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УВОД 

„ Не причај ми о томе колико си образован, реци ми колико си путовао“,  речи 

су чувеног творца исламске религије и арапске државе, Мухамеда. Управо је 

цивилизација Арабљана, својим богатством, источњачком тајанственошћу и лепотом, 

дала значајни печат развоју данашње Шпаније. На простору ове државе Иберијског 

полуострва, створена је чудесна мешавина хришћанске и исламске културе, занимљив 

и аутентични спој Европе и Азије, пред којим остајемо задивљени и због кога морамо 

заборавити тешке, вишевековне сукобе двеју култура на овим просторима. 

Бурна и узаврела прошлост ове земље, оставила је темпераментном шпанском 

народу прекрасно наслеђе, уобличено у безброј замкова, раскошних храмова и градова 

пуних историје, а када се томе дода етнографска специфичност и разноликост, 

пријатна клима и дивна обала Средоземног мора, јасно је колико Шпанија има 

могућности за развој туризма. 

Први део мастер рада носи назив Природно географске карактеристике 

Шпаније. У овом делу ће бити обрађене природно географске карактеристике Шпаније 

као што су географски положај, геолошки састав, рељеф, клима, хидрографија, биљни 

и животињски свет и земљиште. 

Други део рада носи назив Класификација туристичких регија. Овде су обрађене 

туристичке регије у Шпанији и најважнија туристичка места, као што су: Коста Брава и 

Коста Дорада, Коста дел Азахар и Коста Бланка, Коста дел Сол, Коста де ла Луз и 

Андалузија, Балеарска острва, Канарска острва, Коста Верде, средња Шпанија и 

Пиринеји. 

У трећем делу мастер рада успоставља се веза између развоја труизма у 

Шпанији 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 Шпаније како бисмо 
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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, првенствено на индустрију, грађевинарство и 

пољопривреду. Мултипликативни економски ефекти развоја туризма анализиране 

државе резултат су потрошње страних туриста у њој и они посматрају економске 

ефекте трансфера дела националног дохотка из других држава у Шпанију. 
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I ПРИРОДНО – ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ШПАНИЈЕ 

1. Географски положај 

Краљевина Шпанија, по уставном уређењу парламентарна монархија, налази се 

у западном делу јужне Европе. Чак 97,6% површине је на Иберијском (Пиринејском) 

полуострву, а припадају јој Балеарска острва у Средоземном мору, Канарска острва у 

Атлантском океану (који заузимају преосталих 2,4% територије) и ексклаве Сеута и 

Мелиља на обали Северне Африке.  

Слика 1. Географска карта Шпаније 

 

Извор : www.google.rs 

Шпанију од Европе одвајају Пиринеји на северу, преко којих прелази граница са 

Француском и Андором. На западу се граничи са Португалом. Близина афричког 

континента има битан утицај на географски положај Шпаније. Мала ширина 

Гибралтарског мореуза, која износи свега 14 km није представљала већу препреку за 

кретање народа. Отуда су Арабљани преко њега продрли на Пиринејско полуострво, а 

Шпанци на тло Африке, створивши колоније у северозападном делу овог континента. 
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„Шпанија се простире између 36°02´ с.г.ш. и 43°27´ с.г.ш. (изузимајући Канарска 

острва) и 3°19´ и.г.д. (4°45´ и.г.д. источни део Балеара) 9°18´ з.г.д., а то значи да се 

налази у јужном делу умереног климатског појаса северне хемисфере.“
1
 По величини 

територије Шпанија је четврта држава Европе, са површином од 504.782 km
2 

.  По 

броју становника 39.181.114 (1996 година) она је на седмом месту у Европи, а на 

другом месту у Јужној Европи, одмах после Италије. У Шпанији у просеку живи 78 

становника на km
2
. Главни и највећи град је Мадрид. Поред Мадрида већи градови 

Шпаније су и Барселона, Севиља, Сарагоса, Малага. 

2. Рељеф 

 

Рељеф Шпаније истоветан је са рељефом Пиринејског полуострва. Пиринејско 

полуострво је сложена морфоструктурна регија и у њен састав улазе три геолошко – 

геоморфолошке целине: планина Пиринеји, висораван Мезета и Андалузијске 

планине.
2
 

„Језгро Шпаније и средишњи део заузима Мезета. То је висораван (600 – 800 m), 

најстарији део полуострва, који је изграђен од прекамбријских и палеозојских 

кристаластих шкриљаца, гранита и гнајса, док на истоку и југозападу има и 

терцијарних кречњака.“
 3 

Висораван је благо спуштена ка југозападу, у ком правцу, 

осим  Ебра, теку све реке. Мезету уоквирују на северу и североистоку Кантабријске 

(2.615 m) и Иберијске планине (2.316 m), а на југу Сијера Морена (1.325 m). Мезета је 

на западу рашчлањена речним долинама Дуром, Тахом и Гвадијаном. На југоистоку се 

налазе млађе планине Бетијски (Андалузијски) Кордиљери (3.481 m), које су уједно и 

највише планине полуострвске Шпаније, углавном изграђене од кречњака. Пиринеји 

(3.404 m) спадају у групу млађих веначних планина. Назив планине води порекло од 

баскијске речи pyren, што значи планина. Заузимају погранични појас на североистоку 

земље. Пружају се између Бискајског залива на северозападу и Средоземног мора на 

југоистоку, северно је Аквитански басен, а јужно долина Ебра. 
4
„У структурном 

погледу Пиринеји се састоје од централне и спољне зоне. Централна зона је изграђена 

од прекамбријских и палеозојских метаморфита, са гранитским батолитима. Спољна 

                                                           
1
 Плавша Ј., (2008), Туристичке регије света, Природно – математички факултет, Нови Сад, стр. 64 

2
 Давидовић Р., (2000), Регионална географија – књига II, Нови Сад, стр. 297 

3
 Плавша Ј., (2008), Туристичке регије света, Природно – математички факултет, Нови Сад, стр.64 

4
 ИБИД, стр. 64 
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зона је од мезозојских и терцијарних седимената. Набирање Пиринеја обављено је 

крајем еоцена, за време пиринејске фазе, алпијске орогенезе“
5
 

Слика 2. Пиринеји  

 

Извор: www.google.rs 

Последњу целину чине Андалузијске планине са Сијера Невадом. Смештене су 

у југоисточном делу Шпаније. Планински венац је набран за време алпске орогенезе. 

Дугачак је 630 km.  Андалузијске планине изграђене су од кречњака и на њима је 

доминантан крашки рељеф. Укупно гледано низије у Шпанији учествују са 10%, док 

преосталих 90% чине висоравни и планине. „Поред долине Ебра (Арагонија и 

Каталуња) на североистоку, која делом представља и низију, као најзначајнија равница 

истиче се Андалузија на југозападу, док су уз приморје уски низијски делови, међу 

којима се истичу Валенсијска (исток) и Мурсијска (југоисток) равница“.
 6 

Некада давно 

су биле замочварене, а данас су хуерте. 

„Балеари се налазе око 200 km источно од каталонске обале и по настанку су 

североисточни наставак Бетијских Кордиљера, претежно од  кречњака и са крашким 

обележјима“.
7
 Преовладава кречњачки рељеф, са мало површинских токова и са 

црвеницом као доминантним земљиштем. У рељефу учествује и флиш и друге 

                                                           
5
 Давидовић Р., (1999), Регионална географија, Нови Сад, стр. 35 

6
 Плавша Ј., (2008), Туристичке регије света, Природно – математички факултет, Нови Сад, стр 64 

7
 Натек К., Натек М., (2005), Државе света, Београд, стр. 173 
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растреситије наслаге, па су поред каменитих плажа и клифова у заливима формиране и 

песковите. Архипелаг чине две веће групе острва: острво Химнесијас (Мајорка, 

Менорка, Кабрера и још неколико мањих острва), острво Питијусас (Ибица и 

Форментера). 

Слика 3. Мапа Балеарских острва 

 

Извор: www.google.rs 

Канарска острва су архипелаг вулканског порекла смештена у Атлантском океану, 

северозападно од обале Африке, 104 km западно од рта Хуби. Чине их дванаест острва 

и острвца површине 7.273 km
2
, од којих је седам насељено: Тенерифе, Гран Канариа, 

Фуертевентура, Ланзароте, Ла Палма, Ла Гомера и Хиеро. То су вулканска и планинска 

острва, са бројним кратерима, а посебно на острву Тенерифе. Канарски кратери спадају 

међу највеће на свету. На острву Тенерифе се налази и највиши врх Шпаније, Пико де 

Теиде (3.718 m).  

