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УВОД 

 

Природни услови представљају један од битних фактора привредног развоја 

сваке државе. Њихов утицај на сам привредни развој зависи од нивоа развијености 

привреде једне државе. Природни ресурси играју важну улогу у развоју и представљају 

опште добро и заједничко богатство. Природно окружење представља извор природних 

ресурса који су потребни за развој производње, достављајући привреди потребне 

сировине и енергију. У условима светске енергетске и сировинске кризе долази до 

пораста значаја природних ресурса за динамику производње сваке националне 

економије. 

У вези са тим познавање природних услова неке државе има за циљ правилан и 

рационалан приступ у коришћењу природних потенцијала неког простора, без 

изразитих нарушавања природне равнотеже на њему, како би омогућило садашњим као 

и будућим генерацијама да се развијају на истом или вишем нивоу.  

У раду су анализирани фактори привредног и туристичког развоја Грчке, где је 

највећа пажња посвећена природним условима као фактору природног и туристичког 

развоја. Циљ рада је да се полазећи од најзначајнијих фактора привредног развоја 

укаже на значај географског положаја и природних услова за развој туризма у Грчкој. 

У раду је коришћена домаћа и страна литература, као и електронски извори. 

Коришћени су следећи методи у раду: метод компарације, метод дескрипције, метод 

дедукције и метод индукције. 

Рад се састоји из четири дела. У првом делу је посебна пажња посвећена анализи 

привредног развоја Грчке. У другом је приказан развој туризма у свету и Европској 

унији. У трећем су представљене карактеристике развоја туризма у Грчкој. У четвртом 

делу издвојени су најважнији фактори развоја туризма у Грчкој, да би у петом делу  

посебна пажња била посвећена природним факторима којима Грчка располаже. У 

оквиру природних фактора издвојени су географски положај Грчке, рељеф, клима, 

водни и енергетски потенцијали као и пољопривредни и шумски потенцијали Грчке. 
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I КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ У ГРЧКОЈ 

 

Привреда представља у најширем смислу део (подсистем) сваког друштва. Њена 

основна функција је стварање материјалних добара, којима се задовољавају разноврсне 

потребе друштва.
1

 Резултати развоја привреде се прате и оцењују коришћењем 

посебних макроекономских категорија (друштвени производ, национални доходак, 

запосленост, инфлација, стабилност валуте и др.).
2
 

 

Бруто домаћи производ (БДП или GDP енг.) је економски израз који представља 

укупну производњу роба и услуга, остварену у националној економији (домицилној 

земљи), без обзира на власништво. То подразумева да БДП укључује вредност 

производње страних лица (компанија) у земљи, а искључује активности фирми у 

власништву домаћих резидената у иностранству. 

„Еволуција Грчке привреде током  XIX века (период који је претворио велики 

део света због индустријске револуције) мало је истраживан. Развој после Другог 

светског рата у великој мери је повезан са „грчким економским чудом“.  Током тог 

периода, Грчка је забележила стопе раста само за оне у Јапану, док је прво рангирана у 

Европи у погледу раста БДП-а. Индикативно је да је привреда у Грчкој у периоду од 

1960. до 1973. године бележила привредни раст од 7,7%, за разлику од 4,7% за ЕУ15 и 

4,9% за ОECD. Такође, током тог периода, извоз је бележио просечну годишњу стопу 

раста од 12,6%.“
3
 

„Други светски рат (1939-1945) је негативно утицао на привреду Грчке али 

високи ниво привредног раста који су уследили од 1950. до 1980. године називани су 

грчким економским чудом. Од 2000. године, Грчка је остварила висок ниво раста БДП-

а изнад просека еврозоне, која је износила 5,8% у 2003. и 5,7% у 2006. Последична 

велика рецесија и Грчка криза владиног дуга, централни фокус ширу европску 

дужничку кризу, привукли су економију у оштар пад, са реалним стопама раста БДП-а 

од -0,3% у 2008. години, -4,3% у 2009. години, -5,5% у 2010. години, -9,1% у 2011. 

години, -7,3% у 2012. години и -3,2% у 2013. У 2011. години јавни дуг земље достигао 

                                                           
1
 Аранђеловић, З.М., Ж.,Глигоријевић, Ж.„(2008.): Национална економија, Ниш 

2
Аземовић, Н., Стефановић, В.(2011.): Национална економија, Ниш 

3
https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Greece#History 
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је 356 милијарди евра (172% номиналног БДП-а). Након преговора о највећем 

реструктурирању дуга у историји са приватним сектором, Грчка је у првом кварталу 

2012. смањила оптерећеност државног дуга на 280 милијарди евра (137% БДП-а). Грчка 

је остварила реалну стопу раста БДП-а од 0,7% у 2014. години, након 6 година смањења 

БДП, која је у 2015. години износила 0,3%, а за 2016 годину за 0,2%. Грчка је 

забележила скроман привредни раст од 1,5% у 2017. години.“
4
 

„Данас се у Грчкој бележи животни стандард и веома висок индекс људског 

развоја, који је током 2017. године довео на 31 место. Међутим, тешка рецесија 

последњих година је узроковала пад БДП-а по глави становника са 94% просека ЕУ у 

2009. на 67% у 2017.“
5
 

„Бруто домаћи производ (БДП) у Грчкој је забележен у износу од 200,29 

милијарди америчких долара у 2017. години. БДП који је остварену Грчкој представља 

0,32%  БДП  који се оствари у светској привреди. БДП у Грчкој у просеку износио је 

111,89 милијарди долара од 1960. до 2017. године, при чему је остварио највише 354,46 

милијарди долара у 2008. и рекордно смањење од 4,45 милијарди долара 1960.  

године.“
6
 

Табела 1 показује кретање БДП и БДП по глави становника за период од 1980-

2017. године. Из табеле видимо да Грчка од 1970. године (139,4 милијарде евра) до 

2007. године (250,7 милијарде евра) бележи константан раст БДП-а. Да би након 2007. 

године БДП почео да опада и 2017. године износио 187,1 милијарде евра. Када је у 

питању БДП по глави становника у посматраном периоду највећи (22,718 евра) 

забележен је 2007. године, док је најмањи забележен  1985. године (14,146 евра). 

„Према проценама ММФ-а за 2017, Грчка се налази на 40. и 49. месту у свету са 

за номинални БДП по глави становника и куповну снагу по глави становника.“
7
 

 

 

                                                           
4
https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Greece#cite_note-40 

5
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5155842/2-13122012-AP-EN.PDF/8b57a550-fa06-46fd-

9d68-9d75d1147bd1 
6
https://tradingeconomics.com/greece/gdp 

7
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/ 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Greece#cite_note-40
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5155842/2-13122012-AP-EN.PDF/8b57a550-fa06-46fd-9d68-9d75d1147bd1
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5155842/2-13122012-AP-EN.PDF/8b57a550-fa06-46fd-9d68-9d75d1147bd1
https://tradingeconomics.com/greece/gdp
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/
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Табела бр. 1 БДП (у милијардама евра) и БДП по глави становника у периоду од 1980-

2017. године (у еврима) 

Година БДП у милијардама евра 
БДП по глави станвника у 

еврима 

1980. 139.4 14,542 

1985. 140,3 14,146 

1990. 149,2 14,745 

1995. 158,8 15,070 

2000. 189,9 17,623 

2001. 197,7 18,249 

2002. 205,5 18,874 

2003. 217,4 19,918 

2004. 228,4 20,878 

2005. 229,8 20,946 

2006. 242,8 22,061 

2007. 250,7 22,718 

2008. 249,9 22,591 

2009. 239,1 21,554 

2010. 226,0 20,328 

2011. 205,4 18,465 

2012. 190,4 17,173 

2013. 184,2 16,742 

2014. 185,6 16,985 

2015. 185,0 17,042 

2016. 184,6 17,118 

2017. 187,1 17,374 

Извор: https://www.imf.org/external/index.htm 

„Грчка је класификована као напредна економија са високим приходима,била је 

оснивач Организације за економску сарадњу и развој (ОECD) и Организације 

црноморске економске сарадње (BSЕC). У 2001.години Грчка је усвојила евро као своју 

https://www.imf.org/external/index.htm
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валуту. Грчка је чланица Међународног монетарног фонда и Светске трговинске 

организације, а на 34. месту је  Ernst & Young's Globalization Index 2011.“
8
 

„Примарни сектор - Грчка је 2010. године била највећи произвођач памука 

Европске уније (183.800 тона) и пистација (8.000 тона), а друга у производњи пиринча 

(229.500 тона) и маслина (147.500 тона), трећа у производњи смокава (11.000 тона) и  

бадема (44.000 тона), парадајза (1.400.000 тона) и лубеница (578.400 тона) и четврта у 

производњи дувана (22.000 тона). Учешће пољопривреде у БДП је 3,8%, а запошљава 

12,4% људских ресурса у држави. Грчка је главни корисник Заједничке пољопривредне 

политике Европске уније. Као резултат уласка земље у Европску заједницу, већина 

пољопривредне инфраструктуре је надограђена и пољопривредна производња 

повећана.
9
 

Између 2005. и 2011. године Грчка је имала највећи процентуални раст 

индустријске производње у поређењу са нивоима из 2005. године у односу на све 

чланице ЕУ, са повећањем од 6%. „Грчка има значајну индустрију бродоградње и 

одржавања бродова. Шесто бродоградилиште око луке Пиреј спада међу највеће у 

Европи. Последњих година, Грчка је постала лидер у изградњи и одржавању луксузних 

јахти.“
10

 

У 2007. години Грчка је чинила 19% риболовног извора ЕУ у Средоземном 

мору, на трећем месту са 85.493 тона, и рангирана је као прва са аспекта броја 

рибарских бродова на Медитерану између чланова Европске уније. Поред тога, са 

аспекта укупне количине рибе она се налази на 11. месту, са 87.461 тона. 

„Највећу трговинску размену Грчка обавља са другим чланицама ЕУ (Италијом 

11%, Немачком 8% и Кипром 6%), док ван ЕУ бележи значајну размену са Турском и 

САД-ом.  Када је у питању увоз, Грчка углавном увози из других чланица ЕУ (из 

Nемачке 11%, Италије 9% и Холандије 6%). Неопходно је указати да изван ЕУ, највише 

увози из Кине и  Русије.“
11

 

                                                           
8
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9
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10
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Главне делатности и гране у Грчкој су туризам, шпедиција, индустрија, 

производи, прерада хране и дувана, текстил, хемикалије, метални производи, рударство 

и нафта. Раст БДП У Грчкој такође је, као просек, од раних деведесетих био већи од 

просека ЕУ. Међутим, привреда у Грчкој наставља да се суочава са значајним 

проблемима, укључујући високе стопе незапослености, неефикасну бирократију јавног 

сектора, утају пореза, корупцију и ниску глобалну конкурентност. 
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II КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У СВЕТУ И 

ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ 

 

Туризам као привредна делатност заузима све значајније место у привреди 

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

у свету чине све већи део укупних прихода остварених у свету. Досадашњи развој 

туризма у свету карактеришу 3 фазе. У првој фази (50-тих година XX века) туризам се 

развијао без јасног планског концепта и имао је карактер пројекта у настајању. У другој 

фази, која је обухватила наредних 20-25 година, туризам добија статус реномиране 

пословне активности са значајним привредним ефектима. У трећој - најновијој фази 

развоја, започетој почетком осамадесетих година, туризам доживљава крупне 

квантитивне и квалитативне промене, које се манифестују у динамичном расту 

туристичког промета, стварању нових видова производње и потрошње услуга у 

туристичком промету.  

