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Увод 

 

"Живимо у дивном свету који је пут лепоте, чари и авантура. Нема краја 

авантури коју можемо имати само ако је тражимо отворених очију.", речи су 

Џавахарлал Нехруа, индијског државника и политичара. Једна од дестинација тог 

дивног света и једно од најпопуларнијих туристичких одредишта на Средоземљу, са 

више од 2,4 милиoна туриста годишње је Кипар, родно острво Афродите, богиње 

љубави, познато по лепоти природе, светлуцавом песку и мирном мору. "Златно-зелени 

лист бачен у море" и "земља лимуна и маслина, земља заграљаја и уживања, земља 

бора и чемпреса", по речима кипарског Грка, песника, Леонида Малениса. Дуга летња 

сезона, око осам месеци, и преко 340 сунчаних дана годишње, чини ово острво 

предивном летњом дестинацијом. 

Кипар, званично Република Кипар, је острвска држава, која се налази у источном 

делу Средоземног мора. По површини, треће је највеће острво у Средоземљу, и броји  

1.189.197 становника по попису из 2015. године. Главни град је Никозија. 

Ово је мало острво са великом историјом и богатом културом старом 10.000 

година, што га чини једном од најстаријих цивилизација на Медитерану.  Острво је 

дуго било раскршће између Европе, Азије и Африке, а још увек су присутни многи 

трагови древних цивилазација- римске, византијске и венецијанске. Као доказ тога су 

многи музеји, галерије и споменици, који су остали сачувани.  

Постоји неколико теорија о настанку имена овог острва. Једна од њих је да је 

настао од грчке речи за чемпрес- κσπάρισσος – kupárissos. По другој теорији име је 

настало према грчкој речи за кану- κσπρος. У новије време, појавила се тврдња да је 

Кипар добио име по латинској фрази aes Cyprium (метал са Кипра), што се односи на 

бакар. Наиме, у древно доба Кипар је био познат као једно од већих, ако не и највећих, 

налазишта бакра на Медитерану, па је тако латинско име хемијског елемента бакар 

(Cuprum) добило име по неправилном читању назива овог острва. 

Кипар је независност од Уједињеног Краљевства стекао 1960. године.  Уз 

напредну економију са високим приходима и веома високим индексом људског развоја, 

Република Кипар је чланица Комонвелта од 1961. године . Како је Кипар пуноправна 

чланица Европске уније од 1. маја 2004. године, земља својим грађанима пружа висок 

стандард живљења и квалитет живота (модерна и високо развијена инфраструктура и 

одличне телекомуникације). Кипар се придружио ЕУРОЗОНЕ-у од јануара 2008. 

године, где страни инвеститори из целог света имају директан приступ тржишту ЕУ. 

 Предмет овог рада је анализа макроекономских ефеката развоја туризма на 

Кипру. Ту спадају директни, индиректни и мултипликативни ефекти. 

Основни циљ рада је анализа узрочно-последичних односа између развоја 

туризма на Кипру и кретања његовог бруто домаћег производа, агрегатне запослености 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%82#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%82#Ancient_Greek
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/1960
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и платног биланса. Полазећи од природних и културних ресурса у раду посебна пажња 

је усмерена ка утицају туризма на привредни развој Кипра. 

Рад се састоји из три дела. Први део мастер рада носи назив Природни и 

културни ресурси у функцији развоја туризма на Кипру. У овом делу пажња је 

усмерена обради два дела: први, који се односи на физичко-географске карактеристике 

Кипра, као што су географски положај, геоморфолошке карактеристике, клима, 

хидрографија, флора и фауна, као и њиховој валоризацији у циљу развоја туризма; и 

други, који представљају друштвено-географске карактеристике овог острва.  

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

туристичке регије на Кипру и најважнија туристичка места, као што су: Никозија, 

Ларнака, Лимасол, Пафос, Тродос, Киренија и Фамагуста.  

Трећи део мастер рада посвећен успостављању везе између развоја туризма на 

Кипру и његових економских ефеката на привреду. Економске ефекте смо поделили на 

директне, индиректне и мултипликативне. Директни ефекти су: утицај развоја туризма 

на национални доходак, друштвени производ, запосленост, платни биланс, делатности 

туристичке привреде и на инвестиције. 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 на Кипар. 
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1. Природни и културни ресурси у функцији развоја 

туризма на Кипру 

1.1. Физичко-географске карактеристике Кипра 

1.1.1. Географски положај Кипра 

 

Република Кипар се налази у источном Медитерану и представља најисточније 

острво у Средоземном мору, на раскрсници три континента: Европе, Азије и Африке. 

По природно-географским чињеницама припада Азији, али у свим друштвеним 

аспектима је окренут ка Европи. Са површином од око 9.251 km
2
  треће је острво по 

величини у Средоземном мору, након Сицилије и Сардиније, док је нешто већи од 

Корзике. По површини је 161. држава на свету и по томе је најсличнији Либану и Порто 

Рику. Број становника на Кипру, по статистици за 2016. годину, био је 1.176.598 и по 

томе је 158. држава на свету. Густина насељености износи 123 становника по km
2
. 

Главни град Кипра је Никозија, и представља највеће градско подручје на острву 

Кипар, са око 300.000 становника. Тренутно представља једини подељени главни град 

на свету. Наиме, град је подељен тзв. зеленом линијом, која је демилитиризована зона 

УН-а, на северни турски и јужни грчки део.
1
  

Кипар лежи на северној полулопти и источној хемисфери. Најсевернија и 

најисточнија тачка је рт Свети Андреас, најјужнија тачка је рт Гата, а најзападнија 

отприлике рт Арнаути.  

Слика бр.1: Географска карта Кипра 

 

Извор: www.britannica.com/place/Cyprus  

                                                           
1
 http://www.worldometers.info/world-population/cyprus-population  

http://www.britannica.com/place/Cyprus
http://www.worldometers.info/world-population/cyprus-population
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Кипар има и веома повољан саобраћајни положај. За њега се често каже да је 

најисточнија западна земља, што је донело много користи у погледу саобраћаја. 

Северно од Кипра на око 60 km је Сирија, до Египта на југ има око 400 km односно 439 

km до Суецког канала, док је најближе грчко острво удаљено на запад од Кипра око 500 

km, а од Кипра до Атине има око 900 km. Скоро сваки брод који пролази Средоземним 

морем са југа и истока зауставља се у некој од кипарских лука. Више од 1.000 страних 

бродова данас плови светским морима под кипарском заставом. Осим бродског, Кипар 

је важна станица и за авионски саобраћај. Преко 60 авио-компанија са редовним 

линијама и чартер летовима повезују Кипар директно са Европом и индиректно са 

целим светом. Многи авиони који лете са запада на Блиски исток, па и даље, слећу прво 

на аеродроме у Ларнаки и Пафосу. Са ових аеродрома полећу авиони, како за све веће 

европске градове (Франкфурт, Лондон, Париз, Рим, Амстердам и др.), тако и за многе 

дестинације на Блиском истоку и земљама Персијског залива. Главни град Никозија 

нема аеродром.  

Захваљујући добром стратешком положају, Кипар је у историји често био мета 

великих сила. Овим острвом су прошли: Феничани, Грци, Египћани, Персијанци, 

Македонци и Александар Велики, Римљани, Византинци, Арапи, Британци, Французи, 

Османлије, опет Британија, након чега су остварили независност. Међутим, Кипар и 

данас више зависи од великих сила и суседа (пре свега Грчке, Турске, Велике 

Британије, САД и држава Европске уније), јер се све важније политичке одлуке доносе 

прво на релацији Атина-Анкара, па се тек онда питају кипарски званичници, који 

углавном само потврде те одлуке. 

  

1.1.2. Геоморфолошке карактеристике 

 

На релативно малој површини може се приметити сложеност природно-

географских особина, која се не би очекивала на тако малом простору. У рељефном 

погледу острво Кипар чине планине, низије и дуге плаже. Геолошки и тектонски 

припада Малој Азији са којом је у прошлости био спојен. То је све тако било до алпске 

орогенезе, која се десила у терцијару, а која је захватила европски простор од Пиринеја, 

Алпа, Динарида, те се ширило преко Мале Азије даље на исток. Тада је дошло и до 

издизања копна данашњег Кипра.  

Острво је издужено у правцу запад-исток и изгледом подсећа на електричну 

гитару. Просечна надморска висина острва је 91 m, док је највиша тачка врх Олимп 

1.952 m, а најнижа у нивоу мора. Укупна обалска линија износи 648 km. Обала је добро 

разуђена, па је на северу претежно заступљена стеновита, док се на југу простиру 

пешчане плаже. Издваја се неколико полуострва од којих је највеће Карпас, на 

североистоку острва. Између полуострва и ртова постоји неколико залива, који су 

углавном добили имена по лукама које су смештени у њима и то су Фамагуста, 

Ларнака, Акротири, Епископи, Хризоху, Морфу и др.  
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На острву Кипар се могу издвојити три рељефне целине и то: 

1. Планина Тродос на југу, која се протеже паралелно са обалом у правцу запад-

исток од рта Арнаути до залива Ларнака. Ове планине су претежно од 

магматских и вулканских стена. Највиши врх Тродоса је Олимп, а осим њега 

постоји још неколико приближно високих врхова. Јужне падине се разликују од 

северних, јер имају блажи пад према обали, тј. постепено се спуштају, док су 

северне стрмије и нагло се спуштају у равницу. 

2. Висораван Беспармак, која се протеже уз северну обалу од рта Кормакити до рта 

Свети Андреас на дужини од око 150 km. Ова висораван се назива и 

Пентадактилос или Киренијске планине, и висине је до 1.000 m, а за разлику од 

Тродоса, овде доминирају кречњаци и доломити, који датирају из креде.  

3. Низија Месаорија простире се између ових планина. Наиме, сам назив у преводу 

са грчког значи "између планина". Њена надморска висина не прелази  300 m. 

Ово је плодна област у којој доминирају алувијалне равни. Она представља 

житницу Кипра. Међутим, северна зона је јако еродирана, па нема тако вредно 

аграрно значење како би се очекивало према њеном саставу. 

 

 

Слика бр.2: Физичка карта Кипра 

 

Извор: www.mapsofworld.com/physical-map/cyprus.html  

 

  

 

 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%9A%D0%B0%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/Dolomiti
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://www.mapsofworld.com/physical-map/cyprus.html


Макроекономски ефекти развоја туризма на Кипру 
 

10 
 

1.1.3. Климатске карактеристике 

 

Кипар има типично медитеранску (Cs) климу, односно познату као климу 

маслине. Медитеранска клима је топла и веома сува, са падавинама углавном између 

новембра и марта, што је повољно за пољопривреду. Уопштено говорећи, острво има 

благе и влажне зиме, и сува и топла лета. Кипар је, иначе, најтоплије острво 

Медитерана, а са око 340 сунчаних дана годишње, ово је и најосунчанија земља у овом 

делу света. У периоду од априла до септембра просечна осунчаност је око 11 часова 

дневно, а у току године између 2.700 и 3.500 часова. У децембру је просечна 

осунчаност Кипра 180 часова, колико је у Лондону у току маја месеца.  

Просечна температура на обали је око 24
0
С у току дана и 14

0
С у току ноћи, а 

просечна влажност ваздуха је између 60% и 80% у току зиме, и 40% и 60% у току лета. 

У унутрашњости острва и са повећањем надморске висине средоземна клима је нешто 

измењена, а главни фактор је правац пружања планина Тродос и Беспармак, који иду 

паралелно са обалом те затварају унутрашњост острва. Последица тога је да сама 

унутрашњост има топлија лета, хладније зиме, и мању количину падавина од приобаља.  

Табела бр.1: Средње месечне температуре на Кипру за 2016.годину, (у 
0
С) 

 

Ј
а
н

. 

Ф
еб

. 

М
а
р

т
 

А
п

р
. 

М
а
ј 

Ј
у
н

 

Ј
у
л

 

А
в

г
. 

С
еп

т
. 

О
к

т
. 

Н
о
в

. 

Д
ец

. 