Слика 4. Мапа Канарских острва 

 

Извор: www.google.rs 
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Вулкан Теиде је уједно и трећи највећи вулкан на свету. Сва острва осим острва Ла 

Гомера, су била активна у последњих милион година. Северне обале су изграђене од 

црног, сивог, црвеног и белог песка, док су плаже на источним острвима настала 

таложењем песка из Сахаре.  

3. Клима 

 

Обично за климу Шпаније кажемо да је средоземна (медитеранска). Међутим, 

то није у потпуности тачно јер средоземну климу има само један део Шпаније. „ Већи 

део Шпаније је, према географској ширини, у области суптропског климата, са 

карактеристичним топлим и сушним летима и благим зимама. Међутим услед 

вертикалне климатске зоналности (надморске висине) и утицаја, како Средоземног 

мора и Атлантског океана климатски контрасти у овој држави су доста изражени“.
8 

Планине се издижу уз руб земље и представљају значајну баријеру ширењу 

климатских утицаја са околних простора. Зато унутрашњост Шпаније – Мезета, има 

одлике континенталног климата. Исток и југ Шпаније, у коме је заступљена 

средоземна клима, има средње месечне температуре од 13
o
C до 25

o
C. Ове области 

карактеришу топло, суво, дуго и сунчано лето, а некада максималне температуре 

достигну и 48
о
C. „Средоземна област Шпаније има највећи број сунчаних сати у 

Европи. Коста Брава има око 2.700 сунчаних сати годишње, док Коста дел Сол и Коста 

де ла Луз имају и преко 3.000 сати. Палма де Маљорка на Балеарима има просечно 

годишње 302 сунчана дана”.
 9 

Северозапад земље, односно приморје Бискајског залива 

има свежију климу и температуре се крећу од 8
о
C до 20

о
C.

 

  

                                                           
8
 Давидовић Р., (2000), Регионална географија – књига II, Нови Сад, стр. 299 

9
 Плавша Ј., (2008), Туристичке регије света, Природно – математички факултет, Нови Сад, стр. 65 
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Табела 1. Надморска висина, температуре ваздуха и падавине појединих градова 

Шпаније 

Метеор.станица 
Надмор.вис. 

m 

Сред.јан.темп. 
о
C 

Сред.јул.темп. 
о
C 

Год.падав.(mm) 

Ла Коруња 26 9,6 18,5 990 

Мадрид 655 4,5 22,7 370 

Барселона 12 9,4 24,5 470 

Мурсија 42 12,9 26,6 200 

Кадиз 24 12,5 22,6 520 

Гранада 685 9,2 22,7 320 

Палма де Маљорка 33 11,7 24,9 300 

Тенерифе 5 18,7 24,4 180 

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

Са атлантске обале ка полуострву крећу се влажне масе, па ову област 

карактерише највећа количина падавина која се креће од 900 - 2.000 mm. Због благе 

океанске климе и доста падавина, читаво подручје је под релативно бујном и зеленом 

вегетацијом, па се ова регија често назива Зелена обала (Costa Verde).
10

 
 
„У Шпанији се 

налази најтоплији град Европе, Малага, са средњом јануарском температуром од 15
о
C. 

Количина падавина је 350 до 550 mm. На климатске прилике Шпаније велики утицај 

имају акциони центри азорска антициклонска и западно - медитеранска циклонска 

активност“.
11 

4. Хидрографија 

Поред изузетних туристичких вредности које поседује Средоземно море и 

нешто оскуднијих када је у питању Атлантски океан, велики значај за развој туризма 

имају и реке. „Реке на северозападу Шпаније имају више вода , краћи ток, релативно 

велики пад, а њихова естуарска или ријаска ушћа погодују развоју воденог саобраћаја, 

али и неким туристичким активностима. У кречњачким теренима реке су најчешће 

формирале кањоне или клисуре, стрме одсеке (квесте), а ту су водопади и брзаци, што 

све скупа представља атрактивне туристичке мотиве. Реке које дотичу у Средоземно 

море носе велику количину наноса, које таложе уз обалску линију и тако побољшавају 

(песковите плаже) или погоршавају (замочвареност) услове за одвијање неких 

привредних активности, а тиме и за туризам.“
12 

Пет река представљају основу 

                                                           
10 Плавша Ј., (2008), Туристичке регије света, Природно – математички факултет, Нови Сад, стр. 65

 

11
 Давидовић Р., (2000), Регионална географија – књига II, Нови Сад, стр 299 

12 Плавша Ј., (2008), Туристичке регије света, Природно – математички факултет, Нови Сад, стр. 65 
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хидрографске мреже Шпаније : Гвадалкивир (656 km), Дуро (895 km), Гвадијана (777 

km) и Тахо (1.007 km) које припадају сливу Атлантског океана и река Ебро (909 km) 

која представља притоку Средоземног мора. 

Слика 5. Река Ебро у Сарагоси 

 

Извор:sr.wikipedia.org 

Преко лета већи протицај има само Ебро јер добија воду из Пиринеја. Због 

великих потреба за водом (пијаћа и индустријска вода, као и вода за вештачко 

наводњавање) и због опасности од поплава, на рекама је подигнуто више од 200 већих 

брана“.
13

 

5. Биљни
 
и животињски свет 

 

У Шпанији има мало шума, свега око 15 % укупне површине и заступљене су 

само на вишим деловима планина, највише на северозападу земље. „ У унутрашњости 

Шпаније основу природног пејзажа чине ксерофитне заједнице. Шикару (matorral), 

углавном тешко проходну сачињавају грмови јасена, ловора, рузмарина и дивље 

маслине, а на лошем земљишту расте и слаба трава. Но, у тим условима релативно 

добро успевају лековите траве, најчешће се срећу лаванда, кадуља и мајчина 

                                                                                                                                                                                     
 
13

 Натек К., Натек М., (2005), Државе света, Београд, стр. 173 
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душица“.
14

 Предели прекривени мајчином душицом називају се томиларес (tomillares). 

Током лета због високих температура и врелог сунца вегетација пожути и до изражаја 

долазе оголели камени блокови или сипари. Средоземну обалу каратерише 

медитеранска вегетација, односно, плантаже наранџи, лимуна, маслина, шећерне трске, 

дуда, пиринча. На средоземној обали некада је расла зимзелена шума (у појединим 

деловима очуване су храстове шуме, а у нижим и борове, међу које спада и чемпрес - 

симбол медитеранског пејзажа), а сада је углавном деградирана у макију и гариг.  

Слика 6. Шума у Шпанији 

 

Извор: sr.wikipedia.org 

„У средоземним климатско - вегетационим условима живи медитеранска фауна, 

коју карактерише велики број гмизаваца, инсеката и птица, док су се крупније 

животиње одржале углавном у планинским пределима. Но разнолики природни услови 

омогућавају опстанак бројних врста, а неке су груписане, што даје основу за развој 

ловног и риболовног туризма“. 
15

 

Канарска острва одликује изузетно богата флора и фауна. Налази се велики број 

аутохтоних биљака, од којих су најпознатије Змајево дрво, врста која представља 

симбол Канарских острва, може достићи висину и до 20 метара и цветни симбол 

архипелага bugenvileja (само на острву Гран Канариа постоји преко 2.000 различитих 

цветова ове врсте). Једна од најлековитијих биљака на свету aloe vera пореклом је са 

ових острва.  

                                                           
14

 Плавша Ј., (2008), Туристичке регије света, Природно – математички факултет, Нови Сад,стр. 65 
15

 Плавша Ј., (2008), Туристичке регије света, Природно – математички факултет, Нови Сад, стр. 66 
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             Слика 7. Биљка Aloe Vera                    Слика 8. Зелена морска корњача 

                      

                Извор: www.google.rs                                           Извор: www.google.rs 

Морски свет Канарских острва је врло разнолик и представља комбинацију 

ендемичних, северно-атлантских и медитеранских врста. Врсте риба које овде срећемо 

су ајкуле, ража, морске јегуље, пиљари и други. Поред тога постоји много врста 

бескичмењака, укључујући медузе, сасе, сунђере, ракове, морске јежеве, морске звезде, 

корале. Канари су станиште пет врста морских корњача од којих је најугроженија 

Loggerhead корњача, а свакако најпопуларнија велика зелена корњача. 

Од морских сисара може се видети велики ребрасти кит, више врста делфина 

као и фоке. На острвима се налазе четири национална парка од којих се два налазе под 

заштитом UNESCO-а, док друга два су резерват биосфере. Најпосећенији је 

Национални Парк Теида, који је смештен на трећем највишем вулкану на свету. Tреба 

споменути најзначајнијег становника Канарских острва, а то је свакако канаринац по 

коме је острво и добило име.  