Месопотамија је била колевка неких од најзначајнијих изума и иновација која су 

омогућила путовања из туристичких разлога, као што су: точак, кочија, припитомљене 

животиње, новац, писмо и путеви. Поред Месопотамије, у старом Египту су пронађени 

први изричити докази који указују на туризам из задовољства. „Стари Римљани су 

користили и писане водиче како би на што бољи начин искористили време на далеким, 

непознатим местима. Један од тих водича опстао је до данашњих дана, Опис Грчке, 

написан у периоду од око 143 до 161 н.е.“ 
12

 

У средњем веку  захваљујући хришћанском ходочашћу, најсиромашнији слојеви 

становништва крећу да учествују у овим путовањима. Један део ходочасника био је 

спреман да прихвати или је чак и прижељкивао, већи степен ризика као део укупног 

искуства, с обзиром на то да је патња давала још већу духовну награду за ходочасника. 

Крсташки ратови су такође допринели развоју овог вида „туризма“. 

Прекретницу у развоју туризма, уједно и значајан догађај епохе савременог 

туризма представља путовање које је организвао Томас Кук. Он је први применио 

производне принципе индустријске револуције на туризам, стандардизованим, 
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временски прецизним, комерцијалним, туристичким аранжманима. Заправо он је 

организовао превоз 570 туриста, који је 1841. године требало да учествују на конгресу. 

Тада је први пут добијен попуст у цени групног путовања. 

Значајни развој туризма забележен је 1870. годне у  САД-у, Западној Европи и 

Аустралији. У САД је забележен раст туризма услед затварања границе током 

последње деценије XIX века, а потом услед пораста броја власника аутомобила. 

„Процењује се да је у Великој Британији до 1911. године 55% становништва ишло на 

једнодевне излете до мора, а 20% је путовало на одмор у приморска места.“
13

 

 „Период од 1880. до 1950. године обележила су четири догађаја, односно кризе, 

које су се одразиле на међународни туризам. Први је била светска економска криза 

последње деценије XIX века, Први светски рат, велика светска економска криза из 30-

их година XX века и Други светски рат. Период од 1900. до 1950. године поједини 

аутори сматрају периодом стварања предуслова за масовни туризам. Непосредно пре 

Првог светског рата процењено је да је око 50.000 туриста из Велике Британије сваке 

године проводило зиму на француској ривијери. До правог омасовљења туризма долази 

тек након Другог Светског рата.“
14

 

 

1.Обим и регионална дистрибуција међународног туристичког 

промета 

 

Значајни раст туризма забележен је након Другог светког рата. Динамика развоја 

међународног туризма била је изузетно повољна од 1950. године, а интензитет раста је 

био бржи, како од укупног развоја светске привреде, тако и од укупног обима размене 

роба и услуга са иностранством. Међународни туристи су се у периоду од 1950-2010. 

године увећали преко 36 пута, са 25 милиона на 900 милиона. Године 2014. број 

туриста је износио 1.133 милиона. 

За разлику од туристичких долазака, приходи од међународног туризма су 

имали још већи раст (са 2 милијарде на преко 850 милијарди USD) у истом периоду, а 

на крају 2014. године, 1.245 милиона USD. Током шездесетих година прошлога века 
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захваљујући после ратној реконструкцији, повећању прихода, плаћеним одморима и сл. 

светски туризам постаје масовни феномен. 

У седамдесетим годинама број туристичких путовања растао је по костантној 

годишњој стопи од 6% и то упркос шока изазваном нафтном кризом 1975/76. године. 

Од краја осамдесетих до краја деведесетих XX века туристички промет је растао по 

годишњој стопи од 4,3%, достижући износ од 625 милиона туриста у 1998. години. 

Пораст међунарoдног туризма је био најизраженији у 2000. години када је у 

међународним туристичким кретањима учестовало 698 милиона људи, што представља 

повећање за 7,4% у односу на претходну годину. 

Тероризам, природне катастрофе, опасност од пандемије и заразних болести, 

пораст цена нафте на светском тржишту, политичка и економска неизвесност су само 

неколико негативних последица са којима се светски туризам суочио у XXI веку. Благи 

пад и стагнација су трајали релативно кратко, јер већ у 2004. години дошло до наглог 

скока у виду двоцифрене стопе раста туристичких кретања који се наставио и до 2017. 

године. 

Табела бр. 2 Међународни туристички промет у периоду 1950-2017. 

Година Број туриста у милионима 

1950. 25 

1960. 69 

1970. 166 

1980. 286 

1990. 435 

2000. 680 

2005. 809 

2010. 952 

2012. 1.035 

2014. 1.133 

2015. 1.195 

2016. 1.239 

2017. 1.323 

Извор: https://www.statista.com/ 

https://www.statista.com/
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Поред интензивног развоја, дошло је до промене у диструбицији долазака по 

регионима у свету. Током протеклих деценија се знатно смањивало учешће Европе и 

Америке у корист других региона, нарочито Источне Азије и Пацифика, што се може 

објаснити извесном сатурацијом ова два региона и убрзаним развојем туризма у 

региону Источне Азије и Пацифика. 

 „У периоду од 1950. до 1970. године број остварених путовања је бележио 

повећање у Европи и Аустралији док је у САД, Јужној Америци бележио смањење. 

Европа је у том периоду апсорбовала око две трећине светских туристичких кретања. У 

1970. години Северна Америка је на другом месту са 16,1%. Крајем осамдесетих и 

почетком деведесетих година прошлог века расте учешће Азије и Аустралије (11,4% 

укупних светских путовања), а Европа и Северна Америка умањују своје учешће за око 

10% али и даље доминирају у односу на остале континенте.“
15

 

Према подаци Светске туристичке организације највећа стопа туристичког раста 

забележена је у земљама Средњег Истока и Источне Азије. На основу оваквих података 

кретања туриста можемо закључити да је Азија данас друга макрорегионална целина по 

учешћу у светском туризму, иза Европе а испред Америке. Европа бележи мањи пораст 

регистрованих туристичких долазака, али је и даље заузима водеће место по 

туристичким доласцима иако њено учешће последњих година континуирано опада. 

 

2.Развој туризма у Европској Унији 

 

Туризам као привредна делатност заузима све значајније место у светској 

привреди, тај тренд из године у годину расте и међународни приходи од туризма 

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

друштвеног производа (БДП), није исти у свим регионима света, а ни унутар региона по 

одређеним земљама. Европска унија (ЕУ) као туристички регион заузима прво место 

јер је најпосећенији регион у свету, а истовремено њене чланице представљају највеће 

генераторе туристичке тражње у свету.  

Процес стварања јединственог европског тржишта, праћен либеризацијом, 

утицао је на развој производних и услужних делатности. Елиминисање царинских и 
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других баријера од великог је значаја за развој туризма у ЕУ. Туризму се на подручју 

ЕУ посвећује посебна пажња кроз дефинисање појединих мера и инструмената 

економске и развојне политике које треба да омогуће његов динамичан, али и 

равномернији развој. 

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

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

последциу својих економских интереса и потреба. „Европска унија је резултат процеса 

интеграције и сарадње између шест држава, која је почела 1951. године. То су биле: 

Француска, Италија, Немачка, Белгија, Холандија и Луксембург. Од тада до данас, 

Европска унија има 27 чланица. Остале земље чланице Европске уније су: Данска, 

Ирска, Велика Британија, Грчка (улази 1981.године), Шпанија, Португалија, Аустрија, 

Финска, Шведска, Чешка, Словачка, Словенија, Мађарска, Естонија, Кипар, Летонија, 

Литванија, Малта, Пољска, Румунија и Бугарска.“
16

 

Више од половине становништва ЕУ путује, али већина углавном путује унутар 

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

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

запошљавати, млади ће се раније осамостаљивати, па ће се повећати њихова 

туристичка активност. Такође услед техничко – технолошког напретка побољшаће се и 

услови живота и рада. Светска туристичка организација предвиђа да ће туризам 

наставити да расте по умереној стопи од 4% просечно годишње, па ће се 2020. године у 

свету реализовати 1,6 милијарди долазака страних туриста, од тога 717 милиона у 

Европи, с тим што би 430 милиона требало да отпадне на ЕУ. 

Европска Унија је типичан пример развијеног туристичког региона, са 

становишта развоја међународног туризма. За сагледавање њеног места у развоју 

међународног туризма, треба анализирати туристичку потрошњу резидената ЕУ изван 

ЕУ, степен развоја туризма у ЕУ и приходе од међународног туризма. 

„Процењује се да је 62,1% становништва ЕУ узраста од 15 година или више 

учествовало у туризму у личне сврхе у 2016. години, другим речима, направили су 

најмање један туристички пут за личне потребе током године. Опет, велике су разлике 

између земаља чланица ЕУ, пошто је та стопа учешћа била у распону од 23,7% у 
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Румунији до 88,9% у Финској. Становници (старији од 15 година и више) из ЕУ-28 

направили су око 1,2 милијарде туристичких путовања у 2016, у личне или пословне 

сврхе. Већина (58,0%) од укупног броја излета је била кратка путовања од једне до три 

ноћи, док су три четвртине (74,4%) свих путова направљене на домаћим дестинацијама, 

а остатак у иностранству. У неким земљама чланицама ЕУ, више од половине укупног 

броја туристичких путовања направљених 2016. године било је у дестинацијама у 

иностранству; то је био случај са Луксембургом, Белгијом, Малтом и Словенијом (као и 

са Швајцарском). Међутим, мање од 10% путовања које су провели становници 

Румуније и Шпаније били су у иностранству. Чини се да ове бројке утичу и на 

величину држава чланица и на њихову географску локацију (мање и више северних 

земаља имају тенденцију да пријаве већу склоност станарима да путују у 

иностранство). Становници ЕУ показали су преференцију путовања у летњим 

месецима, са скоро једном од четири путовања из јула или августа.“17 

„Становници ЕУ остварили су око 2,6 милијарди ноћења у иностранству на 

туристичким путовањима 2016. године. Немци су остварили 771 милиона ноћења на 

путовањима изван Немачке 2016. године, док су резиденти Уједињеног Краљевства 

остварили 564 милиона ноћења у иностранство, становници из ове две државе чланице 

ЕУ чинили су више од половине (51,3%) од укупног броја ноћења проведених у 

иностранству од стране становништва ЕУ.“18 

„Економски значај међународног туризма може се мерити гледањем у однос 

међународних путних прихода у односу на БДП; ови подаци су из статистике платног 

биланса и укључују пословно путовање, као и путовања за задовољство. У 2016. 