Пафос 17 16 18 21 24 27 29 30 28 26 22 18 

Ларнака 16 16 19 22 26 30 32 32 30 28 22 18 

Лимасол 17 17 20 22 26 30 33 33 31 28 23 18 

Никозија 15 15 19 24 29 34 37 36 33 29 22 17 

Полис 16 16 18 21 26 30 33 33 29 26 21 17 

Паралимни 16 16 18 22 26 30 33 33 31 27 21 17 

Тродос 6 6 10 15 20 25 28 27 24 19 12 8 

Извор: http://www.moa.gov.cy 

Просечна годишња количина падавина је око 500 mm. Кише се јављају у току 

зиме, али су лета најчешће сува. Највише падавина примају управо простори са вишом 

надморском висином и то просечно 1.000 mm атмосферског талога, док најмање прима 

низија Месаорија око 300-350 mm. Снег је могућ само на Тродос планини у централном 

делу. Магле су јако ретка појава, тако да је видљивост добра. Углавном, лета трају око 

http://www.moa.gov.cy/
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осам месеци, почев од априла, па до новембра. Зато се често говори да Кипар има два 

лица, у току зиме је права зелена башта, док се лети претвара у пустињу. 

Преко морске површине источног Медитерана ветрови су углавном западни и 

југо-западни у току зиме, а северозападни за време лета. Обично су слабе или умерене 

јачине. Разлике у температури између мора и унутрашњости острва, које се остварују 

свакодневном доминацијом периода са ведрим небом, лети изазивају значајне морске и 

копнене поветарце. Иако су углавном везани за близину обале, они редовно продиру 

дубоко у унутрашњост копна. У летњим месецима достижу до главног града и често 

доносе пријатни пад температуре и повећање влажности ваздуха. Олује се јављају јако 

ретко на острву.  

 

1.1.4. Хидролошке карактеристике 

  

Од 9.251 km
2 

који чине ово острво, 10 km
2 

отпада на воду. Као резултат 

медитеранске климе, са дугим топлим летима и ниским средњим годишњим 

количинама падавина, углавном су заступљене реке које немају сталне водене токове 

на целој дужини свог речног корита. Већина река тече три до четири месеца годишње, а 

суве су током остатка године. Највише река извире у подножју Тродос области, док 

постоје само две сталне реке и то су Педиас и Јалиас. Њихови токови су нешто мањи од 

100 km. 

Педиас је најдужа река на Кипру и извире на планини Тродос, у близини 

манастира Махаирас. Манастир се налази на висини од 900 m, и река одатле тече ка 

североистоку, преко Месаорија равнице и протиче кроз главни град Никозију. Онда 

скреће ка истоку и улива се у Фамагуста залив. Река је дугачка око 100 km
 
и иако је и 

најдужа река Кипра, није пловна.  Дуж 18 km
 
речне обале, у Никозији, претворено је у 

пешачку стазу. Постоје две бране изграђене дуж реке, а највећа је на Тамасосу 

изграђена 2002. године.  

Јалиас такође извире на падинама планине Тродос и протиче дуж Месаоријске 

равнице и улива се, као и Педиас, у залив Фамагуста. Дужина ове реке је 88 km. 

Обе реке се углавном користе за наводњавање пољопривредног земљишта. Оне 

су једини стални токови, из разлога што остале реке, које су иначе и много мање, имају 

свој ток само у време јаких киша и углавном када се отапа снег са планина. Примери 

неких таквих река су следеће реке: Јераказ и Јиалуса, које теку са северних падина, и 

Диакризос, Курис, Василискос, са јужних. У пролеће ове реке често се излију, па тако 

односе плодан муљ и земљиште у море. Због тога Кипрани граде бране, како би 

спречили да вода однесе сву плодну земљу. Речни режим на Кипру је нивално-

флувијални, тј. реке добијају више воде од отапања снега него од кише. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%99%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%99
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Као резултат суве медитеранске климе, на Кипру постоји само пет природних 

језера, која су углавном сланаста или слана. Ипак два највећа језера су слана, услед 

непосредне близине мора. Ова језера су у прошлости била делови мора, па је због тога 

повећан салинитет код њих. То су језера Акротири и Ларнака. Ова језера се налазе на 

југу Кипра, у близини истоимених градова. Природно слана језера често пресушују, али 

не сваке године.  

Језеро Ларнака је најпознатије и најпосећеније језеро на Кипру. Познато је по 

ружичастим фламингосима и дивним плажама. То слано језеро је једно од најважнијих 

зимским миграционих станишта птица селица у Европи. У зимском периоду се овде 

могу видети, поред фламингоса, још и дивље патке, роде... Слано језеро је дом за скоро 

85 врста миграционих водених птица. Сваке године на језеру се окупи преко 100.000 

фламингоса. Са променом климе, мења се и сам водостај језера, па тако током јула и 

августа језеро пресуши, остављајући за собом 10 cm дебелу кору соли.   

Кипар се одувек суочавао са проблемом неадекватне воде како за потребе 

становништва, тако и за потребе наводњавања. Ово је последица климе, просечне 

годишње падавине око 500 mm, и традиционалне склоности ка пољопривреди, док 

развој туризма доприноси додатној потреби за водом. Подземне воде су се на почетку 

највише користиле, с обзиром на то да су површинске воде доступне само у периоду од 

новембра до априла када је најмање потребно. У почетку су се користили и развијени 

извори, а затим ручно ископани бунари и ланци бунара. До почетка 1970-их година та 

вода је представљала око 80% воде која се користи у земљи. 

Остале водене површине су створене од стране људи као резултат преграђивања 

река или стварање пространих басена. Количина воде у акумулацијама и басенима за 

складиштење зависи од количине падавина и употребе за наводњавање. Резервоари се 

углавном пуне водом из река. Током зиме има довољно падавина да се акумулације 

напуне, али је ниво воде ових језера у току лета променљив. Како су сви резервоари и 

акумулације структуирани са циљем да се обезбеди вода за пиће или за наводњавање, 

сва ова језера имају могућност пресушивања, што се често дешава у стварности.  

Такође, ово острво нема довољно питке воде, Кипрани врше десалинизацију морске 

воде у постројењима који служе за то, чиме се решава проблем пијеће воде.  
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Слика бр.3: Речна мрежа на Кипру 

 

Извор: www.mapsofworld.com/cyprus/cyprus-river-map.html 

  

1.1.5.Флора и фауна 

 

Три главне флорне зоне конвергирају на Кипру, а то су зона Европе, Азије и 

Африке, које су довеле до 1.750 различитих врста биљака. Око 8% од аутохтоних 

биљака на острву, 125 различитих врста и подврста, су ендемитске. На самој северној 

обали острва налази се уска плодна равница, где је вегетација  углавном зимзелена и 

укључује и маслине, рогач, и дрвеће лимуна. На Тродос планини постоје шуме бора, 

патуљастог храста, чемпреса и кедра, док су јужне и западне падине засађене 

виноградима.  

Слика бр. 4: Распрострањење шума, макија, гарига и осталих вегетација на 

острву 

 

Извор: http://ypef.weebly.com/cyprus.html  

Мозаици "Aleppo" бора заједно са макијама представљају главне биљне 

заједнице у овој области. Макије су карактеристична вегетација за медитеранску климу, 

http://www.mapsofworld.com/cyprus/cyprus-river-map.html
http://ypef.weebly.com/cyprus.html
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а представљене су густом жбунастом вегетацијом. Макију гради ниско дрвеће и високо 

жбуње, велики број зељастих биљака и пењачица. Висина макије најчеће не прелази 

4m. Развија се у оним биотопима који не могу подржати раст високог дрвећа, или у 

областима антропогене деградације природних зимзелених медитеранских шума. 

Између јесени и пролећа Месаорија је зелена и живописна, са обиљем дивљих и 

цветних врста, жбуња и грмља. Такође, постоје и шуме у којој се налазе еукалиптус и 

разне врсте багрема, чемпреса и низијског бора. Највеће плантаже наранџа смештене су 

у северозападном делу острва. Са својих око 1.800 врста и подврста цветног биља, 

Кипар је изузетно интересантно место за љубитеље природе и има све атрибуте који га 

чине рајем за ботаничаре.   

Разноврсност фауне је подједнако импресивна: 168 врста птица, 12 врста сисара, 

20 врста рептила и 16 врста дневних лептира. Велики избор острвских станишта, који 

се приписује микроклиматским и геолошким одликама, представља главни разлог 

великог броја ендемичних врста. Фосилни остаци слонова и нилских коња пронађени 

су на подручју Кирени, а у давна времена било је велики број јелена и свиња. Једина 

велика дивља животиња, која је и данас преживела је Агрино или Кипарски муфлон, 

подврста дивље овце, и под строгом је заштитом у малом шумском подручју на 

планини Тродос, и ова вртса се може наћи једино на Кипру. Такође, ово острво је 

настањено и великим бројем птица током њихове миграције из Европе у Африку и 

назад. У пролеће и јесен милиони птица пролазе преко острва, док многе врсте зиме 

тамо. Ово је примећено још од времена античке Грчке. Главни разлог за то је постојање 

два веома важна слана језера на острву, Ларнаки и Акротири. Соко и царски орао су 

драгуљ у круни Кипра, у оквиру птица грабљивица. Од морских животиња заступљене 

су фоке и корњаче, мада се, нажалост, Монк фоке више не размножавају у пећинама у 

приобалном делу острва. С друге стране, две врсте морских корњача, "зелена" корњача 

и "Loggerhead" корњача, редовно се размножавају на пешчаним плажама острва, на 

Акамас полуострву. Међутим, и оне представљају последње представнике дивљих 

животиња које се размножавају овде.  

 

 

1.2. Друштвено-географске карактеристике Кипра 

1.2.1. Становништво Кипра 

 

"Према статистичким подацима из 2005. године, Кипар је имао 780.133 

становника, а до 2016. године је тај број порастао на 1.176.598 становника. Од укупног 

броја становника, око 300.000 живи у северном делу Кипра. Густина насељености 

острва износи негде око 84 стн/km², што Кипар сврстава у земље са средњом густином 

https://sr.wikipedia.org/wiki/2005
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становништва."
2
 Као ни у већини држава, становништво није равномерно распоређено. 

Најгушће је насељен приобални сектор око већих градова, пре свега Лимасола и 

Ларнаке и простор централне низије Месаорије, поготово у непосредном окружењу 

главног града Никозије. Најслабије је насељен унутрашњи планински део. Међутим, ни 

ови простори нису нешто екстремно насељени, односно ненасељени, па тако највећа 

насељеност не прелази 200 стн/km², а најмања је негде у граници између 20 и 40 

стн/km². Из чињенице да 18% становништва (Турака) живи на 37% простора, може да 

се закључи да је северни Кипар ређе насељен од јужног дела острва. 

Етничка структура становништва је следећа: 77% становништва чине Грци, 

18% Турци и 5% су остале етничке групе. Готово сви, и Турци и Грци, живе на свом 

делу острва, уз случајне изузетке. Тако 0,5% Грка живи у Северном Кипру и то на 

полуострву Карпас. Са друге стране 1,3% Турака живи у јужном делу. Овде има много 

мањинских народа. Две „аутохтоне― мањине које живе овде дуже време 

јесу Јермени и Маронити. Религијска структура се готово поклапа са етничком. Дакле, 

Грци су православци, а Турци сунитски муслимани, уз један мањи број атеиста код оба 

народа.  Слична је ситуација и са језичком структуром. Грци говоре грчки, а Турци 

турски језик. Ове мањине користе у својим заједницама своје језике, а око 90% 

становништва говори и енглески језик. 

"Када је у питању степен урбанизације,  69% становништва живи у градовима, а 

остатак је рурално становништво. Полно-старосна структура показује следеће: 

број мушкараца и жена је отприлике подједнак, а удео младог становништва је 22%, 

зрелог 67%, те старог 11%. Просечан животни век је 76 година за мушкарце и 81 година 

за жене. 

Неписменост на Кипру износи око 2% (0,8% мушкарци и 3,1% жене). На Кипру 

основно образовање траје 6 година, средње још толико, а оба су обавезна. У јужном 

делу острва постоји неколико универзитета, док ученици из Северног Кипра морају ићи 

у Републику Турску, ако се желе даље школовати."
3
 

 

1.2.2. Културно-историјско наслеђе 

 

 

 Културни туризам данас спада међу водеће трендове на туристичком 

тржишту, али је истовремено и један од најстаријих облика туризма, још из античког 

периода (посета светилиштима, разне манифестације, итд.) преко средњег века до 

модерног доба. Међутим, представља релативно нову дисциплину менаџмента у 

култури, чији је основни циљ да подстакне и мотивише људе да путују и упознају се са 

локалним културним вредностима како би их боље разумели и поштовали. Културни 

туризам може се интерпретирати помоћу разних дефиниција, у односу на угао из којег 

га посматрамо.  

