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УВОД 
 

Иако су појмови „туризам” и „турист“ настали још у XIX веку када управо тада 
нико није био у стању да предвиди брзи развој и сложеност туризма, наведени појмови 
су се успели одржати и до данашњих дана. У научном смислу, туризам као друштвено-
економска појава XX века, се на различите начине дефинише. Тако поједини аутори 
дефинишу туризам полазећи од тога да туризам подстиче људе на привремено 
напуштање сталног домицила, док га други аутори дефинишу као својеврсну економску 
појаву, а модернији приступ дефинисања туризма полази од тога да је туризам сложена 
друштвено-економска појава. Најбоља модерна дефиниција туризма представља 
дефиницију коју је прихватило Међународно удружење научних туристичких 
експерата-AIEST, која гласи: „Туризам је скуп односа и појава које проистичу из 
путовања и боравка странаца у једном месту, уколико то не значистално настањивање и 
уколико се не везује за обављање привредне делатности.“1Међутим, туризам би требало 
дефинисати и као привредну делатност односно као део националне економије јер се 
само тако може утврдити туризам као друштену и економску појаву модернога доба. 
Када је у питању развој туризма током XIX века, карактеристична су два основна 
правца његовог развоја, и то: 

• удруживање и развој оних који путују-туриста и 
• удруживање и развој оних који организују и брину се за прихват туриста. 
У другој половини XIX века уследио је интензивнији развој туризма, посебно 

међународног, када је општи пораст благостања у појединим државама Европе и 
Америке управо тада подстицао развој туризма. Интензиван развој међународног 
туризма забележен је шездесетих година XX века када су били изграђени велики 
хотелско-туристички капацитети у свету и када се у исто време почео развијати 
масовни туризам. Посматрана фаза развоја међународног туризма имала је тада 
негативан утицајна животну околину и на квалитет туристичких услуга, па се 
деведесетих година XX века туризам усмерио у развијање његових квалитетнијих 
облика (рекреациони, здравствени, конгресни, наутички, пословни итд.). 

Иако је по бројности туриста у већем броју држава био доминантан домаћи 
туризам, ипак са аспекта платног биланса државе међународни туризам је имао 
нарочито значење пошто је знатно утицао на укупни економски развој сваке државе.  

Чињеницу да туризам представља све значајнији фактор међународних 
политичких и економских односа показују и следећи подаци. Од краја осамдесетих 
година XX века, туристички промет се повећавао по просечној годишњој стопи од 
4,3%, достижући износ од 625 милиона туриста у 1998. години. Светска туристичка 
организација процењује да ће у 2020. години учешће у међународном туризму узети 
око 1,6 милијарди људи. 

Претходно наведено говори о туризму као динамичкој категорији из чега 
проистиче да се туризам налази у непрестаном развоју и прогресији. Због тога је 

                                                           
1 Јовичић, Ж., Јовичић, Д., Ивановић, В., (2005): Основе туризма – Интегрално-феноменолошки приступ, 
Туристичка штампа, Београд, стр. 11. 
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потребно анализирати факторе који утичу на њега, као и економске утицаје туризма 
које на развој привреде (директни, индирекни и мултипликативни). 

Полазећи од напред изнесених констатација, основни циљ истраживања у мастер 
раду је: Експликација релевантних методолошко-теоријских аспеката квантификације 
економских ефеката развоја туризма. 

Основне хипотезе од којих се полази у истраживању су: 

1. компетентна квантификација макроекономских ефекта развоја туризма у 
Великој Британији могућа је искључиво под претпоставком да су анализом обухваћена 
сва три нивоа утицаја (директни плус индиректни плус мултипливани утицаји), 

2. постоји позитивна корелација између развоја туризма и привредног развоја 
Велике Британије (увећања БДП-а, укупне запослености, укупног извоза). 

Први део мастер рада носи назив Туризам као развојни феномен у коме ће 
туризам бити приказан као једна од најзначајнијих друштвено-економских појава која 
изазива многоструке ефекте у привреди и друштву. У овом делу ће бити речи о туризму 
као водећој делатности XXI века, глобализацији и мега-трендовима у туризму, утицају 
глобализацијских процеса на светска туристичка кретања, као и о основним обележјима 
туризма као привредне делатности. 

Други део рада посвећен је карактеристикама развоја туризма у свету. Најпре 
ћемо сагледати регионалну структуру туристичког промета, затим учешће најважнијих 
емитивних и рецептивних држава, као и перспективе развоја туризма  у свету. 

У трећем делу мастер рада чини се покушај успостављања узрочно-последичних 
односа између развоја туризма у Великој Британији и његових економских ефеката. Све 
те економске ефекте смо поделили на директне, индиректне и мултипликативне. Под 
директним економским ефектима подразумевамо утицај развоја туризма на национални 
доходак, друштвени производ, запосленост, платни биланс, делатности туристичке 
привреде и на инвестиције. То значи да ћемо у овом делу рада користити статистичку 
грађу из Велике Британије како бисмо доказали тезу да постоји позитивна корелација 
између развоја туризма и њиховог економског напредовања (увећања БДП-а, укупне 
запослености, укупног извоза, инвестиција).  
 Индиректни економски ефекти подразумевају утицај развоја туризма на остале 
привредне делатности, у првом реду на индустрију, грађевинарство и пољопривреду. 
Опредељење за поменуте три привредне делатности условљено је чињеницом да су оне 
значајно заступљене у Великој Британији и да је у њима ангажован велики проценат 
радно способног становништва.   
 Мултиликативни економски ефекти развоја туризма анализиране државе 
резултат су потрошње страних туриста у њој и они посматрају економске ефекте 
трансфера дела националног дохотка из иностранства у Велику Британију.  Овде ћемо 
сагледати утицаје туризма на привредну динамику Велике Британије, јер приходи од 
страних туриста, који представљају допунску потрошњу у привреди ове државе, имају 
подстичући карактер на друге привредне делатности. 
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I ТУРИЗАМ КАО РАЗВОЈНИ ФЕНОМЕН 

1. Дефинисање туризма као водеће делатности XXI века 
 

Научно-технички прогрес, развој транспортних средстава, повећање нивоа 
културе и нивоа стандарда условили су разне промене у друштвеним кретањима, 
утичући тиме и на развој туризма. С обзиром на просечне годишње стопе раста, које 
бележи у другој половини прошлог века, туризам представља привредну делатност, 
која бележи континуирани раст. Значај туризма се огледа и у његовој уској повезаности 
са низом делатности, као што су: саобраћај, култура, здравство, политика, итд. 

Аутори имају различита гледишта на развој туризма у будућности. Неки аутори 
дају доста песимистичка, односно оптимистичка предвиђања развоја туризма у 
наредном периоду. Ипак, сви се слажу у својим прогнозама, да туризам у будућности 
зависи од развоја граничних подручја. Величина и структура становништва, економски 
потенцијал, технолошке иновације, политичка и културна кретања представљају 
најчешће наведене факторе од којих зависе правци развоја туризма у наредном 
периоду. "Будућност туризма завиће ће у већој мери од фактора изван овог феномена, 
него од фактора у њему самоме.“2 С обзиром да постоје различита мишљења аутора о 
кључним факторима развоја туризма у будућности, у којима сваки из свог угла 
предвиђа могући развој ситуације, овде наводим становишта Coopera који издваја 
следеће факторе, од којих зависи развој туризма:  

•  ограничења раста тржишта; 
•  квалитет, обнова дестинације и диференцијација; 
•  одговорни или социјални маркетинг; 
•  промена политичких структура; 
•  промена дистрибуције у туризму (кретање развоја нарочито од севера према 

југу).3 
Занимљив сценарио о кретању туризма у будућности презентује и Поон.У свом 

раду наводи животни циклус туризма, почев од средине прошлог века, до његовог 
могућег развоја у будућности. У циклусу описује карактеристике туризма историјски 
гледано, почев од различитости старог туризма, којег је карактерисао масовни туризам, 
до новог туризма, којег карактеришу нови услови садржани у измењеним захтевима и 
очекивањима туриста и њиховог начина понашања. На основу наведеног, аутор сликом 
животног циклуса туризма приказује следеће промене: 

 Нови потрошачи. Према истраживањима, нови потрошачи су више 
софистицирани, у правцу еколошке одговорности, тежећи искуству и квалитету живота 
више него одмору на сунцу. У најкраћем, тржиште је много више диференцирано него 
што је то био случај двадесет година раније, а самим тим представља изазов за 
истраживаче маркетинг стратегија, који теже стандардизацији; 

 Нове технологије. Начин пословања уопште поставља акценат на предностима 
технологије, која може наћи примену и у туризму. Технологија се развијала већом 

                                                           
2 Вуконић, Б., (2002): Rethinking of Educations and Training for Tourism, GraduateSchool of Economics & 
Business, Загреб, стр. 496. 
3 Cooper, C., (1993): Tourism: Principles and Practice, London, str. 256. 
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динамиком од развоја туристичког тржишта, што је резултирало могућношћу 
прецизнијег опредељивања туриста, односно њиховог избора дестинације или услуга, 
без помоћи туроператера и уз минимизацију ризика; 

 Границе развоја. Трећи фактор развоја представља чињеница, да се повећавањем 
броја ограничења на свим секторима помаже очувању околине. Ради се на 
организовању одређених норми и мера за туристичке услуге, тако да оне које укључују 
велико коришћење енергије и нарушавају околину, нису више прихватљиве. У складу 
са наведеним, корпорације и владе су дошле до закључка, да негативни утицаји развоја 
буду пажљиво испраћени у стратегијама наредних деценија; 

 Нова глобална пракса. Према слици 1 – животни циклус туризма, нове промене, 
економска скала и крива искуства нису више применљиве за све аспекте туризма. 
Аутор износи мишљење, да нову организацију карактерише флексибилност мера, која 
се огледа у разноликости и специјализацији, прилагодљивости система и иновацијама. 

 
Слика 1: Животни циклус туризма у периоду од 1945. до 2020. године 

 

 
Извор: Poon, A., (1993): Tourism, Tehnology and Competetive Strategies. Wallingford: CAB 

International, стр. 12. 
 
Наравно, мора се узети у обзир и процес глобализације, који није приказан на 

претходној слици. Mules предвиђа два могућа сценарија глобализације у будућности. 
По једном, на страни тражње брзи раст међународног туризма у многим државама 
представља истраживање, које захтијева одређивање димензија економских утицаја на 
туризам. По другом сценарију, на страни понуде пораст глобалног бизнис размишљања 
довешће до остварења доходака организација у туристичкој привреди (на пример: 
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хотели, авио-компаније, итд.), све до грађана (акционара), чак и у државама, које нису 
туристичке дестинације.4 
 

2. Утицај глобализацијских процеса на светска туристичка кретања 

 
Крај XX и почетак XXI века резултирали су интензивним развојем производних 

снага, што директно утиче на побољшање животног стандарда. Наведена појава 
директно је подстакла промене у понашању, па и у структури туристичке тражње у 
поређењу с ранијим раздобљем. Побољшани животни стандард одразио се, између 
осталог, на омасовљење туристичких кретања, али и на пораст потрошње туриста, па 
тиме и прихода који се остварује од туризма.  

Спроведеним истраживањем, оствареним анкетирањем експерата, дошло се до 
закључка да су пре свега промене на страни туристичке тражње подстицале настанак 
глобализацијских процеса, при чему се појављује нужност за интернационализацијом 
носилаца туристичких активности како би се нашли што квалитетнији одговори на 
нарасле захтеве у туристичкој тражњи (слика 2.). 

 
Слика 2. Фактори глобализационих процеса у туризму 

 

 
Извор:Павлић, И., (2004), Сувремене тенденције у развоју свјетског туризма и глобализацијски процеси, 

Прегледни чланак, "Наше море" 51(5-6)/2004, Дубровник, стр. 215. 
 

Савремена туристичка тражња је под директним утицајем свих оних промена 
што се данас одвијају на туристичком тржишту. Данашњи су туристи искусни путници. 
Њихово повећано искуство, флексибилност, прилагодљивост и независност генеришу 

                                                           
4 Faulkner, B., Moscardo, G., Laws, E., (2001): Tourism in the Twenthy-First Century: Reflections on 
Experience. London, New York, стр. 313 

promene turističke tražnje
52%

promene turističke ponude
5%

podjenako i promene
turističke tražnje i ponude
43%
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тражњу усмерену према бољем квалитету уз посебни нагласак на елемент "вредност за 
новац".5 

Глобализацијски процеси су значајно утицали на промену друштвених односа, и 
то се пре свега огледа у сфери рада. Напредак на подручју слободног времена, уз 
образовање, здравствени статус, те информације и комуникације, у последње време 
постају генератори развоја у развијеним државама.   

На основу спроведеног истраживања највећи број експерата (70%) сматра да је 
животни стандард врло важан елемент у  туристичкој тражњи, затим  промене система  
вредности оцењене су врло важнима у 55 % случајева, па  афирмисање нових потреба и 
успостављање новог  животног обрасца. Животни стил је оцењен као неважни елеменат 
(слика 3). 

 
Слика 3.Оцена елемената туристичке тражње који су подстицали настанак 

глобализацијских процеса 

 
Извор: Павлић, И., (2004), Сувремене тенденције у развоју свјетског туризма и глобализацијски процеси, 

Прегледни чланак, "Наше море" 51(5-6)/2004, Дубровник, стр. 216. 
 

Може се закључити да се истраживања о променама и очекивањима у скорој 
туристичкој будућности, морају се темељити на анализи и испитивању промена у 
животном стандарду туриста, животном обрасцу савременог човека, анализи потреба 
које проистичу из одређеног  животног раздобља и на испитивању промена у систему 
вредности.  

Многи аутори узроке за промене савременог туризма виде у изменама 
вредносног система јер би то утицало на успостављање новог животног обрасца. Из 
наведеног односа произлазе нове, сасвим другачије туристичке потребе и нови облици 
туризма који се развијају да би се задовољиле новонастале потребе. Дошло је до 
афирмације таквих животних потреба које су у потпуности измениле индустријски 
модел туризма. Стављен је нагласак на његову индивидуализацију у складу с новим 

                                                           
5Human resources development, employment and globalization in the hotel, catering and tour sector, 
International labour organization, Geneva, 2001, стр. 17 
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животним обрасцем који се мењао, између осталога, и под утицајем глобализацијских 
процеса.  

Ако је доминантни животни образац савременог индустријског друштва у 
великој мери формирао масовни туризам конзумеристичког типа, реално је очекивати 
да ће се с променом темељног животног обрасца у постиндустријском, 
информацијском, цивилном и глобалном друштву - створити услови за нову перцепцију 
туристичкога развоја. Одрживи развој у перцепцији "новог животног обрасца" не мери 
се параметрима економског раста, дохотком, бројем туриста и новчаним приходима 
или расходима итд., него економијом ресурса, нарочито природних ресурса, тј. 
смањењем физичког обима ресурса који се користе у развојном процесу, а тиме и 
смањењем степена загађености околине.6 

Нове туристичке потребе захтевају прилагођавање туристичке понуде захтевима 
туристичке тражње. Помирити те супротности, које су истовремено производ 
глобалног друштва, није могуће без активног приступа промени досадашње туристичке 
политике. Све наведено утицало је на појаву да у малом временском раздобљу, од 
Другог светског рата до данас, туризам постане глобални феномен, на шта упућује 
велики број учесника који се укључују у светске туристичке токове. 
 

3. Мега-трендови и глобализација туризма 
 
XXI век представља велику непознаницу, на једној и изазов, на другој страни, за 

све области и подручја људског деловања. Резултат таквог става лежи у њиховој 
динамици, која је посебно истакнута у другој половини прошлог века. Нови миленијум 
носи са собом велики број различитих питања, која би у области туризма гласила: који 
облици туризма ће интересовати туристе? Који облици туризма су преферентни у 
односу на друге облике? Да ли има места за нове туристичке просторе на земљи? Да ли 
ће поједини геопростори запостављени у XX веку представљати центар интересовања у 
XXI веку? Да ли ће туристички простори будућности бити Сахара, Антарктик, врхови 
планина, дубине мора и океана, или свемирска пространства? Свако од наведених 
питања носи собом изазов XXI века, који тражи одговоре. 

Различити аутори у својим делима наводе предвиђања мега-трендова, који ће 
имати примат у туристичким кретањима у будућности. Најобухватније предвиђање даје 
WTO, наравно узимајући у обзир предвиђања других аутора, која више или мање 
одступају од наведеног. Из сегмента понуде WTO истиче се пет мега-трендова:7 

•  Еко-туризам. Еко-туризам се од једне безначајне базе "еколошки и социјално 
одговорног путовања" проширио на "путовања са природном компонентом". Еко-
туризам у најширем смислу нуди, како развојне шансе, тако и могућности да се 
финансирају заштићене зоне. Он захтева диференцијацију на мале сегменте са 
специјалним интересовањима и на велики обим оних, који одмор на плажи повезују са 
једнодневном посетом природних резервата, као делом њихових доживљаја на 
годишњем одмору и забаве; 
                                                           
6 А. Дулчић, Л. Петрић, Управљање развојем туризма, Мате, Загреб, 2001, стр. 30. 
7 http://world-tourism.org 

http://world-tourism.org/
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•  Културни туризам. Овде WTO диференцира избор између малих тржишних 
ниша са специјалним интересовањем и велике групе које, посету културним 
споменицима укључује у свој програм одмора, који иначе има другачије тежиште; 

• Тематски туризам. Представља туризам, који је усмерен на веома специфична 
интересовања и представља један релативно малисегмент. Специјална интересовања 
имају предности, али и друге аспекте, као што су клима или локација. Фокусиран на 
три велика "Е" – Entertainment, Excitement, Education (Забава, Узбуђење, Образовање) – 
тематски туризам може деловати као катализатор развоја; 

•  Авантуристички туризам. Овај облик туризма представља малу, али растућу 
тржишну нишу. С обзиром на околности, да је готово сваки кутак земље испитан, овај 
сегмент преферира интересовањем за истраживањем врхова планина, дубине мора, 
Антарктика и свемира. Тако се на пример, око два милиона туриста возило 
подморницама; 

•  Крстарења. Главна карактеристика огледа се у томе, што је пружена 
могућност, да се у кратком времену много тога види ("time poor – money rich"). Наиме, 
такву карактеристику нема ни један други начин путовања, као што то нуде крстарења.  