години, однос између путних прихода и БДП-а био је највећи међу земљама чланицама 

ЕУ, Хрватској (18,6%), Кипру (13,7%) и Малти (13,2%), што потврђује значај туризма у 

овим земљама. У апсолутном смислу, највећи приходи за путовања у 2016. години били 

су у Шпанији (54,7 милијарди евра), Француској (38,3 милијарде евра) и Великој 

Британији (37,4 милијарде евра), затим Италији (36,4 милијарде) и Немачкој (33,8 

милијарди). Немачка је забележила највећи трошак на међународним путовањима, који 

су износили 72,1 милијарди евра у 2016. години, након чега следи Уједињено 

Краљевство (58,4 милијарде евра) и Француска (36,5 милијарди еура). Шпанија је 
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земља чланица ЕУ са највишим нивоом нето прихода од путовања у 2016. години (37,2 

милијарде еура), док је Немачка забележила највећи дефицит (38,3 милијарди еура).“
19

 

„Последњих деценија посебну пажњу ЕУ посвећује развоју и примени мера 

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

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

се следеће смернице: 

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

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

2) директно ангажовање владе на управљању туристичким ресурсима; 

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

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

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

неопходна за развој туризма; 

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

стимулишу туристичка кретања; 

7) путем специјализованих институција унија помаже и директно учествује кроз 

разне форме у регионалном развоју туризма и 

8) посебна пажња се придаје заштити окружења коришћењем одговарајућих 

прописа, протоколима и законима.“
20

 

 

2.1.Трендови развоја туризма у Европској Унији 

 

Предвиђања у сфери туризма , обрађена у бројим стратегијама туристичког 

развоја Европске Уније, наговештавају одлучујуће деловање неколико чиниоца који ће 

усмерити даљи развој туризма: 
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 Бакић, О.,(2003.): Маркетинг у туризму, Економски факултет, Београд., стр. 207 
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- Продужетак животног века код европског становништва - преко 60 година 

старости у Европи све више расте. Њихова тежња да остану витални и здрави од велике 

је користи за здравствени, бањски и ,fitnes' туризам. Они проводе све више времена на 

туристичким дестинацијама за које се сматра да пружају пријатне услове живота, 

нарочито на југу и ван сезоне. Државе чланице имају велики проценат посетилаца овог 

узраста не само као земље порекла већ и као туристичке дестинације за млађе људе. 

- Проширење Европске Уније ће довести до боље интеграција нових држава 

чланица у ЕУ, појачаће туристички сектор. Ново истраживање WTTC показује да 

постоји могућност за 3 милиона додатних послова и додатних 46 милијарди евра бруто 

националног прихода. 

- Туристи млађег узраста (15 – 25 година) су учесници око 20 % туристичких 

посета, од којих се највећи проценат реализује у Европи. То је условљено вишком 

слободног времена, развијеном свешћу код омладине о потребама путовања и 

културном обогаћивању знања. 

- Повећаће се туристичка тражња за вишим нивоом квалитета услуга. 

- Постоји велики степен вероватноће да ће се број домаћинстава повећати док ће 

се просечан број чланова домаћинства смањити, што ће утицати на повећање прихда по 

домаћинству. 

- Нове структуре цена и електронско тржиште промениће навике у погледу 

резервација и погодоваће лично направљеним и „нестандардним“ производима при 

чему се врши утицај на пакет аранжмане како за кратка тако и за дуга путовања. 

Сматра се да ће ови трендова довести до нове туристичке тражње и на тај начин 

створити нове послове и повећање БДП, нарочито у новим државама чланицама ЕУ. 

Наведени трендови такође могу имати негативне утицаје на животну средину и 

друштвену добробит у туристичком сектору. Заправо, с друге стране, туризам има 

потенцијал да допринесе заштити природне средине и смањењу сиромаштва путем 

искоришћавања потенцијала биолошке разноврсности. Такође може код јавности 

повећати ниво уважавања околине и раширити свест о проблемима везаним за околину 

тако што ће људе доводити у ближи контакт са природом и околином.  
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Централни изазов за туризам ЕУ и његово пословање је: Како се може 

управљати растом, који се очекује у туризму током следеће две деценије, а да се узму у 

обзир ограничења које његова база ресурса носи и које има капцитет обнављања тих 

ресурса, а да у исто време сектор буде комерцијално успешан кроз компетитивни развој 

квалитета који узима у обзир дивергентне развоје у различитим типовима туризма и 

стварање ширих друштвених и економских користи. 

 

2.2. Основни облици развоја туризма у Европској Унији 

 

Европска Унија организује и усмеравају свој туристички развој , тако да буде 

лидер у односу на друге земље и регионе. У Европској Унији развијају се следећи 

облици туризма: купалишно – рекреативни, културни, здравствени, бициклистички, 

пешачко – планински и други.  

Купалишно – рекреативни туризам је представљао основу развоја масовног 

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

најизраженији у периоду од 1970. до 1990. године. 

Културни туризам - „Европска Унија препознаје важност културе као део 

европског искуства у туризму и као елемент који може побољшати профил Европе као 

глобалне дестинације. Европа је кључна дестинација културног туризма захваљујући 

неупоредивом културном наслеђу које укључује: музеје, позоришта, археолошка 

налазишта, историјске градове, индустријске локације, као и музику и гастрономију. 

Процењује се да културни туризам чини 40% европског туризма – 4 од 10 туриста 

одабере своју дестинацију на основу њене културне понуде. ЕУ промовише 

уравнотежен приступ између потреба за подстицањем раста са једне стране и очувањем 

антропогених вредности, историјских локација и локалних традиција са друге стране. 

Европска комисија је током 2017. године финансирала 6 пројеката који подржавају 

транснационалне туристичке производе засноване на европском културном наслеђу 

користећи технологије културне и креативне индустрије.“
21
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„Као облик одрживог туризма, ЕУ све више подржава бициклизам туризам, 

посебно кроз суфинансирање различитих пројеката широм континента. На пример, 

2011. године суфинансирало је развој две руте за бициклисте: Путнички ход – 

ЕуроВело 3 и Траса за гвоздену завесу - ЕуроВело 13. Бициклистичке стазе су одличан 

пример одрживог, еколошки прихватљивог туризма.“
22

 „Европска бициклистичка 

федерација је поставила низ циљева за 2020. годину у пројекту под називом "Циљеви за 

2020. годину". Њихови циљеви су: Улагање у рекреативни бициклизам и туризам је 

упоредно са инвестицијама у транспорту.“
23

 

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

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

здравственог туризма може ублажити сезонски карактер, побољшати одрживост и 

квалитет рада, а може помоћи смањењу здравствених трошкова кроз превентивне мере 

и смањену потрошњу фармацеутских производа.“
24

 

„Европска унија има активну политику руралног развоја, јер то помаже у 

постизању вредних циљева за село и за људе који тамо живе и раде. Рурална подручја 

ЕУ су витални део своје физичке структуре и њеног идентитета. Према стандардној 

дефиницији, више од 91% територије ЕУ је "рурално", а ово подручје домује више од 

56% становништва ЕУ. Штавише, фантастичан распон фантастичних и предивних 

пејзажа ЕУ је међу стварима које јој дају свој карактер - од планина до степеја, од 

великих шума до извлачења поља. Мала и средња предузећа су кључни актери у 

сеоском туризму. Природа, чист ваздух, култура, историјске грађевине и дворци су 

суштински фактори у привлачењу туриста. Јавне власти су углавном одговорне за ове 

области. Брига за сеоско окружење, међутим, значи финансијски допринос региона да 

га одржава и побољша. Европска заједница сада више усмерава на еколошке и 

социјалне аспекте туризма. Ово је у прошлости занемарено у корист промотивних 

туристичких активности. Европска комисија охрабрује одрживи развој туризма и 

помаже у успостављању услова повољних за одрживи развој који ће заштитити 

животну средину и становништво.“
25

 Највећа рецептивна, али и емитивна тржишта 

руралног туризма у Европи су Француска, Немачка, Аустрија, Велика Британија и 
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Италија, које заједно чине преко 77% укупног тржишта руралног туризма у Европи. 

Савремени туристички трендови одликују се све већим усмеравањем ка руралним 

дестинацијама, повећаним интересовањем и усредсређивањем туриста на нестандардне 

туристичке производе. 

 

2.3. Значајне туристичк интеграције у Европској Унији 

 

Европска Унија је највећа развојно-туристичка интеграција која је туристички 

лидер у односу на друге туристичке интеграције у свету. ЕУ третира туризам као 

атрактивну привредну делатност која омогућава остваривање прихода путем 

„невидљивог извора“. Савремени токови су утицали на стварање различитих 

туристичких интеграција у оквиру Европске Уније, а најзначајнији су: 

1.Регион Медитерана представља јединствен природни амбијент, кога карактерише 

разноврсност биљних и животињских врста и ризница културно-историјског 

стваралаштва. Туризам овом региону доприноси привредном развоју јер остварује 

приход од око 100 милиона долара годишње и запошљава око 5 милиона људи. Данас је 

Медитеран постао туристички најразвијенији регион у свету у коме се остварује око 1/3 

укупног међународног туристчког промета. Током деценија туризам је постао један од 

најбрже растућих економских сектора у свету, кључни покретач социјално-економског 

напретка и кључни извор прихода за многе земље. Медитеранска регија, са богатом 

историјом и природним лепотама без премца, дуго је била једна од најбољих 

туристичких дестинација у свету, где је 2015. године угостила више од 320 милиона 

туриста - више него удвостручен број забележен je 1995. године. Међутим, нивои и 

стопе раста знатно варирају у различитим земљама. Веће европске земље (Француска, 

Шпанија, Италија и Грчка) су се доследно рангирале у првих пет међу земаља за 

доласком туриста, док су Грчка и Шпанија имале више него двоструко број долазака 

током истог периода. Међутим, најимпресивнији раст су забележиле Турска, Хрватска 

и Албанија. До 2015. године све три земље су бележиле највећи туристички промет у 

региону.
26
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2.Алпски туристички регион – о турстичкој атрактивности овог региона говори 

податак да је Алпе током године посети око 120 милиона туриста. Са више од 120 

милиона посетилаца годишње, туризам је интегрални за алпску економију. 

 Интеграција алпског макротуристичког региона је добила на значају оног 

тренутка када су швајцарски, немачки, француски и аустријски економисти схватили, 

да даљи неконтролисани развој прети потпуном засићењу алпског туристичког 

простора. Посебна пажња је усмерена на очување животне средине која чини основ 

даљег туристичког развоја.  

3.Регионална туристичка интеграција нордијских земаља – Нордијске 

историјски повезане земље створиле су посебан вид развоја туризма, који се заснива на 

валоризацији културно-историјског наслеђа. У питању су вискоко развијене земље које 

развијају градски, конгресни, културно-манифестациони и авантуристички туризам.  

4.Развојни туристички кластери у земљама централне Европе – Земље централне 

Европе покушавају да нађу своје место као развојни кластери европског туризма 

развијајући облике туризма као што су бањски и здравствени туризам. У томе посебно 

предњачи Мађарска.  
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III КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У ГРЧКОЈ 

3.Историја развоја туризма у Грчкој 

Туризам у Грчкој има своје корене од древних времена. Културна размена се 

одвијала између грчких колонија Велике Грчке и младе Римске републике. Након 

прикључења Римском царству културина размена која је започела између две 

цивилизације покренула је долазак великог броја Римљана који су посећивали познате 

центре грчке филозофије и науке, попут Атине, Коринта и Тебе, делом зато што је 

Грчка постала покрајина Римског царства и Грцима је било загарантовано римско 

држављанство. 

Грчка је и у најстарија времена обезбеђивала сва тривида путовања, који су 

основни и данас: пословна путовања (расле су потребе за територијалним 

проширивањем, обилазила су се економски јака природна подручја, путовало се из 

разних војно – стратегијских разлога); затим путовања ради задовољства (могућност 

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

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

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

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

гробнице, статуе, изложене предмете и слично). 

 

Туризам у савременом смислу почео се равијати у Грчкој након 1950. године, 

иако је туризам у древним временима документован и у вези са религијским или 

спортским фестивалима као што су Олимпијске игре. Од 50-их година прошлог века, 

туристички сектор је доживео невероватан помак јер су доласци порасли са 33.000 у 

1950. на 11.4 милиона у 1994. 

