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Сажетак: Убрзани индустријски и технолошки развој, експанзија туристичких 

кретања и уопште трендови који одликују процес глобализације пооштравају 

конкурентску утакмицу на туристичком тржишту. Зато је потребно 

континуирано праћење стања туристичке привреде и њене конкурентности, како 

кроз имплементацију одговарајућих модела, тако и кроз квантитативне оцјене.  

Овај рад кроз три међусобно повезане секције сублимира теоријски осврт и 

емпиријски значај Портеровог дијаманта конкурентности, модела који има 

широку примјену. Предмет рада односи се  на испитивање степена корелације 

између економске конкурентности анализиране кроз Портеров дијамант 

конкурентности и туристичке конкурентности Босне и Херцеговине.  Циљ рада 

је да се на основу реалних података општег стања туристичке привреде БиХ, да 

композитна квантитативна оцјена. Подаци потребни за рад су прикупљени деск 

методом, уз exel програмску обраду података. Кориштен је метод анализе и 

синтезе, те метод компарације за потребе упоређивања рангова глобалне и 

туристичке конкурентности за одабрани круг земаља. За исту сврху користила 

се статистичка анализа Спирмановог коефицијента корелације ранга, којом се 

настоји утврдити корелативна веза између рангираних података. 

Кључне ријечи: конкурентност, Портеров дијамант конкурентности, Босна и 

Херцеговина. 

 

Abstract: Аccelerated industrial and technological development, the expansion of 

tourism trends and in general the trends that characterize the process of globalization 

harden competition in the tourism market. It is therefore necessary to continuously 

monitor the state of the tourism economy and its competitiveness, both through the 

implementation of appropriate models and through quantitative assessments. This paper, 

through three interrelated sections, sublimates the theoretical reflection and empirical 

significance of Porter's diamond of competitiveness, a model that has wide application. 
The subject of this paper is to examine the degree of correlation between economic 

competitiveness analyzed through the Porter Diamond competitiveness and tourism 

competitiveness of Bosnia and Herzegovina. The aim of the paper is to make a composite 

quantitative assessment on the basis of real data from the general state of the BiH 

tourism industry. The data needed for the work were collected by the desk method, with 

exel program data processing. The method of analysis and synthesis, as well as the 

method of comparison for the needs of comparing the ranking of global and tourist 
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competitiveness for a selected circle of countries, has been used. For the same purpose, 

a statistical analysis of the Spearman coefficient of correlation of rank was used, which 

sought to establish a correlation between the ranged data. 

Keywords: competitiveness, Porters Diamond model of Competitiveness, Bosnia and 

Herzegovina 

 

1. ТЕОРИЈСКИ ОСВРТ НА ФЕНОМЕН КОНКУРЕНТНОСТИ 

 

Са аспекта предузећа феномен конкурентности најчешће се 

дефинише као ривалство, борба између тржишних учесника на 

страни понуде, који настоје уз што мања улагања произвести што 

бољи производ који ће задовољити очекивања купаца и тако 

освојити одређени тржишни сегмент. Међутим, мало другачија 

дефиниција конкурентности може се извести ако је посматрамо на 

нивоу националне привреде, при чему је већина аутора усаглашена 

да је конкурентност националне привреде, односно националних 

привредних грана, уствари "способност неке земље/националног 

сектора да остварује високе стопе раста БДП по глави 

становника/запосленом" (WЕF, 2009) или према дефиницији OECD-

а “способност земље да у слободним и равноправним тржишним 

условима произведе робе и услуге које пролазе тест међународног 

тржишта, уз истовремено задржавање и дугорочно повећање 

реалног дохотка становништва”
2
.  

