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Увод 

 

Разум је, од постанка света, највећи и непревазиђени дар, који је човек икада добио. 

Помоћу разума човек опстаје, постоји, ствара и развија се. Знање ипак има своје границе, ма 

колико обимно и свеобухватно било. Разум увек тежи да, до следећег корака у сазнавању, 

објасни необјашњено и испуни празнине у свом знању. Тако је и човек из давних времена, 

жудео за знањем, јер се осећао рањивим и нејаким у бескрајном свемиру који га је 

окруживао. Интересовао се за почетак и крај свега што постоји, а пре свега за оно што је 

било натприродно и што није могао да контролише. Разумом је, човек из давних времена 

покушао да створи своју представу о свету који га је окруживао. Користећи, пре свега доказе 

о законима природе које му је пружало непосредно окружење, усвајао је знање и стицао 

искуство, док је за објашњење свега користио своју машту. Осећао је потребу за причом и 

бајком, јер је то била његова стварност и истина. Човек тог доба, верујући у те митове, осећао 

је сигурност и веровао је у свет који је око себе стварао. И управо стога, мит представља 

сведочанство које објашњава и говори о најстаријем поретку на свету. 

Ни мало није једноставно прихватити суштину грчке митологије. Постоји бескрајно 

много објашњења митова, из различитих временских периода и порекла, те су уложени 

велики напори да се они разврстају и класификују. И ма колико чудно звучало, грчки митови 

нису у потпуности само бајке,зато што приказују нека давна времена, употпуњују 

историјске празнине, али су изнад свега доказ нивоа једне културе. Навике и обичаји, 

религија и празноверје једног народа чија је историја започета пре више хиљада година, 

никако не могу представљати само мит. Можда су богови и фантастичне вештине тадашњих 

хероја са натприродним особинама били само плод бујне маште, али несумњиво је, да су 

настали из једне стварности, која је онда као и данас говорила, да су људи на том кутку наше 

планете, много векова пре Христа, оснивали градове, савладавали природне појаве, 

покоравали друге народе, путовали, оснивали колоније, у уметности се винули до 

савршенства, усавршавали тело и дух, а они су, били само Грци. 

Грчка је најстарија држава у Европи. Стара Грчка је, заједно са Римом, представљала 

један од два најважнија центра античког света. Њен опстанак и развитак везан је за обале 

средоземног мора. Осим јужних делова Балканског полуострва, где је смештено срце Грчке, 

она је обухватала многобројна егејска острва, јонска острва, приморско копно Мале Азије, 

а затим и обалу јужне Италије и Сицилије. За Грчку се може рећи да представља поморску 

цивилизацију, јер је још од најранијих дана становништво ових крајева било окренуто 

поморству и трговини, на шта их је терала релативно сиромашна пољопривредна основа. 

Стратешка позиција Грчке између Европе, Азије и Африке за резултат је имала дугу 

и бурну историју. Грчка је ризница античке цивилизације и културе, раскошних грађевина 

и уметничких остварења античког доба. Егејско подручје било је колевка минојске 

цивилизације на Криту и микенске на Пелопонезу. Микенска култура уништена је око 1150. 

године пре нове ере и тада настаје нов период у историји Грчке, Хомерово или Херојско 

доба. О овом добу постоје многобројне легенде, приче и култови. Настале су и прве државе 

– полиси, међу којима су неке познате целом свету као што су: Спарта, Атина, Теба, Коринт, 

Атина и други. 
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Поред дуге и бурне историје, савремена Грчка је позната и по развијеном туризму. 

На развој туризма, на праву инвазију туриста битно су утицали пословична 

предусретљивост Грчке и природне одлике овог медитеранског простора. Пословни Грк 

никада неће одбити потенцијалног купца и уколико нема оно што тражи, упутиће га тамо 

где има. Грчка је земља са великим бројем острва и полуострва, пријатне медитеранске 

климе, богата археолошким налазиштима, споменицима, уметничким делима и то такође 

доста погодује развоју туризма. 

Предмет овог рада је анализа макроекономских ефеката развоја туризма у Грчкој. 

Макроекономски ефекти обухватају директне, индиректне и мултипликативне ефекте. 

Основни циљ рада је анализа узрочно – последичних односа између развоја туризма у Грчкој 

и кретања његовог бруто домаћег производа, агрегатне запослености и платног биланса. 

Полазећи од природних и културних ресурса у раду посебна пажња биће усмерена ка утицају 

туризма на привредни развој Грчке. 

Рад се састоји из четири дела. Први део мастер рада носи назив Природни и културни 

ресурси у функцији развоја туризма у Грчкој. У овом делу пажња је усмерена обради два 

дела: први, који се односи на физичко – географске карактеристике Грчке, као што су 

географски положај, геоморфолошке карактеристике, клима, хидрографија, флора и фауна; 

и други који се односи на друштвено – географске карактеристике ове земље. 

Други део рада носи назив Класификација туристичких регија. У овом делу биће 

обрађене туристичке регије Грчке међу којима спадају: Атичка, Пелопонеска, Критска, 

Спорадско – Кикладска, Крфска и Халкидичка, као и зона Виа Егнација. 

Трећи део мастер рада посвећен је Карактеристикама развоја туризма у Европској 

Унији. У овом делу сагледаћемо туристичку потрошњу Европске Уније у развоју 

међународног туризма и приход Европске Уније од међународног туризма, основне облике 

туризма и значајне туристичке интеграције у Европској унији. 

У четвртом делу пажња је усмерена на успостављању везе између развоја туризма у 

Грчкој и његових економских ефеката на привреду. Економске ефекте развоја туризма смо 

поделили на три дела: директне, индиректне и мултипликативне.  

Директни економски ефекти су: утицај развоја туризма на национални доходак, 

друштвени производ, запосленост, платни биланс, делатности туристичке привреде и на 

инвестициону активност. 

Индиректни економски ефекти подразумевају утицај развоја туризма на остале 

привредне делатности, пре свега на индустрију, грађевинарство и пољопривреду. 

И мултипликативни економски ефекти развоја туризма анализиране државе су 

резултат потрошње страних туриста у њој и они посматрају економске ефекте трансфера 

дела националног дохотка из других држава у Грчку. 
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1. Природни и културни ресурси у функцији развоја 

туризма у Грчкој 

1.1. Физичко-географске карактеристике Грчке 

1.1.1. Географски положај Грчке 

 

„Грчка, званично Хеленска република, налази се у југоисточном делу Европе, због 

чега је с правом називају југоисточним ртом Европе.“1 Захвата јужни континентални део 

Балканског полуострва, а простире се и на бројним острвима Егејског, Средоземног и 

Јонског мора. Релативно је мала земља и по пространству и по броју становника. 

„Површина износи 131.944 km², од којих 35.511 km² заузимају острва и архипелази.“2 

Грчка се граничи са Албанијом на северозападу, са Македонијом и Бугарском на 

северу, са Турском на североистоку (гранична река је Марица) и преко Егејског мора са 

Турском на истоку. Грчка острва на истоку налазе се врло близу Турске границе (острво 

Самос се налази само 3 km од турске обале). Средоземно море на југу дели Грчку од 

Афричког копна (удаљено око 400 km од најјужнијег рта на Пелопонезу – Матaпани око 310 

km од најјужнијег Грчког острва – Крит). Јонско море на западу одваја Грчку од Италије. 

Дужина копнених граница је 1.166 km, а дужина обале износи 15000 km. 

Ова земља је изразито медитеранска земља, која се највише приближила Суецком 

каналу и Леванту. Повољности њеном положају доприноси близина Босфора и Дарданела, 

као и то што се налази на важном путу од Европе ка Азији и Африци. Такав позитиван 

положај се позитивно одражава на туристичку валоризацију њеног простора. 
 

Слика бр.1: Географска карта Грчке 

 

Извор: https://www.britannica.com/place/Greece 

                                                      
1Др Давидовић Р.,(1999),Географске регије европских држава књ.2, Природно-математички факуултет, 

Институт за географију Нови Сад, стр. 443. 
2Плавша Ј.,(2008), Туристичке регије света, Природно-математички факултет, Нови Сад, стр.163. 

https://www.britannica.com/place/Greece
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Грчка има и повољан туристички положај, јер кроз ову земљу пролази више 

саобраћајница европског и светског значаја. За туристички развој од великог значаја је 

саобраћајница аутопута Е–75 који повезује Грчку са западном, средњом и северном 

Европом. Овом саобраћајницом Атина као крајња тачка овог аутопута, повезана је са свим 

важнијим центрима у Европи. У Солуну као највећој Грчкој раскрсници део туристичког 

тока који долази ис правца севера наставља своје кретање преко западне Тракије даље према 

Истанбулу и Блиском истоку. Такође је од битног значаја и железничка пруга Пиреј – Атина 

– Лариса – Солун. 

 

1.1.2. Геоморфолошке карактеристике 

 

Иако је мала земља, Грчка је у рељефном погледу веома разноврсна. Претежно је 

планинска земља, јер четири петине њеног тла припада планинама. То је земља крша, са 

бројним котлинама, крашким пољима, низијама и речним долинама. 

 

Слика бр.2: Физичка карта Грчке 

 

Извор: https://www.mapsofworld.com/physical-map/greece.html 

 

У геолошком погледу Грчка се састоји од два различита дела. Источни део (Егејска 

Грчка и већи део Егејских острва) изграђен је од кристаластих шкриљаца, од којих су 

састављене и високе планине – највиши врх Грчке Олимп 2918m, Парнас 2457m и Оса 

1978m. Огранци старог Родопског масива који са севера залазе у североисточну Грчку 

раздвајају простране и затворене котлине Тесалије, Западне Аркадије, Атике и друге. Једина 

веза овог полуострва са копном је са северне стране, где се налазе и два велика језера: Волви 

и Коронија. 

https://www.mapsofworld.com/physical-map/greece.html
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Западни део Грчке обухватају планински венци Хеленида или Пинда, као наставак 

Динарида – млађих веначних планина, који се пружају у смеру меридијана и деле Грчку 

територију на западну и источну, дајући сваком од њих посебна обележја, нарочито у 

климатском погледу. Према истоку се они гранају у више огранака, а на југу се заокрећу у 

смеру запад – исток и прелазе преко Крита и Родоса у малу Азију. На северу Пинд достиже 

највећу висину у Смоликасу (2633m), на југу на Пелопонезу на Тајгету (2404m) и на острву 

Крит на планини Ида (2498m). 

На северу Грчке је низијска Македонија са већим бројем котлина и језера. Јужно од 

ње на Грчком полуострву је покрајина Тесалија, брежуљкасто подножје Родопског 

планинског ланца и најплоднији део Грчке. Између Марице и Струме пружа се западна 

Тракија. И Марица и Вардар само у доњим токовима припадају Грчкој, а на њиховим 

ушћима и уз обале простиру се равнице и мочваре. 

Садашњи облик Грчке обликован је тетконским покретима. У давној прошлости ова 

земља је била јединствено планинско подручје, које се простирало од Родопа па све до Мале 

Азије. Због снажних унутрашњих покрета копно се разломило и тонуло. Ниже делове 

преплавило је море, а само од виших настала су острва и полуострва. Међутим, земљина 

кора се још увек није смирила, па Грчкој прети непрестана опасност од потреса и вулканских 

појава. Последњи јачи земљотреси задесили су Грчку 1965. и 1977. године, на Пелопонезу и 

на Јонским острвима. Ретки су дани када у Грчкој не подрхтава тло. Ни вулкани још не 

мирују. На Пелопонезу је вулкан Метана, а у Егејском мору Кос, Нисирос и Тира или 

Санторини на истоименим острвима. Данас су они неактивни, али то не значи да су угашени. 

И Кос и Нисирос већ дуже време мирују, док је Санторини активан у новије доба.  

 

 

1.1.3. Климатске карактеристике 

 

Грчка се у виду полуострва увлачи дубоко у Медитеран и то има велики утицај на 

климу ове земље. Клима Грчке је средоземна са благим и влажним зимама и врућим и сувим 

летима. Само планинско подручје у унутрушњости земље има континенталну климу. То 

важи посебно за северни део Грчке – Тракију и Егејску Македонију, где су зиме под утицајем 

северних хладних ветрова.  

„Пиндско горје, које се пружа од севера ка југу, климатски дели источну од западне 

Грчке. Крајеви западно од Пинда имају благе и кишовите зиме (просечна годишња количина 

падавина износи 700–1500 mm), док су зиме источно од Пинда хладније и сушније (годишња 

колицина падавина износи око 400 mm). У летњем периоду недостатак падавина доста је 

изражен на источној страни, где се излучи 25 до 100 mm, док на западној страни падне 150 

до 250 mm кише. 

Виши рељеф западног дела и јача изложеност влажним ветровима утиче на стварање 

влажнијег и свежијег западног и сушнијег и топлијег источног дела. У грчкој је због тога 

зими пријатно, а лети, нарочито у источним деловима превруће. Најлепше годишње доба је 

пролеће које траје од марта до почетка јуна. Тада почиње врло вруће у сушно лето (средња 

јулска температура у Атини је 27ºС, а највиша прелази 40ºС) и сваког поподнева дува свеж 
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и угодан поветарац. У новембру лето, без праве јесени, прелази у зиму богату кишом. Кише 

су углавном обилне, али обично кратко трају. Средња јануарска температура никад не иде 

испод 0ºС и креће се од 2 до 10ºС.“3 

 
Табела бр. 1: Температуре ваздуха, падавине и надморска висина за неколико Грчких градова 

 

Метеролош. 

станица 

Надморска 

висина (м) 

Просечна 

год. 

темп. (ºС) 

Просечна 

јан. 

темп. (ºС) 

Просечна 

јул. 

темп. (ºС) 

Просечне 

год. 

Падавине 

(мм) 

Атина 107 18,4 7,3 27,3 329 

Хераклион 48 18,7 10,5 25,7 566 

Солун 61 15,6 3,3 25,8 373 

Јањина 484 14,0 2,1 23,7 1045 

Лариса 73 15,4 2,1 26,4 392 

Самос 49 10,0 10,0 27,1 1047 

 
Извор: Плавша Ј.,(2008), Туристичке регије света, Природно-математички факултет, Нови Сад, стр.164 

 

На основу ове табеле може се закључити, да су најтоплији градови Атина и 

Самос.То се можда може објаснити тимешто Атина и Самос, у односу на наведене градове 

у табели, имају најјужнији положај. 

Ветрови у Грчкој према смеру дувања и територије које они захватају можемо 

поделити у четири зоне. 

Прва зона укључује Јонско море и западне делове Пелопонеза где већим делом 

лети дувају северо – западни ветрови који се појављују ујутру и дувају до заласка сунца. 

Друга зона захвата простор јужно од Атике и источно од Пелопонеза. У овом делу 

постоји ветар широко који дува у југо–источном смеру. Он траје углавном кратко. Море је 

у северном делу земље заштићено од јаких, северних ветрова који дувају са копна. Почетком 

лета често је свеже и дувају слаби ветрови са југа. Од јула до краја лета у овом подручју 

преовладава ветар под називом Малтеми, који дува са севера. 