Значајни оријентири до 1950. године у историји развоја туризма у Грчкој су: 

1.Отварање бироа за странце и туристичке изложбе 1914. године. Тих година  

број туриста на југу Балкана је порастао. Кључни разлози за то су прве модерне 

олимпијске игре у Атини 1896. године, као и открића археолошких ископавања на 

прелому века. Истовремено, идеја о царини и пасошима почела је да се развија на 

међународном нивоу. Нажалост, оснивање Бироа за странце и изложбе туризма 
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поклопило се са избијањем Првог светског рата, који га је неколико година напуштао у 

прекидима. 

2.Године 1919. Биро за странце и изложбе туризма преименован је у Службу за 

излагање странаца и туризма, а на папиру је надограђен. Овај други институционални 

корак поклапао се са грчком војном кампањом у малој Азији, што је довело до 

катастрофе из 1922. године. 

3.Током диктатуре из 1925. године Теодора Пангалоса, служба је распуштена и 

замењена националном туристичком савезом по линијама италијанског Муссолинија. 

Од краја 1920. године па све до почетка Другог свјетског рата, Грчка је пратила вођство 

Италије у развоју туристичке политике.
27

 

4.Режим Пангалоса је био срушен 1926. године и поновно успостављен ранији 

сервис за туризам. У периоду између 1926. и 1928. године, када се Елефтхериос 

Венизелос вратио на власт, концепт туризма био је високо на дневном реду јавног 

дискурса.  

5.Године 1929. Кокос Мелас постаје генерални директор новоосноване Грчке 

националне туристичке организације (ГНТО). Нова организација је успостављена у 

процесу јавне консултације. После пада владе 1932. године, Венизелосеви кадрови на 

ГНТО-у заменили су чланови конзервативног кампа који је организовао већину својих 

прогресивних политика. Служба за странце и туристичке изложбе поново је 

успостављена, иако је њен опсег ограничен искључиво на промоцију врелих извора, 

што се сматра једино подручје где је туристичка политика потребна. 

6.Следећи оријентир је уследио 1945. године када је основан Генерални 

секретаријат за туризам како би се обновио туризам, који је, између осталих сектора 

привреде, претрпио штетан ударац због рата.  

Туризам у  Грчкој почео је да се развија у 1960-им и 1970-им годинама, у ономе 

смислу који је постало познато као масовни туризам. Основу туристичког 

привређивања у Грчкој представља летњи рекреативни туризам. Туристи који лети 

посећују Грчку готово увек комбинују рекреативне садржаје са обиласком појединих 

                                                           
27

http://www.ekathimerini.com/155648/article/ekathimerini/life/a-history-of-tourism-in-greece-through-the-

1950s 

 

http://www.ekathimerini.com/155648/article/ekathimerini/life/a-history-of-tourism-in-greece-through-the-1950s
http://www.ekathimerini.com/155648/article/ekathimerini/life/a-history-of-tourism-in-greece-through-the-1950s
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културних локалитета и мотива, којима ова земља обилује. На развој туризма у Грчкој 

протеклих неколико година, у великој мери, утицале су Олимпијске игре одржане у 

Атини, 2004. године. Обимна изградња туристичких капацитета, саобраћајне 

инфраструктуре, спортско – рекреативних, забавних и других садржаја. 

„Међу државама чланицама Европске уније, Грчка је 2011. била најпопуларнија 

дестинација за становнике Кипра и Шведске.“
28

 Министарство надлежно за туризам је 

Министарство културе и туризма, док Грчка такође поседује Грчку националну 

туристичку организацију која има за циљ промовисање туризма у Грчкој. 

 

4.Карактеристике туристичког промета у Грчкој 

 

„Грчка је протеклих година показала одрживи раст међународног туризма са 

скоро 24 милиона међународних долазака туриста у 2015. години, што је повећање за 

7% у односу на претходну годину.“
29

 Ако се има у виду површина територије Грчке, 

број становника и општи ниво привредне развијености, остварени резултати могу се 

оценити као повољни. „Са 14,7 милиона евидентираних страних туриста, Грчка се у 

2005. години налазила на 15. месту у свету.“
30

 

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

политичкој стабилности. Осим неспорних природних лепота и разноликости у земљи, 

убрзани долазни туризам је и статус Грчке као сигурне и стабилне земље у иначе 

турбулентном региону, који су обележени терористичким нападима и политичким 

тензијама у конкурентним дестинацијама у Северној Африци и Турској. Споразум који 

је постигнут између Грчке и њених зајмодаваца у пролеће 2017. године био је још један 

фактор стабилности, док је константно ширење авио-веза и ширење привреде и 

луксузних хотела употпунио туризам Грчке. 

 

 

 

                                                           
28

https://web.archive.org/web/20130418002622/http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-

15042013-BP/EN/4-15042013-BP-EN.PDF 
29

http://media.unwto.org/ 
30

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

https://web.archive.org/web/20130418002622/http:/epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-15042013-BP/EN/4-15042013-BP-EN.PDF
https://web.archive.org/web/20130418002622/http:/epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-15042013-BP/EN/4-15042013-BP-EN.PDF
http://media.unwto.org/
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Табела бр.3 - Карактеристике туристичког промета у Грчкој 

 1995 2000. 2005. 2010. 2014. 2015. 

Страни 

туристи 
10.130.000 13.096.000 14.765.000 15.007.000 22.033.000 

23,599,000 

Потрошња 

туриста (у $) 
4.182.000.000 9.262.000.000 13.453.000.000 13.858.000.000 19.481.000.000 

17,260,000,000 

Учешће у 

изозу (%) 
26,94 31,50 26,11 23,13 25,36 

25.36 

Приходи од 

међународног 

туризма (у $) 

4.135.000.000 9.219.000.000 13.334.000.000 12.497.000.000 17.813.000.000 
15,662,000,000 

Расходи у 

међународном 

туризму (у$) 

1.495.000.000 4.564.000.000 3.045.000.000 3.401.000.000 4.001.000.000 
3,537,000,000 

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

Из табеле бр. 3 видимо да у периоду од 1995-2015. године, година 2015. бележи 

највећи број страних туриста (23,599,000), док је највећа потрошња туриста забележена 

2014. године (19.481.000.000), као и међународни приходе од туризма исте 2014. године 

(17.813.000.000). Када је у питању учешће у извозу највећи проценат забележен је 2000. 

године (31,50), док су највећи расходи у међународном туризму износили 4.564.000 

током 2000. године. 

„Када је у питању структура страних туриста који посећују Грчку, види се да 

релативно велики број земаља представља важне изворе тражње. Постоји равномернији 

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

значају. Овај квалитет структуре иностраног туристичког промета Грчке, истиче се, 

због ширег маневарског простора у случају поремећаја на страни појединих извора 

тражње за развој иностраног туризма. Висок степен концентрације туристичког 

промета на мањи број земаља као извора тражње не би се могао означити као повољан 

због високог степена зависности дате туристичке земље од тих извора тражње. Са овог 

становишта, Грчка има предности у односу на Шпанију и Италију. Ово је везано и за 

географски положај Грчке који је у поређењу са поменутим земљама неповољнији, са 

становишта могућности коришћења суседних земаља као извора тражње. Грчка не 

http://www.indexmundi.com/facts/greece/international-tourism
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користи значајније туристичку тражњу, што се јавља као лимитирајући фактор развоја 

туризма.“
31

 

У Грчкој летња туристичка сезона је главна туристичка сезона. Током летњих 

месеци већина туриста посећује Грчку. „У периоду од маја до октобра Грчку посети око 

85% туриста, док је веома мали број посети у периоду од новембра до априла.
32

 

 

5.Потрошња и приходи страних туриста 

 

Најбројнији туристи који посећују Грчку су Британци и Немци, којих 

традиционално сваке године има 2,5 милиона, а после њих долазе Италијани. За 

Аустријанце, Грчка је већ двадесетак година туристичка дестинација број један. 

Последњих неколико година отворила су се нова тржишта за грчки туризам, тако да у 

земљу стиже све више туриста из Турске, Русије и са Балкана (најбројнији су Срби, 

Бугари и Румуни ), а све више долазе и источни Европљани, Израелци и Кинези. 

Када је потрошња страних туриста у питању, она је 2014. године у Грчкој 

износила 19.481.000.000 евра. Доласци страних туриста су се у периоду од 2009. до 

2006. године повећавали, да би они 2006. године износили 15,2 милиона. Раст се 

наставио, па су током 2015. године забележена 23,6 милиона страних туриста. 

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

годину, 

док је број туриста забележио рекордан број од 17,9 милиона у 2013. години, 

премашујући претходни рекорд од 15,9 милиона, који је постављен 2008. године. У 

2014. години у Грчкој је забележено око 22 милиона страних туриста, а у 2015.години 

23,6 милиона страних туриста. У 2014. години су забележени приходи од туризмау 

износу од 13,44 милијарди евра, а у 2015. години 14,13 милијарди евра.“
33

 

 

 

                                                           
31

 Унковић, С., (2001.): Економика туризма, Савремена администрација, Београд, стр. 271. 
32

https://www.hotelnewsresource.com/pdf16/HVS102016.pdf 
33

https://www.hotelnewsresource.com/pdf16/HVS102016.pdf 
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Табела бр.4 - Приходи страних туриста у Грчкој од 2000. до 2016. године 

Година Приходи (у милијардама евра) Туристи (умилионима) 

2000. 10,1 12,4 

2001. 10,6 13,0 

2002. 10,3 12,6 

2003. 9,5 12,5 

2004. 10,4 11,7 

2005. 10,7 14,4 

2006. 11,4 15,2 

2007. 11,3 16,2 

2008. 11,6 15,9 

2009. 10,4 14,9 

2010. 9,6 15,0 

2011. 10,5 16,4 

2012. 10,02 15,52 

2013. 11,7 17,9 

2014. 13,0 22,0 

2015. 13,6 23,6 

2016. 12,7 24,7 

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

 

На основу табеле на којој су приказани приходи и број страних туриста у Грчкој 

од 2000. до 2016. године видимо да је Грчка највеће приходе остварила током 2015. 

године (13,6 милијарде евра), док су најмањи приходи забележени 2003. године (9.5 

милијарде евра). Када је у питању број туриста највише их је забележено током 2016. 

године (24,7 милиона). 

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

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

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

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

упитању друмски саобраћај око 31% туриста који посећује Грчку користи овај вид 

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

друмских саобраћајница у Србији, Румунији и Бугарској које представљају транзитна 

http://sete.gr/el/stratigiki-gia-ton-tourismo/vasika-megethi-tou-ellinikoy-tourismoy/
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подручја за туристе који се из средње и западне Европе крећу ка Грчкој . За разлику од 

ваздушног и друмског, железница има занемарљив значај, јер само 0,6% туриста у ову 

земљу долази возом. И када је у питању поморски саобраћај, око 3% туриста долазе у 

Грчку бродом и другим средствима поморског саобраћаја.“
34

 

 

6.Смештајни капацитети у Грчкој 

 

„Грчка данас располаже са око 1,3 милиона лежаја, у око 9500 хотела.“
35

 У 

структури смештаја, собе у приватном власништву заузимају око 40% укупних 

капацитета. Квалитет је на доста добром нивоу, али се квалитет битно разликује у 

зависности од локације. Највећи број хотела налази се у урбаним срединама и на 

острвима. Острва са највећим бројем хотела и највећим квалитетом хотелских услуга за 

туристе су: Миконос, Крит, Родос, Санторини, Скиатос и друга. Грчка влада је значајно 

уложила и у изградњу мотела, као и разних кампова који се налазе низ главне путне 

правце и у близини туристичких одмаралишта, а служе за успутна преноћишта туриста 

за релативно мали новац. На готово свим Грчким острвима као и на копну, туристи 

могу наћи приватан смештај. Овај део смештајних капацитета је под посебним 

надзором Грчке Националне Туристичке Организације. 