Прве концептуалне основе конкурентности дали Adam Smit 

(Богатство народа 1776. године) кроз увођење концепта апсолутне 

предности, а касније и David Ricardo кроз увођење концепта 

компаративне предности (1817.год.) при чему се оба концепта 

залажу за извоз и ограничавање увоза како би се стимулисала 

национална конкурентност и запосленост. Истраживање 

компаративних предности у туризму на основу Ricard-овог приступа 

довело је до резултата који указују да „они који имају природне 

ресурсе повећавају релативну или компаративну предност једне 

земље у извозу туристичких услуга” (Du Toit, Fourie, Trew, 2010, 

стр.11). Након њих прве значајне закључке о конкурентности изводи 

Michael Porter (око 1980.год.) кроз концепт националне 

конкурентске предности – Дијамант конкурентности који има 

широку примјену.  

За разлику од дефинисања националне и конкурентности на 

нивоу предузећа, за туристичку конкурентност присутне су нешто 

софистицираније дефиниције.  
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Кунст позивајући се на Murphy-a наводи како је туристичка 

конкурентност изолована од начела транспарентности, инклузи-

вности и ексклузивности па се може одвојено посматрати јер 

представља облик агрегатне понуде састављене од великог броја 

учесника који нуде своје специфичне производе (Kunst, 2009, 

стр.135-136.). Управо тај агрегатни карактер обезбјеђује симулирање 

великог броја туристичких ланаца вриједности који гарантују 

јединствене искуствене моменте туриста. Термин искуствена 

економија, који је први пут објашњен од стране Pina и Gilmora, 

најприје може послужити за објашњење конкурентности у туризму, 

јер дестинације треба да се разликују прије свега у понуди 

висококвалитетних и персонализованих искустава (Pine&Gilmore, 

1999, стр.3).  

Hassan наводи да је туристичка конкурентност “способност 

дестинације да креира и интегрише производе додатне вриједности 

који чувају ресурсну основу, уз истовремено задржавање постојећег 

тржишног положаја у односу на друге дестинације реалног 

конкурентског круга” (Hassan, 2000, стр. 239). 

Ritchi и Crouch наводе да је конкурентност дестинације 

“способност да увећа туристичку потрошњу, да привлачи значајно 

више туриста обезбјеђујући им искуства која их задовољавају и која 

се памте, а све то на профитабилан начин и уз побољшање 

благостања становника и очување природног блага дестинације” 

(Ritchi &Crouch, 2003, стр.11). Дакле, ови аутори инсистирају да 

развој дестинације мора бити одржив, не само економски већ и 

еколошки, културно, социјално и политички.  

Dwyer и Kim анализирају конкурентност са аспекта 

интерактивности свих извора дестинацијске конкурентности, 

односно по њима је та конкурентност циљ за постизање већег нивоа 

конкурентности, тј. националне и регионалне супериорности (Dwyer 

& Кim, 2003, стр.77).  

Mihalič посебно наводи значај еколошке компоненте, која се у 

већини модела јавља као фактор и сугерише на темељитије 

укључивање еколошке детерминанте у модел конкурентности 

дестинације (Mihalič, 2013, стр.615). 

Иако је прошло више од тридесет пет година од креирања 

Дијаманта конкурентности, овај модел и даље интригира научну 

јавност па су  бројни аутори анализирали могућности примјене 

модела на националну економију, или конкретно на туристичку 

дестинацију: Bronsan (2016), Goncalves (2015), Konsolas (2002), Lee 

(2017), Chung (2016), Wu (2017), Mihalič (2013), Stonkiene (2016), 

Wonglimpiyarat (2018), Tsiligiris (2017), Kharub (2017), а под чијим су 



Андријана Мркаић Атељевић 

4  Економски погледи, ISSN 1450-7951 

утицајем донешени и одређени ставови изнијети у овом раду. 

Уважавајући горе наведено, евидентна је потреба за преиспитивањем 

могућности примјене овог модела и на БиХ. 

 

2. ПРИМЈЕНА ПОРТЕРОВОГ ДИЈАМАНТА 

КОНКУРЕНТНОСТИ НА ТУРИЗАМ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

  

Дестинацијска конкурентност се прије свега посматра као 

економски феномен, јер се очекује да једино дестинација која има 

конкурентске предности може остварити профитабилност. 