                                                           
2
 http://www.worldometers.info/world-population/cyprus-population 

3
 http://worldpopulationreview.com  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://www.worldometers.info/world-population/cyprus-population
http://worldpopulationreview.com/
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 "Са становишта економије, културни туризам је излазак културе на туристичко 

тржиште са културним и уметничким производима који имају и културну и економску 

вредност.  

 Са организационог становишта, то је интерсекторско повезивање културе и 

туризма, чиме добијамо културну индустрију, која је последњих деценија била једна од 

четири сектора са најбржим растом у светској економији.  

 Са аспекта туризмологије, у питању је кретање туриста мотивисано културном 

понудом, док је са културолошког аспекта културни туризам промоција културног 

наслеђа односно културних потенцијала савременог стваралаштва.  

 Гледано са аспекта маркетинга, културни туризам одражава углед и имиџ 

неког локалитета који је заснован на културној понуди. Ако имамо у виду све ове 

аспекте, културни туризам представља такву културну понуду која обухвата атрактивне 

културне и уметничке садржаје, како оне везане за свакодневни живот локалне средине, 

обичаје, навике, фестивале и разне презентације тако и оне везане за презентацију 

културних добара и културних специфичности одређеног локалитета. Основни изазов у 

културном туризму стога је садржан у проналажењу начина за оживљавање и 

активирање културних потенцијала локалне средине."
4
 

 У културном туризму је присутна стална потреба за увођењем новина, 

осмишљавају се различите активности за туристе, па се тако обезбеђује његов опстанак 

на туристичком тржишту. Светска туристичка организација дефинисала је културни 

туризам као „путовања мотивисана културом попут студијских, позоришних и 

културних тура, путовања на фестивале и слична догађања, посете историјским 

локалитетима и споменицима, како би се проучавала природа, уметност, обичаји, 

уметност и култура‖
5
. "Културни туризам је за неке просторе само велики и значајан 

потенцијал, док је за друге носилац њиховог туристичког, економског и/или културног 

развоја. Овај облик туризма омогућава да се места обогате културним садржајима за 

локално становништво, али и за посетиоце, те да се на тај начин омогући њихов 

развој."
6
  

 Културни туризам је истовремено, у функцији заштите културног наслеђа 

земље, јер се његовом комерцијализацијом долази до преко потребних средстава за 

улагање у културу, одржавање, обнову и заштиту материјалних добара. Овај облик 

туризма доноси и нематеријалну корист локалном становништву, које такође потврђује 

свој идентитет, специфичност и реалније процењује свој положај у односу на друге 

државе, народе и конкуренцију. Културно наслеђе би се могло дефинисати као скуп 

свих материјалних и нематеријалних ресурса, које је човек вековима стварао. Због 

потребе очувања културног наслеђа и његове презентације, у области културе се истиче 

значај културних рута, а током времена се показало да културни туризам користи 

просторе које покривају културне руте и да их веома успешно имплементира у 

туристичку понуду. У том контексту, културне руте се јављају као одлична веза ка 

успостављању чвршћих односа и сарадње између културе и туризма. Културне руте у 

туризму пружају основу за формирање туристичке понуде дестинација, а уједно и 

                                                           
4
 Ђукић- Дојчиновић В.,(2005), Културни туризам- менаџмент и развојне стратегије, Београд, стр. 28 

5
 http://www2.unwto.org 

6
 Ђукић-Дојчиновић, В., (2005), Културни туризам- менаџмент и развојне стратегије, Београд , стр.267 
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остварују потребу за профилисањем понуде, као и за презентацијом културних 

вредности које су укључене у руту. Културне руте су значајне за културу и културно 

наслеђе одређених простора – кроз презентовање културног идентитета једног народа 

(или барем његов део), али оне у великој мери доприносе и унапређењу туристичког 

производа дестинација. 

 Најстарија насеља која су пронађена на Кипру потичу још из неолита, 

отприлике из периода од 7.000 до 3.900 година старе ере. То су била насеља Кирокитија 

и Калавасос, који се налазе у унутрашњости Кипра. Из тог периода потичу најстарији 

пронађени археолошки остаци на острву - камени идоли у облику крста (из места 

Кирокитија), које се налазе у Археолошком музеју Кипра  у Никозији. Стари Латини 

били су први који су Кипру дали име које носи и данас. У новије време, појавила се 

тврдња да је Кипар добио име по латинској фрази aes Cyprium (метал са Кипра), што се 

односи на бакар. Наиме, у древно доба Кипар је био познат као једно од већих, ако не и 

највећих, налазишта бакра на Медитерану, па је тако латинско име хемијског елемента 

бакар (Cuprum) добило име по неправилном читању назива овог острва.  Кипар су 

током векова посећивали, насељавали или освајали: Грци, Римљани, Асирци, 

Персијанци, египатски Птоломеји, Византијци, Крсташи, Венецијанци и Турци, а 1878. 

године постаје британска колонија. То је и главни разлог зашто већина острвљана 

одлично говори енглески језик.  Године 1960.  Кипар добија независност и постаје 

република. Пар година касније, уставом незадовољна турска мањина која је чинила око 

18% становништва северног дела острва, повлачи се из Парламента. Почињу године 

разговора и преговора, све до 20. јула 1974. године. Тог дана, војне снаге из Турске, 

врше окупацију северног дела Кипра (његових 37% површине), и проглашавају 

независну државу Северни Кипар, која постоји и данас.  

Кипарски Грци и кипарски Турци имају пуно заједничког у својој култури, али 

имају и разлике. Неколико традиционалних намирница (као што су сувла и халоуми) и 

пића су сличне, као и изрази и начини живота. У обе заједнице, музика, плес и 

уметност су саставни делови друштвеног живота, а мноштво уметничких, вербалних и 

невербалних израза, традиционалне игре као што су тсифтетели, сличности у плесним 

костимима и значај који се стављају на друштвене активности дели се између 

заједница. Међутим, ове две заједнице имају различите религије и религијске културе, 

док су кипарски Грци традиционално грчки православни и кипарски Турци 

традиционално муслимани, што је делимично отежавало културну размену.  Кипарски 

Грци имају утицај од Грчке и Хришћанства, док кипарски Турци имају утицаје из 

Турске и ислама. 

 Традиционална народна музика на Кипру има неколико заједничких елемената 

са грчком, турском и арапском музиком. Постоји и облик музичке поезије познат као 

"цатиста" који се често изводи на традиционалним празницима и прославама. 

Инструменти обично повезани са кипарском народном музиком су виолина, хармоника, 

кипарска флаута (питкиавлин), оути и перкусије. 

  Књижевна продукција антике укључује Кипију, епску песму која се вероватно 

саставља крајем VII века пре нове ере и приписује се Стасинусу. Кипар је један од 

првих примера грчке и европске поезије. Зенон из Китијума, био је антички грчки 
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филозоф, рођен у Китијуму, данашњој Ларнаки.  Оснивач је стоичке школе филозофије. 

Епска поезија, нарочито "акритичне песме", цветала је током средњег века. Две 

хронике, које је написао Леонтиос Макаирас, а други Георгиос Воустрониос, покривају 

читав средњи век све до краја франковске владавине.  

 

 

 

1.2.3. Древни градови 

 

 Саламис 

 

 

 Саламис или Саламина је антички град на источној обали Кипра, 6 km северно 

од данашњег града Фамагусте. Најранији археолошки налази су из XI века п. н. 

е. (касно бронзано доба). Град Саламис спомиње се у асиријским натписима, као једна 

од краљевина на Кипру. Асиријска војска је 877.  године п. н. е. први пут дошла до 

Медитерана. Градови-краљевине на Кипру су 708. године п. н. е. одали почаст Саргону 

II, краљу Асирије. Први новчићи су ковани у VI веку п. н. е. према персијским 

прототиповима. Кипар је био под контролом Асирије, али градови-државе су уживали 

релативну независност док год су плаћали данак асиријском краљу. То је омогућило 

краљевима различитих кипарских градова да нагомилају довољно богатства.  

 Митски оснивач Саламиса је Теусер, син Теламона, који се није могао вратити 

из Тројанског рата, јер није осветио свога брата Ајанта. Код Саламиса се 450. године п. 

н. е. одиграла Битка код Саламине на Кипру, између Атине и Персије. Саламис је био 

главни град Кипра и предводио је остале градове у покушају да се ослободе персијске 

власти. Најпознатији владар Саламиса је био Евагора (410.-374. г. п. н. е. ), који је 

постао владар целог острва и успео да постигне независност од Персије.  Под краљем 

Евагором град је напредовао и из тога периода су многи споменици грчке културе и 

уметности. Након што је Александар Македонски освојио Персију, Птолемеј I Сотер је 

владао Кипром. Када су Римљани преузели острво Саламис је био део римске 

провинције Киликије, а седиште гувернера је премештено у Пафос. Иако је Пафос био 

главни град, Саламис је и даље био јако значајан. Римски цареви Трајан и Хадријан су 

обновили или изнова изградили јавне грађевине. Свети Варнава је донео у I 

веку хришћанство на Кипар. Наводно је Варнава проповедао у Александрији и Риму, а 

каменован је 61. у Саламису. Он се сматра оснивачем кипарске православне цркве. 

 Неколико потреса уништило је Саламис у IV веку. Град је поново изграђен 

као Констанција и постао је седиште бискупа. Град је имао и проблем са 

упропаштавањем луке, али је назадовао. Потпуно је напуштен у VII веку за 

време арапских инвазија. 

 Данас представља неизоставно место обиласка приликом посете Кипра. 

Спектакуларне рушевине дају фасцинирајуће сагледавање давно изгубљене 

цивилизације , укључујући величанствени амфитеатар, римска купатила, вежбалиште и 

краљевске гробнице. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/877._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
https://sr.wikipedia.org/wiki/708._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD_II
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD_II
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/450._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
https://sr.wikipedia.org/wiki/450._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D1%83_(450._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%98_I_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8
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Курион 

 

Курион је други антички град на Кипру. Постојао је до почетка средњег века, а 

налази се недалеко од Лимасола, на путу према Пафосу. 

Курион су основали Грци из подручја Аргоса. Њихов владар Стесенор је издао 

земљу током рата са Персијанцима. Близу града налази се рт, одакле су у море као 

жртве бацани они који су се усудили да дотакну Аполонов олтар. Град је прошао 

различите фазе од хеленистичког, римског до хришћанског периода. Имао је и велики 

трг. Велика јавна купатила имала су хладну и топлу воду. Град је имао 

велики амфитеатар са 2.000 места за седење. Углавном су се ту 

одигравале гладијаторске игре, па је у граду било и место за увежбавање гладијатора. У 

самом граду су пронађени предивни мозаици. 

Три километра од града је Аполоново светилиште. На истом месту је било 

светилиште за бога шума старо 8.000 година. Између Куриона и Аполоновог 

светилишта је стадион дуг 400 m, који је имао места за 7.000 гледалаца. Град је 

уништен у VII веку у серији од 5 јаких земљотреса током 80 година. 

Рушевине Куриона налазе се на једном од најплоднијих делова Кипра. Ту се налазе 

 јавна купатила, 

 кућа гладијатора, 

 некрополис, 

 грчко-римски театар, који се данас користи за извођење музике и драме, 

 Нимфаеум, 

 кућа Ахилес. 

Многе уметнине је у XIX веку одатле покупио амбасадор САД-а, на Кипру. Део 

њих се сада налази у Њујорку, у Метрополитен музеју. За време британске колонијалне 

управве на Кипру вршена су ископавања од 1893. до 1899. године, па су тако многе 

уметнине  завршиле у Британском музеју. 

 

 

Аматус 

 

Археолошко налазиште Аматус се налази  11 km источно од центра Лимасола и 

сматра се једним од најважнијих античких и историјских локалитета на Кипру. Познат 

је и као Древна Аматунта и датире из 1100. године п.н.е. 

Током векова, Аматус је био освајан од стране Персије, Римљана и Византије. 

На крају је уништена и напуштен током  VII века, као резултат арапских инвазија. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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Током архаичног периода изграђени су снажни зидови, који су додатно ојачани током 

хеленистичког периода. Касније су обновљени југоисточни зидови, док су северни и 

источни делови обновљени уочи арапске претње у VII веку. 

На основу митологије, краљ Кинирас је био оснивач древног града и тамо је по 

легенди Тезеј, напустио трудну Аријадну. На локацији Аматус налазе се разне 

атракције, укључујући рушевине Афродитиног храма, и гробнице које датирају из 

раног периода гвозденог доба Феничана. 