Табела бр. 5 Број хотела у Грчкој 2016. године према Хеленској хотелској 

комори 

Број звездица Број хотела Број лежаја 

5 звездица 444 137.210 

4 звездице 1.412 203.203 

3 звездице 2.472 185.560 

2 звездице 3.990 210.365 

1 звездица 1.412 52.215 

Укупно 9.730 788.553 

Извор: http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/library/DocLib/Total-Country_2016.pdf 
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Осим хотела, туристима угоститељске услуге пружа и велики број ресторана, 

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

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

приватном власништву и дају високи квалитет услуга туристима. 

 

7.Сезонски карактер пословања туризма у Грчкој и број ноћења 

туриста 

 

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

туриста посећује Грчку током летњих месеци, тако да туризам има наглашену 

концентрацију у летњој сезони. „У периоду од маја до октобра Грчку посети око 85% 

туриста, док је веома мали број посети у периоду од новембра до априла.“
36

Један од 

разлога за то је недостатак директних летова према различитим Грчким дестинацијама, 

сем према Атини и Солуну, током зимских месеци. Такође, још неки од разлога су ти 

што су током зимских месеци затворене многе продавнице, барови, ресторани, посебно 

на острвима. 

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

кикладска регија, јер се у њој региструје скоро 30% годишњих туристичких ноћења 

(близу 16 милиона ноћења у 2006. години). На другом месту налази се Критска регија, 

са 13,5 милиона ноћења у 2006. години, од чега су више од 90% ноћења страних 

туриста, што се објашњава тиме што је на овом острву купалишно – рекреативна сезона 

дуга па подразумева и дуге туристичке боравке. На трећем месту је Атичка регија, са 

6,7 милиона ноћења у 2006. години, од тога близу 2/3 иностраних ноћења. После ње 

следи Пелопонеска регија, са нешто више од 2 милиона ноћења годишње. И Крфска 

регија, чији се туристички промет од 2000. до 2006. године кретао између 3,7 и 4,3 

милиона ноћења по години.“
37
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8.Утицај туризма на привредни развој 

 

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

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

туристичким местима. Као резултат њихове потрошње, настају одређени економски 

ефекти на привреду, како земље и подручја из којих туристи долазе тако и оних земаља 

и места које туристи посећују. Према томе туристичка потрошња, на привредни развој, 

врши директне, индиректне и мултипликативне утицаје“
38

 

„Грчка економија је често критикована због неуспеха развијања снажне 

индустрије сектора и мора успоставити одговарајуће канале дистрибуције за извоз 

пољопривреде. Туризам је главни допринос платном билансу, док је један од неколико 

активности које ће Грчкој омогућити постизање конкурентских предности кроз 

редистрибуцију рада у Европи.„ 
39

 Тако је је витални мотиватор грчке економије 

смањивањем дефицита платног биланса, подстицање запошљавања, стварање прихода 

и допринос регионалном развој. 

Туризам се све више препознаје као инструмент за регионалне развојне 

политике, посебно за социоекономски депресивне и проблематичне области. „Домаћи 

туризам такође олакшава одређени степен расподеле богатства између метрополита и 

периферних регија. Смањен је емиграциони темпо са острва, посебно младих, али 

такође је тренд рехабитације на острвима евидентан у последњој деценији појавиле су 

се нове могућности за запошљавање.“
40

 Туризам такође подстиче сезонску миграцију, 

главни је генератор радних места. 

Туризам који је сезонска активност често допуњује друге економске активности, 

као што су пољопривреда и образовање, а тиме и пара економија у туризму је чак и 

већа од других индустрија.  

„У Грчкој директан допринос путовања и туризма БДП-у, 2017. године износио 

је 14,3 милијарде евра (8,0% БДП-а). Предвиђа се повећање од 5,6% на 201,18 

милијарди евра. Ово првенствено одражава економску активност коју реализују 

субјекти у туризму, као што су хотели, туристички агенти, авио компаније и други 
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субјекти који пружају услуге превоза. Очекује се да ће директан допринос путовања и 

туризма БДП-а до 2028. године повећати за 3,5% годишње и да ће укупан допринос 

туризму износити 21,3 милијарде евра (9,1% БДП-а).“
41

 

„Туристичка потрошња представља кључну компоненту директног утицаја 

туризма на привреду. У периоду 2017. године Грчка је генерисала 17,1 милијарди евра 

од потрошње страних туриста. У 2018. години процењује се да ће Грчку посетити 

28.973.000 туриста, што је раст од 5,1%. Процене су да ће до 2028. године Грчку 

посетити 45.531.000 страних туриста и да ће потрошити 28,1 милијарди евра , што би 

било повећање од 4,5% на годишњем нивоу.“
42

 

„У туризму је могуће запошљавање људи разних степена стручности. Имајући у 

виду сезонски карактер туризма, у туристичком пословању се рађа потреба 

запошљавања и додатних кадрова људских ресурса која се укључује у процес 

репродукције само у периоду док траје сезона (нпр. у летњем периоду). „Укупан утицај 

туризма на запосленост Грчког становништва (укључујући шире ефекте инвестиција, 

снабдевања...) у 2017. години износио је 934.500 радних места (24,8% укупне 

запослености). Предвиђа се повећање од 5,6% у 2018. години на 987.000 радних места 

(25,4% укупне запослености). До 2028. године очекује се да ће туризам генерисати 

1.266.000 радних места (28,5% укупне запослености), што је повећање од 2.5% 

годишње.“
43
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Слика бр.1 Укупан утицај туризма у БДП-у 2018. години 

 

Извор: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-

2018/greece2018.pdf 

На основу претходне слике уочавамо да туризам од 2008. до 2012. године 

бележи смањење учешћа у укупном БДП-у државе.У периоду од 2012. до 2018. године 

допринос туризма БДП-у се константно повећава. Током 2017. године укупан утицај 

туризма на БДП износио је 35,0 милијарди евра, што је чинило 19,7% БДП-а. 

Предвиђања су да ће у 2018. години бити забележено повећање у износу од 5,3%. На 

основу пројекција за 2028. годину, предвића се да ће укупни утицај туризма на БДП, уз 

годишњу стопу раста од 3,7%, достићи вредност од 52,8 милијарди евра, што ће чинити 

22,7% укупног БДП-а државе. 
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IV НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ФАКТОРИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У ГРЧКОЈ 

 

„У најопштијем смислу, привреда представља подсистем друштва. Основне 

функције привреде су да производи материјална добра и пружа услуге привредног 

карактера којима се задовољавају различите потребе друштва. Степен развоја привреде 

опредељује степен развоја једног друштва.“
44

 

„Степен развоја привреде опредељује степен развоја једног друштва. Резултати 

развоја привреде се прате и оцењују коришћењем посебних макроекономских 

категорија (друштвени производ, национални доходак, запосленост, инфлација, 

стабилност валуте и др.)“
45

„Бројност и разноликост фактора развоја привреде 

усложњава проблем мерљивости њихових ефеката. Поједини фактори су мерљиви, а 

поједини не, или недовољно мерљиви.“
46

 

На привредни разој једне земље делују бројни и разноврсни фактори. Они 

потичу из саме привреде, али и из других делова друштва с којима је привреда 

повезана. Фактори развоја привреде потичу из њеног природног окружења, које 

представља свеопшти услов живота и рада људи и ризницу природних извора. 

Природном окружењу припада и становништво, као извор радне снаге за потребе 

привредног развоја. Поред природног окружења и становништва у најзначајније 

факторе развоја привреде издвајају се капитал и техничко-технолошки прогрес. 
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9.Природни услови 

 

Под природним условима неког простора подразумева се комплекс утицаја 

елемената природне средине (типа вегетације, подлоге, рељефа, климе, воде) и човека. 

Познавање природних услова има за циљ правилан и рационалан приступ у коришћењу 

природних ресурса неког простора, без изразитих нарушавања природне равнотеже на 

њему. Комплексном анализом природних услова неког простора може се утврдити 

оптимална намена одређене територије. Правилан развој привреде темељи се на 

правилном и промишљеном коришћењу природних ресурса. Природни ресурси су 

природна богатства - биљни и животињски свет, вода, ваздух, земљиште, нафта, 

метали, руде, минерали и др. Савремени живот обележен развојем технологије, 

олакшао је човеку али је довео до бржег искоришћавања околине и бржег исцрпљивања 

природних ресурса. 

 Природни ресурси обухватају две велике групе: 

1. Прву групу чине основни природни ресурси који су неопходни за опстанак и 

развој живота на планети, као што су атмосфера, земљиште, површинске и подземне 

воде, биолошки системи земље и сл.  

2. Другу групу чине ресурси који се користе за развој и напредак људске културе 

и цивилизације, односно за обезбеђивање просперитета људског друштва. Експлоатишу 

се и прерађују у производним процесима, при чему се користе материјали биолошког 

порекла: дрво, метали и неметали, природни енергетски ресурси и др. Који се делови 

природе јављају као природни ресурси зависи, између осталог, од достигнутог нивоа 

развијености технике и технологије, од економских могућности и степена 

истражености и познавања ресурса. 

Уобичајена генерална подела природних ресурса, код нас и у свету, јесте подела 

на исцрпљиве и практично неисцрпљиве, док се исцрпљиви деле на обновљиве и 

необновљиве. 

„Обновљиви ресурси су сви природни ресурси који се троше спорије него што се 

регенеришу. Обновљиви ресурси укључују ваздух, воде и биомасу. Ипак, неки од њих 
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могу постати необновљиви, уколико се брже троше од циклуса обнављања (нпр. 

Подземне воде). Обновљивим ресурсима припадају и дрво и кожа. Необновљивим 

ресурсима сматрају се природни ресурси који не могу поново настајати, као што су 

фосилна горива, у која спадају угаљ, нафта и природни гас, разне врсте камена, метали, 

уран и други материјали и минерали.“
47

 

Природни услови Грчке (клима, рељеф, реке, језера..) детаљно су анализирани у 

следећем делу рада, у области „Природни услови- фактор развоја туризма у Грчкој“. 

 

10.Становништво 

„Становништво и људски ресурси, као његова најзначајнија компонента, имају 

вишедимензионални утицај на развој привреде у свакој земљи и представљају, у ствари, 

најзначајнији фактор развоја.“
48

Он је значајан фактор привредног развоја земље и један 

од основних носиоца привредног раста националне економије. Његов вишеструки 

значај који  има у привредном развоју произилази из тога што се оно појављује у 

двојаком виду, истовремено и као произвођач и као потрошач. „Произвођач ствара 

производе и услуге. То је у ствари радно способно становништво или просто речено 

радници. Свака држава ради на томе да постигне пуну запосленост или да се број 

запослених креће око пуне запослености, јер ће се тиме повећати производња.“
49

 Са 

друге стране у улози потрошача јавља се целокупно становништво једне земље. Као 

такво оно делује на тржиште, јер уколико су потребе становништва веће онда је и 

тражња становништва већа. 