Дестинације које имају компаративне предности не морају бити 

лидери на тржишту, с обзиром да расположивост атрактивности без 

њихове туристичке валоризације није довољна за конкурентски 

успјех. Другим ријечима, да би успешно конкурисала туристичка 

дестинација мора да понуди туристима већу вриједност од својих 

ривала, а за исте напоре које улажу туристи, или исту вриједност уз 

мањи уложени напор. Конкурентност туристичке дестинације је 

вишедимензионална и манифестује се кроз (Porter,1990, стр.7): 

- економску, на којој се темељи Портеров дијамант 

конкурентности, 
- технолошку, 
- политичку, 
- енвајронменталну (друштвена цијена развоја туризма, 

односно његов утицај на природну средину и деградација 

исте),  
- социо-културну.  
 Дакле, јасно је да конкурентност заиста представља 

динамичан феномен који је под утицајем бројних фактора 

детерминисаних у горе наведене врсте конкурентности туристичке 

дестинације. Такве тенденције дестинације, да кроз синтезу већег 

броја индикатора, повећа ниво своје атрактивности изражавају се 

највише са аспекта економске конкурентности, која диригује развоју 

свих осталих, а представљена је кроз Портеров дијамант 

конкурентности. Портер је увео три кључна појма везана за 

конкурентност: пет сила конкуренције, дијамант конкурентности и 

ланац вриједности. У овом раду нагласак се ставља на 

имплементацију дијаманта конкурентности на туристичку привреду. 

Дијамант конкурентности као економска црта 

конкурентности требао би да подстиче сталне процесе иновација и 

побољшања квалитета, висок ниво продуктивности, те високу 

пословну ефикасност. Чине га четири кључне компоненте које 
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држава својим законским оквирима интегрише и које уколико су 

квалитетно укомпоноване представљају шансе за туристичка 

предузећа (Porter, 2001, стр.19): фактори производње, фактори 

тражње, потпомажући и комплементарни сектори, стратегија, 

структура и ривалство. 

Држава игра велику улогу која својим законским прописима и 

процедуралним мјерама омогућава проширење и лакше дјеловање 

туристичке дјелатности, или пружа различите врсте правних или 

финансијских помоћи терцијарном сектору. Она може преко 

владиног сектора да успоставља већу контролу и мониторинг. На тај 

начин држава ствара веће шансе за развој туристичке дестинације, 

кроз умрежавање свих наведених фактора чиме се ствара 

интегрисани процес као основа за излазак на међународна тржишта. 

За анализирање конкурентности на нивоу дестинације 

најприкладније је користити „дијамант конкурентности“ који 

интеракцијом четири детерминанте дефинише могућности 

остварења конкурентске предности. Слабост било које детерминанте 

лимитира те могућности, док је успјех у остварењу конкурентности 

условљен предностима свих детерминанти које чине дијамант. 

Међутим, у условима репресивне глобализације на чију се страну у 

овом времену „помијера клатно равнотеже“ није лако успоставити 

стабилан раст ових детерминанти конкурентности (Милачић & 

Костић, 2018, стр.8). 

У наставку слиједи анализа могућности примјене 

традиционалног модела националне економске конкурентности – 

Портеровог дијаманта на туристичку индустрију Босне и 

Херцеговине. У сврху конструктивније употребе овог модела за 

анализу туристичке привреде БиХ, прво ће се приступити адаптацији 

података и селекцији према групама фактора који су представљени 

Сликом 1. 

Стратегија је први корак у анализирању дијаманта 

конкурентности, а односи се на дугорочно и планско усмјеравање 

главних развојних процеса туристичке дјелатности БиХ. С обзиром 

да је БиХ држава која је ентитетски подијељена, она има одвојене 

Стратегије туризма за Федерацију и Републику Српску, те Брчко 

дистрикт. Све Стратегије су фокусиране на побољшање квалитета 

туристичког производа, повећање обима туристичког промета, и на 

побољшање услова развоја туризма (Гњато, 2010, стр. 85-91). 