Слика 9. Канаринац 

 

Извор : www.google.rs 

 

http://www.google.rs/
http://www.google.rs/
http://www.google.rs/


Утицај макроекономских ефеката на развој туризма у средоземном делу Шпаније  
 

15 
 

6. Земљиште 

„У северним деловима Шпаније преовладава смеђе шумско земљиште, у 

сушнијој унутрашњости и на југу мрко земљиште, а у брдским крајевима камењар, на 

кречњацима црвеница, док су на речним наносима флувијална земљишта. У 

унутрашњости земље и на обалским деловима је врло снажна ерозија земљишта.“
16
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 Натек К., Натек М., (2005), Државе света, Београд, стр. 173 
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II КЛАСИФИКАЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ РЕГИЈА 

СРЕДОЗЕМНЕ ШПАНИЈЕ 

На основу природних и антропогених вредности, те на основу развијености 

појединих облика туризма, посебно боравишног, у средоземном делу Шпаније могу се 

издвојити следеће туристичке регије : Коста Брава са Коста Дорадом, Коста Азахар и 

Коста Бланка, Коста дел Сол, Андалузија, Балеарска острва и Пиринеји. 

1. Коста Брава и Коста Дорада 

Коста Брава (Costa Brava – дивља али и ветровита обала) и Коста Дорада (Costa 

Daurada – златна обала) као туристичка регија развила се у приморју издужене регије 

Каталоније, која се пружа од рта Креуса у близини шпанско – француске границе до 

ушћа Ебра у Средоземно море. Њена дужина износи око 200 km. Каталонске планине 

које се пружају паралелно са обалом, штите приморје од провале хладних ваздушних 

маса. С друге стране, знатне количине еродираног наноса које речни токови са 

Каталонских планина и Пиринеја доносе, таложе се на ушћу стварајући тако наносне 

равнице Ампурден, низије око Барселоне и ушћа Ебра. Ови акумулациони процеси 

имају двоструки значај : с једне стране допринели су стварању дугих пешчаних плажа, 

а са друге, развоју предивних пејзажа.  

Слика 10. Мапа Коста Браве и Коста Дораде 

 

Извор: www.google.rs 

Највећи шпански лучки град и средиште ове регије, Барселона (1,7 милиона 

становника) развио се на месту где се речица Љобрегат улива у Средоземно море. 

Данас представља свакако један од највећих (ако не и највећи) центар транзитног 

туризма у Шпанији, али и индустријски град (пре свега текстилна и машинска 
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индустрија), научно средиште (има универзитет, академију наука, бројне музеје и 

друго) и велику луку.
17

  

Слика 11. Град Барселона 

 

Извор: www.google.rs 

Tрг Каталуња (Plazza de Cataluna) представља трговачко средиште града. Идући 

према луци пролази се кроз , како кажу, најлепшу улицу у Европи, улицу Ла Рамбла 

чија дужина износи један километар. Ту је палата Вирена (Palazio de la Virreina) са 

изузетно богатом збирком слика, као и Гран Театро дел Лицло, једна од најпознатијих 

оперских кућа у свету. Места која, такође, треба посетити су Кинеска четврт (Barrio 

Chino) и Краљевски трг (Plaza real). Неизоставна је, свакако, посета катедрали Саграда 

фамилија (Света породица), најпознатије дело архитекте Антонија Гаудија и уједно 

најпосећенији архитектонски објекат у Шпанији, која је остала недовршена после 

његове смрти и идаље се гради, а предвиђа се да ће до 2020. бити завршена. „Трг Лука 

мира (Plaza Puerta de la Paz) је велики трг у луци на коме доминира споменик 

Кристифору Колумбу. Висок је 60 m, а сама Колумбова бронзана статуа има висину 8 

m. На тргу је Поморски музеј, а недалеко је зграда берзе из 1382. године.
18
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 Плавша Ј., (2008), Туристичке регије света, Природно – математички факултет, Нови Сад, стр. 69 
18

 Плавша Ј., (2008), Туристичке регије света, Природно – математички факултет, Нови Сад, стр. 69 
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Слика 12. Катедрала Саграда фамилија                Слика 13. Шеталиште Лас Рамблас 

                       

             Извор: sr.wikipedia.org                                                   Извор: www.google.rs 

Око Барселоне, на удаљености од око педесетак километара развила се највећа 

конурбација у Шпанији. У овој каталонској конурбацији, како је често зову, смештени 

су следећи градови: на обали Хоспиталет (250.000 ст.), Бадалона (180.000 ст.) и Матаро 

(80.000 ст), а у унутрашњости Сабадел (170.000 ст.), Тараса (150.000 ст.) и Гранољерс 

(50.000 ст.).   

Тарагона се налази стотинак километара јужно од Барселоне и позната је по 

бројним подрумима вина. Очувани су бројни споменици из римског периода: форум, 

амфитеатар и аквадукт Ђавољи мост, који је најстарији очувани мосту у Шпанији дуг 

217 km. За туристе је интересантан Јупитеров храм, римска тријумфална капија и друге 

знаменитости.  

„Развојем туризма граде се нова туристичка средишта. На Коста Брави 

најпознатија су Љорет де Мар (Lloret de Mar), Тоса де Мар, Ескала (L’Escala), Сан 

Фелиу де Гвиколос (San Feliu de Guihols), Бланес и Палафругел. Коста Дорада има 15 

значајнијих туристичких места, а треба поменути: Ситгес, Торедембару 

(Torredembarra), Салоу, Хоспиталет дел Инфанте, Виљанова (Vilanueva), и као 

најзначајнија већ помињана Тарагона“.
19

 

                                                           
19

 Плавша Ј., (2008), Туристичке регије света, Природно – математички факултет, Нови Сад, стр. 70 
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2. Коста дел Азахар и Коста Бланка 

Коста дел Азахар (обала наранџиног цвета) севернији део и Коста Бланка 

(отворена или јасна обала) као јужнији део, протеже се од ушћа Ебра па до рта Гата 

(југозападно од Картагене).
20

 Ову област врло често називају и „најлепша башта 

Шпаније“. Простире се на дужини од 700 km. „Плодни наноси, врло пријатна клима и 

пажљиво наводњавање јесу основа на којој су се развиле чувене хуерте, на којима се 

понегде добијају и по две жетве.  

          Слика 14. Коста дел Азахар мапа          Слика 15. Коста Бланка мапа 

    

          Извор: www.google.rs                                    Извор: www.google.rs  

Нигде у Шпанији није земљиште ни толико плодно ни у толикој мери 

наводњавано као овде“.
21

 Једна од карактеристика ове регије је изузетно плитко море 

Валенсијског залива. То је последица како таложења речног наноса тако и 

транспортног дејства морске струје. Међутим, ова регија је слабо напредовала у 

туристичком погледу, учествује са свега 9% свих туристичких лежајева Шпаније. 

Ипак, у последње време предузимају се мере за знатно веће туристичко активирање 

Коста Бланке. 1977. године на Мурсијском приморју у месту Ла Манга отворена је 

највећа европска јахтинг - лука која може примити око 1.600 јахти до 30 m и бродова 

до 60 m дужине. Заузима површину од преко 200 km
2
. Туристички центри и 

најзначајнији градови су Валенсија, Аликанте и Картагена. 

„Најсевернији туристички обалски град је Винарос, а нешто јужније од њега је 

Пенискола. На овом делу обале, северно од Валенсије, највеће насеље је Кастељон де 

                                                           
20

Плавша Ј., (2008), Туристичке регије света, Природно – математички факултет, Нови Сад,  стр. 70 
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ла Плана (Casetllon de la Plana, 130.000 ст.)“.
22

 Град се налази на хуерти равнице Ла 

Плана коју натапају воде реке Михарес. Идући ка југу налази се старо насеље, град 

Сагунто (50.000 ст.), данас центар црне металургије. Познат је још из шпанске 

историје, од иберијског до арапског доба, на шта указују и многе старе грађевине. 

Највећи и најзначајнији град ове регије је Валенсија (Valencija, 740.000 ст.). 

„Град је окружен наранџама и водећи је град Валенсијско - мурсијског приморја и 

трећи по величини у Шпанији. Кроз град тече река Турија чија је вода имала важну 

улогу у постанку града. На њеном ушћу је модерна лука Ел Грао, данас већ саставни 

део Валенсије“ .
23

 Град се значајније развија након обнове луке 1972. године и након 

изградње железничке пруге ка Мадриду. Савремени део града широких улица, авенија, 

тргова и фонтана надовезује се на старо језгро које је остало сачувано до данас.  