Поред тога, део акропола и области агора (тргова) откривени су у току недавних 

ископавања, укључујући и делове горњег и доњег града. Такође, на локацији Аматус 

пронађена је највећа камена ваза на свету, која се данас налази у Паризу, у музеју Лувр. 

Камена ваза представља велику амфору, која датире из VI века п.н.е. Тежине је 14 t и 

висине 1,85 m. 

 

1.2.4. Дворац Колоси 

 

Дворац Колоси се налази на југозападној ивици села Колоси, 14 km западно од 

града Лимасол. Овај дворац је имао велики стратешки значај у средњем веку, и у 

оквиру њега били су изграђени велики капацитети за производњу шећера, а то је било 

једно од главних намирница за извоз на Кипру, у том периоду. Оригинални замак је 

вероватно саградила франковачка војска 1210. године. Садашњи замак је подигнут 

1454. године од стране витезова Хоспиталаца (познатих још као Јовановци, Малтешки 

витезови, Витезови са Родоса) под командом  Луис де Магнаца, чије се руке данас могу 

видети урезане у зидове дворца. У крсташкој краљевини Кипар, замак је преузео ред 

витезова Темплар 1306. године, али је враћен  Хоспиталцима 1313. године након 

укидања Темплара. 

Ова област је, како по шећеру, позната и по свом слатком вину, Командарија. На 

венчању након што је краљ Ричард Лионеарт ступио у брак са Беренгаријом из Наваре 

у оближњем Лимасолу, изјавио је да је то "вино краљева и краљ вина". Управо то вино, 

чија производња траје хиљадама година, сматра се међу најстаријим винима са 

непрекидном производњом кроз то време, до данас. 
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2. Класификација туристичких регија 

 

Туристичка регија је, по Вилбанксу, подручје веће од града, а мање од 

националне територије, односно подручје било које величине које је у извесном 

погледу слично. По Васовићу, географска регија је део простора Земљине површине 

испуњен објектима који су анорганског порекла (рељеф, тло, клима, воде), органског 

(биљке, животиње, човек као физичко биће) и антропогеног порекла (људско друштво 

и његове видљиве творевине у простору).
7
  

Кипар спада у мање европске земље, па држава не поседује ниво покрајина или 

региона. Основна управна подела Кипра је на округе. Званично постоји 6 округа, који 

носе назив града-седишта округа. Окрузи се даље деле на општине.  

Посебна тешкоћа у разматрању управне поделе на Кипру је подељеност острва 

на јужни, грчки и северни, турски део, односно на међународно признату Републику 

Кипар и на међународно непризнату турску републику Северни Кипар. Повезано са 

тим постоје различите подручне поделе и подручне јединице, различити су и пописи у 

оба дела државе, различито поимање округа, општине, града и предграђа. 

Кипар има пет главних туристичких округа, и два мања. Сваки округ нуди 

широк спектар туристичких производа, привлачећи различите врсте туриста, и градећи 

аутентичност за себе.  

На основу природних и антропогених вредности, те на основу развијености 

појединих облика туризма, на подручју острва Кипар могу се издвојити следеће 

туристичке регије: 

 Лефкосиа (Никозија), 

 Лемесос (Лимасол), 

 Ларнака, 

 Амохостос (Фамагуста), 

 Пафос, 

 Тродос, 

 Киренија. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Јовичић Д., (2008), Туристичке регије света, Београд, стр.11 
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Слика бр. 5: Подела на регионе на острву Кипар 

 

Извор: http://www.planetware.com  

 

2.1. Никозија 

 

Ужурбани град Никозија, у централном делу Кипра, главни је град острва још од 

XII века. Град носи три имена и то, Никозија, на грчком Λεσκωσία —Лефкозија, и 

турском Lefkoşa —Лефкоша. Истовремено град је седиште званичног округа Никозија. 

То је и највеће градско подручје на острву и са предграђима има око 300.000 

становника. Никозија представља административно, економско, политичко и културно 

средиште Кипра. 

Најстарији остаци насељавања на месту данашње Никозије сежу до бронзаног 

доба. У античко доба била је грчки град-држава познат као Ледра или Лидра. Град 

постаје познат као Лефкосија у X веку и тада постаје главно средиште Кипра. Његов 

значај је растао, јер су обални градови били изложени нападима са мора. Никозија је у 

XI веку, у доба Лузињана, постала средиште острва и од тада почиње процват града. 

Они су од ње направили величанствен град са краљевском палатом и преко 50 цркава. 

Срце града је опкољено млетачким бедемима из XVI века, који су и данас изванредно 

очувани.  

Кипар је 1878. године постао британска колонија са Никозијом, као главним 

градом. Након независности 1960. године, наставили су се сукоби Грка, који су 

представљали већину, и Турака, који су били мањина. Турска је заузела 30% Кипра, тј. 

северну трећину, и велики део Никозије (северну Никозију). Тако је она  постала 

подељени град, што траје и данас. 

Нова Никозија се развила ван старих бедема. Посебно је јужни, грчки део познат 

по пословним и управним четвртима са небодерима и саврменим здањима.У центру 

http://www.planetware.com/
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/1878
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%B8_%D0%98%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/1960
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Никозије осећа се дух модерног, са свим одликама космополитског града. Ипак, 

омиљена туристичка област је стари град. Недавно је реновиран, али је и даље задржао 

живописну мешавину зидина из XVI века, корзоа, кафића на калдрми и лепих тргова. 

Срце града чини велики стари део Лаики Јитонија (што у преводу значи добро 

суседство), опасан венецијанским зидинама. Главни трг је Елефтерија или Трг Слободе 

са градском кућом, поштом и библиотеком. Овде се могу наћи радње, таверне, атељеи 

уметника и радионице старих заната, а све то пролазећи кроз мале, углавном уске, 

камене улице у којима саобраћај често није могућ. Већина старих кућа је рестаурирана, 

а у оквиру старог града налазе се и Етнографски музеј, и велика палата архиепископа 

Макариоса III, првог и доживотног председника Републике.  

Црква Аја Фаномерени је изграђена 1872. године, на остацима старог дворца. Ту 

су сахрањени архиепископ и епископи Кипра, које су Турци убили приликом 

устанка 1821. године.   

Никозија је позната и по својим музејима. Архиепископски двор 

садржи Византијски музеј, где се налази огромна збирка икона. Близу двора се 

налази касноготичка Катедрала Светог Јована из 1665. године. Градски музеј има 

одличну збирку и градских и кипарских археолошких ископина, тако да је 1991. године 

добио назив Европски музеј године. 

 

Слика бр.6: Панорама престонице Никозије 

 

Извор: www.europeanbestdestinations.com/destinations/nicosia  

 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%98%D0%B0_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/1872
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/1821
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/1665
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98&action=edit&redlink=1
http://www.europeanbestdestinations.com/destinations/nicosia
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2.2. Лимасол 

 

Лимасол је други по величини кипарски град и један од два најпознатија 

летовалишта у земљи. Налази се на јужном делу острва и главни је град Епонимус 

регије. Броји око 160.000 становника.
8
 Налази се између два античка 

града Аматуса и Куријона. Непосредно западно од Лимасола је подручје Акротири, 

војна база Уједињеног Краљевства. Повезан је са Никозијом (87 km ка северу) и 

Ларнаком (69 km ка северо-истоку) одличним ауто-путевима. Лимасол је и највећа лука 

у држави, па већина туристичких бродова, који плове за Египат и Израел, испловљавају 

управо одавде.  

Лимасол је велики туристички центар, са дугим шеталиштем у центру града, 

поред мора. Обалом лево и десно од центра, километрима се ниже безброј хотела и 

туристичких насеља. Такође, Лимасол има велики избор радњи са разноврсном робом, 

па је и популаран шопинг центар.  

Лимасол замак  из XIII века, позната је ‖станица‖ из крсташких ратова. У њему 

је чувени краљ Ричард Лављег срца оженио Беренгарију од Наваре и начинио је 

краљицом Енглеске 1191. године. Сада се у једном делу овог замка налази 

Средњевековни музеј. Од 1790. до 1940. служио је као затвор. Национални археолошки 

музеј има значајну колекцију антиквитета од неолитског доба до староримског 

раздобља. Лимасол је значајан и по карневалу и винском фестивалу. Лимасолски 

карневал траје 10 дана. 

 

2.3. Ларнака 

 

Ларнака је трећи по величини и значају град на Кипру, на његовој југоисточној 

обали. Ларнака је и значајно туристичко одредиште, пре свега везано за приобаље са 

шеталиштем, марином и плажама. Уз то шеталиште одвија се већина 

великих фестивала. 

Један је од најстаријих градова на Кипру, у чију луку пристају луксузне јахте 

туриста који уживају у чистим плажама, кристално плавом мору, богатом ноћном 

животу и многобројним фестивалима. Најзначајнији фестивал је „Фестивал потопа― 

(катаклизмос), који се слави почетком лета уз серију културних догађаја у граду. 

Најпопуларније плаже у овом симпатичном месту су Мекензи, Финикоудес и 

Јанатес. У близини Ларнаке налази се и чувено Велико слано језеро, свратиште 

                                                           
8
 http://www.demographia.com/db-worldua.pdf 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/Akrotiri_i_Dekelija
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://www.demographia.com/db-worldua.pdf
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фламинга. Кроз историју се користило као место где се сакупљала со, по којој је 

Ларнака била позната.  

Они које инетересује историја овог места могу посетити многе знаменитости, 

као што су гроб светог Лазара, музеј из XVII века, Хала Султан Теке и антички град 

Китион. Ноћни живот није толико активан као у другим местима на Кипру, па Ларнака 

представља идеалну дестинацију за породични одмор. Ипак, постоји мноштво барова за 

уживање по дану, али и прегршт ресторана у којима је храна јединствена. Поред града 

се налази највећи међународни аеродром Кипра "Међународни аеродром Ларнака". У 

близини града налази се село Лефкара, које  је познато у целом свету по изради чипке, 

која представља неку врсту националног бренда. 

 

2.4. Амохостос (Фамагуста) 

 

Амохостос или Фамагуста је четврти по величини и значају град на Кипру, у 

делу под турском окупацијом, тзв. Северни Кипар. Званично овај град је средиште 

истоименог округа Амохостос. Фамафуста се сместио на источној обали острва Кипар. 

Налази се на обали Средоземног мора, у равничарском подручју, на 0-15 m надморске 

висине. Иза града се пружа највећа равница Кипра - Месаорија. Од главног 

града Никозије Амохостос је удаљен 60 km источно.  

Амохостос је вековима био највећа кипарска лука. Има најдубљу луку на Кипру 

те је значајно лучко средиште за извоз агрума и других пољопривредних производа и 

стоке. Од других грана истиче се прерада памука, дестилација ракије и рибарство.  

У близини града су и рушевине античког града Саламиса, који је уништен 647. 

године. До турске инвазије северног Кипра је Фамагуста била претежно грчки град. 

Након што су га заузели Турци, Грци су евакуирани те је то данас турски град (има 

много празних кућа те се град назива „град духова―). Током 1960-их година је град био 

један од најзначајнијих светских туристичких дестинација, међутим туризам слаби 

након турске инвазије. 

Такође, оно што овај град издваја од осталих на Кипру је и то што има значајно 

шири и већи низ плажа. Сам град је и  једно од главних места за ноћни живот.  

 

2.5. Пафос 

 

Пафос је пети по величини град на Кипру, смештен у његовом југозападном 

делу. Средиште је истоименог округа Пафос. Налази се на обали Средоземног мора, али 

је од саме обале одвојен стрмим литицама. Већи део градског подручја је смештен на 

платоу од 70-80 m надморске висине, који је приближно раван и стога обрађен око 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%81_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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града. Северно од града издиже се планина Тродос. Пафос, од свих значајнијих места 

на Кипру, има најблажу климу - најумеренија лета и најблаже зиме. Један је од 

најпопуларнијих приморских градова на Кипру, као и атрактивна лука. 

Поред популарних и једних од најлепших плажа, спектакуларних пејзажа, овај 

град обилује и древним историјским знаменитостима. Пафос је по предању место 

рођења Афродите, грчке богиње љубави. У доба старе Грчке и старог Рима Пафос је 

био главно средиште Кипра. Остаци палате римског надзорника са дивним мозаицима 

данас представљају велико туристичко одредиште. У I веку град је посетио и апостол 

Павле и ту је ширио хришћанство на свом првом мисионарском путовању. У луци се 

налази тврђава Пафос, коју је најпре изградила Византија, као тврђаву за заштиту луке.  

