
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОГРАФИЈУ 

 

 

 

 

 

Економски аспекти туристичких 

потенцијала Уругваја 

- Мастер рад - 

 

 

 

 

 

Ментор: Студент: 

Проф. др Видоје Стефановић Попадић Весна 298 

                                                                            

 

 

 

 

 

Ниш, 2017. 



 

ПРИРОДНO - MАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

НИШ 

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА 

Редни број, РБР:  

Идентификациони број, ИБР:  

Тип документације, ТД: монографска 

Тип записа, ТЗ: текстуални  /  графички 

Врста рада, ВР: мастер рад 

Аутор, АУ: Весна Попадић 

Ментор, МН: Видоје Стефановић 

Наслов рада, НР: 
Економски аспекти туристичких потенцијала Уругваја 

Језик публикације, ЈП: српски 

Језик извода, ЈИ: енглески 

Земља публиковања, ЗП: Р. Србија 

Уже географско подручје, УГП: Р. Србија 

Година, ГО: 2017. 

Издавач, ИЗ: ауторски репринт 

Место и адреса, МА: Ниш, Вишеградска 33. 

Физички опис рада, ФО: 
(поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога) 

34 стр.; граф. прикази 

Научна област, НО: географија 

Научна дисциплина, НД: економика туризма 

Предметна одредница/Кључне речи, ПО: Уругвај, туризам, економски аспекти 

УДК 338.48(899) 

Чува се, ЧУ: библиотека 

Важна напомена, ВН:  

Извод, ИЗ: Основни циљ рада је представити и описати основне 
карактеристике развоја туризма у Уругвају као и 
навести значај који туризам има за уругвајску 
економију као и друштво у целини.  

Датум прихватања теме, ДП: 
 

Датум одбране, ДО: 

 
 Чланови комисије, КО: Председник:  

 Члан:  

 Члан, ментор:  



 

ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

НИШ 

KEY WORDS DOCUMENTATION 

Accession number, ANO:  

Identification number, INO:  

Document type, DT: monograph 

Type of record, TR: textual / graphic 

Contents code, CC: Masters degree thesis 

Author, AU: Vesna Popadić 

Mentor, MN: Vidoje Stefanović 

Title, TI: 

Economic aspects of Uruguay touristic potential 

Language of text, LT: Serbian 

Language of abstract, LA: English 

Country of publication, CP: Republic of Serbia 

Locality of publication, LP: Serbia 

Publication year, PY: 2017 

Publisher, PB: author’s reprint 

Publication place, PP: Niš, Višegradska 33. 

Physical description, PD: 
(chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes) 

34 p.; graphic representations  

Scientific field, SF: geography 

Scientific discipline, SD: tourism economics 

Subject/Key words, S/KW: Uruguay, tourism, economic aspects 

UC 338.48(899) 

 

 Holding data, HD: library 

Note, N:  

Abstract, AB: The purpose of the thesis is to present and describe main 
characteristics of tourism in Uruguay and show the 
significance it has for its society and economics.  
 

Accepted by the Scientific Board on, ASB:  

Defended on, DE:  

Defended Board, DB: President:  

 Member:  

 Member, Mentor:  



Садржај 

Увод ........................................................................................................................................... 3 

Географски положај ................................................................................................................. 1 

Природне туристичке вредности Уругваја ............................................................................ 2 

Геоморфолошке карактеристике ........................................................................................ 2 

Клима ..................................................................................................................................... 2 

Хидрографија ........................................................................................................................ 3 

Земљиште, биљни и животињски свет ............................................................................... 4 

Друштвено – географске карактеристике .............................................................................. 6 

Историја ................................................................................................................................ 6 

Становништво ....................................................................................................................... 7 

Привредне карактеристике .................................................................................................. 9 

Меркосур ............................................................................................................................... 9 

Пољопривреда, риболов и шумарство ............................................................................. 10 

Енергетика и рударство ..................................................................................................... 11 

Индустрија .......................................................................................................................... 11 

Регионална подела ................................................................................................................. 11 

Перспективе развоја туризма ................................................................................................ 12 

Туристички промет и смештајни капацитети ..................................................................... 13 

Утицај туризма на економију Уругваја ............................................................................... 14 

Приморски туризам ............................................................................................................... 16 

Пунта дел Есте (Punta del Este) ......................................................................................... 16 

Пириаполис (Piriapolis) ...................................................................................................... 18 

Коста дел Оро (Costa del Oro) ........................................................................................... 18 

Коста де Роша (Costa de Rocha) ........................................................................................ 19 

Градски туризам ..................................................................................................................... 19 

Монтевидео ......................................................................................................................... 19 

Колонија дел Сакраменто .................................................................................................. 20 

Бањски туризам ...................................................................................................................... 21 

Екотуризам ............................................................................................................................. 22 

Крузинг туризам ..................................................................................................................... 24 

Социјални туризам ................................................................................................................. 24 

SWOT анализа ........................................................................................................................ 25 



Закључак ................................................................................................................................. 27 

Литература .............................................................................................................................. 28 

БИОГРАФИЈА........................................................................................................................ 29 

  



3 
 

Увод 

Уругвај се простире на 176,215 km² у Јужној Америци између Бразила и 

Аргентине. Излази на Атлантски океан и залив Рио де ла Плата. Једна је од политички 

најстабилнијих земаља у Јужној Америци и због те чињенице је добила назив 

,,Швајцарска Јужне Америке“.  

Тема овог рада су економски аспекти туристичких потенцијала Уругваја. Рад је 

тематски подељен на три дела. У првом делу обрађиваће се природно-географске 

карактеристике и то: географски положај, геолошке карактеристике, клима, 

хидрографијa, биљни и животињски свет 

У другом делу рада биће речи о њеној историји и путу који је прешла од 

сиромашне и безвредне шпанске колоније до једне од привредно најразвијенијих 

земаља Јужне Америке, о њеном становништву , привреди и регионалним поделама. 

У трећем делу обрађиваће се њени туристички потенцијали и утицај који 

туризам има на економију земље. Иако по површини релативно мала у односу на 

остале земље континента Уругвај има сразмерно са површином територије богате 

природне и културне ресурсе. Упркос томе она остаје у сенци њених суседа Бразила и 

Аргентине. Због свега тога Уругвај има огромних потенцијала за развој више врста 

туризма и уз одговарајућа улагања у приватном и државном сектору би могла да 

постане једна од водећих туристичких дестинација Јужне Америке. 
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Географски положај 

 

   Оријентална република Уругвај (La republica oriental del Uruguay), како гласи 

њен пун назив је држава на југоистоку Јужне Америке. Протеже се од 33°00'00" ЈГШ 

до 56°00'00" ЗГД. На северу и истоку се граничи са Бразилом (држава Рио Гранде дел 

Сур) а на западу са Аргентином (провинција Ентре Риос). На југу је залив Рио де ла 

Плата а на истоку излази на Атлантски океан.  

 

Слика бр.1: Физичко-географска карта 

Извор: http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/samerica/uy.htm 

 

 

               Граница са Аргентином је река Уругвај а са Бразилом река Куареим. 

Површина Уругваја износи 176,215 km². Дужина граница износи 1564 km док је 

дужина обале 660 km. Уругвај поседује острва у реци Уругвај као и пар острва у 

Атлантском океану. Главни град је Монтевидео  а службени језик шпански.Има веома 

повољан положај захваљујући чињеници да се налази између две привредно 

најразвијеније државе континента Аргентине и Бразила. Уругвај има спорове са 

Бразилом око две територије познате као Бразилска острва и Ринкон де Антигуас чија 

је површина 320 km². 