Слика 16. Валенсија 

 

Извор: www.google.rs 

Најважнији споменик у граду је Катедрала из 1262. године. Градска кућа 

(Palazio de la Generalidad) је импозантна готска палата из XV века. У граду се налази и 

палата Ла Лоња (XV век) средиште трговачког удружења у Средоземљу, који је и 

најлепши споменик архитектуре. „Затим, значајна је Барокна палата де Маркес де дос 

Аквас, те Провинцијски музеј лепе уметности (Museo Provincial de Bellas Artes) који 

садржи богату галерију слика шпанских мајстора Валенсијске сликарске школе (Ел 

Греко, Гоја, Валаскез и други валенсијски импресионисти). Валенсијски крај је познат 
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и по производњи керамике, а Национални музеј керамике (Museo National de Ceramica) 

има збирку керамичких предмета од иберијског доба до данас“.
24

  

Даље према југу пејзаж се мења. Наилази се на планински крај у коме Бетијски 

Кордиљери допиру до саме обале, а уз обалу се простиру мале оазе. У једној од њих 

смештен је град Елче (140.000 ст.). Елче је стари римски, феничански и иберијски град 

са највећом оазом палми у Европи. Северније се налази град Аликанте (26.000 ст.) стар 

преко 2.000 година, са много сунца, па је код Грка био познат као Бела тврђава (Акра 

Леука), а код Римљана град светлости (Луцентум). У унутрашњости истоимене 

првинције је град Мурсија (310.000 ст.) познат по веома старом универзитету, 

ренесансно - барокној катедрали, а посебно по јединственом парку цвећа. Јужније је 

позната античка лука Картагена (160.000 ст.) коју су основали Картагињани 223. 

године пре нове ере. Данас је ратна лука са развијеном ратном бродоградњом и 

најважнијом поморском школом у Шпанији. 

Слика 17.  Катедрала Санта Марија, Мурсија 

 

Извор: sr.wikipedia.org 

„Иако је туризам у овим пределима релативно нова делатност он се у последње 

три - четири деценије развија вртоглавом брзином. Некада мала рибарска и историјска 

насеља развила су се у велике туристичке центре, а изграђени су и сасвим нови 

туристички центри“.
25
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3. Коста дел Сол 

 

Коста дел Сол (обала сунца) је регија која се пружа од рта Гата до Тарифе. Ово 

је веома специфичан простор јер се на малим одстојањима налазе велике висинске 

разлике, односно то је простор где се додирују највише планине Шпаније и песковите, 

шљунковите и камените медитеранске обале. Сијера Невада (са највишим врхом 

Муласен, 3.482 m, на чијим се падинама налази најјужнији европски ледник) налази се 

изнад малагашке обале и штити приморје од продора хладних ваздушних маса са 

севера и северозапада омогућавајући високе температуре ваздуха на обалама и у 

зимском периоду. Ове изузетне климатске повољности утичу на развој и комбиновање 

и приморског и планинског туризма. 

Слика 18.  Коста дел Сол мапа 

 

Извор: www.google.rs 

 „Повољна клима у зимском раздобљу утицала је на то да је Малага одавно 

чувена као зимовалиште, односно као подручје у коме и током зиме борави велики број 

туриста. Читаво приморје има дугу инсолацију (међу најдужим у Европи), а на то 

указује и име (обала сунца). Током летњих месеци летња инсолација је преко 10 

часова, а у децембру (месец са највећом облачности) дневно сунце сија око 5,5 сати“. 
26

 

Оно што туристе додатно привлачи су прелепи водопади и брзаци, шумски комплекси 

разноликог флорног састава, планинска села окружена виноградима и маслињацима 

(где се у некима још увек могу наћи потомци Мавара), термоминерални извори. 

Посебну пажњу привлачи градић Лањарон, центар лечилишног туризма, познат и ван 

граница Шпаније.  
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Малага (570.000 ст.) која је један од најстаријих градова Шпаније, веома је 

познатa по својој атрактивној околини прекривеној палмама, лимуновима, чемпресима, 

вртовима и виноградима. Град је био трговачка лука Феничана, који подижу прво 

утврђење, а данас је у оквиру тог утврђења трговачки део града.
27

 Врхунац развоја је у 

арапском периоду, а од арапске власти ослобођена је 1487. године. Најстарији и 

најважнији споменик је Алказаба. То је тврђава унутар које је дворац, који је данас 

Музеј арапске уметности. У граду се налази и Римско позориште (Teatro Romano), 

катедрала и градска кућа из XVI века. Године 2003. отворен је и Пикасов музеј, са 

вредном колекцијом дела овог сликара (Пикасо је рођен у Малаги).
28

 Малага је позната 

и по свом слатком вину (vino de Malaga), а велики значај има и рибарство, прерада 

рибе, електроиндустрија и металургија. Друга је највећа лука Медитерана, одмах после 

Барселоне. Источно од Малаге има мало посећених плажа јер су обале стрме са 

бројним клифовима. 

Слика 19. Град Малага 

 

Извор: www.google.rs 

Најисточније туристичко место на Коста дел Сол је град Алмериа (140.000 ст.), 

једини град који су у потпуности изградили Арапи. Вековима је био главна арапска 

поморска тврђава на Пиринејима и познат центар арапског гусарства. Најзначајнији 

споменик у граду је Алказаба, подигнут у X веку, ту је и готичка катедрала из XVI века 

као и бројне цркве из хришћанског периода. „ Око 25 km на север је Мини Холивуд са 

Вестерн градом, као једна од новијих туристичких атракција. Око 50 km источније до 

рта Гата је прекрасни део обале. Ту су интересантна рибарска села, клифови, плаже, 
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заливи, а код села Лас Салинас је прекрасна колонија фламинга“.
29

 Плаже Геновесас и 

Монсул су најпознатије. 

Идући према западу налази се мало полуострво Гибралтар, прекоморска 

територија Велике Британије у чијем саставу се званично налази од 1704. године. 

Међутим, Шпанија га и даље сматра својом територијом. Површина доминиона
30

 

износи свега 6,5 km
2
 , а има око 30.000 становника (без војске). На северу је узана 

пешчана превлака која Гибралтар спаја са копном. На простору Гибралтара пронађене 

су кости лобање неандерталаца, а у античком периоду помиње се као један од 

Хераклових стубова. У туристичке сврхе користе се и подземни ходници (укупна 

дужина 13 km) ископани у каменој стени.“
31

 

Слика 20. Полуострво Гибралтар 

 

Извор: www.google.rs 
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4. Балеарска острва 

 

Балеарска острва су архипелаг у западном делу Средоземног мора , 90 до 200 

km источно од валенсијско-каталонске обале. Ова острва, која носе атрибут европских 

Бахама, састоје се од већих острва Маљорка (Mallorka) са малом Кабрером, Менорке 

(Minorka) и архипелага Питиуз у коме су већа острва Ибица (Ibiza) и Форментера. 

Архипелаг заузима површину од 5014 km
2
, а на њему живи око 700.000 становника 

(140 ст/km
2
). Насељавана су била још у бронзаном добу, а потом их освајају многи 

народи: Картагињани, Римљани, Византијци, а у периоду од 902. до 1229. године њима 

владају Арапи. Од 1276. до 1343. године постају самостална краљевина Маљорка да би 

од XV века били припојени Шпанији. Балеари су често страдали од арапских и турских 

гусара. Затим, у XVIII веку Енглези једно време владају Менорком. Менорка је 1802. 

године враћена Шпанији.  

Пољопривреда је била најзаступљенија и најстарија привредна делатност острва 

и заснивала се на производњи житарица, маслина, агрума и винове лозе. Међутим, 

развојем туризма долази до промена. „ Све више Шпанаца са континента долази на 

острва, а то проузрокује већу потражњу пољопривредних производа, тако да туризам 

није кочио развој пољопривреде већ је на неки начин чак подстицао ову делатност, 

путем увођења нових култура. Тако се у воћарству уводи бресква, кајсија и смоква, а у 

сточарству говедарство и свињогојство“.
32

 Посебно је развијена производња вина и 

бадема по чему су Балеари изузетно познати. Само на Маљорци има око шест милиона 

бадемових стабала.   

