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Увод 

 

 

Грчка je једна од најпопуларнијих и најлепших дестинација када је летовање у питању, 

нарочито ако се узме у обзир величина и квалитет плажа којима обилује. Познато је да ова 

земља представља колевку цивилизације у којој су настале филозофија, књижевност, 

математика, политичке и друге природно-друштвене науке, а прва је држава у којој је 

установљена демократија. Из Грчке потичу и Олимпијске игре – прве су одржане још 

776.године. Њен главни град, Атина, уједно је и један од најстаријих у Европи. У етничком 

погледу предтавља најчистију држава на Балкану, коју чини око 98% Грка а грчки језик се 

говори већ 3.000 година, што га чини једним од најстаријих језика на свету. Током лета у 

Грчкој има више туриста него самих Грка, и то дупло, што довољно говори о томе колико је 

Грчка популарна туристичка дестинација, а њену популарност потврђује чињеница да ова 

земља има више међународних аеродрома него већина земаља на свету. 

Конкурентност туристичке привреде у савременим условима пословања представља 

кључан фактор успеха и опстанка на тржишту. У том смислу је јако важно да, не само 

предузећа, већ и туристичке привреде прате ниво конкурентности који су достигле, како би 

добили смернице за даља унапређења свог пословања. 

Рад је подељен на три главе. У првој глави су детаљно описане природне и друштвене 

карактеристике Грчке, као и утицај истих на туризам. У другој глави су обрађене 

карактеристике привредног развоја Грчке, са детаљнијим описом тржишта и конкуренције, а 

у трећој је представљена анализа конкурентности Грчке као туристичке дестинације кроз 

туристички промет као индикатор конкурентности и TTCI индекс у функцији анализе 

конкурентности ове земље. 

Предмет овог рада је анализа елемената туристичке понуде и анализа конкурентности 

туристичке дестинације на примеру Грчке. 

Циљ овог рада је квантификација конкурентности привреде Грчке, као и 

квантификација конкурентности Грчке као туристичке дестинације. 
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I Природне и друштвене карактеристике Грчке  

 

1. Природно – географске карактеристике Грчке 

 

1.1.Географски положај Грчке 

 

Грчка има повољан географски положај. Заузима најјужнији део Балканског 

полуострва, између Егејског мора на истоку, Јонског мора на западу и Средоземног мора на 

југу. Приближена је Малој Азији и релативно Африци, а близу ње се налазе важни мореузи, 

Босфор и Дарданели. Овим мореузима воде важне саобраћајнице које су допринеле да се 

важност географског положаја Грчке повећа не само на Балканском полуострву, већ и у 

Европи и у свету. Граничи се са Албанијом на западу, Македонијом на северу, Бугарском на 

североистоку и Турском на истоку. Одувек је Грчка 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. 

Слика бр.1: Географски положај Грчке 

 

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

https://sites.google.com/site/grciagrcia/geografski-polozaj
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Укупна површина Грчке је 131.957 km² (највећа држава на Балканском полуострву и 

97. у свету). Границе су јој дуге 1.228 km и састоји се од три главне области: 

 Копнени део (који се протеже од региона Централне Грчке на југу до региона  Тракије 

на северу), 

 полуострво Пелопонез, које је одвојено од копна прокопавањем Коринтског канала, 

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

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

обале Норвешке и Хрватске).
1
  

. 

1.2. Рељеф  

 

Рељеф Грчке је претежно планински, од чега 80% површине чине планине или брда, 

што чини Грчку хедну од највећих планинсих земаља Европе. Међу највише планине спадају 

Олимп (1.917 m надморске висине ) и Оса (1.978 m надморске висине).  

Дужином западне обале Грчке пружају се Пиндске планине, на које се настављају 

планине на Пелопонезу и Криту. У североисточном делу земље налазе се Родопске планине 

које раздвајају простране котлине (Тесалију и Аркадију). Низија у Грчкој има веома мало 

(заузимају 20% од укупне површине Грчке) и углавном су настале таложењем речног наноса. 

Низије се налазе у долини река Пинос, Вардар и Марице. Тло је на овом простору 

нестабилно, због чега су чести земљотреси. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 https://sites.google.com/site/grciagrcia/prirodno-geografske-odlike/biogeografske-i-pedoloske-odlike 
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Слика бр.2: Рељефна карта Грчке 

 

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

 

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

државе. Дубоко продирање мора у копно довело је до формирања бројних полуострва и 

острва (око 100 насељених). Највећа полуострва су Пелопонез, Атика и Халкидики а највеће 

острво је Крит. Ниједна тачка није удаљена више од 100 km од мора.
2  

 

 

1.3. Климатске карактеристике 

 

Клима Грчке је средоземна са благим и влажним зимама и врућим и сувим летима. 

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

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

северних хладних ветрова.
3
  

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

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

                                                           
2
 Давидовић Р.(2004), Регионална географија Европе, Природно-математички факултет, Нови Сад, стр.563 

3
 Плавша Ј., (2008),  Туристичке регије света, Природно-математички факултет, Нови Сад, стр.164. 
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падавина износи 700–1500 mm), док су зиме источно од Пинда хладније и сушније (годишња 

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

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

250 mm кише.  

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

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

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

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

јулска температура у Атини је 27 ºС, а највиша прелази 40 ºС) 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 

0 ºС и креће се од 2 до 10 ºС.
4
  

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

Метеорошка 

станица 

Надморска 

висина 

Просечна 

год.темп.(ºC) 

Просечна јан. 

темп.(ºC) 

Просечна јул. 

темп.(ºC) 

Просечне 

год.падавине 

(mm) 

Атина 107 18,4 7,3 27,3 329 

Хераклион 48 18,7 10,5 25,7 566 

Солун 61 15,6 3,3 25,8 373 

Јањина 484 14,0 2,1 23,7 1045 

Лариса 73 15,4 2,1 26,4 392 

 Самос 49 10,0 10,0 27,1 1047 

 

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

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

се можда може објаснити тиме што Атина и Самос, у односу на наведене градове у табели, 

имају најјужнији положај.  

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

поделити у четири зоне: 

                                                           
4
 Плавша Ј., (2008),  Туристичке регије света, Природно-математички факултет, Нови Сад, стр.164. 
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 Прва зона укључује Јонско море и западне делове Пелопонеза где већим делом лети 

дувају северозападни ветрови који се појављују ујутру и дувају до заласка сунца.  

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

постоји ветар широко који дува у југоисточном смеру. Он траје углавном кратко. 

Море је у северном делу земље заштићено од јаких, северних ветрова који дувају са 

копна. Почетком лета често је свеже и дувају слаби ветрови са југа. Од јула до краја 

лета у овом подручју преовладава ветар под називом Малтеми, који дува са севера.  

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

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

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

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

да створе и велике таласе који отежавају пловидбу и купање.  

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

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

 

1.4. Хидрографија 

 

Реке Грчке припадају сливу Егејског, Средоземног, Јонског и Јадранског мора. 

Највеће су: Марица, Местра, Струма и Вардар које припадају Грчкој само у доњим токовима. 

Следе Алиакмон у дужини од 325 km, Ахелос у дужини од 212 km, Арахтос 143 km.  

Реке које извиру у Грчкој су кратке, претежно уског корита са највишим водостајем од 

децембра до априла. Стални водоток имају углавном реке које извиру ван Грчке, а то су: 

Марица, Местра, Струма и Вардар. Веће реке које извиру у Грчкој лети су местимично газне 

и у доњим токовима. Остале реке лети имају мало воде или потпуно пресуше, а само 

повремено праве бујице (тзв. торенте ). Корита су им испуњена шљунком, ређе и песком, па 

их могу прелазити и возила. На ушћима су углавном плитке, већина прави мочваре и лагуне, 

нарочито притоке Јонског мора. 

Највећа грчка река је Алиакмон. Река извире на планини Грамос у Пиндском горју 

близу границе с Албанијом на северу Грчке, затим тече у правцу југоистока. Затим мења смер 
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те тече североисточно кроз грчке периферије Западну и Централну Македонију, затим поред 

језера Орестијада. Ту река мења смер и тече у правцу југа па затим опет до североистока кроз 

Солунску низију и улива се у Егејско море у Термајском заливу. Ту прави велику делту, на 

западном делу Солунског залива, заједно са реком Вардар и реком Лудиас.  

Слика бр.3: Река Алиакмон 

 

Извор: http://worldwatermuseum.com/aliakmon-river-greece/ 

 

  Река Алиакмон изузетно је важна за наводњавање. Корито реке је изразито плодно. На 

реци се налази кањон код града Верија. Код града Козанија направљено је вештачко језеро – 

Полифитос (20 km дуго и 4 до 5 km широко) због наводњавања. 

Предпоставља се да су реке Алиакмон и Лудиас имале заједнички ток у античко време.  

У Грчкој има више језера и то претежно у северном делу. Грчкој припадају делови 

Дојранског и Преспанског језера. У унутрашњости су међу већим језерима Вистонис  

(површине 47 km²), Ланкада (површине 57 km²), Волви (површине 72,5 km²), Керкинитис 

(површине 52 km²), Вегоритис (површине 65 km²), Вивјис (површине 144 km²) и Трихонис 

(површине 96 km²). 