             За разлику од осталих земаља Јужне Америке Уругвај нема ненасељених и 

изолованих региона. Више од 90% земљишта је плодно и користи се у пољопривредне 

сврхе. Нема планина,пустиња или непроходних терена који би отежали саобраћај. 

Добра путна мрежа повезује Монтевидео са скоро свим већим градовима у земљи као и 

суседним земљама Аргентином и Бразилом. 

http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/samerica/uy.htm
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Природне туристичке вредности Уругваја 

Геоморфолошке карактеристике 

            Рељеф Уругваја је изузетно хомоген и представља прелазну зону између пампе 

и Бразилског штита.Тако да се у јужном делу налазе пампе док су у северном делу 

остаци Бразилског платоа. У Уругвају разликујемо две велике структурне области 

1. Равнице 

2. Висоравни 

            Равнице су настале акумулацијом речних седимената,нарочито оних из реке 

Уругвај док висоравни представљају остатке некадашњих Кордиљера који су данас у 

потпуности еродовани. 

          Уругвај се налази у југоисточном делу Јужне Америке на северној страни залива 

Ла Плата. Углавном равна и брежуљкаста земља полако се уздиже од 50-100 km 

широке обалне равнице на Атлантском океану и залива Ла Плате према 

унутрашњости.Ту преовладавају благо таласасти и високи брежуљци (100-130 m).На 

југу и југоистоку изграђени су од старих кристаластих шкриљаца и гранита Бразилског 

штита а највиши су на планини Кучиља Гранде (врх Sero de las Animas 501 m). 

           Са њихове друге стране пружа се широка долина Рио Негра. На северозападу 

површина је изграђена од мезозојских пешчара и млађих базалта на којима се налазе 

широки платои оивичени изразитим до 100 m високим структурним степеницама.У 

доњем току реке Уругвај и око залива Ла Плата простире се око 100-120 km широка 

равница изграђена од иловасто-пешчаних речних наноса и леса
1
 

Клима 

                Клима је умерена са топлим летима и благим зимама.Налази се у источној 

зони континента на прелазу између тропске климе на северу и умерене на југу. Клима 

је под утицајем антициклона са Јужног Атлантика,интертропске прелазне зоне и 

поларног ваздуха са југа.Један од фактора који утичу на климу Уругваја су између 

осталог и ниска надморска висина која дозвољава слободну циркулацију ваздуха преко 

целе територије као и утицај морских струја,топле Бразилске и хладне са Малвина.За 

лета су значајни дуги периоди топлог ваздуха док се зими на југу јављају продори 

хладног ваздуха због чега температуре спадају на испод 0 °С. 

 

                                                           
1
 Натек Карел, Мариета(2000.): Енциклппедија држава света,Омладинска коига Бепград 
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Слика 2. Просечна температура ваздуха у Монтевидеу по месецима 

Извор: https://weatherspark.com 

 Падавине су распоређене преко читаве године а повећавају се од југа 

(900-1000 mm) према северу (1300 mm). Најмања количина падавина се излучи у 

децембру (107 mm) док је највлажнији месец октобар (776 mm) 

 

          Четири годишња доба су јасно изражена.Средња годишња температура у пролеће 

износи 17 °С, лети 25 °С,јесен 18°С а зими се креће од -2 do -3 °С. Ветрови који 

доминирају у овом подручју су тропски и влажни са севера и суви и хладни са југа који 

долазе са подручја Аргентинских степа. 

 

Хидрографија 

                Хидрографска мрежа је од великог значаја. Реке Уругваја имају врло 

неправилан пад због чега нису ретке поплаве. Бројне реке и водотоци наводњавају 

земљиште чинећи га увек влажним и плодним. Уругвај одликује врло разграната и 

густа хидрографска мрежа.Сви токови су нагнути ка Атлантском океану. Четири 

најважнија речна слива су: 

1. слив реке Уругвај на западу 

2. слив Рио Негра у централном делу 

3. слив Рио де ла Плате на југу 

4. Лагуна Мерин 

 Река Уругвај извире у Бразилу, протиче кроз Аргентину и састаје се са Рио де 

ла Платом. Користи се као путни правац према суседним земљама. Можемо да је 

поделимо на две падине: западну и централну коју раздваја побрђе Кучиља де Хаедо. 

Највеће притоке реке Уругвај су: Куареим, Арапеј и Дајман. 



4 
 

  Река Рио Негро се налази између побрђа Кучиља Гранде на истоку и Кучиља 

де Хаедо на западу. Највеће десне притоке су: Такуарембо, Сан Луис на граници са 

Бразилом и Мало. Најважнија лева притока је река Ји. На њеном току формирају се 

бројна вештачка језера која служе за наводњавање и производњу електричне енергије. 

Рио де ла Плата је једна од највећих и најважнијих река у Уругвају. Састаје се са 

реком Уругвај и заједно чине залив Рио де ла Плата. Њен слив чине реке са кратким, 

спорим и нерегуларним токо Најважније притоке су Санта Лусија и Сан Хозе. 

 Лагуна Мерин се налази на истоку земље. Ограничена је на западу побрђем 

Кучиља Гранде док је на истоку Атлантски океан. Њене најважније притоке су реке 

Јамарон, Такуари, Олиман и Сан Луис. Лагуна Мерин нема директан излаз на 

Атлантски океан али се може доћи преко лагуне Патош. Поред Лагуне Мерин 

најзначајније су: Лагуна Негра, Лагуна Кастиљос, Лагуна Роша, Лагуна Гарзон и 

Лагуна Хосе Игнасио. 

 
 

Слика 3. Хидрографска карта Уругваја 

Извор: http://geografiaparatodos-ad.blogspot.rs/2016/05/mapa-hisrografico-de-uruguay.html 

 

Земљиште, биљни и животињски свет 

             На млађим речним наносима и обалним равницама се простиру плодна 

земљишта док су у другим деловима заступљене пешчаре и иловаста земљишта. 

Високе травнате површине или пампе су некада прекривале већи део територије 

Уругваја да би их данас заменили пашњаци. Природна вегетација у унутрашњости 

земље је била суптропска зимзелена шума која је данас већим делом искрчена. Шуме 

чине 5% од укупне територије и простиру се углавном око већих речних токова. 

Шумска пространства се налазе на северу и југу земље. Флора и фауна је разноврснија 

у шумама на северу земље због утицаја тропске климе из Бразила. На обали 

http://geografiaparatodos-ad.blogspot.rs/2016/05/mapa-hisrografico-de-uruguay.html
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Атлантског океана преовлађује макија са типичним средоземним биљним врстама као 

што су маслина, ловор и смоква. 

            Флора Уругваја обухвата око 2500 врста подељених у 150 фамилија. Постојање 

флористичких зона одређено је вештачким наводњавањем а недостатак истог доводи 

тога да већи део територије Уругваја чине пашњаци што самим тим условљава развој 

сточарства. 

Близу границе са Бразилом, у административној покрајини Роша налази се шума 

омбуа. Омбу је највеће дрво на свету и припада аутохтоној флори Уругваја. Поред 

омбуа карактеристичне су и шуме еукалиптуса донетог из Аустралије и приморског 

бора. Корално дрво или Ceibo са карактеристичним цветом корално црвене боје је 

распрострањено у унутрашњости и представља национални цвет Уругваја. 

