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УВОД 

 

 Туризам се према општем схватању дефинише као сложена друштвена појава. 

Представља савремени друштвено – економски, цивилизацијски, културни, едукативни, 

спортско рекреативни, масовни и други феномен савременог људског друштва. 

Туристичке потребе данас представљају један од основних егзистенцијалних потреба 

сваког човека.  

 Савремени туризам последица је економског напредка, зато је у неким местима 

туризам и јесте једна од основних привредних делатности. Нови облици туризма се све 

више траже на туристичком тржишту, што даје шансу и другим мање развијеним 

туристичким подручјима да се равномерно укључе на страну туристичке понуде. Оно што 

је веома битно за стварање, промоцију и пласман туристичких дестинација за развој 

посебних облика туризма јесте препознавање свих позитивних и негативних ефекта. 

 Туризам, схваћен као „група активности људи који путују и бораве изван свог 

уобичајеног окружења не дуже од једне узастопне године ради ужитка, пословних и 

других разлога који нису везани за обављање делатности за коју се плаћа накнада“, је 

првенствено економски феномен. Да би задовољили своје потребе, неки људи, названи 

посетиоци, путују изван свог пребивалишта како би конзумирали туристички производ 

произведен од стране туристичког предузећа уз плаћање. Производња и потрошња 

туристичког производа генеришу специфичне ефекте туризма на околину у којој се 

развија. У зависности од сфере њихове манифестације, подељени су на економске (на 

економско окружење), друштвене (на јавно окружење) и еколошке (на природни) ефекте. 

Од посебног значаја су економски ефекти туризма. 

 У зависности од обима, економски ефекти туризма могу се поделити на микро и 

макроекономске. Под микроекономским ефектима туризма подразумевамо његове ефекте 

који се манифестују на секторском нивоу - динамику цена туристичких производа, обим 

продаје туристичких предузећа, приходе запослених у туризму и др. Они се такође могу 

назвати интра-секторским ефектима туризма.  
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 Насупрот томе, макроекономски ефекти туризма, који су предмет истраживања у 

овом раду, превазилазе границе индустрије и преносе ефекте развоја туризма на целу 

економију на датом територијалном нивоу анализе - локалној, регионалној, 

наднационални.  

 Микро и макроекономски ефекти туризма су међусобно повезани. У почетку, 

трошкови посетилаца за куповину туристичких услуга и роба генеришу микроекономске 

ефекте туризма, који кроз трансмисиони механизам трошкова туристичких предузећа за 

посредну потрошњу производних ефекта и трошкове запослених у туристичким 

предузећима за финалну потрошњу, импулсе на остатак економије и претварање 

микроекономских ефекта у макроекономске. У исто време преокреће приходе 

туристичких предузећа, ниво цена туристичких услуга и роба, итд., који представљају 

микроекономске ефекте. 

 Предмет истраживања у мастер раду је мерење макроекономских ефеката развоја 

туризма у земљама БРИКС –а. Изражава се у давању квантитативне и квалитативне 

процене ефекта развоја туризма. Квантификација је специфичан нумерички израз добијен 

је коришћењем различитих метода мерења, као што су - Анализа трошкова посетилаца, 

опис и секундарни подаци за туристичка предузећа, мултипликатори туриста, биланс 

унакрсног повезивања, и просторних модела привреде.  

 Интересовање научне заједнице за мерење макроекономских ефеката туризма је 

значајно. Од 15.06. до 18.06.1999. Године у Ници (Француска) одржава се посебна 

конференција посвећена мерењу економских ефеката туризма. Уследио је Европски 

туристички форум, одржан у Бриселу (Белгија) између 10.12-12.12.2002, где су 

макроекономски ефекти туризма главни фокус. Такође, у специјализованој научној 

литератури из области туризма познати су бројни радови који анализирају његове 

макроекономске ефекте, а који су коришћени у изради мастер рада. 
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1. КАРАКТЕРИСТИКЕ ТУРИЗМА КАО ПРИВРЕДНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 

1.1. Дефинисање туризма 

 

 Туризам је сложена друштвена појава. Сама реч туризам потиче од речи тоур  што 

у преводу значи задовољство од путовања са задржавањем у различитим местима.1 Сматра 

се да су најприхватљивију дефиницију туризма дали швајцарски аутори Крапф и 

Хунзикер. Њихову дефиницију усвојило је и међународно удружење научних туристичких 

експерата (АИЕСТ): Туризам је скуп односа и појмова који произилазе из путовања и 

боравка посетилаца неког места, ако се тим боравком не заснива стално пребивалиште и 

ако са тим боравком није повезана никаква њихова привредна делатност.2 

 Сваки човек је индивидуа за себе, те и тако свако има неко своје мишљење и 

дефинисање туризма, а све то зависи од личног искуства јер је туризам уствари ствар 

личног доживљаја. Различите ситуације различито дефинишу овај појам, те тако на 

пример онај ко пружа туристичку услугу и онај ко користи исту, неће имати исто 

схватање туризма. У првим писаним поменима речи „туриста“ некада се говорило да су 

они путници који путују без одређеног разлога, али се већ у деветнаестом веку реч 

туриста дефинише као особа која путује ради упознавања места, обичаја, људи, културе 

итд.  

 Туризам се може дефинисати на више начина, јер сваки аутор даје нову 

дефиницију зависно од искуства. Најједноставнија дефиниција казује да је туризам 

уствари одлазак особе у неко друго место које није место сталног боравка те особе, а све 

то ради упознавања нечег новог и стицања искуства, док се туриста може објаснити као 

особа која проведе бар једну ноћ ван места у коме живи у неком регистрованом 

угоститељском објекту, из разлога одмора, рекреације, спорта или посла.  

 При одређивању појма туристе треба имати у виду два услова:  

                                                
1 Унковић С., „Економика туризма“, Савремена администрација, IV издање, Београд, 1999, стр. 95 
2 Марковић, С. и З., „Основи туризма“,  Школска књига, Загреб, 1967, стр. 78 
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 путовање које омогућава привремени боравак у месту ван сталног места 

боравка ; и  

 да је та промена места боравка условљена жељом за одмором и разонодом у 

психичком и физичком смислу. 

 Ова два елемента треба узети и као основу дефинисања самог појма туризма, али 

свакако треба додати још неке значајне елементе местима, тако да ова места добијају 

назив „туристичка“. У овим местима туристи успостављају одговарајуће односе пре свега 

у економском смислу, јер траже одговарајуће услуге смештаја, исхране, разоноде, културе 

и слично. Да би се ове њихове потребе задовољиле, неопходно је да у туристичким 

местима постоје одређене привредне и непривредне делатности које могу да задовоље 

туристичку тражњу. 

 Да би се дефинисао производ у туризму, другим речима одредио предмет размене 

на туристичком тржишту, неопходно је да се укаже на нека теоријска схватања о суштини 

туризма као привредне активности. То онда пружа подлогу да се може говорити о 

асортиману туристичког производа, односу са другим инструментима пословне и 

туристичке политике, одређивању одговарајућих стратегија овог инструмента, као и 

широкој примени маркетинга у концептирању истог. У теорији је доста усаглашено 

мишљење око тога да се туризам може посматрати са више аспеката. При томе се мисли 

на економске, социолошке, психолошке, културне, политичке и друге аспекте. Како се то 

често каже, „туризам засеца у све поре привредног и друштвеног живота“. К.Крапф 

наводи „економски елемент је заједнички именитељ психолошког, социолошког, 

географског и техничког аспекта туризма“.3 

 У литератури из области туризма сусрећу се бројни термини који означавају 

туризам као привредну делатност: „туристичка индустрија“, „туристичка трговина“, 

„путничка индустрија“...итд. Тако, на пример, Ликориш дефинише путничку индустрију 

као „део националне економије која води рачуна о путнику који посећује места која су 

изван места где он стално борави и у којима ради. То је хетерогена група састављена од 

                                                
3 Рајевић Д., „Понашање потрошача“, Форкуп, Нови Сад, 2012. , стр.5 
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великог броја различитих трговина и индустрија са заједничком функцијом да удовоље 

потребама путника“.4  

 Веома често се о туризму, када је реч о његовом економском аспекту, говори као о 

активностима и ефектима које производе путовања у домаћим и међународним размерама, 

те да управо због тога он има и посебну позицију. С.Унковић туризам дефинише као 

„разнородну привредну делатност, у којој су све активности усмерене на задовољавање 

потреба домаћих и страних туриста“.5  

 По С.Унковићу туристичку привреду чине: угоститељство, саобраћај, туристичке и 

путничке агенције, трговина на мало, занатство и разне комуналне делатности. Од 

непривредних делатности могу се истаћи и културно-уметничке, спортске и друге 

активности, као и активности различитих туристичких организација и органа на 

регионалном, националном и међународном плану, које директно или индиректно 

учествују у формирању туристичке понуде. Туризам је друштвено-економски феномен 

који је доживео значајну експанзију у другој половини прошлог века и који представља 

подручје великих могућности за примену маркетинга.  

 Према дефиницији међународног удружења научних туристичких експерата 

(АТЕСТ) из 1954. године, „туризам је скуп односа и појава које произилазе из путовања и 

боравка посетилаца неког места, ако се тим боравком не заснива стално пребивалиште и 

ако сталним боравком није повезана никаква њихова привредна активност“.  

 Бројни су ефекти који су допринели експанзији туристичког тржишта 

квалитативним и квантитативним променама како на страни понуде тако и на страни 

тражње. На страни тражње је туриста, а на страни понуде туристичка привреда, односно 

бројне и разноврсне делатности које пружају услуге којима треба да се задовоље потребе 

туриста уз остварење добити.  

 Туристичка потрошња је део националног дохотка односно личне потрошње 

становништва на путовања у земљи и иностранству. Туриста као "привремени посетилац" 

неког места је носилац тражње на тржишту туристичких услуга. Постоји значајан степен 

                                                
4 Krapf K.., „Importance of Internacional Tourism“, Roma, 1993. 
5 Lancaster G., Massingham L., „Менаџмент у маркетингу“, Грмеч, Београд, 1997. 
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корелације између пораста животног стандарда и тражње туристичких услуга. Премда се 

туристичке потребе у целини не сврставају у основне које су есенцијалне за одржавање 

човека и његове породице, са повећањем животног стандарда становништва туристичка 

путовања постају саставни део живота све већег броја људи те имају тенденцију да се 

третирају као егзистенцијалне.  

 Карактеристика туристичких потреба је да се нерегуларно јављају, што има за 

последицу сезонски карактер активности туристичке привреде.  

 „Привремени посетилац“ односно туриста као носилац тражње, је у фокусу 

маркетинг оријентације свих делатности које чине туристичку привреду. Маркетинг 

концепција усмерава туристичку понуду на адекватно подмирење идентификованих 

потреба туриста уз остварење добити.  

 Претпоставка истраживања тржишта је да се сагледају мотиви и понашање туриста 

као носилаца туристичке тражње, као и активности других учесника на туристичком 

тржишту који директно или индиректно утичу на стање и кретања на туристичком 

тржишту. Истраживање туристичког тржишта није само од значаја за туристичку 

привреду већ и за регионе и места на којима су организације и институције туристичке 

привреде лоциране и у којима обављају своју делатност. 

 Посматрано са економског аспекта туризам је један сложени систем, састављен из 

већег броја подсистема, при чему се полази од чињенице да туризам није посебна, 

издвојена, привредна активност, уз уважавање карактеристика туризма, изражене кроз 

висок степен еластичности тражње и нееластичности понуде, наглашен сезонски карактер 

пословања, специфичности у погледу производности рада...итд.6 Они одражавају стварни 

живот и свакодневну праксу. 

 

 

 

                                                
6 Унковић С., „Економика туризма“, Савремена администрација, IV издање, Београд, 1999, стр. 56 
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1.2. Алтернативни туризам и појавни облици туризма 

 

 Појавни облици туризма су бројни и стално се мењају. Различите класификације 

углавном настају према интересима и циљевима истраживања. Најчешће се користе 

критерији груписања према начину доласка мотивима путовања, куповној снази, или 

неким другим карактеристикама туриста. Сложене типологије туризма изводе се према 

циљевима путовања.  

 Критеријуми по којима се издвајају поједини облици туризма стално се проширују. 

Карктеристике туризма на које су се до сада ослањале дефиниције као што су: 

привременост посета, рекреација, одмор, путовање и промена места боравка, све мање ће 

бити основа за дефинисање туризма, јер губи првобитно значење.  

 Посматрајући туризам као концепт и његову повезаност са путовањем значајно је 

указати на следеће карактеристике туризма :  

 Туризам се појављује у моменту поласка људи ка дестинацијама и њиховог боравка 

у њима; 

 Туризам подразумева низ активности у дестинацији које се разликују; 

 Кретање ка дестинацији је привременог карактера; 

 Сврха посете дестинације није остваривање зараде. 

 Нов или алтернативни туризам због промена на страни туристичке тражње, 

заснован је на концепту одрживог развоја и одговорне размене за све учеснике (обострано 

користан и за туристе и за локалну заједницу) и индивидуално је орјентисан. Концепту 

алтернативног туризма одговарају туристички производи као што су екотуризам, 

фармерски или агротуризам, затим домаћински и туризам волонтерских активности 

(којима се туристи на волонтерској основи икључују и организују акције ка унапређењу 

квалитета живљења, заштите туристичких ресурса или животне средине дестинације) 

бацкпакинг туризам и др.7 

                                                
7 Максин Мићић, М. „Туризам и простор“, Универзитет Сингидунум Факултет за туристички и хотелијерски 

менаџмент, Београд, 2007, стр. 164 
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 Сматра се да ће врло брзо почети да владају тржиштом те аутентичне дестинације 

са нетакнутом природом и где ће еколошко окружење да буде пресудан ефект у 

маркетингу одређене дестинације. Некадашњи развој туризма који је имао тренд ка све 

већим стопама раста уступа место тзв. „хуманом туризму“, „алтернативном туризму“, 

„одговорном туризму“, „екотуризму“ и др.8  

 Према карактеристикама дестинација и мотивима путовања могу се 

идентификовати шест категорија туризма:9  

1. Етнички туризам се односи на путовање чији је циљ посматрање културног 

изражавања и начин живота егзотичних народа. Типичне активности оваквог 

облика туризма су посета кућама домородаца, учествовање у плесовима и 

церемонијама, и могућности учествовања у религиозним ритуалима.  

2. Културни туризам се односи на путовање чији је циљ доживљавање и учествовање 

у начинима живота који полако нестају из сећања људи. Активности обухватају 

пробање хране у гостионицама, маскенбале, фолкорне приредбе, представљање 

уметности и заната.  

3. Историјски туризам је музејско–катедралска путовања која наглашава славну 

прошлост, на пример Рима, Египта, Грчке и др. Обиласци споменика, цркви и 

катедрала, звучне и светлосне представе које оживљавају важне догађаје су 

типичне активности.  