Језеро Керкинитис лежи између планина Беласица и Крусиа у Серском пољу. Главна 

притока језера су реке Струма и Керкинитис са планине Крусиа, као и потоци са планина 

Беласица и Крусиа. Језеро варира површином од 54 km² до 72 km², зависно од сезоне и 

количине падавина. Језеро Керкинитис је треће по површини у Грчкој, проглашено је 

резерватом природе, због своје биоразноликости. Језера Керкини је велики резерват птица 

селица из Балкана, Мађарске, Црног мора на путу до Егејског мора. Уз језеро живи чак 227 

http://worldwatermuseum.com/aliakmon-river-greece/
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врста птица, од којих нису све селице, а њих 76 су врло ретке и угрожене док је 31 врста је 

заштићена.
5
   

Слика бр.4: Језеро Керкинитис 

 

Извор: https://sr.wikipedia.org/sr-el/Керкини_(језеро) 

 

1.5. Флора и фауна 

 

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

пределима вегетација има изглед суве степе, а на већим висинама су голети. У целој Грчкој, а 

нарочито у западном делу, добро успева макија, као и ловор и чемпрес. Упоређујући западни 

и источни део Грчке, видљив је дуализам кроз бујну вегетацију у западном у односу на 

источни део.
6
 

Природа у Грчкој је веома ранолика и доста варира. Постоји више од 6.000 биљних 

врста од којих 700 - 750 се могу наћи само у Грчкој. Многе биљке које се користе у 

фармацији и друге врсте цвећа које се сматрају ботаничким благом цветају само у Грчкој. 

Вегетациja зависи у великој мери и од надморске висине: 

 Од нивоа мора до 460 m успевају поморанџе, маслине, бадеми, грожђе; 
                                                           
5
 https://grckablog.wordpress.com/5-хидрографија/ 

6
 Давидовић Р.(2004),  Регионална географија Европе, Природно-математички факултет, Нови Сад, стр.565. 

https://sr.wikipedia.org/sr-el/Керкини_(језеро)
https://grckablog.wordpress.com/5-хидрографија/
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 Од 460 m до 1.070 m шуме храста и кестена; 

 Изнад 1.070 m начешће букве и јеле. 

Слика бр.5: Вегетација Грчке 

 

Извор: https://www.grckainfo.com/blog/Tasos-plutajuca-suma 

  Једнако је богата и разноликост животињских врста. Фауна се састоји од богате 

мешавине Европскоих, Азијских и Афричких врста. Дивља коза (агрими) која је нестала из 

осталих делова Европе, још увек се може наћи у појединим деловима Грчке и на острву 

Криту. Постоји више од 250 морских врста, а природни сунђери су главни извозни артикал. 

                  Слика бр.6: Дивља коза (агрими)                 Слика бр.7: Морски сунђер      

      

                        Извор: https://podroze.onet.pl/ciekawe/                Извор: https://sr.wikipedia.org/wiki/Сунђери 

https://podroze.onet.pl/ciekawe/
https://sr.wikipedia.org/wiki/Сунђери
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2. Друштвене карактеристике  

2.1. Туристичке регије Грчке 

 Главне туристичке регије Грчке су углавном везане за обалски појас и острва. Овде 

спадају: Атичка, Пелопонеска, Критска, Сподадско-кикладска,  Јонска острвска и Халкидичка 

регија. 

Атичка регија  

Атичка регија је најважнија туристичка регија Грчке. Ради се заправо о простору 

брдовитог полуострва Атике, са главним градом Грчке – Атином, односно подручјем 

Коринтског канала. Побрђа на северозападу Атике прелазе у високу планину Парнас (2.457 

m), по грчкој митологији ,,Планину песка и вила”, koja je 1953. године проглашена 

националним парком. У подножју ове планине налази се велики број локалитета и трагова из 

дуге и бурне прошлости Грчке, који су изузетно привлачни за туристичку публику. Ту су, 

нпр. Термопилски кланац (место херојског страдања Спартанаца), остаци старогрчког 

,,пророчишта”Делфи, са Аполоновим храмом, великом позорницом и музејом, остаци зидова 

знаменитог града Тебе и др. Подножје Парнаса такође карактерише и већи број 

термоминералних извора.   

Слика бр. 8: Делфи – храм и пророчиште 

 

Извор: http://www.tt-group.net/delfi-hram-i-prorociste-u-delfima/ 
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Северно од Атине налази се чувено бојно поље Маратон (познато по бици Атињана и 

Персијанаца 492. г. наше ере.) а западно од грчке престонице је чувени манастир Дафни из 11 

века, са византијским мозаицима. Са југозапада је у Атику увучен Фалеронски залив где се 

налази читав низ мањих туристичких места: Глифада, Вула, Вулијагмени, Лагониси и др. То 

је заправо купалишно-рекреативна зона Атињана, али и страних туриста, јер је овде 

изграђено много хотела, ресторана, коцкарница, ноћних клубова, спортских терена и осталих 

забавно-рекреативних садржаја. Плаже су песковите и добро уређене, а туристичку 

привлачност појачава постојање остатака Посејдоновог храма (5.век пре наше ере) код малог 

места Сунион. 

    Слика бр. 9: Манастир Дафни                                Слика бр.10:  Глифада 

                                                                                                                   

Извор: https://sh.wikipedia.org/wiki/Manastir_Dafni                          Извор: https://www.paradisotravel.com 

На обалама Коринтског канала већи значај привлачи моденско морско и бањско 

купалиште, Лутраки. Атрактиван је и сам канал прокопан 1893. г. у дужини од 6,3 km.
7
  

Слика бр.11: Лутраки 

 

Извор: https://www.atlantic.travel/Letovanje/Grcka/Hoteli/Lutraki 

                                                           
7
 Јовичић, Д., Ивановић В. (2008). Туристичке регије света, Географски факултет, Београд. 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Manastir_Dafni
https://www.paradisotravel.com/
https://www.atlantic.travel/Letovanje/Grcka/Hoteli/Lutraki
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Атина је смештена у средишњем делу Атике, са луком Пиреј чини јединствену урбану 

средину у којој живи 4.500.000 становника и најмногољуднији је град Балксанског 

полуострва. За Атину се тврди, да је уз Рим, град са најславнијом историјом на свету. 

Слика бр. 12: Атина 

 

Извор: https://dinamikturs.com/zanimljivosti-o-atini/ 

Атина је насељена још од палеолита. Град се развијао око Акропља (град на 

узвишењу) у троуглу Плака - Тисон - Псири и то је историијски центар града. Акропољ 

заузима централно место у Атини. На њему су прво изграђене зидине микенског краљевства 

у 18.веку пре н.е, а његови остаци су видљиви на југоистоку Пропилеје. Након тога је 

изграђен први храм посвећен богињи Атини којег су срушили Персијанци када су освојили 

град 480. године пре н.е. Нови храм Партенон изграђен је између 447. и 432. године пре н.е. 

на највишем делу Акропоља. 

Слика бр. 13: Акропољ 

  

Извор: https://www.travelmagazine.rs/destinacije/evropa/atina-top-10-atrakcija/ 



13 
 

Мање од 2 km југоисточно од Акропоља је Зевсов храм Олимпион чија је градња 

започета у 6.веку пре н.е.Храм се састоји из 104 коринтска стуба висине 17 m . До данас је 

преостало 16 стубова. 

Слика бр. 14: Зевсов храм 

 

Извор: http://www.mojagrcka.com/olympieion-zeusov-hram/ 

 

Значајнији музеји Атине су: Музеј Акропоља, Нацинални археолошки музеј, 

Византијски и и хришћански музеј, Банаки итд. 

Слика бр. 15: Национални археолошки музеј 

  

Извор: https://sr.wikipedia.org/wiki/Национални археолошки музеј Атине 

Прве модерне олимпијске игре одржане су у Атини 1896. године,а већина такмичења 

одржана је на стадиону Панатинаико. На играма су учествовали спортисти из 14 земаља, а на 

играма одржаним 2004. године учествовало је преко 10.500 спортиста из преко 200 земаља. 

http://www.mojagrcka.com/olympieion-zeusov-hram/
https://sr.wikipedia.org/wiki/Национални


14 
 

Најпосећенији тргови у Атини су Синтагма, Омонија, боемска улица Плака и кварт 

Тисион.
8
  

Пелопонеска регија 

Пелопонез је најјужнији копнени завршетак Балканског полуострва и највеће 

полуострво Грчке. Јужни део Пелопонеза се грана у три издужена полуострва, Месинија на 

западу, Лаконија у средини и Арголида на истоку. Рељеф Пелопонеза је у средишњем, 

северном и јужном делу брдовит и планински, а у приобалном појасу низијски. Низије се 

пружају у јужном делу Лаконије (долина Евротаса), у долини реке Инахос на источној страни 

полуострва Арголида и у долини реке Алфиос. Пелопонеска регија се налази у зони 

субдукције што је чини сеизмички нестабилним простором. Чести и снажбни земљотреси 

разорили су током историје бројна насеља и археолошке локалитете. Највиши планински 

ланац Тајгет пружа се на југу регије у Лаконији са највишим врхом Профитис Илиас (2.407 

m). Пелопонез се одликује крупном разуђеношћу. Главни елемент разуђености су велика 

полуострва и заливи између њих.  