 

       Слика 4. Корално дрво  

Извор: https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay#Flora 

 

Крупнији сисари који су некада били карактеристични за ову област су нестали. 

Понекад  се у унутрашњости могу видети пуме и јагуари. Од мањих сисара се могу 

видети јелен, лисица, армадило и капибара највећи глодар на свету. Уругвај има богату 

орнитофауну која обухвата више од 450 врста. Карактеристичне птице су нанду јужни 

вивак и црноврати лабуд. Као последица богате орнитофауне посматрање птица је 

постало изразито популаран вид екотуризма.       

 
      Слика 5. Капибара и армадило 

Извор: https://es.wikipedia.org/ 
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              Уругвај има више од 400 врста рептила од којих је већина безопасна по човека. 

Међу њима се истичи различите врсте гуштера и корњача од којих су најпознатији 

црно-бели Тегу  гуштер и Мороко корњача. Змије отровнице су карактеристичне за 

северни део земље. 

            У Уругвају се налази друга највећа на свету колонија морских лавова. Највећи 

део се налази на Isla de Lobos острву недалеко од града Пунта дел Есте 

Друштвено – географске карактеристике 

Историја 

         Име Уругвај потиче из језика Гуаранија и значи ,, река обојених птица”. Пре 

доласка шпанских освајача на простору Уругваја живели су бројни индијански народи 

између осталог и Гуарани и ратоборни Чаруи који су спречили рану колонизацију ових 

простора. 

         Уругвај су први открили Шпанци и то 1516. када се Хуан Дијаз де Солис искрцао 

у заливу Рио де ла Плата. Међутим због мањка вредних рудних налазишта као и јаког 

отпора староседелаца њихово насељавање је почело тек у XVII веку. Године 1680. 

Португалци оснивају прво насеље Колонију дел Сакраменто. Као одговор на то 

Шпанци оснивају Монтевидео и до краја XVIII века насељавају већи део Уругваја. 

Године 1776. Уругвај је прикључен поткраљевини Рио де ла Плата. 

            У XIX веку ничу покрети за независност целе Јужне Америке. Године 1811. 

генерал Хосе Гервасио Артигас заједно са револуционарима из Буенос Ајреса почиње 

борбу за независни Уругвај. У бици код Лас Пиедраса побеђује Шпанију. Шпанска 

војска и власт су избачене из Монтевидеа 1814. док је национална влада формирана 

наредне године. Новонасталу територију Уругваја су желеле да присвоје и Бразил и 

Аргентина. Шест година касније Бразил анектира територију Уругваја. Године 1825. 

почиње побуна против бразилске власти која на крају доводи до проглашења коначне 

независности 1828. Први устав је донешен 1830. 

           Након стицања независности у политичком животу Уругваја издвајају се две 

фракције конзервативци (бланкоси или бели) и либерали (колорадоси или обојени). 

Независност је била праћена тензијама и сукобима између двеју страна који су довели 

и до грађанског рата. Рат је трајао од 1839. до 1851. Након грађанског рата Уругвај је 

заједно са Бразилом и Аргентином учествовао у рату против Парагваја од 1865. до 

1870. 

           Период од 1865. до 1956. је остао обележен по владавини либерала. Један од 

њихових представника Хосе Батље Ордоњез остаће упамћен по првим демократским 

изборима, економском и социјалном напретку државе. 

          Крајем 50- тих година XX века долази до смањења потражње за пољопривредним 

производима што је довело до пада животног стандарда становништа. Одржавају се 
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велики студентски и раднички протести. Године 1973. војска укида конгрес и 

успоставља цивилно – војни режим или диктатуру. Диктатура је трајала до 1985.  

                   Овај историјски период биће упамћен и по Покрету националног 

ослобођења, уругвајској левичарској терористичкој организацији познатијој као 

Тупамарос. Име је добила по индијанском вођи Тупаку Амару који је дигао велики 

устанак у поткраљевини Перу. У почетку су њихове акције биле усмерене на пљачке 

банака, складишта оружја и хране које су делили најугроженијим грађанима. Касније 

су прешли на отмице страних дипломата и службеника. Један од најпознатијих чланова 

те организације био је и бивши уругвајски председник Хосе Мухика који је период 

диктатуре провео као политички затвореник заједно са осталим вођама те 

организације. 

                  Током већег дела историје Уругваја на власти су се смењивали либерали и 

конзервативци. Међутим на изборима 2004. по први пут побеђује коалиција 

левичарских странака на челу са Табаре Васкезом. Пет година касније, кандидат 

Широког фронта и бивши Тупамарос Хозе Мухика односи победу на председничким 

изборима. За време његовог мандата легализовани су марихуана, абортус и истополни 

бракови 

Становништво 

           Према попису из 2011. Уругвај има 3 286 314. становника и густину 

насељености од 19 становника по km². Иако је наизглед ниска, она је највиша у односу 

на остале земље у региону. Скоро 88 % становништва су потомци европских 

досељеника, углавном Шпанаца. Четвртина становништва је италијанског порекла. 

Индијанско становништво је готово истребљено током XIX века. Постоји мали 

проценат местика и црног становништва што све укупно износи 12 %. 

Табела 1. Расни састав становништва. Извор: https://es.wikipedia.org/ 

Раса % 

Бело становништво 88% 

Црно становништво 4.6% 

Домородачко становништво 2.4% 

Остали 4.1% 

Азијати 0.2% 

         

Становништво је урбано упркос томе што се углавном бави узгајањем стоке. 

Око 50% становника живи у Монтевидеу а остатак поред атлантске обале. Уругвај има 

велику стопу писмености, највећу у Јужној Америци. 

Стопа раста становника је нижа него у осталим земљама Јужне Америке. Највећи 

проценат становника је у средњим годинама због ниске стопе наталитета и велике 

стопе миграција, посебно међу млађом популацијом. Четвртина популације је млађа од 

15 година док је шестина старија од 60. 

Уругвај је секуларан што значи да су црква и религија званично одвојене. Према 

последњем попису католици чине 45.7% становништва, 9% чине припадници других 
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хришћанских деноминација, 0.6%  чине анимисти или умбадисти (афро-бразилски 

култ) док Јевреји чине 0.4%. Око 38% се изјаснило као верујуће али без припадности 

ниједној религији, док 14% чине атеисти и агностици.Уругвај је типична имигрантска 

земља. Поред миграције Шпанаца у колонијалном добу Уругвај је наставио да прима 

велику количину имиграната од своје незавнисности до краја XIX века. У првој 

трећини XX века се настављају миграције како из Европе тако и из суседних земаља. 

Од 1932. Уругвај је као последицу велике економске кризе затворио границе. Што се 

тиче миграција из Уругваја оне су усмерене ка Аргентини, Бразилу, Шпанији, САД и 

Италији. 

Службени језик је шпански. Уругвајски дијалект је специфичан по томе што 

представља мешавину шпанског и италијанског језика. Сличан је случај и у суседној 

Аргентини. Други најраспрострањенији језик је португалски који се говору у северним 

регионима, близу границе са Бразилом. Португалски говори 15% становништва. 

Енглески се користи у пословном свету. 