Присутно је правно преструктурирање и усклађивање са 

туристичким политикама Европске уније, која представља генератор 

развоја свих потенцијалних држава чланица, па тако и БиХ. 

Интернационализација туризма и превазилажење затварања туризма 
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у локалне оквире је од круцијалног значаја, као и поправљање имиџа 

БиХ. Ипак као проблем остаје “расцјепканост”  туристичке  

администрације и недостатак јединствене државне туристичке 

политике. 

 

Слика 1.: Портеров дијамант економске конкурентности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Извор: Porter, M. E. (2011). Competitive advantage of nations: creating and sustaining 

superior performance. NewYork: Free Press, p. 231. 

  

 Ако се посматра садашње стање стратегијских оквира на 

нивоу туризма БиХ, с обзиром на специфичну организациону 

структуру државе, закони о туризму, а самим тим и стратегије 

развоја туризма су ентитетски одвојене. Зато постоји Стратегија 

развоја туризма Федерације БиХ 2008-2018. године, док је 

Стратегија развоја туризма Републике Српске предвиђена за период 

2011-2020. године. Постојање ових стратегијских оквира у туризму 

БиХ требало би да олакша трансформацију нашег туризма и понуди 

нове концепте обављања туристичке дјелатности, а од посебног је 

значаја Извозна стратегија за сектор туризма, коју издаје 

Вањскотрговинска комора БиХ (Агенција за промоцију извоза). Ова 

стратегија обједињује кључне елементе ентитетских стратегија 

туризма који су битни за јачање капацитета БиХ на пољу промоције 

извоза. Како би се створила што амбициознија пословна клима која 

погодује развоју туризма, потребно је стратегијске циљеве 

употпунити стратегијским одредницама које афирмишу развој малих 

и средњих предузећа у туризму (мали породични хотели, туристичке 

агенције, ресторани и сл.), ревитализацију и рестаурацију старих 

туристичких објеката, употребу финансијских инструмената ЕУ, 

реструктуисање организационе менаџмент структуре на локалном и 

националном нивоу итд. 

Структура туристичке индустрије БиХ је комплексна с 

обзиром на ентитетску подијељеност и недовољну сарадњу истих. 
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Када је у питању ривалство у туристичком сектору БиХ, за ове 

потребе анализирају се према одабраним параметрима, само блиски 

конкуренти из окружења, двије приморске земље: Хрватска и Црна 

Гора, те Србија. Анализирајући економске индикаторе развоја 

туризма, може се закључити да туризам, као и цјелокупна привреда 

БиХ, има тенденције динамичног раста, али који није резултат 

спровођења структуралних, институционалних и економских 

реформи, већ искључиво резултат страних улагања и подршке из 

фондова ЕУ. 

 

Табела 1.: Анализа туристичких параметара БиХ и окружења 

2016/2017 
 

 

       Држава 

Удио туризма у БДП-у према 

WTTC 2016. 

Бр. ноћења 

(домаћи+страни 

2016) 
Директни 

допринос 

Укупни 

допринос 

БиХ 2.5 % 9.2 % 1.148.530 

Србија 2.3 % 6.7 % 7.533.739 

Црна Гора 11 % 22.1 % 3.521.897 

Хрватска 10.7 % 24.7 %             78.049.852 

Израда аутора према: World travel and tourism council Bosnia and Herzegovina, 

(2016). Travel and tourism economic impact 2016. WTTC, стр.3 

 

 Из горе наведене табеле може се закључити да је укупни 

допринос БДП-у највећи код приморских земаља Хрватске и Црне 

Горе, код којих уствари и доминира туризам у цјелокупној 

привредној структури3. Иако је похвалан тако висок удио туризма, 

може се извести и његова негативна конотација, у смислу да те 

државе имају претјерану зависност од само једне привредне гране. За 

разлику Хрватске и Црне Горе, преостале двије државе не стављају 

туризам као приоритетне гране, па самим тим је и удио у БДП-у 

мањи. Пратећи глобалне трендове у туризму, туристи су жељни 

нових дестинација, и можда управо у томе лежи шанса за БиХ и 

Србију које су пребогате неискориштеним туристичким 

потенцијалима. Битно је напоменути да висок удио туризма има 

позитивне ефекте у смислу што даље генерише раст других 

економских параметара, прије свега запосленост и инвестиције. 