Слика бр.16: Пелепонез 

 

Извор: http://terra.nasa.gov/ Terra satellite 

У Пелопонеској регији постоје бројне увале, мали заливи, лагуне и природна 

пристаништа која омогућавају јахтинг туристима и истраживање обалног простора. Развијени 

су скоро сви облици рекреативног и спортског туризма на води и у приобалном простору.  

                                                           
8
 Драговић Р.(2017). Туристичко – географске регије света, Природно-математички факултет, Ниш 
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Дуж обала Пелопонеза смењују се низови пешчаних, шљунчаних, каменитих и 

мешовитих плажа. Најатрактивније плаже су између места Гитио и Мавровуни на Лаконији и 

плажа Симос на острву Елафонисос. Грађене су од ситног песка и шљунка, широке су, са 

динама светлог песка, море је чисто и топло, а дубине постепене. 

Слика бр.17: Острво Елафонисос 

 

Извор: https://www.grckainfo.com/blog/Elafonisos-rajsko-ostrvo-Peloponeza 

Дуга и славна историја Пелопонеза изнедрила је бројне културно-историјске и 

уметничке вредности. Пелопонез је био насељен у време праисторије, али прва већа 

цивилизација била је микенска са седиштем у Микени и Тириниту, северозападном делу 

Арголиде. Осим Микене на Пелопонезу су постојали и други градови-државе (полиси): 

Спарта, Мегалополис, Коринт и Аргос, често међусобно сукобљени. 

Микенска цивилизација је била центар културе и богатства од 17. до 13. века пре н.е. 

Остаци древног града Микене налазе се у североисточном делу Пелопонеза. 

Слика бр.18: Микена 

 

Извор: https://blenderonline.rs/mikena-srce-peloponeza/ 

https://blenderonline.rs/mikena-srce-peloponeza/
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Епидаурус је локалитет са амфитеатром и некадашње бањско место у Арголиди. 

Позоришни амфитеатар је изграђен у 4. веку пре н.е. и могао је да прими око 12.000 

гледалаца. И данас се сматра најакустичнијим амфитеатром на отвореном.     

Слика бр. 19: Епидаурус-најакустичније позориште 

 

Извор: https://opusteno.rs/regioni-f43/epidaurus-najakusticnije-pozoriste 

Спарта је била полис (град-држава) у античкој грчкој настала у долини реке Еуротаса, 

на југу пелопонеза. Обухватала је простор од Лаконије на истоку до Месиније на западу. У 

светској историји остала је позната као двокраљевска држава са снажном и дисциплинованом 

војском, али и строгим правилима функционисања цивилног друштва. 

 

Слика бр. 20:Спарта 

 

Извор: https://www.wikiwand.com/sh/Sparta 

Коринт је археолошки локалитет на североистоку Пелопонеза. Био је један од 

најзначајнијих трговачких центара овог дела Медитерана.  

 

 

https://opusteno.rs/regioni-f43/epidaurus-najakusticnije-pozoriste
https://www.wikiwand.com/sh/Sparta
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Слика бр.21: Коринт 

 

Извор: http://pixelizam.com/najznacajnija-arheoloska-nalazista-grcke/ 

 Најзначајнија приморска туристичка места и центри Пелопонеза су: Нафплион, Толо 

на Арголиди, Пилос, Кипарисија, Метони на обалама Месиније и Гитио и Неаполи на 

Лаконији.
9
  

Критска регија 

Острво Крит, са површином од 8.278 km², спада у већа европска острва. Будући да је 

географски лоциран између Европе, Африке и Азије, овде су се мешали утицаји различитих 

народа и култура, па острво привлачи богатством својих културних садржаја. Његов положај 

између 35º и 36º северне географске ширине чини га најјужнијим острвом Европе. То је са 

туристичког становишта повољно, јер јужни положај значи и дужу инсолацију, вишу 

температуру ваздуха и морске воде те малу количину падавина (само 600-700 mm годишње). 

Сходно томе, купалишна сезона је дуга и траје и више од 6 месеци годишње.   

Слика бр. 22: Острво Крит 

 

Извор: https://www.ponte.rs/putovanja/letovanje/grcka/krit 

                                                           
9
 Драговић Р.(2017). Туристичко – географске регије света, Природно-математички факултет, Ниш 

http://pixelizam.com/najznacajnija-arheoloska-nalazista-grcke/
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 Удаљена од континената и већих острва, ова регија је временом постала “свет 

за себе” и средиште егејске културе, која је цветала између 3000. и  2200. године пре н.е. О тој 

култури много говоре археолошке ископине, као што је Миносова палата са лавиринтом у 

античком граду Кнососу. У његовој близини налазе се рушевине града Малије, насталом као 

и Кносос, у 3000. години пре наше ере, у коме је краљ Минос имао свој други дворац. На 

средини северне обале Крита налази се регионално средиште и главна лука Ираклион, пун 

старогрчких, венецијанских, али и турских споменика (од посебног је значаја Археолошки 

музеј који привлачи велику пажњу туриста). На северозападној страни острва леже Ханиа, 

други град по величини. И он је античког порекла, али су у њему сачувани много трагови 

венецијанске култре из средњевековног периода.
10

  

Слика бр. 23: Миносова палата 

   

Извор: https://pulse.rs/minojski-krit-na-ledima-bika/ 

Спорадско-Кикладска регија 

Спорадско-Кикландска регија обухвата острва Егејског архипелага који се састојо из 

више мањих целина: северни Споради, јужни Споради, Киклади, Додеканеска острва и 3 

појединачна острва Хиос, Самос и Лесбос. 

Ову острвску регију карактерише обиље старогрчких и византијских споменика те 

живописан фолклор, па је већ и због тога туристички привлачна. Поред тога, многа од 

поменутих острва, иако претежно планинска (осим уз обалу), имају добре плаже и доста 

бујну вегетацију, услед плодног вулканског тла. На овим острвима гајење винове лозе, 

производња квалитетног вина и риболов имају дугу традицију. На темељу поменутих 

особености, временом се уобличила веома комплексна туристичка понуда. 

                                                           
10 Јовичић, Д., Ивановић В. (2008). Туристичке регије света, Географски факултет, Београд. 
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Туристички афирмисана острва ове регије предводи острво Родос на коме се из године 

у годину бележи све већи промет. Одликују га добро уређене плаже, обимни и квалитетни 

туристички капацитети са пратећим забавно-рекреативним садржајма, као и бројни 

споменици. Северозападно од Родоса је острво Кос, родно место Хипократа, једно од 

најпривлачнијих грчких острва, познато по огромном античком санаторијуму. По 

квалитетним плажама истичу се острва Китнос, Серифос и Сифнос. Делос је чувен као родно 

место Аполона и Артемиса, Лесбос по античким великанима науне мисли, Аристотелу и 

Епикуру, а Самос по Питагори.
11

 

 

           Слика бр. 24: Родос                      Слика бр. 25:Самос                   Слика бр.26: Лесбос                                            

                       

Извор: https://www.filiptravel.rs/rodos        Извор:www.supernovatravel/samos                Извор:www.lesbos.com  

   

Јонска острвска регија 

 Већа и значајнија острва Јонске регије су Крф, Пакси, Лефкада, Меганси, Кефалонија, 

Итака и Закинтос. 

 Крф  

Крф је најсеверније веће острво и са површином 592 km² друго је по величини острво 

Јонске регије. Рељеф је у северном делу брдовит, у средишњем благо заталасан и у јужном 

делу низијски. 

Плаже источне обале су грађене од ситног шљунка и крупног песка, уске су и дугачке, а 

море чисто. Значајнији туристички центри, места и плаже источне обале су: Калами Нисаки, 

Барбати, Ипсос, Керкира, Канони, Месонги, Лефкими и Кавос. 

                                                           
11

 Јовичић, Д., Ивановић В. (2008). Туристичке регије света, Географски факултет,  Београд 

https://www.filiptravel.rs/rodos
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Плаже на западној обали Крфа су пешчане са чистим морем и многе су означене плавом 

заставом. Значајнији туристички центри, места и плаже западне обале су: Агиос Георгиос, 

Глифада, Агиос Гордис, Аргирадон и Агија Варвара. 

Крф је острво са богатом историјом и културно-историјским наслеђем. Град Крф 

(Керикира) је главни град острва и Јонске острвске регије.Значајније културно историјске 

знаменитости су: Касиопи кула, Јонска академија, Музеј Византије, Палата Светог Михаила и 

Ђорђа.
12

 На недалеком острвцу Видо налази се гробље српских војника.
13

  

  

Слика бр. 27: Острво Крф                                   Слика бр. 28: Јонска академија 

                                   

Извор:https://www.vivatravel.rs/destinations/grcka/krf/         Извор:https://www.krf.rs/jonska-akademija.html 

 Острвски пар Пакси и Антипакси се налази јужно од острва Крф, а одликује се 

атрактивним плажама и шумовитом обалом. Највеће место је рибарска и туритичка 

лука Гајос у којој пристају јахте, мањи туристички бродови и хидроавиони.
14

 

 

 Лефкада 

 

Лефкада је планинско острво у јонској острвској групи, са површином од скоро 

336 км четврто је острво Јонске острвске регије.  

На западној обали постоји 17 природних плажа од којих су најатрактивније: 

Скала Гиалос, Агиос Никитас, Милос, Катизма и Порто Кацики. 