Уругвај се састоји од 19 административних територија: 

1. Артигас (Artigas) 

2. Канелонес (Canelones) 

3. Серо Ларго (Cerro Largo) 

4. Колонија (Colonia) 

5. Дуразно (Durazno) 

6. Флорес (Flores) 

7. Флорида (Florida) 

8. Лавалеха (Lavalleja) 

9. Малдонадо (Maldonado) 

10. Монтевидео (Montevideo) 

11. Пајсанду (Paysandú) 

12. Рио Негро (Río Negro) 

13. Ривера ( Rivera) 

14. Роша (Rocha) 

15. Салто (Salto) 

16. Сан Хозе (San José) 

17. Сориано (Soriano) 

18. Такуарембо (Tacuarembó) 

19. Треинта и Трес (Treinta y Tres) 
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Слика 6. Административне територије Уругваја 

Извор: https://www.thinglink.com/scene/628928159567314946 

Привредне карактеристике 

 Упркос скромним природним ресурсима Уругвај је једна од најразвијених 

држава Јужне Америке са високим животним стандардом и малим социјалним 

разликама. Деведесетих година прошлог века остварује раст привреде захваљујући 

приватизацији огромног државног сектора и почетка деловања заједничког тржишта 

Меркосур. Последњих година се све више повећава зависност Уругвајске привреде од 

Аргентинске и Бразилске. Уругвај је почетком XXI века искусио велику економску 

кризу која је дошла као последица економске кризе у Аргентини. Грађани Аргентине 

су масовно почели да повлаче новац из Уругвајских банака што је довело до пада 

вредности пезоса и банкарске кризе. Дошло је до раста незапосленост, инфлације а 

спољашњи дуг се дуплирао. Интервенцијом ММФ-а успели су да санирају штету и две 

године касније успели да изађу из кризе.Традиционално најважнија делатност је 

пољопривреда а од ње зависи и индустрија. Већина непољопривредне активности је 

концентрисана у широј околини Монтевидеа. 

Меркосур  
Меркосур (Mercado Comun del Sur) je политичка и привредна организација коју 

чине Аргентина, Бразил, Парагвај и Уругвај. Основана је 1991. Потписивањем 

споразума у Асунсиону. Споразум је три године касније ревидиран у Оуру Прету. 

Порекло ове организације датира још из 1983. када су председници Аргентине и 

Бразила потписали споразум о економској сарадњи. Меркосуру се касније прикључују 

и Боливија,Чиле, Колумбија, Еквадор, Перу, Гвајана и Суринам. Председници земаља 

оснивача 2006. су одбрили чланство Венецуеле да би га 2017. суспендовали због 

употребе силе приликом протеста грађана. Мексико и Нови Зеланд учествују као 

земље посматрачи. Главни циљ Меркосура је промоција слободне трговине као и 



10 
 

слободног протока људи и добара. Званични језици су шпански, португалски и гвајани. 

Седиште Меркосура је у Монтевидеу. 

 
Слика 7. Земље чланице организације Меркосур. 

Извор: https://www.fotolia.com/id/120792610 

 

Пољопривреда, риболов и шумарство 

Пољопривреда је главна привредна грана у којој доминира сточарство. 

Преовлађују крупна пољопривредна газдинства са преко 1000 ha земље. Скоро 75% 

земљишног фонда чине ливаде и пашњаци који првенствено служе за узгајање стоке. 

Умерена клима са малим температурним варијацијама као и равномеран годишњи 

распоред падавина  омогућују узгајање стоке током целе године. Сточарство је 

екстензивно. Уругвај је на другом месту у Јужној Америци по извозу говеђег меса. 

Ратарство има другоразредни значај и не задовољава домаћу потрошњу. Свега 

7% земљишног фонда се користи. Највише се узгајају пшеница, сунцокрет лан пиринач 

соја и шећерна репа. У јужним административним покрајинама развијено је 

виноградарство док се у северним близу границе са Бразилом и јачим утицајем 

суптропске климе узгајају агруми
2
. 

Комерцијални риболов је у развоју још од 70-тих година прошлог века. 

Национална флота је према интернационалним стандардима мала. Упркос томе скоро 

половина улова се извози. Највеће луке су Монтевидео, Пириаполис, Пунта дел Есте. 

Уругвај има 1.292.000 хектара шума . Од тога је 50.000 хектара пошумљавано у 

последњој деценији XX века. Гаје се претежно еукалиптуси и борови. 

                                                           
2
Ћосић М. (2013): ,,Економски аспекти туризма”, Висока туристичка школа струковних студија Београд, 

Београд 
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Енергетика и рударство 

Уругвај нема сопствене изворе необновљиве енерије. До пре десетинак година 

Уругвај је увозио земни гас који је био допреман гасоводима из Аргентине. Данас 

готово 95% електричне енерије и 55% укупне енергије долази из обновљивих извора 

енерије, хидроелектрана, и ветропаркова што је довело до јефтиније електричне 

енергије. Уругвај има три хидроелектране на реци Рио Негро и једну на реци Уругвај 

коју дели са Аргентином. Последњих година се све више улаже у енергију биомасе и 

изградњу соларних електрана како би у будућности заменили све необновљиве изворе. 

Рудно богатство је слабо изражено. Експлоатишу се берил, аметист у 

административној покраини Артигас. У Ривери се експлоатише злато и гвожђе, у 

Колонији бакар, цинк и талк . 

Индустрија 

Уругвај нема јаку индустрију. Она је уско повезана са пољопривредом и заснива  

се на домаћим сировинама. Најразвијенија је прехрамбена индустрија која се бави 

прерадом пољопривредних производа за своје тржиште и извоз. Следе текстилна, 

кожарска и машинска индустрија. Највећи део индустријских постројења се налази у 

околини Монтевидеа. 

Регионална подела  

Ако посматрамо традиционалну регионалну поделу Уругвај можемо да 

поделимо на северни и јужни регион које дели река Рио Негро. Новија регионална 

подела је нешто комплекснија пошто издваја трећи, источни регион који се пружа 

источно од планине Кучиља Гранде. По новој регионалној подели северни регион је 

подељен на два мања  централно-северни и северозападни које дели планина Кучиља 

де Хаедо. Река Уругвај такође дели јужни регион на југозападни и централно-јужни. 

Северозападни регион обухвата подручја административних покрајина Артигас, 

Салто, Пајсанду и Рио Негро. Површина износи 49.250 km и има 357.302 становника. 

Простире се од планине Кучиља де Хаедо на истоку до реке Уругвај на западу и од 

границе са Бразилом на северу до реке Рио Негро на југу. Познатији је као и планински 

регион иако планине заузимају само његов мањи део. Један је од најважнијих 

индустријских региона у земљи 

Централно-северни регион обухвата подруја административних покрајина 

Ривера и Такуарембо. Простире се на површини од 24.808 km и има 183.894 

становника. Простире се између планине Кучиља де Хаедо на западу до реке Рио 

Негро на истоку и Санта Ане на северу до језера на реци Рио Негро на југу. У региону 

је претежно развијено сточарство и нешто мање ратарство у долини реке Такуарембо. 

На овим просторима се гаји пиринач. 

Источни регион обухвата административне покрајине Серо Ларго, Треинта и 

Трес, Лаваљеха, Роша и Малдонадо. Простире се на површини од 47.535 km и има 

390.495 становника. Простире се од планине Кучиља Гранде на западу све до 
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Атлантске обале и Лагуне Мерин на истоку. На северу је граница река Јамарон док је 

на југу залив Рио де ла Плата. Развијено је сточарство пољопривреда и прерађивачка 

индустрија. У покрајинама Лаваљеха и Малдонадо се узгајају житарице док је на обали 

Атлантског океана као и заливу Рио де ла Плата развијен туризам. 