Први кораци у развоју туризма датирају још са почетка XIX века када 

аристократе из различитих делова Европе долазе на острво. 1896. године француски 

спелеолог Е. А. Мартел открива неколико пећина међу којима су најпознатије де Драч 

и де Арта и њиховим открићем започиње развој туризма. У XX веку, након Другог 

светског рата масовно се развија купалишно-борвишни туризам. Острва су добро 

трајектом повезана са обалом Шпаније, Француске и Италије, а у циљу бољег развоја 

туризма изграђена су три аеродрома (на Ибици, Маљорки и Менорки). „Аеродром на 

Маљорки спада у најпрометније туристичке ваздушне луке у Европи. На ова острва 
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отпада око 1% површине Шпаније, 1970. имале су 28,9% смештајних капацитета 

Шпаније, а 2005. године 24%“.
33

  

Слика 31. Плажа на Ибици са плавом заставом 

 

Извор: www.google.rs 

Маљорка је највеће острво архипелага на које одлази 72% укупне површине и 

80% укупног броја становника. Западни део острва је планински простор са највишим 

врхом Балеара, Пик Мајор (Puic Mayor, 1.445 m), док су планине на истоку нешто ниже 

(Sierra de Levante). Централни део је равница који је и најгушће насељен. Поред 

изградње поменутог аеродрома, квалитетних рецептивних капацитета, уређених 

пешчаних плажа (обала дуга 554 km), борових шума са стазама за шетњу, простора за 

спортове и рекреацију, напретку туризма значајно доприносе и савремене друмске и 

железничке саобраћајнице, те читав систем трајектних линија и уређених марина.
34

 

Годишње ово острво посети око 6 милиона туриста. 

Палма де Маљорка (350.000 ст.) или скраћено Палма, је највећи град и лука на 

острву Маљорка и истовремено главни град Балеарских острва. Смештен је у заливу 

Палма на југозападној обали острва. Град је највише изграђен за време владавине 

трговачке породице Палма у XVI веку, а касније је реконструисан и дограђиван. Палма 

је богата културно-историјским споменицима који својом лепотом привлаче велики 

број туриста. Грандиозношћу се посебно издваја готска катедрала из XIV века. 

Саграђена је изнад градских зидина Палма де Маљорке и представља најпосећенији 

споменик града. За већину је најатрактивнија тврђава Белвар (Belver) која је сада 

затвор, а некада је била резиденција краља Маљорке. Из арапског периода истиче се 
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краљевска палата Алмудаина и купатило. Изузетну вредност поседује и готичка палата 

Лоња која је раније била берза и барокна градска већница. 

Слика 32. Катедрала 

 

Извор: www.spain.info  

 

Слика 33. Тврђава Белвер 

 

Извор: www.spain.info  

У центру града су веома добро очуване старе зграде. Неке од њих су адаптиране 

у ресторане, барове и дискотеке где туристи могу пробати оригиналну домаћу храну и 

разна пића. Један од најлепших тргова је Плаза де Палмо која привлачи велики број 

шетача. На старе делове града настављају се новији, посебно уз обалу. Најпознатије 

плаже су на западу Кан Пастиља (Can Pastilla), Плаја де Палма (Playa de Palma) и Ел 

Аренал на истоку, а на њиховим обалама су изграђени веома луксузни хотели и 

апартмани.  

Свакодневно се организују излети и друге туристичке активности које пружају 

туристи могућност да што боље упозна острво. У пратњи водича одлази се до познатих 

http://www.spain.info/
http://www.spain.info/
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пећина (Цуевас де Арта, Цуевас де Драцх). Змајева пећина нарочито привлачи велики 

број туриста јер се у њој налазе дуги пећински канали (око 2 km), са великим 

дворанама у кречњацима и богатим накитом. Организовани су одласци и до 

унутрашњости острва где се посећује град Манакор (Manacor), источно од Палме, 

познат као град перли. Југозападно од Палме је Пуерто Порталс, монденска марина за 

луксузне јахте европског џет-сета са бројним садржајима (делфинаријум, бутици, 

ресторани, барови, спортски терени). Даље на западу наилази се на још једну модерну 

марину, Санта Понса (Santa Ponça), која је окружена боровом шумом, прелепим 

пешчаним плажама, теренима за голф, а овде је и ноћни живот веома богат. Једна од 

највећих атракција је разгледање мора, његовог подводног света, у подморници која се 

спушта до 75 m дубине. Уз југозападну обалу је острво Драгонера, очуване природе, 

настањено ретким биљкама и животињама па је због тога заштићено као природни 

резерват природе, није насељено, а до њега се организују излети. На југоисточној 

страни, на око сат времена вожње бродом од Маљорке налази се острво Кабрера. Због 

изузетне природне лепоте, предивних ливада, станишта великог броја ретких птица, 

врло богатом морском фауном и многим ендемичним биљкама, острво је 1991. године 

проглашено за Национални Парк. 

Острво Менорка је друго по површини (713 km
2
) острво архипелага. У односу 

на Маљорку је мирније и идиличније место. Северни део је у зеленилу , а јужни 

одликују беле кречњачке стене и обале клифова. Преплитање каменитих разнобојних 

клифова, сјајних плажа, мирних увала, за туристе изузетно уређених залива, азурно 

бистрог мора, борова и палми, луксузних хотела, у природни амбијент укомпонованих 

апартмана и друго, даје изузетне могућности за одмор и рекреацију.
35

  

Махон (Mahon, 20.000 ст.) је главни град острва. Највећи број туриста бележи из 

Британије. Познат је у свету по бројним мегалитским споменицима (велики споменик 

од камена, обично из једног камена-громаде). Најпосећеније плаже су Кала Форкат 

(Cala Forcat), Кала Бланка (Cala Blanca), Кала Галдана (Cala Galdana).  Задњих година 

огроман број туриста све више ужива у вожњи скутерима, па се организују и вожње до 

Сардиније. 

Ибица са површином од 572 km
2
 је највеће острво у групи Питиузи (острва 

борова). Спада у брдовита острва са кречњачким стенама и кућама беле боје. Већи 
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градови на острву су Ибица, Санта Еулариа дес Риу и Сан Антонио де Портмани. 

Највиша тачка је Са Талаиаса, 475 m надморске висине. Ибица је врло популарна 

туристичка дестинација позната по ноћном животу концентрисаном на два места: у 

граду Ибица на источној обали и Сан Антониу на западу.
36

 

Град Ибица (20.000 ст.), поред доброг провода, богат је бројним културно-

историјским споменицима. „Најстарије су феничанско-картагињанске некрополе. 

Велику вредност има готичка катедрала из XIII века, а интересантан је и 

средњовековни горњи део града са готичким кућама, које имају велика и лепа 

дворишта“.
37

 Посећује се и Археолошки музеј. У последње време изграђена су нова 

туристичка насеља северно и јужно од Ибице као што су: Таламанка (Talamanca), 

Фигуеретас (Fiqueretas), Плаја ден Боса (Playa d’en Bossa), док су на североисточном 

делу обале то Кала Тарида (Cala Tarida) и Сан Антонио де Портмани (San Antonio de 

Portmanu).  

Слика 34. Град Ибица 

 

Извор: www.google.rs 

Форментера је по величини најмање и најјужније острво Балеара. Налази се 6 

km јужно од Ибице и има површину 83,24 km
2
. Због прекрсних плажа, нетакнуте 

природе и кристално чистог мора често се назива „карипско острво у Медитерану“. 
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Посећенa је од стране оних туриста који желе мир и уживање, а познатa је по древним 

плажама на којима је дозвољен нудизам. Због мале површине, туристи могу 

пешачењем, затим на бициклу или мотору релативно брзо обићи цело острво и 

уживати у његовим природним лепотама. Од смештајних капацитета има свега 

неколико хотела, углавном преовлађују хостели и апартмани који су лепо уклопљени у 

природни амбијент. На југоисточном узаном делу острва најпознатија су насеља Плаја 

де Митјорн и Ес Кало (Es Calo), док на северозападу су најпосећенија Кала Сабона, Ла 

Сабина и Ел Пухолс (El Puyols). „ Северно од Форментере је острвце Еспалмадор (Illa 

de s’ Empalmador). Еспалмадор је одвојен од Форментере узаним пешчаним спрудом, 

који се за време осеке може пешице прегазити. Ово је популарно стециште јахти које 

плове између Ибице и Форментере“.
38

  

5. Пиринеји 

Пиринеји заузимају простор од Баскијског до Лионског залива. Они су вековима 

устаљена политичка граница између Шпаније и Француске те се за њих између осталог 

каже „Пиринеји су шпански Алпи и најстабилнија и најстарија граница Европе“.
39

  

 Упадљиве одлике пиринејског пејзажа су оштри врхови са бројним цирковима, 

заравнима, глацијалним долинама и језерима. Многа језера леже у нижим регионима и 

услед дуготрајне и интензивне инсолације лети су погодна за купање. Привлачност 

ових језера је и у томе што су веома бистра, богата рибом и најчешће окружена густим 

шумама тако да их млади често посећују и кампују уз њих.  Туристе привлаче и 

планински брзаци који су погодни за сплаварење, кајакарење и риболов. На шпанској 

страни Пиринеја налазе се два национална парка. За туристе веома атрактивне су и 

пећине, не само због тога што су испуњене пећинским накитом, подземним рекама, 

језерима и понорима, већ и због тога што су у многима од њих сачувани праисторијски 

цртежи и разни предмети. „Обиље снега, простране заравни, више сунца него у 

Алпима, свежина планинског и утицај морског ваздуха погодује развоју зимског 

спортског и лечилишног туризма. Изглед насеља, фолклор и обичаји у Пиринејима 

имају своја специфична обележја што привлачи пажњу посетилаца“.
40

 Једна од 

највећих туристичких привлачности ове планинске регије су бројни и чести термални 
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извори који се јављају дуж целе планинске регије. Познати француски научник и 

истраживач ове регије, М. Сор, истиче да нигде у Европи не постоји планински масив 

са толико топлих и лековитих извора као што су Пиринеји.
41

 Најпознатији 

балнеолошки центри су Салије-де-Салат, О-Бон, О-Шод, Лишон, Котерет, Амели, Акс-

ле-Терм и многи други. Предео је богат културно-историјским споменицима. Нарочито 

су привлачни бројни храмови, тврђаве, замкови из галско-римског периода, а посебно 

замкови и цркве у китњастом стилу. 