4. Еколошки туризам је сличан етничком туризму, али је нагласак на природним и 

еколошким атракцијама. Путовање има за циљ повратак природи и поштовање везе 

између људи и земље.  

5. Рекреативни туризам се фокусира на учествовање у спортским активностима, затим 

обухвата лековите бање, сунчање и друштвене контакте у опуштеном окружењу. 

Такве области промовишу сунце и песак путем прелепих фотографија, које у 

људима стварају жељу да се тамо нађу.  

6. Пословни туризам који карактеришу конвенције, састанци и семинари, је још један 

важан облик туризма. 

                                                
8 Ибидем, стр.164 
9 Радосављевић, Г. „Менаџмент у туризму“, Економски факултет Универзитет у Крагујевцу, 2010,  стр. 7 
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1.3. Туристичко место и облици пружања туристичких услуга 

 

 Највећи обим туристичких услуга домаћим и страним туристима пружа се у 

туристичким местима. На овом је ангажован велики број привредних и непривредних 

делатности. Као туристичка места у ширем смислу сматрају се она за туристе нарочито 

привлачна места, што их они посећују у већем броју у току више година, обично у истим 

периодима, а која својим нарочитим уређењем и опремљеношћу омогућавају прихват и 

боравак туриста, тако и остварење знатног дела свог дохотка.10  

 Полазећи од овог најширег појма туристичко место, даје се и његова дефиниција у 

ужем смислу, туристичким местима у ужем смислу сматрају се насеља, без обзира на 

величину, код којих је у сезони тако осетан прилив туриста, да они привремено 

сачињавају значајан део становништва одређеног места, те која су нарочито 

заинтересована за туристичку привреду, а то значи да знатан део њиховог становништва 

темељи своју егзистенцију на туризму.11  

 Основицу привредног развоја туристичких места управо представља туристичка 

привреда или, шире речено, рецептивни ефекти, који обезбеђују прузање разних врста 

туристичких услуага. Под рецептивним ефектима треба подразумевати како материјалне 

облике тако и лични рад, са обзиром на његов значај на развој туризма одређеног 

туристичког места.  

 Подела рецептивних ефекта врши се са становишта оних који на директан начин 

учествују у пружању туристичких услуга и предстваљају основу туристичке привреде тог 

места, као и оних који се на индиректан начин укључују у овај процес, али нису у стању 

да наплаћују директно своје услуге, већ то чине преко директних ефекта. Полазећи од 

овога у литератури се може срести следеће груписање рецептивних ефекта.12  

 Директним туристичко рецептивним капацитетима сматрају се :  

                                                
10 Унковић С., „Економика туризма“, Савремена администрација, IV издање, Београд, 1999, стр. 101 
11 Ибидем 
12 Ибидем 
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 објекти за смештај туриста, особито хотелијерство ;  

 угоститељске радње, које туристима пружају прехрану, пиће и разоноду ;  

 трговинске радње ;  

 средства комуналног саобраћаја ;  

 занатске радње и сервиси ;  

 објекти који придоносе разноврснијем и богатијем садржају боравка (објекти и 

установе култруног, забавног, спортског и осталог рекреационог карактера и 

садржаја ) ;  

 поштански и телекомуникациони уређају ;  

 туристички број и друге одговарајуће службе туристичких организација ;  

 специјалне туристичке делатности и службе.  

 У индиректне рецептивне капацитете по правилу се убрајају :  

 паркови, шеталиста, обални путеви, видиковци и сл ;  

 јавни украсни објекти ( водоскоци, фонтане, скулптуре и сл ) ; 

  унутрашњи путеви, јавна паркиралишта, мала пристанишста и сл ;  

 канализациони уређаји и др.  

 Велики број наведених директних и индиректних рецептивних ефекта служи за 

задовољавање потреба локалног становништва и привреде тог краја, поред тога што служи 

и задовољења потреба туриста. Међутим један број ових ефекта искључиво је намењем 

задовољењу потреба туриста. 

 

1.4. Друштвени и економски значај туризма 

 

 Поред економских односа успостављају се и шире друштвени односи, тј. односи 

између туриста и локалног становништва тих места, као и између самих туриста. Исто 

тако успоставлајју се и одређене везе између туриста и културно историјског наслеђа тих 

места. Када је реч о друштвеном значају туризма, имају се у виду разни ефекти које 

туризам врши у својој сфери. А то су: културни, образовни, здравствени, боље разумевање 

људи из различитих земаља, итд.  
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 Што се тиче значаја туризма за културу, треба истаћи да се велики број туриста 

укључује у туристичка путовања мотивисана жељом да упозна историјско и културно 

наслеђе других земаља и крајева, као и достигнућа из разних области уметности у тим 

земљама. Због тога и велики број туриста посећује музеје, историјске споменике, 

уметничке галерије, уметничке фестивале и слично. 

 Потребно је истаћи и његов ефект на образовање становништва које се укључује у 

туристичке токове. Путујући у друге земље и крајеве, туристи се ближе упознају и са 

географским, антрополошким, климатским, социјалним и осталим условима у којима 

живи становништво тих подручја. На тај начин се повећава општи културни ниво туриста.  

 Треба истаћи и то да туризам, који у основи омогућује и рекреацију становништва 

у физичком и психичком смислу, врши значајан ефект на побољшање здравствене и радне 

способности становништва. Преношење позитивних навика и обичаја из једне земље у 

другу такође се може сврстати у домен значаја туризма са културног и образовног аспекта.  

 Не потцењујући друштвени ефект туризма са напред наведених аспеката, потребно 

је указати и на неке негативне појаве које су резултат промета туриста . Ове појаве не 

треба предимензионирати, али их исто тако не треба потпуно занемарити. Страни туристи 

доносе са собом одређене обичаје, навике и слично. Ово се у основи може сматрати 

позитивним доприносом туризма. Међутим, у одређеним случајевима, страни туристи 

доносе са собом и негативне навике и обичаје у конкретну земљу и туристичко место ( 

хазардне игре, проституција, развијање недозвољене трговине, појава разних врста дрога и 

слично ) . Овде још треба истаћи негативан ефект туризма у домену прихватања 

одређених навика својствених страним туристима од стране локалног становништва које 

иначе нису у складу са нормалним навикама, етичким и осталим принципима својственим 

становништву дате земља.  

 При анализи економског значаја и улоге туризма, треба имати у виду конкретно 

подручје земље и регион у оквиру земље и конкретно туристичко место ). За утврђивање 

економског значаја туризма за одређено место потребно је имати у види дејство одређених 

група ефекта. 

 Према енглеском аутору Медлинку, то су следеће групе :  
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 туристичке активности ( климатски услови, културно – историјско наслеђе, итд.); 

 приступачност ( удаљеност извора туристичке тражње од туристичке дестинације, 

развој саобраћајне мреже и слично );  

 туристичка понуда ( смештај, услови за снабдевање, забава, градски саобраћај и 

сл);  

 организација туризма и политика унапређења.13  

 У основи економског значаја туризма налази се потрошња туриста у местима које 

посећују. Новац који су туристи зарадили у местима свог сталног боравка, троши се у 

туристичким местима. Као резултат ове њихове потрошње, настају одређени економски 

ефекти и места која туристи посећују. Према томе може се констатовати да туристичка 

потрошња врши директне и индиректне ефекте на привреду. 

 Туризам врши директне ефекте на оне учеснике туристичке привреде који 

директно продају услуге туристима. То су хотели, транспортна предузеца, трговинска 

мреже и остали учесници у пружању директних услуга туризму. За разлику од овога 

туризам врши индиректне ефекте на оне привредне делатности које не учествују у 

пружању непосредних услуга туристима, већ снабдевају туристичку привреду. То су 

индустрија, пољопривреда, грађевинарство, велетрговина итд.  

 Од директних ефекта које туризам врши на привреду најважнији су :  

 ефект на друштвени производ и национални доходак, 

 ефект на развој привредне делатности који сачињавају туристичку привреду,  

 ефект на платни биланс земље,  

 ефект на запосленост становништва и ниво животног стандарда,  

 ефект на инвестициону активност и структуру инвеститора и  

 ефект на бржи развој недовољно развијених земаља и подручја.  

 Поред директног, посебну пажњу заслужује и индиректан ефект на привреду. 

Наиме туристичка потрошња која се непосредно реализује у делатностима туристичке 

привреде има реперкусије на мање-више све привредне и непривредне делатности. Овде 

                                                
13 Унковић С., „Економика туризма“, Савремена администрација, IV издање, Београд, 1999, стр. 125 
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се посебно истичу потрошња страних туриста и мултипликовани ефекти који произилазе 

из те потрошње за привреду земље у целини. 

 

1.5. Друштвено економска обележја туризма 

  

 За туризам кажу да је једна од најдинамичнијих привредних делатности. Туризам је 

одувек био подложан ефектима који долазе од стране привредног и целокупног 

друштвеног развоја, који су непрестано мењали услове под којима су се формирале и 

задовољавале туристичке потребе људи. Савремени туризам, по свом карактеру, у 

потпуности се разликује од масовног туризма и индустријског друштва. Туризам данас 

представља неодољиви део човекове свакодневнице обједињавајући, како друштвену, тако 

и економску, политичку и културну компоненту, постајући на тај начин покретач 

целокупног друштвеног развоја и промотер једног друштва.14  

 Ако се посматра са економског аспекта, за туристу можемо рећи да се не разликује 

од било ког другог потрошача, па у складу са овим туризам добија нову дефиницију, а то 

је процес задовољавања туристичких потреба. Достигнут ниво друштвеног и привредног 

развоја представљају доминантне ефекте који утичу на карактер и обим туристичке 

тражње. Такође, односи који настају поводом задовољавања туристичких потреба, са своје 

стране, утичу на основне економске категорије, као што су: потрошња, производња, 

доходак, профит, запосленост, увоз, извоз и др.  

 У свом развоју туризам пролази кроз економске етапе. У почетку је био само 

привилегја богатих. Развојем људског друштва, тј. проналском парне машине, туризам и 

званично постаје економска категорија. У свој развој укључије и друге привредне гране и 

са њима учествује у стварању доходка. На тај начин туризам има за циљ опоравак људи, а 

у исто време и производњу профита. 

 Економске ефекте туризма амерички аутор Роберт Мил посматра са више аспеката. 

Прво, он посматра глобални значај економски резултата туризма, односно његово дејство 

                                                
14.Миленковић, С., „Међусобни односи туризма и животне средине”, Економски Факултет у Крагујевцу, 

2006, стр.  14 
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на цео економски систем. Друго, Мил економски значај туризма види у стварању добре 

маркетинг концепције. Трећи аспект са односи на могућност увођења и развоја савременог 

менаџмента у области туризма. И, на крају, Мил види туризам као генератор развојних 

планова и укупне економске политике једне земље.  

 Директни економски ефекти туризма су :  

 утицај на друштвени бруто производ и национални доходак и њихову просторну 

прерасподелу. Инострани туризам директно повећава доходак, а домаћи га само 

територијално премешта из емитивних и рецептивних подручја. У неким земљама 

туризам остварује више од половине националног доходка ( Шпанија), а у осталима 

има висок удео ( Аустрија 40%, Швајцарска 12 %,) и на тај начин одређује 

туристичку физиономију региона;  

 утицај на развој и функционисање туристичке привреде; 

 Подстиче и увећава запосленост вишка радне снаге, поготово оне из 

пољопривредних области. У почетку је то запосленост локалног карактера, а са 

ширењем туризма запошљавају се људи из других региона, па чак и из других 

земаља. Туризам, такође, утиче на допунску запосленост у неким привредним 

гранама, као на пример, пољопривреди, грађевинарству, занатству и др; и  

 утицај на уравнотеженост међународног платног промета, тј. на платни биланс. 

Новац добијен од туризма комплетира изворе прихода, тако да је разлика и 

негативном погледу, између активе и пасиве мање, или се ствара суфицит. На тај 

начин се повећава укупна стабилност привреде и земље у целини. Туризам утиче 

посредно, преко других привредних грана, односно оних делатности које помажу 

рад и развој туризма, а то су пољопривреда, индустрија, саобраћај, грађевинарство, 

занатство итд. 

 Туризам има и чисто економска обележја, која се односе на:  

 санацију, побољшавање и уравнотежење трговинског и платног биланса, на основу 

добијених иностраних средстава плаћања;  

 продаја туристичких услуга се највећим делом обавља непосредно, на месту 

реализације, па се тако смањују трошкови посредовања;  
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 цену услуге на туристичком тржишту махом не оптерећују трошкови осигурања, 

транспорта,итд;  

 туризам мултипликативно развија друге гране ( индустрију, пољопривреду,...) 

 туризам представља еколошко- економски систем.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Миленковић, С., „Међусобни односи туризма и животне средине”, Економски Факултет у Крагујевцу, 

2006,  стр. 12 
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2. МАКРОЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА 

 

 Макроекономски ефекти туризма, који се посматрају као ефекти туризма изван 

граница сектора и преношењем последица његовог развоја на целокупну економију, у 

смислу садржаја, могу се анализирати у различитим смеровима. 

 У зависности од њихове квалитативне процене, макроекономски ефекти туризма су 

подељени на макроекономске користи и макроекономске губитке: 

 Макроекономске користи повећавају благостање становништва и његов животни 

стандард. У том смислу, теоријска и емпиријска литература као таква истиче активну 

равнотежу туризма у платном билансу, диверсификацију секторске структуре привреде, 

стварање запослености и прихода за радну снагу, приходе од пореза и накнада у државном 

и локалним буџетима, стимулацију економског развоја. раст; 

 Макроекономски губици доводи до смањења благостања становништва - 

националног губитка прихода, повећања нивоа цена, сезонског запошљавања и прихода, 

изгубљене добити и секундарних трошкова. 

 Индивидуални макроекономски ефекти туризма су међусобно повезани, тако да је 

тешко једнозначно позвати се на једну или другу групу према њиховој квалитативној 

процени. На пример, растуће цене као резултат развоја туризма смањују куповну моћ 

купаца, али повећавају приходе продаваца; пословна активност смањује приходе у 

државном и општинском буџету, али ствара доходак од рада. Са теоријске тачке гледишта, 

критеријум за такву типологију је начин на који макроекономске развоје туризма 

доживљава друштво у целини. Макроекономске користи се не јављају аутоматски са 

развојем туризма, нити су губици неизбежни. У великој мери, они могу бити регулирани 

од стране носитеља туристичке политике, али макроекономски ефекти туризма требају 

бити познати и мерени у ту сврху. Емпиријске студије макроекономских ефекта туризма, 

међутим, углавном се фокусирају на користи од туризма и, у мањој мери, утичу на губитке 

које она има. 

 Макроекономски ефекти туризма се проучавају на различитим територијалним 

нивоима анализе - локалном / регионалном, националном, наднационалном. Само 
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национални ниво има неупитне границе - он се поклапа са територијалним границама 

државе. Локалне и регионалне јединице обухватају просторне (територијалне) јединице 

које су мање од државе. Мерење макроекономских ефекта туризма је олакшано ако се 

поклапа са административном поделом земље, јер је регионални ниво између локалног и 

националног. У пракси, локални ниво може укључивати општину, а регионални - 

неколико општина, дистрикта, кантона или других административно-територијалних 

јединица. 