Централно-јужни регион обухвата административне покрајине Дуразно, 

Флорес, Флорида, Сан Хозе, Канелонес и Монтевидео. Простире се на површини од 37. 

262 km и има 2.027.266 становника. Простире се од реке Рио Негро на северу до залива 

Рио де ла Плата на југу и од Кучиља Гранде на истоку до Кањона Горда на западу 

Југозападни регион обухвата подручја административних покрајина Сориано и 

Колонија. Простире се на површини од 15.144 km и има 202.529 становника Простире 

се од Рио Негра на северу до Рио де ла Плате на југу. Западна граница је река Уругвај 

док је источна Кањон Горда. 

Перспективе развоја туризма 

Последњих неколико година сектор услуга има  све већи удео у привреди 

Уругваја. Иако Уругвај није једна од водећих туристичких дестинација у Јужној 

Америци, Туризам Јужне Америке, нарочито Бразила и Аргентине утиче на туристичку 

индустрију Уругваја. Занимљив је однос између броја становника и броја доласка 

иностраних туриста. Уругвај је 2016. Примио 3.3 милиона становника што донегде 

одговара укупном броју становника у земљи. Ако посматрамо однос између броја 

доласка туриста и домицилног становништва Уругвај је на првом месту у Јужној 

Америци. 

 

Слика 8. Однос домицилног становништва и броја туриста 

Извор: Tourism Sector (2014): Investment opportunities in Uruguay 

 

Због богатства природних и антропогених ресурса Уругвај има велики 

потенцијал за развој више типова туризма. Најразвијенији видови туризма су 
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купалишни и градски (културни). Главни центри купалишног туризма су градови : 

Пунта дел Есте, Пириаполис, Коста дел Оро, Коста де Роша. Као центри градског 

туризма издвајају се Монтевидео и Колонија дел Сакраменто. 

Туристички промет и смештајни капацитети 

Интернационални доласци у Уругвају имају тенденцију сталног раста у 

последњој деценији. Број иностраних туриста је скочио са 1,8 милиона у 2007. на 3,3 

милиона у 2016. што представља годишњу стопу раста од 6%. У цифру од 3,3 милиона 

не убрајају се туристи који долазе крузерима али се убрајају транзитни туристи. Ако се 

узме само број туриста којима је Уругвај крајња дестинација тачан број туриста износи 

3.055.587. 

Ако посматрамо земље порекла туриста 85%  долази из Аргентине и Бразила. 

Само се број аргентинских туриста повећао за 25% . То је 433.000 туриста више него у 

2015, што укупно износи 2.140.000 туриста. Број туриста из Чилеа се повећао за 3% из 

САД-а за 2% док се са друге стране број туриста из Европе смањио за 2%. 

Табела 2. Број туриста по земљама доласка 

Извор: Tourism Sector (2014): Investment opportunities in Uruguay 

Државе Број туриста % 

Аргентина 2.139.598 64.3 

Бразил 432.442 13 

Чиле 51.950 1.6 

Остатак Ј. Америке 51.960 1.6 

Парагвај 41.446 1.2 

САД 85.685 2.5 

Европа 160.000 4.7 

Остатак света 26.310 0.8 

 

Главни туристички центар је у 2016. била престоница Монтевидео. Монтевидео 

је те године посетило више од 950.000 туриста. На другом месту је Пунта дел Есте са 

695.000 што представља повећање од 11 % у односу на предходну годину. На трећем и 

четвртом месту су бањска зона са 500.000 туриста и Колонија дел Сакраменто са 

283.000. Туристи који су те године посетили Уругвај у највећем броју случајева су 

одседали у хотелима или код рођака или пријатеља 

Табела 3. Врсте смештајних јединица које су користили туристи у 2016 

Извор: Tourism Sector (2016): Investment opportunities in Uruguay 

 

 

Смештајни капацитети %  

Хотел 36 

Хостел 3 

Апарт хотел 1 

Камп 1 
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Смештај код пријатеља 35 

Приватни смештај 13 

Остало 10 

  

Под домаћим или интерним туризмом подразумевамо сва путовања која су 

реализована у оквиру земље сталног боравка туриста. У 2015. години реализована 

укупно су 6,6 милиона путовања. Омиљене дестинације домаћих туриста су: 

Монтевидео, Пунта дел Есте и бањска област. 

Према подацима Министарства за туризам и спорт Уругвај има 476 хотела. 

Већи део хотела се налази у административним покраинама Малдонадо (33%), 

Монтевидео (18%), Роша (12%) и Колонија (8%). Постоји широка понуда хостела у 

источном региону (административне покраине Малдонадо и Роша) 

Табела 4.  Укупан број хотела у Уругвају по категоријама 

Извор: Tourism Sector (2016): Investment opportunities in Uruguay 

Звездице Хотели Собе Број кревета 

***** 12 1.383 2.541 

**** 38 1.896 3.868 

*** 142 4.524 10.371 

** 95 2.600 6.184 

* 52 1.069 2.146 

Ван категорије 137 3.708 8.889 

Укупно 476 15.180 33.999 

 

 

Слика 8. Укупан број хотела по адм. покраинама и категоријама 

Извор: Tourism Sector (2016): Investment opportunities in Uruguay 

 

Утицај туризма на економију Уругваја  

            Један од начина за утврђивање утицаја туризма у економији једне земље јесте  и 

број људи који раде у туристичкој индустрији. Према подацима Министарства за 

туризам и спорт из 2015. укупан  број радних места износио је 106.886. 
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Табела 5. Број радних места у туристичкој индустрији 

Извор: Tourism Sector (2016): Investment opportunities in Uruguay 

Послови Број радника % 

Смештај 21.941 22 

Ресторани барови и кафићи 44.521 44 

Саобраћај 23.404 22 

Рентирање возила 1.232 1 

Туристичке агенције 2.870 3 

Кантина 1.230 1 

Спорт и рекреација 8.726 8 

Трговина 2.961 3 

УКУПНО 106.886 100 

 

Туризам утиче и на бруто друштвени доходак. Туристичка активност захтева сарадњу 

различитих економских сектора као што су саобраћај, хотелијерство и угоститељство. 

На тај начин има утицај на целу економију земље. Према истраживањима 

Министарства за туризам и спорт из 2015. процењено је да туризам чини 7.1% бруто 

друштвеног доходка што износи 3.800 милиона долара. Ако се посматрају подаци из 

2006. и 2015.  примећује се да се удео туризма у бруто друштвеном доходку повећао за 

1%. 

 

Слика 9. Удео туризма у бруто друштвеном доходку 

Извор: Tourism Sector (2016): Investment opportunities in Uruguay 

 

Утицај на инвестиције 

Туризам је динамична активност. Иако јавни сектор улаже новац  у очување и 

побољшање туристичке инфраструктуре приватни сектор је тај који игра 

фундаменталну улогу у реализацији инвестиција које утичу на квалитет туристичке 

понуде и услуга. Један од примера представљају изградње кућа у луксузном 

летовалишту Пунта дел Есте које се  већи део године изнајмљују заинтересованим 

туристима. 
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Саобраћајна инфраструктура 

Саобраћајну инфраструктуру у Уругвају чине: ваздушни, водени, железнички, 

друмски, водени и телекомуникациони саобраћај 

Уругвај има 64 аеродрома од којих само њих 15 имају писте за слетање. Највећи 

и најважнији аеродром је Интернационални аеродром Караско удаљен 22 km од 

Монтевидеа. Године 2009. аеродром је реновиран. Отворени су летови Монтевидео-

Париз и Монтевидео-Мадрид. У периоду од 2012-2013 Министарство за туризам је 

уложило 1,5 милиона долара у циљу промоције Монтевидеа у западно Европским 

земљама. Други аеродром по важности је Лагуна дел Сауце који се налази на неколико 

километара удаљености од Пунта дел Есте. Специјализован је за комерцијалне и 

приватне летове. 