Другу половину XX века битно карактерише информатичка револуција. Развој 
компјутерске технологије, у циљу што ефикаснијег пријема и обраде информација, те 
њиховог што бржег преношења, затим развој технологије у разним областима, посебно 
транспорту, сигурност великог броја светских дестинација, као и побољшање нивоа 
образовања и културе уопште, одредиле су свет називом "глобално село". Из тог 
разлога, кретање до најудаљенијих дестинација, или путовање до различитих 
континената, не представља велики проблем. 

Модификација старих и стварање нових захтева туриста, за још "невиђеним" 
дестинацијама, говоре у прилог тези, да се и подручје туризма налази у глобализацији. 
Путовање са једног на други крај света више не представља проблем туризма. Тако 
например, туристима је сасвим нормално, да доручкују у Паризу, вечерају у Њујорку, а 
наредни дан проведу у Токију. Кретање планетом и уопште величина планете, у 
данашњим условима научно-техничког прогреса, одговарају величини неког 
мегаполиса. Путовање различитим пределима света, за просечног туристу, представља 
кретање периферијом свог града, коју први пут посећује. 

Можда необично звучи појам глобализације у туризму јер је он прикладнији за 
подручје трговине и индустрије. Међутим, са порастом туристичких кретања која све 
више попримају глобална обележја, појављују се све интензивније концентрације 
субјеката које учествују на туристичком тржишту како би се могло одговорити 
повећаним захтевима туристичке тражње. Иако је већу протеклом раздобљу 
туристичкога развоја настао у међународном туризму велики број концентрисаних 
предузећа, може се закључити да је глобализација у туризму појава новијег датума, 
позната као мегатренд савременог туристичког тржишта. Глобализацијска функција 
туризма не проистиче само из чињенице да је он савремени феномен, често 
поистовећен с тренутно водећом светском индустријом, него јој је узрочник све већа 
брзина размене економских и осталих утицаја између туриста и локалних заједница. 

На страни туристичке тражње дошло је до промена у структури туристичких 
потреба, које тако излазе из оквира индустријског туристичког модела и обликују 
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туризам у складу с новим животним обрасцем и с новим вредностима насталим под 
утицајем глобализације. С друге стране, носиоци туристичких активности, услед тога, 
посежу за различитим облицима интеграције, и то у једнородним или различитим 
привредним активностима. Конкуренција на туристичком тржишту, у последње време, 
постаје све оштрија - не само међу земљама једне регије него и међу регијама на 
светском, глобалном нивоу. За туристе се бори све већи број постојећих, али и нових 
дестинација. Пре отежана могућност супституције избора дестинације унутар једне 
регије, прераста у могућност супституције избора дестинације друге светске регије, и 
то без обзира на њену удаљеност. Промене изазване глобализацијским процесима 
директно захватају носиоце пословних активности унутар туристичког сектора. 

 
 
 

4. Карактеристике туризма као привредне делатности 

4.1. Хетерогеност структуре туризма 
 
Хетерогеност туризма је, сигурно, једна од његових изражених особина. 

Примењујући теорију система (системски приступ) можемо рећи да је туризам један 
сложени систем, састављен из већег броја подсистема. У суштини, туризам чини читав 
низ привредних, али и непривредних делатности и активности. Основу туристичке 
привредне делатности чине: 

- угоститељство;  
- саобраћај;  
- туристичке и путничке агенције 
- трговина на мало; 
- занатство и  
- разне комуналне делатности 
У непривредне делатности посебно треба укључити активности следећих 

институција:  
- музеја;  
- галерија;  
- друштвених туристичких организација;  
- разних удружења и сл.8 

Као што је и уочљиво, сваки од подсистема туризма може се, опет,  посматрати 
као сложени систем идаље рашчлањивати на своје делове - подсистеме. Тако, на 
пример, угоститељство као подсистем туризма је, такође, сложен систем који има два 
подсистема- хотелијерство и ресторатерство. И саобраћај има већи број подсистема 
(друмски, железнички, ваздушни...), који се такође, могу даље рашчлањивати на  
подсистеме - на пример, друмски саобраћај, који обухваћа подсистем јавног друмског  
превоза (аутобуски превоз) и саобраћај за властите потребе (приватним аутомобилом) 

                                                           
8 Добре, Р., (2005), Основе туризма, Висока школа за туристички менаџмент, Шибеник, стр. 29. 
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или ваздушни саобраћај, који обухвата подсистеме редовног ваздушног саобраћаја и 
подсистем тзв. "чартер" (ванредног) авио-превоза. 

Битно је разумети да туристичке потребе, као потребе за смештајем, исхраном, 
забавом, разонодом и сл.), не задовољава само једна, већ читав низ привредних и 
непривредних делатности и активности, како је претходно истакнуто. Отуда, туризам 
није самостална и издвојена привредна делатност (као нпр. грађевинарство или 
пољопривреда), већ основу савременог развоја туризма сваке државе чине споменути 
агрегати, при  чему свака конкретна анализа (анализа подсистема међусобно и у односу 
на систем туризма) даје могућност за квантитативне и квалитативне оцене о његовој 
развијености. Наиме, уобичајено је констатовати да смештај, исхрана и превоз чине 
основу развоја туризма, тј. да се ради о основним туристичким услугама (пружају их 
угоститељство и саобраћај као подсистем туристичког система). Међутим, развој 
туризма се не може поистовети са развојем угоститељства и саобраћаја.  

Наиме, потребно је у туристички систем укључити и тзв. допунске туристичке 
услуге (забава, разонода, спорт, рекреација). Посматрајући структуру туристичке 
потрошње код држава које су успешне у погледу развоја туризма може се утврдити да 
се из године у годину повећавају издаци за допунске услуге (квалитетни елементи 
смештаја, исхране и превоза се подразумевају). 

Такође, битно је истаћи да се услуге у делатностима које чине сложену 
структуру туризма не пружају само туристима, већ и другим субјектима (путницима, 
домицилном становништву и сл.). Када се разматра сложена структура туризма и 
учешће појединих делатности у задовољавању потреба, мисли се на онај део услуга 
који се пружа домаћим и страним туристима. То другим речима значи да би ове 
делатности постојале и без развоја туризма, што не важи, на пример, за туристичке 
агенције које услуге пружају само туристима. Разлог њиховог постојања би се изгубио 
уколико не би постојао развој туризма. 
 
 

4.2.Сезонски карактер туристичког пословања 
 

Сезоналност у пословању је веома изражена у туризму. И док је она, на пример, 
у пољопривреди и грађевинарству резултат техничко-технолошких услова производње, 
у туризму је она резултат доминантне концентрације туристичке тражње у одређеном 
временском раздобљу током године. Познато је да туристичка тражња дуги низ година 
има уобичајене токове: према топлим морима, планинским центрима и великим 
градовима (што је заједно повезано транзитним кретањима). 

Главни ток туристичке тражње је према топлим морима, посебно ка 
медитеранском басену. Посматрајући раздобље од годину дана (365 дана), највећи део 
туристичке тражње своја путовања предузима у раздобљу летњих месеци (јун-
септембар-120 дана) или у тзв."пуној" или "главној" туристичкој сезони. На подручју 
Медитерана, доминантан део туристичког промета (број туриста и број ноћења) 
остварује се у главној туристичкој сезони (55%-75%). У мањем обиму, промет се 
остварује и у предсезони (април-мај) и у пост сезони (октобар). 
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Они које се усмеравају према планинским центрима показују израженију 
сезоналност у раздобљу летњих месеци (јун-септембар), али и зимских месеци 
(децембар-јануар).  

 
 

Слика 4.Усмеравање туристичке тражње 

 
Извор: Добре, Р., (2005), Основе туризма, Висока школа за туристички менаџмент, Шибеник, стр. 31 

 
Градови се најчешће посећују због "шопинга", појединих манифестација, 

културно-историјског наслеђа и сл. Они су посебно атрактивни у раздобљу пролећних 
(април-мај) и јесењих месеци (септембар-октобар); то су тзв.предсезона и пост сезона. 
Може се закључити да код великих градских центара сезона није тако изражена. 

Сезонску усмереност туристичких токова прати један од највећих проблема у 
пословању у туристичкој делатности. Поставља се, наиме, питање како повећати степен 
искоришћености капацитета угоститељских, саобраћајних и других објеката, односно 
како их искористити и у раздобљу смањене концентрације туристичке тражње. То је 
посебно значајно у приморском туризму, на пример у медитеранским државама које 
имају значајну сезонску концентрацију у летњим месецима (од априла до септембра). 

Наиме, ови капацитети у туризму, ако се посматра раздобље од годину дана, 
нису довољно искоришћени што утиче на (не)остваривање резултата тих предузећа 
(профит), а тиме и прихода сваког члана радног колектива. Отварају се и други 
проблеми. У сезони се ради и суботом и недељом или преко празника и сл. Наведено 
захтева посебну организацију посла  као и потребу да се у том раздобљу запошљавају 
сезонски радници (рад по уговору и без заснивања сталног радног односа). Често су ови 
радници нижих квалификација, што има негативне последице на укупни квалитет 
пружене услуге.  

Наведени проблеми су изузетно компликовани и специфични. Њиховим 
решавањем баве се владе појединих држава, као и разни субјекти на страни туристичке 
понуде, тј. хотелијери, саобраћајна предузећа, путничке агенције и други. Тако, владе 
појединих држава прописују различито време школских празника, што представља 
значајни фактор смањивања сезонске концентрације тражње (тзв. десезонирање 
тражње). Исто тако, хотелска предузећа, па врло често и читава туристичка места 
(туристичке дестинације), настоје да овај проблем реше обогаћивањем садржаја 
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боравка (затворени базени са топлом водом, спортске дворане, конгресни центри, разне 
забавне манифестације и сл.). Хотел који има грејање, базен са топлом морском водом, 
покривен тениски терен и слично може рачунати на продужену сезону и у тзв. 
предсезони (пролећни месеци) и пост сезони (јесењи месеци).  

Степен искоришћености капацитета, на пример, једног хотела, саобраћајног 
средства (аутобус, авион и сл.) повећава се и кроз стимулативну (повољну) политику 
цена. Тако, уз релативно ниже цене за раздобље предсезоне и раздобље пост сезоне, 
хотелијер, уз поменуте садржаје, може привући одређени број туриста. То могу бити 
различити сегменти туристичке тражње: пензионери, млади, учесници конгреса, 
спортистисл. То су мање, хомогеније групе туриста, сврстане у сегменте по неком 
обележју, на пример: полу, годинама старости, приходима, мотивима итд. Адекватна 
политика цена праћена и одговарајућим инструментима пропагандом може се 
извршити значајно стимулисање тражње и повећање степена искоришћености 
капацитета.  

 
 

4.3.Непроизводни карактер рада у туризму 
 

Да би се објаснила специфичност туристичке делатности која се састоји у 
непроизводности рада, потребно је дефинисати тј. одредити разлику између 
производног и непроизводног рада. Тако, производни људски рад је онај из којег, као 
резултат, произлази материјализовани производ или материјална услуга, а 
непроизводни људски рад је онај из којег произлази лична услуга. Имајући ово у виду, 
могуће је оцењивати да ли је једна делатност производна или није. Примера ради, 
материјализовани производ били би аутомобил, ципеле, одећа или материјална услуга, 
као што је превоз производа у робном промету, па би онда делатности које их 
производе биле производне. Везано за ове примере, производне делатности су: 
аутомобилска индустрија, индустрија обуће, текстилна индустрија, робни промет. Ако 
се као резултат јавља лична услуга, на пример: исхрана, смештај, услужно занатство, 
услуге путничке агенције, финансијске, банкарске и друге услуге, онда су то 
непроизводне делатности.  

При дефинисању хетерогене структуре туристичке делатности констатовали смо 
да је туризам сложени систем, тј. скуп разних привредних и непривредних делатности 
које све заједно суделују у подмиривању потреба туриста, па због сложености туризма 
као делатности није једноставно одређивање карактера рада у овој делатности. Да би се 
ово прецизно утврдило, потребно је утврдити карактер рада у свим делатностима које 
га чине сложеним системом. 

Угоститељство је саставни део и релативно најважнији део туризма. Оно 
задовољава потребу туриста за смештајем, исхраном и пићем. Основно питање које 
треба поставити у оцени карактера рада јесте да ли је резултат људског рада у овој 
делатности материјални производ или услуга. Може се рећи да је резултат рада у 
угоститељству лична услуга, осим у делу припремања хране и точења пића. Наиме, 
овде се као резултат људског рада јавља материјализовани производ (нпр. од сировина 



16 
 

се спрема један оброк, то може бити ручак, или се од више пића прави нови напитак -
коктел).  

Саобраћај задовољава потребе туриста за превозом, али помоћу ове делатности 
транспортују се и одређени производи који ће бити предмет потрошње у туризму. Ако 
се има у виду путнички саобраћај (нпр. ваздушни, железнички, друмски), онда се у 
целини ради о личној услузи (пружање услуга превоза), па се ова делатност третира као 
непроизводна. Трговина је непроизводна делатност, осим у делу где се врши припрема, 
паковање и сортирање производа. 

Туристичке (односно путничке) агенције у целини представљају делатност која 
је непроизводног карактера, јер оне пружају личну услугу туристима. То исто важи и за 
све друге делатности, као што су: комунална (снабдевање водом, електричном 
енергијом), ПТТ услуге, здравствене установе, музеји, галерије и сл.  

Занатство је, такође, непроизводна делатност, тј. пружа услуге, осим онај његов 
део који се назива производно занатство (нпр. производња сувенира, којом се баве 
занатлије). Према томе, сумирајући, можемо закључити да је туризам привредна, али 
највећим својим делом непроизводна делатност.  

Када би се дефинисао производ који туриста као расположив налази у некој 
земљи, регији или туристичком месту, онда би то била лична услуга у преко 2/3 
случајева. Остатак су материјални производи којисе купују као сувенири, храна и пиће 
које се троши, као и други производи за свакодневне потребе. 

 
 

4.4.Еластичност туристичке тражње 
 
Једна од изражених обележја туристичке тражње је њена еластичност. Она може 

бити посматрана у зависности од економских и неекономских чиниоца. Задржавајући 
пажњу на економским  чиниоцима, може се констатовати да еластичност може бити 
примарна и секундарна. У првом случају ради се о осетљивости  према 
дохотку(односно ценама, девизном курсу), а у другом случају - о променљивости 
туристичке тражње према променама у понуди. 

Ако се има у виду доходовна еластичност, онда се иста може посматрати преко 
коефицијента еластичности (издатака за туристичка путовања). Наиме, будући да 
допунске потребе имају релативно виши коефицијент еластичности (промена у дохотку 
за највише 1% изазива бржи пораст издатака за туристичка путовања), а како се међу 
њима налазе и туристичке потребе, онда се може казати да је тај коефицент изнад 1,0. 
Нека новија истраживања, која су утврђивала степен међузависности између 
националног дохотка пер цапита и издатака за туристичка путовања код познатих 
емитивних земаља, осим што су утврдила изузетно висок степен корелације (слагања) 
између ових величина,  потврдила су и релативно бржи раст издатака за туристичка 
путовања од раста националног дохотка.  

Издаци за туристичка путовања, такође се могу проматрати у овисности од 
промјена у особној потрошњи. Наиме, коефицент еластичности показује да и на овом 
пољу постоји висок степен корелације (између издатака за путовања у иностранство и 
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висине личне потрошње), као и релативно бржи раст туристичке од личне 
потрошњестановништва.  

Сигурно да се у овом контексту мора имати у виду и чињеница о томе да 
туристичке потребе релативно тешко достижу тачку сатурације, тј. потпуног 
задовољења, јер се, као што је раније истакнуто, увек може посетити ново туристичко 
подручје, нова дестинација, користити нови облик смештаја или други вид превоза и сл. 
Међутим, исто тако, код оцењивања еластичности туристичке тражње треба водити 
рачуна и о још неким релевантним моментима који ову генералну оцену еластичности 
могу модификовати. У првом случају ради се о чињеници да се коефицијент 
еластичности утврђен за државу у целини не мора поклапати са коефицијентом 
еластичности који имају одговарајуће приходовне групе становништва. Наиме, постоји 
релативна граница између раста прихода и издатака намиењених задовољењу 
туристичких потреба. Речје, у основи, о томеда се с растом прихода знатно брже 
повећавају и издаци за туристичка путовања, али само до одређене границе, тј. до 
одређеног нивоа дохотка. После тога, због релативно мање конкурентности међу 
потребама на вишем нивоу дохотка (однос егзистенцијалних и допунских потреба), 
релативне сатурације туристичких потреба, као и третирања туристичке потребе као 
неопходне, интензитет раста коефицијента је мањи него код ниже приходне групе. 
Наведено упућује на диференцирано просматрање еластичности туристичке тражње у 
смислу препознавања  припадности сегмената тражње одређеној приходовној групи.  

С друге стране, треба бити свестан и чињенице о фази коњунктурног циклуса за 
који се утврђује коефицијент еластичности. Рецесијска кретања, која се огледају у паду 
привредне активности, повећаној незапослености и сл. утичу да коефицијент 
еластичности посматрамо и као негативну конотацију. Као што је утврђена позитивна 
конотација коефицијента еластичности издатака за туристичка путовања с растом 
прихода, тако исто, али још већег интензитета, постоји и његова негативна конотација у 
време рецесивних кретања. Поред тога, ова реакција тражње има и својеврсни 
одложени карактер, тј. њена реакција често се не подудара са коњунктурним циклусом. 
Тако, посебно они у нижим и средњим приходовним групама, могу у фази рецесије 
повећавати издатке за туристичка путовања, или их смањивати у фази успона. Овај 
својеврсни парадокс, који је резултат кашњења реакције тражње резултат је бројних  
фактора, економских и психолошких, а објективно је у већој или мањој мери увек 
присутан на туристичком тржишту.  

