вредности и уникатна по свом карактеру (културно-историјски 
споменици), укључивањем у туристичку понуду могу се претворити у економска добра. 
Треба додати и да потрошња у одређеном сектору има различите утицаје на БДП, у 
зависноти од локално додате вредности и повезаности са остатком економије. 

У Италији потрошња иностраних туриста од 1 милиона долара генерише 1,4 милиона 
долара БДП-а. Када туристи троше новац у дестинацији, он у потпуности не остаје у 
привреди, јер је одређени део потребан за увоз одређених роба и услуга. То представља 
„цурење“ створене економске вредности. 
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У Италији само 10% туристичке потрошње „исцури“ из економије кроз увоз. Туризам 
је повезан са читавом економијом Италије. Ове везе постоје у ланцу снабдевања 
туристичке индустрије (индиректне везе). 

У том смислу туризам има много користи за остале секторе широм целог спектра 
привреде. Сваки милион долара туристичке потрошње генерише 131.000 долара бруто 
додате вредности у сектору некретнина и 105.000 долара бруто додате вредности стичу 
трговина на велико и мало. Сваки милион долара туристичке потрошње ствара 17 радних 
места (7 директна, 7 индиректна и 3 мултипликована). Просек у привреди износи 12 
радних места на милион долара потрошње. 

Слика 32. Подржани послови на милион долара потрошње по секторима 

 

Пољопривреда 

Рударство 

Хемијска индустрија 

Аутомобилска индустрија 

Комуникације 

Финансијске услуге 

Образовање 

Туризам 

Читава привреда 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL  
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ЗАКЉУЧАК 

 

Савремени туризам је захватио готово све државе света. У многима од њих уважава 
се као могућност остваривања одговарајућих позитивних економских и друштвених 
ефеката, пружањем различитих услуга уз укључивање бројних комплементарних 
делатности. Туризам је посебно важан и многе државе му придају велики значај јер 
запошљава многобројне кадрове и утиче на повећање потрошње локалних и националних 
производа и услуга, који нису оптерећени царинама, транспортним трошковима и других 
појавама и процесима којима је изложена класична међународна трговина. 

Обим и значај међународних туристичких кретања у свету најбоље потврђују бројне 
националне, интеррегионалне, континенталне и светске организације које се, свака из свог 
аспекта, баве унапређењем туризма и другим делатностима које доприносе развоју 
туризма. 

Предвиђа се да ће 2030. године удео оних који као туристи путују у стране државе у 
односу на укупан број светског становништва достићи 14,1%. Такав узлазни тренд неће 
забележити ниједна друга делатност. Када је у питању регионална дистрибуција 
туристичког промета, Европа је по развијености иностраног туризма, исказаног бројем 
туриста и оствареним приходима, одувек на првом месту. Са 50 до 60% светског 
иностраног туристичког промета Европа је готово недостижна за остале континенте. По 
прогнозама стручњака Светске туристичке организације, Европа ће и даље бити 
најпосећенији континент на Земљи. Поред Европе, у међународном туризму истичу се 
подручје Источне Азије и Пацифика и подручје Америке. 

Посматрајући водеће рецептивне туристичке државе у погледу прихода од туризма 
може се закључити да оне имају доминантан утицај на развој међународног туризма у 
свету. Њихово учешће у расподели укупних прихода од међународног туризма износило је 
84,5% у 1998. години односно 79,6% у 1980. години. Значи, у посматраних 18 година, 
значај ове групе држава се повећао. У расподели прихода водећих осам држава (САД, 
Италија, Француска, Шпанија, Велика Британија, Немачка, Кина и Аустрија) је у 
1998.години као и у 1980. години учествовало са 51% у расподели укупних прихода.  

Туризам представља један сложени систем, састављен из већег броја подсистема. 
Битно је разумети да туристичке потребе, не задовољава само једна, већ читав низ 
привредних и непривредних делатности. Савремени туризам, под којим овом приликом 
подразумевамо само туристичка кретања људи изван своје државе, јесте процес велике 
интеграционе моћи и наглашене мултипликативности. У свету је данас у туризму 
запослено више од 260.000.000 људи. Потребе туриста задовољавају се производима и 
услугама које пружају бројне привредне и непривредне делатности у којима се у четири до 
шест нивоа расподељује укупан приход. Ка туризму се усмеравају значајни делови 
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пољопривредне производње и прехрамбене индустрије, произвођачи спортске опреме, 
графичка продукција, саобраћај и саобраћајна средства, конгресни центри, пропаганда, 
дизајн, просторно планирање, део грађевинарства, производња намештаја и угоститељске 
опреме, школске институције.  

На основу анализираних података може се закључити да се туризам јавља као важан 
фактор привредног развоја Италије кроз утицај на друштвени производ и национални 
доходак. Такође, туризам креира широк спектар послова у делатностима које непосредно 
чине његову структуру, али, исто тако, до већег запошљавања долази и у низу других 
делатности и активности које пласирају своје производе и услуге на туристичко тржиште.  

Туризам има велики утицај на развој грађевинаства, индустрије и пољопривреде 
односно остварује индиректни утицај на развој ових привредних делатности. Туризам 
доприноси привредном развоју Италије јер утиче на повећање додате вредности која се 
ствара у делатностима туристичке привреде, креира радна места у туризму, али и у 
привреди и подстиче развој туристичких и нетуристичких делатности.  
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