 Иако Пиринеји располажу знатно већим бројем туристичких привлачности но 

Алпи мање су искоришћени за развитак туризма, а узрок томе је пре свега положај и 

велике удаљености од главних центара континента.  

 

III АНАЛИЗА МАКРОЕКОНОМСКОГ ЕФЕКТА 

ТУРИЗМА У СРЕДОЗЕМНОМ ДЕЛУ ШПАНИЈЕ 

1. Основне функције туризма и њихова систематизација 

 

Савремени туризам има многобројне функције које су, истовремено, између 

себе, у значајној мери повезане.
42

 Туризам карактерише полифункционалност, али и 

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

деловање и то на привредни, али и на укупни друштвени живот. У литератури, која се 

бави теоријским изучавањем туризма, па и његовим иманентним функцијама, нема 

јединственог става по питању систематизације ових функција које делују на привреду. 

Једна група аутора сматра да су основне функције туризма следеће: 

 Здравствена, 

 Техничка, 

 Културно-социјална, 

 Политичка и 

 Привредна. 
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Слика 47. Функције туризма 

 

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

 

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

 Културна, 

 Образовно-политичка, 

 Здравствена и  

 Економска. 

Постоје још многобројне систематизације туризма. Ипак, најприхватљивије је 

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

 Група економских функција, 

 Рекреативно-забавних функција, 

 Образовно-културна функција, 

 Политичка функција, 

 Здравствена функција и  

 Социјална функција. 

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

групе и то: 

1) Примарне функције (тј. група економских функција туризма) и 

2) Последичне функције (све остале побројане функције, неекономске 

функције туризма). 

 

 

 

 

 

 

http://www.vus.hr/Nastavni%20materijali/Osnove%20turizma/Osnove_turizma_skripta.pdf
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Табела 2. 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 

на инвестициону активност 
Утицај туризма на околину 

Индиректни утицаји 
Функције у вези са одбраном земље 

на индустрију 
 

на грађевинарство 
 

на пољопривреду 
 

Мултипликативни утицаји 
 

ово деловање има потрошња иностраних 

туриста 
 

Остали утицаји 
 

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

 

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

друштвеној сфери.
43

 Неоспорно је да се многе земље опредељују за развој туризма због 

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

расположивости атрактивних, комуникативних и рецептивних фактора. Уколико земља 

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

може укључити у међународну размену. Ово се нарочито односи на развој иностраног 

туризма. Међутим, исто тако и развој домаћег туризма представља основу за 

обнављање радом утрошене енергије запослених и омогућава нормално одвијање 

процеса друштвене репродукције.
44

 Истовремено, развој домаћег туризма и сам 

производи одређене ефекте и представља нормалан услов за потпуније изражавање 

ефеката развоја иностраног туризма. Велику пажњу у планирању туристичког развоја 

сваке државе, свакако, заслужују и такозване неекономске функције туризма. 
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2. Карактеристике развоја туризма у средоземном делу Шпаније 

Средоземна Шпанија је нашироко позната туристичка дестинација и представља 

једну од водећих туристичких регија у Европи. У првој фази развоја туризма у 

Шпанији, од 1931. до 1947. године број туриста који су долазили у ову земљу био је 

врло уједначен, годишње се кретао око 500.000. Међутим, већ од 1949. године бележи 

се нешто већи пораст, који се убрзава од 60-их година. „У 1954. години, он износи 

нешто више од 2.000.000; од тада па до 1959. године број туриста расте доста 

равномерно из године у годину. Али већ од 1959. године он нагло нараста - док је те 

године износио нешто више од 4.000.000, наредне 1960. године премашио је 6.000.000, 

што значи да се повећао за скоро 50%“. 
45

 Узлазна линија броја туриста у Шпанији 

почела је још више да се пење од 1968. године.   

Табела 3. Карактеристике туристичког промета страних туриста у средоземном 

делу Шпаније 

 2005 2008 2011 

Страни туристи (у хиљадама) 33.548 34.315 34.016 

Потрошња туриста (у милијардама $) 31.839.600 42.260.400 40.522.800 

Потрошња у извозу % 11,06 9,97 9,06 

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

У периоду од 2005. године до 2008. године број иностраних туриста се 

повећавао са 33 на 34 милиона туриста, да би након 2008. године забележио незнатан 

пад, док се њихова потрошња повећавала са 32 на 42 милијарди долара у периоду од 

2005. до 2008 године, а затим следи пад на 40 милијарди долара (табела 3.) Учешће 

потрошње у извозу се повећавало у посматраном периоду са 11,06 на 9,06 %. 

Структура страних туриста који посећују Шпанију је врло повољна. „Реч је о 

туристима из привредно најразвијенијих земаља света и то првенстрвено из Европе. 

Лепеза извора иностране туристичке тражње је довољно широко постављена, иако 

доминирају два најважнија извора (Немачка и Велика Британија) која иначе имају 

важну улогу у развоју иностраног туризма у свету, а посебно кад су у питању земље 

Медитерана“. 
46
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3. Утицај туризма на привредни развој средоземног дела 

Шпаније 

Туризам утиче на развој свих предузећа које 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. 

Туризам утиче на појаву многоструких ефеката у привреди и друштву чиме утиче на 

развој привредних и непривредних делатности које учествују у задовољавању потреба 

домаћих и страних туриста. Економски значај туризма лежи у трошењу новца туриста 

у туристичкој дестинацији који су зарадили у месту сталног боравка. Резултат ове 

потрошње су одређени економски ефекти на привреду, како за државе из којих туристи 

долазе тако и из оних земаља која туристи посећују. Постоје различите класификације 

за сагледавање економских ефеката туризма на привреду које се могу наћи како у 

домаћим тако и у страним литературама. Једна од најчешће коришћених у домаћој 

литератури је подела на директне и индиректне ефекте туризма. 
47

 Од директних 

ефеката туризма најважнији су: 

 ефекти туризма на друштвени производ и национални доходак, 

 ефекти туризма на платни биланс, 

 ефекти туризма на запосленост, 

 ефекти туризмана развој делатности туристичке привреде. 

 ефекти туризма на инвестициону активност.  

 

4. Директни макроекономски ефекти развоја туризма 

а) Утицај туризма на друштвени производ и национални доходак 

Велики број аутора је сагласно око става да се туризам не може сматрати 

ствараоцем друштвеног производа и националног дохотка, али да туристичка 

потрошња ипак утиче на друштвни производ и национални доходак, посредно или 

непосредно. 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 
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комплекс, као и преливањем дохотка из других земаља.
48

 Туризам је услужна 

делатност, не ствара материјална добра ни друштвени производ на начин на који то 

раде индустрија и пољопривреда које су производне делатности. Ако је реч о домаћем 

туризму, онда долази до прерасподеле дохотка из једног у друго подручје националне 

територије. С друге стране, ако је реч о развоју иностраног туризма, онда 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 у националну економију се прелива путем туризма. 

Уз директан утицаја туризма на друштвени производ и национални доходак, у 

теорији се често помиње и разматра његово деловање на територијалну прерасподелу 

како у светским оквирима, тако и у оквиру конкретних земаља. Другим речима, постоје 

оне државе које део свог 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 

земље). 

У даљем излагању сагледаћемо величину друштвеног производа која се 

остварује у делатностима које чине туристичку привреду средоземног дела  Шпаније, а 

изражен је додатном вредношћу. 