Трећа централна зона покрива већи део Егеја (Споради и Киклади). Током лета 

преовлађује северо–источни ветар у северном Егеју и северо–западни у јужном Егеју. 

Малтеми је слаб у јуну, а јачи током лета и августа. То нису хладни ветрови, али дувају 

константно 3–4 дана. По снази достижу и 6 до 7 степени Бофорове скале. Могу да створе и 

велике таласе који отежавају пловидбу и купање. 

Четврта зона захвата јонско море. Овде ветрови дувају са северо–запада 

(маестрали) и са запада (широко). Дувају преко зиме и то 2–3 дана узастопно. 

 

 

 

 

                                                      
3Плавша Ј.,(2008), Туристичке регије света, Природно-математички факултет, Нови Сад,стр. 164. 
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1.1.4. Хидролошке карактеристике 

 

С обзиром на састав тла и климатске услове, реке Грчке су оскудне водом, већином 

су кратког тока, а ниједна није пловна. За време лета неке од њих готово пресуше. Источна 

Грчка има мањи број река од западне, која је богатија речним токовима.  

Најдужа река Грчке је Алиакмонас (Бистрица), са укупном дужином од 322 km. 

Извире на планини Грамос (Северни Пинд), у северо–западној Грчкој на граници са 

Албанијом под именом Белица, затим тече ка југоистоку ка области западна 

Македонија.Прави велики завој и почиње да тече ка североистоку, ка области средишња 

Македонија, где се улива у Солунски залив Егејског мора у великој делти коју уз 

Алиакмонас чине и реке: Лудиас и Аксиос (Вардар). 

Друга већа река у Грчкој је Пиниос са дужином од 205 km. То је река у средишњем 

делу Грчке, извире на планини Пинд, тече кроз равницу Тесалије и улива се у Егејско море, 

где формира велику делту. Ова река са својим притокама доноси Тесалији и њеној 

популацији велику количину воде, која је важна као ресурс регији базираној на 

пољопривреди са врло мало индустрије. 

 

Слика бр.3: Речна мрежа у грчкој 

 

Извор:https://www.mapsofworld.com/greece/greece-river-map.html 

 

У северном делу Грчке налазе се језера. Међу већим језерима издвајају се: Дојранско, 

Лагадинско, Преспанско, Керкини, Вистонида и друга.  

https://www.mapsofworld.com/greece/greece-river-map.html
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Дојранско језеро подељено је између Грчке и Македоније. Има површину од 43,1km², 

а од тога Грчкој припада 33 %.  

Лагадинско језеро или језеро Коронија налази се у Егејској Македонији у центру 

Солунске регије. Спада у скупину Егејских језера. На истоку је, преко 2 природна канала, 

повезано са Бешичким језером са којим чини јединствен екосистем. 

Преспанско језеро представља пар језера подељених између Грчке, Албаније и 

Македоније. Састоји се од језера Велика Преспа и Мала Преспа. Велику Преспу деле све три 

земље, док је Мала Преспа у Грчкој и малим делом у Албанији. Језеро Велика Преспа 

удаљено је само 10 км од Охридског језера и са њим је повезано подземним каналима у 

кречњачком тлу. На овом језеру налазе се и два насељена острва: Голем Град и Мали Град. 

На језеру Мала Преспа налази се острво Ахил. 

Језеро Керкини налази се у округу Сер, у североисточној Грчкој, поред границе са 

Бугарском. За време Антике ово језеро звало се Пресида. До 1932. године било је велика 

мочвара. Исте године у југоисточном делу подигнута је брана на реци Струми и добијено је 

језеро дужине 15 - 17 км. Ово језеро је треће по површини у Грчкој, а воде језера се користе 

за наводњавање. 

Језеро Вистонида се такође налази у североисточној Грчкој, у средишњем делу 

Периферије источна Македонија и Тракија. Дуго је 12 km, а широко 7 km. 

Грчка обала спада у најразуђеније обале на свету са коефицијентом разуђености 6, а 

на појединим местима и 10 – 15. Разуђеност обале изузетно погодује изградњи лука , које 

најчешће имају туристичко–путничку функцију. Посебна пажња се поклања изградњи 

јахтинг -лука у скровитим заливима и лагунама, а посебно на острвима која су смештена у 

релативно мирном Егејском и Јонском мору.  

 

 

1.1.5. Флора и фауна 

 

У Грчкој је регистровано око 5,500 примерака флоре и око 900 врста фауне. Многе 

од њих су ретке и ендемске. Још у време Александра Македонског све до новог века, 

преношене су разне биљке из источних подручја у Средоземље. Са истока мале Азије 

пренети су питоми кестен и трешња, а из Персије бресква. У област медитерана из Америке  

пренет је дуван, кукуруз и кромпир. „Грчка се орјентисала на производњу јужног воћа на 

површинама које се вештачки наводњавају, пре свега у средњим и јужним деловима, затим 

на производњу коштуњавог воћа у Македонији и у вишим подручјима Пелопонеза. Главни 

производи су поморанџе (1,2 милиона t, 11.у свету), лимун, брескве, нектарине и јабуке. 

Главна виноградарска подручја су у средишњој Грчкој, на Пелопонезу, егејским острвима и 

Криту (1,2 милиона t грожђа). Знатан део грожђа се извози као стоно грожђе, део се 

прерађује у вино, а део у суво грожђе.“4 

Вегетација је у источном делу Грчке оскудна због мале количине падавина. У 

нижим деловима природна вегетација има изглед сасушене степе, а на већим висинама су 

                                                      
4Натек, К., Натек, М.,(2000),  Држaве света, Младинска књига, Љубљана, стр. 57. 
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голети. У целој Грчкој, али изразитије у западном делу, добро успева макија коју овде 

називају фригана. Макије су карактеристична вегетација за медитеранску климу,а 

представљене су густом жбунастом вегетацијом. Макију гради ниско дрвеће и високо 

жбуње, велики број зељастих биљака и пењачица. Висина макије најчешће не прелази 4m. 

Блага температура омогућава интезивно гајење култивисаног биља – маслина, 

агрума, смокава и винове лозе готово у читавој Грчкој. Са туристичког становишта 

вегетација Грчке има вишеструки значај, а ту се пре свега мисли на велику естетску вредност 

бујне вегетације као и на утицај ароматичних смола четинарских шума на дисајне органе и 

здравље човека уопште. 

Када је реч о фауни, у северним шумама преживели су неки велики сисари који су 

готово нестали из осталих делова Европе, као што су нпр. вукови, смеђи медведи и рисови. 

На југу има мноштво разних гмизаваца, међу њима и камелеона. Корњаче легу јаја на 

плажама, али их угрожавају туризам и загађење. 

Пиндско подручје је једно од последњих европских подручја  где се може видети 

редак далматински пеликан, вук, шакал и медвед. У пиндском масиву налазе се и два 

Национална парка: Национални парк Пиндус у Национални парк Викос – Аоос. Национални 

парк Пиндус налази се на североисточном делу Пиндског масива, а основан је 1966. године. 

Унутар парка простиру се шуме црног бора, букве и ендемске мунике, а такође је овај парк 

и резерват за последње примерке медведа, дивљих мачака и рисова. 

 

1.2. Друштвено-географске карактеристике Грчке 

 

Грчка стратешка позиција између Европе, Азије и Африке имала је за резултат дугу 

и бурну историју. Она је ризница античке културе и цивилизације, раскошних грађевина и 

уметничких остварења античког доба. Али, пронађени су и остаци из палеолитског периода 

у Тесалији, Елиди и источној Агролиди. У трећем и другом миленијуму пре нове ере Егејско 

подручје било је колевка минојске цивилизације на Криту и микенске на Грчком копну, која 

је пропала у доба доласка Дорана око 1000. године пре нове ере. Дорани, Јоњани и Еољани 

најпре су колонизовали западну обалу Мале Азије, а после и обале Сицилије, јужне Италије, 

западног дела јужне Француске, Мраморног и Црног мора.  

На Грчком копну се формирају градови–државе (полиси), међу којима су 

најзначајнији Спарта и Атина. Спарта се налазила у области Лаконија на југу Пелопонеза. 

Њу је основало Грчко племе Дорци, које се бавило земљорадњом. Спартанци су од малих 

ногу учени да буду храбри и јаки војници, па се због тога каже да је Спарта била војничка 

држава. Друга значајна држава Атина налазила се на полуострву Атика. Атину су основали 

Јонци (Грчко племе) и она је била њихов значајни полис. Становништво се бавило 

занатством, трговином и земљорадњом. Атина је достигла врхунац свог развоја у Периклово 

доба (од 44. до 429. године пре нове ере) када је постала културни центар Грчке. 

Атинско–Спартански антагонизам резултирао је Пелопонеским ратом (од 431. до 

404. године пре нове ере) у којем је Атина била поражена. У 4. веку пре нове ере нагло је 

ојачала Македонија,чији је владар био Филип II.Он је завладао целом Грчком 338. године 

пре нове ере. Његов син Александар је својим освајањима проширио Грчки културни утицај 
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све до Индије. То је доба процвата Античког света на којем је изникла европска 

цивилизација.  

Атина је у време своје највеће моћи имала око 250.000 становника. Након смрти 

Александра Великог (323. године пре нове ере)  и распада његовог царства, унутрашњи 

раздори омогућили су успешан продор Рима и претварање Грчке у Римску провинцију (146. 

године пре нове ере). 395. године пре нове ере дошло је до поделе Римског царства, па је 

тада Грчка припала Византији, а након пада Цариграда (1453.), припала је Турској. Након 

Балканских ратова Грчка је стекла ново проширење и тада је добила данашње границе на 

северу, Македонију са Кавалом на истоку и Крит и остала острва на мору. Од 1975. године 

Грчка је унитарна парламентарна република, на чијем челу се налази председник. 

Сдамдесетих годинаXX века долази до наглог и константног развоја Грчке. 

 

1.2.1. Становништво 

 

„Иако је наследница најбриљантније античке културе, Грчка није била модерна 

држава све до стицања независности од Отоманске империје у XIXвеку.“5Још од најранијих 

времена Грци су се насељаваљи у Егејским и Пиндским областима и у њима су до данас 

остали, мада је њихов етнички састав знатно преиначен. Ове трансформације, као и 

многобројне историјске промене нису утицале на њихов начин живота, остали су приморци 

са медитеранским начином живота. Стара Грчка заостаје у подацима о броју становника. 

Рачуна се да је класична Грчка кроз дуже раздобље имала око 2 милиона становника, а 

густина насељености била је 35 ст/km².  

„Због високог наталитета број становника је растао све до краја 60–их година XXвека, 

а затим се због смањења наталитета и исељавања у иностранство пораст успорио. Једна од 

последица таквог развоја јесте велики удео старијег становништва, посебно на 

селу.“6„Према  попису из 2011. године, којије извршила Грчка влада, Грчка је имала 

10,815,197 становника.“7Од укупног броја становника 63% је урбано. Највећа концентрација 

урбаног становништва је око Атине, Солуна и на западном Пелопонезу, као и на острвима: 

Крф, Закинтос и Иос. „Садашња популација Грчке на основу најновијих процена 

уједињених нација је 11,154,558, са густином насељености од 87стн/km² и налази се на 82. 

месту у свету по популацији.“8 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5Editorial Oceano, (2008),ATLAS GEOGRÁFICO UNIVERSAL, PI- PRESS, Barcelona 
6Натек, К., Натек, М.,(2000), Држaве света, Младинска књига, Љубљана, стр. 54. 
7http://www.worldpopulationstatistics.com/greece-population/ 
8http://www.worldometers.info/world-population/greece-population/ 

http://www.worldpopulationstatistics.com/greece-population/
http://www.worldometers.info/world-population/greece-population/
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Табела бр. 2: Број становника и густина насељености од 1955. – 2017. године 

 

Година 
Број 

становника 

Густина 

насељености 

(стн/ km² ) 

2017. 11,519,773 87 

2016. 11,183,716 87 

2015. 11,217,800 87 

2010. 11,446,005 89 

2005. 11,301,204 88 

2000. 11,142,119 86 

1995. 10,789,375 84 

1990. 10,248,537 80 

1985. 9,974,739 77 

1980. 9,634,504 75 

1975. 9,009,917 70 

1970. 8,659,795 67 

1965. 8,450,504 66 

1960. 8,271,788 64 

1955. 8,011,124 62 

 
Извор: http://www.worldometers.info/world-population/greece-population/ 

 

Грчка је етнички најхомогенија држава на Балкану јер преко 90% њеног 

становништва чине Грци. Од осталих етничких група у Грчкој живе Албанци, Бугари, 

Македонци, Турци и други. У религиозном погледу око 97% припада православцима, а 

осталих 3% су католици, становници исламске вероисповести, протестанти и други. Поред 

Русије, Грчка је једина друга земља која званично усваја православну религију. Највећи део 

популације говори модерним Грчким језиком, а два друга главна језика у земљи су енглески 

и бугарски. „Око 97.6% одрасле популације (старијих од 15 година и више) је писмено 

(98,5% мушкарци и 96,8 % жене)."9 

Брдовита унутрашњост у већина острва су врло ретко насељени, преовладава старо 

становништво, јер су се млади одселили у градове или иностранство. До 1980. године у САД, 

Канаду и Аустралију иселило се око милион Грка, пре свега из јужне и средње Грчке. Крајем 

педесетих година одвија се масово исељавање на привремени рад у иностранство, најпре у 

Немачку.  

 

                                                      
9http://countrymeters.info/en/Greece#Population_clock 

http://www.worldometers.info/world-population/greece-population/
http://countrymeters.info/en/Greece#Population_clock
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1.2.2. Културно – историјско наслеђе 

 

Културни туризам данас спада међу водеће трендове на туристичком тржишту, али 

је истовремено и један од најстаријих облика туризма, још из античког периода преко 

средњег века до модерног доба. Овај облик туризма представља нову дисциплину 

менаџмента у култури, чији је циљ да мотивише и подстакне људе да путују и да се упознају 

са локалним културним вредностима, како би их боље разумели и поштовали. 

У културном туризму присутна је стална потреба за увођењем новина, осмишљавају 

се различите активности за туристе, па се тако обезбеђује његов опстанак на туристичком 

тржишту. Светска туристичка организација дефинисала је културни туризам као „ путовања 

мотивисана културом попутстудијских, позоришних и културних тура, путовања на 

фестивале и слична догађања, посете историјским локалитетима и споменицима, како би се 

проучавала природа, уметност, обичаји и култура.“10 „Културни туризам је за неке просторе 

само велики и значајан потенцијал, док је за друге носилац њиховог туристичког, 

економског и/или културног развоја. Овај облик туризма омогућава да се места обогате 

културним садржајима за локално становништво, али и за посетиоце, те да се на тај начин 

омогући њихов развој.“11 

Овај облик туризма је истовремено и у функцији заштите културног наслеђа, јер се 

његовом комерцијализацијом долази до преко потребних средстава за улагање у културу, 

одржавање, обнову и заштиту материјалних добара. Културни туризам доноси и 

нематеријалну корист локалном становништву, па би се културно наслеђе могло дефинисати 

као скуп свих материјалних и нематеријалних ресурса, које је човек вековима стварао. 