Такође, позната је кућа Дионисија, кућа Тезеја и Ајона  које имају прекрасне мозаике. 

Откопани су након шеснаест векова под земљом.  

Од знаменитости се издвајају и Археолошки музеј и античко Одеон позориште, 

као и Павлови стубови. Популарна дестинација за обилазак су и Афродитине стене, јер 

према предању ту је Афродита рођена у морској пени. Према другој легенди јунак из 

византијског периода Дигеније Акрита је један огроман камен бацио на том месту 

на Сарацене, који су нападали Кипар. Храм који је представљао једно од најзначајних 

места ходошаћа у античко време све до III и IV века је Афродитин храм крај Старог 

Пафоса. И издваја се још  и манастир Ајос Неофит, чувен по једнима од најлепших 

фрески из периода од XII до XV века. 

Због свега наведеног Пафос се налази на списку културне баштине UNESCO-а и 

изабран је за Европску престоницу културе за 2017.годину. 
9
  

 

 

2.6. Тродос планине 

 

 Тродос представља највећи планински венац на Кипру, који се налази у центру 

самог острва. Највиши врх је Олимп са 1.952 m, на коме се налазе четири ски стазе. На 

овим обронцима постоји много познатих планинских одмаралишта, византијских 

манастира и цркава. Подручје је познато још од антике по својим рудницима, уз 

помоћом којих су вековима снабдевали бакром читав Медитеран.  

 У византијском периоду постао је велики центар византијске уметности, јер су 

у планинама изграђене цркве и манастири, далеко од обале. Манастири и цркве су 

богато украшене муралима, од којих је манастир Кикос најбогатији и најпознатији. 

"Девет цркава и један манастир у Тродосу заједно представљају локацију светске 

баштине, која је првобитно уписана на UNESCO-вој листи светске баштине 1985. 

године."
10

 

                                                           
9
   ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en 

10
 whc.unesco.org 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE
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 Национални парк Тродос је смештен око централних и виших надморских 

висина Тродоса. Ова регија има шармантне сеоске заједнице. Нуди широку мрежу 

различитих природних стаза, погодних за све узрасте и нивое фитнеса, као и 

планинарске и бициклистичке руте. Скијање је, такође, доступно у том подручју током 

зимских месеци. Препоручена регионална атракција је Тродос Енвиронментал 

Информациони Центар, који се налази 200 m западно од трга Тродос. Центар пружа 

свеобухватне информације о Националном парку Тродос, као и опште информације о 

геологији, флори и фауни региона.  Платрес је највеће насеље на Тродосу, на висини од 

1.230 m, удаљено око 5km од трга Тродос. То је подручје у којем је већина смештајних 

објеката у Тродосу концентрисана. 

 "Красорија или региони вина и региони Кумандарија налазе се на јужним 

падинама Тродосовог села, северно од Лимасола. Регије су добро познате по својој 

локалној производњи вина и традиционалним облицима винарства. које се и даље 

чувају. Постоји велики број малих винарија, које послују у неким селима. Најпознатија 

врста вина је "Commandaria wine" и верује се да је једно од најстаријих вина названих 

на свету, стар осам векова."
11

 

 Маратаса долина је плодна долина на северним падинама на Тродосу, позната 

по вишњама. Постоји више живописних села, као што су Калопанагиотис, Мутулас и 

Педулас. "Село Педулас је најпознатије по великим брдима под вишњама. У њему се 

може посетити црква Светог Архангела Михаила, Византијски музеј и Народни музеј 

уметности. Црква се налази у најнижем делу села. Она је такође на UNESCO-вој листи 

светске баштине, а изграђена је 1474. године."
12

  Има дрвени кров типичан за 

Тродосове цркве. Зидне слике су у локалном пост-византијском стилу. 

 

  

                                                           
11

 www.forbes.com 
12

 whc.unesco.org 
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3. Анализа макроекономског ефекта туризма на Кипру 

3.1. Основне функције туризма и њихова систематизација 

 

"Туризам, као терцијална, дакле услужна али и веома комплексна делатност, 

пролазила је у претходном веку кроз више фаза. Најзначајније квалитативне, али и 

квантитативне промене десиле су се у последњих 20-так година, када развој и раст ове 

делатности доживљава препород. Видљив утицај туристичке потражње на остале 

привредне делатности, а посебно оне које су у непосредној вези са овом делатношћу, 

подстицао је организован развој туризма. Довољан показатељ овоме је податак да се од 

светског туризма оствари годишњи приход од преко 600 милијарди долара. 

Туристичка делатност се свртстава међу најдинамичније и најпропулзивније 

привредне делатности, са вишеструким мултипликативним ефектима. То туризму даје 

снажну покретачку функцију у широком спректру делатности, који се све више 

укључује у приоритете привредног развоја бројних рецептивних земаља и њихових 

појединих делова. Ова предвиђања су заснована на годишњој стопи раста од 4,3% за 

путовања и 6,7% за потрошњу, што је много више од очекиваног раста од 3% годишње 

у светском БНП-у."
13

 

"С друге стране, туристичка кретања имају велики културни, друштвени и 

здравствени значај, који је све израженији у потребама кретања људи. Такође, може се 

уочити велики број кретања туриста из привредно-развијених места према мање 

развијеним, што у великој мери преноси новчана средства према неразвијеним и уједно 

утиче на њихов развој. Туризам је многоструко проткан различитим слојевима. За 

туризам су значајни пољопривреда, култура, саобраћај, трговина, угоститељство, 

здравство и низ других области. Туризам не само да спаја поменуте факторе, већ је он и 

спојница различитих религија, географских регија, ближих и даљих, као и развијених и 

неразвијених." 
14

 

Ни једна делатност нема толики број веза са осталим функцијама колико их има 

туризам. Карактеристично је и то да се приморски туризам, који бележи највећи 

проценат остварења туристичког промета, смањује а у корист осталих видова туризма. 

Ово даје могућности различитим регионима да усмере своје активности према развоју 

туризма, ка својим дестинацијама, јер како се може закључити није неопходно имати 

обалу мора или планински венац или пак бању да би туризам својим благодетима 

допринео развоју подручја. Такође, све израженија и природна потреба за кретањем, 

                                                           
13

 Цвијановић Д., Репозиционирање Србије као туристичке дестинације, Економика пољопривреде, бр.3, 

Београд, 2009, стр.367-376. 

 
14

 Стефановић В., Развојни аспекти туристичке делатности, Институт за економику пољопривреде 

Београд, Београд, 2012, стр.9 
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што је у бити људи, па се из овог разлога туризам може назвати могућношћу и 

потребом савременог света.  

"Посматрајући све остало за туризам се може рећи и да је специфичан по: 

 Броју контаката у међусекторским везама са другим делатностима чиме се 

увећава његова квантитативна и квалитативна зависност, што директно утиче на 

бржи развој туризма, 

 Туризам постаје једна од значајних спрега у систему међународних односа 

(политичких, културних или економских), 

 Туризам представља мешовит подсистем привреде и као такав је отворен и 

повезан са историјским променама друштва у целини, 

 Политичке и економске промене директно су од утицаја на туризам, 

 Туризам даје резултате на дужи рок, као и враћање уложених инвестиција у 

објекте или инфраструктуру, 

 Највећи број туристичких услуга се пружа непосредно, чиме се смањују 

трошкови посредовања, 

 Продаја услуга и робе у туризму има мултипликативни карактер, 

 Туризам утиче на развој других грана и делатности (пољопривреда, саобраћај, 

индустрија…), 

 Туризам представља економско-еколошки систем где, ако се наруше ефекти у 

природној средини, смањују се економски ефекти а повећавају се еколошки 

трошкови." 
15

 

"Туристичко пословање у већини случајева одвија се непосредним контактом и 

на лицу места између произвођача туристичке услуге и потрошача- туристе. Због тога 

је управо и посебна специфичност и значење кадрова који раде у туризму. Није 

потребно посебно наглашавати да су хуманијем и човеку прикладнијем туризму 

потребни кадрови, који, осим стручности, поседују и широке хуманистичке идеје и 

образовање. Туристички кадрови у свим туристичким местима морају поседовати 

широку општу и хуманистичку културу." 
16

 

Тако, данас, савремени туризам има многобројне функције које су, истовремено, 

између себе, у значајној мери повезане. 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.  

                                                           
15

 Војновић Б, Управљање развојем туристичких организација- са посебним освртом на Подунавски 

округ, магистарска теза, ФПС, Београд, 2003  
16

 Стефановић В., Неопходност "знања о знању" у туризму, BULLETIN OF THE SERBIAN 

GEOGRAPHICAL SOCIETY, бр.3, Београд, 2010 



Макроекономски ефекти развоја туризма на Кипру 
 

30 
 

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,  

 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),  

2) Последичне функције (неекономске функције туризма). 

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

друштвеној сфери. 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. 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.  

 

3.2. Карактеристике развоја туризма на Кипру 

 

Терцијални сектор представља најзначајнији сектор на Кипру. Туризам 

представља услужну делатност на Кипру која има најзначајнији утицај на привредни 

развој Кипра. Република Кипар има све предиспозиције за развој туризма, што је врло 

добро и искоришћено. Ова република бележи туристички промет од око 2,5 милиона, а 

приход чини око три четвртине буџета државе. "Предности за развој туризма на Кипру 

су очите. Високе летње температуре и топлина околног мора, привлачне плаже какви су 

"Златни пијесци" код Фамагусте и типична медитеранска пејзажна слика и 

медитерански угођаји, цењене су особине на читавом северном, северозападном и 
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централном европском туристичком тржишту. Истина је да се Кипар налази у простору 

где историјске туристичке атрактивности далеко прелазе значење оних на Кипру- 

Грчка, Турска, Либан, Израел и Египат могу додуше понудити и Партенон, Аја Софију, 

Балбек или пирамиде, али је и Кипар богат историјским споменицима."
17

  

Темељи туризма на Кипру били су постављени у раним шездесетим годинама 

прошлог века. Индустрија је доживела брзи раст, који је био прекинут најездом Турака 

у лето 1974. године. У то време у свим економским активностима дошло је до застоја, а 

туристички сектор је претрпео разарајући ударац када су два високо развијена региона 

Амохостос и Керина пале под контролу турских трупа. То је довело до губитка 13.000 

лежејева, који су представљали око 71,7% од укупног броја лежајних капацитета.  

Основу туризма чини купалишни туризам, базиран на прелепим и разноликим 

обалама и плажама, од стрмих до равних и пространих, од шљунковитих до 

песковитих. Плаже Пафоса, Лимасола, Аје Напе, Морфуа и др. спадају међу најлепше 

плаже Медитерана, па можда чак и света. У прилог развоја овог туризма иде и то што 

Кипар има отприлике 340 сунчаних дана годишње.  

"Кипар је добитник "Сребрне награде" за туризам, као "Најбоља дестинација за 

одрживи туризам", која је додељена 4. новембра 2015. године на престижној Светској 

туристичкој церемонији, водећем светском догађају када је у питању туристичка 

индустрија. Познате кипарске плаже су награђене са 53 плаве заставе, па је у складу са 

тим на Кипру:  

 највише плавих застава по глави становника у свету, 

 највећа концентрација плажа са плавим заставама, 

 највише плажа са плавим заставама у односу на дужину обале."
18

 

Осим купалишног развијен је и културно-историјски туризам. На острву се 

налази неколико античких градова од којих су најпознатија три: Саламис, Курион и 

Аматус. Такође и у већим градовима постоје многе старе грађевине интересантне за 

туристе, попут Колоси дворца у Лимасолу, тврђаве Пафос, Селимије џамије у Никозији 

итд. Многи од ових објеката су под заштитом UNESCO-а, укључујући ту и 9 

православних манастира и цркви.  

У унутрашњости Кипра постоје бројна, како грчка тако и турска села, у којима 

се живот одвија на прилично традиционалан начин, па је Кипар погодан и за сеоски 

туризам. Такође, постоји и могућност и развитка планинског, зимског и скијалишног 

туризма на Тродосу, али зимски туризам је далеко иза ових осталих. На Кипру има и 

неколико националних паркова од којих се издваја Тродос планина која је проглашена 

за Национални парк.  