 Становништво је уско повезано и са производњом, а то значи да држава раст 

становништва треба да усклади са растом производње, чиме би се обезбедио бољи 

животни стандард људи. Њихова специфичност и значај, између осталог, огледају се у 

следећем: 

-људски ресурси, за разлику од осталих ресурса, могу да ставе у функцију све 

умне, физичке и друге потенцијале којима располажу; 
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-људски ресурси, добро укомпоновани и усмерени у правцу тимског концепта 

рада, обезбеђују синергијски ефекат, који укупне резултате рада чини већим од 

појединачно остварених резултата; 

-резултати рада појединаца, група, тимова и организације у целини, између 

осталог, зависе и од понашања и мотивисаности менаџера; 

-једино човек може обликовати визију, пројектовати стратегију, имати идеје, 

креирати, осмишљавати нове производе и слично: 

-људски ресурси имају способност самообнављања и развоја, тим пре што се 

употребом не обезвређују и не смањују, него потвђују и повећавају; 

-улагање у људске ресурсе је исплативије од улагања у било које друге ресурсе, 

јер без човека и његовог рада нема ни вишка вредности, односно новостворене 

вредности.
50

 

За изучавање привреде велики значај има изучавање становништва, односно 

његових параметара као што су: бројност, етничка структура, густина насељености. 

Значајно је и изучавање структуре кадрова, миграторних кретања, проблема 

незапослености. 

Када је у питању бројност становника у Грчкој, укупно становништво 

процењено је на 10,74 милиона људи 2018. године.  
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Слика бр. 2 Кретање броја становника у Грчкој у периоду од 2008. до 2018. 

године 

 

Извор: https://tradingeconomics.com/greece/population 

За становништво Грчке значајан је раст становништва од 1951. године (7,6 

милиона) до 2010. године (11,176 милиона). Грчка је етнички најхомогенија држава на 

Балкану јер преко 90% њеног становништва чине Грци. Од осталих етничких група у 

Грчкој живе Албанци, Бугари, Македонци, Турци и други. 

„У религиозном погледу око 97% припада православцима, а осталих 3% су 

католици, становници исламске вероисповести, протестанти и други. Поред Русије, 

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

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

енглески и бугарски. „Око 97.68% одрасле популације (старијих од 15 година и више) је 

писмено (98,53% мушкарци и 96,88% жене). Очекивани животни век при рођењу је 

један од најважнијих демографских индикатора. Приказује број година које ће 

новорођенчад живети под претпоставком да ће стопа рађања и смрт остати на истом 

нивоу током читавог живота. Животни век мушкараца при рођењу је 77,4 година. 

Женски животни век при рођењу износи 82,7 година.“
51

 

„Густина насељености у Грчкој износи 82,2 становника по квадратном 

километру од октобра 2018. Густина становништва се рачуна као трајно насељено 

становништво Грчке подељено на укупну површину земље. Укупна површина је збир 
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површина земљишта и воде унутар међународних граница и обала Грчке. Укупна 

површина Грчке је 131.960 km
2 

према Статистичком одељењу Уједињених нација.“
52

 

Када су у питању миграције становништва у Грчкој сматра се да aко спољна 

миграција остане на нивоу претходне године, популација ће се смањити за 26.680 због 

миграције. То значи да ће број људи који напусте Грчку и стално настанити у другој 

земљи (емигранти) превладати над бројем људи који се преселе у земљу (којој нису 

домаћи) како би се тамо настанили као стални становници (имигранти). 
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11.Капитал 

 

Појам капитала се различито дефинише у економској теорији. Он представља 

један од најважнијих фактора привредног развоја. У физичком смислу, капитал 

представља средства за рад и предмети рада. 

„Капитал обухвата све оне ресурсе који се налазе изван природе, а служе 

производњи материјалних добара и услуга: машине, алати, грађевински објекти и сл. 

Под капиталом се подразумева вредност ствари, добара, новаца и сл. Капитал је 

уложена вредност помоћу које се остварује известан прираст те вредности. Он је 

богатство у виду новца, добара или имовине која се користи ради увећања богатства.“
53

 

„Међутим, географско кретање новца и робе означено као капитал није исто што 

и кретање производа и племенитих метала. Капитал је, изнад свега, новац искоришћен 

на одређен начин, и није по сваку цену идентичан са ма којим коришћењем новца.“
54

 

„Постоје два основна појавна облика капитала: реални и финансијски.“
55

 

а) У реалном облику капитал се јавља у средствима за производњу: машине, 

опрема, постројења, зграде и други објекти, репродукциони материјал, залихе 

полупроизвода и готових производа. 

б) У финансијском облику капитал егзистира у различитим финансијским 

инструментима који своме власнику доносе приходе. Ради се о новчаним кредитима, 

обвезницама, акцијама, комерцијалним записима и сл. 

„Полазећи од улагања капитал може бити у облику индустријског, трговачког, 

зајмовног, акцијског и земљишног. Индустријски капитал уложен је у производњу робе 

и услуга. Трговачки капитал има улогу да обави функцију прометног процеса, односно 

да омогући тржишну размену добара и услуга. Зајмовни капитал омогућује пласман 
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слободних новчаних средстава уз доношење добити имаоцу капитала. Акцијски 

капитал представља нови облик концентрације и централизације капитала.“
56

 

Капитална добра и људски рад се у производњи јављају у улози супститута– 

несташицу капиталних добара могуће је надокнађивати људским радом и могуће је 

несташицу људских ресурса супституисати капиталним добром. Капитална добра имају 

пресудну улогу у привредном развоју, па се њихова расположивост у некој привреди 

може узимати као поуздано мерило њене развијености или неразвијености. 

Степен привредне развијености земље је резултат претходних улагања капитала 

у привреду. Степен условљава величину друштвеног богатства земље, њену 

производну моћ, могућност економског репродуковања друштва и њен даљи развој. 

Утицај капитала на привредни развој испољава се у форми фиксног и обртног капитала. 

Поред основних средства, обртна средства су неопходна за нормално пословање и 

развој привреде. Недостатак и неадекватна структура обртног капитала смањује 

могућност коришћења основних средстава и других фактора што негативно утиче на 

привредни развој. 

 

12.Техничко-технолошки прогрес 

 

„Техника представља вештину за одређени рад и средства, оруђа и оружја 

помоћу којих се тај рад обавља а све то са циљем да производ задовољи индивидуалне 

или друштвене циљеве. Техника је дуго била и синоним за технологију, међутим са 

развојем науке и производних снага ова два појма су се све више диференцирала. Под 

технологијом, у савременим условима, подразумева се системска примена науке и 

организационих знања за извршавање одређених задатака у процесу производње и 

свакодневном животу.“
57

 

У ужем смислу под технологијом се подразумева одређени поступак или скуп 

поступака, који омогућују да се, уз одговарајућа улагања у процес производње (рад, 

сировине, средства за рад) добију производи са унапред утврђеним и зељеним 

својствима, а који су неопходни грађанима, предузећима и државама. У ширем смислу 
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под технологијом подразумева се, поред појма у ужем смислу и низ других активности 

у процесу друштвене репродукције као што су: унапређење производних процеса и 

организације рада, усавршавање кадрова, савремено управљање (менаџмент), 

истраживање тржишта (маркетинг) и слично. Развој технологије доводи до стварања 

нових или побољшања постојећих производа, услуга или процеса.  

„Уже посматрано, технолошки развој изражава развојне промене у техници и 

технологији. У ширем смислу технолошки развој обухвата: 

- стални процес усавршавања средстава за рад; 

- усавршавање постојећих и премену нових предмета рада; 

- развој постојећих и примену нових технологија; 

- усавршавање поступка коришћења постојећих и освајања нових извора 

енергије; 

- усавршавање постојећих и проналазак нових производа; 

- усавршавање организације и метода управљања привредом.“
58

 

„Технолошки прогрес је посебно важан чинилац привредног развоја. Његов 

значај се повећава током времена. Под техничко – технолошким прогресом 

подразумевамо скуп низа појединачних, међусобно зависних и повезаних процеса, који 

се одвијају паралелно или у циљу унапређења производње, организације рада, 

методологије истраживања  олакшања рада човека.“
59

 

Чињеница је да су наука и технологија есенцијалне за дугорочни напредак и 

побољшања квалитета живота становника било које државе па тако и Грчке. 

Технолошки прогрес повећава квалитет производних чинилаца и подиже ефикасност 

њихове употребе, што повољно утиче на привредни раст, а самим тим и на привредни 

развој Грчке. Под утицајем технолошког прогреса долази и до позитивних промена у 

структури привреде.  
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V ПРИРОДНИ УСЛОВИ – ФАКТОРИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У 

ГРЧКОЈ 

 

 

„Привредни раст показује извесно текуће повећање материјалне производње у 

једном периоду, а развој показује законите тенденције које се манифестују надјужи рок 

условљено структуром друштвено – економских промена.“
60

 

„Привредни раст означава квантитативне промене у привреди које се најчешће 

изражавају као раст производње, односно раст друштвеног производа и националног 

дохотка.“
61

 

Привредни раст је ужи појам од привредног развоја. Привредни развој обухвата 

поред раста друштвеног производа, структурне промене у привреди и промене у 

расподели дохотка, које доприносе повећању животног стандарда већине 

становништва. Структурне промене у привреди се испољавају кроз промене 

производне структуре, кроз подизање степена развоја поделе рада и ширење 

производње од примарних ка секундарним и терцијарним делатностима, уз повећање 

броја запослених. Простије речено, привредни раст означава квантитативне промене у 

привреди које се најчешће изражавају као раст производње, односно раст друштвеног 

производа и националног дохотка.  

Укупна производња роба и услуга остварена у националној економији мери се 

стопом БДП (бруто домаћи производ, GDP енг.) БДП представља укупно створен 

домаћи доходак. Грчка има економију засновану на услугама и једна је од главних 

туристичких дестинација на свету. Након уласка у Европску унију 1980. и еурозоне 

2000. године, привреда у Грчкој је забележила високе стопе раста. Па ипак, с обзиром 

на то да је ово проширење углавном било подстакнуто приступом јефтиних кредита и 

раста јавног сектора, у 2008. години буџетски дефицит и државни дуг су достигли 

неодржив ниво. Као резултат тога, Грчка се суочила са највећом кризом од 1974. године 

и тешке реформе које спроводе ММФ и Европска комисија у склопу програма помоћи 

за спасавање.  
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„Бруто домаћи производ (БДП) у Грчкој износио је 200,29 милијарди америчких 

долара у 2017. години. БДП вредност Грчке представља 0,32 посто светске економије. 

БДП у Грчкој у просеку износио је 111,89 милијарди долара од 1960. до 2017. године, 

достигавши највише 354,46 милијарди долара у 2008. и рекордно смањење од 4,45 

милијарди долара у 1960.“
62

 

Слика бр. 3 Кретање БДП у периоду од 2008. до 2018. године у Грчкој 

 

Извор: https://tradingeconomics.com/greece/gdp 

„Грчка економија је порасла за 0,2 одсто у кварталу у три месеца јуна 2018. 

године, што је олакшало ревидирајући раст од 0,9 одсто у претходном периоду. 