Грчка је земља која поседује велико богатство културно–историјских ресурса, како 

материјалних тако и нематеријалних који се морају штитити и промовисати. Тако је Грчка 

увела одговарајуће правне инструменте и усвојила одређене међународне прописе и 

конвенције.Културно историјско наслеђе Грчке је од великог значаја за свет, јер су стари 

Хелени као народ у великој мери заслужни за стварање светске историје. 

“У Грчкој постоји 17 споменика културно–историјске баштине, који се налазе на  

заштитној листи УНЕСКО -а.”12 Неки од њих су: Акропољ у Атини, археолошка налазишта 

у Олимпији, Делфи, Микена и Тиринт, манастири Метеори, планина Атос, средњовековни 

део града Родос, острво Делос, стари град острва Крф, антички град Епидаурус, Аполонов 

храм и други. 

 

 

 

 

 

                                                      
10http://www2.unwto.org/ 
11Ђукић-Дојчиновић, В., (2005), Културни туризам- менаџмент и развојне стратегије, Clio, Београд, стр. 267 
12http://whc.unesco.org/en/statesparties/GR 

http://www2.unwto.org/
http://whc.unesco.org/en/statesparties/GR
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1.2.3. Културно – историјски ресурси Грчке 

 

Акропољ – „Град на брду“ налази се у Атини и симбол је Античке Грчке. Ово 

светилиште посвећено је Грчкој Богињи Атини. Стар је око 2400 година и представљао је 

центар Микенског краљевства. Најпознатије грађевине унутар Акропоља су: Партенон, храм 

богиње Нике, Ерехтеон Пропилаја. Најпознатија грађевина је свакако храм Партенон, 

посвећен девици Атини. Његова изградња трајала је 15 година. 

 

Слика бр.4: Акропољ 
 

 

Извор:http://whc.unesco.org/en/list/404/gallery/ 

 

Метеори – Свети Метеори – Монашки град на стенама, је највећи и најзначајнији 

православни центар монаштва у Грчкој после Свете Горе.Налазе се у северозападном делу 

Тесалије. Метеори су један од најчудеснијих геолошких феномена наше планете. Познати 

су по начину пењања првих становника на врхове стена где су се налазили манастири. Они 

су се пењали до врха помоћу скела направљених од греда. Остаци ових скела могу се видети 

и данас. На метеорима је основано 24 манастира упркос великим тешкоћама. Већина њих 

данас је у рушевинама, док су очувани: Велики Метеори, Света Тројица, Свети Стефан, 

Свети Никола, Анапафса и други. Територија Метеора проглашена је за „свето место“ по 

закону Грчке државе од 1995. године, а УНЕСКО је Метеоре прогласио као светску баштину 

која се по сваку цену мора сачувати. 

 

 

 

 

 

 

 

http://whc.unesco.org/en/list/404/gallery/
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Слика бр.5: Метеори 

 

Извор: http://whc.unesco.org/en/list/455/gallery/ 

 

Атос–или „Света Гора“ је планина и теократска република која се налази на 

најисточнијем „прсту“ Халкидикија у северној Грчкој. Простире се на површини од 339 km². 

На овом простору налазе се бројни православни манастири, међу којима је најпознатији и 

најатрактивнији српски манастир Хиландар, основан у X веку. „Византијски цар Алексије 

1198. године даровао је Хиландар Стевану Немањи у Светом Сави, који су га годину дана 

касније обновили и опасали каменим зидом, а такав изглед је сачувао до данас. Хиландар, у 

коме је Свети Сава започео свој књижевни рад, временом је постао значајно културно 

средиште и својеврсни центар спрског верског ходочашћа.“13 На Атосу женама није 

дозвољен улаз. 

 

Слика бр.6: Манастир Хиландар 

 

Извор: http://www.hilandar.org/manastir/ 

 

 

 

                                                      
13Јовичић Д., Ивановић В., (2008), Туристичке регије света, Тон ПЛУС, Нови Београд,стр. 218 

http://whc.unesco.org/en/list/455/gallery/
http://www.hilandar.org/manastir/
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Епидаурус -  налази се на удаљености од око 30 km од града Нафплиона на 

Пелопонезу. Име је добио по јунаку Епидаурос, сину Аполона. Представља једно од  

најзначајних античких грчких позоришта и сматра се за најбоље очувано античко позориште 

у Грчкој у погледу савршене акустике и хармоније. Врхунац моћи доживео је у периоду од 

IV до II века пре нове ере. „Чувени епидаурски фестивал познат као „Атина–Епидаурус 

Фестивал“ који се  од 1955. године, одржава сваке године на лето представља  и оживљавање 

старог фестивала, где су се одржавале античке драме или модерне представе.“14 

 

Слика бр.7: Позориште у Епидаурусу 

 

Извор: http://whc.unesco.org/en/list/491/gallery/ 
 

 

Олимпија  -  представља једно од најстаријих светилишта у Грчкој. „Налази се у 

средишњем делу полуострва Халкиди у покрајини Аркадија, где су се од 776. године пре 

нове ере, сваке  четврте године одржавале Олимпијске игре у част бога Зевса.“15„Почетак 

савремених Олимпијских игара датира од 1896. године, које су се први пут одржале у Атини, 

па се и дан данас поштује традиција где се у старом светилишту пали олимпијска бакља која 

се даље преноси на олимпијски стадион.“ 16 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
14http://whc.unesco.org/en/list/491 
15Јовичић Д., Ивановић В., (2008), Туристичке регије света, Тон ПЛУС, Нови Београд,стр. 216 
16Плавша Ј.,(2008), Туристичке регије света, Природно-математички факултет, Нови Сад, стр. 167 

http://whc.unesco.org/en/list/491/gallery/
http://whc.unesco.org/en/list/491
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Слика бр.8: Олимпија 

 

Извор: http://whc.unesco.org/en/list/517/gallery/ 

 

Зејтинлик – налази се на југозападној периферији Солуна, на коме су уређена гробља 

савезничких војника из Првог светског рата. „Међу највећим и најуређенијим је Српско 

војничко гробље из 1916. године. Заузима површину од 7000 km² и ту је сахрањено 7315 

војника из Првог светског рата.“ 17 За време отоманске империје на овом месту се налазила 

пијаца за продају уља – зејтина, по којој је овај локалитет и добио име. „Интересантна је 

прича о чуварима гробља, јер вуче корене од пре скоро стотину година, чији се посао чувара 

Зејтинлика годинама преносио са колена на колено у породици Михајловић.“18 

 

Слика бр.9: Зејтинлик 

 

Извор: https://www.grckainfo.com/blog/Srpsko-vojnicko-groblje-Zejtinlik-u-Solunu 

 

 

                                                      
17Јовичић Д., Ивановић В., (2008), Туристичке регије света, Тон ПЛУС, Нови Београд,стр. 219 
18http://www.rastko.rs/rastko-bo/istorija/nradanovic-zejtinlik_l.html 

http://whc.unesco.org/en/list/517/gallery/
https://www.grckainfo.com/blog/Srpsko-vojnicko-groblje-Zejtinlik-u-Solunu
http://www.rastko.rs/rastko-bo/istorija/nradanovic-zejtinlik_l.html
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2. Класификација туристичких регија 

 

„Туристичка регија изражава територијалност мотива и евентуално функционалност 

туристичког промета, у зависности од тога да ли се ради о потенцијалним или активираним 

туристичким мотивима. Туристичка регија је, према томе, просторна целина са 

потенцијалним или активираним туристичким мотивима, у оквиру одређене шире целине 

(континент, држава, опсшина и друго.).“19 

Иако је Грчка по пространству релативно мала држава, због својих природних 

карактеристика и културно–историјских вредности Грци је деле на 12 регија: Атика, 

Пелопонез, Централна Грчка, Еубеја, Тесалија и Споради, Епир, Јонска острва, Македонија 

и Тасос, Тракија, Североисточна Егејска острва, Додеканез, Киклади и Крит. Како 

унутрашњост Грчке нема веће тууристичко значење главне туристичке регије Грчке везане 

су за обалски појас и острва. Ту спадају: Атичка, Пелопонеска, Критска, Спорадско-

Кикладска, Крфска и Халкидичка. Постоји и једна зона правца запад – исток, Виа Егнација, 

дуж које се у низу налазе римске и рановизантијске старине, а протеже се од македонско–

албанске–грчке тромеђе до грчко–турске границе. 

 

Слика бр.10: Карта регије Грчке 

 

Извор: https://hr.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%8Dka 

 

                                                      
19Јовичић Д., Ивановић В., (2008), Туристичке регије света, Тон ПЛУС, Нови Београд,стр. 26 

 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%8Dka
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2.1. Атичка регија 

 

Атичка регија се налази на истоименом полуострву и захвата крајњи југоисточни део 

континенталне Грчке, који дубоко залази у Егејско море. Ова регија обухвата престоницу 

Грчке - Атину са околином и подручје Коринтског залива. Атика је најзначајније подручје 

средишње Грчке, са површином око 200 km². Ова регија је једна од најгушће насељених 

регија грчке.  

Атичко полуострво је планинско, а од унутрашњег дела Грчке, ка западу, одваја га 

планина Парнас (2457 m), која је по грчкој митологији позната као „планина песника и вила“, 

а 1953. године проглашена је за национални парк.У подножју ове планине налази се и велики 

број трагова и локалитета из дуге и бурне прошлости Грчке. Неки од њих су: Термопилски 

кланац (где су у борби са Персијанцима 480. године пре нове ере, страдали Спартанци), 

остаци старогрчког пророчишта Делфи са Аполоновим храмом, остаци знаменитог града 

Тебе у близини Делфа и други. 

На источној обали Атике, северно од Атине налази се чувено бојно поље Маратон 

(где је 490. године пре нове ере, дошло до херојске битке и победе Атињана над бројчано 

моћнијим Персијанцима), а западно од престонице Грчке је чувени манастир Дафни из XI 

века. Са југозападне стране у Атику се увлачи Фалеронски залив, а то је уједно и значајна 

купалишно - рекреативна зона Атињана, али и страних туриста. Позната туристичка места 

на овој обали су: Глифада, Вула, Варкиза, Саронида, Лагониси и друга. 

На крајњем југоистоку Атике, код рта Сунио и истоименог места, налазе се остаци 

Посејдоновог храма, подигнутог у част бога мора Посејдона. Западно од Атике налазе се два 

већа острва Саламина и Егина. Место Егина на истоименом острву било је проглашено за 

главни град Грчке, 1821. године, пре него што је Атина постала главни град. Сем ова два 

острва значајно је и острво Порос, близу Пелопонеза, на коме се налази манастир Панагиа, 

као и рушевине Посејдоновог храма. 

Центар читаве регије и најпривлачније туристичко место Грчке је Атина, а уједно је 

и највећи град Грчке.„У 2016. години Атина је имала процењено становништво од око 3,75 

милиона у метрополитанском подручју.“20 Смештена је између два брежуљка: Ликавитоса и 

Акропоља.Изнад Атине (на око 60 m) издиже се поменути Акропољ – Свети брег или Горњи 

град на коме се налазе остаци величанственог храма Партенон (посвећен богињи Атини) 

стар преко 2500 година. На улазу у Акропољ са источне стране, Атињани су у доба 

Пелопонеског рата, подигли храм Атене Нике (богиње победе). Атина има и низ других 

античких споменика, а неки од њих су Дионисово позориште (по богу вина Дионису), 

позориште Одеон, Олимпијски стадион (1896. године одржане прве обновљене Олимпијске 

игре) и други. 

„У 2006. години Атичка регија са 6,7 милиона ноћења, је на 3. месту у Грчкој, после 

Спорадско – Кикладске и Критске регије.“21 Док ове регије свој развој темеље искључиво на 

купалишном туризму, Атику карактерише наглашена комплексност туристичког промета 

(купалишно – рекреативни, културни, манифестациони, туризам и други). 

                                                      
20http://worldpopulationreview.com/world-cities/athens-population/ 
21Јовичић Д., Ивановић В., (2008), Туристичке регије света, Тон ПЛУС, Нови Београд,стр. 215 

http://worldpopulationreview.com/world-cities/athens-population/
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2.2. Пелопонеска регија 

 

Ова регија има мањи туристички значај од Атичке. Обухвата истоимено полуострво, 

односно после прокопавања Коринтског канала 1893. године, вештачко острво на југу Грчке. 

Полуострво је у облику шаке са четири прста, окренуто у правцу југоистока. Највећим делом 

је планинско и испресецано бројним речним токовима који се крећу у свим правцима ка 

обалама из централног дела. Највеће реке су Руфија Евртас. Највиши врх налази се на југу 

Пелопонеза, на средњем полуострву, на планини Тајгет (2490 m).  

Средишњи и проширени део полуострва назива се Аркадија у којој се налази стара 

Олимпија, где су Грци организовали културно – спортске и националне свечаности које су 

називали олимпијадама. Прве Олимпијске игре су одржане 776. године пре нове ере и 

понављане су сваке четврте године. Током одржавања Олимпијских игара обустављали су 

се сви сукоби. 

Пелопонез је подељен на седам регија. Три најдужа и најјужнија „прста“ (мања 

полуострва), чине три микрорегије: Месенија, са средиштем Каламатом; Лаконија, са 

градићем Спарта; и Арголида са античким градовима Микена и Тиринт. А остале четири 

регије су Ахаја, Аркадија, Елида и Коринт. 

 

Слика бр.11: Карта Пелопонеза 

 

Извор: http://www.viabalkans.com/grcka/ 

 

На Пелопонезу се налазе и бројни археолошки остаци. Рушевине древног Коринта 

налазе се високо на узвишењу, са погледом на Коринтски и Саронички залив. Рушевине 

древне Микене са моћном тврђавом Агамемнона, налазе се на 41 km од Коринта ка Аргосу. 

Микена је била опасана Киклопским зидом, а улаз у град био је кроз велика Лавља врата. 

Агрос је у античком периоду била једна од најмоћнијих градова – држава. Данас је то то 

трговачки и пољопривредни град Арголиде. 

Ова регија као што смо рекли има мањи туристички промет од Атичке, који је током 

протекле деценије износио нешто више од 2 милиона ноћења по години. 

 

http://www.viabalkans.com/grcka/
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2.3. Критска регија 

 

Ова регија обухвата острво Крит, чија је дужина 254 km, ширина 32 kmи површина 

8278 km², па је по томе и једно од већих европских острва. Због положаја између 35º и 36º 

северне географске ширине, то је и најјужније острво Европе, па је доста удаљено од главних 

туристичких праваца. Како се ово острво налази између Европе, Азије и Африке, ту су се 

мешали утицаји различитих народа и култура, па тако Крит привлачи богатством својих 

културних садржаја. 

Крит је планинско и крашко подручје и острвом доминирају планине. Највиша 

планина је Ида, а нешто ниже су Дикти и Беле планине. Ови планински венци деле острво у 

четири региона или провинције: Ретимно, Ираклион, Хања и Ласити. 