Као једна од највећих привредних делатности у економији Европске уније  

рангира се угоститељство. 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 додатне вредности привреде и 5,4% услужног 

сектора ЕУ. Као поређење, створена додатна вредност је већа од додате вредности која 

је створена у сектору копненог саобраћаја (144 милијарди евра). Требало би поменути 

да ове цифре искључују туристичке агенције (где је додатна вредност била једнака 17,3 

милијарди евра у 2000. години) и рекреационе 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 

милијарди и Италије са 18,2 милијарди евра.
49
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Предузећа Европске уније која пружају услуге смештаја створиле су додатну 

вредност од 49,4 милијарде евра 2000. године. Од тога у Шпанији је створено 6,9 

милијарди евра и по томе се налази на петом месту одмах после Велике Британије, 

Немачке, Француске и Италије. Просечна годишња стопа раста додатне вредности у 

периоду од 1998 - 2000. године у хотелима и другим смештајним објектима у 

средоземном делу Шпаније била је 13,8%. 
50

 

Ресторани, барови и исхрана заједно представљају највећу активност везану за 

туризам Европске уније, са додатном вредношћу у 2000. години која је достигла 86,6 

милијарди, или 63,7% остварене додатне вредности у угоститељству. Међутим, треба 

напоменути да насупрот, на пример, хотелима, предузећа нису усмерена у овом 

сектору искључиво ка туристичком тржишту већ служе и локалне потрошаче. 

Велика Британија је највише допринела додатној вредности овог сектора, са 

23,6 милијарди евра у 2000. години. Француска је друга по највећем нивоу додатне 

вредности (13,8 милијарди), након које иде Немачка (12,5 милијарди), Италија (10,9 

милијарди) и Шпанија (10,5 милијарди евра), које су биле једине две државе изнад 

прага од 10,0 милијарди евра.
51

 

Слика 48. Директан допринос туризма средоземног дела Шпаније БДП-у (у 

милијардама евра) 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
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Слика 49. Директан допринос туризма средоземног дела Шпаније БДП-у (у %) 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

„У средоземном делу Шпаније, директан утицај туризма на БДП у 2012. години 

износио је 39,97 милијарди евра (4,1 % 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 директан допринос 

туризма БДП-у повећати по просечној годишњој стопи од 1,0% и да ће његов укупан 

допринос туризму износити 62,4 милијарде евра (5,0% БДП-а) у 2023. години“. 
52

 

Слика 50. Укупан допринос туризма БДП-у (директни (direct), индиректни ( indirect) и 

мултипликативни (induced) 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
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Слика 51. Укупан допринос туризма БДП-у (у %) 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

Укупан допринос туризма БДП-у (директни, индиректни и мултипликативни 

ефекти) износио је 160,0 милијарди евра у 2012 (15,2 % БДП-а). Очекује се да ће се 

повећати по просечној годишњој стопи од 1,1% и да ће износити 175,6 милијарди евра 

до 2023. године (14,1% БДП-а).
53

 

Може се недвосмислено закључити да се туризам јавља као важан фактор 

укупног развоја кроз утицај на друштвени производ и национални доходак, а самим 

тим и на укупан привредни развој средоземног дела Шпаније. Економски ефекти 

туризма на друштвени производ и национални доходак се сваке године повећавају. 

б) Утицај туризма на платни биланс 

Туристички биланс је део платног биланса који „даје увид у све приходе 

које нека туристичка држава има по основу међународног туристичког промета у 

одређеном периоду времена (најчешће за период од годину дана)“. 
54

 Туристички 

биланс се може посматрати у ужем и ширем смислу. У ширем смислу, туристички 

биланс на страни активе обухвата све приходе: по основу пружања туристичких 

услуга, по основу извоза робе за туристичку намену, 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: издатке домаћег 

становништва за путовање у иностранство, увоза робе за потребе туристичке привреде, 
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издатке за коришћење пласираног страног капитала и друго. 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).
55

 Врло често роба која иначе и не би имала приступ 

и продају на светском тржишту, може се јако успешно пласирати путем туризма. 

Потрошња страних туриста побољшава трговински биланс. Кроз такозвани 

„невидљиви“ извоз пласира се туристички производ – производ и услуге, а да роба није 

напустила националну територију. С друге стране, путовање домаћег становништва у 

иностранство делује на одливање девизних средстава и није стимулативно за платни 

биланс. Управо супротно, „невидљиви“ увоз има ефекте као да су те девизе потрошене 

за увоз робе.  Циљ сваке државе је да има већи извоз од увоза, па тако и кад је у питању 

туризам. Позитивна разлика у туристичком развоју пружа држави могућност да 

располаже девизним средствима које може употребити за побољшање свог платног 

биланса. 

Табела 4. 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   2,05 2,37   

10 Аустрија 9,8 16,1   2,05 2,37   

Извор: http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom10_3_en.pdf  
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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. На основу података које је објавила Светска туристичка организација 

(табела 4) може се закључити да се Шпанија налази на другом месту у свету по 

приходима оствареним од иностраног туризма.  

Слика 52. Туристичка потрошња иностраних туриста (foreign visitor exports) и 

инострани туристички промет (foreign tourist arrivals)  

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

Туристичка потрошња представља кључну компоненту директног утицаја 

туризма на привреду. У 2012. години средоземни део Шпаније је генерисао 47,3 

милијарди евра од потрошње иностраних туриста. Процене су да ће 2023. године 

средоземну Шпанију посетити 63.710.000 иностраних туриста и да ће потрошити 53,3 

милијарде евра.
56
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в) Утицај туризма на запосленост 

Како би се организовао процес репродукције, у туризму је неопходно 

обезбедити неопходне чиниоце тог процеса, то јест: 

а) средства рада, 

б) предмете рада, 

в) људске ресурсе. 

Туризам је радно интензивна делатност, јер је због карактера услуга, то јест потребе 

непосредног контакта са потрошачима приликом пружања туристичких услуга 

немогуће, као у неким другим делатностима, извршити значајнији обим 

аутоматизације. Првенствено ово важи за оне делатности које непосредно чине његову 

сложену структуру, али, исто тако, до већег запошљавања долази и у низу других 

делатности и активности за које је туристичко тржиште такозвано „секундарно“ 

тржиште за пласман сопствених производа и услуга.  

Најшире посматрано, развој туризма у одређеном подручју пружа значајну 

могућност за директно запошљавање у делатностима туристичке привреде, али и у 

оним које су у туризму укључене на индиректан начин (индустрија, грађевинарство, 

пољопривреда и сл.). Исто тако, поједина занимања у туризму, посебно у 

угоститељству, то јест хотелијерству и ресторатерству, погодују запошљавању женске 

радне снаге, па у неким развијеним туристичким државама, у споменутој делатности, 

запослена женска радна снага износи и до 70% од укупног броја запослених.  

У туризму је могуће запошљавање људи разних степена стручности. Имамо 

оне који у процесу производње непосредно пружају услугу (конобари, собарице и сл) 

који раде у разним техничко-технолошким процесима (кувари, посластичари, 

аниматори), као и оних креативних кадрова који креирају модерне туристичке 

производе и баве се развојном политиком (високостручно образовни кадрови). У 

последњем случају ради се о разним профилима стручности: економисти, правници, 

филозофи, архитекте, психолози и сл. 

Неопходно је нагласити да се, имајући у виду сезонски карактер туризма, у 

туристичком пословању рађа потреба запошљавања и додатне (такозване „сезонске“) 

радне снаге која се укључује у процес репродукције само у периоду док траје сезона 
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(нпр. у летњем периоду). Због повећаног обима тражње повећање кадрова врши се с 

циљем да се без застоја пласирају производи и услуге иностраним и домаћим 

туристима. 

Слика 53. Број директно запослених у туризму (у хиљадама) 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

Слика 54. Учешће директно запослених у туризму у укупној запослености (у %) 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

„У средоземном делу Шпаније туризам је директно генерисао 894.000 

радних места у 2012. години (5,2 % од укупног броја запослених), а очекује се пад по 

стопи од 1,3%, при чему ће генерисати 882.000 радних места у 2013. години (5,2% 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 2023. године туризам и 
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путовање директно ће генерисати 937.000 радних места, што је повећање од 0,6% на 

годишњем нивоу у наредних десет година“.
57

 

Слика 55. Укупан допринос туризма запослености (у хиљадама послова и у %) 

                                                                                                                                              

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

„Укупан допринос путовања и туризма запослености (укључујући шире 

ефекте улагања, снабдевања...) у 2012. години износио је 2.691.000 радних места 

(15,5% од укупног броја запослених). Затим је уследио пад у 2013. години за 2,1%, па 

је број радних места износио 2.634.000 (15,4% од укупног броја запослених). До 2023. 