Потрошња домаћинства била је главни покретач раста (0,6 одсто у односу на 0,5 одсто 

у Q1), док су фиксне инвестиције заустављене (наспрам -28 одсто у Q1) и трошење 

владе (-0,2 одсто наспрам -1,8 процената). Поред тога, нето екстерна тражња негативно 

је допринела експанзији, јер је увоз скочио 4,8 посто (наспрам -2,8 посто у Q1), а извоз 

је порастао за 3,9 посто (наспрам 1,8 посто у Q1). Из године у годину привреда бележи 

привредни раст за 1,8 одсто, након 2,5 одсто унапређења у претходном тримесечном 

периоду. Стопа раста БДП-а у Грчкој у просеку је износила 0,22 одсто у периоду од 

1995. до 2018. године, што је у првом тромесечју 2006. године достигло највиши ниво 

од 3,20 одсто, а рекордно ниже од -4,70 одсто у првом кварталу 2009. године.“
63
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Грчка је на 39. месту у свету са аспекта БДП (израженог у номиналној вредности 

по глави становника) 2017. године (18.637 долара) и на 49. месту у свету сааспекта БДП 

израженог према паритету куповне моћи  по глави становника (27.737 долара).“
64

 

Природни услови су један од важних фактора развоја привреде једне земље. У 

сагледавању и издвајању природних ресурса запажа се класификовање различитих 

група, врста и појединачних типова ресурса. У овом раду посебна пажња биће усмерена 

на: 

- географски положај; 

- климу као природни потенцијал; 

- водне  потенцијале и 

- пољопривредне и шумске потенцијале. 

 

13.Географски положај Грчке 

 

Географски положај је положај неке тачке или неког дела Земљине површине у 

односу на друге делове Земљине површине и географске објекте. „Грчка се налази у 

југоисточној Европи, на јужном крају Балканског полуострва. Лежи на тромеђи три 

континента – Европе, Азије и Африке.“
65

 

Грчка је држава која излази на три мора: на западу је окружена Јонским морем, 

на југу Средоземним а на истоку Егејским морем. Копнену границу дели на северу  са 

Бугарском и Македонијом, на северозападу са Албанијом а на североистоку са 

Турском. У близини Грчке налазе се Суецки, Гибралтарски мореуз као и Босфор и 

Дарданели. Захваљујући близини ових мореуза којим воде значајне саобраћајнице 

допринели су важност географског положаја Грчке. Грчка је одувек имала карактер 

моста преко кога су се кретале нове културе и цивилизације, али и бројни војни походи. 

Због свега наведеног у овој земљи се укрштају важни стратешки, економски и 

политички интереси великог броја других држава. 
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 Давидовић, Р.,(2004.): Регионална географија Европе, Универзитет у Новом Саду, ПМФ Нови Сад, 
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Слика бр.4 Географски положај Грчке 

 

Извор: https://sites.google.com/site/grciagrcia/geografski-polozaj 

 

„Укупна површина Грчке је 131.957 km
2 

(највећа држава на балканском 

полуострву и 97. у свету) границе су јој дуге 1.288 km и састоји се од три главне 

географске области: 

- Копнени део ( који се протеже из региона Централне Грчке на југу до региона 

Тракије на северу); 

- Полуострво Пелепонез, које је одвојено од копна прокопавањем Коринтског 

канала; 

- око 6.000 острва расутих у јонском мору и груписаних по групама који чине 

јединствени грчи архипелаг (Грчка обала је по разуђености друга у Европи, после обале 

Норвешке и Хрватске). 

Највећа полуострва су Пелепонез, Атина и Халкидики, а највеће острво је Крит. 

Ниједна тача није удаљена више од  100 km од мора.“
66

 

Поред саобраћајног, Грчка има повољан и туристичи положај јер кроз њу 

пролазе саобраћајница европског и светског значаја. За туристички развој од великог 
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значаја је саобраћајница аутопута Е–75 који повезује Грчку са западном, средњом и 

северном Европом. 

14.Природни потенцијали Грчке 

 

Природни потенцијал представљају природни ресурси са резервама природних 

добара и природних услова која човеку могу бити од користи или то већ јесу, тј. 

минералне сировине, воде, земљиште са вегетацијом и природни услови. 

14.1. Рељеф  – природни потенцијал Грчке 

 

У геолошком погледу Грчка се дели на источни палеозојски и западни 

мезозојски део. Западни део обухвата планинске венце Хеленида или Пинда, као 

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

деле Грчку територију на западну и источну.  Ка истоку се они гранају у више огранака, 

а на југу се заокрећу у смеру запад – исток и прелазе преко Крита и Родоса у малу 

Азију. У северном делу Пинд достиже највећу висину у Смоликасу (2.633 m), на југу на 

Пелопонезу на Тајгету (2.404 m) и на острву Крит на планини Ида (2.498  m). Источни 

палеозојски део  (Егејска Грчка и Егејска острва)  изграђен је од кристаластих 

шкриљаца. Веће планине у овом делу су од којих су планина Олимп 2.918 m, Парнас 

2.457m и Оса 1.978 m. Огранци старог Родопског масива који са севера залазе у 

североисточну Грчку раздвајају котлине Тесалије, Западне Аркадије, Атике и друге. 

„Претежно је планинска земља са веома разуђеном обалом. Потапањем егејског копна 

Грчка је претворена у једну од најразуђенијих држава на свету. Ниједна тачка није 

удаљена више од 100 km од мора. Острва чине једну петину површине. Највећа 

полуострва су Атика, Халкидики и Пелопонез, а највеће острво је Крит. Грчку одликује 

велика рашчлањеност рељефа. Највише су Пиндске планине које представљају и 

плувиометријску границу. Највиши врх је Олимп са 2.911 m. На североистоку су 

Родопске планине. Једине низије налазе се на северу земље. Тесалија је житница земље. 

На простору Грчке чести су земљотреси.“
67
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Слика бр. 5 Рељефна карта Грчке 

 

Извор: https://sites.google.com/site/grciagrcia/prirodno-geografske-odlike/biogeografske-i-pedoloske-

odlike 

Низија је мало и настале су таложењем речних наноса. То су у долини реке 

Пиниос Тесалија, у долини реке Вардар Солунска низија и у долини реке Марице 

Тракија. Тесалија представља најплоднији део Грчке. Тло је на овом простору 

нестабилно, због чега су чести земљотреси. 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/grciagrcia/prirodno-geografske-odlike/biogeografske-i-pedoloske-odlike
https://sites.google.com/site/grciagrcia/prirodno-geografske-odlike/biogeografske-i-pedoloske-odlike
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Слика бр.6 Планина Олимп 

 

Извор:https://www.google.rs/search?q=planina+olimp 

 

„Грчка је једна од најразуђенијих земаља на свету. Острва чине једну петину 

површине државе. Дубоко продирање мора у копно довело је до формирања мноштва 

полуострва и острва (око 100 насељених).“
68

 

 

14.2. Клима – природни потенцијал Грчке 

 

Значајни утицај на климу Грчке има њен географски положај, заправо увлачење 

полуострва дубоко у Среоземно море. У Грчкој разликујемо три климатске области: 

                                                           
68
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- Средоземна или медитеранска клима у приморју, на острвима  нижим 

пределима; 

- Умерено континентална клима на планинама средње висине и планинским 

котлинама; 

- Планинска на највишим планинским пределима. 

Медитеранска клима је најзаступљенија. Одликују је дуга, топла лета и благе и 

кишовите зиме. Средње јануарске температуре су између 4ºС и 10ºС, а средње јулске су 

око 26ºС. У зимском делу године западна страна Грчке прима преко 500 mm падавина, а 

источна од 100 до 250mm. У летњем делу године западна страна има 150 до 250 mm 

падавина, док источна има од 25 до 100 mm падавина. За Грчку је ова количина 

падавина неповољна јер је у међусобној повезаности са геолошким саставом. 

Структура и састав палеозојских стена источне Грчке су такви да не пропуштају воду 

што је повољно, али је неповољно што источна Грчка има малу количину падавина. На 

западу је планина Пинд изграђена од мезозојских кречњака који пропуштају воду са 

површине у унутрашњост, па без обзира на довољну количину падавина у западном 

делу државе ипак постоји проблем у водоснабдевању. Источна страна нема воде јер 

има мало падавина, а западна страна нема воде јер кречњачке стене пропуштај воду у 

унутрашњост кроз многобројне пукотине. 

„Пиндско горје“, које се пружа од севера ка југу, дели источну од западне Грчке. 

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

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

(годишња количина падавина износи око 400 mm).  
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Табела бр. 6 Температуре ваздуха, падавине и надморска висина у градовима у 

Грчкој 

Метеролошка 

станица 

Надморска 

висина (m) 

Просечна 

годишња 

температура 

(ºС) 

Просечна 

јануарска 

температура 

(ºС) 

Просечна 

јулска 

температура 

(ºС) 

Просечне 

годишње 

падавине (m) 

Атина 107 18,4 7,3 27,3 239 

Хераклион 48 18,7 10,5 25,7 566 

Солун 61 15,6 3,3 25,8 373 

Јањина 484 14,0 2,1 23,7 1045 

Лариса 73 15,4 2,1 26,4 392 

Самос 49 10,0 10,0 27,1 1047 

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

стр.164 

Као што је приказано у табели бр. 6 видимо да су градови са највишом 

просечном јулском температуром Атина и Самос. Разлог је управо њихов јужнији 

положај у односу на друге градове приказане у табели.  

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

стварање влажнијег и свежијег западног и сушнијег и топлијег источног дела. У Грчкој 

је због тога зими пријатно, а лети, нарочито у источним деловима превруће. Најлепше 

годишње доба је пролеће које траје од марта до почетка јуна. Тада почиње врло вруће у 

сушно лето (средња јулска температура у Атини је 27ºС, а највиша прелази 40ºС) и 

сваког поподнева дува свеж и угодан поветарац. У новембру лето, без праве јесени, 

прелази у зиму богату кишом. Кише су углавном обилне, али обично кратко трају. 

Средња јануарска температура никад не иде испод 0ºС и креће се од 2 до 10ºС.“
69

 

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

поделити у четири зоне. Прва зона захвата Јонско море и западне делове Пелопонеза 

где већим делом лети дувају северо – западни ветрови. Друга зона захвата простор 

јужно од Атике и источно од Пелопонеза. Ветар у овом делу дува од југа ка истоку. Од 

јула до краја лета у овом подручју са севера дува ветар под називом Малтемиса. Трећа 
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зона захвата већи део Егеја (Споради и Киклади). Током лета преовлађује северо–

источни ветар у северном Егеју и северо–западни у јужном Егеју. Малтеми је слаб у 

јуну, а јачи током лета и августа. По снази ови ветрови достижу и 6 до 7 степени 

Бофорове скале. Могу да створе и велике таласе који отежавају пловидбу и купање. 

Четврта зона обухвата јонско море. Овде ветрови дувају са северо–запада (маестрали) и 

са запада (широко).  

 

14.3. Водни и енергетски потенцијали Грчке 

 

Водни ресурси захтевају посебну пажњу с обзиром на животни значај воде као 

материје. Водни ресурси обухватају ресурсе површинских и подземних вода. Ресурси 

подземних вода нарочито су битни, јер преко 80% питке воде потиче од подземних 

вода. Велики утицај на водни потенцијал неког простора има клима. Клима одређеног 

подручја је условљена географским положајем и рељефом. 

С обзиром на састав тла и климатске услове, реке у Грчкој су оскудне водом. 