 

Слика бр.12: Карта Крита 

 

Извор: http://www.explorecrete.com/crete-maps/crete-maps.html 

 

Клима је сутропско – медитеранска. Због кречњачког састава земљишта, острво 

оскудева у води и нема бујну вегетацију. Заступљене су ретке шуме храста и чемпреса и 

карактеристична медитеранска макија. Северна обала је разуђенија и на њој се осећају 

пријатни и освежавајући ветровима, за разлику од јужне која је изложена сувом ветру југо 

или широко, који са афричког копна доноси сув сахарски песак. Такође је северна обала и 

насељенија, па се ту налазе и већи градови: Ираклион (главна лука), Ретимно, Хања, Агиос 

Николаос, Ситиа и други, док је већи град на јужној обали Јарапетра. 

Због издвојености у Средоземном мору, Крит је постао „свет за себе“ и средиште 

егејске културе и цивилизације, која је постојала од 3000. до 1500. године пре нове ере. Тај 

период назива се Минојском цивилизацијом и о тој култури говоре археолошке ископине, 

као што је Миносова палата са лавиринтом у Кнососу. У његовој близини налазе се и 

рушевине града Малије, у коме је Минос имао свој други дворац. Од великог значаја је и 

Археолошки музеј у коме се чува покретно благо Кнососа и минојске културе. 

„Ова регија је по броју остварених ноћења на 2. месту у Грчкој, са 13,5 милиона 

ноћења у 2006. години, од чега су више од 90% ноћења страних туриста.“22 

 

                                                      
22Јовичић Д., Ивановић В., (2008), Туристичке регије света, Тон ПЛУС, Нови Београд, стр. 215 

http://www.explorecrete.com/crete-maps/crete-maps.html
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2.4. Спорадско - кикладска регија 
 

Спорадско – кикладска регија је острвска регија у Егејском мору и обухвата 

архипелаг северних и јужних Спорада, Кикладе, острва Додеканез, као и већа острва уз 

малоазијску обалу: Хиос, Самос, Лезбос и друге.  

 

Слика бр.13: Спорадско – Кикладска регија 

 

Извор: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Morze_Egejskie.jpg 

 

Киклади леже у југоисточном делу Грчке. У овој групи већа острва су: Миконос, 

Делос, Тинос, Сирос, Андрос, Наксос, Иос, Парос, Тира (Санторини), Милос, Кимолос, 

Скинос, Серифос, Аморгос и неколико мањих. Острва су живописна, са чистим морем, 

обалама, интересантном архитектуром, историјским остацима и друго. 

Иако су Јужноспорадска и Додеканеска острва близу Турске и по физичко – 

географским карактеристикама врло слична турској, антропогеографски посматрано, 

изразито су грчка. Јужни Споради пружају се од острва Лезбос на северу до острва Родос на 

југу. У овој групи острва, највеће је острво Лезбос, са главним градом Митилин. Архипелаг 

Додеканез чини 12 већих острва: Патмос, Каламнос, Лерос, Кос, Нисирос, Астипалеа, Тилос, 

Сими, Халки, Карпатос, Касос, Родос и Кастелоризо. Најпознатије острво је Родос, које још 

зову и „Сунчано острво“ јер годишње има преко 3200 сунчаних сати. 

Северни Споради обухватају мањи број острва уз источну обалу Грчке, међу којима 

су најзначајнији: Скирос, Скиатос и Скопелос. Истичу се по бројним црквеним 

споменицима, бројним увалама, песковитим плажама и са још доста тога. Југозападно од 

њих, налази се острво Еубеја, друго по величини острво Грчке, после Крита. 

На северу Егејског мора Грчкој припадају и три већа острва: Тасос, близу Тесалије, 

познат по белом мермеру; Самотраки – познат по кипу крилате богиње победе Нике и 

Лимнос, на улазу у Дарданеле са рушевинама древног града и бројним термалним 

купатилима. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Morze_Egejskie.jpg
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2.5. Крфска регија 

 

Крфска(Јонска) регија представља најшумовитији и најзеленији део  Грчке, а то се 

објашњава тиме што је више изложена влажним западним ветровима и прима већу количину 

падавина. Ова регија обухвата следећа острва: Крф, Пакси, Лефкас, Кефалонија, Итака  и 

Закинтос. 

Слика бр.14: Карта Јонских острва 

 

Извор: https://sr.wikipedia.org/sr-el/Jonska_ostrva 

 

Ово острво је лети свежије, а зими топлије од егејских острва. Како је западна обала 

острва више изложена влажним ветровима и падавинама, источна обала, за разлику од 

западне, је заштићена од ветрова и има мање падавина, па је због тога од посебног значаја 

за туризам. Из тог разлога на источној обали изграђена су и два значајна насеља, Крф и 

Лефкими. 

С обзиром да се Крф налази на улазу у Отрантска врата и да је удаљен само 2,5 km од 

копненог дела Грчке, поред туристичког има и важан стратегијски положај. Познат је по 

томе што је послужио  као спасоносно уточиште српској војсци, после драматичног 

повлачења преко Албаније, крајем 1915. и почетком 1916. године. Поред Крфа је острвце 

Видо са гробљем српских војника, а поред острва је и „плава гробница“ српских војника. 

Острво Лефкада је изузетно близу континенталне Грчке и то је једино острво до кога 

се може доћи, а да се не користи брод или трајект, јер је са копном повезано покретним 

мостом. Кефалонија је највеће Јонско острво и налази се јужно од Лефкаде. На овом острву 

је посебно интересантно село Фискардо, које је једино преживело земљотрес 1953. године. 

Итака је мање острво источно од Кефалоније. То је планинско и суво острво, чији су 

становници морепловци или емигранти. Највећа атркација на острву је пећина Нимфа. И 

Закинтос или „Шумовити Закинтос“, како га је Хомер назвао, налази се северозападно од 

Пелопонеза. Велики део острва уништен је земљотресом 1953. године,  а главни град, 

Закинтос,  поново је тада изграђен у венецијанском стилу. 

 

https://sr.wikipedia.org/sr-el/Jonska_ostrva
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2.6. Халкидичка регија 

 

Ова регија обухвата полуострво Халкидики, ширу околину  Солуна и град Солун као 

центар регије. Ово  полуострво веома је слично Пелопонезу само што је мањег пространства 

и уместо четири има три „прста“ – мања полуострва, окренута ка југоистоку. То су 

полуострва: Атос на истоку, Ситонија у средини и Касандра на западу. 

 

Слика бр.15: Полуострво Халкиди 

 

Извор: http://www.cityportal.gr/articles_det1.asp?article_id=49390 

 

Ово полуострво има добре услове за развој купалишно – рекреативног и наутичког 

туризма, јер ова регија има велики број залива, увала, острва, као и прелепе пешчане плаже. 

Развоју туризма погодује и то што се у Солуну укрштају два најзначајнија правца 

туристичких кретања у Грчкој: један води од Атине ка Скопљу и Београду, а други, од 

Егејске Македоније ка Истамбулу и Турској. Поред природних лепота, у овој регији се 

налази и велики број антропогених туристичких вредности, где се издваја специфична 

терократска република на планини Атос, са својим културним вредностима, међу којима је 

најзначајнији манастир Хиландар. 

Административно, урбано, културно и туристичко средиште Халкидичке регије је 

Солун. Солун је други по величини град у Грчкој, после Атине. „Према попису из 2011. 

године имао је приближно 789 000 становника.“23 Град је основан у IVвеку пре нове ере, а 

име је добио по Тесалоники, сестри краља Александра Македонског. 

Да је Солун некада био важна лука и исходиште европских путева ка Азији,показује 

и пут Виа Егнација, који је ишао кроз Егејску Македонију и мањим делом кроз Тракију. 

Најзападнија тачка ове саобраћајнице је Флорина (македонско–албанска – грчка тромеђа), а 

најисточнија Александропулис (код грчко – турске границе). Скоро сва насеља дуж ове зоне 

имају нека обележја, која привлаче туристе. Град Костура, на обали језера окруженог 

шумом, пружа могућности за развој и летњег и зимског рекреативног туризма. Едеса је 

позната по „цветном фестивалу“, а такође и по томе јер је ту Александар Македонски 

крунисан за краља. Кавала има вишеструки значај: центар је дуванске индустрије, велика 

лука у Тракији и град богат старинама, на чијој обали су уређене лепе плаже. 

                                                      
23http://population.city/greece/thessaloniki/ 

http://www.cityportal.gr/articles_det1.asp?article_id=49390
http://population.city/greece/thessaloniki/
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3. Карактеристике развоја туризма у Европској Унији 

 

Туризам као привредна делатност заузима све значајније место у светској привреди, 

тај тренд из године у годину расте и међународни приходи од туризма остварени у свету 

чине све већи део укупних прихода остварених у свету. Удео бруто друштвеног производа 

(БДП), није исти у свим регионима света, а ни унутар региона по одређеним земљама. 

Европска унија (ЕУ) као туристички регион заузима прво место јер је најпосећенији регион 

у свету, а истовремено њене чланице представљају највеће генераторе туристичке тражње у 

свету.  

„Европски туризам има дугу традицију и он се развија више од две стотине година, а 

у свом развоју прошао је неколико фаза.”24Прва фаза трајала је од почетка 70–их година 

XVIII века, до почетка 60–их година XXвека. Друга фаза трајала је од 60–их до краја 80–их 

година XX века и у том периоду дошло је до знатног развоја туризма, па се зато та фаза 

назива и фаза масовног туризма. И трећа фаза траје од 90–их година XXвека до данас и њу 

карактерише индивидуални туризам. 

Потребе и захтеви становника појединих земаља Европе, у свакој од ових фаза, били 

су различити, а пратили су динамику и темпо политичког, економског и културног развоја 

појединих земаља. Кризе у политици и привреди појединих земаља утицале су и на кризе у 

туризму. Кризе су биле најаче за време првог и другог светског рата, економске рецесије, и 

политичке кризе. Почетак европских интеграција, интензивира развој европске привреде и 

туризма, па је данас туризам, једна од водећих привредних делатности Европе. 

Процес стварања јединственог европског тржишта, праћен либеризацијом, утицао је 

на развој производних и услужних делатности. Елиминисање царинских и других баријера 

од великог је значаја за развој туризма у ЕУ. Туризму се на подручју ЕУ посвећује посебна 

пажња кроз дефинисање појединих мера и инструмената економске и развојне политике које 

треба да омогуће његов динамичан, али и равномернији развој. 

Савремену Европу карактерише убрзан процес интеграције, што се види из чињенице 

да је већина њених држава формирала заједницу под именом ЕУ, као последциу својих 

економских интереса и потреба. „Европска унија је резултат процеса интеграције и сарадње 

између шест држава, која је почела 1951. године. То су биле: Француска, Италија, Немачка, 

Белгија, Холандија и Луксембург. Од тада до данас, Европска унија има 27 чланица. Остале 

земље чланице Европске уније су: Данска, Ирска, Велика Британија, Грчка (улази 1981. 

годин ), Шпанија, Португалија, Аустрија, Финска, Шведска, Чешка, Словачка, Словенија, 

Мађарска, Естонија, Кипар, Летонија, Литванија, Малта, Пољска, Румунија и Бугарска.“25 

ЕУ је типичан пример развијеног туристичког региона, са становишта развоја 

међународног туризма. За сагледавање њеног места у развоју међународног туризма, треба  

анализирати туристичку потрошњу резидената ЕУ изван ЕУ, степен развоја туризма у ЕУ и 

приходе од међународног туризма. 

                                                      
24Стефановић, В.,Глигоријевић, Ж.,(2016), Економика туризма, Природно математички факултет, Ниш, 

стр.291 
25Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж.,(2008), Нацинална економија, Петрограф, Ниш,стр. 269 
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Више од половине становништва ЕУ путује, али већина углавном путује унутар 

Уније. У будућности се предвиђа да ће расти број туристичких путовања из Уније и у њеним 

оквирима, да ће се повећати путовања туриста трећег доба, жене ће се чешће запошљавати, 

млади ће се раније осамостаљивати, па ће се повећати њихова туристичка активност. Такође 

услед техничко – технолошког напретка побољшаће си и услови живота и рада. Светска 

туристичка организација предвиђа да ће туризам наставити да расте по умереној стопи од 

4% просечно годишње, па ће се 2020. године у свету реализовати 1,6 милијарди долазака 

страних туриста, од тога 717 милиона у Европи, с тим што би 430 милиона требало да 

отпадне на ЕУ. 

 

Табела бр.3: Приходи и потрошња од путовања у платном билансу, у ЕУ и земљама чланицама ЕУ, 

2010. и 2015. године 

 Приходи ( милиони евра ) Потрошња (милиони евра ) 

 2010. 2015. 2010. 2015. 

ЕУ 76117 115808 86503 101026 

Белгија 8620 10788 14313 17066 

Бугарска 2574 2838 626 1006 

Чешка Република 5419 5465 3216 4304 

Данска 4420 6028 6809 8042 

Немачка 26159 33265 58934 69859 

Естонија 809 1287 478 885 

Ирска 3106 4320 5358 5121 

Грчка 9611 14126 2156 2038 

Шпанија 41218 50892 12788 15654 

Француска 35646 41387 29016 34628 

Хрватска 6221 7954 629 681 

Италија 29257 35555 20415 22013 

Кипар 1629 2241 956 961 

Летонија 484 807 490 554 

Литванија 729 1040 644 858 

Луксембург 3128 3873 2670 2988 

Мађарска 4235 4797 1821 1649 

Малта 814 1247 234 332 

Холандија 8850 11907 14473 16138 

Аустрија 14027 16420 7717 8206 

Пољска 7259 9440 6505 7154 

Португалија 7600 11451 2953 3612 

Румунија 860 1542 1238 1855 

Словенија 1926 2257 923 822 

Словачка 1684 2192 1471 1917 

Финска 2301 2307 3251 4305 

Шведска 6324 10201 9172 12997 

Велика Британија 24923 41116 41631 57192 
Извор: http://ec.europa.eu/eurostat 

 

Апсолутно највећи приход од страних туриста током 2015. године, забележен је у 

Шпанији (50,9 милиона евра), Француској (41,4 милиона евра) и Уједињеном Краљевству 

(41,1 милиона евра), а затим следе Италија (35,6 милиона евра) и Немачка (33,3 милиона 

евра). Немачка је 2015. године забележила највећу туристичку потрошњу резидената изван 

Немачке у укупном износу од 69,9 милиона евра, као и Велика Британија (57,2 милиона евра) 

http://ec.europa.eu/eurostat
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и Француска (34,4 милиона евра). 