Такође, туристичка тражња осетљива је и на промене цена туристичких услуга. 
Оне, као један од изузетно значајних елемената у одређивању потрошачких 
преференција, представљају средство конкурентске борбе рецептивних држава које 
посебно добијају на значају у условима инфлаторних кретања, будући да туристичка 
тражња због пораста цена туристичких услуга релативно повећава своје издатке. При 
томе, потребно је имати у виду да је ова осетљивост тражње везана како за мотив 
путовања, тако исто и за врсту услуге код којих се врши корекција цена. Тако, пословна 
путовања, у начелу, имају изражену ценовну еластичност. Постоје и други облици 
еластичности туристичке тражње: 

-  Еластичност тражње везана за редукцију цена свих елемената трошкова 
пута, као и осталих елемената (смештај, исхрана и сл.), где се сугерише диференцирано 
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посматрање сваког појединачног елемента, јер је различит и њихов утицај на тражњу, 
као и могућност диференцирања цена авио-тарифа у зависности од временског 
критеријума;  

-  Конкурентска еластичност између појединих видова превоза, јер редукција 
(или повећање) цена авио-тарифа у првом случају упућује туристичку потражњу на 
остале видове превоза где су трошкови (тарифе) релативно нижи (без обзира на брзину 
превоза); 

-  Интерна еластичност, која значи опредељивање туристичке тражње на 
основи различитих класа превоза и различитих тарифа у сваком конкретном виду 
превоза (посебно су значајне и тзв. промоционе тарифе које се мењају из године у 
годину);  

-  Ценовна еластичност везана за постојећи доходак којим располажу носиоци 
туристичких потреба, што практично значи да се ради о доходовној еластичности која 
онима са релативно вишим животним стандардом омогућава пребацивање са других 
видова на авио-превоз (као скупљи). Тако, на пример, редукција цена у авио-превозу 
преко Атлантика од мањег је значаја за Американце (виши доходак у просеку) него за 
Британце;  

-  Субституционална еластичност која подлогу има такође у повећавању (или  
смањењу) цена према одређеним дестинацијама, што може бити фактор преливања 
тражње с једне на другу дестинацију. Најчешће је реч о придобијању тражње за 
одређене "скупе" дестинације, путем редукције цена.9 

Осим о примарне, постоји и секундарна еластичност туристичке тражње која 
одражава повратни утицај туристичке понуде на тражњу. Неосетљивост која може бити 
мања или већа, означава утицај бројних елемената на страни понуде који условљавају 
секундарну еластичност туристичке тражње.  

Удаљеност може бити значајан фактор осетљивости (резистентности). Мерећи је 
трошковима пута и временом потребним за путовање, јасно је да постоје дестинације 
које се с овог становишта преферирају, за разлику од других које су мање 
интересантне. Увођење млазних авиона 60-их година прошлог века, као и  широко 
трупних у 70-им годинама, значајно је омасовило туристичка путовања.  Снижавање 
трошкова превоза и времена путовања такође су били снажан стимуланс за 
предузимање нових туристичких путовања. Овом логиком могли бисмо ићи шире у 
анализу сваког чиниоца туристичке понуде (природни услови за боравак и сл.), па чак и 
у детаљну анализу сваког чиниоца појединачно и дошли би до констатације да се 
резистентност смањује што су ови чиниоци прилагодљивији туристичкој тражњи и 
обрнуто. То није ништа друго до секундарна еластичност тражње. 

 

4.5.Нееластичност туристичке понуде 
 

Сложеност туристичке потребе која се код свакеиндивидуалне јединице 
туристичке тражње исказује као потреба за одређеном комбинацијом основних и 
допунских услуга (смештај, исхрана, превоз, забава, разонода и сл.), мора бити 
                                                           
9Добре, Р., (2005), Основе туризма, Висока школа за туристички менаџмент, Шибеник, стр. 36-37. 
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задовољена комплексном туристичком понудом која подразумева временско и 
просторно синхронизовање атрактивних, комуникативних и рецептивних фактора. У 
том смислу ситуација на другим тржиштима далеко је једноставнија, јер се тражи 
управо она роба и услуга коју произвођач нуди, а не комплексна услуга, тј. више 
различитих међусобно повезаних услуга.  

Поред споменуте хетерогености, туристичку понуду карактерише и релативнана 
променљивост атрактивних фактора (па и у дужем временском раздобљу), као и 
релативно високи фиксни трошкови како комуникативних, тако и рецептивних 
фактора. Ова чињеница доприноси и релативно споријем обртању новчаних 
средстава,па то има реперкусије на смањивање интересаприватног капитала да 
снажније инвестира у овој области и из ње извлачи одговарајући профит, посебно ако 
туристички развој није подржан и читавим низом мера економске политике државе.  

Такође, потребно је подсетити да је закономерна појава на туристичком 
тржишту да се оно мења од тржишта продавача до тржишта купаца. Како тржиште 
купаца имамо онда када је интензитет тражње смањен, тј.у раздобљу предсезоне и пост 
сезоне, оправдано се може поставити питање на који начин запослити расположиве 
капацитете, с обзиром на то да нема преорјентације производње. Наведено ствара 
потребу уважавања концепције граничних трошковакао основе која у неким 
случајевима може бити добро решење за постављање политике цена (тј. њеног 
диференцирања), и на тој основи остварења флексибилности у односу на промене 
тражње. Иначе, сви претходно споменути елементи опредељују нееластичност 
туристичке понуде. 

Поред споменуте примарне еластичности, постоји и секундарна еластичност 
када се туристичка понуда разним побољшањима, реконструкцијама и новом градњом 
прилагођава туристичкој тражњи, односно утиче на њу. 
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II КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У СВЕТУ 

1. Карактеристике развоја туризма у свету 
 

Међународни туризам остварује континуирани раст. Анализа његова кретања у 
раздобљу од 1950. до 2002. године показује да се број међународних долазака повећао 
више од 28 пута, док су приходи од међународног туризма порасли чак нешто више од 
220 пута. За наведено раздобље просечна годишња стопа промене раста броја долазака 
је износила 6,64 %, а прихода 10,92 %.  

 
Табела 1 - Међународни доласци туриста и остварени приход од туризма у 

свету у периоду од 1950. до 2002. године 

Година Доласци туриста 
у милионима 

Просечна 
стопа у % 

Приход у 
милијардама 

УСД 

Просечна 
стопа 

промене у 
% 

1950.-1960. 25,2 - 69,3 10,65 2,1 - 6,9 12,63 

1961.-1965. 75,3 - 112,9 8,44 7,3 - 11,6 9,71 

1966.-1970. 119,9 - 165,8 6,70 13,3 - 17,9 6,12 

1971.-1975. 165,8 - 222,3 6,04 20,9 - 40,7 14,26 

1976.-1980. 228,9 - 285,9 4,55 44,4 - 103,1 18,35 

1981.-1985. 287,1 - 327,2 2,65 107,5 - 118,1 1,90 

1986.-1990 338,9 - 458,2 6,22 143,5 - 268,9 13,38 

1991.-1995. 463,9 - 565,5 4,04 277,6 - 405,1 7,85 

1996.-1998. 595,5 - 625,2 1,58 435,6 - 444,7 0,69 

1999.-2002. 650,5 - 714,6 2,38 453,4 - 460,2 0,37 

1950.-2002. 25,2 - 714,6 6,64 2,1 - 460,2 10,92 
Извор: Светска туристичка организација (www.unwto.com) 

 
Највећа стопа промене за анализирано раздобље од пет деценија забележена је у 

времену од 1960. до 1965. године. Тада се нагло омасовљује туризам стварањем 
прихватљивих услова путовања. Новонастали „повољни" услови посебно привлаче 
туристе нижих платежних способности - оних који дотад из објективних разлога нису 
могли бити учесници туристичких токова. Са друге стране, најмања стопа раста броја 
туриста је забележена од 1980. до 1985. године.  Наведено указује на успорену 
динамику раста међународне туристичке тражње, и то од осамдесетих година прошлога 
века до данас. У последњем од посматраних раздобља стопа раста је нешто мања, уз 
напомену да су узете четири године, па износи 2,38 % пораста долазака и 0,37 % 
пораста прихода. Ако се проматра посљедње петогодишње раздобље, просечна стопа 
пораста долазака ту износи 2,71 % и прихода 0,69 %.  

Анализом се могу уочити разлике у динамици финансијског и физичког раста 
међународног туризма. Посматрајући и кретање просечне стопе пораста оствареног 
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прихода од туристичке потрошње, може се уочити да је у неким раздобљима (од 1975. 
до 1995.) настала велика разлика између стопе раста броја туриста и прихода од 
туризма. Један од могућих разлога за такве разлике је и примена различитих 
методологија у праћењу и евидентирању физичког и финанцијског промета. Само се 
део међународнога путничког промета исказао као туристички, док се остварени 
приход евидентирао као туристички без обзира на врсту путника.Раст цена и промена 
међувалутних односа утицала јена динамику промена стопа међународних туристичких 
прихода. Ако не би дошло до даљње просторне редистрибуције туристичке тражње, 
постојећа понуда неће бити у стању апсорбовати даљи пораст тражње по наведеној 
стопи раста.  

 
Слика 5. Економски раст и међународни туристички доласци у периоду од 1975. до 

2005. године 

 
Извор:Светска Туристичка Организација (www.unwto.org) 

 
На претходном графику приказан је економски раст и међународни туристички 

доласци у периоду од 1975. до 2005. године. Ако пажјливо анализирамо графикон, 
видећемо да се туризам развијао брже од светске економије и животног стадарда 
становништва у свету. Фактори који су утицали на његов раст су: бржи развој степена 
урбанизације и моторизације, и велико ангажовање државе и крупног капитала у 
познатим туристичким државама да се брже развија туристичка привреда у свим 
доменима. Када су у питању фактори ванекономске природе, може се рећи да су 
најинтензивније деловали на међународни туризам 1968. године када је забележена 
блажа стагнација, првенствено због ратних сукоба на подручју Средњег Истока (1967. 
године). 

Иако се у будућности може очекивати само позитиван развој међународног 
туризма, треба истаћи да почетак XXI века и није био повољан период када је развој 
светског туризма у питању. Деловање бројних ванекономских фактора, као што су 

http://www.unwto.org/
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међународни тероризам, епидемије и природне катастрофе, допринело је стварању 
неповољног окружења за привредне субјекту у туризму. 

Због терористичких напада на САД, од 11. септембра па све до краја 2001. 
године, међународни туристички промет смањен је за 8,6%. Стагнација је присутна 
закључно са 2003. годином, да би се у 2004. и 2005. години у највећој мери 
компензирало негативно дејство поменутих фактора. (Слика 6.) 

 
Слика 6. Међународни туристички промет у периоду од 1995. до 2012. године 

 
Извор: Светска Туристичка Организација (www.unwto.org) 

 
Глобална финансијска криза, која је наступила у другој половини 2008. године 

довела је до стагнације у туристичкој привреди. Овакве негативне тенденције 
настављене су у току 2009. године. До глобалне економске кризе дошло је због тога 
што су економски најразвијеније земље света, које уједно и представљају највеће 
изворе потрошње у међународном туризму, погођене економском рецесијом. Према 
информацијама Светске туристичке организације негативни резултати забележени су 
на скоро свим дестинацијама и у свим секторима туристичке привреде. Пад 
туристичког промета у 2009. години износио је 3,8% на глобалном нивоу. На подручју 
Европе међународни туристички промет је у првој половини године опао за 10%, а 
водеће медитеранске земље Шпанија, Италија и Грчка оствариле су изразито негативне 
резултате. На смањење туристичке тражње, утицало је нагло опадање прихода 
становништва као и све већа незапосленост, што је довело до одређених промена у 
начину понашања туриста. Порасла је тражња за јефтинијим и ближим дестинацијама 
(што  је довело до пораста домаћег туризма), скраћује се дужина боравка на 
дестинацији, и све је више туриста који се опредељују за одседање у јефтинијим 
смештајним капацитетима. У току 2010. године остварено је повећање туристичког 

http://www.unwto.org/
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промета на глобалном нивоу за 6,5%, 2011. године 4,7%, а 2012. године 3,8%. У 
периоду од 2005. до 2011. године, међународни туристички промет се повећавао по 
просечној стопи раста од 3,5%.10 

 
 
 

2. Регионална дистрибуција међународног туристичког промета 
 
У циљу сагледавања динамике развоја међународног туризма у свету, са 

становишта улоге појединих регија, дат је преглед учешћа регија у међународном 
туристичком промету за карактеристичне године у периоду од 1950. до 1997. године. 
Овај преглед недвосмислено потврђује претходне оцене о великим променама које су 
забележене у светском међународном туризму у другој половини прошлог века, када су 
у питању промене регионалне структуре. 

Од 1950. до 1965. године запажена је стална тенденција смањења улоге регије 
Америке, а посебно Северне Америке, и повећања улоге Европе. То је условило да се 
учешће Америке у 1965.години у поређењу с 1950. годином смањи за 9,0% у светском 
туристичком промету и чак за 21,5% у приходима. Истовремено, Европа је у истом 
раздобљу повећала своје учешће за 7,5% у броју туриста односно за 19,9% у расподели 
прихода. Код осталих регија у овом раздобљу запажа се повећање улоге Источне Азије 
и Пацифика (0,8% односно 2,2%) и Средњег истока (1,3% односно 0,9%). Благо 
повећање учешћа забележено је и у регији Јужне Азије (повећање од 0,2 односно 0,3%).  

Раздобље од 1965. до 1980. године показује изразитије смањење улоге Европе, 
посебно кад јеу питању туристички промет (мање учешће за 8,3% у 1980. у односу на 
1965. годину) и у мањој мери кад се посматрају приходи (смањење учешћа за 1,7%). 
Настављена је тенденција смањења улоге Америке кад је реч о приходима (за 4,9%), 
иако је благо повећано учешће ове регије у светском туристичком промету (за 0,8%). 
Као што се види, у случају Северне Америке смањење улоге је евидентно. 
Истовремено, благо је повећана улога Јужне Америке и Карипског подручја.Супротно 
тенденцији смањења улоге два споменута, још увек доминантне регије (Европа и 
Америка), ово раздобље се представља знатно бржим развојем тзв.новијих туристичких 
регија, што се посебно односи на Источну Азију и Пацифик (повећање учешћа за 5,8% 
у туристичком промету и 4,6% у приходима). Ово се односи, иако у знатно мањој мери, 
и на Африку, Средњи исток и Јужну Азију. Одлучујући фактор, који је условио бржи 
развој туризма у споменутим регијама, везан је за велики продор ваздушног саобраћаја 
у међународни туризам, који је омогућио да се брже савладавају велике раздаљине уз 
релативно повољне цене превоза. Ово су добро искористили и познати организатори 
путовања који су формирали квалитетне програме путовања за земље ових регија уз 
конкурентне цене услуга. На ово су свакако повољно деловале и ефикасне мере које су 
у овом раздобљу предузимале земље споменутих регија да би, кроз квалитетну 
туристичку понуду и повољне цене туристичких услуга, што боље искористиле 
неспорне туристичке атрактивности с којима располажу. Предности и атрактивности 
                                                           
10www.unwto.com 
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ових регија, а пре свега Источне Азије и Пацифика, долазиће све више до изражаја у 
наредним годинама.  

 
Табела 2 - Учешће појединих регија у светском туризму у периоду од 1950. до 1997. 

године 

Регија 
1950 1965 1980 1997 

Т П Т П Т П Т П 
Африка 2,1 4,2 1,3 2,4 2,6 2,6 3,8 2,1 
Америка 29,6 50,5 20,6 29 21,4 24,1 19,4 27,2 
Кариби     2,4 3,3 2,5 3,2 

Ц. Америка     0,5 0,5 0,5 0,4 
С. Америка 24,6 3,18 16,8 18,8 16,5 16,9 13,8 20,5 
Ј. Америка     2 3,4 2,6 3,1 

Источна Азија и 
Пацифик 

0,7 1,4 1,5 3,6 7,3 8,2 14,4 17,6 

Североисточна 
Азија     3,6 3,7 7,9 8,6 

Југоисточна 
Азија 

    2,9 3 5 5,8 

Аустралија и Н. 
Зеланд 

    0,5 1,1 1 2,6 

Остали     0,3 0,4 0,5 0,6 
Европа 66,6 42,1 74,2 62 65,8 60,3 59,2 50 

Централна и 
Источна Европа 

    12,6 3,3 13 5,9 

Северна Европа     6,2 10,6 6,6 7,9 
Јужна Европа     21,2 18,6 17,2 15,9 

Западна Европа     25 26,4 20,2 17,5 
Источни 

Медитеран 
    0,8 1,4 2,2 2,8 

Средњи Исток 0,8 1,5 2,1 2,4 2,1 3,3 2,4 2,1 
Јужна Азија 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,5 0,8 1 

Извор: Светска туристичка организација (www.unwto.com) 
 

Раздобље од 1980. до 1997. године означава наставак смањења улоге Европе(за 
6,6% у туристичком промету и 10,1% у приходима и заустављање смањења значаја 
Америке (благ пораст учешћа у расподели прихода за 3,1% и релативно мало смањење 
учешћа у туристичком промету за 2,0%). Запажа се стагнација у развоју туризма 
Африке, Средњег истока и Јужне Азије. Супротно претходним тенденцијама, запажено 
је изузетно велико повећање улоге Источне Азије и Пацифика. Као што се види, ова је 
регија са 7,3% учешћа у расподели туристичког промета у 1980. години дошла на 14,4% 
у 1997. години, односно са 8,2% у расподели прихода на 17,6%. У оквиру ове регије, 
посебно је забележен динамичан раст у случају Североисточне Азије (Кина, Кина с 
Хонг Конгом, Јапан и Тајван) и Југоисточне Азије (Тајланд, Сингапур, Индонезија, 

http://www.unwto.com/
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Малезија и др.). Као што је већ истакнуто, улога ове регије била би још већа да није, у 
1997. години, почела економска криза која је већ крајем 1999. године савладана.  

У расподели међународног туризма, у свету, доминантно место заузимају три 
главне регије, и то: Европа, Америка и подручје Источне Азије и Пацифика.  Ове три 
регије су у 1999.години апсорбовале 93,1% од укупног светског туристичког промета 
односно 93,1% од укупних прихода реализованих у међународном туризму. Ове регије 
су у 1950.години имале још веће учешће с 97,6% у броју туриста и 96,1% у расподели 
прихода.  

Европска регија у оквиру светског туризма, у 1999.години, заузима супериорно 
прво место са 58,7% учешћа у туристичком промету и 52,0% у реализованим 
приходима. Ова регија била је још супериорнија у 1950.години, кад је у питању светски 
туристички промет, са 67,0% учешћа, док је тада било неповољнија у расподели 
прихода с учешћем од 42,4%.  