                                                           
12

 Драговић Р.(2017). Туристичко – географске регије света, Природно-математички факултет, Ниш 
13

 Јовичић, Д., Ивановић В. (2008). Туристичке регије света, Географски факултет, Београд 
14

 Драговић Р.(2017). Туристичко – географске регије света, Природно-математички факултет, Ниш 
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Град Лефкада, највећи урбани центар острва има веома значајан транзитни 

положај, јер преко овог града воде магистрални правци на исток и запад острва, где се 

налазе туристичка места у којима борави највећи број туриста. 

Најзначајнији културно-историјски објекти су тврђава Мауро изграђена у 14.веку. 

Манастир Фанеронемис, Археолошки музеј и Музеј фолклора. 

 

 Кефалонија 

Кефалонија је највеће острво у Јонској регији и (површина 668 km²) и налази се између 

Лефкаде на северу и Закинтоса на југу.Од свих острва Кефалонија има највише 

изражен планински рељеф. Плаже Кефалоније су подељене на три обална појаса: 

Западни, Источни и Јужни. 

Значајнија туристичка места Кефалоније су: Аргостоли, Сами, Фискардо, Порос, 

Скала и Ликсори. 

 Итака 

Острво Итака се налази уз североисточну обалу Кефалоније. Припада групи мањих 

Јонских острва. Острво је брдовито и брежуљкасто. Најатрактивније плаже су у 

близини Ватија, главног града. Истичу се шљунчане плаже Филиатони Агиос Јоанис и 

пешчане Гидаки и Фрикес. 

 

 

 

 Закинтос  

Закинтос је најјужније веће острво регије Јонских мора и са 406 km² треће је по површини 

острво Јонске острвске регије. 

Главни и највећи град је Закинтос, саобраћајно повезан са свим туристичким местима на 

обали. На јужној обали најзначајнији туристички центар је Лаганас, познат по дугачкој 

пешчаној плажи и вечерњим забавама за младе. 

Плаже Закинтоса су међу најатрактивнијим у Јонској острвској регији. Најпознатија 

плажа је Агиос Николаос (Свети Ђорђе) у северозападном делу острва, познатија као плажа 

Навагио (бродолом), на којој се налази олупина насуканог брода Панајотис.  
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Слика бр. 29: Острво Закинтос 

 

Извор: https://balkanfun.travel/blog/sve-plaze-na-zakintosu 

Океанска главата корњача је зоогеографски симбол и туристички куриозитет Закинтоса.
15

  

Халкидичка регија 

 Халкидичка регија са својим регионалним седиштем Солуном, одликује се низом 

погодности за развој туризма.  

Полуострво Халкидики пружа изузетно добре услове за развој купалишно-

рекреативног и наутичког туризма, јер ова регија има мноштво питомих залива, увала, острва 

и острвца и релативно чисто море.
16

 

Слика бр. 30: Полуострво Халкидики 

 

Извор: https://sr.wikipedia.org/wiki/Халкидики 

 

                                                           
15

 Драговић Р.(2017). Туристичко – географске регије света, Природно-математички факултет, Ниш 
16

 Јовичић, Д., Ивановић В. (2008). Туристичке регије света, Географски факултет, Београд. 
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У јужном делу Халкидикија су три издужена полуострва: Касандра на западу, Атос на 

истоку и Ситонија или Лонгос у средини.
17

  

 Касандра је уравњено полуострво на чијим обалама се налазе бројне пешчане и ситно-

шљунчане плаже од којих су најатрактивније Гларокавос, Сани, Криопиги и Неа 

Потидеа. 

 На обалама Ситоније налазе се бројне плаже сертификоване Плавом заставом. 

На Атосу се образовала теократска република позната под именом Света Гора. У 

њеном саставу налазе се бројни православни манастири, међу којима је најатрактивнији 

српски манастир Хиландар, основан у 10.веку. Византијски цар Алексије 1198. године је 

даровао Хиладнар Стефану Немањи и Светом Сави, који су га годину дана касније обновили 

и опасали каменим зидом са кулом и конацима, а такав изглед је сачувао до данас.
18

 

Солун 

Солун је други по величини град у Грчкој, али је свакако први по улози у копненом и 

поморском саобраћају. Солун обилује и споменицима материјалне и духовне културе, 

нарочито из римског и византијског периода: Галеријусов споменик из Римског доба, црква 

Св.Богородице из 5.века, Бела кула из 15.века и др. 

 

Слика бр. 31: Солун 

 

Извор: https://mitos-travel.com/grcka/solun/ 

                                                           
17

 Драговић Р.(2017). Туристичко – географске регије света, Природно-математички факултет, Ниш 
18

 Јовичић, Д., Ивановић В. (2008). Туристичке регије света, Географски факултет, Београд. 
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На југозападној периферији Солуна налази се локалитет Зејтинлик, на коме су уређена 

гробља савезничких војника из Првог светског рата, међу којима је и Српско војничко из 

1916.године. 

На темељу привредно-трговачке улоге и културних вредности, Солун се све више 

афирмише као центар манифестационог и пословног туризма. Између осталог, овде се сваке 

године одржава велики Међународни привредни сајам Проглашење Солуна за културну 

престоницу Европе што је позитивно утицало на туристички промет овог града и Грчке у 

целини.
19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
19

 Јовичић, Д., Ивановић В. (2008). Туристичке регије света, Географски факултет, Београд 
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 II КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ГРЧКЕ 

 

3. Појам и структура привреде 

 

 

„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.“
20

 
 

 

Резултати развоја привреде се оцењују коришћењем посебних макроекономских 

категорија: друштвени производи, национални доходак, запосленост, инфлације, равнотежа 

платног биланса, слабост валуте и слично.  

 

Структуру привреде чини укупност привредних делатности у њеном саставу, које су 

настале као резултат друштвене поделе рада. То значи да је структура привреде стално 

изложена променама, тј. да је динамична. 

Традиционална структура привреде означава њену поделу на три сектора: 

1. Примарни (пољопривреда, шумарство, лов риболов); 

2. Секундарни (индустрија, производни део грађевинарства и занатство); 

3. Терцијарни (трговина, саобраћај, комуналне делатности, комуникација, 

државна управа, образовање, култура, здравство и сл.).     

Структуру привреде, уствари чине: 

 Производне делатности (пољопривреда, индустрија, грађевинарство, 

производно занатство итд.); 

 Услужне делатности (саобраћај, трговина, угоститељство, туризам, услужно 

занатство итд.). 

 

  

                                                           
20

 Божић, М. (2009). Економска политика, Правни факултет, Ниш 
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 3.1. Привредни раст и развој 
 

 

 

Привредни развој је комплексна категорија која обухвата читав спектар, у 

квантитативном смислу врло различитих друштвено-економских промена карактеристичних 

за процес континуираних трансформација привреде и друштва. Поред тога што подразумева 

раст обима националне производње у времену, односно поред садржаја који карактеришу 

комплекс привредног раста, феномен привредног развоја обухвата и сложену структуру, 

институционалне, организационе и технолошке промене привреде, које омогућавају да се 

увећана приозводња реализује и дистрибуира у оквиру националне економије и шире.  

„Треба истаћи да је појам привредног раста ужи од појма привредног развоја јер је 

раст у основи компонента развоја. Привредни раст представља процес повећања реалног 

бруто домаћег производа, произилази да се он базира на крајње симплификованом 

проучавању економске динамике и да подразумева врло ригорозна ограничења. Из саме 

дефиниције привредног раста се види да његово сагледавање не води рачуна о основама 

функционисања привреде нити о променама унутар саме структуре привреде. Отуда се 

привредни раст посматра као компонента привредног развоја.“
21

 

Са тачке гледишта привредног развоја, све се земље развијају. Наравно, неке то чине 

брже а неке спорије. Резултат тога је да постоје високо развијеније, средње развијеније и 

неразвијене односо мање развијене земље. 

„Привредни развој је друштвени процес којима се једна земља постепено удаљава од 

стања своје економске неразвијености, достижући сукцесивно све више и више нивое 

економске неразвијености. Економски развој не укључује само пораст материјалне 

прозводње, него и свих друштвено еконмских процеса промена условљених економским и 

ванекономским факторима. Економски развој треба схватити као процес у коме реални 

друштвени бруто-производ стално расте у дужем временском периоду. При томе, ако је стопа 

развоја већа, него стопа пораста становништва, онда доходак по глави становника расте. Овај 

процес развоја, нужно се заснива са низом познатих, а често и непознатих услова и 

фактора.“
22

 

 

                                                           
21

 Росић, И. (2000).Раст, структурне промене и функционисање привреде, Комино Траде, Краљево, стр. 45. 
22

 Стефановић В., Аземовић Н. (2011), Национална економија, Природно-математички факултет, Ниш 
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„Као општа дефиниција за привредни раст и развој под појмом „економски развој“ се 

подразумевају друштвено – економске промене, док се под појмом „привредни раст“ 

подразумевају промене у нивоу материјалне производње у оквиру постојећег друштвеног 

система. Привредни раст може довести до раста не само производње, него и раста трошкова и 

повећање ефеката. Показује годишњи пораст материјалне производње који је изражен 

вредносно у стопи раста друштвеног производа или националног дохотка.“
23

 

Привредни раст представља дугорочни економски и политички циљ сваке земље јер 

он омогућава реално повећавање материјалног богатства, па самим тиме и раст потрошње и 

животног стандарда уопште. 