„Последњих деценија посебну пажњу ЕУ посвећује развоју и примени мера и 

инструмената, у циљу континуираног и складног развоја туризма. У циљу одређивања 

функције и улоге влада појединих земаља у домену подршке развоју туризма сугеришу се 

следеће смернице: 

1) општа регулативна функција влада која се односи на одлуке везане за дужину 

радне недеље, дужину плаћеног одмора, царинске прописе, девизни курс; 

2) директно ангажовање владе на управљању туристичким ресурсима; 

3) улога владе је значајна у домену функције истраживања тржишта; 

4) на овом нивоу се организује и финансира општа туристичка пропаганда; 

5) указивање на одговорност за изградњу и одржавање инфраструктуре која је 

неопходна за развој туризма; 

6) активности које су везане за коришћење разних врста олакшица које стимулишу 

туристичка кретања; 

7) путем специјализованих институција унија помаже и директно учествује кроз 

разне форме у регионалном развоју туризма и 

8) посебна пажња се придаје заштити окружења коришћењем одговарајућих 

прописа, протоколима и законима.“26 

На нивоу ЕУ, заједничке туристичке активности, добијају своје основе 1982. године 

када је Савет ЕУ усвојио документ „Почетне смернице за развој туристичке политике 

Заједнице“, а 1986. године формирано је саветодавно тело (Саветодавни комитет ЕУ) од 

стране ЕУ, у циљу ефикасније размене информација, консултација и сарадње између земаља 

чланица. 

У свим документима Саветодавног комитета, туризам је означен као један од сектора 

који је од веће важности за ЕУ, а за такав приступ наводе се следећи разлози: 

1) туризам је привредна област која у ЕУ обезбеђује решавање проблема 

запослености уз мало улагање капитала; 

2) туризам игра важну улогу у екологији и заштити природног и културног 

окружења; 

3) туризам је значајан сектор у развоју привреде у целини; 

4) туризам руши границе и учвршћује европски идентитет па тиме доприноси даљем 

уједињењу Европе и  

5) туризам у оквирима ЕУ је најпогоднији и најзначајнији фактор у остваривању 

њених циљева. 

ЕУ да би остварила један од основних циљева развоја туризма примењује и развија 

различите процедуре и методе и тако стимулише привлачење капитала, како приватног тако 

и државног. 

                                                      
26Бакић, О.,(2003), Маркетинг у туризму, Економски факултет, Београд., стр. 207 
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У циљу будућег развоја туризма ЕУ неопходно је имати у виду следеће: 

- за групу хендикепираних људи потребне су посебне услуге у комплетном ланцу 

превоза, смештаја, садржаја и информација; 

- младим људима потребни су посебни туристички производи у виду културног 

доживљаја, безбедног одмора, размене са другим младим људима и друго; 

- главни проблем су баријере у виду захтева за визе; 

- изазов пред којим се налази туристички сектор у новим државама чланицама је 

избацивање нових туристичких производа, на професионалан начин, одржавање 

високих стандарда и очување природног и културног наслеђа; 

- свим авио – превозницима биће потребне одредбе ради заштите путника у виду 

рефундирања унапред плаћених средстава и враћање клијената у домовину у 

случају отказа авио превоза. 

 

3.1. Основни облици туризма у ЕУ 

 

У ЕУ развијају се следећи облици туризма: купалишно – рекреативни, културни, 

здравствени, бициклистички, пешачко – планински и други. 

Купалишно – рекреативни туризам – је представљао основу развоја масовног туризма 

у другој половини XX века. „Развој масовног приморског туризма био је најизраженији у 

периоду од 1970. до 1990. године и тада се број туриста који су боравили на Медитерану 

утростручио и повећао са 54 на 157 милиона.“27 Многи туристи данас не желе само купање, 

сунчање и ноћни живот, већ желе и неке додатне активности као што су културни догађаји, 

екскурзије, спорт и друго. 

Културни туризам–„ЕУ препознаје важност културе као део европског искуства у 

туризму и као елемент који може побољшати профил Европе као глобалне дестинације. 

Европска комисија подржава области културног туризма, које имају највећи потенцијал за 

раст. Европа је кључна дестинација културног туризма захваљујући неупоредивом 

културном наслеђу које укључује: музеје, позоришта, археолошка налазишта, историјске 

градове, индустријске локације, као и музику и гастрономију. Процењује се да културни 

туризам чини 40% европског туризма – 4 од 10 туриста одабере своју дестинацију на основу 

њене културне понуде. ЕУ промовише уравнотежен приступ између потреба за 

подстицањем раста са једне стране и очувањем антропогених вредности, историјских 

локација и локалних традиција са друге стране.“28 

„Европско културно наслеђе је од изузетног економског значаја за туристичку 

индустрију стварајући процењени годишњи приход од 335 милијарди еура и 9 милиона 

радних места у туризму, на директан или индиректан начин. Пројекат културног наслеђа за 

Европу, финансиран од стране ЕУ, има за циљ подизање свести о социјалном, економском, 

културном и еколошком утицају културног наслеђа и вишеструкој користи улагања у њега. 

У периоду од 2007. до 2013. године, у наслеђе, из Европског фонда за регионални развој, 

                                                      
27Јовичић Д., Ивановић В., (2008), Туристичке регије света, Тон ПЛУС, Нови Београд, стр. 147 
28https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/cultural_en 
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уложено је 3,2 милијарде евра.“29 

Бициклистички туризам –„Више земаља и региона открива економски потенцијал 

бициклистичког туризма. Једна студија је показала да бициклистички туризам годишње 

генерише 57 милијарди долара. У последње две године студије су објављене у: 1) Шкотској, 

када су у 2013. години  квантификовани економски ефекти бициклистичког туризма између 

241 милион и 362 милиона фунти (или 385,6 милиона и 579,2 милиона долара); 2) Орегону, 

где је анализа указала на економске ефекте овог облика туризма у износу од 400 милиона 

долара; 3) Мичигену, где је прва фаза анализе утицаја овог облика туризма на економију, 

укључујући његов утицај на запосленост, трговину на мало, туризам, ниво здравственог 

стања и продуктивности, указала на економску корист у износу од 668 милиона долара на 

годишњем нивоу. Следећа фаза у анализи биће посвећена детаљној анализи бициклистичког 

туризма на привредни развој; 4) Аризони, студија је указала на утицај посетилаца, чији је 

мотив доласка бициклизам у износу од 88 милиона долара и 5) у Монтани студија је указала 

да на изнајмљивање бицикала туристи троше око 75 долара дневно, при чему је допринос 

бициклистичког туризма привредном развоју 377 милиона долара.“30 

Здравствени туризам – „Здравствени туризам обухвата око 5% општег туризма у ЕУ 

и доприноси приближно 0,3% бруто-домаћем производу ЕУ. Повећање учешћа здравственог 

туризма може ублажити сезонски карактер, побољшати одрживост и квалитет рада, а може 

помоћи смањењу здравствених трошкова кроз превентивне мере и смањену потрошњу 

фармацеутских производа.“31 

Сеоски туризам – Сеоски туризам има низ специфичности које се морају поштовати 

при планирању и управљању. Општи циљ планирања и управљања развојем сеоског туризма 

било би стварање равнотеже између тражње и понуде, односно укупних капацитета 

(просторних и других) у циљу минимизирања конфликата у пуног искоришћавања 

природних осноца за развој туризма, без деградирања животне средине. Сеоски туризам 

најчешће валоризује села, термалне изворе, реке, језера, а у комбинацији са гостољубивошћу 

локалног становништва нуди јединствен доживљај туристима који траже одмор и опуштање 

у мирном окружењу.„Колико је сеоски туризам значајан сегмент европског туризма показује 

број од 200 000 познатих регистрованих пружалаца услуга у сеоском туризму Европе. Они 

нуде више од 2 000 000 лежаја, што је један и по пута више од капацитета целе Шпаније, 

друге по важности туристичке дестинације у Европи. Када би био познат стварни укупан 

број пружалаца услуга и капацитета у овом сектору, ова бројка би била знатно већа. 

Процењује се да смештај на фармама, у приватним сеоским кућама и малим породичним 

хотелимапривлачи директну годишњу туристичку потрошњу од око 12 милијарди евра. Кад 

се укључи и локкално додата вредност тај износ достиже 26 милијарди евра. Од оваквог 

облика путовања ЕУ у односу на купалишни туризам очекује се натпросечни раст по стопи 

од 8% годишње.“32 

 

                                                      
29https://epthinktank.eu/2014/12/16/cultural-heritage-policy-in-the-european-union/ 
30https://www.adventurecycling.org/about-us/media/press-releases/10-new-indicators-that-bicycle-travel-and-

tourism-are-booming-and-changing/ 
31 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/601985/IPOL_STU(2017)601985_EN.pdf  
32http://www.cenort.rs/ 

https://epthinktank.eu/2014/12/16/cultural-heritage-policy-in-the-european-union/
https://www.adventurecycling.org/about-us/media/press-releases/10-new-indicators-that-bicycle-travel-and-tourism-are-booming-and-changing/
https://www.adventurecycling.org/about-us/media/press-releases/10-new-indicators-that-bicycle-travel-and-tourism-are-booming-and-changing/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/601985/IPOL_STU(2017)601985_EN.pdf
http://www.cenort.rs/
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4. Анализа економских ефеката развоја туризма у Грчкој 

4.1. Основне функције туризма и њихова систематизација 

 

„Туристичка делатност се свртстава међу најдинамичније привредне делатности, са 

вишеструким мултипликативним ефектима. То туризму даје снажну покретачку функцију у 

широком спректру делатности. У значајније карактеристике савремене туристичке тражње, 

битне за развој туризма на руралним просторима, свакако спада констатација да се 

проширује тражња ка неурбанизованим руралним и заштићеним природним пределима, 

планинама, бањама и селима са значајним здравствено – рекреационим и културно – 

историјским вредностима. Заједно са тим се повећавају и захтеви за еколошким квалитетом 

и здравствено – рекреативном функцијом рецептивних простора, који при томе морају да 

буду погодни за кретање, рекреацију и могућност примене жељених активности.“33 

Ниједна делатност нема толики број веза са осталим функцијама колико их има 

туризам. Карактеристично је и то да се приморски туризам, који бележи највећи проценат 

остварења туристичког промета, смањује, а у корист осталих видова туризма. Ово даје 

могућности различитим регионима да усмере своје активности према развоју туризма, ка 

својим дестинацијама, јер како се може закључити није неопходно имати обалу мора или 

планински венац или пак бању да би туризам својим благодетима допринео развоју 

подручја. Такође, све је израженија и природна потреба за кретањем, па се туризам може 

назвати могућношћу и потребом савременог света. 

"Туристичко пословање у већини случајева одвија се непосредним контактом и на 

лицу места између произвођача туристичке услуге и потрошача- туристе. Због тога је управо 

и посебна специфичност и значење кадрова који раде у туризму. Није потребно посебно 

наглашавати да су хуманијем и човеку прикладнијем туризму потребни кадрови, који, осим 

стручности, поседују и широке хуманистичке идеје и образовање. Туристички кадрови у 

свим туристичким местима морају поседовати широку општу и хуманистичку културу."34 

Тако, данас, савремени туризам има многобројне функције које су, истовремено, 

између себе, у значајној мери повезане. Туризам карактерише полифункционалност, али и 

међуфункционална повезаност. Другим речима, то значи да туризам увек има широко 

деловање и то на привредни, али 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. Једна група аутора 

сматра да су основне функције туризма следеће: здравствена, тејничка, културно-социјална, 

политичка и привредна. 

Други, пак, сматрају да у основне функције туризма спадају следеће: 

културна, образовно-политичка, здравствена и економска. 

 Постоје још многобројне систематизације туризма. Ипак, најприхватљивије је 

схватање да се све основне функције туризма сврставају у неколико група: 

                                                      
33 Цвијановић Д., Хамовић В., Бошковић Д., (2009) Репозиционирање Србије као туристичке дестинације, 

Економика пољопривреде, бр.3, Београд, стр. 367.  
34Стефановић В., (2010) Неопходност "знања о знању" у туризму, 

BULLETINOFTHESERBIANGEOGRAPHICALSOCIETY, бр.3, Београд. 
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- Група економских функција, 

- Рекреативно-забавних функција, 

- Образовно-културна функција, 

- Политичка функција, 

- Здравствена функција, 

- Социјална функција. 

Туристичке функције би се на основу поменутих могле сврстати у две основне групе 

и то: 

- Примарне функције (тј. група економских функција туризма), 

- Последичне функције (неекономске функције туризма). 

Деловање ових функција које се прожимају, исказују се и у економској и у 

друштвеној сфери. Неоспорно је да се многе земље опредељују за развој туризма због 

њихових позитивних економских утицаја. Претпоставка за развој туризма се налази у 

расположивости атрактивних, комуникативних и рецептивних фактора. Уколико земља 

располаже овим факторима логично је да је туризам једна од делатности која ту државу може 

укључити у међународну размену. Ово се нарочито 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.  

 

4.2. Карактеристике развоја туризма у Грчкој 

 

Као  што смо видели, Грчка се сврстава у ред познатих  земаља Медитерана, иако у 

том погледу заостаје за Шпанијом и Италијом. Када кажемо Грчка сигурно одмах 

помислимо на туризам у тој земљи, али и обрнуто.Реч туризам је директна асоцијација на 

Грчку, као предводницу и узор осталим земљама које такође имају шта да понуде, али не 

знају како то да упакују на својствен и привлачан начин.   

Сходно својим могућностима, Грчка је и у најстарија времена обезбеђивала сва три 

вида путовања, који су основни и данас: пословна путовања (расле су потребе за 

територијалним проширивањем, обилазила су се  економски јака природна подручја, 

путовало се из разних војно – стратегијских разлога);  затим путовања ради задовољства 

(могућност само богатих, владајућих слојева који желе да виде шта може да организује 

суседна држава; фестивале различитих врста хране и пића, Олимпијске игре, свечаности 

приређиване појединим боговима и друго) и културна путовања (и у античка времена 

Хелени, свесни својих богатстава, нудили су туристима да разгледају храмове, гробнице, 

статуе, изложене предмете и слично). 

Туризам је најважнија привредна делатност Грчке. Иако трпи одређене критике 

јавности, покушава да се избори са економским проблемима, управо непрестаним 

стварањем нове стратегије за привлачење љубитеља како пустолова, тако и мирног и тихог 
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одмора, што јој је олакшано дугом традицијом туризма, непроцењивим искуством и 

националним благом којим је окићена. 

Основу туристичког привређивања у Грчкој представља летњи  рекреативно – 

купалишни туризам. Туристи који лети посећују Грчку готово увек комбинују рекреативне 

садржаје са обиласком појединих културних локалитета и мотива, којима ова земља обилује. 

На успон Грчког туризма у протеклих неколико година, у великој мери, утицале су 

Олимпијске игре одржане у Атини, 2004. године.  Обимна изградња туристичких 

капацитета, саобраћајне инфраструктуре, спортско – рекреативних, забавних и других 

садржаја, као и велика промоција Грчке, а што је све било узроковано организацијом ове 

грандиозне манифестације, несумњиво су дали снажан импулс развоју туризма у наредном 

периоду. 

 

4.2.1. Карактеристике туристичког промета у Грчкој 

 

Грчки туризам је имао још једну „рекордну” годину 2017. захваљујући политичкој 

стабилности. Осим неспорних природних лепота и разноликости у земљи, убрзани долазни 

туризам је и статус Грчке као сигурне и стабилне земље у иначе турбулентном региону, који 

су обележени терористичким нападима и политичким тензијама у конкурентним 

дестинацијама у Сјеверној Африци и Турској. Споразум који је постигнут између Грчке и 

њених зајмодаваца у пролеће 2017. године био је још један фактор стабилности, док је 

константно ширење авио-веза и ширење привреде и луксузних хотела довршило слику. 