Уругвај има 15 лука од којих само њих 8 има статус слободних лука.Најважније 

луке на обали залива Рио де ла Плата и реке Уругвај су: Монтевидео, Пунта дел Есте, 

Ла Палома и Пириаполис. Лука Монтевидео је највећа и најважнија лука у земљи и 

игра врло важну улогу у економији Уругваја јер се преко ње обавља 80% 

спољнотрговинског промета. Кроз луку годишње прође 500.000 путника и 120 крузера.  

Уругвај има најгушћу мрежу путева у Јужној Америци.Укупна дужина путева у 

друмском саобраћају износи 8.696 km од којих је 7.977 асфалтирано. Путна мрежа 

повезује Монтевидео, престоницу и град са највећим бројем становника са остатком 

земље као и са већим градовима у региону. Три моста на реци Уругвај у градовима 

Салто, Пајсанду и Фрау Бентос повезују Уругвај са Аргентином. 

Железничка мрежа дуга је 2982 km. Повезана је са железничком мрежом 

Бразила. Готово све железничке пруге воде из унутрашњости до луке Монтевидео. 

Готово све железничке пруге изградиле су  британске компаније крајем XIX века. 

Уругвај их је национализовао 1948 године уз одштету од 7,15 милиона фунти. 

Телекомуникациони саобраћај је развијен, чак много више него у појединим 

земљама Јужне Америке. Телефонски систем је дигитализован и смештен је у 

Монтевидеу. Систем је у државном власништву иако је почетком 90-тих година 

прошлог века било покушаја да се приватизује. 

Приморски туризам 

Пунта дел Есте (Punta del Este) 

Пунта дел Есте је град у Уругвају који се налази у покрајини Малдонадо. Град 

је основао 1829. Франциско Агилар. Првобитни назив био је Вила Игузанито 1907. 

промењен је у Пунта дел Есте. Налази се на полуострву које је са једне стране окренуто 

ка Атлантском океану а са друге према заливу Рио де ла Плата. Место је познато и као 

Сент Тропе Уругваја због својих прелепих плажа, луксузних хотела и коцкарница. 

Место годишње посети преко 10 000 туриста а нарочито је популарно међу 
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становницима Аргентине и Бразила. Са остатком земље као и са суседним је повезано 

модерним саобраћајницама. 

 

Слика 10. Пунта дел Есте.  

Извор: https://www.bestday.com/Punta-del-Este-Uruguay/Attractions/ 

 

Пунта дел Есте је подељена на два дела 

 Плажа Манса 

 Плажа Брава  

Плажа Манса (тиха плажа)   окренута је ка заливу Рио де ла Плата и самим тим 

заштићена је од океанских ветрова. На плажи Манса се налази популарна скулптура 

“Прсти“ 

Плажа Брава (бурна плажа) је окренута ка Атлантском океану. Због бурних таласа 

који долазе са Атлантског океана представља рај за сурфере. Недалеко од плаже је 

острво Isla de Lobos које представља уточиште морских лавова. 

 

Слика 11. Скулптура „Прсти“ која се налази на плажи Манса, Пунта дел Есте. 

Извор: https://www.bestday.com/Punta-del-Este-Uruguay/Attractions/ 
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Пириаполис (Piriapolis) 

Пириаполис се налази у административној покрајини Малдонадо и једно је од 

најпопуларнијих летовалишта у земљи. Налази се на обали залива Рио де ла Плата 

између Пунта дел Есте и Монтевидеа. Оснивач града као и особа по којој је добио име 

је Франциско Пириа, уругвајски предузентик италијанског порекла. Првобитно име 

места било је Балнеарио дел Порвенир што у преводу са шпанског значи купалиште 

будућности. 

Пириа је 1890 купио земљиште а седам година касније је изградио своју 

резиденцију која је данас позната као замак Пириа. Године 1903. је саградио први 

хотел а 1910.  је финансирао изградњу пруге која је повезала град са врхом Пан де 

Азукар (трећи највиши врх у Уругвају и резерват природе) Године 1930. је финансирао 

изградњу Аргентинског хотела. На оближњем брду се налази Храм Светог Антонија. 

Представља изврсни видиковац и до њега се може доћи ски лифтом. Пириаполис 

између осталог поседује и луксузне хотеле, коцкарнице и ноћне клубове. 

 

Слика 12. Замак „Пириа“ (Castillo de Piria), Пириаполис 

Извор: http://www.alojamientoenpiriapolis.com/que-hacer-en-piriapolis  

 

Коста дел Оро (Costa del Oro) 

Коста дел Оро представља 45 km дуг систем прелепих плажа у заливу Рио де ла 

Плата у административној покрајини Канелонес. Све до почетка XX века доминантни 

облици рељефа биле су пешчаре са карактеристичним покретним динама. Земљиште се 

није могло искористити у пољопривредне сврхе и самим тим је имало ниску вредност. 

Почетком XX века започело се са процесом пошумљавања. Садили су се приморски 

борови донешени из Галиције, Португала и Француске, еукалиптуси и акације. 
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Највеће летовалиште у овом региону је све до 1994. била Атлантида али од те 

године сва купалишта од притоке Караско до притоке Пандо су спојена чинећи 

летовалиште Сиудад де ла Коста који је преузео примат од Атландиде. Поред 

Атлантиде и Сиудад де ла Косте значајнија летовалишта су Салинас, Коста Азул и 

Флореста. Коста дел Оро представља зону домаћег туризма. 

Коста де Роша (Costa de Rocha) 

Коста де Роша представља систем одмаралишта која у потпуности излазе на 

Атлантски океан. Административна покрајина Роша је позната по својим прелепим 

пејзажима и разноликом рељефу пошто се на малом простору смењују планине, језера 

и прелепе плаже. Сезона почиње у децембру а завршава се крајем марта. Најпознатија 

и најлепша туристичка места су: 

 Ла Палома, једно од најпосећенијих купалишта у земљи. Има развијену 

инфраструктуру, плаже идеалне за сурфовање и бројне ноћне клубове 

 Ла Педрера,центар локалне гастрономије , са прелепим плажама погодним за 

наутичке спортове. 

 Пунта дел Диабло, рибарско месташце са карактеристичним кућицама у 

рустичном стилу. Врло је популарно међу млађом популацијом 

Градски туризам 

Монтевидео  

Монтевидео је престоница и највећи град у Уругвају. Налази се на обали залива 

Рио де ла Плата. Има око 1.500.000 становника што представља  скоро половину 

популације Уругваја. Град је открио шпански војник Бруно Маурицио де Забала. Име 

потиче од брда које се налази западно од залива. Када је Забала први пут угледао брдо 

узвикнуо је Монтевидео што у преводу са шпанског значи видео сам брдо. 

Историја престонице је веома богата што се највише види у старом делу града 

(Ciudad Viejas). Недалеко од старог дела града налази се Tore de las Comunicaciones 

зграда националне телекомуникационе компаније. Зграда представља симбол XXI века. 