 Најсвеобухватнија је анализа макроекономских ефекта туризма у целини. У другим 

случајевима, ограничења се односе на посетиоце (врсту туризма, групе посетилаца, 

посебне догађаје) или туристичке делатности. Потреба за таквим емпиријским 

истраживањима диктирана је жељом да се добију диференциране информације о ефекту 

туризма како би се оправдала разноврсна стимулација одређених туристичких активности, 

специфичних врста и облика туризма или привлачење одређених сегмената посетилаца 

како би се максимизирале макроекономске користи или минимизирање макроекономских 

губитака од туризма. 

 Туризам утиче на економију кроз три међусобно повезана правца, тј. Директне, 

индиректне и индуковане ефекте. Ови ефекти и структура туристичког сектора одређују 

економски ефект сектора на земљу. 

 Ефект туризма на економски раст и запошљавање је очигледно позитиван, постоје 

добри мерљиви подаци и докази да туризам позитивно доприноси како економском расту 

(кроз БДП-а) тако и запослености, и директно и индиректно. 

 Процена укупног ефекта туризма на приходе је проблематична због ограничених 

доказа о ефектима прихода и плаћа на глобалном нивоу. Свеукупно, расположиви подаци 

показују позитиван ефекат на приходе, као и позитивне ефекте на живот и животни 

стандард. 

 Туризам има директне, индиректне и индуковане ефекте на локалне економије, које 

често могу бити у великој разлици између земаља, на основу структуре сектора, али 

најважније од тога је колико су добро повезане туристичке активности са локалном 

економијом. Веће везе се генерално претварају у више нивое локалне економске 
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активности (и раста), које се обично јављају када туристичка предузећа снабдевају својим 

добрима и услугама (укључујући радну снагу), док се ниски нивои економских веза 

јављају тамо где туристичка предузећа зависе од увоза (укључујући особље ) да испуне 

своје захтеве. Укупни ефекти сектора су збир директних, индиректних и индукованих 

ефеката: 

 Директни ефекти: Представља БДП остварен активностима које се директно баве 

туризмом, као што су хотели, путничке агенције, авиокомпаније и туроператори, као и 

ресторани и друге активности које пружају услуге туристима. 

 Табела 1. Компоненте директног, индиректног и индукованог доприноса туризма 

БДП-у (Извор: WTTC, 2012) 

 Индиректни ефекти су ефекти који настају услед активности које предузима 

сектор, и које су функције три различита ефекта: 

 
 
 
 
 
 

Директни ефекти 

 
 

Индустрије 

 Услуге смештаја 
 Услуге хране и пића 
 Трговина на мало 
 Транспортне услуге 
 Културне, спортске и 

рекреативне услуге 
 

Роба 
 Смештај 
 Забава 
 Транспорт 
 Атракција 

 

Извори 

потрошње 

 Домаћа потрошња резидента 
 Потрошња домаћих 

пословних путовања 
 Извоз посетилаца 
 Индивидуални државни 

туризам и путовања 
 

 
Индиректни ефекти 

 Приватна улагања у 

туризам 

 Трошкови колективног 

туризма владе 

 Утицај куповине од 

добављача 
 
Индуковани ефекти 

 Храна и пиће 
  Рекреација 
 Одећа 
 Становање 
 Роба за домаћинство 
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 Капитална улагања у туризам: Укључује капиталне инвестиције у свим секторима 

који су директно укључени у туристичку индустрију, као и потрошњу предузећа у 

другим секторима на туристичка средства као што су транспорт или смештај. 

 Потрошња владе за туризам: државна потрошња за подршку сектору туризма, који 

може укључивати и националну и локалну потрошњу. Активности укључују 

промоцију туризма, услуге посетиоца, администрацију итд. 

 Ефекти ланца снабдевања: То су куповина домаћих добара и услуга, као инпути за 

производњу њихових коначних производа, од стране предузећа у сектору туризма. 

 Индуковани ефекти: Представља шири допринос туризма кроз трошкове оних који 

су директно или индиректно запослени у сектору туризма. 

 

 Директни ефекти туризма утичу на ширу економију кроз шест главних канала: 

 Стварање радних места: Туристичке активности стварају запошљавање кроз бројне 

путеве, тј. Хотелско особље, туроператоре, кухаре итд. 

 Снабдевање робом и услугама: Локална или национална предузећа могу да 

испоручују робу и услуге туристичким предузећима, као што су храна или 

намештај, међутим ове ставке се могу увести и ако локална одредба не задовољава 

тражњу ни у погледу цене, квалитета или количине . 

 Директна продаја роба и услуга: Продавци у туристичким дестинацијама могу 

продавати своје производе и услуге директно туристима (тј. Сувенирима или 

храни), директно обухватајући новчане добитке од туристичке активности. 

 Оснивање туристичких предузећа: Високи (или растући) нивои туристичке 

активности могу довести до оснивања нових туристичких предузећа, стварања 

нових могућности за запошљавање итд. 

 Стварање пореза и доприноса: Туристичка предузећа доприносе националном 

дохотку кроз порезе, док се туристи могу (и често су) директно опорезивати, као 

што је путем виза, и даље генерисати приходе за националне или локалне власти. 
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 Улагање у инфраструктуру: Како туристички сектор проширује своје захтеве на 

локалну инфраструктуру што за заузврат повећава улагања у инфраструктуру или 

од стране приватних актера или од стране јавног сектора. 

 

2.1. Субјекти макроекономских ефеката туризма 

 

 Прва тема макроекономских ефеката туризма су посетиоци чији трошкови 

туристичке потрошње стварају директне ефекте ефекта.  

 Субјекти у туризму називају се посетиоцима. Разликују се: 

 унутрашњи посетилац - лице које живи у земљи из које путује на другу локацију у 

истој земљи изван свог уобичајеног окружења не дуже од 12 узастопних месеци и 

чија је главна сврха посете није обављање активности за коју прима накнаду у 

релевантним случајевима; 

 међународни посетилац - особа која у нерезидентној земљи не посећује своје 

уобичајено окружење не дуже од 12 узастопних месеци и чија главна сврха није 

обављање делатности за коју прима накнаду у посећеној држави. 

 У зависности од дужине боравка, домаћи и међународни посетиоци се деле на 

туристе и излетнике: 

 турист - посетилац са боравком преко 24 сата, тј. проводи најмање једну ноћ; 

 излетник - посетилац са боравком краћим од 24 сата. 

 Очигледно је да је, према подацима Светске туристичке организације, турист ужи 

појам од посетиоца и путника. Међутим, у мерењу макроекономских ефеката развоја 

туризма, требало би применити ширу дефиницију посетитеља макроекономских ефеката 

развоја туризма а не туриста, јер су туристи и корисници туристичких услуга 

(искључујући хотелске услуге) и генеришу приходе и запошљавање за становништво. 

Такође је могуће узети у обзир трошкове појединачних група посетилаца (према 

националној припадности, мотиву путовања). 
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 У практичним студијама, следећи критеријуми се користе за означавање особе као 

туриста и његово путовање као туриста: 

 Сврха путовања - настојање да се скицирају главни мотиви за туристичко 

путовање. У неким земљама су укључена само опциона (добровољна) путовања, 

чије одлуке доносе учесници. У том смислу, само они који путују на одмор и 

рекреацију сматрају се туристима, али искључују пословне путнике. Наравно, у 

пословним путовањима, „благотворно“ се готово увек комбиније са „пријатним“, 

али се пословна путовања повезана са учешћем на конгресима и конференцијама 

тешко могу посматрати као део свакодневног рада. У својим дефиницијама 

туристичке организације, Светска туристичка организација примењује шири 

систем туристичких мотива путовања: одмора, посете рођацима и познаницима, 

дужности (посете конгресима, изложбама, пословним путовањима), лечењу, 

религији, другима. 

 Удаљеност - у статистичке сврхе, код разликовања путовања као туриста потребно 

је имати минималну удаљеност од сталног боравка туриста до туристичког места. 

Примењују се различита ограничења - од 0 до 160 km. Стога се не пријављују 

посете туристичким ресурсима испод минималне удаљености, за које сматрамо да 

стварају вештачке и произвољне критеријуме за процену макроекономских ефеката 

развоја туризма. 

 Трајање путовања - Код већине туриста постоји обавеза да се проведе најмање 

једна ноћ у туристичком подручју, што туристе аутоматски искључује из анализе 

макроекономских ефеката туризма. Као горња граница, Светска туристичка 

организација наводи 1 годину. Али у већини светских закона, ако особа борави у 

земљи дуже од 6 месеци унутар 1 календарске године, не сматра се више туристом. 

 

 Минимална удаљеност и трајање путовања укључени су као критеријуми за 

дефиницију туриста, јер искључују дневна путовања на радно место и наводе просторне 

границе уобичајеног окружења како би особа била остављена да буде одређена као 

посетилац. 
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 Ови критеријуми, заједно са местом пребивалишта путника, начином превоза, 

врстом смештаја, такође су статистички показатељи за прикупљање статистичких 

података о посетитељима смештајних објеката, граничним прелазима. Они су у срцу тзв 

„Техничке дефиниције“ туризма, укључујући дефиницију Светске туристичке 

организације. 

 

2.2. Туристичка потрошња и врсте ефекта 

 

 Током процеса одлучивања за одређено туристичко подручје, потенцијални 

туристи теже да имају увида у елементе туристичке понуде. Битно је да ли ти елементи 

верно приказују дестинацију, нарочито ако се ту одлази први пут.  

 Стога се при понуди одређених дестинација морају сагледати основни елементи 

(ефекти) као критеријуми за вредновање туристичке атрактивности :  

1. Природни ефекти: 

 природне лепоте,  

 клима.  

 

2. Социјални ефекти:  

 културно-историјски споменици,  

 фестивали,  

 сајмови и изложбе,  

 одлике локалног колорита (музика, народни обичаји...итд.).  

 

3. Историјски ефекти:  

 остаци историјских споменика,  

 религија, 

 историјска збивања на подручју. 
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4. Рекреација:  

 спортски терени,  

 термо-минерални извори,  

 ноћна забава,  

  шопинг  

 

5. Инфраструктура и саобраћајни капацитети:  

 инфраструктура изнад „минималних туристичких захтева“,  

  смештајни капацитети и исхрана изнад „минималних туристичких захтева“ 

 

 Туристичка кретања условљена природним лепотама добијају на значају с обзиром 

на све већу загађеност животне средине. Стога велики број туриста жели да упозна и 

доживи нетакнуту природу, да борави у незагађеној околини. Понашање је условљено 

низом ефекта а мотивација је само један од њих. Стога морамо имати на уму, при 

проучавању понашања потрошача да оно проистиче из интеракције низа мотива који у 

комбинацији са различитим социоекономским и психографским ефектима дају одређене 

резултате. 

 

2.3. Специфичност понашања потрошача у туризму 

 

 Потрошач има веома значајан ефект на економске ефекте који се јављају као 

последица његове потрошње. Зато носиоци туристичке понуде морају водити рачуна о 

милионима туриста који учествују у укупним туристичким кретањима. Имајући у виду да 

све већа понуда туристичких производа на тржишту утиче на јачање конкурентске борбе 

за носиоце туристичке потрошње, било кроз цену или квалитет производа који се нуде, 

значајно је пратити и користити поједине ефекте који утичу на доношење одлука о 

туристичким кретањима.  
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 Изузетно је велики број ефекта који утичу на понашање потрошача. То су пре 

свега: психолошки ефекти, социјални и економски ефекти, физиолошки ефекти, подстицај 

групе и ефекти куповине.16  

 Социо-економски ефекти утичу на стварање претходних ставова и жеља у 

зависности од прихода и посебно слободних новчаних средстава која се користе за 

секундарне потребе.  

 Психолошки ефекти који утичу на понашање потрошача су пре свега: култура, моћ 

запажања, мотивација, стил живота...итд.  

 Физиолошки ефекти се односе на полну и старосну структуру. На пример 

понашање туриста „трећег доба“ и понашање потрошача женског пола се мора посебно 

посматрати. Тим пре, што је већ утврђено да женски део популације има изузетно важну 

улогу при доношењу одлука о куповини туристичког аранжмана.  

 Ефект групе на понашање потрошача највише се огледа кроз ефект породице на 

доношење одлуке о куповини, док се ефекти куповине односе на досадашње искуство при 

одлучивању за куповину одређених туристичких производа. 

 

 

2.4. Карактеристике туристичке потрошње 

 

 Туристичке потребе претходе туристичкој потрошњи. У зависности од квантума 

туристичких потреба и куповне моћи становништва, долази и до појаве туристичке 

потрошње. Услови за појаву туристичке потрошње се стварају тек онда када носиоци 

туристичких потреба располажу одговарајућом масом новчаних средстава и слободним 

временом за задовољавање туристичких потреба.17 

 Туристичком потрошњом се сматра онај део националног дохотка који 

становништво издваја у туристичке сврхе. Ако се посматра у националним оквирима, 

                                                
16 Рајевић Д., „Понашање потрошача“, Форкуп, Нови Сад, 2012, стр. 8 
17 Скакун М., „Право у туризму“, Белетра, Београд, 1998, стр. 91 
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произилази да се туристичка потрошња јавља као део националног дохотка или личне 

потрошње становништва који се троши за туристичка путовања у оквиру земље и у 

иностранству.  

 Из овога опет проистиче, да туристичка потрошња зависи пре свега од масе 

националног дохотка и његове расподеле у смислу одвајања одговарајућег дела на име 

личне потрошње становништва. Расположиви подаци показују да је висок степен 

међузависности између нивоа привредне развијености и нивоа животног стандарда 

становништва, с једне стране и туристичке потрошње становништва с друге стране.  

 За утврђивање туристичке потрошње примењују се углавном следећа два метода:  

 метод процене на основу оствареног туристичког промета по врстама и 

категоријама коришћених објеката за смештај и  

 метод повременог анкетирања туриста. 

 

 Структура туристичке потрошње је значајан показатељ степена развоја туризма 

једне земље или туристичког места. Ако је висок проценат издатака за смештај, исхрану и 

транспорт, а релативно мало се издвајаза остале потребе, то показује релативну 

неразвијеност туристичке привреде земље или туристичког места. Супротан закључак 

могао би да се извуче ако би релативно повољније било учешће осталих издатака у односу 

на издатке за смештај, исхрану и транспорт. Сигурно је да под дејством већег броја ефекта 

постоје велике разлике у конкретним земљама, од којих су свакако најважније развијеност 

туристичке привреде, њена структура и цена туристичких услуга. 

 

2.5. Специфичности функционисања туристичког тржишта 

 

 Полази се од најопштије констатације да тржиште представља скуп односа понуде 

и тражње, тј. облик путем кога се посредством новца врши размена материјалних добара и 

услуга. На страни тражње се јављају купци као носиоци разних потреба и новчаних 
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средстава, а на страни понуде разне врсте продаваца, који обезбеђују задовољење потреба 

купаца.  