Друга по значају је регија Америке с учешћем од 19,3% у туристичком промету 
и 27,4% у приходима од светског туризма у 1999. години. Њена улога у 1950.години 
била је знатно већа с учешћем од 29,6% у туристичком промету односно 50,5% у 
расподели прихода. Како статистика WТО-а ову регију обухвата целовито, сматра се да 
је у аналитичком смислу потребно одвојено посматрати регију Северне Америке од 
регије која обухвата Централну и Јужну Америку и Карипско подручје. У овом случају 
види се да је у 1999. години регија Северне Америке (САД, Канада и Мексико) 
апсорбовала 13,2% од светског туристичког промета односно 20,1% прихода. Њено 
учешће у 1950. години било је знатно повољније (24,6% у туристичком промету и чак 
31,8% у приходима). Истовремено, регија Централне и Јужне Америке и Карипског 
подручја у 1999.години је уприходила 6,1% од светског туристичког промета односно 
7,3% прихода од светског туризма. У 1950. години ова је регија учествовала са 5,0% у 
туристичком промету и 18,7% у приходима.  

Регија Источне Азије и Пацифика сада заузима изузетно важно место у 
међународном туризму с 14,3% учешћа у туристичком промету и 15,4% у расподели 
прихода. Ово учешће би било још веће да на ово није деловала озбиљна економска 
криза у регији у 1997. и 1998. години из које се, највећим делом, изашло у последњим 
месецима 1999. године. Ово је тренутно успорило изузетно динамичан развој 
иностраног туризма ове регије. У 1950. години ова регија је имала скромно учешће у 
светском туризму са 0,7% учешћа у туристичком промету и 1,4% у расподели светских 
прихода у међународном туризму.  

Значи, код посматрања динамике регионалног учешћа међународног туризма у 
свету од 1950. године до годиле су се битне промене. Оне се првенствено односе на 
значајније смањење улоге регије Северне Америке односно смањење улоге Централне 
и Јужне Америке и Карипског подручја кад су у питању приходи од туризма, уз 
истовремено изразито повећање улоге Источне Азије и Пацифика. Европа је углавном 
успела сачувати своје доминантно место, уз релативно мање смањење учешћа у 
расподели туристичког промета, али уз истовремено повећање свог учешћа у расподели 
прихода од светског туризма.  
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Кад су у питању остале туристичке регије, онда се види да је њихово учешће 
изузетно скромно.У том погледу ситуација се није значајније изменила у обухваћеном 
49-годишњем раздобљу. 

Регија Африке је у 1999.години учествовала са 4,2% у туристичком промету и 
2,3% у приходима. У 1950. години ова је регија учествовала с 2,1% у броју туриста и 
4,2% у приходима. Значи, повећано је учешће у туристичком промету а смањено 
учешће у расподели прихода. 

Регија Средњег истока учествовала је с 2,7% у туристичком промету и 2,0% у 
приходима у 1999. години. Њено учешће у 1950.години било је знатно мање (0,8% 
односно 1,5%).  

На крају, регија Јужне Азије учествовала је 1999.године са свега 0,8% у 
туристичком промету и 1,0% у расподели прихода. Њено учешће је било безначајно и 
1950.године (0,2% односно 0,3%).  

 
Табела 3 - Међународни туристички промет у свету по континентима/регијама 

 2000 2005 2010 2011 

 
у 

милионима 
учешће 
(у %) у милионима учешће 

(у %) у милионима учешће 
(у %) у милионима учешће 

(у %) 
Европа 385 57.12 440.7 55.16 474.8 50.51 504 51.27 
Азија и 

Пацифик 110.1 16.34 153.6 19.22 204.4 21.74 217 22.08 

Америка 128.2 19.02 133.3 16.68 150.7 16.03 156.6 15.93 
Северна 
Америка 91.5 13.58 89.9 11.25 99.2 10.55 101.7 10.35 

Кариби 17.1 2.54 18.8 2.35 20 2.13 20.8 2.12 
Централн
а Америка 4.3 0.64 6.3 0.79 7.9 0.84 8.3 0.84 

Јужна 
Америка 15.3 2.27 18.3 2.29 23.6 2.51 25.8 2.62 

Африка 26.2 3.89 34.8 4.36 49.7 5.29 50.2 5.11 
Средњи 
Исток 24.1 3.58 36.3 4.54 60.3 6.41 55.4 5.64 

Укупно 674 100.00 799 100.00 940 100.00 983 100.00 
Извор:http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights12enhr_1.pdf 

  
Посматрајући табелу 3 може се закључити да је у период од 2000. до 2011. 

године дошло до одређених промена у учешћу појединих регија у туристичком 
промету. У овом периоду удео Европе у туристичком промету се смањио од 57,12% на 
51,27%, а смањење удела у промету је забележено и у Северној Америци (са 13,58%  на 
10,35%) као и на Карибима (са 2,54% на 2,12%). У истом периоду константан пораст 
учешћа у туристичком промету бележе Азија и Пацифик (са 16,34% на 22,08%)  и 
Централна Америка (0,64% на 0,84%).  

 
 
 
 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights12enhr_1.pdf
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Слика 7. Регионална дистрибуција међународног туристичког промета(у 
милионима туриста) у 2012. години 

 

 
Извор: Светска Туристичка Организација (www.unwto.org) 

 
У 2012.години највећи удео у међународним туристичким доласцима остварила 

је Европа  са 51,7% (534,8 милиона туриста), затим следе Источна Азија и Пацифик са 
22,5% (232,9 милиона туриста) и Америка са 15,7% (162,1 милиона туриста). Средњи 
Исток је остварио удео од 5,1% (52,6 милиона туриста), а Африка 5,1% (52,3 милиона 
туриста). 

 

3. Најважније рецептивне државе у међународном туризму 
 
За сагледавање глобалних карактеристика развоја међународног туризма у свету 

важно је утврдити улогу појединих земаља. Ово се односи, како на њихову улогу у 
расподели прихода, тако и на најважније изворе тражње, тј. њихов иницијативни 
карактер. У циљу сагледавања улоге важнијих туристичких држава у расподели 
прихода од међународног туризма (без прихода од међународног саобраћаја) за 
раздобље од 1980. до 1998. године неопходно је извршити анализу података датих у 
Табели 4.   

На основу датог прегледа могу се извући следећи закључци:  
Обухваћене туристичке државе имају доминантан утицај на развој међународног 

туризма у свету. Њихово учешће у расподели укупних прихода од међународног 
туризма износило је 84,5% у 1998. години односно 79,6% у 1980. години. Значи, у 
посматраних 18 година, значај ове групе држава се повећао, тако да је у 1998.години 
њихово учешће било за 4,9% веће него у 1980. години. Ово је првенствено условљено 
изузетно динамичним развојем иностраног туризма држава које су имале скромно 
учешће у међународном туризму. То се првенствено односи на следеће државе, које су 
у обухваћеном, 18-годишњем раздобљу, имале и изузетно високе просечне годишње 
стопе раста: Русију, Пољску (20,7%), Турску (19,7%), Кину (18,9%), Индонезију 
(18,4%), Чешку, Републику Кореју (16,4%), Аргентину (16,5%), Малезију (15,2%), 
Аустралију (12,9%) и Тајланд (11,7%). Поред ових држава, динамичнији развој у 
односу на светски просек (8,3% просечни годишњи раст) имале су и следеће државе, ко- 

Evropa, 
51.7%  
534.8 

miliona 
Azija i 

Pacifik, 
22.5%  
232.9 

miliona 

Amerika, 
15.7%  
162.1 

miliona 

Afrika, 5.1%  
52.3 miliona 

Srednji 
Istok, 5.1%     

52.6 miliona 

http://www.unwto.org/
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Табела 4 -Приход од међународног туризма које су оствариле најважније 
рецептивне државе  

Држава 1980 1998 

Просечна 
годишња 

стопа 
раста у % 

 У милионима 
УСД 

Ранг 
листа 

% 
учешћа 

У милионима 
УСД 

Ранг 
листа 

% 
учешћа 

 

САД 10,058 1 9,5 74,240 1 16,7 10,7 

Италија 8,213 2 7,8 30,427 2 6,8 7,6 

Француска 8,235 3 7,8 29,700 3 6,7 7,4 

Шпанија 6,968 4 6,6 29,585 4 6,7 8,4 

В. Британија 6,893 5 6,5 21,295 5 4,8 6,5 

Немачка 6,566 6 6,2 16,840 6 3,8 5,4 

Кина 555 36 0,5 12,500 7 2,8 18,9 

Аустрија 6,442 7 6,1 12,164 8 2,7 3,6 

Канада 2,284 10 2,2 9,133 9 2,1 8 

Аустралија 967 24 0,9 8,575 10 1,9 12,9 

Пољска 282 51 0,3 8,400 11 1,9 20,7 

Турска 327 46 0,3 8,300 12 1,9 19,7 

Швајцарска 3,149 9 3 8,208 13 1,8 5,5 

Мексико 5,393 8 5,1 7,850 14 1,8 2,2 

Хонг Конг 1,317 19 1,3 7,114 15 1,6 9,9 

Русија    7,107 16 1,6  

Сингапур 1,433 16 1,4 6,501 17 1,5 9,3 

Тајланд 867 27 0,8 6,392 18 1,4 11,7 

Холандија 1,668 15 1,6 5,749 19 1,3 7,1 

Кореја 369 41 0,4 5,700 20 1,3 16,4 

Белгија 1,81 12 1,7 5,375 21 1,2 6,2 

Аргентина 345 43 0,3 5,363 22 1,2 16,5 

Индонезија 246 56 0,2 5,138 23 1,2 18,4 

Португал 1,147 21 1,1 4,772 24 1,1 8,3 

Јапан 644 32 0,6 4,154 25 0,9 10,9 

Грчка 1,734 14 1,6 3,925 26 0,9 4,6 

Египат 808 28 0,8 3,838 27 0,9 9 

Шведска 962 25 0,6 3,755 28 0,8 7,9 

Данска 1,337 18 1,3 3,627 29 0,8 5,7 

Чешка    3,509 30 0,8  

Малезија 265 52 0,3 3,369 31 0,8 15,2 

Макао  23  3,300 32 0,7  

Тајван 888 20 0,9 3,231 33 0,7 7,4 

Индија 1,150 37 1,1 3,168 34 0,7 6,1 

Ирска 472  0,5 3,159 35 0,7 11,1 

Остале земље 21,504  20,4 69,278  15,5 6,3 

УКУПНО 105,198  100 444,741  100 8,3 

Извор: Светска туристичка организација (www.unwto.com) 
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је су и 1980. године имале важну улогу у расподели прихода у светском туризму: САД, 
Ирска, Јапан, Хонг Конг, Сингапур, Египат и Шпанија. Остале обухваћене државе 
имале су спорију динамикураста у односу на светски просек. То се првенствено односи 
на традиционално развијене туристичке државе као што су: Аустрија, Мексико, Велика 
Британија, Грчка, Немачка, Италија, Француска, Белгија, Холандија, Швајцарска и 
скандинавске државе. 

Уочене тенденције у развоју туризма појединих држава усклађене су и с 
истакнутим променама регионалне структуре међународног туризма. То се првенствено 
односи на изузетну експанзију туризма Источне Азије и Пацифика. Одступање у 
погледу тенденција промена регионалне структуре, кад је у питању Европа, запажа се у 
великој експанзији иностраног туризма Русије, Пољске, Турске и Чешке. 

 У расподели прихода издвајају се четири државе (САД, Италија, Француска и 
Шпанија) са учешћем од 36,9% у 1998. и 31,7% у 1980. години. Њихово учешће је 
повећано за 5,2% и то првенствено захваљујући улози САД. Ако се споменутој групи 
прикључе још четири државе (Велика Британија, Немачка, Кина и Аустрија), онда се 
види да је споменутих осам држава у 1998.као и у 1980. години суделовало с 51,0% у 
расподели укупних прихода. При овоме, запажа се значајно повећање улоге САД и 
Кине, уз истовремено смањење улоге осталих шест држава. Кад је у питању редослед 
држава на ранг листи остварених прихода, у обухваћеном 18-годишњем раздобљу, онда 
је највећа промена на више забележена код следећих држава: Русије, Пољске, Кине, 
Турске, Републике Кореје, Чешке, Аустралије, Тајланда, Индонезије, Аргентине и 
Малезије. Истовремено, највећи пад на ранг листи забележен је код следећих држава: 
Мексика, Швајцарске, Белгије, Грчке, Данске, Индије и Тајвана.  

 
Табела 5 -Десет водећих рецептивних држава у свету рангираних према 

приходима од међународног туризма 

 
Ред. 
бр. 

 
Држава 

Приходи од међународног промета 
(у милијардама $) Приходи од међународног промета (у %) 

2000 2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011 

1 САД 82.4 81.8 103.5 116.3 17.24 12.06 11.17 11.29 
2 Шпанија 30 48 52.5 59.9 6.28 7.08 5.66 5.82 
3 Француска 33 44 46.6 53.8 6.90 6.49 5.03 5.22 
4 Италија 27.5 35.4 38.8 43 5.75 5.22 4.19 4.17 
5 Кина 16.2 29.3 45.8 48.5 3.39 4.32 4.94 4.71 
6 Немачка 18.7 29.2 34.7 38.8 3.91 4.31 3.74 3.77 

7 Велика 
Британија 21.9 30.7 32.4 35.9 4.58 4.53 3.50 3.49 

8 Аустралија 9.3 16.8 29.8 31.4 1.95 2.48 3.21 3.05 
9 Турска 7.6 18.2   1.59 2.68   
10 Аустрија 9.8 16.1   2.05 2.37   

Извор:http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom10_3_en.pdf и 
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights12enhr_1.pdf 

 
У периоду од 2000. до 2011. године приходи од међународног туризма се у десет 

водећих држава константно повећавају. Водеће четири рецептивне државе (САД, 

http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom10_3_en.pdf
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights12enhr_1.pdf
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Шпанија, Француска и Кина) су оствариле у 2011. години учешће од 27,04% у укупним 
приходима од међународног туризма. Ако се њима прикључе и наредне четири државе 
може се закључити да водећих осам држава има удео од 41,52% у расподели укупних 
прихода. Iз овога произилази да се учешће осам водећих држава у укупним приходима 
у односуна 2005. годину (46,49%) за 4,97%, а у односу на 2000. годину (50%) се 
смањило за 8,48%. САД су и даље на првом месту по оствареним приходима од 
међународног туризма, али је њихово учешће у укупним приходима у поменутом 
периоду опало за 5,95%.Може се закључити да учешће водећих држава у расподели 
укупних профита има тенденцију опадања. 

 

4. Најважније емитивне државе у међународном туризму 
 
Као што је важно сагледати улогу појединих земаља у расподели прихода од 

међународног туризма, тако је потребно утврдити најважније државе као изворе 
тражње, која такође битно утиче на развој међународног туризма.  

Следећи преглед даје основе за следеће закључке:  
Обухваћена група држава има одлучујући утицај на развој туризма у свету. 

Њихови становници су у 1997.години утрошили 85,2%, а у 1980. години 79,1% од 
укупне потрошње за туристички боравак у другим државама. Улога ових држава се 
повећала за 6,1%, и то првенствено захваљујући активирању нових извора тражње као 
што су: Кина, Русија, Пољска, Република Кореја, Тајван, Бразил и Сингапур. То се 
односи и на традиционално важне изворе (Јапан, Италија, САД, Аустралија и 
Шведска).  

Привредно најразвијеније државе света су истовремено и најважнији извори 
тражње у међународном туризму. Тако се види да је група од 15 наведених држава у 
1997. години учествовала са 68,9%, а у 1980. с 70,8% у укупној светској туристичкој 
потрошњи. Уочава се да се, и поред доминантне улоге ових држава, њихов значај још 
од 1970. године стално смањује. То се показало и у обухваћеном 17-годишњем 
раздобљу са смањењем њиховог учешћа за 1,9%.  

Државе са далеко нижим нивоом привредне развијености последњих година су 
постале важни извори туристичке тражње у свету. То се првенствено односи на Кину 
као државу у развоју, која је у 1997. учествовала са 2,7% у укупној светској туристичкој 
потрошњи и заузимала десето место на ранг листи најважнијих извора тражње. Следи и 
Русија која се, такође, са 2,7% учешћа налази на 11. месту. У овом погледу спомиње се 
и Пољска с 1,8% учешћа и 14. местом на ранг листи. То се односи, иако у нешто мањој 
мери, и на Републику Кореју и Бразил. Овај, нови феномен, у развоју међународног 
туризма има посебан значај и за будући развој, јер показује да се и у државама са 
релативно нижим нивоом привредног развоја потребе за туристичким путовањима у 
иностранство јављају као саставни део укупног друштвеног развоја ових држава. 
Истовремено, ове државе, као што се зна, у последњим годинама остварују изузетно 
добре резултате и у привлачењу страних туриста, међу којима се налази и велики број 
пословних путника. 
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Табела 6 - Туристичка потрошња за путовање у иностранство (без издатака за 
превоз)  

Земља 

1980 1997 Просечна 
годишња 

стопа 
раста у % 

У милионима 
УСД 

Ранг 
листа 

% 
учешћа 

У милионима 
УСД 

Ранг 
листа 

% 
учешћа 

САД 10,285 2 10,1 51,220 1 13,6 9,8 
Немачка 20,599 1 20,1 46,200 2 12,2 4,9 

Јапан 4,593 6 4,5 33,041 3 8,7 12,3 
В. Британија 6,893 3 6,7 27,710 4 7,3 8,5 

Италија 1,907 13 1,9 16,631 5 4,4 13,6 
Француска 6,027 4 5,9 16,576 6 4,4 6,1 

Канада 3,122 9 3 11,304 7 3 7,9 
Аустрија 2,847 10 2,8 10,992 8 2,9 8,3 

Холандија 4,664 5 4,6 10,232 9 2,8 4,7 
Кина    10,166 10 2,7  

Русија    10,113 11 2,7  
Белгија 3,272 8 3,2 8,275 12 2,2 5,6 

Швајцарска 2,357 12 2,3 6,904 13 1,8 6,5 
Пољска    6,900 14 1,8  
Бразил 1,160 23 1,1 6,583 15 1,7 10,8 

Шведска 1,235 21 1,2 6,579 16 1,7 10,3 
Тајван 818,000 24 0,8 6,500 17 1,7 13 
Кореја 350,000 36 0,3 6,262 18 1,7 18,5 

Аустралија 1,749 16 1,7 6,129 19 1,6 10,8 
Норвешка 1,310 20 1,3 4,496 20 1,2 7,5 
Шпанија 1,229 22 1,2 4,467 21 1,2 7,9 
Данска 1,560 18 1,5 4,128 22 1,1 5,9 

Мексико 4,174 7 4,1 3,892 23 1 -0,4 
Израел 533,000 31 0,5 3,570 24 0,9 11,8 

Сингапур 322,000 38 0,3 3,322 25 0,9 14,5 
Остале државе 21,480  20,9 55,682  14,8 5,1 

УКУПНО 102,586  100 377,776  100 8 
Извор: Svetska turistička organizacija (www.unwto.com) 

 
Проматрано у динамици, поред Кине, Русије и Пољске, највеће просечне 

годишње стопе раста туристичке потрошње забележене су код следећих држава: 
Република Кореја, Сингапур, Италија, Тајван, Јапан, Бразил, Аустралија, Шведска, 
САД, Велика Британија и Аустрија. Истовремено, најнеповољнију динамику 
забележиле су Немачка и Холандија, а затим Француска, Белгија, Данска и Швајцарска. 