Торањ је висок 160 m и има 34 спрата. Са задњег спрата пружа се поглед на цео град. 

Трг Независности дели стари део града од новог. На тргу се налази маузолеј 

генерала Хозе Артигаса. Трг је окружен са неколико значајних грађевина од којих je 

најзначајнија Театро дел Солис, национални театар и кућа опере. 
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Слика 13. Светионик у Коста де Роша (лево) и Трг независности (Plaza de Independencia) 

(десно) 

Извор: https://uruguay360.com.uy/uruguay/ 

 

 

На западној страни трга налази се Цитадела а проласком испод ње улази се у 

стари део града. Најлепши и најелитнији део града је Караско али живот становништва 

се одвија на обали. Скоро читавом дужином града се пружа кеј. 

Монтевидео је познат и по чувеном карневалу. Сваке године од средине јануара 

до краја фебруара одржава се Карневал у Монтевидеу. По трајању карневал је најдужи 

на свету пошто у просеку траје и до 36 дана. У Монтевидеу постоји и Музеј карневала. 

Монтевидео је такође и домовина танга. Танго је првобитно настао у 

сиромашним крајевима Монтевидеа крајем XIX века а касније се проширио у околним 

државама. Једна од најпознатијих танго песама La Cumparsita је компонована у 

Монтевидеу. Од 2007. одржава се једнонедешљни фестивал посвећен овој 

композицији. 

Колонија дел Сакраменто 

         Колонија дел Сакраменто је најстарије насеље у Уругвају. Град  су основали 

Португалци,тачније гувернер Рио де Жанеира Мануел Лобо 1680. Налази се на врху 

малог полуострва на северној страни залива Рио де ла Плата преко пута Буенос Аиреса 

и на 180 km удаљености од Монтевидеа. Има важан историјски значај и била је 

предмет дуготрајне борбе између Шпанаца и Португалаца. То је једини град у Уругвају 

који је био колонизован од стране Португалаца. Колонија дел Сакраменто је 1995. 

Стављена на УНЕСКО-вој листи културне баштине 
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         Најатрактивнији део града је Историјски кварт Колонија. Карактеристичан је по 

специфичној архитектури која представља мешавину шпанског и португалског стила 

градње. 

 

Слика 14. Насеље Колонија дел Сакраменто.  

Извор: Извор: https://uruguay360.com.uy/uruguay/ 

 

       Један од најлепших културно-историјских споменика је Светионик Колоније који 

је изграђен због великог броја бродолома. 

      Један од најстаријих делова града је и Улица уздаха коју одликује типичан 

португалски стил градње са калдрмисаним улицама 

Бањски туризам 

На североистоку земље на око 400 km удаљености од Монтевидеа у 

административним областима Салто и Пајсанду налази се зона термалних извора. Вода 

долази из издани реке Гуарани, једне од највећих у Јужној Америци. Температура воде 

се креће између 38 °С и 46 °С. Због температуре воде и својих димензија представља 

један од најважнијих ресура подземне воде на свету.  

Постоји шест великих бањских центара у Уругвају: 

 Арапејске терме (Termas del Arapey) 

 Дајманске терме (Termas del Dayman) 

 Гуавијске терме (Termas del Guaviyu) 

 терме Салто Гранде (Termas del Salto Grande) 

 Сан Никанорске терме (Termas del San Nicanor) 

 Алмиронске терме (Termas del Almiron) 
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Арапејске терме се налазе у административној покрајини Салто 80 km од истоименог 

града. Просечна температура воде се креће од 39 °С до 42 °С. Садрже јод гвожђе и 

магнезијум и радиоактивне су. Вода има умирујуће дејство и користи се у терапеутске 

сврхе и алтернативној медицини.  

Дајманске терме налазе се 6 km јужно од града Салта у истоименој покраини. Воде 

садрже јод,гвожђе, калцијум и магнезијум а њихова температура се креће од 39 °С до 

46 °С. Воде се користе у терапеутске сврхе нарочито за лечење реуматских тегоба. 

Имају развијену туристичку инфраструктуру као и 11 базена. 

Гуавијске терме се налазе 60 km северно од Пајсандуа. Вода садржи калцијум 

магнезијум и флуор. Просечна температура воде креће се од 37 °С до 39 °С. Није 

препоручљива за пиће због мање количине арсеника. Воде су добре за лечење 

поремећаја моторног система као и за реуматске тегобе и артритис Имају развијену 

инфраструктуру као и четири базена са системима за хидромасажу. 

Терме Салто Гранде се налазе 10 km северно од Салта. Специфичност овог извора је 

што се налази унутар хотела Хорацио Кирона. Воде су бикарбонантне а њихова 

просечна температура износи од 38 °С до 45 °С. Воде се користе углавном за одмор и 

рекреацију и помажу у лечењу кожних болести. У оквиру хотела Хорацио Кирона 

налази се медицински центар са најмодернијом опремом и најбољим тимом доктора. 

Ту су и базени, сауне, салони за масажу, финска купатила. Хотел располаже са 80 соба 

и налази се на површини од 218 ha. Површина је идеална за 

бициклизам,пешачење,јахање. 

Сан Никанорске терме се налазе југоисточно од града Салта. Вода је безбојна,бистра 

и користи се за одмор и рекреацију. Просечна температура воде се креће од 37 °С до 40 

°С. 

Алмиронске терме се налазе на истоку покраине Пајсанду. Jедине су слане воде у 

земљи. Садрже велику количину соли,сулфата,хлорида и калцијума. Просечна 

температура воде се креће од 36 °С до 38 °С. Због салинитета воде се препоручују за 

лечење реуматских тегоба. Бањски центар је окружен шумама и мочварама и идеалан 

је између осталог за развој екотуризма. 

Екотуризам 

           Уругвај има одличне услове за развој екотуризма. Око 0,87%  националне 

територије је заштићено. Иако је много познатији по својим прелепим плажама на 

простору Уругваја можемо да издвојимо 14 заштићених подручја и 9 националних 

паркова. 

1. Лагуна Роша (Laguna Rocha) 

2. Лагуна Кастиљо (Laguna Castillo) 

3. Лагуна Гарзон  (Laguna Garzon) 

4. Кабо Полонио (Parque National Cabo Polonio) 
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5. Света Тереза (Parque National Santa Teresa) 

6. Лунарехо Valle del Lunarejo) 

7. Кањон Санта Лусије (Quebrada de los Cuervos) 

8. Аркита (Parque National de Arquita) 

9. Естерос де Фарапос (Esteros de Farapos) 

         Лагуна Роша, Лагуна Кастиљо и Лагуна Гарзон су тресетишта у обалском појасу 

Атлантског океана. Статус националног парка добили су због богате орнитофауне и 

јединствених омбу шума.  

        Национални парк Кабо Полонио се налази на североисточној обали Уругваја на 60 

km удаљељености од границе са Бразилом. Парк је добио име по шпанском капетану 

Полониу који се први искрцао на овим обалама. Све до почетка XVIII века место је 

било познато као уточиште гусара и шверцера. Површина парка износи 25,820 ha а 

статус националног парка је добио 2009. На територији парка се налазе три мала острва 

(Раса, Еуканада и Ел Ислоте). Најважније је уточиште морских лавова у земљи.  