 Основни елементи туристичког тржишта су: туристичка тражња и понуда (субјекти 

туристичког тржишта), туристичка услуга (предмет туристичког тржишта) и цене. 

Туристичко тржиште се не разликује од осталих тржишта роба и услуга, али са 

становишта његовог функционисања, ово тржиште има и своје одређене специфичности, 

по којима се знатно разликује од осталих тржишта.  

 Пре свега насупрот јединствености захтева туристичке тражње са становишта 

садржаја и квалитета комплексне туристичке услуге, постоји велики број садржајно и 

просторно одвојених делатности на страни понуде, које се у различитим временским 

периодима укључују у задовољење потреба туриста.  

 Основни тржишни проблем који произилази из оваквог односа туристичке тражње 

и понуде, састоји се у неопходности просторне и временске синхронизације разних 

учесника на страни понуде са становишта тежње да се што успешније задовоље захтеви 

носилаца туристичке тражње.  

 Следећа специфичност туристичког тржишта огледа се у изузетно наглашеној 

сезонској концетрацији туристичког промета, што утиче на димензионирање туристичке 

понуде (у највећем броју туристичких земаља реализује се око 75-80% укупног 

туристучког промета у периоду од јуна до септембра месеца током године). Ова 

специфичност утиче на релативно неповљно просечно годишње коришћење смештајних 

капацитета, као и недовољну активност осталих елемената туристичке понуде, што делује 

на економски положај ове привредне делатности.  

 Поменута карактеристика посебно је потенцирана и чињеницом да се у туризму 

процес пружања туристичких услуга обавља истовремено са процесом тражње, тако да не 

постоје могућности „ускладиштења“ туристичких услуга у периодима слабијег 

интензитета туристичке тражње.  

 Основни ефекти који утичу на предузимање туристичких путовања су природни и 

историјски услови дате туристичке дестинације Сви ови ефекти утичу да степен 
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еластичности туристичке тражње буде висок, односно низак. Степен еластичности понуде 

и тражње и са своје стране утичу на то да тржиште буде много мање подлежно ефекту 

закона вредности у односу на остала тржишта роба и улуга, што опет значајно утиче и на 

формирање цена туристичких услуга. 

 

2.6. Основне карактеристике туристичке тражње 

 

 Пошто на туристичку тражњу делује велики број ефекта, тешко је дати једну општу 

формулацију суштине туристичке тражње. Међутим, могло би се констатовати да њен 

основ представљају људске потребе за путовањима у оквиру земље и иностранства у 

туристичке сврхе и платежна способност носиоца туристичких потреба.  

 Односи између туристичких потреба и туристичке тражње увек зависе од 

друштвеноекономских услова. Сматра се да су основни разлози што се људи различито 

понашају на тржишту, пре свега, у материјалном богатству земље, култури, образовању, 

животном стандарду, систему и структури потрошње.  

 На интензитет туристичке тражње и њену еластичност значајно утичу ефекти који 

нису економске природе, а њена еластичност се испољава у односу на приходе носиоца 

туристичких понуда и цена туристичких услуга. На концентрисаност туристичке тражње 

утиче и сезонски ефект туризма у одређеним периодима током године.18 

 Основу туристичке тражње чине три ефекта: потребе, платежне способности и 

спремност да се купује. Без сумње, ефект туристичке тражње је и слободно време које 

стоји на располагању за предузимање туристичких путовања. У сваком случају потребе 

представљају ону полазну тачку од које се стартује када је реч о појави било које тражње.  

 Економско испољавање туристичке тражње могуће је тек уз постојање слободних 

новчаних средстава и расположивог слободног времена носиоца туристичких потреба.  

                                                
18 Николић Д., „Економика предузећа у хотелијерству“, Подгорина-Тима, Ваљево, 2006, стр. 51 
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 Еластичност као једна од изражених карактеристика туристичке тражње може бити 

посматрана у зависности од економских и ванекономских ефекта. Задржавајући пажњу на 

економским ефектима може се константовати да еластичност може бити примарна - 

осетљивост према дохотку (ценама, девизном курсу) и секундарна - променљивост 

туристичке тражње према променама у понуди.  

 Једна од релевантних одлика туристичке тражње је и њена хетерогеност, јер су 

хетерогене потребе њених носилаца, с једне стране, као и могућности и начини њиховог 

задовољења, с друга стране.  

 Према томе за постављање одговарајуће пословне и туристичке политике пожељно 

је груписање потрошача (туриста) у мање хомогеније групе уз уважавање одређених 

варијабила као основе за њихово сегментисање (нпр. године старости, пол, регион из ког 

долазе, величина земље, лојалност и слично).  

 Релевантна одлика туристичке тражње је и њена мобилност односно покретљивост 

у сваком временском тренутку. Ако се има у виду да је производња већине туристичких 

услуга непосредно условљена тражњом присутног купца, тако се многе услуге производе 

тек по наруџби купца, слично као и разне особне услуге, онда је очигледно да је тражња 

усмерена ка понуди, а не обратно, као што је то случај на већини осталих тржишта. Осим 

тога њена мобилност је повезана и са развојем и употребом транспортних средстава која 

омогућавају доступност и најудаљенијих крајева света.  

 Из претходног произилази да се процес производње поклапа са процесом 

потрошње, тј да нема могућности за лагеровање туристичке услуге. Производња за 

складишта је у туризму немогућа. То упућује на врло велику опрезност у планирању 

посебно у домену пласмана туристичког производа.  

 Једно од константних обележја туристичке тражње се испољава у њеној сезонској 

концентрацији на краћи временски период у току године (нпр. у медитеранским земљама 

у летњим месецима).19 

                                                
19 Скакун М., „Право у туризму“, Белетра, Београд, 1998, стр. 92 
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 Све наведене карактеристике узрокују својеврсну доминантност тражње у односу 

на понуду, која се због достигнутог степена развоја међународног и домаћег туризма, с 

једне стране, као и расположивих капацитета, с друге стране, још више појачава у 

периодима „вршног оптерећења тражње“ у летњој сезони. То значајно отежава планирање 

и стратегијски наступ на тржишту. 

 

2.7.  Утицај сезонског карактера туризма на тражњу 

 

 Туристичка тражња се концетрише на релативно краћи временски период у току 

године са изузетком тражње за путовањима у велике градове. Највећи интензитет 

туристичке тражње је у летњим месецима је, док је у осталим месецима у току године 

далеко мања. Изузетак су зимски месеци. У то време се један број туриста бави зимским 

спортовима или тражи одмор у центрима за зимски туризам, односно тражи топлије 

крајеве, најчешће из здравствених разлога.  

 Међутим и поред тога, посматрано у светским размерама, ипак се јасно види да је 

највећи део туристичке тражње иностраних туриста код свих земаља сконцетрисан на 

период летњих месеци.  

 Кад је реч о путовањима која су условљена жељом за рекреацијом, слична је 

ситуација и у погледу тражње домаћег становништва за путовањима у оквиру земље. На 

основу резултата анкете једног инстистута у Француској, види се да у току јула и августа 

на годишњи одмор путује око 75% а осталих месеци само 25% Француза.  

 Наведене појаве које указују на висок степен концентрисаности туристичке тражње 

у односу на одређене периоде у току године условљавају низ проблема у пословању 

привредног друштва туристичке привреде, везаних за степен коришћења капацитета и 

запосленог особља, прилагођавање понуде захтевима тражње и сл., што све значајно утиче 

на степен рентабилности пословања привредног друштва туристичке привреде. Због тога 

треба настојати да се разним тржишним мерама продужи туристичка сезона на што дужи 
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период године, тј. стимулисати носиоце туристичких потреба тако да се тражња 

равномерније расподели на целу годину.  

 На интензитет и на динамику туристичке тражње делује велики број ефекта 

ванекономске природе. Ефекте туристичке тражње можемо поделити у две основне групе, 

и то на субјективне и објективне ефекте. Субјективни ефекти тражње обухватају: личне 

склоности човека, културно наслеђе (традиција и образовање), личне потребе (опоравак, 

одмор, рекреација), социјалну средину (друштвени положај, породица, мода)...итд. 

Објективне ефекте тражње чине: индустријализација, демографски раст, политичке 

прилике, класна структура друштва, друштвени систем и законодавство, привредна 

развијеност, национални доходак и доходак становништва, социјална политика, услови 

рада, годишњи одмори...итд.  

 Посебну пажњу међу њима заслужује негативно дејство разних криза, политичких 

сукоба, елементарних непогода у земљи (суше, земљотреси, поплаве и сл.). Такође треба 

истаћи и утицај ефекта психолошке природе на еластичност тражње, као што су традиција 

за путовањима било у земљи или у иностранству, опонашање других са становишта појаве 

моде за путовањима и сл. Изузетну пажњу заслужује и пропаганда као значајно средство 

стимулисања становништва за путовањима, јер значајно утиче на еластичност туристичке 

тражње.20 

 

2.8. Нееластичност туристичке понуде 

 

 Сложеност туристичке потребе која се код сваке индивидуалне јединице 

туристичке тражње испољава као потреба за одређеном комбинацијом основних и 

допунских услуга (смештај, исхрана, превоз, забава и слично), мора бити задовољена 

комплексном туристичком понудом која подразумева временско и просторно 

синхронизовање атрактивних, комуникативних и рецептивних ефекта. У односу на друга 

тржишта, ситуација на туристичком тржишту је једноставнија јер се тражи она роба или 

                                                
20 www.singipedia.com/attachment.php?attachmentid  

http://www.singipedia.com/attachment.php?attachmentid
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услуга коју произвођач нуди, а не комплексна услуга, односно више различитих 

међусобно повезаних услуга. 

 Основни узроци нееластичности туристичке понуде су следећи:  

 ефекти туристичке понуде, нарочито атрактивни, не могу се мењати и 

прилагођавати променама тражње, сем у дугом временском интервалу. Осим тога, 

туристичка понуда обухвата атрактивне ефекте одређеног локалитета, а на њих се 

по правилу надовезују комуникативни и рецептивни ефекти тако да је она везана за 

конкретан простор. Из тога произилази кретање тражње ка понуди, док је на 

већини осталих тржишта обрнуто;  

 за изградњу основних комуникативних и рецептивних објеката потребна су велика 

новчана улагања, тако да је туристичка услуга за дужи период оптерећена високим 

фиксним трошковима по јединици. На тај начин онемогућено је ефикасно 

прилагођавање краткорочним, најчешће сезонским осцилацијама тражње; 

 наглашено је учешће живог рада, везаног за карактер туристичке услуге, тако да су 

знатно смањене могућности аутоматизације и рационализације радних процеса. 

Непосредна последица овога је ниска продуктивност рада, а тиме и рентабилност 

пословања;  

 не постоји могућност складиштења, тј. лагеровања туристичких услуга, с обзиром 

да се поклапају временски моменти њиховог пружања и конзумирања. То ствара 

значајне проблеме када се има у виду изразити сезонски карактер пословања 

условљен неповољном временском концентрацијом туристичке тражње. Понуда 

мора својим физичким капацитетима да се прилагођава не просечној, него 

максималној тражњи (управо да би искористила сезону, а тражња тај екстрем 

достиже у врло кратком временском периоду);  

 ово, с друге стране, условљава специфично формирање цена туристичких услуга у 

пуној сезони, којима туристичка понуда настоји да покрије не само трошкове 

пословања у том периоду, већ и у преосталим месецима када се коришћење 

капацитета осетно смањује (такође се смањују и продајне цене како би се 

стимулисали посетиоци вансезоне и тиме смањио сезонски притисак).  
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 Еластичност туристичке тражње на цене и приходе знатно сужава маневарски 

простор туристичке понуде у овом домену, тако да је продајна цена више опредељена 

приходом туриста него трошковима пословања. Из тога произилази и специфично 

прилагођавање понуде том суженом маневарском простору: да се цене за туристички 

производ истог обима и квалитета формирају на битно различитм нивоима у сезони и ван 

ње. Јер, сезонске цене треба да покрију укупне фиксне трошкове, а у том случају 

вансезонским ценама може се ићи само на покривање варијабилних трошкова;  

 На страни туристичке понуде постоје бројне могућности супституције појединих 

елемената. Супституција је могућа између разних, међусобно конкурирајућих атрактивних 

(природне лепоте једне земље могу се супституисати природним лепотама друге), 

комуникативних (структурне промене између и унутар појединих саобраћајних грана) и 

рецептивних ефекта (преструктуирање тражње ка другим врстама или категоријама 

смештајних капацитета). Ови елементи основних ефекта понуде често су у међусобном, 

хоризонтално и вертикално конкурирајућем односу, чиме утичу на секундарну 

еластичност туристичке тражње.  

 Немогућност еластичног прилагођавања променама тражње утиче на рентабилност 

пословања и развојне могућности туристичке понуде. Код појединх њених елемената и 

ефекта испољава се блажи степен нееластичности - поготову код оних који не траже већа 

капитална улагања. Неопходна помоћ у виду зајмова под повољним условима још више 

потенцира оптерећеност и нееластичност туристичке понуде (отплата ануитета) у 

почетним фазама њеног развоја.21 

 

 

 

 

                                                
21 Николић Д., „Економика предузећа у хотелијерству“, Подгорина-Тима, Ваљево, 2006. стр. 58 
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3. МЕРЕЊЕ МАКРОЕКОНОМСКИХ ЕФЕКАТА РАЗВОЈА ТУРИЗМА 

У ЗЕМЉАМА БРИКС-А 

 

3.1. Анализа развоја туризма у земљама БРИКС-а 

3.1.1. Анализа развоја туризма у Кини 

 

 Очекује се да ће Индонезија привући више туриста кроз промоцију активног 

туризма у Кини. Осим тога, индонежанска влада побољшава сигурност и пружа комфор за 

стране туристе. Побољшана је и повећана подршка инфраструктурама као што је 

транспорт, посебно свакодневни директни летови Џакарта-Пекинг.  

 Године 2011. чак 470.000 кинеских туриста посетило је Индонезију од укупно 7,65 

милиона страних туриста. Међутим, кинески туристи су могли добити много информација 

о индонежанском туризму.  

 Кина је 2010. била друга најразвијенија економија на свету, после САД-а на првом 

месту, обезбеђујући титулу Кини као једној од светских суперсила. Постала је и једна од 

најпопуларнијих светских дестинација.22 Предвиђа се да ће кинеска економија ускоро 

постати водећа на свету. Кинеске традиционалне вредности се мењају са економским 

развојем; они су направили пут духу модерне сарадње и глобализације. Због промена у 

политичким односима, мења се и улога Кине у свету. Вештине интеркултуралне 

комуникације су стога потребне више него икада и само кроз комуникацију могуће је 

успешно сарађивати. 