 

 

 

3.2. Анализа привредног раста Грчке 

 

Године 1982. Грчка је постала члан Европске заједнице (касније Европске уније). У 

јануару 2002. године евро је постао званична валута земље, замењујући драхму. Грчка је 

такође члан Међународног монетарног фонда, Светске трговинске организације, 

Организације за економску сарадњу и развој и многих других светских финансијских 

организација 

Бруто домаћи производ (БДП) се односи на укупну тржишну вредност све робе и 

услуга које се годишње произведу у некој земљи. То је важан показатељ економске снаге 

земље. Реални БДП прилагођава се променама цена и стога се сматра кључним показатељем 

економског раста. У 2019. години реални БДП Грчке порастао је за око 1,87% у односу на 

претходну годину. Бруто домаћи производ (БДП) у Грчкој вредео је 209,85 милијарди 

америчких долара у 2019. години. Вредност БДП-а Грчке представља 0,18 % светске 

економије. 

 

 

 

                                                           
23

 Стефановић В., Глигоријевић Ж. (2016). Економика туризма, СВЕН, Ниш, стр.77 
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График бр 01. Кретање БДП-а Грчке у периоду од 2000 - 2019.године 

 

Извор: https://databank.worldbank.org/reports 

 

На графику су представљени подаци БДП-а од 2000. до 2019.године. Са графика се 

може закључити да је вредност БДП-а од 2000. до 2008. у порасту. Године 2008. достиже 

максимум када износи 354,46 милијарди америчких долара. Исте године је светска економска 

криза погодила САД, а убрзо се пренела и на остатак света. Од тада, БДП бележи нагли пад. 

Најмања вредност забележена је 2016. године, када је износио 195,22 милијарде америчких 

долара. Од 2017. године наступа период раста, који се наставља и у 2018.години, док је 2019. 

године забележена нешто мања вредност. 

 

БДП по глави становника (per capita) 

Израз”per capita” потиче из латинског језика и преводи се ”по глави”. По глави 

становника значи просек по особи и често се користи у статистичким подацима. Израз се 

користи са економским подацима или извештавањем, али се примењује и на скоро сваку 

другу појаву описа становништва. Овај израз се корити када се упоређује економска метрика 

са популацијом. Најчешће се употребљава када је у питању БДП по становнику и доходак по 

становника. 
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График бр 02. Кретање БДП-а per capita Грчке у периоду од 2000 - 2019.године 

 

Извор: https://databank.worldbank.org/reports 

 

Према подацима из графика БДП-а по глави становника највиши ниво је достигао 

2008. године када је износио 31.997 америчких долара. Затим бележи пад све до 2016. године 

када достиже вредност од 18.116 америчких долара. Наредне две године вредност се 

повећава, да би 2018. износио 20,324 америчких долара. Грчки БДП по становнику достигао 

је 19.582 америчких долара у децембру 2019. године, што представља благи пад у односу на 

предходну годину. 
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График бр 03. Кретање раста БДП-а Грчке у периоду од 2000 - 2019.године 

 

Извор: https://databank.worldbank.org/reports 

 

Од 2000. године Грчка је забележила висок ниво раста БДП-а изнад просека еврозоне, 

достигавши врхунац од 5,8% у 2003. и 5,7% у 2006. Наредна Велика рецесија и грчка владина 

дужничка криза, централни фокус шире европске дужничке кризе, бацили су економију у 

нагли пад, са реалним стопама смањења 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. години. У 

2011. години јавни дуг земље достигао је 356 милијарди евра (172% номиналног БДП-а). 

Након преговора о највећем реструктурирању дуга у историји са приватним сектором, 

губитком од 100 милијарди за обвезнице приватних инвеститора,  Грчка је смањила свој 

терет државног дуга на 280 милијарди евра у првом кварталу 2012.  Грчка је постигла реалну 

стопу раста БДП-а од 0,7% у 2014. години - након 6 година економског пада - али се смањила 

за 0,4% у 2015. и за 0,2% у 2016. Земља се вратила на умерене стопе раста од 1,5% у 2017. 

години и 1,9% у 2018. и 2019. години, али очекује се да ће претрпети озбиљну рецесију до 

9,5% БДП-а у 2020. години због пандемије COVID-19.  
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3.3. Анализа привредне структуре Грчке 

 

 

У привредном смислу Грчка је поморско-трговачка држава са слабо развијеном 

индустријом. Не поседује велико рудно богатство. Има мало боксита, угља, бакра, гвожђа и 

никла. Већина сировина се увози, па је индустрија сконцентрисана у лукама. Највеће луке су 

Пиреј и Солун. Заступљена је хемијска индустрија, бродоградња, прерада нафте, прехрамбена 

индустрија. У Тесалији се узгајају пшеница, кукуруз, маслине, агруми, дудови. Гаји се још и 

памук и грожђе. Баве се сточарством. Основна привредна грана је туризам који је развијен 

захваљујући дугој и разуђеној обали, повољној клими и мноштву културно-историјских 

споменика.
24

 

Грчка је 2010. године била највећи произвођач памука Европске уније (183.800 тона) и 

пистаћа (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). Као резултат уласка 

земље у Европску заједницу, већина пољопривредне инфраструктуре је надограђена и 

пољопривредна производња повећана.
25

 

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. 

Туризам је био најотпорнија делатност током рецесије, ублажавање незапослености у 

грчкој економији последњих година. Туризам је такође једно од ретких подручја високог 

инвестицијског интереса и,због своје важности може бити кључни покретач за земљу 

повратак одрживом развоју. 

Због великог броја туристичких дестинација широм земље, туризам игра пресудну 

улогу у стварању дохотка у многим својим регионима. С друге стране, то је изузетно 

сезонски сектор, услед чињенице да "Сунце и море" чине главни туристички производ земље. 

Удео туризма у бруто домаћем производу је рекордан, будући да никада раније 

износио 20%. Анализу је спровео Word Travel & Tourism Council (WTTC), који се бавио 

                                                           
24

 https://sites.google.com/site/grciagrcia/s/privreda 
25

 https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Greece#cite_note-eurostat_agriculture_2-141 
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економским и друштвеним утицајима туризма. Најзанимљивији резултати истраживања 

WTTC-а, који се тичу Грчке, су: 

 

 Раст туризма у Грчкој је значајно бржи од европског регионалног раста, који износи 

2,4%. Туризам је, са стопом раста 6,9% забележио већу стопу у односу на привредни 

раст који је забележен у Грчкој и Европској унији, а који је у просеку износи око 2%. 

 Страни туристи су 2018. године у Грчкој потрошили 18,5 милијарди евра. 

 Што се тиче долазног туризма, 66% прихода долази од страних, а 34% од домаћих 

туриста. 

 Само 6% укупних туристичких прихода у Грчкој долази од пословних путовања, док 

је 94% од одмора и туристичких обилазака.
26

 

 

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. 

 

Табела бр.2: Вертикална структура привреде у Грчкој 

 Пољопривреда Индустрија Услуге 

2019 3.65 % 15,28 % 68,07 % 

2018 3,72 % 15,27 % 68,06 % 

2017 3,7 % 15,04 % 68,67 % 

2016 3,58 % 14,86 % 68,85 % 

2015 3,8 % 14,19 % 70,37 % 

2014 3,4 % 14,15 % 70,84 % 

2013 3,21 % 14,66 % 70,83 % 

2012 3,24 % 14,33 % 70,81 % 

2011 2,95 % 13,68 % 71.23 % 

2010 2,88 % 13,83 % 71,61 % 

2009 2,8 % 15,31 % 71,3 % 

Извор: https://www.statista.com/statistics/276400/distribution-of-the-workforce-across-economic-sectors-in-greece/ 
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Ова статистика показује расподелу БДП-а по економским секторима у Грчкој од 2009. 

до 2019. године. 

Подаци о терцијарном сектору пријављени су на 2.801.400 особа у јуну 2018. Ово 

бележи пораст у односу на претходни број од 2.682.300 особа у марту 2018. 

Tуристички сектор представља и 20,6% грчког бруто домаћег производа, док је 

глобални светски просек за удео овог сектора у БДП-у око 10,4%. Ово значи да је сваки пети 

евро потрошен у Грчкој 2018, управо у туристичком сектору, који тренутно вреди око 37,5 

милијарди долара 

У 2019. години пољопривреда је допринела око 3,65 одсто БДП-у Грчке, 15,28 

процената долази из индустрије и 68,07 процената из услужног сектора.
27

  

 

 

 

 

3.4. Конкуренција и тржиште 

 

 

 Тржиште је стално сучељавање односа понуде и тражње. Понуда и тражња испољавају 

своје деловање посредством конкуренције. У том смислу конкуренција представља 

унутрашњу моторну снагу која покреће тржишни механизам. 

Конкурентски односи међу учесницима на тржишту могу бити различите природе и 

различитог утицаја. Најчешће зависе од броја и величине учесника на тржишту (купаца и 

продаваца), од веће или мање могућности појаве нових учесника на тржишту (конкурената), 

хомогености или хетерогености роба, степена еластичности понуде и тражње и сл. Заправо, 

све су то карактеристике на основу којихг се образују различите тржишне структуре и 

различита тржишна стања. 