„Грчка је протеклих  година показала одрживи раст међународног туризма са скоро 

24 милиона међународних долазака туриста у 2015. години, што је повећање за 7% у односу 

на претходну годину.“35 

Ако се има у виду површина територије Грчке, број становника и општи ниво 

привредне развијености, остварени резултати могу се оценити као повољни. „Са 14,7 

милиона евидентираних страних туриста, Грчка се 2005. години налазила на 15. месту у 

свету.“36 „Када је у питању структура страних туриста који посећују Грчку, види се да 

релативно велики број земаља представља важне изворе тражње. Постоји равномернији 

распоред њиховог учешћа и поред тога што се неколико земаља издваја по свом значају. 

Овај квалитет структуре иностраног туристичког промета Грчке, истиче се, због ширег 

маневарског простора у случају поремећаја на страни појединих извора тражње за развој 

иностраног туризма. Висок степен концентрације туристичког промета на мањи број земаља 

као извора тражње не би се могао означити као повољан због високог степена зависности 

дате туристичке земље од тих извора тражње. Са овог становишта, Грчка има предности у 

односу на Шпанију и Италију. Ово је везано и за географски положај Грчке који је у 

поређењу са поменутим земљама неповољнији, са становишта могућности коришћења 

суседних земаља као извора тражње. Грчка не користи значајније туристичку тражњу, што 

се јавља као лимитирајући фактор развоја туризма.“37 

                                                      
35http://media.unwto.org/ 
36Јовичић Д., Ивановић В., (2008), Туристичке регије света, Тон ПЛУС, Нови Београд, стр. 213. 
37 Унковић, С., (2001), Економика туризма, Савремена администрација, Београд, стр. 271. 

http://media.unwto.org/
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Табела бр.4. Карактеристике туристичког промета у Грчкој 

 

 1995. 2000. 2005. 2010. 2014. 

Страни туристи 10.130.000 
 

13.096.000 

 
14.765.000 

 
15.007.000 

 
22.033.000 

Потрошња 

туриста (у $) 
 

4.182.000.000 

 
9.262.000.000 

 
13.453.000.000 

 
13.858.000.000 

 
19.481.000.000 

Учешће у извозу 

(%) 
 

26,94 
31,50 26,11 23,13 

 
25,36 

Приходи од 

међународно г 

туризма (у 

$) 

 
4.135.000.000 

 
9.219.000.000 

 
13.334.000.000 

 
12.497.000.000 

 
17.813.000.000 

Расходи у 

међународно м 

туризму (у 

$) 

 
1.495.000.000 

 
4.564.000.000 

 
3.045.000.000 

 
3.401.000.000 

 
4.001.000.000 

Извор: http://www.indexmundi.com/facts/greece/international-tourism 

 

Најбројнији туристи који посећују Грчку су Британци и Немци, којих традиционално 

сваке године има 2,5 милиона, а после њих долазе Италијани. За Аустријанце, Грчка је већ 

двадесетак година туристичка дестинација број један. Последњих неколико година отворила 

су се нова тржишта за грчки туризам, тако да у земљу стиже све више туриста из Турске, 

Русије и са Балкана (најбројнији су Срби, Бугари и Румуни ), а све више долазе и источни 

Европљани, Израелци и Кинези. 

Регија која прима највећи број посетилаца је свакако Централна Македонија са 

Солуном, Халкидикијем, Катеринијем, Олимпом, Вергином и Светом Гором, као главним 

дестинацијама, које посећује око шест милиона туриста годишње. Руси су доскоро сматрани 

за најбољу клијентелу када је реч о потрошњи, али након „пика“ који су доживели 2013. 

године, када је Грчку посетило 1,3 милиона руских туриста, њихов број је пао за 50%, 

углавном због „украјинске кризе“. Насупрот томе број америчких и британских туриста се 

повећава. 

 

4.2.2. Потрошња и приходи страних туриста 

 

"Када је потрошња страних туриста у питању, у Грчкој износи  19.481.000.000 евра у 

2014. години. Вредност је у периоду од 19 година флуктуирала између 19.481.000.000 евра 

у 2014. години када је забележен максимум, и 3.759.000.000 евра у 1996. години, када је 

остварен најмањи приход."38 

„Доласци туриста били су под утицајем турбуленције унутар земље, са смањењем од 

6,4% због економске нестабилности забележене 2009. године, а затим смањењем од 5,5% у 

2012. години због политичке нестабилности. Ипак, укупан број међународних долазака 

                                                      
38WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

http://www.indexmundi.com/facts/greece/international-tourism
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туриста порастао је са 15,2 милиона у 2006. на 23,6 милиона у 2015. години, постигавши 

годишњу стопу раста од 4,4%. 

У 2013. години, приходи од туризма повећани су за 16% у односу на 2012. годину, 

док су међународни доласци остварили рекорд од 17,9 милиона у 2013. години, премашујући 

претходни рекорд од 15,9 милиона, који је постављен 2008. године. У 2014. години туризам 

у Грчкој остварио је период значајног раста са 22 милиона међународних долазака и у 2015. 

години са 23,6 милиона међународних долазака. У 2014. години приходи од туризма 

достигли су 13,44 милијарде евра, а у 2015. години 14,13 милијарди евра.“39 

 

Табела бр.5. Приходи и доласци страних туриста у Грчкој од 2000. до 2016. године 

 

Година Приходи (у милијардама €) Доласци (у милионима) 

2000. 10,1 12,4 

2001. 10,6 13,0 

2002. 10,3 12,6 

2003. 9,5 12,5 

2004. 10,4 11,7 

2005. 10,7 14,4 

2006. 11,4 15,2 

2007. 11,3 16,2 

2008. 11,6 15,9 

2009. 10,4 14,9 

2010. 9,6 15,0 

2011. 10,5 16,4 

2012. 10,02 15,52 

2013. 11,7 17,9 

2014. 13,0 22,0 

2015. 13,6 23,6 

2016. 12,7 24,7 

Извор: http://sete.gr/el/stratigiki-gia-ton-tourismo/vasika-megethi-tou-ellinikoy-tourismoy/ 

 

 

 

 

                                                      
39https://www.hotelnewsresource.com/pdf16/HVS102016.pdf 

http://sete.gr/el/stratigiki-gia-ton-tourismo/vasika-megethi-tou-ellinikoy-tourismoy/
https://www.hotelnewsresource.com/pdf16/HVS102016.pdf
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Табела бр.6. Приходи и доласци туриста у Грчкој по месецима у 2016. години 

Месеци Доласци % Приходи (€) % 

Јануар 559,058 2,3 159,148,000 1,2 

Фебруар 433,185 1,7 132,037,000 1,0 

Март 628,723 2,5 214,207,000 1,7 

Април 901,581 3,6 417,723,000 3,3 

Мај 1,952,667 7,9 1,049,195,000 8,2 

Јун 2,971,000 12,0 1,784,362,000 14,0 

Јул 4,664,388 18,8 2,788,948,000 21,9 

Август 5,084,156 20,5 3,029,005,000 23,7 

Септембар 4,149,739 16,7 2,171,932,000 17,0 

Октобар 2,174,081 8,8 963,068,000 7,6 

Новембар 716,782 1,9 204,666,000 1,6 

Децембар 563,986 2,3 190,920,000 1,5 

Укупно 24,799,346 100,0 12,755,343,000 100,0 

Извор: http://sete.gr/media/7878/2017_pm_ellhnikos_tourismos_3.pdf 

 

„Што се тиче врста превоза којима туристи долазе у Грчку, како је Грчка доста 

удаљена од главних европских емитивних тржишта, значајна средства инвестирала је у 

развој ваздушног саобраћаја, који данас има највећи значај за развој туризма, посебно 

иностраног. То потврђује податак да око 66% туриста у Грчку долази авионом. Када је у 

питању друмски саобраћај око 31% туриста који посећује Грчку користи овај вид превоза, 

при чему се очекује да он повећава своје учешће након побољшања квалитета друмских 

саобраћајница у Србији, Румунији и Бугарској које представљају транзитна подручја за 

туристе који се из средње и западне Европе крећу ка Грчкој . За разлику од ваздушног и 

друмског, железница има занемарљив значај, јер само 0,6% туриста у ову земљу долази 

возом. И када је у питању поморски саобраћај, око 3% туриста долазе у Грчку бродом и 

другим средствима поморског саобраћаја.“40 

 

Табела бр.7. Доласци туриста према врсти саобраћаја 

Превозно средство Број туриста % 

Ваздушни 16,329,401 66 

Друмски 7,605,754 31 

Поморски 854,292 3 

Железнички 9,903 0,6 

Извор: http://sete.gr/media/7878/2017_pm_ellhnikos_tourismos_3.pdf 

                                                      
40Јовичић Д., Ивановић В., (2008), Туристичке регије света, Тон ПЛУС, Нови Београд, стр. 213. 

http://sete.gr/media/7878/2017_pm_ellhnikos_tourismos_3.pdf
http://sete.gr/media/7878/2017_pm_ellhnikos_tourismos_3.pdf
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4.2.3. Смештајни капацитети у Грчкој 

 

„Туризам на Медитерану има наглашену сезонску и просторну концентрацију. У току 

лета се остварује преко 40% укупног годишњег промета. А велика већина капацитета и 

инфраструктурних садржаја је лоцирана у пробалном појасу, при чему сеу приморском 

појасу Шпаније, Француске, Италије и Грчке реализује ¾ укупног промета на 

Медитерану.“41 

Обиман туристички промет не би могао да се оствари без адекватних смештајних 

капацитета, а велики допринос изградњи тих капацитета дали су држава и привредни сектор. 

У структури смештајних капацитета Грчке разликујемо основне смештајне капацитете 

(хотели, мотели) и комплементарне смештајне капацитете (приватне собе, кампови, 

бунгалови и слично).  

„Грчка данас располаже са око 1,3 милиона лежаја, у око 9500 хотела.“42 У структури 

смештаја, собе у приватном власништву заузимају око 40% укупних капацитета. Квалитет 

је на доста добром нивоу, али се квалитет битно разликује у зависности од локације. Највећи 

број хотела налази се у урбаним срединама и на острвима, Острва са највећим бројем хотела 

и највећим квалитетом хотелских услуга за туристе су: Миконос, Крит, Родос, Санторини, 

Скиатос и друга. Грчка влада је значајно уложила и у изградњу мотела, као и разних кампова 

који се налазе низ главне путне правце и у близини туристичких одмаралишта, а служе за 

успутна преноћишта туриста за релативно мали новац.На готово свим Грчким острвима као 

и на копну, туристи могу наћи приватан смештај. Овај део смештајних капацитета је под 

посебним надзором Грчке Националне Туристичке Организације.  

Осим хотела, туристима угоститељске услуге пружа и оргоман број ресторана, кафе 

барова, разних објеката за забаву, чији тачан број није лако утврдити, јер се такви објекти 

изграђују сваког дана у Грчкој. Сви ови објекти се углавном налазе у приватном власништву 

и дају високи квалитет услуга туристима. 

 

4.2.4. Број ноћења туриста и сезоничност 

 

Један од проблема са којима се суочава туризам Грчке, је тај што већина туриста 

посећује Грчку током летњих месеци, тако да туризам има наглашену концентрацију у 

летњој сезони.  „У периоду од маја до  октобра Грчку посети око 85%  туриста, док је веома 

мали број посети  у периоду од новембра до априла.“43Један од разлога за то је недостатак 

директних летова  према различитим Грчким дестинацијама, сем према Атини и Солуну, 

током зимских месеци. Такође, још неки од разлога су ти што су током зимских месеци 

затворене многе продавнице, барови, ресторани, посебно на острвима. 

„Са аспекта броја ноћења туриста у Грчкој, најпосећенија је Спорадско – кикладска 

регија, јер се у њој региструје скоро 30% годишњих туристичких ноћења (близу 16 милиона 

                                                      
41Јовичић Д., Ивановић В., (2008), Туристичке регије света, Тон ПЛУС, Нови Београд, стр. 148. 
42http://www.statistics.gr/ 
43https://www.hotelnewsresource.com/pdf16/HVS102016.pdf 
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ноћења у 2006. години). На другом месту налази се Критска регија, са 13,5 милиона ноћења 

у 2006. години, од чега су више од 90% инострана ноћења, што се објашњава тиме што је на 

овом острву купалишно – рекреативна сезона дуга па подразумева и дуге туристичке 

боравке. На трећем месту је Атичка регија, са 6,7 милиона ноћења у 2006. години, од тога 

близу 2/3 иностраних ноћења. После ње следи Пелопонеска регија, са нешто више од 2 

милиона ноћења годишње. И Крфска регија, чији се  туристички промет од 2000. до 2006. 

године кретао између 3,7 и 4,3 милиона ноћења по години.“44 

 

4.3. Утицај туризма на 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. Туризам делује на субјекте и чиниоце који постоје у одређеној туристичкој 

дестинацији укључујући њено становништво, запослене, инвеститоре, итд. Односно утиче 

на просперитет свих предузећа који 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. 

„У основи економског значаја туризма налази се потрошња туриста у местима која 

посећују. Новац који су туристи зарадили у месту сталног боравка троши се у туристичким 

местима. Као резултат њихове потрошње, настају одређени економски ефекти на привреду, 

како земље и подручја из којих туристи долазе тако и оних земаља и места које туристи 

посећују. Према томе туристичка потрошња, на привредни развој, врши директне,  

индиректне и мултипликативне утицаје.“45Најважнији директни утицају су: 

- Утицај туризма на друштвени производ и национални доходак, 

- Утицај туризма на платни биланс, 

- Утицај туризма на запосленост становништва, 

- Утицај туризма на развој делатности туристичке привреде, 

- Утицај туризма на инвестициону активност и структуру инвестиција. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
44Јовичић Д., Ивановић В., (2008), Туристичке регије света, Тон ПЛУС, Нови Београд. 
45Унковић, С., (2001), Економика туризма, Савремена администрација, Београд, стр. 36. 
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4.4. Директни макроеконмски ефекти развоја туризма 

4.4.1. Утицај туризма на друштвени производ и национални доходак 

 

Туризам  врши значајан утицај на друштвени производ и национални  доходак 

конкретних земаља. И поред става да се туризам у основи не може сматрати ствараоцем 

друштвеног производа и националног дохотка, ипак треба константовати да туристичка 

потрошња посредно утиче на друштвени производ и национални доходак на тај начин што 

стимулише развој области материјалне производње које снабдевају туристичку привреду. 

Поред посредног утицаја, туризам непосредно утиче на друштвени производ и национални 

доходак по основу преливања дохотка из других земаља. 

Непосредан утицај се остварује преко промета страних туриста преко кога се, 

посредством остварене иностране туристичке потрошње, врши директно преливање 

иностране акумулације у туристичке дестинације у привреду посећене земље. То је доходак, 

створен ван националне територије, у привредама из које  туристи долазе, а путем туриста 

прелази се у националну економију. То је разлог велике заинтересованости земаља за развој 

иностраног туризма. Доходак, тј. расположива новчана средства којима рапослаже 

туристичка тражња, се у највећем делу налази у градовима, у којима је и привреда 

најразвијенија. 