Такође, да се закључити да БиХ у односу на окружење има најмањи 

                                                           
3
 Према извјештају WTTC-a директан допринос туризма економији неке земље 

односи се на интерни трошак у оквиру те индустрије, као и на државни издатак у 

тој области који је директно повезан са туристима. Укупно учешће представља 

индиректне утицаје на економију. Извор: World travel and tourism council Bosnia 

and Herzegovina, (2016).Travel and tourism economic impact 2016. WTTC, стр.3. 
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број ноћења, тако да је циљ између осталог трансформисати 

транзитна кретања туриста кроз БиХ у трајнија, са два или више 

ноћења. 

Фактори производње (ресурси) представљају оне услове 

којима располаже Босна и Херцеговина, односно фактори који 

диктирају развој туризма БиХ. Мисли се прије свега на 

атрактивности антропогеног и природног карактера, чијом 

валоризацијом се постиже њихова туристичка ангажованост. Осим 

тога, ресурсну основу развоја туризма чини инфраструктурна и 

супраструктурна опремљеност дестинације, те квалификованост 

радне снаге, као и технолошко иновативна подршка туризму БиХ. 

Држава БиХ заиста обилује богатством природних и антропогених 

ресурса који нажалост нису довољно валоризовани,  такође ни 

близина емитивним туристичким тржиштима (прије свега приморске 

земље Хрватска и Црна Гора) није довољно искориштена. Ако БиХ и 

приморске земље из окружења покушамо упоредити, то онда треба 

радити са два аспекта. Наиме, поређење атрактивности тих земаља 

базира се на општој анализи приморских атрактивности и с друге 

стране континенталних атрактивности. Приморски аспекти нису 

атрибут БиХ, јер она има само једну обалну линију, која није 

довољно искориштена, за разлику од остале двије земље. 

Посматрајући континентални дио земаља, лако је закључити да БиХ 

има рељефну, биогеографску, архитектонско урбанистичку основу за 

развој зимског и планинског туризма, те културног туризма. Можда 

та неискориштеност ресурсне основе иде у прилог БиХ, јер како 

Куртовић износи неки аналитичари сматрају да су у Хрватској 

нарушени и просторни нормативи по јединици капацитета, због чега 

би требало туристички раст држати под контролом (Куртовић, 2002, 

стр.58). Иста ситуација је и са Црном Гором, у којој такође доминира 

масовни туризам, који знатно оптерећује еколошки баланс земље и 

повећава “бетонизацију” зелених површина, док БиХ и Србија имају 

предиспозиције за одрживи развој посебно планинског, вјерског, 

културног и бањског туризма.  

Такође, као фактор развоја туризма БиХ може послужити 

њена специфичност и мултикултуралност јер оријентално-исламски 

елементи, аустроугарска архитектонска рјешења, те мноштво 

сакрално-вјерских објеката који припадају конститутивним 

народима, само доприносе динамичном расту међународног туризма 

у БиХ. За разлику од БиХ приморске земље из окружења су веома 

сличне осталим приморским земљама Европе по венецијанском 

урбанистичком уређењу, тако да су оне условно речено нешто “већ 
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виђено”, док БиХ (као и Србија) има аутентичност и уникатност 

аустроугарских грађевина. 

Фактори тражње на глобалном туристичком тржишту 

остају непромијењени последњих пар година, тако да је очигледно 

да међународна туристичка кретања настављају позитивни тренд. 