Појам конкуренција потиче од латинске речи “concurentia”- надметање, такмичење, 

супарништво итд. Под конкуренцијом у ширем смислу речи се подразумева укупност 

продукционих односа који се изражавају разменом и прометом, те на тај начин типови 

конкуренције изражавају истовремено одређене етапе односно одређене фазе и 

карактеристике продукционих односа.  
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Под конкуренцијом у ужем смислу се подразумева низ услова за понашање и 

међусобне односе привредних субјеката у сфери размене приликом формирања тржишне 

цене. С обзиром на различитост услова и понашања формирају се три типа конкуренције: 

1. Потпуна; 

2. Непотпуна; 

3. Монополистичка конкуренција. 

 

Потпуна конкуренција подразумева неколико услова привредне структуре и понашања 

привредних субјеката при којима настаје, то су: 

 Уситњеност привредних субјеката; 

 Успостављање потуног аутоматизма на тржишту на којем се формирају цена понуде и 

цене тражње; 

 Присуство принципа рационалности у привређивању и тежња да се његова садржина 

максимизира; 

 Немогућност појединачних партнера да утичу на ниво цена, већ нужност да им се 

прилагоде својим одлукама о производњи; 

 Одсуство било каквих природних или правних препрека (монопола) за слободно 

кретање производних фактора и предмета, који се размењују на тржишту. 

 

Непотпуна конкуренција настаје у случају укидања или измене једног или већег броја 

напред наведених услова који важе код потпуне конкуренције. 

 

Потпуни монопол је негација конкуренције и предпоставља укидање свих услова који важе 

за конкуренцију, изузев присуства принципа рационалности у привређивању и тежња да се 

његова саджина максимизира.
28
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3.5. Анализа конкурентности привреде Грчке 

 

 

Извештај о глобалној конкурентности пружа годишњу процену покретача 

продуктивности и дугорочног економског раста. Извештај представља прикупљене 

информације и податке Светског економског форума (WEF-а). Извештај обухвата привреду 

141 земље која се проучава на основу 12 показатеља, a то су: институције, инфраструктура, 

усвајање технологије за информације и комуникације (ICT-Information and Communication 

Technology), макроекономска стабилност, здравље, вештине, тржиште производа, тржиште 

рада, финансијски систем, величина тржишта, пословна динамичност и иновациона 

способност. Сваки показатељ, користећи скалу од 0 до 100, показује колико је економија 

одређене земље близу идеалног стања односно ”границе“ конкурентности. 

 

 

Слика бр. 32: Анализа конкурентности привреде Грчке 

 

 Извор:http://3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 

 

 Према извештају Светског економског форума за 2019. годину, од 141 анализиране 

земље света, привреда Грчке заузима 59. место, што у односу на предходну годину 

представља пад за две позиције. Привреда Грчке у светском БДП-у учествује са 0,23 %. 
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 Грчка је према готово свим показатељима испод светског и европског просека. 

Најбоље резултате бележи у сфери људског капитала, који се изражава кроз животни век 

(просечну старост) и степен образовања становништва. 

 У погледу инфраструктуре, Грчка заузима 37. место, што има велики значај за њену 

привреду, нарочито за туризам.  

 Макроекономска стабилност Грчке још увек није на задовољавајућем нивоу, с 

обзиром да се привреда ове земље налази под утицајем страног капитала, али у последње 

време јача државни сектор, а самим тим и унутрашња улагања. 

 Према подацима о тржишту, Грчка бележи нешто боље резултате, што представља 

напредак, ако се узме у обзир да је пре скоро две године изашла из осмогодишњих 

међународних програма помоћи током којих је правила велике резове у потрошњи и подизала 

порезе да би могла да испуни критеријуме за добијање зајмова. Њена финансијска криза 

довела је до огромне стопе незапослености и великог пада привредне активности. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

III Анализа конкурентности Грчке као туристичке дестинације 

 

4. Појам дестинације 

 

Појам дестинације потиче из латинског језика (destinatio) и означава одређење, 

опредељење, намену и крајњи циљ. Новија објашњења овога појма на енглеском језику (из 

којег је преузет у све друге језике) означавају дестинацију као ”место у које ствар или особа 

иду, крај путовања”. Ова реч је широко прихваћена и ваздушном саобраћају и подразумева 

крајње одредиште путовања. С обзиром на улогу ваздушног саобраћаја у развоју туризма, 

односно у преображавању туризма у масовну појаву, појам дестинације је нашао широку 

примену и у туризму. 

Широка прихваћеност није резултирала сагласношћу око суштине значења самог 

појма дестинације у туризму. Основа за прихватање и разраду концепта туристичке 

дестинације заснива се на појму туристичког места односно “места за одмор” (resort). Под 

њим се подразумева место које привлачи велик број туриста и којем туризам даје посебне 

карактеристике тако да приход остварен од туризма има важну улогу у његовом 

функционисању. С друге стране, местима за одмор се могу сматрати градови који поседују 

значајан обим туристичких објеката или региони у оквиру којих постоји неколико 

туристичких центара као и комплекси који пружају различите рекреативне и друштвене 

саджаје на једној локацији. Оволико различите дефиниције туристичког места, односно места 

за одмор, не одражавају у потпуности сложеност односа који се успостављају у вези са 

просторним обухватом односа понуде и тражње, што је и условило увођење појма туристичке 

дестинације. 

У суштини туризма налази се жеља за туристичким кретањем ка местима 

(дестинацијама/одредиштима) која због специфичних карактеристика привлаче тражњу 

туристе. Дестинације заокупљују пажњу јер стимулишу и мотивишу кретања туриста 

представљају подручја у којима се ствара већина туристичких производа. Сходно томе, у 

дестинацијама се налази већи део укупне туристичке привреде и у њима се испољава већина 

позитивних и негативних ефеката развоја туризма. И поред сагласности о наведеним 

особеностима дестинација не остоји сагласност око суштине самога појма. 
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A.Mathieson и G.Wall под дестинацијом подразумевају место које има карактеристике 

које су познате довољном броју потенцијалних посетилаца да би оправдале њихово поимање 

као ентитета који привлачи к себи путовања независно од атрактивности других локација. Од 

посебне важности су природна и створена обележја, инфраструктурне карактеристике, 

структура привреде и својства локалног становништва дестинације.
29

 

 Дестинације могу бити дефинисане у односу на оно што нуде туристима. Према том 

критеријуму, Gunn дефинише туристичку дестинацују као географско подручје које садржи 

критичну масу развоја који задовољава потребе туриста. С друге стране, истиче да се у 

просторном смислу дестинације преклапају и међусобно утичу. На тој основи Gordon и 

Goodall истичу да свака туристичка дестинација може укључивати мозаик туристичких места 

или туристичких подручја од којих свако саджи мозаик туристичких предузећа. 

Туристичка дестинација је превасходно скуп различитих компонената које заједнчким 

деловањем обезбеђују задовољавање потреба туриста. У том смислу, туристичка дестинација 

се описује као локација скупа атрактивности и односних туристичких објеката и услуга које 

туриста или група туриста бира да посети или коју понуда одабира да промовише односно 

као подручје са различитим природним својствима, карактеристикама или атрактивностима 

које привлаче нелокалне посетиоце – туристе и излетнике. 

Постоје многи типови и нивои туристичких дестинација за које треба формулисати 

политику која одговара природи дестинације. У том смислу туристичке дестинације се 

дефинишу у формалним оквирима на основу одговарајуће политичке јурисдикције -   нација 

или земља, макрорегион (више земаља), провинција или покрајна у оквиру једне земље, град 

и веома јединствен локалитет као што је национални парк или историјско место. 

Укупно туристичко искуство о дестинацији такође укључује активност многих 

туристичких предузећа, јавних организација, посредника, итд. и развој активности и програма 

који су упућени ка специфичним функцијама. На страни понуде, дестинација може бити 

дефинисана у складу са два различита виђења:   

 Као туристичко место тј. место где су се развиле туристичке активности и где се 

потом стварају и конзумирају туристички производи; 
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 Као туристички производ, а потом као специфична понуда која укључује низ ресурса, 

активности и учесника на тој територији, као и локалну заједницу. 

Сва ова разматрања воде ка закључку да је дестинација релативно нејасан концепт, који 

не може бити унапред дефинисан једном и заувек. То је и разлог због кога разумевање 

туристичке дестинације а потом и анализа, планирање, управљање и контрола развоја 

дестинације захтевају систематски и интердисциплинарни приступ. 

Основне одреднице садржаја појма туристичке дестинације могу бити:  

 Дестинације нуде велики број прозвода, искустава и услуга под својим именом 

(брендом); 

 Дестинација је најбитнија јединица на којој се заснивају све многобројне комплексне 

димензије туризма; 

 Дестинација је основна јединица за анализу туризма; 

 Дестинација је центар развоја и понуде туристичких производа и спревођење политике 

туризма; 

 Дестинације постоје у оквиру ширих дестинације – континената, региона, земље, 

области, града, места, атракције итд.; 

 Низ производа и услуга дестинације обухвата целокупни турички ланац вредности; 

 Услуге у дестинацији пружају и јавни и приватни сектор који су у великој мери 

међузависни; 

 Дестинације су опипљиве али и неопипљиве категорије (имиџ, идентитет, карактер); 

 Често перцепције о дестинацији замагљују реалност (јефтино насупрот ексклузивном; 

безбедно насупрот опасном). 