 Туристичка индустрија је трећи највећи извор прихода за Индонезију након 

индустрије енергије и палминог уља. Број кинеских туриста који су посетили  Индонезију 

био је око 470.000 у 2017. години, према званичним индонезијским подацима. Индонезија 

је напорно радила на јачању конкурентности своје туристичке индустрије, која би могла 

постати нови покретач економског раста. Џакарта је затражила од Удружења држава 

југоисточне Азије да убрзају имплементацију заједничке визе за блок од 10 земаља у 

покушају јачања туризма. 

                                                
22 Lim, C. , Pan, G. W. (2003),  „An Econometric Analysis of Inbound Tourism for China v International Congress 

on Modelling and Simulation” Proceedings: Volume 3: Socio-Economic Systems// 

http://www.mssanz.org.au/MODSIM03/Volume_03/B05/07_Lim_China.pdf  

http://www.mssanz.org.au/MODSIM03/Volume_03/B05/07_Lim_China.pdf


 

35 

 

 Индонезија, највећи архипелаг на свету са 17,508 острва, има културну и етничку 

разноликост, природне знаменитости и историјско наслеђе. Лепота и јединственост 

острвске земље прошле године привукла је 7,65 милиона страних туриста, наводи агенција 

за статистику. Пангесту је ове године рекао да Индонезија очекује 8 милиона страних 

туриста и да би тај број могао да достигне 9,5 милиона у 2020. години. 

 Острво Бали је средиште туристичке индустрије у земљи, а острво Комодо змаја је 

станиште највећег живог гуштера, који је прошле године проглашен једном од седам 

нових светских чуда од стране Светске фондације за седам чудеса. Највећи светски храм 

Боробудур у провинцији Џогџакарта, лепота коралног гребена у Бунакену Јужног 

Сулавезија и острва Ломбок, такође је привукла многе стране туристе. 

 Индонезија такође има туристичке дестинације повезане са експедицијом 

историјског кинеског истраживача  адмирала Ченг Хо, или Зенг Хе, који је отпловио у 

Индонезију пре више од 606 година, годинама пре него што је Кристофор Колумбо 

отпловио океаном тражећи морски пут до Азије. 

 Туризам је културни и економски извозни производ, који треба да донесе профит. 

Савремени туризам постаје све важнији, па се у Кини појављују нове праксе, које показују 

отвореније размишљање и начин живота људи. Како људи проводе своје слободно време 

такође постаје све важније. 

 Развој туризма се изузетно повећао у 20. веку. Некада се сматрао луксузом, који је 

био доступан само малој групи људи, али данас је то готово неопходно за масовно 

тржиште. Постоје два концепта. Према првом, гости треба да се понашају у складу са 

очекиваним обрасцима. Према другом, сваки појединац треба да тежи својој 

индивидуализацији. Исто важи и за туристичку индустрију; Користи се за развој 

појединих региона или појединаца у локалном окружењу, али данас је то посао који 

значајно доприноси развоју целокупне државне економије. Доприноси индиректној 

потрошњи, као и повећању директних прихода од туризма. 

 У последњих једанаест година, број туриста који путују изван својих земаља 

повећао се за 300 милиона или 44%. Према предвиђеном темпу раста, међународни 

туристички доласци широм света премашит ће 1 милијарду до 2020. године. Очекује се да 
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ће тај број досећи близу 1,4 милијарде. 1,5 милијарди ће бити на видику до 2023. и 1,8 

милијарди до 2030. године. Осим тога, туризам је једна од најважнијих компоненти 

међународне трговине. Према аналитичким подацима о приходима од међународног 

туризма, туристичка индустрија заузима треће место у свету, иза нафтне и хемијске 

индустрије.  

 Разлози да економија настоји развити туризам као извозну индустрију су: 

 стварање нових индустрија и активности; 

 ефект на запошљавање; 

 пораст урбанизације; 

 повећање прихода земље у платном билансу и убрзање развоја националне 

економије; 

 прерасподелу власти кроз прерасподелу капитала у развијеним и земљама у 

развоју; 

 мултипликативни ефекти туризма. 

 Развој туризма почео је након 1986. године, када је кинеска влада укључила 

туристичку индустрију у национални план за социјални и економски развој.23 Последњих 

година Кина је остварила брз напредак. Од 1992. године број посетилаца и приходи од 

туризма су у порасту. Кључни ефект био је повратак Макаа у Кину. 

 Једна од најочигледнијих последица економске и социјалне реформе у НР Кини 

након 1978. године је све већи број људи који мигрирају у урбане центре у Кини или у 

иностранство како би побољшали свој животни стандард и осигурали бољи живот за себе 

и своје породице. Године 1952. 84% становништва је живело на селу. До 1999. године тај 

удео је пао на 44%. На туризам је последњих година позитивно утицала владина 

директива да повећа куповну моћ становништва и потрошњу секундарних и првокласних 

                                                
23 Lim, C. , Pan, G. W. (2003),  „An Econometric Analysis of Inbound Tourism for China v International Congress 

on Modelling and Simulation” Proceedings: Volume 3: Socio-Economic Systems// 

http://www.mssanz.org.au/MODSIM03/Volume_03/B05/07_Lim_China.pdf 

http://www.mssanz.org.au/MODSIM03/Volume_03/B05/07_Lim_China.pdf
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производа. Део ове директиве такођее повећава број радних дана и празника. Ефект 

туризма на друге секторе није безначајан.24 

 Године 1993. постојало је само 24 туристичке агенције. До 2007. године њихов број 

се повећао на 17.882 агенције за домаће тржиште и 1.838 за међународно тржиште. У 

2006. години, Кина је имала 97 међународних аеродрома, али је планирала да изгради још 

142 до 2010. године. Организација Олимпијских игара 2008. у Пекингу је, наравно, играла 

улогу у томе, и помогла је у промовисању кинеског туризма. 

 Године 2015. само 12 милиона Кинеза путовало је ван своје земље. У 2016. години 

тај број је износио 47,6 милиона. Већина (88,6%) су била приватна путовања. Кина је 

обавезна да постане Број 1 међународно тржиште туристичких извора у 2020.  

 Према Светској туристичкој организацији, кинески туристи су 2017. године укупно 

потрошили 53,4 милијарде УСД, а 2018. потрошња је повећана на 69 милијарди УСД. Ова 

калкулација укључује дестинације у кинеским економским зонама (Хонг Конг, Макао и 

Тајван). Најпопуларније стране дестинације су: Тајван, Јапан, Јужна Кореја, Тајланд, 

Малезија, Индонезија, Филипини, Камбоџа, Вијетнам итд.. 

 Кинези одлучују да путују на основу статуса дестинације, могућности откривања 

нове културе, пословних потреба и могућности куповине.  

 Преглед интернет страница кинеских туристичких агенција показује да многе 

агенције промовишу одредишта за коцкање (нпр. Лас Вегас). 89% путује у Азију, 6% у 

Европу, 3% у САД и 1% у Африку и Океанију. Кинески турист у просеку троши 987 

долара по путовању. 

 У циљу подстицања развоја туризма, НР Кина и ЕУ потписале су 2004. године 

меморандум о повећању броја путовања организованих из Кине у ЕУ. То би требало да 

ојача туризам у Кини, као и у ЕУ. Такође би требало да помогне у контроли илегалне 

имиграције и да промовише путну и економску размену. Други важан ефект је да Кинези 

који живе у Европи такође почињу да путују. Број Кинеза који живе у Италији повећао се 

                                                
24 Fan, T., Oosterhaven, J. (2005), „The Impact of International Tourism on the Chinese  Economy,” Paper for the 

15th International Input-Output Conference, Beijing, June 2005// 

http://www.linkbc.ca/torc/downs1/impact%20of%20international%20economy%20on%20china.pdf  

http://www.linkbc.ca/torc/downs1/impact%20of%20international%20economy%20on%20china.pdf
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са 111,712 у 2005. на 181,000 у 2010. или на 62% . Године 2016. 800.000 Кинеза посетило је 

Италију, а 2017. године било је чак два милиона кинеских туриста у Италији. Део 

туристичке понуде за кинеске посетиоце који заслужује посебну пажњу је коцкање и игре 

на срећу. 

 Кина као највећа светска економија представља велики тржишни потенцијал због 

величине становништва и његовог економског раста. Кинези све чешће одлучују да путују 

у иностранство због веће куповне моћи и веће слободе путовања. Они су добро цењени 

гости и због свог става према путовању. Због културних разлика, потребне су прилагођене 

понуде и посебан третман током боравка, укључујући прилагођене меније с кинеском 

храном. Кроз ове налазе можемо видети прилике за Индонезију и њихов туристички 

потенцијал. 

 Заједнички пројекти и улагања у туризам и логистику су од виталног значаја.  

  

3.1.2. Анализа развоја туризма у Русији 

 

 Руска Федерација је земља на северу и истоку Европе која се протеже од Азије до 

Тихог океана. То је највећа земља на свету и има површину од 17,075,400 квадратних 

километара. 

 Главни град Русије је Москва, руски је службени језик, иако су локално званични 

тридесет различитих језика, валута је рубља, а читава територија Русије се протеже на 

десет временских зона. Тренутно је Русија регулисана уставом из 1993. године и 

дефинисана је као федерација и полупредседничка република. 

 Број становника у 2011. години износио је око 143 милиона становника, али је 

једна од земаља са мањом густином насељености (8,4 становника / km²). ¾ укупног 

становништва живи у урбаним центрима, при чему 80% укупног становништва (113 

милиона људи) живи у европском делу земље, Москва (11,5 милиона становника) и Санкт 

Петербург (4,8 милиона). Постоји још 12 градова који прелазе милион становника, а 27 

прелази пола милиона становника. 
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 Међутим, већина земље је ненасељена, са просечном густином од мање од 2 

становника / km². Русија је подељена у осам федералних округа којима управља гувернер 

којег именује председник Русије. Ове области су подељене на укупно 83 федералних 

субјеката, који су аутономни ентитети, али имају различит степен аутономије. Постоји 21 

република, 46 провинција, 9 територија (периферија), 1 аутономна област, 4 аутономна 

округа и 2 федерална града. 

 Русија има и највећу обалну линију на свету. Простире се на 32.180 km дуж леденог 

арктичког океана, као и на Пацифику. Ово је земља у којој се могу наћи бројне врсте 

клима, које варирају од сушне пустињске климе југоисточне Азије и сибирске поларне 

климе. Али, генерално, зими има веома хладну климу, са температуре обично испод нуле, 

и хладна и влажна лета са просечном температуром од 15-20 степени. 

 За путовање у Русију обавезно је добити визу. Постоје 4 главне врсте виза за 

путовање у Русију: туристичка, пословна, приватна и транзитна. За све врсте виза, 

неопходно је да имате важећи пасош са важећом визом од најмање 6 месеци. 

 Русија је земља неизмерне лепоте, највећа светска земља, најбогатијих сировина на 

свету, водећа индустрија нуклеарне енергије. Русија је узбудљива за свакога ко има 

прилику да се сретне са њом.  

 Туристички ресурси Русије имају снажан потенцијал за висококвалитетну 

рекреацију грађана, промовисање здравог начина живота. Туризам је моћно средство за 

превазилажење кризе, што доприноси унапређењу друштвено-економског развоја региона. 

 Руска туристичка привреда има све потребне ресурсе за активан развој готово свих 

врста рекреације и има портфолио од преко 12.000 хотела, 477 историјских градова, више 

од 144.000 споменика историје и културе, Музеја - 108 и 142 Национална парка.  

 Поседовање значајних туристичких и рекреативних ресурса у Руској Федерацији је 

безначајно на глобалном туристичком тржишту (око 1% глобалног туристичког промета), 

иако је његов потенцијал да дозволи и до 40 милиона страних туриста годишње у 

поређењу са садашњих 7,4 милиона (према подацима Светске туристичке организације, 

Русија може да прими 70 милиона руских и страних туриста годишње). 
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 Туристичка делатност данас пролази кроз реформу и развој у Русији. Постојећи 

туристички ресурси нису у потпуности искоришћени, али динамика руског туристичког 

тржишта показује тренд пораста броја туриста уопште, а посебно страних. Анализа 

тренутног стања туризма у Руској Федерацији показује да се последњих година овај 

сектор у целини стално и брзо развија. Уочава се годишњи раст домаћег туристичког 

промета. Брзо растућа тражња за туристичким услугама у земљи изазвала је процват у 

изградњи малих хотела, углавном у одмаралиштима, као и пораст броја међународних 

хотелских ланаца у Москви, Петерсбургу и другим већим градовима, стварање 

националних хотелских ланаца. Све је већи број инвестиционих предлога за развој хотела 

од стране страних и домаћих инвеститора. 

 Конкурентска слабост руске туристичке индустрије може се приписати онима који 

се још задржавају и ограничавају развој долазног туризма и домаћих ефекта као што су: 

 недовољно развијена туристичка инфраструктура у већини делова земље, те мали 

број хотелских смештајних капацитета туристичке класе са модерном удобношћу; 

 Висок трошак хотелског смештаја, хране, превоза и других услуга које се нуде 

туристима, значајно прелазећи европски просек; 

 препреке за привлачење инвестиција у туристичку инфраструктуру, које се састоје 

од недостатка простора за инвестиције, доступности административних препрека и 

неповољних услова закупа земљишта; 

 генерално, стални недостатак квалификоване радне снаге, која одређује низак 

квалитет услуга у свим секторима туристичке индустрије, упркос благој промени 

на боље у последње 2-3 године; 

 очување негативних стереотипа перцепције имиџа Русије и истовремено 

недостатак државне непрофитне реклама туристичких потенцијала земље као 

страних извора тржиштима. 

 Тренутно, руска федерална телевизија пролази кроз другу фазу конкурса за 

мултимедијалне пројекте за избор 10 нових визуелних симбола Русије јавним гласањем. 

Ово такмичење је добило велики публицитет. Само током једног дана, од 29. до 30. 

августа, руководство пројекта је добило 50.000.000 гласова. Сврха пројекта - одржавање 
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сталног интереса Русије као објекта националног и међународног туризма, прича о 

јединственим географским обележјима Русије. Једна од најважнијих функција пројекта је 

промовисање имиџа Русије као јединствене земље са богатим културним и природним 

наслеђем. 

 Од пада СССР-а, Русија се бавила низом дубоких структурних реформи које су 

довеле до повећања нивоа интеграције у светску економију. Земља је током 2009. године 

претрпела најзначајнију економску рецесију од пада Совјетског Савеза, с падом БДП-а од 

-7,9%. Ипак, опоравак је био снажан у периоду 2010-2011 (+ 4,3%), стимулисан растом 

цена нафтних деривата и повећањем домаће тражње. 

 Макроекономска ситуација у земљи могла би се дефинисати као релативно добра: 

стабилан раст, ванбуџетски дефицит и спољни дуг од 15% БДП-а. Русија је другу деценију 

овог века започела као једна од земаља света са најбољим изгледима за економски раст у 

средњем року. Светска банка процењује просечну стопу раста од 6,5% за период 2010-

2020. Таква очекивана стопа раста би повећала удео Русије у светској економији са 

садашњих 3,2% на 4,3% на крају ове деценије. У том контексту, Русија се суочава са 

огромним могућностима за бизнис и пословне људе. 