Укупна туристичка кретања у 2016. години износила су 1 милијарду 

и 235 милиона туриста, отприлике 46 милиона (3,9 %) више него у 

2015. години упркос бројним инцидентима који су се десили у 

еминентним туристичким дестинацијама прије свега терористичког 

карактера. Такав позитиван тренд прелива се и на туризам у БиХ, 

која према подацима UNWTO-а за 2016.годину биљежи 777 хиљада 

међународних туристичких посјета, 14.5 % више у односу на 2015. 

годину. Таква кретања туриста омогућила су да међународни 

приходи од туризма у БиХ за 2016. годину буду 709 милиона долара. 

Када су у питању БиХ услови тражње, један од проблема 

представља сезонални карактер туристичке понуде, као и просторна 

концентрисаност БиХ туризма на само одређене дијелове земље. 

Тако на примјер имамо податке за Федерацију БиХ, гдје су 

ноћења туриста за децембар 2016. посматрајући свих десет кантона, 

доминантна била у Кантону Сарајево (48.504), затим Херцеговачко-

неретванском (12.676), а најмање у Западно-херцеговачком кантону 

346 туриста за децембар 2016. године (Федерални завод за 

статистику, 2017, стр 7. Присутно је усмјеравање туристичког 

промета према планинским центрима и великим градовима, а мања 

усмјереност руралним срединама. Такође, проблем сезоналности 

туристичке тражње остаје неријешен као и код већине земаља. 

Хетерогеност тражње у смислу туристичких жеља и потреба је 

умјерена, с обзиром да су туристи концентрисани на посјете истим 

атракцијама. Посматрајући структуру туристичке тражње са аспекта 

ноћења страних туриста, доминирају туристи из Хрватске, а по 

дужини боравка страних туриста доминирају туристи са Кувајта и 

Малте са 3.8 ноћи.  

Потпомажући и комплементарни сектори много доприносе 

коначној оцјени туристичког успјеха наше земље, а ту се прије свега 

мисли на инфраструктуру, приступачност дестинације, људе, 

гостопримство, капитал и предузетништво. Укључивање свих 

комплементарних сектора доприноси развоју туризма, и ствара нове 

димензије и шансе за просперитет БиХ индустрије. Сама 

класификација дјелатности у Босни и Херцеговини, издваја 

деветнаест подручја дјелатности, међу којима туристички контекст 

(директно или индиректно) имају (Агенција за статистику БиХ, 2006, 

стр. 23-54):  



Андријана Мркаић Атељевић 

10  Економски погледи, ISSN 1450-7951 

- “дјелатности пружања смјештаја, те припреме и 

услуживања хране“; 
- “административне и помоћне услужне дјелатности 

(путничке и туристичке агенције)“ и 
- “умјетност, забава и рекреација“ 

Најмјеродавнији су подаци прве групе из класификације 

дјелатности пружања смјештаја, те припреме и услуживања хране јер 

су директно везани за туризам. Према подацима Агенције за 

статистику БиХ у оквиру ове групе у децембру 2017. године је било 

запослено 38.418 хиљада радника, што је око 5,1 % од укупног броја 

запослених у држави (753.202). Међутим нису занемарљиви подаци 

о броју запослених у категорији административне и помоћне 

услужне дјелатности у оквиру које се налазе путничке и туристичке 

агенције, гдје је број запослених у истом периоду био 12.654, а у 

категорији умјетност, забава и рекреација 10.846. Највећи проблем 

се уочава  посматрајући врсте послова унутар наведених група 

дјелатности, који се већим дијелом ослањају на нискоквалификоване 

радне структуре. Школовање стручних излазних профила ове 

дјелатности је присутно, али се проблем јавља приликом њиховог 

запошљавања на послове који не захтијевају стечена знања и 

вјештине. Вујовић анализирајући стање и перспективе људског 

капитала у Републици Србији сугерише на заједничке акције државе, 

приватног сектора и медија, како би се спречила квантитативна и 

квалитативна ерозија људског капитала која је у задње двије 

деценије актуелна у Србији (Вујовић, 2017, стр.131). Оваква 

констатација је оправдано примјенљива и на тржиште радне снаге 

БиХ у сектору туризма, с обзиром да је „одлив мозгова“ увелико 

присутан због неадекватних мјера запошљавања. 