године прогноза је да ће путовања и туризам генерисати 2.761.000 радних места (14,6% 

од укупног броја запослених) при чему ће се повећавати по просечној годишњој стопи 

од свега 0,5%“.
58
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г) Утицај туризма на инвестициону активност 

 „Туризам је у 2012. години привукао капиталне инвестиције од 14,8 

милијарди евра. Затим је уследио пад за 3,3% у 2013. години. У наредних десет година 

очекује се раст од 3,4%  на годишњем нивоу тако да би капиталне инвестиције у 2023. 

години требало да достигну 20,0 милијарди евра“.
59

 

Слика 56. Капиталне инвестиције у туризму средоземног дела Шпаније 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

Удео инвестиција у туризму у укупним инвестицијама повећаће се са 7,6 % 

у 2013. години на 8,4% у 2023. години. 

Слика 57. Удео капиталних инвестиција у туризму у укупним инвестицијама 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
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5. Индиректни макроекономски ефекти развоја туризма 

Поред набројаних директних утицаја туризма на привреду, треба навести и 

индиректне ефекте. „Код индиректних утицаја реч је о чињеници да финансијска 

средства која се троше у одређеној земљи узрокују и активности у делатностима које 

су индиректно (посредно) повезана са туризмом у тој земљи. Тако, индустрија, 

грађевинарство, пољопривреда и друге делатности путем туризма проширују тржиште 

за пласман својих производа“.
60

 Наведимо неколико примера: индустрија намештаја, 

стакла и многе друге опреме снабдевају туристичке објекте, грађевинарство гради нове 

капацитете (туристички комплекси, хотели, комунална и саобраћајна инфраструктура), 

пољопривреда значајан део својих производа пласира путем туризма (производи од 

меса, млечне прерађевине и друго). На овај начин, туризам у оквиру једне националне 

територије проширује тржиште и даје шансу целокупној националној економији да 

пласира производе и у овој врло атрактивној делатности. Овако се, истовремено, 

остварују значајна девизна средства путем извоза. Анализирајући индиректан 

економски утицај туризма на бруто друштвени производ, запосленост и раст 

подразумева се поређење индиректних ефеката између водећих 20 држава
61

 како би се 

утврдило колико туризам може допринети 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 

допринесе развоју других делатности. 

а) Индиректни утицај туризма на друштвени производ 

Туризам је главна компонента услужне економије и обухвата 30% међународне 

трговине услугама.  Када је реч о приходима од туризма, водећих 20 држава стварају 

око 70% глобалне туристичке активности. Битан допринос који туризам може дати 

економском расту лежи у његовим индиректним утицајима, који у овим државама чине 

преко 45% укупног доприноса туризма БДП-у. Ови 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, нарочито сегмент хотелијерства и 

угоститељства, спада у ретке делатности привреде који је у центру производног ланца, 

                                                           
60

 Добре, Р., (2005), Основе туризма, Висока школа за туристички менаџмент, Шибеник, стр. 61 
61

 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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не само за пољопривредне и прехрамбене производе, већ и за потрошачка и капитална 

добра. 

Допринос туризма је посебно важан у државама где постоји интензивна домаћа 

туристичка тражња, што показује анализа водећих 20 држава. Ово, такође, важи и за 

развијене државе које остварују високу додатну вредност од туризма комбинујући два 

основна стуба – домаћу и међународну тражњу. Ово је случај код многих водећих 

земаља које су развиле конкурентске туристичке производне ланце засноване на 

развоју индиректних ефеката туризма. 

На основу информација и прогноза од стане WTCC, индиректни ефекти туризма 

су нарочито високи у неколико земаља, где достижу чак 6% укупног БДП-а 

(Аустралија и Шпанија). 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.  

  



Утицај макроекономских ефеката на развој туризма у средоземном делу Шпаније  
 

48 
 

Табела 5. Поређење доприноса индиректних ефеката туризма БДП-у у 2011.години 

Држава 
Директан 

допринос туризма 

Индиректан 

допринос туризма 

Укупан 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 

Велика 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 

Како би се развио туризам, потребне су значајне инвестиције, што често 

доводи до тога да се туризам пореди са тешком индустријом у смислу јавних и 

приватних инвестиција у инфраструктуру (пут и транспортна мрежа), дистрибуција 

пијаће воде, третман отпада, приступ електричним мрежама и приступ новим 

комуникационим системима. 

Поред тога, како се наводи у извештајима из 1998. године на Конференцији 

Уједињених нација о трговини и развоју (UNCTAD), потребно је имати дугорочан увид 

у инвестиције у туризму, а то се нарочито односи на ивестиције 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. 
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б) Индиректни утицаји туризма на запосленост 

Међународна организација рада (ILO) процењује да је туризам генерисао 253 

милиона радних места широм света у 2010. години. Ово се односи и на водеће 

рецептивне државе. Индиректне користи од туризма су веће где је туристички ланац 

снабдевања усмерен ка производњи локалних роба и услуга. 

Табела 6. 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 

Велика 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 

Туризам има квалитативни утицај тиме што подстиче стварање радних места за 

младе људе. У многим државама, нарочито у Европи, већи део њих су сезонски 

послови који могу бити осигурани на дужи рок само уз побољшање ниво 

квалификација. 

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 
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жене. Ова карактеристика запослености у сектору туризма наглашава значај сталног 

стручног програма обуке за младе људе како би обезбедили дугорочне послове. 

в) Индиректни утицај 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). 

Индиректни ефекти туризма се тичу свих сектора привреде, посебно спремања 

хране, индустрије и свих других услуга везаних за туризам, као на пример авио превоз. 

Индиректне ефекте туризма не треба само анализирати на макроекономском нивоу, већ 

и на регионалном и локалном нивоу. Користи од туризма могу бити од суштинског 

значаја како би се уклониле препреке за изградњу инфраструктуре, посебно за 

побољшање приступа, што је директно од користи локалним становницима. 
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Табела 7. Секторски индирктни 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 1,0 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 2,2 5,0 0,7 3,2 

Велика 

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 2,5 0,3 

Саудијска 

Арабија 
1,7 0,6 0,2 2,5 

Немачка 1,6 0,1 0,3 2 

Индија 1,0 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 

 

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, то јест мултипликативне) ефекте 

на националну економију. Ова финансијска средства циркулишу (обрћу се) кроз 

велики број трансакција у привреди једне државе“.
62

 Она се сливају у све делатности 

које чине туризам, затим у друге делатности које су индиректно повезане с туризмом, 
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 Добре, Р., (2005), Основе туризма, Висока школа за туристички менаџмент, Шибеник, стр. 62 
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док на крају не напусте националну територију. Ефекти ове увећане потрошње могу се 

мерити по одређеном коефицијенту (коефицијент мултипликације). Ако је држава 

економски развијена, 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 од 

значајнијих је и такозвана конверзацијска функција туризма, која се огледа у чињеници 

да нека неекономска добра, често непроцењиве вредности и уникатна по свом 

карактеру (културно-историјски споменици), уколико се укључе у туристичку понуду 

могу се претворити у економска добра. Треба додати и да потрошња у одређеном 

сектору има различите утицаје на БДП, у зависности од локално додате вредности и 

повезаности са остатком економије. 
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ЗАКЉУЧАК 

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. Туризам је изузетно важан и многе државе му пружају 

велики значај јер запошљава многобројне кадрове и утиче на повећање потрошње 

локалних и националних производа и услуга, који нису оптерећени царинама, 

транспортним трошковима и другим 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. 

Предвиђа се да ће 2030. године удео оних који као туристи путују у стране 

државе у односу на укупан број светског становништва достићи 14,1%. Такав улазни 

тренд неће забележити ни једна друга делатност. 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. Поред Европе, у међународном туризму истичу се 

подручје Источне Азије и Пацифика и подручје Америке. 

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 1988. години, односно, 79,6% у 1980. години. Дакле, у 

посматраних 18 година, значај ове групе држава значајно се повећао. 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 учествовало са 51% у 

расподели укупних прихода.  
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Туризам представља један сложен 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 државе, 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 од 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, конгресни центри, 

пропаганда, дизајн, просторно планирање, део грађевинарства, производња намештаја 

и угоститељске опреме, школске институције. 

На основу анализираних података може се закључити да се туризам јавља као 

важан фактор привредног развоја средоземног дела Шпаније 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 које пласирају своје 

производе и услуге на туристичко тржиште. 

Туризам има велики утицај на развој грађевинарства, индустрије и 

пољопривреде, односно, остварује индиректни утицај на развој ових привредних 

делатности. Туризам доприноси привредном развоју средоземне Шпаније јер утиче на 

повећање додатне 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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