 Без сумње, ово је једна од најперспективнијих могућности које се отварају земљи, а 

која се односи на развој пословног туризма кроз пословна путовања. Туризам је све 

важнији извор прихода, иако још увек представља 6% удела у БДП-у и 5% националног 

запошљавања.25 У овом одељку ћемо почети са разматрањем тренутне ситуације у 

туристичкој индустрији у Русији и њеној недавној еволуцији. 

 Током 1993. до 1996. године, показатељ БДП-а је приказан у негативној вредности. 

Вероватно је колапс Совјетског Савеза негативно утицао на економски раст у Русији. 

Негативан индекс из 1998. године јасно показује везу са руском финансијском кризом. 

Надаље, од 1999. до 2008. године јавља се сталан раст економије, што се види из 

позитивне вредности показатеља БДП-а. Негативна вредност овог индикатора у 2009. 

години показује блиску везу руске економије са глобалном економијом 

                                                
25 IVEX. RUSIA 2013. Valencian Institute of Exports (IVEX), Generalitat Valenciana, Spain, 2013. 
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 Након распада Совјетског Савеза дошло је до снажног раста незапослености у 

Руској Федерацији . Међутим, од 1999. до 2008. године незапосленост се постепено 

смањује. Глобална криза је и у 2009. години имала ефект на раст незапослености, затим, 

2010. и 2011. године поново показују повећање запослености. 

 Нешто више од 25 милиона страних туриста ће посетити Русију током 2020. 

године. Иако међународни туризам у Русији још увек почиње, огромне могућности које 

отварају Русију као туристичку дестинацију су велике, дајући неверојатне количине 

ресурса које она представља (историја, природа, архитектура, итд.). Треба поменути неке 

податке о домаћим токовима: 31,7 милиона Руса је путовало унутар Русије у 2016. години, 

са повећањем до 32,5 милиона особа у 2017. Те бројке указују на то да обим домаћег 

туризма је у сваком случају већи од оних међународних токова који стижу у земљу. 

 Широм света, туризам је изузетна индустрија која ствара доходак, са више од 1 

милијарде људи који путују широм света. Она помаже земљама у смислу економског 

раста, и на тај начин Русија има много да добије од тога уколико се ангажује у овој врсти 

активности. Међутим, и упркос одређеним помацима које је ова индустрија показала 

последњих година у Русији (повећање броја хотела, међународних компанија које стижу у 

главне градове, јавни фокус и инвестиције у овом сектору, међународни догађаји који ће 

се одржати у наредним годинама), земља мора направити јасну стратегију за туризам у 

наредним годинама. Инфраструктуре морају наставити да цветају, како на нивоу града, 

тако и да би повезале релевантне делове земље. Морају се развити нове активности како 

би се употпуниле традиционалне туристичке залихе, као што су туризам везан за природу, 

здравствени туризам или туризам догађаја. Развој Русије као дестинације за пословни 

туризам такође захтева значајан фокус главних урбаних центара у пословним објектима и 

могућностима. 
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3.1.3. Анализа развоја туризма у Индија 

 

 Путовања и туризам чине саставни део Индије. Туризам се сматра покретачем 

раста. Такође је генератор запошљавања. Сектор има способност да произведе 

запошљавање за различите делове друштва у великој мери, укључујући и директне и 

индиректне. Развој индијског туризма је прошао кроз различите фазе. Планирани развој 

туристичких објеката је усвојен 1956. године. Индијска корпорација за развој туризма 

основана је 1966. године како би промовисала Индију као туристичку дестинацију. 

Касније је влада подузела многе мере за развој туризма у земљи. Главна иницијатива коју 

је влада предузела за туристичку експанзију је програм „Hunar se Rozgar“ и виза за 

долазак. Са 30 светских баштина и јаким креативним индустријама Индија је рангиран на 

8. месту у природним ресурсима и 24. месту у културним ресурсима. Индијска мрежа за 

ваздушни саобраћај забележена на 39. месту, а према копненој саобраћајној 

инфраструктури на 43. месту.  

 Главне туристичке атракције у Индији укључују широке животне стилове, огромну 

културну баштину, прекрасне плаже за сунчање, шарене сајмове и фестивале, атрактивну 

фауну и флору, предивну архитектуру, технолошке паркове и научни музеј, јогу, 

рукотворине, посебно накит, теписи, производи од коже, месинг.  

 Признавање туризма као инструмента економског и друштвеног развоја било је 

прилично касно у већини земаља у развоју, посебно у Индији. Тек током 1946. године 

важност туризма је први пут препозната у Индији, када је именован Комитет који је 

саветовао владу о развоју туризма. Након тога, индијска влада је, након стицања 

независности, узела у обзир феномен туризма и његове економске импликације, што је 

довело до успостављања „огранка туристичког саобраћаја“ 1949. године, под 

Министарством транспорта. Године 1952. индијска влада отворила је туристички уред у 

Њујорку и то је започело блиску сарадњу између Одељења за туризам и AirIndia у 

промоцији ваздушног саобраћаја у Индију. 1955. године, AirIndia је успоставио 

„Туристичку ћелију“ у њиховом седишту у Бомбају, а влада индијске туристичке 

канцеларије отворена је у Лондону. Развој туристичких објеката плански је преузет 1956. 

године, што се подудара са Другим петогодишњим планом. Још један значајан развој био 
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је проширење „Одсека за туризам“ у Министарству саобраћаја у потпуно развијену 

„Дирекцију за туризам“ 1958. године. 

 Током 1980-их, туристичка активност је добила на замаху када је влада предузела 

неколико значајних корака. Национална политика о туризму објављена је 1982. године. 

Касније, 1988. године, Национални одбор за туризам формулисао је свеобухватан план за 

постизање одрживог раста у туризму. Године 1992. припремљен је Национални акциони 

план, а 1966. године израђена је Национална стратегија за промоцију туризма. Године 

1997. за јавну расправу објављен је нацрт нове туристичке политике, у складу са 

економском политиком владе и трендовима у развоју туризма. 

 Други велики догађаји који су се десили били су оснивање индијске корпорације за 

развој туризма 1966. године са циљем промовисања Индије као туристичке дестинације и 

Корпорације за финансирање туризма 1989. године за финансирање туристичких 

пројеката. Свеукупно је основано 21 владиних института за хотелијерско управљање и 

угоститељство и 14 института за занатске прехране за пружање специјализоване обуке у 

хотелијерству и угоститељству. За промоцију туризма, Индија је увела Закон о посебним 

економским зонама, 2005. Посебна економска зона је географска област у којој су 

економски и други закони који се односе на трговину опуштенији од националних закона 

у земљи у свим другим деловима. У подручју посебне економске зоне, ти закони могу 

бити суспендовани или измењени. Посебна економска зона покрива зоне слободне 

трговине, извозне зоне, слободне зоне, индустријске паркове, слободне економске зоне. 

Примарни мото је привлачење страних директних инвестиција и развој инфраструктуре, 

коначно доводећи до економског развоја и стварања могућности. Политика посебне 

економске зоне је објављена у априлу 2000. године, а Закон о посебним економским 

зонама 2005. године. Преостали део Индије по правилима посебне економске зоне познат 

је као домаћа тарифна област. Национално саветодавно веће припремило је нацрт Посебне 

економске зоне за потицање туризма и повећање инвестиција, запошљавања и 

инфраструктуре у земљи. 

 Имплементација система туристичке визе на путу од стране владе допринела је 

огромној стопи раста долазака страних туриста у земљу. Овај систем који је омогућен са 

електронском шемом одобрења путовања  је покренут 27.11.2014.. Али једини услов је да 
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њихова намера да посете Индију буде разгледање, рекреација, повремена посета 

пријатељима и родбини, повремена пословна посета и кратко трајање медицинског 

третмана. У октобру 2013. године потписан је споразум између Међународне финансијске 

корпорације (Светске банке), Министарства туризма, владе Индије и одељења за туризам. 

Овај споразум је био за повећање градације и квалитета услуга и производа за туристе у 

„будистичком кругу” у Индији. Као резултат тога, „Инвестирање у будистички круг” је 

покренут 17. јула 2014. У буџету за период 2014/15. Године објављене су две нове шеме за 

промоцију туризма. 

 Индија је невероватно разнолика, занимљива земља. Ниједна друга земља на свету 

не нуди шири избор знаменитости, пејзажа, култура или обичаја. Чувене знаменитости 

Индије укључују Тај Махал, резбарене храмове Кхајураха, плаже Гоа, рафтинг на реци 

Гангам и планинарење по Хималаји. 

 Индија туристима нуди још једну значајну атракцију - наиме, повољне девизне 

курсеве. Пут у Индију је далеко јефтинији од многих других дестинација. Амерички 

путници, на пример, могу добити луксузну хотелску собу за 100 долара, вожњу таксијем 

за мање од 1 $ и вечеру за двоје у ресторану за 6 $. Према томе, 15-дневни пакет аранжман 

у Индију (по цени од 3.000 долара, укључујући смештај, авионску карту, домаћи превоз, 

итд.) Представља одличну понуду. 

 Разноликост Индије одавно привлачи туристе у земљу. Индијске туристичке власти 

предвиђају да ће наредне деценије бити велики раст. Међународни доласци знатно су 

порасли у протеклих неколико година. Између 2014. и 2015., међународни туризам у 

Индију порастао је за 48%, надмашивши 1,2 милиона долазака. Циљ владе за 2020. годину 

је 1,5 милиона међународних туриста. 

 Велики ланци су главни играчи у хотелској индустрији. Од 534 познате фирме на 

крају 2007. године, индијска корпорација за развој туризма  управљала је са 42 хотела, Тај 

група је имала 21 хотел, група Оберои имала је 13 објеката, а група Велком је водила 20 

хотела. Неке од хотелских компанија имају везе са међународним компанијама које 

пружају оперативну и маркетиншку помоћ. 
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 Индија има значајан број хотелских соба светске класе. Скоро 30% соба је луксузно 

опремљено и имају 5 звездица. Више од трећине хотелских соба оцењено је с две или три 

звездице. Имајући у виду недоследан квалитет хотелских соба на средњем нивоу, 

оператори Тај групе очекују да ће бити потребно 59.000 хотелских соба, у поређењу са 

постојећим залихама од 34.574. Половина од укупне понуде соба се налази у четири 

велика града: Бомбај, Калкута, Делхи и Мадрас. Главни градови и мањи градови 

туристичког и пословног интереса суочени су са недостатком хотелских соба. Уопштено 

говорећи, постоји квалитетан смештај који је чист и удобан и прилагођен путнику који је 

свестан цене. 

 Долазак страних туриста порастао је на 8,36 милиона у периоду јануар-октобар 

2018. године, остваривши стопу раста од 6,20% на годишњем нивоу. 

 Сектор путовања и туризма у Индији чинио је 8 процената укупних могућности за 

запошљавање у земљи у 2017. години, што је омогућило запошљавање око 41,6 милиона 

људи током исте године. Очекује се да ће тај број порасти за 2 посто годишње на 52,3 

милиона радних места до 2028. године.26 

 Међународни хотелски ланци повећавају своје присуство у земљи, с обзиром да ће 

тај удeо у сектору туризма и хотелијерства у Индији износити око 47 посто до 2020. и 50 

посто до 2022. године. 

 У периоду од априла 2000. до јуна 2018. године хотелски и туристички сектор 

привукао је око 11,39 милијарди долара страних директних инвестиција, према подацима 

које је објавио Одсек за индустријску политику и промоцију. 

 Индијска влада је схватила потенцијал земље у туристичкој индустрији и предузела 

је неколико корака како би Индија постала глобални туристички центар. 

 Неке од главних иницијатива планираних од стране индијске владе да дају 

подстицај сектору туризма и угоститељства у Индији су: 

                                                
26 “Indian medical tourism industry to touch $8 billion by 2020: Grant Thornton – The Economic Times”, доступно 

на: https://economictimes.indiatimes.com  

https://economictimes.indiatimes.com/
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 Кип Сардара Валабхбхаи Патела, познат и као „Држава јединства“, отворен је у 

октобру 2018. године. То је највиша стојећа статуа на свету на висини од 182 метра. 

Очекује се да ће ојачати туристички сектор у земљи и ставити Индију на светску 

туристичку мапу. 

 Влада Индије ради на постизању 1 посто удела у светским међународним 

туристичким доласцима до 2020. године и 2 посто удела до 2025. године. 

 У оквиру буџета за период 2018-19, влада је доделила 1.250 круна (183,89 милиона 

долара) за интегрисани развој туристичких кругова.27 

 Индијска туристичка индустрија има огроман потенцијал за раст. Туристичка 

индустрија се такође радује проширењу Е-визне шеме за коју се очекује да ће 

удвостручити туристички прилив у Индију. Индијска индустрија путовања и туризма има 

потенцијал да се повећа за 2,5 одсто захваљујући већој буџетској расподели. 

 Развој туристичке индустрије довео је до развоја локалитета повећањем прихода 

становништва као резултат повећања туристичких трошкова. Туризам доприноси развоју 

других сектора привреде и подстиче културну размену на локалитету. Као резултат, 

ефекти које ствара туризам су различити. Углавном су подељени на економске ефекте, 

друштвене и културне ефекте и ефект на животну средину. Најважнији је ефект који 

туризам има на економско стање привреде. Дакле, главни економски ефекти су повећање 

могућности запошљавања, повећање инвестиција, развој и потрошња инфраструктуре, 

повећање пореских прихода, стварање нових пословних прилика и допринос приходима и 

животном стандарду људи. Ефекти туризма на привреду могу се сврстати у директне 

ефекте, индиректне ефекте и индуковане ефекте.  

 Директни ефекти се директно односе на потрошњу посетилаца. С друге стране, 

индиректни ефекти су промене у економији као резултат секундарних рунди куповине у 

директној потрошњи. Међутим, индуковани ефекти су повезани са променама у економији 

као резултат прихода који су примљени од туристичких расхода (директно или 

индиректно). 

                                                
27„Travel & Tourism Economic Impact 2018 India“, доступно на: 

https://www.wttc.org//media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/india2018.pdf 

https://www.wttc.org/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/india2018.pdf
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 Социјални и културни ефекти могу бити позитивни или негативни. Значајни 

позитивни друштвени и културни ефекти који настају у туризму укључују повећање 

садржаја као што су паркови, рекреациони објекти итд., Побољшање квалитета живота 

људи, побољшање разумевања различитих заједница и улагања у уметност и културу. С 

друге стране, негативни социјални и културни ефекти су губитак аутохтоног идентитета, 

културни сукоби, друштвени стрес као што су повећана тражња за ресурсима, 

искљученост локалног становништва из природних ресурса и етичка питања као што су 

секс туризам или дечији рад. Туризам у потпуности зависи од природног окружења. Тако 

и ствара ефекте на животну средину. 