Кад је у питању улога појединих земаља, онда се види да се посебно издвајају 
четири државе, и то: САД, Немачка, Јапан и Велика Британија. Ова група држава је у 
1997.заузела 41,8% а у 1980. години 41,4% туристичког промета. При овоме, 
посматрано у динамици, најизразитије је смањење улоге Немачке и повећање улоге 
Јапана, а у нешто мањој мери САД и Велике Британије. Ако би се овој групи додало 
још седам држава, које су у 1997. години утрошиле више од десет милијарди америчких 
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долара за путовања у иностранство, онда би се видело да је ова група, од 11 држава, у 
1997. учествовала са 64,6%, а у 1980. години са 59,6%. Ове велике разлике у повећању 
учешћа ове групе држава првенствено су везане за укључивање Кине и Русије у групу 
од 11 земаља које као извори туристичке тражње имају сада највећи утицај на развој 
међународног туризма у свету. 

 
Табела 7 - Десет земаља – највећих генератора туристичке тражње у свету 

 
Ред. 
бр. 

 
Држава 

Потрошња (у милијардама $) Потрошња  (у %) 

2000 2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011 

1 Немачка 53 74.4 78.1 84.3 11.09 10.97 8.43 8.18 
2 САД 64.7 69 75.5 79.1 13.54 10.18 8.14 7.68 

3 Велика 
Британија 38.4 69 50 50.6 8.03 10.18 5.39 4.91 

4 Кина 13.1 21.8 54.9 72.6 2.74 3.22 5.92 7.05 
5 Француска 22.6 31.8 38.5 41.7 4.73 4.69 4.15 4.05 
6 Италија 15.7 22.4 27.1 28.7 3.28 3.30 2.92 2.79 
7 Јапан 31.9 27.3 27.9 27.2 6.67 4.03 3.01 2.64 
8 Канада 12.4 18 29.6 33 2.59 2.65 3.19 3.20 

9 Руска 
Федерација 8.8 17.3 26.6 32.5 1.84 2.55 2.87 3.16 

10 Холандија 12.2 16.2   2.55 2.39   
Извор: http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom10_3_en.pdf и 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights12enhr_1.pdf 
 

Према подацима у 2000. години само шест економски најразвијенијих држава 
учествовало је са 50,08% у укупној потрошњи у међунароном туризму. У 2000. и 2005. 
години, три водеће емитивне државе су биле САД, Немачка и Велика Британија, а у 
2010. и 2011. години, Немачка, САД и Кина. 

 

5. Перспективе развоја туризма у свету 
 

Прогнозирање међународних туристичких долазака према светским регијама 
показује да  ће водећа туристичка рецептивна регија бити Европа, али с нешто мањим 
уделом него сада (46 %), на другом месту је источна Азија и Пацифик, с уделом од 25 
%, потом је Америка, с уделом од 18 %. Најпосећенија држава ће бити Кина, са 
прогнозираних 137 милиона међународних долазака, затим САД, са 102,4 милиона 
долазака, па следе Француска, Шпанија и Хонг Конг (табела 8.). 

Конкуренција на светском туристичком тржишту постаје све оштрија, и то не 
само међу државама једне регије него и међу регијама на светском, глобалном нивоу. 
За туристе, ради остваривања што већих ефеката, бори се велики број постојећих, али и 
нових дестинација. Туристима је најважније да уз што мању потрошњу остваре што 
већи број услуга, па им стога и повољне цене у ваздушном саобраћају омогућавају да 
пређу велике просторне удаљености и упознају нове дестинације уз исту или чак мању 

http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom10_3_en.pdf
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights12enhr_1.pdf
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потрошњу. На тај начин и најудаљеније туристичке дестинације које имају повољније 
услове, боље садржаје и остале занимљивости, постају озбиљни конкуренти на 
светском туристичком тржишту.   

Пре отежана могућност супституције избора дестинације унутар једне регије, 
прераста у могућност супституције избора дестинације неке друге светске регије, и то 
без обзира на њену удаљеност. Прогресивни је притом технолошки напредак, који је 
уједно и предуслов настанку глобализацијских процеса, узроковао да онај основни 
фактор - близина туристичке дестинације - све више губи на значају.  
 

Табела 8 - Прогнозирање међународног туристичког промета за 2020. годину 
Регије 

Остварени 
промет 1995. 

(у мил) 

Предвиђање 
тур.промета за 

2020. 
(у мил.) 

Просечна годишња стопа 
раста од 1995. -2020. 

(у %) 

Удео (у %) 

1995. 2020. 

Свет 565,4 1.561,10 4,15 100 100 

Африка 20,2 77,3 5,51 3,57 4,57 

Америка 108,9 282,3 3,88 19,26 18,92 

Источна 
Азија / 

Пацифик 
81,4 397,2 6,55 14,4 19,4 

Европа 338,4 717 3,05 59,85 52,39 

Средњи 
исток 

12,4 68,5 7,08 2,19 3,57 

Јужна 
Азија 

4,2 18,8 6,18 0,74 1,05 

Извор: Светска туристичка организација (www.unwto.com) 
 

Може се закључити да су анализом потврђене поставке Светске туристичке 
организације да заправо највеће користи од туризма још увек имају индустријски 
развијеније државе, и оне апсорбирају више од 50 % иностраних туристичких путовања 
и око 64 % прихода оствареног на истој основи.  Државе које су на нижем ступњу 
развоја индустрије нису у могућности саме инвестирати у изградњу туристичке 
инфраструктуре, на којој се и заснива целокупан туристички развој. Слаба туристичка 
инфраструктура условљава скромнију и некомплетну туристичку понуду без оних 
производа и услуга које би се додатно могле нудити туристима, па то, аутоматски, 
упућује на нижу просечну потрошњу по туристу у таквим дестинацијама. 

Ипак, туристичка привреда спада у оне делатности које ће у оквирима светске 
привреде остварити динамичан раст у наредном периоду. Стручњаци Светске 
туристичке организације, предвиђају да ће туризам постати један од водећих 
делатности светске  привреде, са врло динамичним растом у наредном периоду.11 

У периоду до 2020. године може се очекивати наставак позитивне развојне 
тенденције, а међународни доласци би могли да достигну цифру од 1,6 милијарди. Од 
                                                           
11Спасић, В., (2006): Менаџмент туристичких агенција и организатора путовања, Универзитет 
Сингидунум ФТХМ, Београд, стр.339.  



34 
 

тога 1,2 милијарде биће међурегионално доласци, док ће 378 милиона чинити путници 
далеких дестинација. Уз овакве позитивне тенденције развоја међународног туризма, 
слободно се може очекивати значајан пораст прихода, који би могао да достиге износ 
чак и до 2000 милијарди УС $.  

Што се тиче регионалне структуре међународног туризма, треба истаћи да не 
учествују сви региони подједнако у расподели међународног туризма у свету. Тачније, 
доминантно место заузимају: 

 Европа 
 Америка 
 Подручје Источне Азије и Пацифика. 

Ова три региона су у 2000. години апсорбовала 91,6% од укупног светског 
туристичког промета, односно 94,4% од укупних прихода реализованих у 
међународном туризму.12 

Од тога регион Европе имао је 57,1% учешћа у туристичком промету и 49,2% у 
реализованим приходима. Регион Америке нашао се на другом месту са 18,6% у 
туристичком промету и 28% у приходима од светског туризма, док је регион Источне 
Азије и Пацифика имао учешће од 15.9% и приход 17.2%.  Наравно, као резултат 
деловања фактора ванекономске природе у периоду 2001-2003. године. дошло је до 
значајних промена рагионалне стуктуре. Регион Америке (и то Северне Америке) и 
Источне Азије и Пацифика, деловање ванекономских фактора је највише погодило, док 
је Европа забележила повећање свог учешћа у међународном туризму. 

Стручњаци Светске туристичке организације предвиђају да ће стопа раста 
Америке и Европе бити нешто мања у периоду 1995-2020. године, док се за регион 
Источне Азије и Пацифика предвиђа стопа раста од 6.5%.  

Укупни туристички доласци по регионима показују да ће до 2020. године, 
највише туриста примити: 

 Европа са 717 милиона туриста, 
 Источна Азија и Пацифик са 397 милиона и 
 Америка са 282 милиона, одмах иза ње налазе се Африка, Средњи Исток и Јужна 

Азија. 
За Источну Азију и Пацифик, Азију, Блиски Исток и Африку се предвиђа раст 

од 5% годишње у поређењу са светским просеком од 4,1%. За старије регионе као што 
су Европа и Америка, предвиђа се раст нижи од просечног. Европа ће имати највећи 
део светских долазака, мада ће то бити пад од 60% у 1995 и 46% у 2020. години. 
Проценат  путовања на далеке дестинације ће брже расти, и то 5,4 % годишње у 
периоду између 1995. и 2020. године у односу на међурегионална путовања чији ће раст 
бити 3,8%. 

Стари континент ће и даље представљати најатрактивнији регион и предвиђа се 
да ће инострани туристички промет достићи обим од 527 милиона туриста. Према тој 

                                                           
12Унковић.С., Зечевић. Б., (2006): Економика туризма, Центар за издавачку делатност Економског 
факултета у Београду,  стр.242. 
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динамицина подручју Америке биће остварено 190 милиона долазака страних туриста, 
а регион ће се сврстати у трећи по значају у свету.13 

Према прогнозама Светске туристичке организације у међународним 
туристичким кретањима у 2030.години биће укључено 1,8 милијарди људи. (Слика 8.) 

 
Слика 8. Прогноза Светске туристичке организације о међународном 

туристичком промету до 2030. године 

 
Извор: Светска Туристичка Организација (www.unwto.org) 

 
Имајући у виду досадашњу динамику развоја међународног туризма (посебно у 

раздобљу 1980 - 1999), резултате бројних истраживања, а посебно оних која су добила 
верификацију и WTO-a, као и нека друга истраживања у овој области, могу се дати 
следеће оцене очекиваних перспектива развоја међународног туризма у свету. 

Сва истраживања развоја туризма у свету са стојишта очекиваног деловања 
економских, социјалних, демографских, психолошких, културних и других услова дају 
довољно основа за закључак о очекиваном наставку повољне развојне тенденције 
међународног туризма у наредним годинама до 2020. Кад је у питању очекивани 
интензитет раста, опредјељујемо се за просечне годишње стопе раста туристичког 
промета од 3,3%  у периоду 2010 - 2020. године.  

Истовремено, предвиђа се да би реална просечна годишња стопа раста 
туристичке потрошње могла износити 6,0%. Значи да се и у наредних 10-ак година 
може очекивати бржи раст прихода у међународном туризму у односу на укупне 
привредне активности, односно друштвени производ у свету.  

Кад је у питању очекивана регионална структура, постоји сагласност с датим 
предвиђањима од стране WTO-a. Значи да се, и поред доминантне улоге Европе, може 
предвидети њена стагнација. Ово, иако у нешто мањој мери,важи и за регију Америке. 
Истраживања у случају регије Америке показују да се то неће односити на Карипско 
подручје које би требало повећати своје учешће. Супротно предвиђањима, о смањењу 

                                                           
13 Спасић, В., (2006): Менаџмент туристичких агенција и организатора путовања, Универзитет 
Сингидунум ФТХМ, Београд, стр.339. 

http://www.unwto.org/
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учешћа Европе и Америке, као традиционално најважнијих туристичких регија, реално 
је очекивати даљу експанзију регија Источне Азије и Пацифика, који ће у периоду 
2010-2020.  године заузети друго место у регионалној расподели међународног туризма 
у свету. Регије Африке, Средњег истока и Јужне Азије, иако по значају знатно заостају 
за претходним трима доминантним регијама, повећаће своје учешће у међународном 
туризму. 

Кад се разматрају очекивани извори туристичке тражње, односно потрошње, у 
међународном туризму, сматра се да ће најразвијеније земље света и даље имати 
доминантну улогу. Међутим, реално је очекивати да се значајније повећа улога земаља 
које се сада налазе у групи средње развијених земаља, као и одређеног броја земаља у 
развоју. То су показала и кретања у последњих десет година, са значајном улогом коју 
су већ добиле неке државе из ових група (Кина, Русија, Пољска, Бразил и друге). Значи, 
реално је очекивати да се смањује учешће садашњих привредно најразвијенијих држава 
света, иако ће оне и даље представљати најважније изворе тражње, а да се значајније 
повећа улога држава које сада имају ниво привредно средње развијених држава или 
држава у развоју.  

Структура туристичких држава, које ће учествовати у расподели међународног 
туризма, мењаће се у смислу повећања учешћа држава Источне Азије и Пацифика, 
Карипског подручја, Африке, Средњег истока и у мањој мери Јужне Азије. Од 
појединачних држава ових регија посебно се очекује знатно повећање улоге Кине. 
Иначе, традиционално најважније туристичке државе, које су и досада заузимале 
највећи део међународног туризма, и даље ће, уз релативно смањење свога учешћа, 
представљати доминантне туристичке дестинације у свету.  

Највећу масу учесника у међународном туризму и даље ће представљати 
туристи са средњим и релативно нижим приходима, који су и у досадашњем развоју 
омогућили да туризам прерасте у масовну појаву. Ови туристи ће све више користити 
организирани туристички промет (пакет аранжмане) и аутомобил у индивидуалном 
туристичком промету. Међутим, истовремено треба очекивати повећање захтева ових 
туриста кад је у питању квалитета туристичког боравка у туристичким дестинацијама, 
уз њихову спремност да за ово прихвате и већу цену услуга. Ово се не односи само на 
услуге смештаја и прехране, већи на све остале услуге у туристичким местима, а пре 
свега на повољне услове за кориштење разних облика активне рекреације (спортске 
терене, фитнес центре, квалитетне атрактивне спортове на води, квалитетне услове за 
скијање у планинским туристичким центрима и друге услове), као и разноврсне облике 
забаве и разоноде. Ово ће захтевати да организатори путовања формирају нове и 
разноврсније квалитетне програме путовања, а од свих учесника у пружању 
туристичких услуга, у процесу путовања, а посебно у туристичким местима, да 
развијају комплексни туристички производ дестинације. Ово мора бити 
синхронизовано од стране свих учесника који воде пословну и туристичку политику, и 
то од места у којима живе туристи (извори туристичке тражње), процеса превоза, а 
посебно свих активности у туристичким местима. У овоме значајну улогу имају не 
само предузећа туристичке привреде (тоуроператори, превозници, хотелска и друга 
подузећа), већи држава која мора овоме посветити посебну пажњу на свим нивоима 
носитеља туристичке политике.  
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Поред туриста са средњим и нижим приходима, који ће и даље сачињавати 
основну масу туриста, посебну пажњу треба посветити и туристима с високим 
приходима. Они  ће, такође, имати значајну улогу у будућем развоју туризма. 
Усмераваће се све више на индивидуална туристичка путовања и то на удаљенија 
подручја, наутички туризам, дужа крстарења бродом по топлим морима, као и друге 
квалитетне видове туризма (ловни туризам, квалитетни културни садржаји и друго). 
Користиће, такође, и организовани туристички промет, али кроз избор квалитетних 
пакет аранжмана.  

Важну групу туриста и у будућем развоју сачињаваће учесници бројних 
међународних политичких, научних, културних, сајамских, спортских и других 
скупова. Њима треба посветити посебну пажњу, јер представљају потрошаче са знатно 
већим утрошком средстава у односу на "класичне" туристе. Њихова ће се улога битно 
повећати у будућем развоју међународног туризма. Овде треба имати у виду да ће се 
повећати улога и разних других врста пословних путовања у иностранство који, једним 
својим делом, имају и туристичке садржаје.  

У оквиру очекиваних промена на страни туристичке тражње, процењује се да се 
може очекивати повећање учешћа млађих особа (посебно ученика и студената) и 
релативно старијих особа (посебно пензионера). Овим сегментима треба посветити 
посебну пажњу. 

 Истраживања вршена у оквиру WTO-a (скуп посвећен улози пензионера у 
међународном туризму одржан у Лисабону 1999. године) показују да особе старије од 
60 година, у неким државама, чине 20 до 30% од укупног броја путника у иностранство. 
Такође је констатовано да се њихова улога стално повећава у међународном туризму.14 

 Кад је у питању улога организираног туристичког промета, процењује се да ће 
се наставити тенденција повећања његовог значаја у међународном туризму. Као што је 
познато, овај вид туристичких путовања већ је достигао око 50% учешћа у укупним 
туристичким кретањима у свету. Даљи њихов развој у великој мери ће бити условљен 
способношћу туроператора да се прилагођавају захтевима разних врста сегмената на 
страни туристичке тражње у погледу  квалитете и цена пакет аранжмана. Међутим, и 
поред очекиваног повећања улоге организираног туристичког промета, предвиђа се да 
ће индивидуални туристички промет задржати важно место, посебно на подручју 
Европе, уз широко кориштење аутомобила као превозног средства.  