Дијамант конкурентности укључује још два засебна фактора: 

државу и шансу. Ова два фактора односе се на факторе који могу 

осигурати или отежати „плодно тло“ за развој туризма. Не може се 

очекивати да главна улога владе буде стварање конкурентне 

дестинације, већ само стварање услова који олакшавају 

организаторима туристичких активности да унаприједе пословање и 

тако учине дестинацију конкурентнијом.   

 

3. КВАНТИТАТИВНА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПОРТЕРОВОГ 

ДИЈАМАНТА КОНКУРЕНТНОСТИ 

 

Традиционални модел економске конкурентности - Портеров 

дијамант конкурентности има оправдано широку примјену у анализи 

конкурентности туристичких дестинација. Његова употреба своди се 
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прије свега на једну темељну  анализу већ наведених фактора која 

даје само увид у стање унутар неке дестинације. Посебна предност 

овог модела огледа се у анализи потпомажућих сектора који веома 

често буду запостављени. Модел указује на предности удруживања 

свих фактора који директно или индиректно имају утицај на 

туристичку активност, и наглашава да слабост било које групе 

фактора лимитира укупни конкурентски потенцијал дестинације.   

Недостајуће за овај модел је свакако немогућност прецизнијег 

оцјењивања стања конкурентности унутар дестинације, у смислу 

доношења квантитативне оцјене.  Зато је Портер на бази овог модела 

креирао основе Глобалног индекса конкурентности – GCI , којег од 

2004.године редовно издаје Свјетски економски форум. GCI је 

стандардизовани облик анкетирања држава, који се користи у 138 

земаља свијета, конципиран кроз три основна подиндекса 

комбинујући 114 индикатора груписаних у 12 стубова 

конкурентности. БиХ се за период 2017-2018. године према овом 

Извјештају нашла на 107. мјесту са оцјеном 3.8 (GCI, 2017/2018, стр. 

13). 

Поред овог, Свјетски економски форум издаје и Извјештај о 

конкурентности за туризам и путовања – T&TCI који даје јасан 

преглед конкурентских позиција у туризму. Осим што их издаје иста 

институција, ове извјештаје карактерише каузална корелација, гдје 

приоритет и базни карактер има Индекс глобалне конкурентности. 

За истраживање те корелације користиће се у наставку подаци из 

поменутих извјештаја за 2017-2018. годину, за БиХ и блиске земље 

из региона. Да би се прецизније уочила корелација (веза) између 

рангова GCI и T&TCI потребно је помоћу Спирмановог 

коефицијента корелације ранга утврдити постојање и јачину те везе. 

Овај коефецијент се користи како би се утврдило квантитативно 

слагање појава које морају бити нумеричке и рангиране. Подаци се 

за потребе овог истраживања рангирају на основу изворних 

GCI&TTCI рангова, тако да ранг 1 значи прво мјесто или најбољу 

позицију у скупу одабраних држава. У табели испод приказани су 

стварни подаци GCI&TTCI рангова за одабране државе од укупно 

137 држава, а десно од њих и међусобно рангирање девет 

анализираних држава (Rx,Ry). Формула за Спирманов коефицијент 

корелације ранга је (Марјановић, Михаиловић, Спасић, 2016, стр. 

66):  

 

𝑟𝑠 = 1 −
6 ∗  𝑑2

𝑁 ∗ (𝑁2 − 1)
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гдје је: rs- Спирманов коефицијент корелације ранга; d
2
- разлика 

између парова рангова, при чему је d= Rx-Ry; Rx- ранг GCI; Ry- ранг 

TTCI; N-узорак. 