 Туризам је историјски био главни извор економског развоја на Кипру. Светски 

савет за путовања и туризам процењује да  је туризам директно допринио 6,8% бруто 

                                                           
17

 Павић Р., Особине и проблеми Кипра, Загреб, 1965. 
18

 assets.kpmg.com 
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домаћег производа Кипра  у 2013. години. Узимајући у обзир индиректне и индуциране 

утицаји (нпр. из робе и услуга од којих сектор купује добављачи), његов укупан 

допринос је процењен на око 24%. Међутим, кипарски туристички сектор се суочава са 

повећаном конкуренцијом друге медитеранске дестинације као што су Грчка, Турска, 

Шпанија и Малта. Иако је сектор био релативно отпоран током финансијске кризе, уз 

помоћ  туриста из Русије и Источне Европе, број посетилаца опао је на 2,4 милиона 

између 2012. и 2013. године.  Поред тога, шира кипарска привреда се тренутно суочава 

са неколико изазове због текуће финансијске кризе.  БДП је опао 5,4% у 2013. и 2,3% у 

2014. години. Очекује се да ће се смањити за још 0,5% у 2015. години. Додатно, 

незапосленост се повећала са 7,9% у 2011. години. 

 

Табела бр.2. Карактеристике туристичког промета страних туриста на Кипру 

 
1995. 2000. 2005. 2010. 2013. 

Страни 

туристи 

 

2.100.000 2.686.000 2.470.000  2.173.000 2.405.000 

Потрошња 

туриста (у $) 
2.018.000.000 2.137.000.000 2.644.000.000  2.371.000.000 3.015.000.000 

Учешће у 

извозу (%) 
43,81 42,58 32,86 18,58 21,57 

Приходи од 

међународно

г туризма (у 

$) 

1.798.000.00

0 

1.941.000.00

0  

2.318.000.00

0 

2.108.000.00

0 

2.888.000.00

0 

Расходи у 

међународно

м туризму (у 

$) 

474.000.000 543.000.000 
1.001.000.00

0 

1.457.000.00

0 

1.619.000.00

0 

Извор: www.indexmundi.com/facts/cyprus/international-tourism 

 

 

3.2.1. Карактеристике туристичког промета на Кипру 

 

 

Број иностраних туриста на Кипру према подацима за 2014. годину, био је 

2.441.231 туриста. "Такође, максимум долазака је забележен 2001. године када је Кипар 

посетило 2.697.000 туриста, док је најмањи број туриста било 1996. године и то 

1.950.000. "
19

 

                                                           
19

 WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

http://www.indexmundi.com/facts/cyprus/international-tourism
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Табела бр. 3: Број и порекло туриста на Кипру за 2014. и 2015. годину, и промена 

броја изражена у процентима 

Држава 2015 2014 Промене (у %) 

Уједињено 

Краљевство 
1.041.203  871.517 19,47% 

Русија 524.848  636.759 -17,58% 

Шведска 108.600  106.661 1,82% 

Грчка 139.534  100.949 38,22% 

Немачка 112.214   86.394 29,89% 

Укупно (све државе) 2.659.400  2.441.231 8,94% 

Извор: assets.kpmg.com 

 

"Према табели бр. 3, 2015. године Кипар је посетило 2.659.440 страних туриста, 

што је значајно повећање од 8,94% у односу на 2014. годину. Број туриста 2015. године 

био је највећи након 2002. године, чинећи 2015. годину трећим најбољим рекордом 

године од 1980., после 2000. и 2001. године. Такође, повећање туристичког промета, у 

2015. у односу на 2014. годину забележен је у свим месецима, изузев јуна. Упркос томе, 

треба истаћи да је туристички промет  јуна 2015. године био релативно висок с обзиром 

да је тада забележен највећи туристички промет у протеклој деценији. Поред тога, број 

туриста је достигао број од  414.527 у јулу 2015., што је повећање од 8,5% у поређењу 

са 381.955 туриста у јулу 2014. године.  

Око 70,77% туриста  2015. године је из Европе. Конкретно, 64,72% туриста 

(1.721.038) били су из земаља Европске Уније. Око 39,2%  туриста у 2015. години било 

је из Уједињеног Краљевства, достигавши број од 1.041.203 лица, као што је приказано 

у Табели 3. Треба нагласити да до 2009. године преко 50% туриста на Кипру били су из 

Велике Британије, што указује на чињеницу да се њихов тржишни удео значајно 

смањио последњих година. Међутим, дошло је до значајног повећања туриста из 

Велике Британије у 2015. години (19,47%) у односу на 2014. годину.  

Када су у питању туристи из Русије поређењем броја туриста 2015. у односу на 

2014. годину, евидентиран је велики пад од 17,58% односно 524.848 туриста. Ово је 

углавном резултат економских проблема са којима се суочава Русија, као што су 

европске санкције, ниске цене нафте и посебно слабија рубља. Упркос великом паду, 

туристи из Русије остају друго највеће туристичко тржиште за Кипар, што представља 

19,74% тржишта. Истовремено, туристи из Украјине забилежили су пораст од 23,25% 

(50.640 туриста) у 2015. години у односу на исти период 2014. године. 
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Немачка је четврто по величини туристичко тржиште за Кипар, достигавши 

112.214 туриста у 2015. години што чини пораст од 29,9% у односу на 2014. годину. 

Пето место је одржала Шведска са 108.600 туриста који су посетили Кипар у 2015. 

години. Слично је и са доласцима туриста из Грчке, са знатним повећањем од 38,22% у 

2015. години у поређењу са претходном годином. Број долазака из Азије такође расте,  

тј. евидентно је да је сам Кипар јако атрактивна туристичка дестинација за азијско 

тржиште. Забележен је број од 195.032 особе у 2015. години, што представља повећање 

од 31,4%, у поређењу са 148.430 особа током 2014. године. То се углавном приписује 

све већим бројем туристичких долазака из Израела и Либана." 
20

 

 

3.2.2. Потрошња страних туриста 

 

"Када је у питању потрошња иностраних туриста на овом острву за 2013. годину 

забележено је 3.015.000.000 евра. Вредност је у периоду од 18 година флуктуирала 

између  3.231.000.000 евра у 2008. години када је забележен максимум, и 1.850.000.000 

евра у 1997. години, када је остварен најмањи приход." 
21

 

"Према подацима за 2015. годину остварен је приход од 2.112.000.000 евра, и у 

поређењу са приходом за 2014. годину, представља повећање од 4,4%. 

Месец у коме је забележен највећи приход за 2015. годину био је август, на 

358.000.000 евра у односу на 324.300.000 евра августа 2014. године. Просечна 

потрошња по особи смањена је 2015. у односу на 2014. годину, односно на 747,66 евра,  

са 797 евра колико је било 2014. године и забележено је смањење од 6,2%." 
22

 

"До 2025. године предвиђа се да ће се туристички промет повећати на 3,734 

хиљада туриста, који ће остварити туристички потрошњу од 3.486.300.000 евра, што 

представља пораст од 4,2% годишње."
23

 

 

3.2.3. Смештајни капацитети на Кипру 

 

Смештај који се нуди на Кипру углавном чине хотели, хотелски апартмани, 

туристичка насеља и традиционалне зграде. Било је укупно 788 смештајних јединица 

2015. године, са укупним капацитетом лежаја од 86.209. 

 

                                                           
20

 https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/04/Cyprus-Tourism-Market-Report-Third-Edition.pdf 
21

 WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
22

 https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/04/Cyprus-Tourism-Market-Report-Third-Edition.pdf 
23
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Табела бр.4: Класификација смештајних капацитета на Кипру у 2015. години 

Смештајна јединица Укупан број 

Хотели 224 

Хотелски апартмани 165 

Туристичка насеља 19 

Зграде 162 

Остале категорије 218 

Укупно 788 

 Извор: assets.kpmg.com 

 

Највећи број смештајних капацитета јесу у Пафосу, који је такође град са 

највећим бројем туристичких насеља. Фамагуста, са друге стране, има највећи број 

хотела (73) и хотелских апартмана (96). Штавише, Фамагуста има највећи број постеља 

од свих туристичких регија на Кипру.  

Табела бр. 5: Попуњеност капацитета у првој половини године за 2015. и 2014. 

годину, изражена у процентима 

Попуњеност капацитета, по 

смештајним јединицама 
Јануар-јун 2015. (у %) 

Промена у процентима 

за период јануар-јун 

2014. 

Хотели 47,7 8,8 

Хотелски апартмани 48 23,6 

Туристичка насеља 57,4 -27,3 

Зграде 22,9 8,3 

Извор: assets.kpmg.com/content 

"Сезонски карактер пословања утиче и на степен искоришћености капацитета. 

Највећи степен искоришћености капацитета у периоду од јануара до јуна 2015. године 

је забележен у туристичким селима (57,4%) и апартманима (48%). Фамагуста је 

забележила највећи стопу искоришћености капацитета код свих смештајних 

капацитета."
24

 

"Туризам на Медитерану има наглашену сезонску и просторну концентрацију. У 

току лета се остварује преко 40% годишњег промета. Највећи део капацитета и 

                                                           
24

 https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/04/Cyprus-Tourism-Market-Report-Third-Edition.pdf 
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инфраструктуре је лоцирана у пробалном појасу. У приморском појасу Шпаније, 

Француске, Италије и Грчке реализује ¾ укупног промета на Медитерану. На Кипру је 

у приобалном појасу ширине 2 km, који чини само 13% укупне површине острва, 

сконцентрисано око 90% укупних туристичких капацитета." 
25

 

 

3.2.4. Број ноћења туриста и сезоничност 

 

"Већина смештајних објеката на Кипру није отворен током целе године. Ово 

обично зависи од тражње и саме локације објекта тј. да ли је на мору, у граду или на 

брду. Укупан број ноћења туриста у лиценцираним установама на Кипру за период од 

јануара до јуна 2015. године износио је 4.611.020. Број ноћења у хотелима бележи 

смањење од 11,9% у поређењу са истим периодом 2014. године, док је смештај у  

зградама остварио значајан пораст од 30,9%. Ноћења у хотелским апартманима и 

туристичким насељима забележила је смањење од 15,3%."
26

 

Сезоничност туризма на Кипру је очигледна, што се закључује на основу 

различитог броја долазака туриста из месеца у месец. Број туриста током летњих 

месеци, од маја до септембра, су пет или чак шест пута већи него у остатку године. Ово 

приморава хотеле, пре свега оне у приобаљу, да током зиме суспендују операције и ово 

се сматра једним од најзначајнијих изазова са којима се суочава читава туристичка 

индустрија.  

Према недавним студијама, Кипар је најбоља дестинација за летовање, а море и 

сунце су главни фактори за избор Кипра. Туристичка организација Кипра спроводи  

стратешки план за повећање туристичког промета током зимских месеци, за период од  

наредне три године. Очигледно је да је овај план већ почео показивати успех имајући у 

виду значајан пораст долазака туриста у зимском периоду за 2015. годину, нарочито у 

децембру. Према недавним истраживањима, земље попут Кипра, Грчке и Португала 

треба да уведу алтернативе и допуњују понуду, ако желе да остану у врху посећености 

и као важне туристичке дестинације. Студије тврде да би те земље могле да повећају 

своје приходе од туризма и понудом одмора који се фокусирају на вино и гастрономију, 

културу, религију, конференције и агротуризам, као што су нпр. одмори на фарми. 

Гастрономија је тренд који се појављује и нема изражен сезонски карактер што је јако 

важно за развој туризма и приходе током целе године. Додатно, Кипарска спортска 

организација и туристичка организација имају за циљ промовисање и развој спорта, и 

према њиховим подацима приход од спортског туризма бележи више од 40 милиона 

евра. 

 

                                                           
25 Јовичић, Д., (2008), Туристичке регије света, Београд, стр.148 

26
 https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/04/Cyprus-Tourism-Market-Report-Third-Edition.pdf 
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3.3. Утицај туризма на привредни развој 

 

Туризам се, као саставни део привредног и укупног друштвеног развоја, у 

многоме разликије од индустрије и уопште производних делатности. Те разлике 

произилазе из чињенице да производне делатности генеришу развој производећи нове 

вредности, а туризам првенствено подстиче развој трошећи те вредности. Савремене 

економије су економије услуга, а развојна ограничења развијених привреда извиру из 

сфере потрошње, а не производње. Из тих чињеница туризам изводи развојне функције. 

Такође, он развојне функције темељи на комплексној међузависности туристичке 

потрошње и бројних производних сектора.  