Представљени приступи и начини дефинисања појма туристичке дестинације указују на 

разноврсност приступа. Основа за то је чињеница да је посетилац односно туриста тај који 

дефинише туристичку дестинацију. Коришћење било ког другог приступа би резултирало 

немогућношћу привлачења туриста и задовољавања њихових потреба као потрошача.
30

  

Границе туристичке дестинације треба да одреди тржиште, јер границе су резултат 

тржишне прихваћености и валоризације одређене дестинације. Дакле, појам туристичке 
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дестинације, нема у простору чврсте границе, поготово нема увек исте критеријуме по којима 

би се такве границе могле повући. 

Из наведеног следи да и величина туристичке дестинације није стриктна или уобичајена 

категорија, она може и те како варирати: то може бити читава држава па и континент 

(Аустралија), регион (Шпанске обале), острво (Исланд), град, метропола, село, бања, 

планина, језеро и тд.. По неким ауторима то може бити и појединачан смештајно-

угоститељски објекат, нпр., хотел у коме се остварује туристички промет или пак брод за 

кружно путовање који посећује неколико лука. 

Свака туристичка дестинација има одређене елементе. Roger Carter, дестинацијски 

менаџер Светске Туристичке Организације (WТО), сматра да туристичку дестинацију чини 

шест основних елемената: 

1. Атракције су сви објекти и појаве у простору које могу бити на било који начин 

привлачне за туристе. Оне су углавном примарни циљ туриста и у жижи су њиховог 

интересовања; то је оно што их привлачи и подстиче да крену на пут и посете баш ту 

дестинацију; оне су узрок и разлог доласка туриста и њиховог кретања. 

2. Погодности представљају широки спектар услуга и објеката који су, поред осталог, у 

служби боравка гостију. То су: основна инфраструктура, комуналне услуге, јавни превоз, 

путеви, смештај, угоститељство, трговина, занатство, спортски терени, водичи, бројне 

информације и др.. 

3. Доступност се огледа у туристичко-географском положају дестинације, саобраћајној 

инфраструктури, терминалима, али и у визном режиму, условима за улазак у земљу и др. 

4. Имиџ – јединствени карактер, углед и слика дестинације на тржишту је пресудна у 

привлачењу пажње потенцијалних гостију. Није довољно да дестинација располаже 

квалитетним асортиманом атракција и пратећим погодностима уколико потенцијални 

посетиоци нису свесни тога. Поред јединствености, атрактивности и знаменитости 

дестинације, важну улогу у њеном имиџу имају и квалитет животне средине и брига о њеном 

очувању, безбедност, ниво и квалитет услуга, љубазност домиционог становништва и др. У 

стварању и одржавању имиџа дестинације велику улогу имају активности маркетнига, е – 

маркетинга, брендирања, па и лобирања, и наравно – медији. Као и у другим делатностима, 
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тако и у туризму, добар имиџ је нешто што се ствара годинама, деценијама, а може се 

срушити у трену. Зато се овој осетљивој категорији мора поклањати велика и константна 

пажња, како би се из ње извукле што веће користи. 

5. Цена је важан аспект конкурентности дестинације. С обзиром на комплексност 

туристичке понуде, различити су и фактори који утичу на формирање цена на туристичком 

тржишту. 

6. Кадрови – Туризам је радно интензивна делатност. Можда ни у једној другој 

делатности значај кадрова није толико велики. И поред савремених технологија, 

резервационих и информационих система који пружају бројне услуге туристима, замењујући 

људски рад, ипак је лични контакт разних туристичких кадрова (радници у агенцији, особље 

хотела, водичи, запослени у угоститељству, трговини,…) и туриста нешто на чему се темељи 

и почива туристичка индустрија. Поред запослених који имају лични контакт са туристима, 

из чега произилазе и бројни социо-психолошки моменти, изузетно је велика улога и значај 

руководећег кадра. Школовање и развој кадрова треба усагласити са плановима и циљевима 

развоја. Потребни су стручњаци који ће разумети суштину туристичког феномена и који ће са 

теоретским знањем приступати пракси, што до сада и није био чест случај у нашим условима. 

Тако оспособљени кадрови, који ће познавати све аспекте туризма, а не само његову 

економску димензију, морају бити основ развоја туризма сваке дестинације, региона, односно 

државе. Улагање у континуирано образовање свих запослених у туризму се мора посматрати 

као инвестиција.
31

 

Слика бр. 33: Елементи туристичке дестинације

Извор: http://www.timocke.rs/turisticka-destinacija-u-funkciji-manifestacije-turistickog-fenomena/ 
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4.1. Конкурентност туристичке дестинације 

 

Конкурентност, или склоност за такмичење, присутна је на свим пољима економског, 

социјалног и политичког деловања. Ни туристичка делатност није лишена такмичарског духа, 

па потенцијални туриста може да бира између низа дестинација, а традиционалне 

дестинације више не могу рачунати на ону предност “првих покретача туристичких кретања” 

и улазе у борбу са новим дестинацијама које могу рачунати на ценовну и трошковну 

предност. У конкурентској анализи дефинише се конкурентски круг, тј. списак земаља које 

нуде исти или сличан туристички производ, а који представљају референтни оквир за 

упоређивање туристичких атрактивности. У настојању да тржишту понуде високо 

перципирани ланац вредности, дестинације покушавају да искористе компаративне и 

конкурентске предности, при чему не мора значити да се компаративне предности увек 

искористе и финансијски валоризују, односно да постану синоним за конкурентске 

предности.
32

 

Конкуренција између туристичких дестинација сматра се једним од облика испољавања 

ширег феномена – нове економске конкуренције у 21.веку. Ова врста конкуренције одржава 

природу конкуренције у оквиру свих осталих обика људских активности. Односно, 

конкурентска способност туристичке дестинације на експлицитан начин указује на ниво 

друштвено – економског развоја туристичке дестинације с посебним освртом на квалитет 

живота. Због тога, разматрање конкурентности туристичке дестинације треба да подразумева 

разумевање фактора и околности односно конкурентског контекста као и карактеристика 

развоја који је резултирао одговарајућим конкурентским околностима.
33

 

Полазећи од чињенице да доживљаји односно искуство стечени у туристичкој дестицији 

представљају кључни производ у туризму, конкуренција у туризму се превасходно 

усресређује на туристичку дестинацију. Конкуренција постоји и између производа појединих 

предузећа у области туризма (организатори путовања, хотели, транспорт и остале туристичке 

услуге), али ова врста конкуренције произилази из и зависна је од избора који чине туристи у 

односу на алтернативне туристичке дестинације. 
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Сама природа туризма, као сложене друштвено – економске активности укључује 

способности веома различитих врста и структура (друштвене, економске, културне, 

технолошке и др.). На основу тога, под конкурентношћу туристичке дестинције може се 

сматрати њена способност да повећа туристичку потрошњу, да привлачи значајно више 

туриста обезбеђујући им искуства која их задовољавају и која се памте и да истовремено то 

чини на профитабилан начин уз побољшавање благостања становника дестинације и чување 

природног блага дестинације за будуће генерације. 

Разумевање појма конкурентности туристичке дестинације подразумева упознавање са 

појмовима компаративне и конкурентске предности који у суштини одређују садржину саме 

конкурентности. Односно, да би се операционализовао и применио појам конкурентности 

туристичке дестинације потребно је, прво, размотрити основе компаративне предности а 

затим и сложеније елементе који чине појам конкурентске предности. При томе треба узети у 

обзир да одржавање конкурентности туристичке дестинације захтева систематско 

испитивање јединствености компаративне предности која обезбеђује посебну дугорочну 

привлачност од одабраних тржишних сегмената. 

Компаративне предности туристичке дестинације такође могу бити сврстане у следеће 

групе: 

 У егзогене компаративне предности спадају изворни ресурси туристичке 

дестинације: природни ресурси – које чине клима, пејзаж итд; културно – 

историјски ресурси – историја, сликарство, фолклор, археолошка налазишта, 

архитектура, уметнички радови, музеји; капитал и инвестиције као предуслов за 

раст и развој инфраструктуре и туристичке супрастуктуре. 

 У ендогене компаративне предности спадају: људски ресурси и ресурси знања – 

расположивост и стандарди за све учеснике са стране туристичке понуде и 

технолошке иновације – креирање специјалних догађаја, иновације у области 

примене информационих технологија итд.
34
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Шема бр.1. : Интегрисани модел конкурентности туристичке дестинације

 

Извор: Попеску, Ј. (2011). Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд   

 

 Основни циљ у анализи конкуренције за сваку туристичку дестинацију мора да буде 

сазнање о сопетвеном  месту и перспективама туристичке понуде којом располаже и то у 

очима потрошача. Да би се ово постигло препоручује се следећи ред потеза:  

 Идентификовање постојећих и потенцијалних конкурената; 

 Кључни конкуренти и њихове мисије, циљеви и стратегије; 

 Основне слабе и јаке тачке конкурената; 

 Организациона структура код конкурената и уочавање промена.  