 Туризам се сматра покретачем економског развоја. Међународни туризам је 

невидљив извоз где валута тече од стране земље у туристичку земљу. Овај ток генерише 

запосленост, пословни промет, приходе домаћинстава и државне приходе. Ови примарни 

ефекти доводе до секундарних ефеката даље економске активности. Примарни сектори 

који су директно погођени туризмом су забава, смештај, превоз, трговина на мало и 

ресторани. Позитивни економски ефекти туризма могу се схватити кроз стварање 

националног дохотка, стварање девиза, повећање пореских прихода, проширење 

могућности запошљавања и трансформацију регионалне економије. 

 

3.1.4. Анализа развоја туризма у Бразил 

 

 Бразил је једна од земаља са највећим економским растом последњих година. 

Туризам је важна економска активност у неколико региона у земљи. Бразил је друга 

међународна дестинација у Јужној Америци и трећа по важности у Латинској Америци. 

Већина туриста у Бразил долази из Јужне Америке, углавном из Аргентине. Око 35% 

долази из Европе, а 15% из САД. Најпосјећеније дестинације у Бразилу су Сао Пауло, Рио 

де Жанеиро и Салвадор де Бахиа, као и многа друга места широм обале. 

 Бразилска туристичка индустрија доживљава златну деценију, са значајним 

порастом броја међународних и домаћих туриста. Бразил је постао све привлачнији 

туристима из целог света. Бразилско уметничко и природно наслеђе, братско 
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гостопримство, љубазност људи и предстојећи догађаји чине Бразил веома атрактивном 

дестинацијом. Ови атрибути су одговорни за раст туристичког покрета у овој земљи. 

 Сектор туризма је све оптимистичнији према истраживању које је објавило 

Министарство туризма. Подаци показују да је 80 највећих компанија у сектору туризма у 

Бразилу остварило приход у износу од 57,6 милијарди и запослило 115,000 људи у 27 

бразилских држава у 2017. години. 

 Предузећа која су процењена према подацима су концентрисана у следећим 

областима: 

 Туристичке агенције, 

 изнајмљивање аутомобила, 

 смештај, 

 туристички оператери, 

 организатори догађаја, 

 промотери догађај, 

 ваздушни саобраћај, 

 друмски транспорт, и 

 долазни туризам. 

 Сектор је порастао 13,1% у 2018. у односу на претходну годину. Истраживање 

указује на значајно побољшање раста цена у односу на 2017. годину када су цене 

индустријских производа порасле 9,6%, док су очекивања израчуната за 2019. годину 

указала на раст цена од 3,8%. 

 Последњих година туристички промет Бразилу бележи повећање и уочава се да он 

постаје професионалнији и стручнији него икада прије. Неколико пројеката и програма 

унутар владиног и приватног сектора одражава преданост свих у циљу побољшања 

квалитета производа и услуга туристима, посебно онима који носе потпис малих и 

великих компанија. 

 Створен је нови изглед за национални туристички сектор који се концентрише на 

важност производње у Бразилу. Нови изглед помаже да се укључе предузећа и атракције у 
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туристичком сектору, као што су занати, агробизнис, мала предузећа, културни догађаји, 

између осталих активности. 

 Бразилски туристички производ нуди бразилским туристима и међународним 

туристима разноврсне могућности, истичући природне атракције, авантуристичке и 

културно-историјске. Последњих година, влада се фокусирала на јавне политике за развој 

бразилског туризма покушавајући да умањи унутрашњи транспорт, развија туристичку 

инфраструктуру и обучава професионалце за овај сектор. 

 Туристи у Бразилу обично иду на места као што су; Амазона у северном региону, 

приобална подручја североистока, Централна висораван и Пантанал на Средњем западу. 

Историјска област Минас Гераис такође привлачи неке туристе, као и плаже Рио де 

Жанеира и Сао Паоло на југоистоку. 

 Југоисток; посебно Сао Пауло је пожељна дестинација за људе који траже пословне 

просторе. Подручје Пампаса и југ земље, је хладнији од остатка земље, такође су мета за 

туристе који траже леп крајолик и европску архитектуру. 

 Континуирани економски раст у Бразилу и економска стабилност су такође важни 

ефекти који оправдавају висока очекивања у сектору туризма у земљи, као што су:28 

 Бразилска политичка слика у иностранству, 

 Бразилска изложеност у међународним медијима због великих догађаја који ће се 

одржати у земљи, 

 Повећана тражња за новим средњим класама, 

 Државни подстицаји за изградњу нових хотела, 

 Проширење догађаја на градове средње величине, 

 Повећана тражња и попуњеност авиона. 

 У Бразилу, компаније одговорне за организацију догађаја повећале су се прошле 

године за 23,3%, појављујући се испред туристичких агенција (21,9%) и сајмова 

промотора (14,9%). Раст је резултат изложености Бразила у другим земљама, због 

                                                
28Tourism in Brazil: Environment, Management and Segments, доступно на: 

https://books.google.rs/books?id=O91SVF9nH8gC&pg=PA126&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false  

https://books.google.rs/books?id=O91SVF9nH8gC&pg=PA126&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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спортских догађаја која су одржавана у Бразилу - Светског првенства 2014. и Олимпијских 

игара 2016. године. 

 Током протеклих осам година, број међународних догађаја се повећао са 28 на 360 

у Бразилу. Тиме је земља имала пети највећи раст у међународним догађајима у 2017. 

години, надмашивши обим догађаја у Италији, Француској, Њемачкој и Великој 

Британији. 

 

3.1.5. Анализа развоја туризма у Јужној Африци 

 

 Нема сумње у то, последњих година су биле веома турбулентне за економију Јужне 

Африке. 

 Тако је, на пример, у 2016. години годишњи привредни раст износио само 0,5% 

годишње, а незапосленост је достигла рекордне вредности.  

 Туризам је такође био под притиском, а многи су за то окривили захтеве за визу 

који су уведени 2014. године. Годишњи број међународних посетитеља пао је на испод 3 

милиона годишње, што је убрзо резултирало укидањем ограничења у октобру 2015. 

године.  

 Али изгледа да је најтамнији дан завршен. Са председником Рамапхосом, који је 

сада на власти и обећава широке реформе, чак и Светска банка предвиђа привредни раст. 

Организација је недавно повећала своје пројекције раста са 1,1% на 1,4% у 2018. и са 1,5% 

на 1,9% у 2019. години. 

 Такође је важно, у овом тренутку, погледати колико је важан туризам за целокупну 

економију. Све у свему, доприноси 2,9% укупном БДП-у, што га чини већим сектором од 

пољопривреде, иако је мањи од осталих двају ослонаца економије, рударства и 

производње. 
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 Да би се ово још више ставило у контекст, 686.596 запослених у туризму бројило је 

више од комбиноване радне снаге 118.000 радника комуналних предузећа и 444.000 

Јужноафриканаца који раде у рударској индустрији. 

 Бројке у туризму сада су неке од најздравијих које су већ неко време биле са 3,5 

милиона посетитеља из целог света који се очекују 2018. Две од земаља са највећим 

бројем посетилаца су Кина и Индија, а повећање за сваку од њих у периоду од 2015. до 

2016. године било је 38% односно 22%. Велика Британија је такође традиционално земља 

из које су долазили многи посетиоци.Могуће је да перспектива Брегзита, који се 

појављује, може бити један од разлога за то, тако да постоји оптимизам да, када се ово 

реши, бројеви могу поново почети расти. 

 Један од највећих, а можда и највећих догађаја у Јужнј Африци било је Светско 

првенство 2010. године. Што се тиче великих атракција за туристе, оне су остале 

прилично константне током година. Наравно, на врху листе највећих посетилаца су 

сафарији у резервама за велике игре. Око 1,7 милиона посетитеља пролази кроз капије 

Националног парка Кругер сваке године, а све већи глобални интерес за очување 

природног света значи да је то бројка која ће наставити свој узлазни тренд. 

 Једна област коју неки сматрају да је зрела за ширење је коцкање и, тачније, 

стварање више мега одмаралишта да би се створио стил Лас Вегаса у Јужној Африци.  

 Успех онлине коцкарница засигурно је повећао интересовање за коцкање, тако да 

би могло бити вријеме да се Закон о амандманима о националном коцкању из 2008. 

искусите праву ствар. Сигурно већ постоји апетит за игре на срећу јер су то већ други 

најпопуларнији облик коцкања након Националне лутрије.  

 Ако Јужна Африка жели да својој индустрији игара на срећу пружи додатни 

подстицај, требало би да размисли о томе да тамо буде легално за било који онлине 

касино. Постоји огромна прилика за то да доведе до прихода од коцкања - као што је 

учињено у Великој Британији - да земља инвестира у туризам. 

 Без обзира да ли ће се то догодити или не, засигурно постоји много основа за 

оптимизам када је у питању будућност економије уопште, а посебно туризма. Предвиђено 
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је да ће до 2021. године бити 2.700 нових хотелских соба, од којих ће 50% бити у 

најпопуларнијем граду, Кејптауну. Влада је такође недавно показала своју посвећеност 

јачању туризма уз обећану инвестицију од 614 милиона евра.  

 Такође је предвиђено 4,2% (или 42,4 милијарде долара) годишњег повећања 

прихода од туризма за Јужну Африку до 2027. године.29 Осим што директно доприноси 

економији, туризам у Јужној Африци такође покреће инклузивни економски раст и пружа 

неопходан подстицај владиним програмима трансформације. 

  

4. АНАЛИЗА МАКРОЕКОНОМСКИХ ЕФЕКАТА РАЗВОЈА ТУРИЗМА 

У ЗЕМЉАМА БРИКС-а 

 

 Туризам је постао важан извор прихода за већину земаља свијета. Све већа 

фасцинација туризмом мотивисана је великим делом због потенцијалних економских 

користи за дестинације. Доласци међународних туриста широм света премашили су 1 

милијарду по први пут икада у 2012. години, са 1.035 милиона туриста који су прешли 

границе.30 

 Према Талебу Рифаију, генералном секретару Светске туристичке организације 

Уједињених нација, „чињеница да је међународни туризам порастао изнад очекивања 

потврђује да је путовање сада део потрошачких образаца за све већи број људи у 

економијама у настајању и напредним економијама“.31 То наглашава потребу да се 

туризам правилно сврста као један од кључних стубова друштвено-економског развоја, 

водећи допринос економском расту, извозу и радним местима. 

 Током протеклих шест деценија, туризам је доживео континуирану експанзију и 

диверсификацију, постајући један од највећих и најбрже растућих економских сектора у 

свету. Тржишни удео економија у развоју повећао се са 30% у 1980. на 47% у 2012., а 

                                                
29 „Statistics SA: Tourism 2015”, доступно на: http://www.statssa.gov.za/publications/Report-03-51-02/Report-03-

51-022015.pdf  
30 Светска туристичка организација Уједињених нација, 2013 
31 Светска туристичка организација Уједињених нација, 2013 

http://www.statssa.gov.za/publications/Report-03-51-02/Report-03-51-022015.pdf
http://www.statssa.gov.za/publications/Report-03-51-02/Report-03-51-022015.pdf
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очекује се да ће до 2030. године достићи 57%, што је еквивалентно преко милијарду 

међународних туристичких долазака.32 

 На основу информација из земаља са расположивим подацима, укупан допринос 

туризма светском бруто домаћем производу (БДП) у 2018. години износио је 9,5% и 

предвиђа се да ће се у 2019. повећати за 4,3%. Допринос туризма запослености је нешто 

већи и процњује се на 6-7%. 

 Табела 2. Укупан утицај туризма у БДП-у у земљама Брикса за период од 2009.-2019. 

године (Извор: https://www.wttc.org/datagateway 

Година 

Укупан утицај туризма у БДП-у (%) од 2009 - 2019. године 

Кина Русија Индија Бразил 
Јужна 

Арфика 

2009 9.3 5.9 9.6 8.9 9.3 

2010 8.3 5.3 9.3 8.3 9.1 

2011 9.2 5.2 9.1 8.2 8.6 

2012 9.4 4.8 9.1 8 9.1 

2013 9.6 4.8 9.2 8 9.2 

2014 10.1 4.7 9.2 8.3 9.3 

2015 10.5 4.6 9.3 8.6 9.1 

2016 11 4.8 9.4 8.5 9.1 

2017 11 4.7 9.3 8 8.8 

2018 11 4.8 9.2 8.1 8.6 

2019 10.9 4.8 9.4 8.1 8.7 

) 

   

 У Табели 2. дат је преглед укупног утицаја туризма на БДП у земљама БРИКС-а у 

периоду од 2009. до 2019. године. Према доступним подацима највећи проценат укупног 

утицаја туризма на на БДП је имала Кина, док је најнижи проценат утицаја имала Русија. 

Подаци из Табеле 2 приказани су графички на Графику број 1.  

                                                
32 Светска туристичка организација Уједињених нација, 2013 

https://www.wttc.org/datagateway
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График 1. Укупан допринос туризма у БДП-у у земљама Брикса за период од 2009.-

2019. године 

 

 

 За напредне, диверсификоване економије, допринос туризма БДП-у креће се од 

приближно 2% за земље у којима је туризам релативно мали сектор, до преко 10% за 

земље у којима је туризам важан стуб економије. 
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Табела 3. Директан утицај туризма на БДП од 2009 - 2019. године 

 (Извор: https://www.wttc.org/datagateway) 

Година 

Директан утицај туризма на БДП (%) од 2009 - 2019. године 

Кина Русија Индија Бразил 

Јужна 

Арфика 

2009 1.9 1.4 3.6 3.3 2.9 

2010 1.9 1.3 3.5 3.1 3 

2011 2.1 1.2 3.5 3 2.9 

2012 2.2 1.2 3.5 3 3 

2013 2.3 1.2 3.6 3 3 

2014 2.4 1.2 3.6 3 3 

2015 2.5 1.2 3.6 3 2.8 

2016 2.7 1.2 3.7 3.2 3 

2017 2.8 1.2 3.6 3.1 2.9 

2018 2.8 1.2 3.7 3.1 3 

2019 2.8 1.2 3.6 2.9 2.8 

 Табела 3. садржи податке о директном утицају туризма на БДП у земљама БРИКС-

а и према њима највећи проценат директног утицаја у анализираном периоду имала је 

Индија, док је најнижи проценат имала Русија. На Графику 2. подаци из Табеле 3. су 

графички приказани. 
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 График 2. Директан утицај туризма на БДП од 2009 - 2019. године 

 

Табела 4. Директан утицај туризма на запосленост од 2009 - 2019. године 

 (Извор: https://www.wttc.org/datagateway) 

Година 

Директан утицај туризма на запосленост 

(%) од 2009 - 2019. године 

Кина Русија Индија Бразил 

Јужна 

Арфика 

2009 3.1 1.3 5.2 2.7 4.3 

2010 3.3 1.2 5 2.6 4.5 

2011 3.5 1.2 5 2.6 4.6 

2012 3.5 1.1 5 2.6 4.6 

2013 3.5 1.1 4.9 2.6 4.5 

2014 3.6 1.2 5 2.7 4.6 

2015 3.6 1.1 5 2.8 4.6 

2016 3.6 1.1 5 2.8 4.5 

2017 3.6 1.1 5 2.6 4.3 

2018 3.6 1.2 5 2.7 4.2 

2019 3.6 1.2 5.1 2.7 4.3 
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 Подаци у Табели 4. приказују директан утицај туризма на запосленост у периоду од 

2009. до 2019. године у земљама Брикса, на основу којих се јасно закључује да је највећи 

проценат директног утицаја на запосленост имала Индија, док је Русија опет земља са 

најнижим процентом утицаја. Такође, и подаци из ове табеле су графички приказани на 

Графику број 3. 