Развојем туризма јавља се могућност економског покретања низа других 

привредних и непривредних делатности, пре свега оних које учествују у задовољавању 

потреба домаћих и страних туриста. Самим тим туризам представља значајан фактор за 

покретање укупног привредног развоја. Велики број туристичких простора погодних за 

унапређење туризма су нижег степена економског развоја и махом се ослањају на 

пољопривреду и сточарство. Појава туризма у таквим областима повољно делује на 

развој осталих услужних и неуслужних делатности, производњу специфичних роба за 

потребе туризма, инвестициону изградњу, као и низ других области. Веома битан 

фактор за развој туризма је природни и мотивацијски потенцијал. 

Туризам обавља важну економску функцију тиме што активира велики број 

делатности које саме по себи немају туристичко обележје. Својим деловањем убрзава и 

постиже њихов развој, повећавајући укупан национални доходак. Ова функција 

туризма је веома важна за целокупну привреду земље, јер се туристичка потрошња 

веома брзо прелива из ове области у многе друге делатности, повећавајући своје 

првобитно деловање. Ова појава позната је као мултипликативна функција туризма. 

Поред природних потенцијала активирају се и многе непривредне делатности, на 

пример култура са веома широком лепезом активности. 

Туризам делује на субјекте и чиниоце који постоје у одређеној туристичкој 

дестинацији укључујући њено становништво, запослене, инвестиоторе итд. односно 

утиче на просперитет свих предузећа која задовољавају потребе туриста, али и на 

повећање броја радних места, увећање масе произведених роба и услуга која се 

остварују у одређеном временском периоду чиме се стимулише привредни развој. 

"Утицаји туризма су од значаја и за укупну инвестициону активност. Развојем 

туристичке привреде јавља се и потреба за новим смештајним капацитетима, спортским 

објектима, објектима за забаву и слично. Такође, долази до потреба за развојем 

саобраћаја и инфраструктуре, као и низа других објеката за задовољење потреба 

туриста."
27

 

                                                           
27 Војновић, Б., (2012), Развојни аспекти туристичке делатности, Београд. стр. 12 
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У основи економског значаја туризма налази се трошење новца туриста у 

туристичкој дестинацији који су зарадили у месту свог сталног боравка, а као резултат 

њихове потрошње настају директни, индиректни и мултипликовани економски ефекти. 

Туризам врши директне утицаје на хотеле, транспортна предузећа, трговинску мрежу и 

остале учеснике у пружању директних услуга туристима. Најважнији директни утицаји 

су: 

 Утицај туризма на друштвени производ и национални доходак, 

 Утицај туризма на платни биланс, 

 Утицај туризма на запосленост становништва, 

 Утицај туризма на развој делатности туристичке привреде, 

 Утицај туризма на инвестицаони активност и структуру инвестиција. 

 

 

3.4. Директни макроекономски ефекти развоја туризма 

3.4.1. Утицај туризма на друштвени производ и национални доходак 

 

Теоретичари се углавном слажу како туризам није тај који ствара друштвени 

производ и национални доходак, али да туристичка потрошња и посредно и непосредно 

утиче на њих. Посредни утицај туристичке потрошње на друштвени производ и 

национални доходак огледа се у подстицању развоја области материјалне производње, 

која је у улози добављача туристичке привреде, док се непосредни утицај огледа у 

преливању дохотка из других земаља.  

Непосредан утицај туризам остварује преко промета страних туриста преко кога 

се, посредством остварене иностране туристичке потрошње, врши директно преливање 

иностране акумулације у туристичке дестинације и привреду посећене земље. То је 

доходак створен ван националне територије, у привредама из које туристи долазе, а 

путем туризма прелази се у националну економију. То је разлог велике 

заинтересованости земаља за развој иностраног туризма и његова кључна предност у 

односу на домаћи туризам. Како је туризам услужна делатност, он не ствара 

материјална добра, а самим тим ни друштвени производ у смислу како га на пример 

ствара нека производна делатност попут индустрије или пољопривреде. Ако се ради о 

домаћем туризму, онда на делу имамо прерасподелу дохотка са једног на друго 

подручје унутар државе. Доходак, тј. расположива новчана средства којима располаже 

туристичка тражња, се у највећем делу налази у градовима, у којима је и привреда 

најразвијенија. 
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Битно је истакнути да ниво привредне развијености држава игра значајну улогу 

у могућим ефектима од иностраног туризма. У развијеним туристичким земљама које 

остварују високе приходе од страних туриста и бележе значајне проценте учешћа ових 

прихода у друштвеном производу, видљив је значај директног утицаја туризма на 

друштвени производ. Тако су према подацима Светске туристичке организације у 1995. 

години високо учешће прихода од страних туриста (али без прихода од међународног 

саобраћаја) у друштвеном производу забележиле следеће развијене туристичке земље: 

Сингапур (10,5%), Хонг Конг (6,8%), Аустрија (6,7%), Шпанија и Грчка (4,8%), 

Португал (4,5%) итд. 

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). 

Директни допринос туризма БДП-у одражава унутрашњу потрошњу на туризам, 

као и владину појединачну потрошњу - трошење владе на туристичке услуге које су 

директно повезане са посетиоцима, као што су културне, попут музеја, или рекреативне 

(нпр.национални парк).  

Директан допринос туризма БДП-у израчунат је како би био у складу са 

резултатима, како је изражено у Националном рачуноводству, туристичких 

карактеристичних сектора као што су хотели, авио-компаније, аеродроми, туристичка 

агенција и услуге рекреације, које су директно повезане са туристима. Директан 

допринос туризма БДП-у израчунава се из укупне интерне потрошње, тако што се 

"покрећу" куповине различитих туристичких индустрија.  

 

Слика бр. 7: Директан допринос туризма Кипра БДП-у (у милионима евра) 

 

 
Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
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Слика бр.8: Директан допринос туризма Кипра БДП-у (у %) 

 

 
Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

"Директни утицај туризма на БДП у свету износи 19,4 милијарди евра, а у 

Европи 16,6 милијарди евра, за 2014. годину. Кипар се налази на 91. месту са 1,5 

милијардом евра. По подацима за 2015. годину, и сам светски просек је опао на 18,5 

милијарди евра, као и у Европи 14,9 милијарди евра. Тако је Кипар са 1,2 милијардом 

евра на 99. месту." 
28

  

 "На Кипру, директан утицај туризма на БДП у 2014. години износио је 1.111,0 

милиона евра (7,0% БДП-а). Очекивало се да ће се то повећати за 5,6%, на 1.173,4 

милиона евра у 2015. години. Ово првенствено одражава економску активност, коју 

генеришу привредни субјекти као што су хотели, путничке агенције, авио-компаније и 

друге компаније које пружају услуге превоза путника (искључујући путничке услуге). 

Међутим, он укључује, на пример, и активности ресторана и индустрије за забаву. 

Очекује се да ће директни допринос туризма БДП-у порасти за 4,1% годишње и да ће 

укупан допринос туризму износити 1.756,7 милиона евра (8,3% БДП-а) 2025. године. 

Када је у питању допринос туризма БДП-у за 2015.годину, износио је 1.109,5 милиона 

евра (6,4% БДП-а), а тада се очекивало да ће се повећати за 4,3%, 1.156,9 милиона евра 

у 2016.години. Такође, до 2026.године предвиђања су да ће допринос порасти за 3,7% 

годишње, односно 1.665,3 милиона евра (7,6% БДП-а)."
29

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
29

 WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
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Слика бр. 9: Укупан допринос туризма БДП-у (директни (direct), индиректни ( indirect)  

и мултипликативни (induced)) 

 
Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

Слика бр.10: Укупан допринос туризма БДП-у (у %) 

 
Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

 "Укупан допринос путовања и туризма БДП-у (директни, индиректни и 

мултипликативни ефекти) износио је 3.364.900.000 евра у 2015. години (19,3% БДП-а) и 

очекивало се да ће порасти 4,4% на 3.410.000.000 евра (19,9% БДП-а) у 2016. години. 

Предвиђа се повећање од 3,6% годишње на 4.996.500.000 евра до 2026. године (22,9% 

БДП-а). " 
30

 

 

 

 

 

                                                           
30

 WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
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Табела бр.6: Укупан утицај туризма на БДП на Кипру у периоду од 2006. до 

2016. године  

Година Вредност (у %) Промена (у %) 

2016 21.4 10.45 % 

2015 19.3 1.96 % 

2014 19.0 -0.94 % 

2013 19.2 7.77 % 

2012 17.8 21.07 % 

2011 14.7 2.44 % 

2010 14.4 -6.49 % 

2009 15.4 -13.99 % 

2008 17.9 -13.14 % 

2007 20.5 -1.40 % 

2006 20.8 -6.90 % 

Извор: knoema.com/atlas/Cyprus/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Total-Contribution-to-GDP  

 

 Туризам има велики утицај на друштвени производ и национални доходак, а 

самим тим и на укупан привредни развој Кипра. Предвиђа се да ће се економски ефекти 

туризма на друштвени производ и национални доходак сваке године повећавати. 

 

 

 

3.4.2. Утицај туризма на платни биланс 

 

Платни биланс представља сумарни исказ економских трансакција резидената 

неке економије са остатком света у одређеном временском периоду. Значај појединих 

позиција у платном билансу зависи од заступљености примарних, секундарних и 

терцијарних делатности у структури поједине економије, достигнутог степена 

привредног развоја те укључености у међународне токове роба, услуга и производних 

фактора, те финансијских токова. У литератури се често истиче да се утицај туризма на 

националну економију осетио најпре кроз платни биланс земље и да је ово једна од 

најзначајнијих економских функција туризма.  

Туризам представља веома значајан извор девизних средстава због чега га 

сврставају у фаворизоване извозне делатности. За земље које су се, пре свега, издвојиле 

као значајне рецептивне туристичке земље на међународном туристичком тржишту, 

девизни прилив од туризма представља најважнију ставку прихода у платном билансу и 

веома снажан фактор укупног развоја привреде. Такође, значајна је чињеница да овај 
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девизни прилив није праћен извозом добара преко граница земље, па се ова врста 

извоза назива „невидљивим извозом― или ређе „тихим извозом― и „извозом на лицу 

места―. Уместо извоза робе овде се „увози― потрошач односно туриста, чија потрошња 

у дестинацији представља основ девизног прилива. Ова специфична врста извоза има 

бројне предности у односу на класични извоз роба и услуга:  неке робе које не могу 

постати предмет размене у оквиру међународне трговине, као што су природне и 

културне или социјалне атрактивности земље могу бити валоризоване кроз туризам. 

Оне привлаче туристичку тражњу и индиректно се „продају― на туристичком тржишту 

у облику виших цена за туристичке производе. Неки производи су „извезени― тако што 

су продати страним туристима који су посетили земљу (на пример: боца вина или неки 

други производ, који је тако продат по вишој цени, него да је традиционално извезен). 

Због низа предности туризам се види као релативно јефтин, а лак начин (а понекад чак 

и као једини начин) зараде девиза  неопходних за инвестирање у развој.  

Пошто се данас многе земље света суочавају са проблемима дефицита платног 

биланса, међународни туризам може помоћи да се ублаже такви проблеми и допринесе 

обезбеђењу финансијских ресурса потребних за економски и друштвени развој. То је 

разлог што већина њих настоји да кроз активну туристичку политику стимулише 

потрошњу страних туриста и утиче на уравнотежење неповољног трговинског и 

платног биланса у целини. Туризам је, такође, једна од пет водећих извозних категорија 

за 83% свих земаља, и главни извор девиза за најмање 38% њих. Чињеница је да за 

многе земље, нарочито оне са ограниченим индустријским сектором или са само 

неколико могућности за развој алтернативних извозних сектора, туризам представља 

основни извор девизних прихода. Интересантни су подаци да су девизни приходи од 

туризма у Танзанији и Јужној Африци већи од прихода, који ове земље остварују по 

основу извоза злата.  

Туристички биланс је део платног биланса која "даје увид у све приходе које 

одређена држава има по основу међународног туристичког промета у одређеном 

периоду времена  (најчешће период од годину дана)".
31

  Може бити посматран у ширем 

и ужем смислу. У првом случају, турстички 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 

слично. Туристички биланс у ужем смислу се може 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 
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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 платни 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 о туризму. 

Позитивна разлика у туристичком развоју омогућава земљи располагање девизиним 

средствима које може употребити за побољшање свог платног биланса.  