Већина река су кратког тока и ниједна није пловна. За време лета неке од њих готово 

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

токовима. 
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Слика бр.7 Речна мрежа у Грчкој 

 
Извор:http://www.visitgreece.gr/en/nature/rivers 

 

Најдужа река Грчке је Алиакмонас или Бистрица. Дужина реке је 322 km и она 

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

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

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

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

коју узАлиакмонас чине и реке: Лудиас и Аксиос (Вардар). Затим након Бистрице 

следећа већа река у Грчкој је река Пиниос са дужином од 205 km. Извире на планини 

Пинд и тече кроз равницу Тесалије. Улива се у Егејско море где формира велику делту. 

Ова река са својим притокама доноси Тесалији и њеној популацији велику количину 

воде, која је важна као ресурс регији базираној на пољопривреди са врло мало 

индустрије. 

 

 

 

 

 

http://www.visitgreece.gr/en/nature/rivers
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Слика бр. 8 Река Бистрица 

 

Извор: https://www.google.bg/search 

 

Језера у Грчкој су најзаступљенија у севрном делу државе. Међу већим језерима 

издвајају се: Дојранско,Лагадинско, Преспанско, Керкини, Вистонида и друга. 

Дојранско језеро налази се на граници Грчке и Македоније. Површина јзера је од 43,1 

km²,а од тога Грчкој припада 33 %. Преспанско језеро представља пар језера подељених 

између Грчке, Албаније и Македоније. Чине га језера Велика Преспа и Мала Преспа. 

Велику Преспу деле све три земље, док је Мала Преспа у Грчкој и малим делом у 

Албанији. Језеро Велика Преспа удаљено је само 10 km од Охридског језера и са њим је 

повезано подземним каналима у кречњачком тлу. На овом језеру налазе се и два 

насељена острва: Голем Град и Мали Град. На језеру Мала Преспа налази се острво 

Ахил. Језеро Керкини налази се у североисточној Грчкој, поред границе са Бугарском. 

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

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

језеро дужине 15 - 17 km. Лагадинско језеро или језеро Коронија налази се у Егејској 

Македонији у центру Солунске регије. Језеро Вистонида се такође налази у 

https://www.google.bg/search
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североисточној Грчкој, у средишњем делу периферије источна Македонија и Тракија, 

дуго је 12 km, а широко 7 km. 

Слика бр. 9 Дојранско језеро 

 

Извор: https://www.thebeachbumblv.com/travel/life-can-be-peach 

Грчка обала спада у најразуђеније обале на свету са Коефицијентом разуђености 

Грчке је 6, на основу кога можемо закључити да Грчка обала спада у најразуђеније 

обале у свету. Разуђеност обале изузетно погодује изградњи лука, које најчешће имају 

туристичко–путничку функцију. Посебна пажња се поклања изградњи јахтинг-лука у 

скровитим заливима и лагунама, а посебно на острвима која су смештена у релативно 

мирном Егејском и Јонском мору. 

Енергија је привредна делатност која се бави добијањем енергије из разних 

извора и на разне начине.“Годишњи обим производње енергије треба да буде већи од 

годишњег обима раста становништва да би се обезбедила задовољавајућа производња и 

повећање и побољшање животног стандарда становништва. Ово правило важи и за 

појединачне замље. Међутим, да би се обезбедио задовољавајући раст производње 

енергије потребне су обимне инвестиције. Јављају се и бројни еколошки проблеми – 

загађивање и загревање животне средине. Зато је препоручљиво што више штедети 

енергију. Треба поступцима рационализације и повећања подуктивности рада настојати 

https://www.thebeachbumblv.com/travel/life-can-be-peach
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да се са истом количином енергије уради што више корисних послова. Тај процес се у 

развијеним земљама већ остварује. У наредном времену биће још раширенији, пошто се 

предвиђа да ће годишњи раст производње енергије у свету износити свега један 

посто.“
70

 

„По производњи енергије у Грчкој доминира „Public  PowerCorporation“. У 

2009. години „DEI“ је обезбедио 85,6% укупне потражње енергије у Грчкој, док је број 

у 2010. пао на 77,3%. Скоро половина (48%) DEI-ове излазне снаге генерише се 

користећи лигнит. 12% потиче од хидроелектрана, а још 20% од природног гаса. 

Између 2009. и 2010. године производња енергије независних компанија повећана је за 

56%, од 2.709 гигават сати у 2009. на 4.232 гигават сати  у 2010. години. У 2008. 

години, обновљива енергија је износила 8% укупне потрошње енергије у земљи, 10% 

обновљиве енергије земље долази из соларне енергије, док већина долази од биомасе и 

рециклирања отпада. У складу са Директивом Европске комисије о обновљивим 

изворима енергије, Грчка има за циљ да добије 18% своје енергије из обновљивих 

извора до 2020. У 2013. години и неколико месеци, Грчка је произвела више од 20% 

електричне енергије из обновљивих извора енергије и хидроелектрана. Грчка тренутно 

нема ниједне нуклеарне електране у функцији, али је 2009. године Атинска академија 

предложила истраживање могућности грчких нуклеарних електрана.“
71

 

Грчка је имала 10 милиона барела доказаних резерви нафте од 1. јануара 2012. 

„Hellenic Petroleum“ је највећа нафтна компанија у држави. Производња нафте у Грчкој 

износи 1.751 барела дневно, па се Грчка налази на 95. место у свету по производњи 

нафте.  

 

14.4. Пољопривредни и шумски потенцијали 

 

„Пољопривреда у Грчкој заснована је на малим, породичним дисперзованим 

јединицама, док обим задружних организација остаје на ниском упоредном нивоу, 

против свих напора које су предузете у последњих 30 година, углавном под надзором 

Европске уније. Грчке пољопривреде запошљавају 528.000 пољопривредника, 12% 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Greece#2010%E2%80%932018_government_debt_crisis 
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укупне радне снаге. Она производи само 3,6% националног БДП-а (око 16 милијарди 

УСД годишње). Велики број имиграната у земљи је запослен у пољопривредном 

сектору привреде, као и грађевинарству и јавним радовима.“
72

Грчка производи широку 

палету усева и сточних производа. Рибарство такође игра важну улогу, док шумарство 

има секундарни значај. Грчка пољопривредна производња значајно је проширена у XX 

веку. Посебно је производња жита (пшеница, јечам, итд.) Значајно повећана 

коришћењем модерних метода производње. 

У Грчкој је 1998. године је било више од 8.000 фарми, са 9.730 ha земљишта које 

су се користе за узгој органске пољопривредe. Главне сорте домаће пшенице 

произведене у Грчкој током 2002. године биле су флавио, ваварос и мекса. 

„Грчка је 2010. године била највећи произвођач памука Европске уније (183.800 

t) и пистаћија (8.000 t), а друга у производњи пиринча (229.500 t)  и маслина (147.500 t), 

трећa у производњи смокава (11.000 t)  бадема (44.000 t),  парадајза (1.400.000 t)  и 

лубеница (578.400 t) и четвртaу производњи дувана (22.000 t). Исте године 

пољопривредни доприноси у БДП-у износили су 3,8% док је 12,4% учествовала у 

запошљавању радне снаге.“
73

 

Грчка је главни корисник Заједничке пољопривредне политике Европске уније. 

Као резултат уласка земље у Европску заједницу, већина пољопривредне 

инфраструктуре је надограђена и пољопривредна производња повећана. Између 2000. и 

2007. године органска производња у Грчкој порасла је за 85%, што је највећи проценат 

промена у Европској Унији. У 2007. години Грчка је имала 19% риболовног извора у 

Средоземном мору, на трећем месту са 85.493 t. 

Шумарство је један од главних сектора примарне производње у Грчкој. Одржива 

производња шума је један од најважнијих фактора у заштити шума. Не само да 

контролише прекомерно акумулирање биомасе, већ и обезбеђује људима са 

неопходним знањем и интересом да су стално присутни у шумама. Производња дрвета, 

на пример, омогућава држави да примјењује мере управљања без икаквих трошкова (с 

обзиром на то да се дрвна палета накнадно пласира на тржиште) и снабдева домаћу 

дрвну индустрију сировинама. Међутим, протеклих десет година, просечна производња 
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дрвне грађе у Грчкој је смањила на готово пола у односу на претходну деценију и 

износила је око 372.000 кубних метара годишње. Овај пад производње није узрокован 

смањењем или деградацијом расположивог дрвета у грчким шумама - доступност 

дрвета је, напротив, континуирано повећана - али узрокована недостатком управљања 

шумама. Шуме покривају око 28% укупне површине. Већина шумског подручја је 

уништена током 40-тих година прошлог века, али је владин програм за пошумљавање 

засао више од 100 милиона стабала током седамдесетих и осамдесетих година. Пине, 

јела и храст су најчешће дрвеће, а смоле и терпентин су главни производи.  
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ЗАКЉУЧАК 

 

Природни ресурси Грчке, као што би се могло уочити представљају значајан 

потенцијал привредног и туристичког равоја. Привредном развоју ове земље доприносе 

повољни климатски услови, разноврстан рељеф и геолошка грађа, јако повољан 

географски положај, разуђеност обале, многобројна острва и полуострва, планине 

Пинд, Олимп, Парнас, излазак на три мора, водени ресурси, богат биљни и животињски 

свет,  пољопривреда, производња памука, пиринча, узгај смокве, маслине и сл., Док са 

друге стране, највећи недостатак Грчке представљају фосилна горива, нарочито нафта 

која се увози. Међутим упркос њеним неповољностима, Грчка је успевала да своје 

предности успешно искористи за развој туризма. Јако повољан географски положај и 

климатски услови као битни природни потенцијали утицали су на значајан развој 

туризма у Грчкој. 

На основу анализираних података може се закључити да се туризам јавља као 

важан фактор привредног развоја Грчке кроз утицај на друштвени производ и 

национални доходак. У Грчкој, укупан допринос туризма на БДП у 2017. години 

износио је  14,3 милијарде евра (8,0% БДП-а). Затим, очекивања су да ће директан 

допринос путовања и туризма у БДП-у до 2028. године повећати се за 3,5% годишње и 

да ће укупан допринос туризма износити 21,3 милијарде евра (9,1% БДП-а). 

Током 2017. године туризам у Грчкој је генерисао 17,1 милијарди евра од 

потрошње страних туриста. Још један значајан утицај туризма на привредни развој је 

свакако запошљавање становника. Као што знамо туризам запошљава људе разних 

степена стручности, па је укупан утицај туризма на запосленост становништва у Грчкој 

у 2017. години износио 934.500 радних места, односно 24,8 % укупне запослености. 

Такође, подстиче развој туристичких и нетуристичких делатности и утиче на повећање 

додатне вредности која се ствара у делатностима туристичке привреде. Чланство у 

Европској унији умногоме је допринело развоју и популаризацији туризма у Грчкој. 

Преко 90% страних туриста чине туристи из земаља Европске Уније. Но, не треба 

занемарити туристе са осталих континената који преваљују огроман пут да би се 

дивили природним лепотама Грчке. 

Да би остварила свој развој, привредни и друштвени, Грчка треба да користи 

своје расположиве природне ресурсе. При томе, део наведених природних ресурса 
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неминовно се мора користити за потребе привреде и привредног раста, али се један део 

мора сачувати за будуће генерације. Експанзиван и неконтролисан развој углавном 

бива праћен еколошким, социјалним и културним последицама. То намеће потребу за 

одрживим развојем и за повећањем свести о очувању природе и њених ресурса, јер је то 

једини начин да се дође до квалитетног раста и развоја привреде и туризма. 
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