Међународни туризам ће бити и даље усмерен ка три основна правца: топлим 
морима, планинским туристичким центрима и великим градовима. Оцена је да ће се у 
оквиру ове три најважније групе догодити структурне промене у смислу споријег раста 
туристичког промета усмереног према топлим морима (и даље  ће имати важну улогу, 
посебно, на подручју Медитерана и Карипског подручја), а бржи раст туристичког 
промета усмереног према планинским туристичким центрима и великим градовима 
који спајају туристичке, пословне и културне садржаје.  

Јасно је да ће и остале туристичке дестинације које се ослањају на квалитетне 
природне (реке, језера, топле и хладне термо-минералне воде и друге атрактивности) и 
културне садржаје (посебно вредне културно-историјске споменике) имати одређену 

                                                           
14Добре, Р., (2005), Основе туризма, Висока школа за туристички менаџмент, Шибеник, стр. 78. 
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улогу, али знатно мању, у односу на споменута три основна правца туристичких 
кретања.  

Напред наведеном треба додати и транзитна туристичка кретања, која ће имати 
посебан значај и убудуће, и то пре свега, кад се за путовање користи аутомобил. 
Постоји још велики број очекиваних промена које су важне за будући развој 
међународног туризма, а у наставку навешћемо само најбитније. 

Реално је очекивати деконцентрацију међународног туризма током године. Али, 
и даље ће летњи месеци имати доминантну улогу.  

Путовања на удаљена подручја наставиће тенденцију бржег раста, али ће и даље 
путовања на средње и краће удаљености представљати велики део међународног 
туризма. Ово најприје због улоге Европе и Медитерана у међународном туризму. 
 Реално је очекивати значајније повећање промоционих активности националних 
туристичких организација, превозника, хотелских предузећа и других учесника на 
међународном туристичком тржишту. Све то због очекиване веће конкуренције и 
појаве нових туристичких земаља и дестинација на међународном туристичком 
тржишту.  

Може се очекивати повећање интереса крупног капитала, из.разних области, за 
међународни туризам, а посебно за организовани туристички промет. У том погледу, 
посебну улогу ће имати велике мултинационалне компаније, авио-превозници и велики 
привредни системи, као и финансијске  институције (посебно велике банке и 
осигуравајуће компаније). 

Примена савремених облика пословања у туризму, с ослонцем на маркетинг 
концепцију и коришћење савремене електронске технологије, добиће изузетно широке 
просторе.  

Решавању еколошких проблема у туристичким земљама посветиће се посебна 
пажња, јер ће у многим државама простор представљати лимитирајући фактор развоја 
туризма и успешног укључивања на међународно туристичко тржиште.  

Осигурање квалитетне кадрова у развијеним туристичким државама јавиће се 
као озбиљан проблем са становишта њиховог бржег развоја. У том смислу тражиће се 
адекватна решења кроз интензивирање развоја посебних школских институција за 
потребе туризма, стимулативно награђивање и организовано ангажовање 
квалификоване радне снаге за ову област из других држава. 

Кад је у питању политика развоја туристичке понуде, реално је очекивати да се 
већа пажња посвети њеном комплексном развоју у туристичким местима и повећању 
квалитета туристичких услуга и укупног боравка туриста. У том смислу, посебну улогу 
имаће изградња разних врста објеката за рекреацију и забаву, као и изградња 
флексибилних смештајних капацитета средњих и нижих категорија, који ће све више 
задовољавати захтеве масовне туристичке тражње која највећим делом долази из 
великих градских агломерација. Релативно ће се мање градити луксузни хотели, осим у 
случају великих градова и ексклузивних туристичких центара, где ће се простор 
јављати као лимитирајући фактор њиховог бржег развоја.  

Повећаће се улога наутичког туризма и разних врста спортова на води, разних 
других активних облика рекреације и спортских активности на снегу у планинским 
туристичким центрима. 
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Цене туристичких услуга ће да расту нешто брже од очекиване инфлације, због 
раста животног стандарда и карактера туристичких потреба. При томе треба имати у 
виду да је нереално очекивати већи раст цена туристичких услуга и због тога што се 
може очекивати повећање улоге туриста са релативно нижим приходима у 
међународном туризму. То ће у сваком случају зависити и од мера које ће предузимати 
разни носиоци туристичке понуде када је у питању повећање квалитета туристичких 
услуга и  укупног квалитета боравка у туристичким дестинацијама. 

Очекује се брз развој савремене друмске мреже на правцима најинтензивнијих 
туристичких токова, као и даља експанзија ваздушног саобраћаја у смислу коришћења 
нових типова авиона, изградње савремених аеродрома и концентрација компанија 
ваздушног саобраћаја.  

Наставиће се процес синхронизације развоја туризма с осталим привредним 
делатностима, а посебно с пољопривредом, индустријом, трговином и саобраћајем. 

Међународна сарадња у области унапређења међународног туризма још више ће 
добити на значају, како кроз билатералне односе између појединих земаља тако и на 
бази мултилатералних односа у оквиру групација појединих држава (Европска унија, 
ASEAN и др.). Реално је очекивати и повећање улоге Организације уједињених народа 
и, посебно, Светске туристичке организације (WTO-a) која има улогу саветодавног тела 
ОУН-а. 

Међународни туризам ће бележити бржи раст у односу на домаћи, највише због 
ограничених туристичких ресурса у привредно развијеним земљама света, као и 
повољних услова за одмор у другим државама које имају квалитетне туристичке 
ресурсе и одговарајућу туристичку понуду, као и релативно повољне цене туристичких 
услуга.  

Код израде дугорочних концепција развоја туризма све државе требају имати у 
виду захтеве међународног и домаћег туристичког тржишта.То је важно за адекватан 
развој целовите туристичке понуде као и свих осталих елемената који су важни за што 
боље коришћење потенцијала међународног и домаћег туристичког тржишта. 
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III АНАЛИЗА МАКРОЕКОНОМСКИХ ЕФЕКАТА РАЗВОЈА ТУРИЗМА У 
ВЕЛИКОЈ БРИТАНИЈИ 

1. Основне функције туризма и њихова систематизација 
 

Савремени туризам има многобројне функције које су, истовремено, између 
себе, у значајној мери повезане. Могло би се констатовати да туризам карактерише 
полифункционалност, али и међуфункционална повезаност. Другим речима, то значи 
да туризам увек има широко деловање и то како на привредни, тако и на укупни 
друштвени живот. У литератури, која се бави теоријским изучавањем туризма, па и 
његовим иманентним функцијама, нема јединственог става по питању систематизације 
ових функција. 

За једну групу аутора, основне функције туризма су: 
- здравствена; 
- техничка; 
- културно-социјална; 
- политичка и 
- привредна. 

 
Слика 9. Функције туризма 

 
http://www.vus.hr/Nastavni%20materijali/Osnove%20turizma/Osnove_turizma_skripta.pdf 

 
По другим тумачењима, у основне функције туризма сврстале би се следеће: 
- културна; 
- образовно-политичка; 
- здравствена и 
- економска, уопштено. 
Такође, могле би се и даље набрајати различите систематизације туризма. Ипак, 

чини се да је прихватљиво тумачење које све основне функције туризма сврстава у 
неколико већих група: 

- група економских функција; 
- рекреативно-забавних функција; 
- образовно-културна функција; 
- политичка функција; 
- здравствена функција и 

http://www.vus.hr/Nastavni%20materijali/Osnove%20turizma/Osnove_turizma_skripta.pdf
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- социјална функција (слика 9).15 
 

Табела 9 - Функције туризма 
ФУНКЦИЈЕ ТУРИЗМА 

 
 

ЕКОНОМСКЕ (примарне) 
 

НЕЕКОНОМСКЕ (последичне) 
 

 
Директни утицаји 

 
здравствена функција 

 
 

на друштвени производ и национални доходак 
забавна функција 

 

на остале делатности туристичке привреде културна функција 
 

на платни биланс социјална функција 
 

на запошљавање 
политичка функција 

 
утицај туризма на околину 

на инвестициону активност 
 

Индиректни утицаји 
функција у вези са одбраном земље 

 
на индустрију  

на грађевинарство  
на пољопривреду 

  

Мултипликативни утицаји 
  

ово деловање има потрошња иностраних 
туриста  

  
Извор: Добре, Р., (2005), Основе туризма, Висока школа за туристички менаџмент, Шибеник, стр. 54 

 
Имајући у виду споменуте функције, оне би се могле сврстати у две основне 

групе, и то: 
-примарне функције (тј. група економских функција туризма) и 
-последичне функције (све остале побројане функције, неекономске функције 

туризма). 
Деловање ових функција, које се прожимају, исказује се и у економској и у 

друштвеној сфери. Чињеница је да се многе државе опредељују за развој туризма 
имајући у виду његове економске утицаје. Истакли смо, већ, да се претпоставка за 
развој туризма налази у чињеници расположивости атрактивних, комуникативних и 
рецептивних фактора. Ако држава располаже овим факторима логично је да једна од 
делатности која ту државу може укључити у међународну размену може бити туризам. 
То се посебно односи на развој иностраног туризма. Међутим, исто тако и развој 
домаћег туризма представља основу за обнављање радом утрошене енергије 

                                                           
15Добре, Р., (2005), Основе туризма, Висока школа за туристички менаџмент, Шибеник, стр. 52. 
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запослених и омогућава нормално одвијање процеса друштвене репродукције. 
Истовремено, развој домаћег туризма и сам производи одређене ефекте и представља 
нормалан услов за потпуније изражавање ефеката развоја иностраног туризма. Такође, 
и тзв.неекономске функције туризма заслужују велику пажњу у планирању туристичког 
развоја сваке државе. 

 
 

2.  Карактеристике развоја туризма у Великој Британији 
 

Табела 10 показује трендове у иностраном туризму за период 2001. до 2011. И то 
по кварталима, на основу података Организације за националну статистику 
међународног путничког истраживања. Од 2001. године до 2007. године забележен је 
константан пораст туристичког промета.  Максималан број страних туриста забележен 
је у 2007. години, и износио је око 32,8 милиона. Након тога долази до смањења 
туристичког промета до 2010. године и његовог незнатног повећања у току 2011. 
године. 
 

Табела 10 - Трендови иностраног туризма у Великој Британији у периоду 2001-
2011(по кварталима) 

  Година 

Квартал Податак 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Јан-Мар 

 
Посетилаца (000) 4.863 4.525 4.944 5.449 6.172 6.351 6.738 7.195 6.213 5.904 6.113 

 
Ноћења (000) 

35.906 33.312 36.646 37.143 45.770 46.579 47.453 51.481 44.348 39.856 41.636 

 
Потрошња (£м) 2.406 2.025 2.150 2.229 2.644 2.758 3.001 3.129 3.221 2.930 3.144 

Апр-Јун 

 
Посетилаца (000) 

6.279 6.375 6.073 7.022 7.868 8.476 8.510 8.405 7.943 7.754 8.307 

 
Ноћења (000) 46.678 45.038 43.644 53.684 56.860 62.289 58.944 56.162 54.696 53.500 58.002 

 
Потрошња (£м) 2.815 2.885 2.744 3.231 3.562 3.970 3.860 4.231 4.097 4.365 4.493 

Јул-Сеп 

 
Посетилаца (000) 7.100 7.555 7.534 8.501 8.858 10.296 9.565 9.358 8.780 8.985 9.172 

 
Ноћења (000) 68.501 72.310 75.031 86.003 90.001 103,182 87.718 87.153 81.582 83.603 86.670 

 
Потрошња (£м) 3.819 4.002 4.041 4.390 4.474 5.401 5.234 5.194 5.418 5.382 5.965 

Окт-Дец 

 
Посетилаца (000) 4.593 5.724 6.165 6.783 7.072 7.591 7.966 6.930 6.954 7.160 7.205 

 
Ноћења (000) 38.431 48.626 48.111 50.577 56.551 61.367 57.405 50.979 48.761 50.886 48.888 

 
Потрошња (£м) 2.266 2.825 2.919 3.196 3.568 3.873 3.866 3.769 3.856 4.222 4.396 

 
Укупно посетилаца (000) 22.835 24.180 24.715 27.755 29.970 32.713 32.778 31.888 29.889 29.803 30.798 

 
Укупно ноћења (000) 189.516 199.285 203.432 227.406 249.181 273.417 251.520 245.775 229.387 227.846 235.197 

 
Укупна потрошња (£м) 11.306 11.737 11.855 13.047 14.248 16.002 15.960 16.323 16.592 16.899 17.998 

Извор: http://www.insights.org.uk 

http://www.insights.org.uk/
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Посматрајући по кварталима, највећи број иностраних туриста посећује Велику 
Британију у периоду од јула до септембра, док је најмање иностраних туриста у 
периоду од јануара до марта (слика 10.). 

Слика 10. Кретање броја иностраних туриста по кварталима (у хиљадама) у 
периоду 2001-2011. 

 
Извор: http://www.insights.org.uk  

 
Исто важи и за број ноћења. Највећи број ноћења остварује се у трећем кварталу, 
односно у периоду од јула до септембра. Сезонски карактер туристичке тражње био је 
нарочито изражен у 2006. години. Са друге стране, најмањи број ноћења је остварен у 
првом кварталу, односно у периоду од јануара до марта (слика 11.). 
 
Слика 11. Кретање броја ноћења иностраних туриста по кварталима (у хиљадама) 

у периоду 2001-2011. 

 
Извор: http://www.insights.org.uk  

 

http://www.insights.org.uk/
http://www.insights.org.uk/
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Просечна потрошња  иностраних туриста у дужем временском периоду, односно 
у периоду од 2001. до 2007. године била је мања од 500 фунти. Међутим, у периоду од 
2008. до 2011. године дошло је до њеног значајног повећања. Највећа просечна 
потрошња иностраних туриста забележена је 2011.године и износила је 584 фунте. 

Табела 11 - Потрошња, просечна потрошња по посети, просечан број ноћења по 
посети иностраних туриста и туристички биланс 

Година 

Потрошња 
туриста у 

милијардама 
фунти 

Просечна потрошња 
по посети (у 

фунтама) 

Просечан број 
ноћења по посети 

Туристички 
биланс 

2001 11.306 489 8.3 -14.026 
2002 11.737 481 8.2 -15.225 
2003 11.855 475 8.2 -16.695 
2004 13.047 466 8.2 -17.238 
2005 14.248 471 8.3 -17.906 
2006 16.002 486 8.4 -18.409 
2007 15.960 487 7.7 -19.053 
2008 16.323 511 7.7 -20.515 
2009 16.592 554 7.7 -15.102 
2010 16.899 563 7.6 -14.921 
2011 17.998 584 7.6 -13.703 

Извор: http://www.insights.org.uк    

Дугорочни тренд за просечну дужину боравка иностраних туриста  у Великој 
Британији наставља да опада, али цифра је била стабилна током протеклих пет година.  

 
Табела 12.Водећа иностана тржишта у погледу броја посета за Велику Британију у 

2011. 

Држава Страни туристи у хиљадама 
% учешћа у туристичком 

промету 
Француска 3.633 12 
Немачка 2.947 10 

САД 2.846 9 
Ирска 2.574 8 

Шпанија 1.836 6 
Холандија 1.789 6 

Италија 1.526 5 
Аустралија 1.093 4 

Пољска 1.057 3 
Белгија 984 3 

Извор: http://www.insights.org.uk 
 

http://www.insights.org.uк/
http://www.insights.org.uk/
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У складу са многим другим развијеним економијама Велика Британија бележи 
дефицит платног биланса у међународном туристичком промету. Дефицит се повећавао 
брзо и константно до 2008. године, али се након тога смањује за више од трећине у 
последњих неколико година. Разлог за то је што Британци све мање путују у 
иностранство. 

Првих десет иностраних тржишта за Велику Британију у погледу броја 
иностраних током 2011. године учествују у укупним посетама са две трећине (66%). 
Занимљиво је да се само два удаљена тржишта, САД и Аустралија, појављују у првих 
десет. (табела 12.)  

 
Табела 13 – Десет највећих иностраних тржишта по вредности у Великој 

Британији у 2011. Години 

Држава Инострана потрошња 
у милионима фунти 

% у укупној потрошњи 

САД 2.362 13 
Немачка 1.252 7 

Француска 1.166 6 
Аустралија 1.015 6 

Ирска 865 5 
Шпанија 841 5 
Италија 792 4 

Холандија 624 3 
Норвешка 523 3 

Канада 512 3 
Извор: http://www.insights.org.uk 

 
Гледајући по потрошњи иностраних туриста, првих десет тржишта имају удео од 

55% у укупним трошковима. Вредност америчког тржишта је скоро два пута већа од 
следећег највреднијег тржишта, Немачке. Свих првих десет тржишта спадају у 
„развијена" емитивна тржишта у погледу међународног туризма. 

 
Табела 14 -Тржишта са највећим растом у периоду од 2007-2011. године 

Тржиште 
Просечан 

апсолутни раст у 
милионима фунти 

Тржиште Просечан % пораст 

Аустралија 87 Бразил 21% 
Француска 70 Норвешка 17% 
Норвешка 61 Румунија 13% 

Бразил 41 Аустралија 11% 
Шведска 34 Финска 11% 

Извор: http://www.insights.org.uk 
 

http://www.insights.org.uk/
http://www.insights.org.uk/
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Најбрже растућа и опадајућа тржишта. Три од пет тржишта која су недавно 
показала највећи апсолутни раст вредности (у просеку у периоду 2007-2011.) су 
тржишта у непосредној близини Велике Британије, односно Француска, Норвешка и 
Шведска. Приметно је да вредност аустралијског тржишта порасла у просеку за око £ 
87 милиона, а бразилског је за око £ 41 милиона годишње у периоду од 2007. до 2011. 
године. Релативни раст вредности у просеку у последњих пет година показује нагли 
пораст значаја неколико скандинавских тржишта као поновни пораст значаја Бразила и 
Аустралије. 

 
Табела 15 –Емитивна тржишта са највећим смањењем тржишног учешћа на 

територији Велике Британије у периоду од 2007-2011. године 

Тржиште 

Просечно 
апсолутно 
смањење у 
милионима 

фунти 

Тржиште 
Просечно % 

смањење 

САД -44 Бразил -7% 
Ирска -26 Норвешка -4% 

Јужна Африка -16 Румунија -4% 
Пољска -13 Аустралија -3% 
Јапан -9 Финска -3% 

Извор: http://www.insights.org.uk 
 

 Емитивно тржиште које је остварило највеће смањење учешћа на тржишту 
Велике Британија у апсолутном износу су САД. Када је у питању релативно смањење 
тржишног учешћа неопходно је издвојити следећа емитивна тржишта: Јужна Африка, 
Јапан и Пољска. Наведених тржишта су смањила своје учешће у просеку за око 4 или 
више процената у периоду од 2007. до 2011. године. 