Битно је нагласити да ниво привредне развијености држава игра значајну улогу у 

могућим ефектима од иностраног туризма. У развијеним туристичким земљама које 

остварују високе приходе од страних туриста и бележе значајне проценте учешћа  ових 

прихода у друштвеном производу, видљив је и значај директног утицаја туризма на 

друштвени производ. „Тако су према подацима Светске туристичке организације у 1995. 

години високо учешће прихода од страних туриста ( али без прихода од међународног 

саобраћаја) у друштвеном производу забележиле следеће развијене туристичке земље:  

Сингапур (10,5%), Хонг Конг (6,8%),  Аустрија (6,7%), Грчка, Шпанија и Тајланд (4,8%), 

Португал (4,5%), Швајцарска (3,3%) итд.“46 

Директни допринос туризма БДП-у одражава унутрашњу потрошњу на туризам, као 

и владину појединачну потрошњу – трошење владе на туристичке услуге које су директно 

повезане са посетиоцима, као што су културне, попут музеја, или рекративне 

(нпр.национални парк). 

Директан допринос туризма БДП-у израчунат је како би био у складу са резултатима, 

како је изражено у Националном рачуноводству, туристичких карактеристичних сектора као 

што су хотели, авио-компаније, аеродроми, туристичка агенција и услуге рекреације, које су 

директно повезане са туристима. Директан допринос туризма БДП-у израчунава се из 

укупне интерне потрошње, тако што се "покрећу" куповине различитих туристичких 

индустрија. 

 

 

                                                      
46Унковић, С., (2001), Економика туризма, Савремена администрација, Београд, стр. 40. 
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Слика бр.16: Директан допринос туризма Грчке БДП-у (у милионима евраи % ) 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

„У Грчкој је директан допринос путовања и туризма у БДП-у, 2016. године износио 

13,2 милијарде евра, што је (7,5% БДП-а ). Предвиђа се повећање од 7,5% на 14,2 милијарде 

евра у 2017. години. Ово првенствено одражава привредну активност коју реализују 

субјекти у туризму, као што су хотели, туристичке агенције, авио-компаније и други 

субјекти који пружају услуге превоза. Међутим, то укључује и активности ресторана и 

индустрије за слободно време које директно подржавају туристи. Очекује се да ће директни 

допринос путовања и туризма у БДП-у до 2027.године повећати за 4,5% годишње и да ће 

укупан допринос туризму износити 22,1 милијарду евра (9,6% БДП-а).“47 

Слика бр.17: Укупан допринос туризма БДП-у (директни (direct), 

индиректни (indirect) и мултипликативни (induced)) 

 

Извор: WORLDTRAVEL&TOURISMCOUNCIL 

Укупан допринос путовања и туризма БДП–а (укључујући директне, индиректне и 

                                                      
47https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2017/greece2017.pdf 

https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2017/greece2017.pdf
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мултипликативне ефекте), износио је 32,8 милијарду евра у 2016. години (18,6 % БДПа) и 

очекује се да ће се у 2017. години повећати за 6,9% на 35 милијардиевра (19,6% БДП-а). До 

2027. године, с годишњим стопом раста од 4,6%, очекује се повећање до 54,7 милијарде евра 

(23,8% БДП-а). 

 

Табела бр.8. Укупан утицај туризма на БДП у Грчкој у периоду од 2006. до 2016.године 

 

Година Вредност (у %) Промена (у %) 

2016. 18.6 -2.17 

2015. 19.0 4.56 

2014. 18.2 4.55 

2013. 17.4 10.73 

2012. 15.7 -1.87 

2011. 16.0 2.99 

2010. 15.6 -6.58 

2009. 16.7 3.15 

2008. 16.2 -1.12 

2007. 16.3 -1.05 

2006. 16.5 -0.16 

Извор: https://knoema.com/atlas/Greece/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Total-Contribution-to-GDP 

 

На основу овога може се закључити да туризам има велики утицај на друштвени 

производ и национални доходак, а самим тим и на укупан привредни развој Грчке. Предвиђа 

се да ће се економски ефекти  туризма на друштвени производ и национални доходак сваке 

године повећавати. 
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4.4.2. Утицај туризма на платни биланс 
 

Платни биланс представља систематски преглед свих економских трансакција које 

резиденти једне земље обаве са резидентима других земаља у одређеном временском 

периоду (најчешће у једној години). Под резидентима се подразумевају: фирме које послују 

у земљи, становници са пребивалиштем у земљи и сви државни органи. Значај појединих 

позиција у платном билансу зависи од заступљености примарних, секундарних и 

терцијарних делатности у структури поједине економије, достигнутог степена привредног 

развоја, укључености у међународне токове роба, услуга и производних фактора и  

финансијских токова.  

Платни биланс може се подеилити на: текући биланс и  капитални и финансијски 

биланс. У текућем билансу (рачуну) се региструју извоз и увоз робе и услуга, прилив и одлив 

дохотка (тј.приходи и расходи од инвестиција) и текући трансфери. Ове трансакције 

називамо текућим трансакцијама. У капиталном и финансијском билансу се евидентира 

прилив и одлив капитала (страних директних инвестиција, банкарских и других кредита) као 

и промене монетарних резерви земље. Наведене трансакције називамо капиталним 

трансакцијама. 

Туристички биланс је део платног биланса који "даје увид у све приходе које 

одређена држава има по основу међународног туристичког промета у одређеном периоду 

времена  (најчешће период од годину дана)."48 Може бити посматран у ширем и ужем 

смислу. У првом случају, турстички биланс обухвата све приходе по основу извоза робе за 

туристичку намену, по основу пружања туристичких услуга, 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: увоза робе за потребе 

туристичке привреде, издатке домаћег становништва за путовање у иностранство, издатке 

за коришћење пласираног страног капитала и слично.  

Туристички биланс у ужем смислу се може 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). Утицај туризма на платни биланс државе 

је двојак. Потрошња иностраних туриста побољшава трговински биланс. Кроз тзв. 

"невидљиви" извоз пласира се туристички производ (производ и услуге), а да роба није 

напустила националну територију. Често роба која и не би имала приступ и продају на 

светском тржишту (због снажне конкуренције, разних царинских препрека и сл.) врло се 

успешно може пласирати путем туризма. 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 утрошене за увоз 

робе. Држава увек треба настојати да у политици развоја има већи извоз од увоза, па тако и 

кад је реч о туризму. Позитивна разлика у туристичком развоју омогућава земљи 

располагање девизиним средствима које може употребити за побољшање свог платног 

биланса.   

                                                      
48Добре, Р.,(2005), Основе туризма, Висока школа за туристички менаџмент, Шибеник, стр. 56. 
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Слика бр.18: Tуристичка потрошња страних туриста (foreign visitor 

exports) и инострани туристички промет (foreign tourist arrivals) у 2016. години 

изражених у (у %) 

 

Извор: WORLDTRAVEL&TOURISMCOUNCIL 

 

„Туристичка потрошња представља кључну компоненту директног утицаја туризма 

на привреду. У периоду 2016. године Грчка је генерисала 15,0 милијарди  евра од потрошње 

страних туриста. У 2017. години процењује се да ће Грчку посетити 26,066.000 туриста, што 

је раст од 10%.  Процене су да ће до 2027. године Швајцарску посетити 39,920.000 страних 

туриста и да ће потрошити 26,4 милијарди евра , што би било повећање од 4,8%  на 

годишњем нивоу.“49 

 

4.4.3. Утицај туризма на запосленост 
 

Како би се организовао процес репродукције, у туризму је неопходно обезбедити 

неопходне чиниоце тог процеса, односно:  

а) средства рада,  

б) предмете рада и 

в) људске ресурсе.  

Туризам је радно интензивна делатност, јер је због карактера услуга, односно 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 структуру, али, исто тако, 

до већег запошљавања долази и у низу других делатности и активности за које је туристичко 

тржиште такозвано „секундарно“ тржиште за пласман сопствених производа и услуга.   

                                                      
49https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2017/greece2017.pdf 

https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2017/greece2017.pdf
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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, то јест 

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.   

У туризму је могуће запошљавање људи разних степена стручности. Имамо оне 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 креирају модерне туристичке производе и баве се развојном 

политиком (високостручно образовни кадрови). У последњем случају ради се о разним 

профилима стручности: економисти, правници, филозофи, архитекте, психолози и сл. 

Неопходно је нагласити да се, имајући у виду сезонски карактер туризма, у 

туристичком пословању рађа потреба запошљавања и додатне (такозване „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 иностраним и домаћим туристима.„Нпр запошљавање 

сезонских радника најизраженије је у туристичким земљама медитеранског подручја (Грчка, 

Шпанија, Италија, Португал итд.), где пуна туристичка сезона најчешће траје од 1. јуна до 

30. септембра.“50 

 

Слика бр.19: Број директно запослених у туризму (у хиљадама) и учешће 

директно запослених у туризму у укупној запослености (у %) 

 

Извор: WORLDTRAVEL&TOURISMCOUNCIL 

 

У 2016. години у Грчкој туризам је директно генерисао 423.000 радних места (11,5% 

од укупне запослености), а предвиђа се раст од 5,9% у 2017. години на 448.000 (12,1% укупне 

                                                      
50Унковић, С., (2001), Економика туризма, Савремена администрација, Београд, стр. 46. 
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запослености). Ово укључује запошљавање у хотелима, путничким агенцијама, авио–

компанијама и другим услугама превоза путника (укључујући путничке услуге). То такође 

укључује нпр. активности ресторана и угоститељства што је директно повезано са 

туристима. До 2027. године предвиђа се да ће туризам и путовања директно генерисати 

597.000 радних места, што је повећање од 2,9% годишње у наредних десет година. 

 

Слика бр.20: Укупан допринос туризма запослености (у хиљадама послова) и (у %) 

 

Извор: WORLDTRAVEL&TOURISMCOUNCIL 

 

„Укупан утицај туризма на запосленост (укључујући шире ефекте инвестиција, 

снабдевања...) у 2016. години износио је 860.400 радних места (23,4% укупне запослености). 

Предвиђа се повећање од 6,3% у 2017. години на 914.500 радних места (24,6% укупне 

запослености). До 2027. године очекује се да ће туризам генерисати 1.273.000 радних места 

(29,8% укупне запослености), што је повећање од 3,4% годишње.“51 

 

4.4.4. Утицај туризма на инвестициону активност 
 

Туризам врши утицај и на инвестициону активност, као и на структуру инвестиција 

(модернизација саобраћаја, развој хотелских капацитета и ресторана итд.). Инвестирање у 

развој туризма, као и у осталим услужним делатностима, окарактерисано је од стране 

многих инвеститора као високо ризично инвестирање. Наиме, многе банке нерадо дају 

кредите за туристичке пројекте, а исто тако, и многи предузетници нису вољни да 

предузимају инвестиционе ризике. Наведене чињенице наводе на закључак да се туризам  не 

може успешно развијати све док држава не буде спремна да покрене развој сопствене 

економије, тј. да инвестира капитал уз ризик, како би се подстакао развој туризма. При томе, 

развој туризма се може подстаћи разним субвенцијама и кредитима са ниском каматном 

стопом, који би се одобравали инвеститорима. 

                                                      
51https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2017/greece2017.pdf 
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Осим тога, у неким случајевима, развој туризма могао би се подстицати и 

ангажовањем саме владе, која би инвестирала, на пример у градњу хотела и других 

туристичких објеката.  „Инвестирање у развој туризма подсећа на вечно питање шта је 

старије: кокошка или јаје? То, у ствари, упућује на зачарани круг који, с једне стране полази 

од малог интересовања за инвестирање (инвеститори неће да инвестирају док се не покаже 

да је дестинација занимљива туристима).“52 На другој страни, туристи неће посећивати 

одређене дестинације док не стекну уверење да у њима има довољно интересантних ствари, 

које би их привукле да баш ту проведу свој одмор. Када се, међутим, нека дестинација 

покаже успешном инвеститори постају заинтересовани да инвестирају у тој дестинацији, из 

разлога што: успех води успеху.  

Развој туризма, у одређеној области, може постати привлачан за инвестирање и у 

другим делатностима, које могу пронаћи своје користи како од великог прилива туриста, 

тако и до повољног радног окружења. 

 

Слика бр.21: Капиталне инвестиције у туризму и удео капиталних инвестиција у 

туризму у укупним инвестицијама 

 

Извор: WORLDTRAVEL&TOURISMCOUNCIL 

 

Туризам је у 2016. години привукао капиталне инвестиције у износу од 3,2 

милијардеевра. Очекивања су да ће у 2017. години бити забележено повећање од 6,6% и у 

наредних десет година очекује се раст од 5,1% на годишњем нивоу, тако да би капиталне 

инвестиције у 2027. години требало да достигну 5,5 милијарди евра. Удео инвестиција у 

туризму у укупним националним инвестицијама, повећаће се са 15,9%  2017. године, на 

17,3% у 2027. године. 

 

 

 

                                                      
52Стефановић, В.,Глигоријевић, Ж.,(2016), Економика туризма, Природно математички факулет, Ниш, стр.87. 
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4.5. Индиректни макроекономски ефекти развоја туризма 

 

Поред споменутих директних утицаја на привреду, постоје и индиректни ефекти. 

„Индиректни утицај туризма на привредни развој, одвија се, углавном, преко индустрије, 

грађевинарства и пољопривреде. Реч је о чињеници да финансијска средства која се троше 

у одређеној земљи узрокују и активности у делатностима које су индиректно повезане са 

туризмом у тој земљи. Тако индустрија, грађевинарство, пољопривреда и друге делатности 

путем туризма проширују тржиште за пласман своји производа.“53 

Утицај туризма на грађевинарство испољава се кроз инвестициона улагања средстава 

у изградњу нових угоститељских објеката, саобраћајница, аеродрома и сл. На овај начин 

долази до повећања привредне активности грађевинарства и дохотка створеног у овој  

привредној делатности. Тако се на основу овога може закључити да туризам на индиректан 

начин утиче на развој грађевинарства. 

Као и на грађевинарство, туризам индиректно утиче и на  развој индустријске 

производње, јер стимулише повећање производње индустријских производа намењених 

задовољењу потреба туристичке привреде, тј. домаћих и страних туриста. Овде се не мисли 

само на производњу дуготрајних потрошних добара, него и на артикле широке потрошње. 

Довољно је истаћи улогу индустријске производње у обезбеђењу потребних количина 

грађевинског материјала за изградњу туристичих објеката и саобраћајница и 

оспособљавању тих објеката за употребу, па да се јасније сагледа улога туризма у развоју 

индустријске производње и њеног повратног дејства на развој туризма. 

Пољопривредна производња такође има индиректне користи од развоја туризма, јер 

су домаћи и страни туристи, посредством туристичке привреде, значајни потрошачи 

производа ове делатности. То је посебно важно за оне земље које располажу релативно 

већим количинама тржишних вишкова пољопривредних производа које извозе. Према томе, 

и пољопривреда треба да нађе свој економски интерес за инвестициона улагања у 

проширење материјалне базе туризма (изградња смештајних капацитета, објеката за 

исхрану, саобраћајница итд.). 