Борба на туристичком тржишту је жестока. Међутим, успех не мора да се мери само 

чињеницом придобијања већег броја туриста или остваривања већег девозно побеђивања 

конкурентне туристичке дестинације, већ се могу развијати и форме сарадње са различитим 

туристичким дестинацијама, могу се правити комбиновани туристички производи различитих 

дестинација (па чак и између више земаља). Такође, специјализација туристичке дестинације 

на одређени сегмент потрошача може бити пробитачна стратегија. 
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Ако се узму у обзир глобалне размере, уочљиве су следеће тенденције у погледу 

конкурентске анализе: 

1. Конкурентска борба туристичких дестинација се изоштрава, првенствено из 

разлога тзв.супституционалне еластичности, тј.релативне сличности у домену 

атрактивног, комуникативног и рецептивног фактора. У тим оквирима запажа се 

све веће залагање бројних туристичких земаља да дефинишу неколико успешних 

дестинацијских производа и да то буду оне “звезде” на тржишту које ће тендирати 

да се поставе као жељене туристичке дестинације у свести потрошача. 

2. Појава специјализације туристичких дестинација за само одређену туристичку 

активност (алпско или нордијско скијање, масовни или ексклузивни туризам, за 

шопинг, лечење од стреса и сл.).
35

  

 

 

 

4.2. Туристички промет као показатељ конкурентности Грчке 

 

На Земљи постоје одређене просторне целине према којима се усмерава туристичка 

тражња. Под просторним целинама према којима се креће релативно највећа маса туриста, 

треба подразумевати континенте, регионе, земље или туристичка места која туристи радо 

бирају при доношењу одлуке о туристичком путовању. Показатељ којим се утврђује колики 

је укупан број туриста, као и број њихових ноћења остварен у тим подручјима назива се 

туристички промет. 

Категорија туристичког промета може се посматрати у три димензије: 

 Обим туристичког промета; 

 Динамика туристичког промета;  

 Структура туристичког промета. 
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Посматрањем све три димензије заједно може се доћи до праве слике о оствареном 

туристичком промету и његовом значају за поједина подручја, или о туристичком промету 

који је остварен у неком од смештајних капацитета, као и током одређеног периода времена.   

Туристички промет се посматра као:  

- Обим, динамика и структура оствареног броја туриста, и  

- Обим, динамика и структура остварених ноћења.  

Када се ови показатељи промета наводе, наглашава се да ли се туристички промет (обим, 

динамика и структура) изражава бројем туриста или ноћењима.  

Истовремено, поменуте дизмензије туристичког промета остварују се у укупном (тј. 

домаћем и иностраном туристичком промету, у домаћем и иностраном туристичком промету. 

Из анализе туристичког промета, као показатеља, могуће је извлачити читав низ 

квалитативних (и других) закључака, и то: 

 Достигнутом степену развоја туризма (појединог места, региона, земље или шире 

географске-просторно-туристичке целине);  

 Рaзвоју феномена туризма у одређеном временском периоду;  

 Структурним променама које се дешавају;  

 Дужини боравка туриста;  

 Поређења појединих периода са становишта успешности;  

 Поређења појединих места (са другим местима) и слична поређења;  

 Поређења снаге домаћег у односу на инострани туризам и сл.
36
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График бр. 4: Број страних туриста 

 

Извор: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 У 2009. години број страних туриста је износио 10.434.050 и наредних година бележи 

пораст са изузетком 2012. године, када је забележен мањи пад. У наредним годинама 

забележен  је раст, са  масимумом  у 2019. години када је број страних туриста износио 

25.038.498.   

График бр. 5: Број ноћења страних туриста 

 

Извор: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database  
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 На основу графика може се закључити да је број ноћења страних туриста последњих 

година у порасту, а маскималан број од 119.971.390, остварен је 2019. године. 

 

Слика бр. 34: Емитивне државе 

 

Извор: https://www.statista.com/statistics/444854/main-international-travel-markets-for-greece/ 

Ова статистика представља земље из којих навећи број туриста посећује Грчку на основу 

података о нерезидентним доласцима у 2018. Те године доласци из Немачке достигли су 

преко 4,4 милиона, сврставајући је у водеће туристичко тржиште. Уједињено Краљевство је 

такође важно тржиште за Грчку, с обзиром да број долазака туриста из Велике Британије у 

2018. години износи скоро 3.000.000. 

 

 

 

 

 

https://www.statista.com/statistics/444854/main-international-travel-markets-for-greece/
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График бр. 6: Приходи од туризма 

 

Извор: https://tool.wttc.org/ 

 График показује да, када су у питању приходи од туризма, Грчка остварује раст, све до 

2008. године, када остварује масксимум од 53.9 милијарди америчких долара. У наредним 

годинама остварени приходи се смањују, све до 2014. године, када износе 40.7 милијарди 

америчких долара. Од 2014. до 2016. године, приходи од туризма се смањују, а наредних 

година остварују раст, да би 2019. године, достигли вредност од 43.6 милијарди америчких 

долара. 
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4.3. Анализа кокурентности Грчке као туристичке дестинације на основу 

TTCI (Travel and Tourism Competitiveness Index) 

 

Анализа је представљена у извештају конкурентности путовања и туризма 2019. године. 

Извештај је заснован на најновијој статистици међународних организација и анкета 

руководилаца и представља информације и податке којe je саставио или прикупио Светски 

економски форум. 

TTCI се oбјављује сваке друге године, упоређује економије 140 земаља и “мери скуп 

фактора и политика” који омогућавају одрживи развој туристичког сектора, што доприноси 

развоју и конкурентности земље. 

Слика бр. 35: Анализа конкурентности Грчке за 2019. годину (WEF) 

 

Извор: http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019 

У извештају, Грчку је рангирана на 25. месту са укупном оценом 4,5, мерећи факторе и 

политике које омогућавају одрживи развој сектора путовања и туризма, доприносећи развоју 

и конкурентности једне земље. У односу на 2017. годину, када је објављен последњи 

извештај, Грчка је пала за једно место. 
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Слика бр. 36: Конкурентност Грчке у односу на конкурентност привреде Евроазије 

 

Извор: http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/  

 Сагледавајући привреду Евроазије, Грчка је на 15.месту са оценом 4,5. По својој 

политици путовања и туризма, Грчка је на 26. Месту. Заузима 25. позицију по критеријуму за 

природне и културне ресурсе. На 13. месту се налази када је у питању критеријум за здравље 

и хигијену. Такође заузима 13. позицију по критеријуму приоритета за путовања и туризам. 

На 32. месту се налази када је у питању међународна отвореност, на 37. месту за одрживост 

животне средине, 18. са аспекта инфраструктуре, авио-саобраћаја као и за инфраструктуру 

туристичких услуга,  49. са аспекта копнене и лучке инфраструктуре, 45. са аспекта  

природних ресурса, 21. са аспекта културних ресурса и пословних путовања. 

На основу ових података може се закључити да Грчке има предиспозиције за развој 

економије у будућности. На то указују многи параметри, који се односе у највећој мери на 

туризам, који иначе предтавља привредну основу ове земље, а судећи по овим показатељима, 

представљаће и у будућности. 
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Закључак 

 

 

 С обзиром на велики број туристичких дестинација које су данас доступне свима, 

може се закључити да Грчка дужи низ година успева да сачува своју позицију у туризму. 

Конкуренција постоји још од момента када се појавио већи број дестинација, а Грчка својим 

атрактивностима и природом појачава своју конкурентску способност. Иако се до пре само 

неколико година Грчка налазила у нимало завидној ситуацији, ипак је успела да изађе из 

највеће кризе, највећим делом захваљујући туризму. Ни данас није идеална ситуација, али је 

много боља у односу на предходне. 

Иако су туристичке инфраструктуре земље развијене, Грчка се обавезала да обезбеди 

својој земљи статус земље са туристичким одредиштима актуелним током читаве године. 

Међу осталим областима с циљем развоја убрајају се и развој туристичких летовалишта и 

насеља, објеката спортског туризма, здравственог туризма и рекреације, унапређивање старих 

лука и изградња нових, конгресни центри, производи пољопривредног туризма, религијски 

туризам, бање и морска лечилишта, гастрономски туризам, као и један широк спектар 

тематских понуда које су у вези са богатим културним и историјским наслеђем.  

Потреба за новим и резултирајућим решењима у изградњи нових објеката, система су 

неки од сектора кроз које ће туризам у Грчкој профитирати од нових технологија из 

будућности. 

Такође Грчка ради на промоцији јединствених екосистема унутар земље, од којих су 

многи заштићени Рамсарским споразумом. Ради се о јединственим дестинацијама где се 

посетиоци могу упознати са најразличитијом флором и фауном у Европи.  

 Грчка као туристичка дестинација ужива у једној великој светској кампањи 

промовисања, на различитим језицима кроз све медије. Осим тога, Грчка је свеобухватно 

представљена на свим значајнијим туристичким сајмовима, и широм света препоручена 

дестинација од стране великих туристичких агенција. 

 Досадашње истраживање показује да се развој Грчке одвија на задовољавајућим 

темпом, као и да су многе вредности када је у питању туристичка привреда у порасту. Будући 

развој Грчке зависи од многих фактора али је највероватније да ће туризам остати њена 

главна привредна грана. 
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