 

3. Утицај туризма на привредни развој Велике Британије 
 

Туризам изазива многоструке ефекте у привреди и друштву условљавајући 
развој привредних и непривредних делатности које учествују у задовољавању потреба 
домаћих и страних туриста. Туризам делује на субјекте и чиниоце који постоје у 
одређеној туристичкој дестинацији укључујући њено становништво, запослене, 
инвеститоре итд., односно утиче на просперитет свих предузећа која задовољавају 
потребе туриста, али и на повећање броја радних места, увећање масе произведених 
роба и услуга које се остварују у одређеном временском периоду чиме се стимулише 
привредни развој. 
 У основи економског значаја туризма налази се трошење новца туриста у 
туристичкој дестинацији, који су зарадили у месту свог сталног боравка, а као резултат 

http://www.insights.org.uk/
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њихове потрошње настају директни, индиректни и мултипликовани економски ефекти. 
Од директних ефеката туризма најважнији су: 

 ефекти туризма на друштвени производ и национални доходак, 
 ефекти туризма на платни биланс, 
 ефекти туризма на запосленост, 
 ефекти туризма на развој делатности туристичке привреде 
 ефекти туризма на инвестициону активност.  

 
 

4. Директни макроекономски ефекти развоја туризма 

4.1. Утицај туризма на друштвени производ и национални доходак 
 
Утицај туризма на друштвени производ и национални доходак, то јест на њихову 

територијалну прерасподелу, се остварује преко туристичке потрошње, тако што она 
стимулише развој оних привредних делатности које снабдевају туристички комплекс, 
као и преливањем дохотка из других држава.16 Као услужна делатност, туризам не 
ствара материјална добра, па зато не ствара ни друштвени производ како га, на пример, 
стварају индустрија и пољопривреда као производне делатности. Ако се ради о 
домаћем туризму, онда долази до прерасподеле дохотка из једног у друго подручје 
националне територије. Доходак, тј.расположива новчана средства којима располаже 
туристичка тражња, се у највећем делу налази у градовима, у којима је и привреда 
најразвијенија. С друге стране, ако је реч о развоју иностраног туризма, онда 
расположива новчана средства која странци троше директно утичу на повећање 
друштвеног производа и националног дохотка. То је доходак створен ван националне 
територије, у привредама из које туристи долазе, а путем туризма прелива се у 
националну економију. Битно је истакнути да ниво привредне развијености држава 
игра значајну улогу у могућим ефектима од иностраног туризма.  

Поред утицаја на величину друштвеног производа и националног дохотка, 
туристичка потрошња делује и на прерасподелу друштвеног производа и националног 
дохотка у смислу његовог преливања. Другим речима, постоје оне државе које део 
свога друштвеног производа и националног дохотка преливају у друге државе по 
основу туристичке потрошње (емитивне или иницијативне земље), као и оне које 
остварују позитиван салдо по основу међународног туризма (рецептивне државе). 

У даљем излагању сагледаћемо величину друштвеног производа која се 
остварује у делатностима који чине туристичку привреду Велике Британије, а изражен 
је додатом вредношћу. 

Угоститељство се рангира као једна од највећих привредних делатности у 
економији Европске уније. На основу података Светске банке, у посматраној 
делатности створена је додатна вредност процењена на 146 милијарди евра у 2000. 
години, што чини 3,1% од укупне додате вредности привреде и 5,4% услужног сектора 
ЕУ. Као поређење, створена додата вредност је већа од додате вредности која је 
                                                           
16Stefanović, V., Gligorijević Ž., (2010), Ekonomika turizma, SVEN, Niš, str. 89. 
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створена у сектору копненог саобраћаја (144 милијарди евра). Требало би напоменути 
да ове цифре искључују туристичке агенције (где је додата вредност била једнака 17,3 
милијарди евра у 2000.години) и рекреационе и забавне паркове. Велика Британија је 
допринела највише стварању додатне вредности сектора са 34,5 милијарди евра у 2000. 
години, испред Француске са 21,2 милијарде евра, Немачке (1999. година) са 20,0 
милијарде и Италије са 18,2 милијарде евра.17 

Предузећа Европске уније која пружају услуге смештаја створиле су додату 
вредност од 49,4 милијарде евра 2000. године. Скоро 1/4 је била створена у Великој 
Британији (10.9 милијарде) док су Немачка (7.6 милијарде, 1999. године), Француска 
(7.5 милијарде), Италија (7.3 милијарде) и Шпанија (6.9 милијарде евра) пратиле 
Велику Британију у релативно ограниченом опсегу. Просечна годишња стопа раста 
додате вредности у периоду од 1998-2000. године у хотелима и другим смештајним 
објектима у Шпанији била је 13,8%.18 

Ресторани, барови и исхрана заједно чине највећу активност везану за туризам 
Европске уније, са додатом вредношћу у 2000. години која је достигла 86,6 милијарди, 
или 63,7% остварене додате вредности у угоститељству. Треба поменути, међутим, да 
насупрот, на пример, хотелима, предузећа у овом сектору нису усмерена искључиво ка 
туристичком тржишту већ служе и локалне потрошаче. 

Велика Британија је највише допринела додатој вредности овог сектора, са 23,6 
милијарде еврау 2000.години. Француска је друга по највећем нивоу додате вредности 
(13.8 милијарди), након које иде Немачка (12.5 милијарди), Италија (10.9 милијарди) и 
Шпанија (10.5 милијарди еура), које су биле једине две државе изнад прага од 10,0 
милијарде еура.19 

 
Слика 12. Директан допринос туризма БДП-у ( у милијардама фунти) 
 

 
Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 
                                                           
17 http://epp.eurostat.cec.eu.int. 
18 http://epp.eurostat.cec.eu.int. 
19 http://epp.eurostat.cec.eu.int. 

http://epp.eurostat.cec.eu.int/
http://epp.eurostat.cec.eu.int/
http://epp.eurostat.cec.eu.int/
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Слика 13. Директан допринос туризма БДП-у (у %) 

 

 
Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 
У Великој Британији, директан утицај туризма на БДП у 2011. години износио је 

35 милијарди фунти (2,3% БДП-а). Ово првенствено одражава економску активност 
коју  генеришу привредни субјекти као што су хотели, туристичке агенције, авио-
компаније и друге компаније које пружају услуге превоза путника. Али то такође 
укључује, на пример, активности ресторана. Прогнозе су да ће се директан допринос 
туризма БДП-у повећавати по просечној годишњој стопи  од 4,1% и да ће његов укупан 
допринос туризму износити 53,1 милијарду фунти (2,8% БДП-а) у 2022. години. 

 
Слика 14. Укупан допринос туризма БДП-у (direktni (direct), индиректни 

(indirect) и мултипликативни (induced)) 
 

 
Извор:WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
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Укупан допринос туризма БДП-у (директни, индиректни и мултипликативни 
ефекти)  износио је 101,1 милијарда фунти у 2011. години (6,7% БДП-а). Очекује се да 
ће се повећавати по просечној годишњој стопи од 3,8% и да ће износити 148,5 
милијарди фунти до 2022. године (7,8% БДП-а). 

 
Слика 15. Укупан допринос туризма ГДП-у (у %) 

 

 
Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 
Може се лако закључити да се туризам јавља као важан фактор привредног 

развоја Велике Британије кроз утицај на друштвени производ и национални доходак и 
да се економски ефекти туризма на друштвени производ из године у године повећавају. 

 
 

4.2. Утицај туризма на платни биланс 
 

Туристички биланс је део платног биланса која „даје увид у све приходе које 
одређена туристичка држава има по основу међународног туристичког промета у 
одређеном периоду времена (најчешће период од годину дана)“.20 Може бити 
посматран у ширем и у ужем смислу. У првом случају (на страни активе), туристички 
биланс обухвата све приходе: по основу извоза робе за туристичку намену, по основу 
пружања туристичких услуга, по основу капитала пласираног у развој туристичке 
привреде других држава, таксе за визе и читав низ других ставки, док, на страни 
пасиве, туристички биланс обухвата издатке по основу: увоза робе за потребе 
туристичке привреде, издатке домаћег становништва за путовање у иностранство, 
издатке за коришћење пласираног страног капитала и сл. 

                                                           
20Dobre, R., (2005), Osnove turizma, Visoka škola za turistički menadžment, Šibenik, str. 56   



51 
 

Туристички биланс у ужем смислу може се дефинисати као део платног биланса 
државе, који, на страни активе, обухвата све приходе који се реализују од иностраних 
туриста („невидљиви“ извоз), а на страни пасиве све издатке везане за путовање 
домаћег становништва у иностранство („невидљиви" увоз“). Утицај туризма на платни 
биланс државе је двојак. Потрошња иностраних туриста побољшава трговински 
биланс.Кроз тзв. „невидљиви“ извоз пласира се туристички производ (производ и 
услуге) а да роба није напустила националну територију. Често роба која и не би имала 
приступ и продају на светском тржишту (због снажне конкуренције, разних царинских 
препрека и сл), врло се успешно може пласирати путем туризма. С друге стране, 
путовање домаћег становништва у иностранство делује на одливање девизних 
средстава и није стимулативно за платну биланс. Управо супротно, овај „невидљиви“ 
увоз има ефекте као да су те девизе утрошене за увоз робе. Држава увек треба настојати 
да у политици развоја има већи извоз од увоза, па тако и кад је реч туризму. Позитивна 
разлика у туристичком развоју омогућава земљи располагање девизним средствима 
које може употребити за побољшање свог платног биланса. 

Приходи од међународног туризма у 2011. години достигли су 1,03 билиона 
америчких долара (740 милијарди евра) што представља пораст од 3,8% у односу на 
2010. годину. Светска туристичка организација саопштила је податке 10 држава које су 
највише зарадиле од иностраног туризма у 2011. години. На основу табела 5 и 6 може 
се закључити да се Велика Британија налази на седмом месту у свету по приходима 
оствареним од иностраног туризма, док се становници Велике Британије налазе на 
четвртом месту по издацима на путовања у иностранство. 

 
Слика 16. Tуристичка потрошња иностраних туриста (foreign visitor exports) и 

инострани туристички промет (foreign tourist arrivals) 2011. години 
 

 
Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 
Туристичка потрошња представља кључну компоненту директног утицаја 

туризма на привреду. У 2011.години Велика Британија је генерисала 24,8 милијарди 
фунти од потрошње иностраних туриста. Процене су да ће 2022. године Велику 
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Британију посетити 37,344,000 иностраних туриста и да ће потрошити 38,2 милијарде 
фунти, што би било повећање од 4,0% на годишњем нивоу. 

 
 

 

4.3. Утицај туризма на запосленост 
 

Као и у другим делатностима, да би се организовао процес репродукције, и у 
туризму је потребно обезбедити неопходне чиниоце тога процеса, тј а) средства рада, б) 
предмете рада и ц) људске ресурсе. Туризам је радно интензивна делатност, јер је због 
карактера услуга, тј. потребе непосредног контакта са потрошачима приликом пружања 
туристичких услуга немогуће, као у неким другим делатностима, извршити значајнији 
обим аутоматизације. Првенствено ово важи за оне делатности које непосредно чине 
његову сложену (хетерогену) структуру, али, исто тако, до већег запошљавања долази 
иу низу других делатности и активности за које је туристичко тржиште тзв. 
„секунардно“ тржиште за пласман сопствених производа и услуга. Најшире 
посматрано, развој туризма у одређеном подручју пружа значајну могућност за 
директно запошљавање у делатностима туристичке привреде, али иу оним које су у 
туризму укључене на индиректан начин (индустрија, грађевинарство, пољопривреда и 
сл). Исто тако, поједина занимања у туризму, посебно у угоститељству, тј 
хотелијерству и ресторатерству, погодују запошљавању женске радне снаге, па у неким 
развијеним туристичким државама, у споменутој делатности, запослена женска радна 
снага износи и до 70% од укупног броја запослених.  

 
Слика 17. Број директно запослених у туризму (у хиљадама) 

 

 
Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
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Туризам омогућава запошљавање људи разних степени стручности. Наиме, 
укључивање оних који у процесу производње непосредно пружају услугу (конобари, 
собарице и сл), који раде у разним техничко-технолошким процесима (кувари, 
посластичари, аниматори), као и оних креативних кадрова који формирају модерне 
туристичке производе и баве се развојномполитиком (високостручно образовани 
кадрови). У последњем случају, ради се о разним профилима стручности: економисти, 
правници, филолози, архитекти, психолози и сл 

Потребно је нагласити да карактеристика сезоналности у туристичком 
пословању рађа потребу запошљавања и додатне (тзв. „сезонске“) радне снаге која се 
укључује у процес репродукције само у периоду док траје сезона (нпр. у летњем 
периоду), ас циљем да се без застоја и сходно повећаном обиму потражње у том 
раздобљу (вршно оптерећење потражње) пласирају производи и услуге иностраним и 
домаћим туристима. 

 
Слика 18. Учешће директно запослених у туризму у укупној запослености 

 (у процентима) 
 

 
Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 
У Великој Британији туризам је директно генерисао 938.500 радних места у 

2011. (3,0% од укупног броја запослених), а очекује се раст од 1,7% у 2012. години до 
954,500 (3.1% од укупног броја запослених). Ово укључује запошљавање у хотелима, 
туристичким агенцијама, авио-компанијама и компанијама које пружају друге услуге 
превоза путника. (искључујући услуге у приградском саобраћају). До 2022. године, 
прогноза је да ће путовања и туризам директно генерисати  1.189.000 радних места, што 
је повећање од 2,2% на годишњем нивоу у наредних десет година. 

Укупан допринос путовања и туризма запослености (укључујући шире ефекте 
улагања, снабдевања...) у 2011.години износио је 2.308.000 радних места (7,4% укупно 
запослених).  До 2022. године, прогноза је да ће путовања и туризам генерисати укупно 
2.846.000 радних места (8,5% од укупног броја запослених), при чему ће се повећавати 
по просечној годишњој стопи од 2,1%. 
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Слика 19. Укупан допринос туризма запослености 
 (у хиљадама послова и у процентима) 

 

 
Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 
 

4.4. Утицај туризма на развој делатности туристичке привреде 
 

Туризам утиче на развој осталих делатности туристичке привреде јер у 
подмиривању туристичких потреба учествује велики број привредних и непривредних 
делатности. Да би се сагледали ефекти туризма на поједине делатности туристичке 
привреде, сагледаће се структура потрошње туриста, која је најреалнији показатељ 
ових ефеката. 
 

Слика 20. Структура потрошње туриста у Великој Британији (1998. година) 
 

 
Извор: www.insight.org.uk  

Smeštaj; 33,8% 

Ishrana; 22,8% 

Šoping; 20,3% 

Transport; 14,0% 

Zabava; 4,3% 

Usluge i sl.; 3,7% Ostalo; 1,2% 

http://www.insight.org.uk/
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Посматрајући структуру потрошње туриста у Великој Британији може се 
закључити да туристи највише новца троше на смештај и исхрану (преко 55%). Дакле, 
туризам је у највећој мери утицао на развој угоститељства, а затим и на трговину и 
транспорт. 
 

4.5. Утицај туризма на инвестициону активност 
 

Туризам је у 2011.години привукао капиталне инвестиције од 9,5 милијарди 
фунти. У наредних десет година очекује се раст од 3% на годишњем нивоу тако да би 
капиталне инвестиције у 2022.години требало да достигну 13 милијарди фунти.   

 
Слика 21. Капиталне инвестиције у туризму 

 

 
Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 
Највећи удео инвестиција у туризму у укупним инвестицијама остварен је у  
 

Слика 22. Удео капиталних инвестиција у туризму у укупним инвестицијама 
 

 
Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
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2002.години када је износио 6,9%.  Очекује се да ће удео инвестиција у туризму у 
укупним инвестицијама опасти са 4,5% у 2012. на 4,3% у 2022.години. 
 

 

5. Индиректни макроекономски ефекти развоја туризма 
 

Код индиректних утицаја реч је о чињеници да новчана средства која се троше у 
одређеној земљи узрокују и активности у делатностима које су индиректно (Посредно) 
повезане са туризмом у тој земљи. Тако, индустрија, грађевинарство, пољопривреда и 
друге делатности путем туризма проширују тржиште за пласман својих производа. 
Наведимо неколико примера: индустрија намештаја, тепиха, стакла и разне друге 
опреме снабдевају туристичке објекте; грађевинарство је то које гради нове капацитете 
(хотеле, туристичка насеља, комуналну инфраструктуру), пољопривреда значајан део 
својих производа пласира путем туризма (производи од меса, млечне прерађевине и сл). 
На овај начин, туризам у оквиру једне националне територије проширује тржиште и 
даје шансу целокупној националној економији да пласира производе и у овој изузетно 
атрактивној делатности. Истовремено, овако се остварују значајна девизна средства 
путем извоза. 

Анализирајући индиректан економски утицај туризма на БДП, запосленост и 
раст подразумева се поређење индиректних ефеката између водећих 20 држава21 како 
би се утврдило колико туризам може да допринесе привредном расту, поготово у 
кризним временима и у контексту стимулативних политика.Питање брзине повратка 
инвестиција у односу на остале секторе показује да туризам има потенцијал да 
допринесеразвојудругих делатности. 
 
 

5.1. Индиректни утицаји туризма на друштвени производ 
 

Туризам је главна компонента услужне економије и обухвата 30% међународне 
трговине услугама.Када су у питању приходи од туризма, водећих 20 држава стварају 
око 70% глобалне туристичке активности. Значајан допринос који туризам може дати 
економском расту лежи у његовим индиректним утицајима, који у овим дрржавама 
представљају преко 45% укупног доприноса туризма БДП-у.Ови индиректни 
економски утицаји, који се односе и на робу и услуге у сектору туризма и инвестиција 
и јавне потрошње генерисане од туризма, су важан покретач привредног раста. 
Туризам, посебно сегмент хотелијерства и угоститељства, један  је од ретких 
делатности привреде који је у центру производног ланца, не само за пољопривредне и 
прехрамбене производе, већ и за потрошачка и капитална добра. 