 График 3. Директан утицај туризма на запосленост од 2009 - 2019. године 

 

Табела 5. Укупан  утицај туризма на запосленост од 2009 - 2019. године 

 (Извор: https://www.wttc.org/datagateway) 

Година 

Укупан утицај туризма на запосленост 

(%) од 2009 - 2019. године 

Кина Русија Индија Бразил 

Јужна 

Арфика 

2009 8.8 5.5 8 7.7 10 

2010 8.8 5.1 7.8 7.5 9.8 

2011 9.2 4.9 7.9 7.4 9.5 

2012 9.2 4.5 7.9 7.3 9.9 

2013 9.2 4.5 7.9 7.3 9.7 

2014 9.4 4.5 7.9 7.6 9.9 

2015 9.9 4.3 7.9 7.8 9.9 

2016 10.1 4.2 8 7.7 9.5 

2017 10.3 4.5 8 7.4 9.2 

2018 10.3 4.4 8.1 7.5 9.2 

2019 10.6 4.6 8.1 7.5 9.2 
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 У Табели број 5. процентуално је приказан укупан утицај туризма на запосленост у 

земљама БРИКС-а за период од 2009. до 2019. године, и посматрајући податке долази се 

до закључка да је највећи проценат утицаја на запосленост имала Кина, Јужна Африка је 

на другом место са незнатно мањим процентом утицаја, а на последњем месту се налази 

Русија, док се Барзил налази после Индије. Подаци су графички приказани на Графику 

број 4.  

График 4. Укупан  утицај туризма на запосленост од 2009 - 2019. године 
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Табела 6. Утицај потрошње страних туриста  (%) у укупном  извозу земаља БРИКС-а 

од 2009 - 2019. године (Извор: https://www.wttc.org/datagateway) 

 

Година 

Утицај потрошње страних туриста  (%) на извоз земаља 

Брикса од 2009 - 2019. године 

Кина Русија Индија Бразил 

Јужна 

Арфика 

2009 6 3.5 4.5 3.1 10.3 

2010 5.3 2.8 4.4 2.8 9.4 

2011 4.6 2.8 4.1 2.1 8.3 

2012 4.4 2.9 4 2.2 9.4 

2013 4.2 3.3 4 2.3 9.1 

2014 4.4 3.3 4.2 2.7 9.4 

2015 4.9 3.3 4.9 2.6 9.4 

2016 5.5 3.1 5.3 2.9 9.6 

2017 5.2 3.1 5.7 2.3 9.2 

2018 4.8 3.5 5.4 2.2 8.7 

2019 4.8 3.3 5.2 2.4 8.2 

  

 У Табели број 6 процентуално су изражени резлтати утицаја потрошње страних 

туриста у укупном извозу земаља БРИКС-а према којима се Јужна Африка налази на 

првом месту, на другом месту је Кина, затим Индија, Бразил заузима треће место по 

утицају потрешње страних туриста у укупном извозу, док је Русија опет на последњем 

месту. 
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 График 5. Утицај потрошње страних туриста  (%) у укупном извозу земаља Брикса 

од 2009 - 2019. године 

 

 

 Земље у развоју су све више свесне својих снага у светским пословима. Земље 

БРИКС-а, које можда представљају најбољи пример сила у развоју. Земље БРИКС-а се 

тешко могу посматрати као блок, иако се развијају у том правцу. Њихове разлике су 

упадљивије од њихових сличности.  

 Разлике у погледу укупног БДП-а и БДП-а по глави становника, као и укупне 

величине њихових економија су прилично значајне. Иако у погледу раста БДП-а све 

земље БРИКС-а имају високе стопе, Кина и Индија су нешто боље од осталих. 

Структурно, њихове економије су такође прилично различите. 

 Будући да имају економије са најбржим растом, брзо растућу средњу класу и 

обећавајућа домаћа тржишта, земље БРИКС-а имају потенцијал да преузму Г7 као 

економије са најбољим резултатима на свету до 2040. године. 
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 Такође, сматра се да ће Кина и Индија постати средиште светских индустријских 

производа и услуга, док ће Бразил и Русија постати водећи добављачи сировина. 

 Тренутно, земље БРИКС-а чине више од 25% светске копнене масе; више од 40% 

светске популације; преко 50% светског економског раста; 17,82% светске економије; око 

15% светске трговине; 53% светских страних инвестиција; и просечну стопу урбанизације 

од 44,2% . 

4.1. Земље БРИКС-а у туристичкој индустрији 

 

 Тржишта у настајању земаља БРИКС-а (Бразил, Русија, Индија, Кина и Јужна 

Африка) одавно су истакнута као будућа сила путничке и туристичке индустрије. У 

ствари, земље БРИКС-а су се снажно појављивале у сва три извештаја индустрије 

светских туристичких тржишта. Године 2014. скоро половина (47%) индустрије је видела 

да су земље БРИКС-а једна од највећих прилика за раст до 2018. године, с тим да их је 

скоро једна трећина (28,6%) сматрала највећом могућношћу током истог периода.. 

 Године 2011. скоро две трећине (65%) индустрије гледало је на Јужну Африку 

једнако важно као и друга БРИКС тржишта, након што је примљена у групу. Скоро две 

трећине (63%) организација су се промениле или планирају да прилагоде свој пословни 

модел како би искористиле могућности у земљама БРИКС-а. 

 Снажан сектор туризма и путовања доприноси на многе начине економском расту 

и развоју. Потенцијалне економске користи од туризма су главна атракција за земље у 

развоју из више разлога. Многе земље у развоју бирају или се охрабрују да развију 

туризам преко неких традиционалних алтернатива у индустрији, као што су пољопривреда 

и производња. 

 Што се тиче долазног туризма у БРИКС-у, више од половине (53%) је гласало за 

Кину као најзначајнију или другу најважнију дестинацију за улазни туризам у земљу. 

Кина је на неки начин испред других земаља БРИКС-а у погледу уласка у туризам са 

Бразилом на другом месту са 42%. Русија и Индија су на трећем и четвртом месту са 37% 

и 36%. Јужна Африка је опет на дну БРИКС-а, са 30% гласова. 
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 Кина наставља да гради на неким јасним средствима, укључујући природне и 

културне ресурсе, и многе природне и културне знаменитости светске баштине, које су 

међу најбогатијима на свету. Штавише, земља наставља да развија своју инфраструктуру 

са побољшањима у ваздушном и копненом саобраћају. Кинеска туристичка 

инфраструктура и даље је недовољно развијена, а на располагању је неколико хотелских 

соба стандардног квалитета. Земља и даље има користи од релативне конкурентности 

цена. 

 Бразил користи и важне природне ресурсе, многе локалитете светске баштине, 

добар проценат заштићене копнене површине и најбогатију фауну на свету. Копнена 

транспортна мрежа остаје неразвијена са квалитетом путева, лука и железница које 

захтевају побољшање како би се одржао корак са економским развојем земље. 

 Русија имадобру процену својих културних ресурса, што је углавном резултат 

богатих локација светске баштине. 

 Индија је добро процењена због својих природних и културних знаменитости, 

богате фауне, многих сајмова и изложби и јаке креативне индустрије. 

 Јужна Африка има природне и културне ресурсе, посебно у светлу многих светских 

споменика. Инфраструктура је такође добро развијена за овај регион. Туризам је и даље 

један од пет приоритетних сектора у плану раста земље, а влада је размотрила 

законодавство о туризму у настојању да га даље усмери. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Туризам има директни ефект на привреду и утиче на много начина, али оно што се 

посебно може издвојити јесте утицај туризма на запосленост становништва, ефект на 

друштвени брути производ, на степен развоја привредних делатности, на ниво животног 

стандарда становништва,на друштвено економски развој. Туризам представља једну од 

делатности привреда која обезбеђује велики део прихода да се притом не мора ништа 

извести или произвести. Промовисање и укључивање неког места у туристичку понуду 

покреће привреду у смислу да се она организује да обезбеди лакши приступ том месту, 

обезбеђује смештајне капацитете, храну и енергију али и многе друге елементе. На основу 

овога се може закључити да туризам има велики ефект на привреду, и да улагањем у 

туризам као грану привреде се може профитирати како на локалном тако на глобалном 

нивоу. 

 Током процеса одлучивања за одређено туристичко подручје, потенцијални 

туристи теже да имају увида у елементе туристичке понуде. Битно је при понуди 

одређених дестинација сагледати основне елементе (ефекте) као критеријуме за 

вредновање туристичке атрактивности : природни ефекти (природне лепоте, клима), 

социјални ефекти (културно-историјски споменици, фестивали, сајмови и изложбе, одлике 

локалног колорита (музика, народни обичаји...итд.), историјски ефекти (остаци 

историјских споменика, религија, историјска збивања на подручју), рекреација ( спортски 

терени, термо-минерални извори, ноћна забава, шопинг), инфраструктура и саобраћајни 

капацитети (инфраструктура изнад „минималних туристичких захтева“, смештајни 

капацитети и исхрана изнад „минималних туристичких захтева“). Активнијим, 

организованијим и осмишљенијим деловањем, преко туристичких организација и 

агенција, туристичка понуда земаља БРИКС -а се представља туристима на прави начин, а 

културни садржаји чине атрактивнијим и занимљивијим.  

 У међународном туристичком промету средином деведесетих година учествовало 

је око 528 милиона гостију који су остварили промет од око 321 милијарду долара, не 

рачунајући трошкове превоза 
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 Из наведеног се да закључити да је међународни туризам попримио масовни 

карактер, а истраживања показују да има тенденцију раста. Масовна туристичка кретања 

се одвијају како из друштвено-економског, тако и из културног, здравственог, образовног 

и политичког аспекта.  

 Из наведених разлога у већини земаља држава настоји да формулише одговарајућу 

угоститељску и туристичку понуду. Без обзира на разлике, а и сличности угоститељских и 

сличних делатности, увек се мора имати у виду међусобна повезаност и зависност свих 

привредних делатности које сачињавају привреду. Управо из тога произилази и потреба 

уједињеног и равномерног развитка свих привредних делатности.  

 Земље БРИКСА – а – Кина, Индија, Бразил, Русија и Јужна Африка се данас налазе 

на самом врху туристичке понуде. Поседују изузетан природни и климатски ефект, 

савремене смештајне капацитете и врхунске кадрове. Земље БРИКС-а имају посредан и 

непосредан економски ефект на развој месне и националне привреде, непосредан ефект 

има количина новца коју туристи потроше, а посредан ефект је онај новац који се оствари 

од туризма, који делује и на остале привредне гране.  

 Туризам запошљава велик број радника, непосредно утиче на повећање 

запослености у земљама БРИКС-а.. Утиче и на инвестиције и на структуру улагања. 

Средства јавног информисања и туристичке организације много помажу у развитку 

туризма у овим земљама. Поред свега овога, земље БРИКС-а су и даље недовољно 

искоришћене у погледу туризма, потребна су велика финансијска средства да би се ове 

земље довољно отвориле.. Туризам је у свом вишедеценијском развоју перманентно 

доприносио економском и друштвеном напредку земаља БРИКС-а. Он је постао један од 

водећих привредних делатности, тако да су посебно значајни његови мултипликативни 

ефекти на живот и привреду земаља. И поред неспорне чињенице да је управо туризам 

имао највећи ефект на раст и развој ових земаља, још увек је скромно учешће ове 

делатности у укупном националном дохотку привред.  

 Отварањем великих туристичких капацитета, значајно је повећан туристички 

промет и потрошња. Међутим, у току 3 деценије учешће туризма у структури националног 
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доходка смањено је са 33,6% на свега 8% током деведесетих, а трговине и угоститељства 

са 1/3 на просечних 15%.  

 За период осамдесетих и деведесетих, као и прве деценије новог миленијума, могу 

се извући следећа обележја:  

 недовољан обим туристичког промета на расположиве капацитете и оптималне 

просторне могућности, 

 перманентно низак проценат учешћа иностраних туриста у структури укупног 

туристичког промета, 

 неадекватан туристички производ и одсуство одговарајућег маркетинга на 

иностраном тржишту,  

 туристичка понуда се ослања само на узак тржишни сегмент,  

 мала и недовољна дисперзивна ванпансионска потрошња туриста, из које 

произилази низак ниво економске ефикасности и профитабилности туристичког 

производа, као и смањени мултипликовани ефекти туристичке делатности . 

 И поред ограничења која су пратила досадашњи развој туризма, он је био значајан 

чинилац економске и друштвене трансформације и динамизирања укупног развоја. Поред 

директног доприноса развоја земаља (утиче на запосленост, а тиме на лични стандард 

становништва), мултипликативни ефекти од туризма огледају се у подстицању развоја 

комплементарних сектора - пре свега трговине, пољопривреде, саобраћаја, комуналних и 

занатских услуга. 

 Понуда се прилагођава потребама и захтевима потрошача како би он био лојалан 

понуди привредног друштва у дужем раздобљу. Туризам је друштвено-економски 

феномен који је доживео значајну експанзију у другој половини прошлог века и који 

представља подручје великих могућности за примену маркетинга.  

 Туризам је важна активност са друштвеним, културним и еколошким 

импликацијама, укључујући и велики утицај на запосленост. Глобални раст и даље је 

подстакнут растућим економијама, посебно онима у Азији, укључујући Кину и Индију. 

Глобализација туризма омогућила је значајне могућности за раст и запошљавање, посебно 

за земље у развоју. 



 

67 

 

 Док је у другој половини 20. века економски раст био вођен од стране развијених 

земаља, прва половина 21. века ће вероватно видети покретач раста у земљама у развоју, 

посебно у земљама БРИКС-а. 

 У погледу особина конституишућих елемената туристичког тржишта може се 

закључити следеће: тражња је хетерогена, јер су хетерогене и потребе њених носилаца; 

она је врло еластична у односу на поједине економске и ванекономске ефекте; она је 

мобилна и усмерава се ка понуди; сезонски је концентрисана током године и то посебно у 

летњим месецима; последњих година запажа се и појава нових сегмената тражње са 

посебно израженим захтевима за спортским, културним и образовним програмима, 

наутичким и конгресним туризмом и сл. С друге стране понуда је крута и нееластична. 

 Ако је основна функција активности у туризму обогаћивање туристичке понуде и 

стварање услова за задовољење потреба туриста, земље БРИКС-а су прави туристички 

хит! 
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