 

Слика 15. Светионик у националном парку „Кабо Полонио“ (лево) и морски лав, заштићена 

врста у резервату у оквиру националног парка „Кабо Полонио“ (десно) 

       Национални парк Света Тереза се налази на обали Атлантског океана у 

административној покраини Роша. Име  је добио по тврђави из XVIII века чији се 

остаци могу данас видети. Због богате флоре и фауне, прелепих плажа и огромног камп 

простора парк привлачи различиту циљну групу туриста. Представља рај за сурфере. 

           Национални парк Лунарехо  се налази између градова Ривера и Артигас. 

Простире се на површини од 201 km. Највећи део вегетације заузимају пампе са малим 

подручјем суптропске вегетације. Последње је уточиште мравоједа и бразилског 

бодљикавог прасета у Уругвају. Станиште је преко 200 врста птица, 28 врста рептила 

као и коагија (јужноамерички сисар из породице ракуна). 

 Кањон Санта Лусије познатији и као Cuebrada de los cuernos или јаруга врана у 

преводу са шпанског. Налази се у административној покраини Треинта и Трес. 

Национални парк Арекита се налази у административној покраини Ла Валеха 10 

km северно од града Минас. У централном делу парка се налази узвишење које 



24 
 

представља остатке вулканског рељефа. Југозападно од узвишења је пећина која више 

није отворена за туристе.У парку се налазе шуме омбуа. 

Национални парк Естерос де Фарапос се простире на површини од 174.096 km. 

Његова територија обухвата 24 острва у реци Уругвај. Име је добио по пораженим  

бразилским револуционарима који су учествовали у Фарупилској револуцији. 

Станиште је преко 200 врста птица. Последње је уточиште пуме и Магелановог пса у 

Уругвају. 

Крузинг туризам 

Сезона крстарења се одвија између октобра и априла када у лукама у 

Монтевидеу и Пунти дел Есте стигну око 200 крузера са путницима различитих 

националности. Овакав вид туризма има позитиван утицај на привреду земље. Са једне 

стране то су туристи који троше сопствена новчана средства а са друге овај вид 

туризма представља идеалан вид промоције земље. Према статистикама Министарства 

за туризам и спорт 70% туриста који долазе овим путем  први пут посећују Уругвај. 

Многи од њих се касније враћају и проводе дужи период времена. Ако посматрамо 

временски период од 2006 до 2015 број крузера који су ушли у земљу се повећао за 

24%.  

У сезони 2015-2016 укупан број туриста који су овим путем ушли у земљу 

износио је 317.205. Највећи број туриста дошло је из Бразила (43%), Аргентине (25%) и 

САД (11%). Те сезоне туристи су укупно потрошили 11 милиона долара. 

Социјални туризам 

Како би омогућили што већем броју грађана да уживају у туристичкој понуди 

по повољној цени Министарство за туризам и спорт је 2006. донело  Уредбу о 

социјалном туризму. Тај програм представља заједничку сарадњу државног и 

приватног сектора и намењен је особама које не могу себи да приуште туристичка 

путовања. Углавном су корисници програма старији људи, радници са мањим 

приходима и студенти државних факултета. Корисници су захваљујући том програму 

имали приступ квалитетним туристичким понудама по повољној цени уз могућност да 

држава финансира део аранжмана. Циљ овог програма је промоција домаћег туризма. 

Само 2014. године 60.000 грађана је отпутовало. 
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SWOT анализа 

СНАГЕ 

 Добар географски положај захваљујући чињеници да се налази између 

економски најразвијенијих држава Јужне Америке 

 Непостојање ненасељених нити изолованих региона као што је случај са 

појединим земљама Јужне Америке 

 Добра путна мрежа која повезује Монтевидео са скоро свим већим 

градовима и суседним земљама 

 Умерена клима са топлим летима и благим зимама 

 Разграната и густа хидрографска мрежа  

 Разноврсна флора и фауна која утиче на развој екотуризма 

 Разноврсност различитих култура, традиција и обичаја ( мешавина 

индијанског и европског порекла 

 Стабилна економска и политичка ситуација у земљи 

 У Монтевидеу је седиште Меркосура 

 Инвестиције како државног тако и приватног сектора у изградњи 

туристичке инфраструктуре 

 Многобројна заштићена подручја и национални паркови 

 Љубазност и гостопримљивост локалног становништва 

 Зона термалних извора на североистоку земљ која условљава развој 

бањског туризма 

 Колонија дел Сакраменто као најстарије насеље у Уругвају са 

карактеристичном архитектуром која представља спој португалског и 

шпанског утицаја 

 Атлантска обала и залив Рио де ла Плата као центри купалишног туризма 

 Светски познат плес танго (постоје неслагања око тога да ли је танго 

настао на простору Аргентине или Уругваја,чињеница је само да је то 

плес пореклом из региона Рио де ла Плата 

 Све већи удео туризма у националној економији 

 Највећа стопа писмености у Јужној Америци 

 Добри и пријатељски односи са земљама у регион 

 Крузинг туризам  

СЛАБОСТИ 

 Зависност од стране аргентинског и бразилског тржишта 

 Недовољна ваздушна повезаност са земљама у региону и Европи 

 Конкурентна летовалишта у Аргентини и Бразилу ( Мар дел Плата и 

Флоријанополис 

 Недовољно развијен железнички саобраћај 
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 ПРИЛИКЕ 

 Промоција националне кухиње у свету 

 Промоција туристичке понуде у земљама Западне Европе 

 Улагање у екотуризам 

 Отварање већег броја авионских линија према Европи 

 

  ПРЕТЊЕ 

 Загађење животне средине 

 Негативан утицај на еколошки осетљиве дестинације 

 Високе цене  смештајних капацитета у Монтевидеу 

 Све већа конзумација наркотика међу млађом популацијом 
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Закључак 

Оријентална република Уругвај је држава на југоистоку Јужне Америке. Има 

добар географски положај захваљујући чињеници да се налази између две привредно 

најразвијеније државе Јужне Америке Аргентине и Бразила. Рељеф је хомоген и 

представља прелазну зону између пампе и бразилског штита. Има умерену климу са 

топлим летима и благим зимама. Падавине су  равномерно распоређене током целе 

године а четири годишња доба су јасно изражена. Хидрографска мрежа је од великог 

значаја. Сви токови су нагнути ка Атлантском океану Четири најважнија речна слива 

су 

1. слив реке Уругвај 

2. слив реке Рио Негро 

3. слив Рио де ла Плата 

4. Лагуна Мерин 

 

Име Уругвај потиче из језика Гуаранија и значи ,,река обојених птица“. Пре 

доласка Шпанаца на простору Уругваја живели су ратоборни Чаруи који су спречили 

рану колонизацију ових простора. Године 1516. Шпанци први откривају ове просторе. 

Скоро два века касније Уругвај избацује шпанску војску из града и проглашава 

независност. Након независности током већег дела историје смењивали су се либерали 

и конзервативци да би за време мандата председника Мухике били легализовани 

абортус, марихуана као и истополни бракови. Уругвај је једна од најразвијенијих 

држава Јужне Америке са високом стопом писмености и животним стандардом. 

Пољопривреда је главна привредна грана у којој доминира сто чарство. 

 Због богатства природних и антропогених ресурса Уругвај има потенцијала 

за развој више врста туризма. Најразвијенији видови туризма су купалишни са 

центрима као што су Пунта дел Есте и Пиријаполис  док као центре градског туризма 

издвајамо Монтевидео и Колонију дел Сакраменто. На североистоку земље се налази 

зона термалних извора. На територији Уругваја можемо да издвојимо 14 заштићених 

подручја и 9 националних паркова. 
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