Анализа водећих 20 држава показује да је допринос туризма посебно важан у 
државама где постоји интензивна домаћа туристичка тражња.Исто важи и за државе 
                                                           
21 Аустрија, Шпанија, Аргентина, САД, Кина, Јужна Африка, Индонезија, Турска, Бразил, Италија, 
Мексико, Француска, Јапан, Велика Британија, Руска Федерација, Канада, Република Кореја, Саудијска 
Арабија, Немачка и Индија. 
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које су развијене које стварају високу додатну вредност од туризма комбинујући два 
основна стуба - домаћу и међународну тражњу.То је случај код многих водећих држава 
које су развиле конкурентске туристичке производне ланце засноване на развоју 
индиректних ефеката туризма. 

Према информацијама и прогнозама од стране WTCC, индиректни ефекти 
туризма су посебно високи у неколико држава,  где достижу чак 6% укупног  БДП-а 
(Аустралија и Шпанија). Велика Британија се налази на 14.месту са 3,1%. У овим 
државама висок степен специјализације у туризму представља веома значајан део 
укупне националне производње, под условом да подржавајућа политика може бити 
имплементирана у развој индиректних ефеката туризма. 

Индиректан допринос туризма БДП-у Велике Британије указује на то да туризам 
има потенцијал да допринесе привредном развоју.Међутим, обим и делотворност тог 
доприноса, посебно тамо где је индиректна, зависи од политике за промовисање 
туризма која се спроводи. 
 

Табела 16 - Поређење доприноса индиректних ефеката туризма БДП-у у 
2011.години 

Држава 
Директан 
допринос 
туризма 

Индиректан 
допринос туризма 

Укупни допринос 
туризма 

Аустралија 3,3 6,9 13,0 
Шпанија 5,1 6,3 14,4 

Аргентина 4,0 4,7 11,0 
САД 2,6 4,2 8,8 
Кина 2,5 4,2 8,6 

Јужноафричка 
Република 5,0 4,1 11,4 

Индонезија 3,2 4,1 9,1 
Турска 4,1 3,9 10,0 
Бразил 3,3 3,7 9,1 
Италија 3,2 3,6 8,6 
Мексико 6,2 3,5 13,0 

Француска 3,9 3,4 9,1 
Јапан 2,2 3,2 6,9 

В. Британија 2,3 3,1 6,7 
Русија 1,4 3,1 5,9 
Канада 1,4 2,6 5,0 

Република Кореја 1,8 2,5 5,1 
Саудијска Арабија 3,0 2,5 6,7 

Немачка 1,7 2,0 4,6 
Индија 1,9 1,6 4,5 

Извор:  Vellas, F., (2011), The Indirect Impact of Tourism: An Economic Analysis, Third Meeting of T20 
Tourism Ministers, Paris 
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Значајна инвестиција је потребна у циљу развоја туризма, што често доводи до 
тога да се туризам пореди са тешком индустријом у смислу јавних и приватних 
инвестиција у инфраструктуру, као што су пут и транспортна мрежа, дистрибуција 
пијаће воде, третман отпада, приступ електричним мрежама и приступ новим 
комуникационим системима. 

Поред тога, како је истакнуто и извештајима из 1998.године  на Конференцији 
Уједињених нација о трговини и развоју (UNCТАD), често је потребно имати 
дугорочан увид  у инвестиције у туризму. Нарочито, када су у питању инвестиције у 
хотеле, где  је за повратак инвестиција често потребно десет или више година. У 
посматраним околностима, туризам може да има значајну улогу само ако постоје 
повољни услови за раст туристичке тражње који би оправдали капиталне пројекте који 
захтевају веома значајна средства у циљу изградње основне инфраструктуре. 

 
 

5.2. Индиректни утицаји туризма на запосленост 
 
Међународна организација рада (ILO) процењује да је туризам генерисао 253 

милиона радних места широм света у 2010. години. Исто важи и за водеће рецептивне 
државе.  

Табела 17 - Утицај туризма на запошљавање у водећих 20 држава 

Држава 
Удео туризма у укупном 

запошљавању у 2011. 
години 

Индиректан удео туризма у 
укупном запошљавању 

Аустралија 16,2 7,8 
Шпанија 12,7 7,1 
Мексико 14,8 4,9 

САД 10,5 4,7 
Италија 9,7 4,2 

Аргентина 10,3 4,1 
Турска 8,1 3,9 

Француска 10,2 3,9 
Кина 8,2 3,4 

Индонезија 8,1 3,4 
Бразил 8,3 3,3 
Јапан 7,1 3,3 

Јужноафричка Република 10,1 3,3 
В. Британија 7,4 3,0 

Русија 5,5 2,9 
Канада 7,0 2,8 

Република Кореја 5,4 2,4 
Немачка 4,9 2,2 

Саудијска Арабија 6,6 2,2 
Индија 7,5 1,6 

Извор: Vellas, F., (2011), The Indirect Impact of Tourism: An Economic Analysis, Third Meeting of T20 Tourism Ministers, 
Paris 
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Индиректан допринос туризма отварању нових радних места потврђује његов 
значај за запошљавање у ланцу снабдевања туризма. Међутим, овај индиректни 
допринос је мањи од директног у одређеном броју ових држава (што је случај и са 
Великом Британијом). Индиректне користи од туризма су веће где је туристички ланац 
снабдевања усмерен ка производњи локалних роба и услуга. 

Туризам има квалитативни утицај тиме што подстиче стварање радних места за 
младе људе. У многим државама, међутим, посебно у Европи, велики део њих су 
сезонски послови који могу бити осигурани на дуги рок само уз побољшање нивоа 
квалификација. 

Туризам ствара потребу за обуком, за које ове земље имају веома значајну 
способност. Сходно томе, један од индиректних утицаја туризма послова је да омогући 
овим државама, нарочито у Европи и Северној Америци, да „извозе“ своје туристичке, 
хотелијерске и угоститељске курсеве обуке у друге земље, стварајући радна места у 
образовном сектору. 

Већина радних места у туризму су за младе људе испод 25 година старости, који 
чине око половине свих туристичких послова. Поред тога, већина од њих су послови за 
жене. Ова карактеристика запослености у сектору туризма наглашава значај сталног 
стручног програма обуке за младе људе како би обезбедили дугорочне послове. 
 
 

5.3. Индиректни утицаји туризма на остале секторе 
 
Секторски приступ односи се на централну улогу туризма у производном ланцу 

главних сектора и раду јавног сервиса инфраструктуре, укључујући саобраћај.То такође 
показује улогу туризма у развоју сектора где се ствара висока додатна вредност и нових 
технологија, као што су Глобални дистрибуциони системи (GDS) и Компјутерски 
резервациони системи (CRS). 

Индирекни ефекти туризма се тичу свих сектора привреде, посебно спремања 
хране, индустрије и свих услуга везаних за туризам, као на пример авио превоз. 
Допринос индиректних ефеката туризма у Великој Британији може разложити на три 
подсектора: 

• аутпут (роба и услуге) добављача (2,3%) 
• капитални расходи (0,3%) 
• јавна потрошња (0.5%). 
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Табела 18 - Секторски индиректни ефекти туризма као проценат БДП-а 

Држава 
Набавка 
роба и 

услуга (%) 

Капитални 
расходи 

(%) 

Потрошња 
централних и 

локалних власти 
(%) 

Укупни 
индиректни ефекти 

(%) 

Аустралија 3,6 2,1 1,2 6,9 
Шпанија 4,2 1 1,1 6,3 

Аргентина 3,1 1,3 0,3 4,7 
САД 2,8 0,6 0,8 4,2 
Кина 2,6 1,2 0,4 4,2 

Индонезија 2,1 1,3 0,7 4,1 
Јужноафричка 

Република 
2,9 1,1 0,1 4,1 

Турска 2,9 0,9 0,1 3,9 
Бразил 2,3 0,9 0,5 3,7 
Италија 2,3 0,7 0,6 3,6 
Мексико 2,2 0,8 0,4 3,5 

Француска 2,4 0,5 0,5 3,4 
Јапан 2 0,5 0,7 3,2 

В. Британија 2,3 0,3 0,5 3,1 
Русија 2,2 0,5 0,4 3,1 
Канада 1,6 0,3 0,7 2,6 

Република Кореја 1,9 0,3 0,3 2,5 
Саудијска Арабија 1,7 0,6 0,2 2,5 

Немачка 1,6 0,1 0,3 2 
Индија 1 0,5 0,1 1,6 

Извор: Vellas, F., (2011), The Indirect Impact of Tourism: An Economic Analysis, Third Meeting of T20 
Tourism Ministers, Paris 

Индиректне ефекте туризма не треба само анализирати на макроекономском 
нивоу, већ и на регионалном и локалном нивоу. Користи од туризма могу бити од 
суштинског значаја како би се уклониле препреке за изградњу инфраструктуре, 
посебно за побољшање приступа, што је директно од користи локалним становницима. 
Такве процене у погледу локалног развоја могу бити систематски идентификоване у 
Т20 оквира у циљу да служи као репер за повећање интеграције циљева туристичке 
политике у укупно планирање и развојне политике. 

 

6. Мултипликативни ефекти туризма 
 

Када је реч о мултипликативним утицајима, потрошња финансијских средстава 
коју остваре инострани туристи (не и домаћи) има следеће деловање - то су додатна 
финансијска средства која имају додатне (умножене, тј мултипликативне) ефекте на 
националну економију. Ова финансијска средства циркулишу (обрћу се) кроз већи број 
трансакција у привреди једне државе. Она се сливају у све делатности које чине 



61 
 

туризам као сложени систем, затим у друге делатности које су индиректно повезане с 
туризмом, док коначно не напусте националну територију. По одређеном коефиценту 
(Коефицент мултипликације) могу се и мерити ефекти ове увећане потрошње. Уколико 
је држава економски развијенија, она мање зависи од увоза (робе која је неопходна за 
нормалан процес репродукције у туризму)  и мултипликативни ефекти туризма су већи.  

Може се истаћи да постоје и друге примарне функције туризма. Једна, значајна, 
јесте и тзв. конверзацијска функција туризма, која се огледа у чињеници да нека 
неекономска добра, често непроцењиве вредности и уникатна по свом карактеру 
(културно-историјски споменици), укључивањем у туристичку понуду могу се 
претворити у економска добра. Треба додати и да потрошња у одређеном сектору има 
различите утицаје на БДП, у зависноти од локално додате вредности и повезаности са 
остатком економије.  

У Великој Британији потрошња иностраних туриста од 1 милиона долара 
генерише 1.3 милиона долара БДП-а (отприлике је исти ефекат као и код финансијских 
услуга и комуникационог сектора). Када туристи троше новац у дестинацији, он у 
потпуности не остаје у привреди, јер је одређени део потребан за увоз одређених роба и 
услуга. То представља „цурење“ у створеној економској вредности. 

У Великој Британији само 15% туристичке потрошње „исцури“ из економије 
кроз увоз. Туризам је повезан са читавом економијом Велике Британије. Ове везе 
постоје у ланцу снабдевања туристичке индустрије (индиректне везе). 

У том смислу туризам има много користи за остале секторе широм целог 
спектра привреде. Сваки милион долара туристичке потрошње генерише 119 000 
долара бруто додате вредности у сектору некретнина и 135 000 долара бруто додате 
вредности секу трговини на велико и мало. 
Слика 23. Генерисан БДП на милион долара туристичке потрошње по секторима 
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Сваки милион долара туристичке потрошње ствара 18 радних места (7 директна, 
8 индиректна и 3 мултипликована). Просек у привреди износи 15 радних места на 
милион долара потрошње (табела 18.). 

 
Слика 24.Подржани послови на милион долара потрошње по секторима 

 
Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
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ЗАКЉУЧАК 
 

Дефинисан као кретање људи изван свог места боравка уз одговарајућу 
потрошњу, савремени туризам је захватио готово све државе света. У многима од њих 
уважава се као могућност остваривања одговарајућих позитивних економских и 
друштвених ефеката, пружањем различитих услуга уз укључивање бројних 
комплементарних делатности. Многе државе му на различитим нивоима поклањају 
велику пажњу, јер запошљава многобројне кадрове и утиче на повећање потрошње 
локалних и националних производа и услуга, који нису оптерећени царинама, 
транспортним трошковима и других појавама и процесима којима је изложена класична 
међународна трговина.  

Обим и значај међународних туристичких кретања у свету најбоље потврђују 
бројне националне, интеррегионалне, континенталне и светске организације које се, 
свака из свог аспекта, баве унапређењем туризма и другим делатностима које 
доприносе развоју туризма 

У свету је било 2.556.519.000 становника 1950. године. Тада је у међународним 
туристичким кретањима учествовало 25.300.000 туриста или 0,9% од укупне светске 
популације. Педесет година касније светско становништво се повећало на 
6.073.265.000, а број страних туриста на 698.300.000, што је чинило 11,5 светске 
популације. Визионари туризма предвиђају да ће 2030. године удео оних који као 
туристи путују у стране државе у односу на укупан број светског становништва 
достићи 14,1%. Такав узлазни тренд неће забележити ниједна друга делатност. Ако број 
страних туриста увећамо за 3 до 5 пута обухвативши и домаћа туристичка кретања, 
ствари постају још јасније. Из тога закључујемо да је туризам глобална појава и процес 
наглашене квантитативне, квалитативне и просторне експанзије. 

Када је у питању регионална дистрибуција туристичког промета, Европа је по 
развијености иностраног туризма, исказаног бројем туриста и оствареним приходима, 
одувек на првом месту. Са 50 до 60% светског иностраног туристичког промета Европа 
је готово недостижна за остале континенте. По прогнозама стручњака Светске 
туристичке организације, Европа ће и даље бити најпосећенији континент на Земљи 
(2020. године, када ће у свету бити премашена милијарда станих туриста, више од 
700.000.000 или 67% ће бити регистровано у Европи). Поред Европе, у међународном 
туризму истичу се подручје Источне Азије и Пацифика и подручје Америке. Европа и 
Америка су половином прошлог века учествовале у укупном међународном 
туристичком промету са 96,2%, да би се њихово учешће крајем прошлог века смањило 
на 78,6%. У 2011. години највећи удео у међународним туристичком промету је 
остварила  Европа са 51% (503 милиона туриста), затим следе Источна Азија и 
Пацифик са 22% (216 милиона туриста) и Северна и Јужна Америка са 16% (156 
милиона туриста). 

Ове промене су се одразиле и на регионалну дистрибуцију прихода. Крајем 
прошлог века водећа три региона су учествовала са 94,8% у укупним приходима од 
међународног туризма. Европа је имала удео у укупним приходима од 50%, Америка 
27,2% и Источна Азија и Пацифик са 17,6%. Поређења ради, 1950. године највећи удео 
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је имала Америка са 50,5% и Европа 42,1%, док је подручје Источне Азије и Пацифика 
имало удео од само 1,4%. 

Посматрајући водеће рецептивне туристичке државе у погледу прихода од 
туризма може се закључити да оне имају доминантан утицај на развој међународног 
туризма у свету. Њихово учешће у расподели укупних прихода од међународног 
туризма износило је 84,5% у 1998. години односно 79,6% у 1980. години. Значи, у 
посматраних 18 година, значај ове групе држава се повећао, тако да је у 1998.години 
њихово учешће било за 4,9% веће него у 1980. години. У расподели прихода водећих 
осам држава (САД, Италија, Француска, Шпанија, Велика Британија, Немачка, Кина и 
Аустрија) је у 1998.години као и у 1980. години суделовало са 51% у расподели 
укупних прихода. 

Треба истаћи да туристичка привреда спада у оне делатности које ће у оквирима 
светске привреде остварити динамичан раст у наредном периоду. Стручњаци Светске 
туристичке организације, предвиђају да ће туризам постати један од водећих 
делатности светске  привреде, са врло динамичним растом у наредном периоду. 
Прогнозе су да ће стопа раста туристичког промета у Америци и Европи бити нешто 
мања од светског просека у периоду 1995-2020. године, док се за регион Источне Азије 
и Пацифика предвиђа стопа раста туристичког промета од 6.5%. 

Туризам представља један сложени систем, састављен из већег броја 
подсистема. Битно је разумети да туристичке потребе, не задовољава само једна, већ 
читав низ привредних и непривредних делатности. Савремени туризам, под којим овом 
приликом подразумевамо само туристичка кретања људи изван своје земље, јесте 
процес велике интеграционе моћи и наглашене мултипликативности. У свету је данас у 
туризму запослено више од 260.000.000 људи. Потребе туриста задовољавају се 
производима и услугама које пружају бројне привредне и непривредне делатности у 
којима се у четири до шест нивоа расподељује укупан приход. Ка туризму се 
усмеравају значајни делови пољопривредне производње и прехрамбене индустрије, 
произвођачи спортске опреме, графичка продукција, саобраћај и саобраћајна средства, 
дизајн, пропаганда, хортикултура, просторно планирање, део грађевинарства, 
производња намештаја и угоститељске опреме, конгресни центри, школске 
институције. Све то најбоље потврђује чињеница да су приходи од иностраног туризма 
у свету 2006. године износили 735.000.000.000 америчких долара, што износи 
1.304.109.500 америчких долара на дан. Данас је то већ више од 1,5 милијарде на дан, са 
тенденцијом сталног благог пораста. 

На основу анализираних података може се недвосмислено закључити да се 
туризам јавља као важан фактор привредног развоја Велике Британији кроз утицај на 
друштвени производ и национални доходак. Такође, туризам креира широк спектар 
послова у делатностима које непосредно чине његову структуру, али, исто тако, до 
већег запошљавања долази и у низу других делатности и активности за које је 
туристичко тржиште тзв. „секунардно" тржиште за пласман производа и услуга 
националне економије. 

Туризам има велики утицај на развој грађевинаства, индустрије и пољопривреде 
односно остварује индиректни утицај на развој ових привредних делатности због чега 
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оне треба да нађу свој економски интерес за инвестициона улагања у проширење 
материјалне базе туризма. 

Туризам доприноси привредном развоју Велике Британије јер утиче на повећање 
додате вредности која се ствара у делатностима туристичке привреде, креира радна 
места у туризму, али и у привреди и подстиче развој туристичких и нетуристичких 
делатности.  
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