Исто тако сматра се да и остале привредне делатности, које не учествују директно у 

пружању услуга туристима, треба да нађу свој економски интерес за јачање материјалне базе 

туристичке привреде.  

Када је реч о индиректном утицају туризма, постоји разлика између новца који троше 

домаћи и страни туристи. У потрошњи домаћих туриста нема неких битнијих разлика у 

односу на личну потршњу становништва уопште. Међутим потршња страних туриста 

представља, у ствари, додатну потрошњу, јер се национални доходак из иностранства 

прелива у конкретну туристичку земљу, без истовременог одливања дохотка из земље у коју 

туристи долазе. У овоме се огледа разлика између извоза робе, тј. „видљивог извоза“, и 

прихода од страних туриста, тј. „невидљивог извоза“. 

 

 

                                                      
53Стефановић, В.,Глигоријевић, Ж.,(2016), Економика туризма, Природно математички факулет, Ниш, стр.89. 
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4.5.1. 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, оне стварају 

око 70% глобалне туристичке активности. Значајан допринос који туризам може дати 

економском расту лежи у његовим индиректним утицајима, који у овим државама 

представљају 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. Туризам, посебно сегмент 

хотелијерства и угоститељства, један је од ретких делатности који је у центру производног 

ланца, не само за пољопривредне и прехрамбене прозводе, већ и за потрошачка и капитална 

добра. 

Анализа водећих двадесет држава показује да је допринос туризма посебно важан у 

државама где постоји интензивна домаћа туристичка тражња. Исто важи и за државе које су 

развијене, које стварају високу додатну вредност од туризма комбинујући два основна 

стуба- домаћу и међународну тражњу. То је случај код многих водећих држава које су 

развиле конкурентске туристичке производне ланце засноване на развоју индиректних 

ефеката туризма. 

 

Слика бр.22: Допринос туризма БДП-у (у %) у 2016. години 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

Као што се на слици бр.22 може видети, највећи је директан утицај туризма на БДП 

у 2016. години који је износио 40,2% БДП–а, мултипликативни утицај туризма 20.1%, док је 

индиректни утицај туризма на БДП износио39.6% БДП. У индиректне показатеље убрајамо: 

ланац доставе (који чини укупно 23,2% индиректног утицаја на БДП ), затим инвестиције 

(8,7%) и државне колективне инвестиције – 7,7% (у које убрајамо промоције туризма, инфо 

пултове за туристе, административне и остале јавне сервисе).  
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4.5.2. Индиректни утицаји туризма на запосленост 

 

Индиректан допринос туризма остварењу нових радних места потрвђује његов значај 

за запошљавање у ланцу снабдевања туризма. Међутим, овај индиректни допринос је мањи 

од директног у одређеном броју држава. Индиректне користи од туризма су веће где је 

туристички ланац снабдевања усмерен ка производњи локалних роба и услуга.  

Туризам има квалитативни утицај тиме што подстиче стварање радних места за младе 

људе. У многим држава, међутим, посебно у Европи, велики део њих су сезонски послови 

који могу бити осигурани на дуги рок уз побољшање нивоа квалификација. 

Туризам ствара потребу за обуком, за које ове земље 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 земље, 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. 

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.Свака једанаеста особа у свету ради у туризму и повезаним делатностима, а скоро 

сваки 10. долар зарађен је у овим секторима. "Туризам је запошљавао нешто више од 12 

милиона људи у Европској унији 2013. године. Скоро 7 милиона људи ради у индустрији 

хране и пића, а 2 милиона је запослено у транспорту. Сектор смештаја (не укључујући 

некретнине) чини 2,4 милиона радних места у ЕУ; туристичке агенције и туроператори чине 

скоро пола милиона. У туристичкој индустрији је запослено 22%  кадрова у односу на број 

запослених у сектору услуга. Када посматрамо укупну нефинансијску пословну економију, 

туристичка индустрија чини 9% запослених. Међу државама чланицама за које су доступни 

подаци, Малта је забележила највећи удео (16,6% или један у шест запослених). У 

апсолутном смислу, Уједињено Краљевство и Немачка имале су највећу запосленост у 

туристичкој индустрији (по 2,1 милиона људи), затим Италија (1,4 милиона), Шпанија и 

Француска (по 1,3 милиона).“54 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
54http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_industries_-_employment 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_industries_-_employment
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Слика бр.23: Укупан допринос туризма запослености (у хиљадама послова) и утицај 

туризма на БДП у 2016. години 

 

Извор: WORLDTRAVEL&TOURISMCOUNCIL 

 

На основу анализе ове табеле, може се закључити да је туризам директно генерисао 

423.000 нових радних места током 2016. године, затим  индиректно је генерисао 300.000 

нових радних места и 138.000 мултипликативно. Укупан допринос туризма на запосленост 

у 2016. години  износио је 861.000 нових радних места. 

 

4.5.3. 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 систем (GDS) и Компјутерски 

резервациони системи (CRS). 

Индиректни ефекти туризма се тичу свих сектора привреде, посебно спремања хране, 

индустрије и свих других услуга везаних за туризам, као на пример авиосаобраћај.  

„Допринос индиректних ефеката туризма у Грчкојможе се разложити на три подсектора: 

- укупни ланац набавке (- 4,6% - 2016), (6,5% - 2017.), 

- капиталне инвестиције (9,0%-2016.), (6,6%-2017.),   

- јавна потрошња ( -2,6%-2016.), (0,0%-2017.).“55 

                                                      
55https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2017/greece2017.pdf 

https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2017/greece2017.pdf
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Табела бр. 9: Утицај туризма на остале секторе 

 

Ред. 

Бр. 

 

Грчка Раст (у %) 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

процена 

2027. 

процена 

1. Потрошња страних туриста 

 

3,7 -3,3 12,8 9,2 3,6 -5,8 10,0 4,8 

2. Потрошња локалног становништва 

(укључујући државну појединачну 

потрошњу) 

-10,7 -6,9 2,2 -1,0 -1,8 0,2 2,1 2,5 

3. Потрошња од стране међународног 

туризма ( = 1 + 2 ) 

-3,0 -4,9 8,3 5,2 1,6 -3,7 7,0 4,0 

4. Куповина од стране туристичких 

провајдера која укључује увежену 

робу ( ланац набавке ) 

-5,0 -4,3 5,4 3,0 -0,7 -4,6 6,5 3,3 

5. Директан утицај туризма на БДП   

( = 3 + 4 ) 

-1,1 -5,4 11,1 7,2 3,7 -2,9 7,5 4,5 

6. Други крајњи утицаји    

(индиректни и мултипликативни )                    

Домаћи ланац набавке 

-0,8 -5,2 11,3 7,4 3,9 -2,6 7,7 4,8 

7. Капиталне инвестиције 

 

-21,7 -24,5 -8,7 -4,7 7,8 9,0 6,6 5,1 

8. Државна колективна потрошња 

 

-12,2 -5,8 -11,8 -3,6 -4,0 -2,6 0,0 2,5 

9. Увоз робе посредством индиректне 

потрошње 

-9,8 0,5 -18,2 -4,7 -5,1 6,8 0,8 1,2 

10. Мултипликативни ефекти 

 

-7,6 -9,4 7,3 3,9 6,2 -1,4 6,4 4,2 

11. Укупан допринос туризма на БДП 

( = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ) 

-6,5 -9,0 7,2 5,0 4,2 -1,8 6,9 4,6 

12. Утицај на запосленост ( ' 000 ) 

Директни утицаји туризма на 

запосленост 

0,5 -5,8 7,4 6,1 5,1 -0,9 5,9 2,9 

13. Укупан утицај туризма на 

запосленост 

-4,7 -10,3 5,3 5,1 6,4 0,0 6,3 3,4 

14. Остали индикатори            

Трошкови за путовање ван државе 

1,8 -15,3 19,5 4,7 3,3 -3,8 11,0 4,5 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

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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4.6. Мултипликативни ефекти развоја туризма 

 

Треба разликовати новац који троше домаћи и страни туристи, будући да новац 

страних туриста има такозвани мултипликативни ефекат. Мултипликативни ефекат туризма 

огледа се у чињеници да се средства туристичке потршње, након своје основне циркулације, 

од места где су настала до места потрошње, не заустављају него да њихов највећи део 

наставља да циркулише и тиме даље утиче на привредна збивања. 

Након што се туристичка потрошња, у првој трансакцији, расподели на главне 

делатности из ужег круга такозване туристичке привреде, наступа друга трансакција где 

сваки појединачни чинилац туристичке привреде, будући да је примио туристичку 

потрошњу као свој приход, мора и сам највећи део тог прихода расподелити и исплатити 

услуге и робе трећих учесника. 

„Мултипликатор је просечан број обртаја које врши свака реализована јединица 

потрошње у току своје циркулације у једној години, а пре свог коначног изласка из 

привредног тока.“56 Бит мултипликатора је у томе да се преливањем бруто вредности из руке 

у руку покрећу нови привредни процеси. При томе, што је већи број трансакција које се 

изврше туристичком потрошњом током једне године, већи ће бити и мултипликаторски 

учинак туризма. Новац страних туриста вишеструко подстиче пораст производње и размене. 

У току једне године приходи од страних туриста прођу 13–14 трансакција, али коефицијент 

мултипликације износи између 3,2 и 4,3. Код развијених земаља коефицијент 

мултипликације (број обрта) је већи, јер се на бази сопствене производње обезбеђује 

огроман број робе за туристе. Мултипликативни ефекти зависе од тога колико туристичка 

дестинација зависи од увоза материјалних добара за задовољење потреба туриста и уштеда 

локалног становништва од прихода који нису дати на зајам неком другом током године. 

Може се нагласити 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 

зависности од локално додате вредности и повезаности са остатком економије. Када туристи 

троше новац у дестинацији, он у потпуности неостаје у привреди, јер је одређени део 

потребан за увоз одређених роба и услуга. То представља „цурење”―створене економске 

вредности. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
56Стефановић, В.,Глигоријевић, Ж.,(2016), Економика туризма, Природно математички факулет, Ниш, стр.91. 
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Слика бр.24: Укупан утицај туризма БДП-у у 2016. години 

 

Извор: WORLDTRAVEL&TOURISMCOUNCIL 

 

На основу слике бр.24 уочавамо да туризам од 2007. до 2012.бележи константан пад 

у укупном БДП-у државе, а затим од 2012. до 2017. бележи константан раст, осим у 2016. 

години, када бележи благи пад. Током 2016. године укупни утицај туризма на БДП износио 

32,8 милијарди евра, што је чинило 18,6% БДП. Предвиђања су да ће у 2017. години бити 

повећање од 6,9%. На основу пројекција за 2027. годину, предвића се да ће укупни утицај 

туризма на БДП, уз годишњу стопу раста од 4,6%, достићи вредност од 54,7 милијарди евра, 

што ће чинити 23,8% укупног БДП-а државе.  
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Закључак 

 

Грчка представља значајну туристичку дестинацију у свету. Своје велике природне 

потенцијале, културно – историјско наслеђе Грци су веома мудро и успешно ставили у 

функцију туризма, који се у Грчкој убрзано развија после Другог светског рата. Пословична 

предусретљивост Грка је битно утицала на развој туризма, јер су предузетничким 

активностима, благовременим улагањима у ову делатност привреде, данас створили 

амбијент за остваривање значајних економских ефеката. 

Највећу пажњу туриста, поред природних лепота свакако привлачи огромно 

културно – историјско и етнографско богатство овог народа. Бројни антички споменици, као 

и споменици осталих историјских епоха, архитектура грчких градова незаобилазне су тачке 

посета милионског броја туриста. 

Свакако прва асоцијација при помену Грчке је приморски туризам, који је овде 

развијен на веома високом нивоу. Туристима су несумњиво најомиљеније дестинације 

острва Грчке. Она су као и остале туристичке дестинације добро опремљена 

инфраструктуром и пружају угодан боравак туристима. У грчкој је за туризам веома 

значајна и еколошка компонента. Ова земља има бројне организације које се баве очувањем 

и заштитом околине. Једна од најпознатијих је еколошка организација „Blueflag” ( Плава 

застава), која се бави заштитом плажа и мора и која сваке године оцењивањем бира 

најчистије плаже света. Према подацима ове организације, Грчка се по броју плажа са 

плавом заставом ( 466 плажа ) налази на другом месту, после Шпаније. 

На основу анализираних података може се закључити да се туризам јавља као важан 

фактор привредног развоја Грчке кроз утицај на друштвени производ и национални доходак. 

У Грчкој, укупан допринос туризма на БДП (укључујући директне, индиректне и 

мултипликативне ефекте) у 2016. години износио је 32,8 милијарди евра односно (18,6% 

БДП-а) и очекује се током 2017. године раст од 6,9% на 31 милијарду евра (19,6% БДП-а). 

До 2027. године очекује се годишња стопа раста од 4,6% генеришући 54,7 милијарди евра, 

(23,8% БДП-а). 

Један од значајнијих бенефита које привреда једне земље може имати од туризма, 

ослања се на чињеницу да ова високо радно-интензивна делатност утиче на отварање 

великог броја радних места, као и на тај начин доприноси решавању проблема 

незапослености. Развој туризма одређеног подручја пружа значајну могућност за директно 

запошљавање у делатностима туристичке привреде (смештај, исхрана, саобраћај), али и у 

делатностима које су посредно повезане са туризмом и остварују значајне користи од 

туризма (трговина, грађевинарство, индустрија, пољопривреда). Заразлику од других 

делатности привреде, туризам одржава висок степен потребе за радном снагом, који се 

заснива пре свега на потреби за радном снагом у хотелијерству, угоститељству, малопродаји 

и јавном превозу. Окосницу кадрова чине запослени на одређено време који се ангажују као 

помоћ за стално запослене, поготово у време туристичке сезоне. Поједина занимања у 

туризму погодна су за запошљавање жена, која у неким развијеним туристичким земљама 

износи и до 70% укупног броја запослених.  

Туризам је директно генерисао 423.000 нових радних места током 2016. године,  
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индиректно 300.000 нових радних места и 138.000 мултипликативно. У 2016. години укупни 

допринос туризма на запосленост износио је 861.000 радних места (23,4% укупне 

запослености). Предвиђа се раст од 6,3% у 2017. години на 914.500 радних места (24,6% 

укупне запослености). До 2027. године прогноза је  да ће туризам генерисати 1.273.000 

радних места (29,8% укупне запослености), што је повећање од 3,4% на годишњем нивоу. 

Туризам доприноси привредном развоју Грчке 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.  

Такође чланство у Европској Унији умногоме је допринело развоју и популаризацији 

туризма у Грчкој. Преко 90% иностраних посетилаца чине туристи из земаља Европске 

Уније. Но, не треба занемарити туристе са осталих континената који преваљују огроман пут 

да би се дивили лепотама Грчке. 

И шта на крају рећи, ако Грчку нисте посетили до сад, обавезно учините то! 
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