 

Табела 2.: Спирманов коефицијент корелације за рангове GCI и 

T&TCI 

Држава 

Ранг 

GCI 

(n/137) 

Ранг 

GCI-                  

Rx 

Ранг 

TTCI 

(n/136) 

Ранг 

TTCI

- 

Ry 

Разлика 

рангова 

d (Rx-Ry) 

Квадрати 

разлика 

рангова d
2 

Албанија 75 6 98 8 -2 4 

Хрватска 74 5 32 1 4 16 

Црна Гора 77 7 72 6 1 1 

Србија 78 8 95 7 1 1 

БиХ 103 9 113 9 0 0 

Словенија 48 1 41 2 -1 1 

Румунија 68 4 68 5 -1 1 

Бугарска 49 2 45 3 -1 1 

Мађарска 60 3 49 4 -1 1 

 Σ 26 

 

Извор: http://www3.weforum.org 

 

Разлика између парова рангова обиљежава се са d = (Rx-Ry) , 

на основу које се добија Σ d
2
, односно збир квадрата разлика између 

рангова који се примјењује у формули за прорачун Спирмановог 

коефицијента. Тако добијамо једначину: 𝑟𝑠 = 1 −
6∗𝛴𝑑2   

𝑁3−𝑁
, односно  

𝑟𝑠 =1−
6∗26

93−9
= 0,7833333. 

С обзиром да се Спирманов коефицијент креће од  -1 до 1, 

позитиван тип корелације говори да појаве имају директне, 

истосмјерне варијације, када једна расте и друга расте, и обратно, а 

његова величина од 0,783333 је средње близу 1, па се закључује да је 

присутна средње јака, растућа (позитивна) монотона корелација.  

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Транзиционе промјене захтијевају од држава реформисање 

цјелокупног система, политичког и економског. С обзиром да је 

Босна и Херцеговина учесница рата који се дешавао деведесетих 

година XX вијека, то је оставило посљедице на њен економски, 

политчки и друштвени развој, па самим тим и туристичка дјелатност 

дуго времена није могла бити приоритетна тачка развоја. 

Интеракција детерминанти Портеровог дијаманта на примјеру Босне 

http://www3.weforum.org/
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и Херцеговине није на алармантном нивоу, али је испуњеност 

стратегијских оквира упитна. Потребна је доста већа ангажованост 

координационо-контролних тијела који ће пратити испуњеност 

циљева датих кроз стратегије. Децентрализованост политичког 

система БиХ такође отежава јединствене законске нормативе за 

развој туризма. Услови производних фактора уз адекватне мјере 

заштите и адаптације на савремене захтијеве тражње су неопходни 

како би туристички систем био што продуктивнији. 

Анализа Портеровог дијаманта за БиХ резултирала је 

закључцима да туристичка привреда БиХ нема стабилне и 

јединствене стратегијске оквире који одређују правац развоја, те да 

се због процеса реформисања и интегрисања у Европску унију, 

акценат дуго времена стављао на општа правно-економска питања, 

са занемаривањем туризма. Међутим, статистичка анализа изложена 

у овом раду наводи  на закључак да је од великог значаја унапређење 

и тих правно – економских питања, уколико она воде јачању 

економске  конкурентности, која је у уској корелативној вези са 

туристичком конкурентношћу.  

Тестирање корелације економске конкурентности (Портеров 

дијамант) и туристичке конкурентности указује на постојање 

истосмјерних варијација и позитивне везе између појава.  

Из напријед наведене табеле закључује се да Босна и 

Херцеговина и Србија имају лошији ранг за туристичку 

конкурентност него за глобалну која мјери микро и макроекономске 

оквире. За разлику од њих, Хрватска има знатно бољу туристичку 

конкурентност, а Црна Гора има приближно једнаке рангове 

туристичке и глобалне конкурентности. Детаљним прегледом T&TCI 

извјештаја може се сагледати које су критичне тачке развоја туризма 

у Босни и Херцеговини.  
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