 Приход од иностраног туризма на Кипру представља кључну компоненту 

директних ефеката туризма. У 2015. години, Кипар је остварио приход од иностраног 

туризма у износу од 2.245,9 милиона евра. Предвиђања су била да ће се 2016. године 

повећати за 4,5%, а да ће земља привући 2.733.000 страних туриста. До 2026. године 

предвиђа се да ће се туристички промет повећати на  3.673.000 туриста, који ће 

остварити туристички потрошњу од 3.341.5 милиона евра, што представља пораст од 

3,6% годишње 

Слика 11: Tуристичка потрошња иностраних туриста (foreign visitor exports) и 

инострани туристички промет (foreign tourist arrivals) у 2015. години 

 

 
Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

 

3.4.3. Утицај туризма на запосленост 

 

Као и у другим делатностима, да би се организовао процес репродукције, и у 

туризму је потребно обезбедити неопходне чиниоце тог процеса, тј.  средства рада, 

предмете рада и 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 структуру, али исто тако, до већег запосшљавања у низу других 
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делатности и активности за које је туристичко тржиште тзв. "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 у оним које су у туризму укључене на 

индиректан начин (индустрија, грађевинарство, пољопривреда и др.). Исто тако, 

поједина занимања у туризму, посебно у угоститељству, тј. хотелијерству и 

ресторатерству, погодују запошљавању жена. У  развијеним туристичким државама, 

учешће жена у укупном броју запослених у туризму је и до  70%. 

Туризам омогућава запошљавање људи разних степени стручности. Наиме, 

укључивање оних који у процесу призводње непосредно пружају услугу (конобари, 

собарице и слично), који раде у разним техничко-технолошким процесима (кувари, 

посластичари, аниматори.) као и оних креативних кадрова који формирају модерне 

туристичке производе и баве се развојном политиком (високостручни образовни 

кадрови). У последњем случају ради се о разним профилима стручности економисти 

правници, филолози, архитекте, психолози. 

Потребно је нагласити да карактеристика сезоничности у туристичком 

пословању рађа потребу запошљавања и додатке (тзв. "сезонске") радне снаге која се 

укључује у процес репродукције само у периоду док траје сезона (нпр. У летњем 

педиоду), а са циљем да се без застоја и сходно повећаном обиму потражње у том 

раздобљу (вршно оптерећење потражње) пласирају прозводи и услуге иностраним и 

домаћим туристима. 

Слика 12: Број директно запослених у туризму (у хиљадама) 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
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Слика бр. 13: Учешће директно запослених у туризму у укупној запослености (у %) 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 
 "Туризам на Кипру је директно остварио 28.000 радних места у 2014. години 

(7,7% од укупне запослености), а очекивао се пад од 0,8% у 2015. години, односно  

27,500 радних места (7,6% укупне запослености). Ово укључује запошљавање од стране 

хотела, путничких агенција, авиокомпанија и других услуга превоза путника 

(искључујући путничке услуге).  Такође, овде су укључени и послови у ресторанима и 

индустрији, који задовољавају потребе туриста у њихово слободно време. По подацима 

за 2015. годину туризам на Кипру је остварио  24.000 радних места (6,6% укупне 

запослености) и ово се очекује да остану исто у 2016. години на 24.000. До 2026. године 

туризам ће директно генерисати 27.000 радних места, што је повећање од 1,1% на 

годишњем нивоу у наредних десет година."
32

  

 

Слика бр 14: Укупан допринос туризма запослености (у хиљадама послова) 

 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
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 „Укупан допринос туризма запослености (укључујући шире ефекте улагања, 

снабдевања...) у 2014. години износио је 82.500 радних места (22,6% од укупног броја 

запослених), док је тај број у 2015. години био 73.500 радних места, што је 20,1% 

укупне запослености. Међутим, предвиђа се повећање од 3.0% у 2016. години на 75.500 

радних места.  До 2026. године прогноза је да ће туризам генерисати 94.000 радних 

места 22,9% од укупног броја запослених, при чему ће се повећавати по просечној 

годишњој стопи од свега 2,2%. По броју директно запослених у туризму, Кипар се 

налази на 134. месту са 28.000 радних места, за 2014. годину, док је по укупном броју 

остварених радних места на 127. месту са 82.500. По подацима за 2015. годину, Кипар 

је пао на 140. место због мањег броја радних места,а то је 24.100, а у укупном броју је 

пао на 138. место са 73.500 радних места.―
33

 

 

 
3.4.4. Утицај туризма на инвестициону активност 

 

 

 Инвестирање представља подношење жртава, односно одрицање од потрошње 

у садашњости да би се добиле одређене користи у будућности. Масе даје једну општу 

дефиницију: "Инвестирање представља размену непосредног и извесног задовољења од 

кога се одустаје, за наду коју човек добија и која се заснива на инвестираном добру." 

Веома значајна карактеристика процеса инвестирања је неизвесност. Под 

инвестицијама се најчешће подразумевају улагања финансијских средстава у стварање 

одређених производних добара. 

 Под инвестицијама се у свакодневној пракси подразумевају: 

 Новчана средства која се улажу у одређена производна добра, 

 Процес трансформације новчаних средстава у производна добра, 

 Предмет у који се инвестира и који се добија као резултат процеса инвестирања. 

 Дефинисање инвестиција као улагања у реална производна добра се у теорији 

сматра дефинисањем инвестиција у ужем смислу. Дефинисање инвестиција у ширем 

смислу обухвата и улагања за набавку робе, сировина, потрошних материјала, а исто 

тако и за плаћање услуга. Инвестициона проблематика се може посматрати са два 

основна аспекта. Макроекономски аспект обухвата разматрање проблематике 

инвестиција на нивоу националне привреде, док микроекономски аспект обухвата 

укупну проблематику планирања и реализације инвестиције на нивоу основних 

привредних субјеката. 

 Класификација инвестиција: 

 

1. Привредне и непривредне инвестиције: 

 Привредне инвестиције обухватају сва улагања привредног карактера, односно 

улагања намењена за повећање основних и обртних фондова привреде. Основни 
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задатак привредних инвестиција је повећање производних могућности сваког 

друштва, а тиме и повећање укупног друштвеног богатства, 

 Непривредне инвестиције обухватају сва улагања непривредног карактера, 

односно улагања намењена за повећање основних фондова у непривреди. 

Основни задатак непривредних инвестиција је повећање укупног друштвеног 

богатства. 

 

2. Бруто, нето и нове инвестиције: 

 Бруто инвестиције представљају део друштвеног бруто производа који служи за 

одржавање и замену постојећих и изградњу нових основних фондова, као и за 

повећање обртних фондова, 

 Нето инвестиције представљају део националног дохотка који служи за 

изградњу нових основних и повећање обртних фондова. Нето инвестиције 

представљају део бруто инвестиција којима је повећана садашња, неотписана 

вредност основних фондова, 

 Нове инвестиције се налазе између бруто и нето инвестиција. Нове инвестиције 

представљају део бруто инвестиција који доводи до повећања основних фондова 

изнад њихове набавне вредности. 

 

3. Класификација инвестиција према техничкој структури: 

 Грађевински објекти - изградња нових производних објеката (производне хале, 

магацини, котларнице, трафо станице) и реконструкција и проширење постојећих 

објеката, 

 Опрема - машине, уређаји, постројења, инсталације, транспортна средства, 

 Остало - студије и истраживања, припрема и обука кадрова, откупи и отштете. 

 

4. Инвестиције у некретнине: 

 Комерцијалне - Улагања у комерцијалне некретнине предузимају се да би се по 

завршетку објекта продајом остварио већи приход који ће надмашити укупна 

уложена средства. У комерцијалне некретнине углавном улажу 

институционални инвеститори, 

 Боравишне - Сличан случај је и са боравишним некретнинама које се могу 

продати или рентирањем остварити приход. У њих најчешће улажу 

индивидуални инвеститори, 

 Пољопривредне - Улагања у пољопривредне некретнине се односе на земљиште, 

шуме фарме и сл. Ова улагања најчешће доносе вишекратне ефекте који се 

заснивају на коришћењу земљишта од стране инвеститора. 

 

Инвестиције у некретнине могу се глобално поделити у две групе : 

 Улагања у пословне зграде (административне зграде, трговине, складишта), 

 Улагање у стамбене зграде (куће, станови, апартмани). 

Оба типа инвестиција могу бити за: 

 Сопствено коришћење, 
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 За стицање прихода (изгради – продај,рентирај). 

 

Туризам подстиче инвестициона улагања у: 

• Развој путне мреже, 

• Модернизацију разних видова саобраћаја, 

• Развој хотелских и осталих угоститељских капацитета. 

 

Слика бр.15: Капиталне инвестиције у туризму Кипра 

 
Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

Слика бр. 16: Удео капиталних инвестиција у туризму у укупним инвестицијама 

 
Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

 

 "Туризам на Кипру привукао је капиталне инвестиције од 247.600.000 евра у 

2014. години. У наредних десет година очекује се раст од 4,5% на годишњем нивоу 

тако да би капиталне инвестиције у 2025. години требало да достигну 430.000.000  евра. 

У 2015. години туризам је привукао капиталне инвестиције од 277.000.000 евра. 
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Очекивао се пораст за 5,3% у 2016. години. Удео инвестиција у туризму у укупним 

инвестицијама смањиће се са 14,1 % у 2016. години на 13,3% у 2026. години." 
34

 

  

 

 

 

3.5. Индиректни макроекономски ефекти развоја туризма 

 

Туризам и угоститељство, са осталим привредним делатностима, чине значајно 

привредно подручје у свакој земљи. Између њих постоји и одређена специфичност, што 

развој угоститељства упоредо тече са привредним развојем и развојем пољопривреде, 

док се услови за развој туризма стварају на релативно вишем нивоу привредне 

развијености, личне потрошне и животног стандарда. 

Поред набројаних директних утицаја туризма на привреду, постоје и индиректни 

ефекти. „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―.
35

 

Индиректан утицај туризма манифестује се првенствено у његовом утицају на 

развој делатности примарног и секундарног сектора, односно на развој пољопривреде, 

индустрије, грађевинарства и осталих привредних и непривредних делатности, које на 

индиректан начин учествују у подмирењу потреба домаћих и страних туриста.  

Развојем привредних делатности стварају се материјално-економске претпоставке за 

привредни развој, раст животног стандарда, и подизање квалитета живота људи. Развој 

пољопривреде и туризма и њихових међусобних економских односа доводи се у везу са 

нивоом укупног привредног и социјалног развоја.  

Код примарног сектора значајан је утицај туризма на пољопривреду, јер значајан 

део својих производа пољопривреда пласира путем туризма, на пример производе од 

меса, млечне прерађевине, воће, поврће, природне напитке и сл. Индиректно може 

утицати на постепен развој сеоског туризма. Такође, може имати утицај на рибарство, 

нарочито у приморским местима, или на великим рекама, језерима.  

За секундарни сектор, најважнија делатност на коју индиректно утиче туризам је 

грађевинарство. Развојем туризма, долази до изградње туристичких капацитета: 

класичних угоститељских објеката ( хотела, мотела, туристичких насеља…), као и 

комплементарних капацитета, нарочито приватне собе, викендице, виле. Такође, то је 

повезано са самом индустријом намештаја, тепиха, стакла и разних других опрема, које  

                                                           
34

 WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
35

 Добре, Р., (2005), Основе туризма, Висока школа за туристички менаџмент, Шибеник, стр. 61 
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снабдевају туристичке објекте. Туризам утиче на развој: јувелирских радњи, 

сувенирница, банака, спортских институција, позоришта, кабареа и слично.  

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 "невидљивог" извоза. 

Анализирајући индиректан економски утицај туризма на БДП, запосленост и 

раст подразумева се поређење индиректних ефеката између водећих  20 држава 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 на туризам има потенцијал да 

допринесе развој других делатности.  

 

3.5.1. 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 државама 

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 

који је у центру производног ланца, не само за пољопривредне и прехрамбене прозводе, 

већ и за потрошачка и капитална добра. 

Анализа водећих двадесет држава показује да је допринос туризма посебно 

важан у државама где постоји интензивна домаћа туристичка тражња. Исто важи и за 

државе које су развијене које стварају високу додатну вредности 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. 

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. 
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Слика бр.17: Укупан допринос БДП-у, 2015.години 
 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

3.5.2. Индиректни утицаји туризма на запосленост 

 

Туризам подстиче запосленост кроз повећање броја запослених у делатностима 

туристичке привреде, повећање броја запослених у непривредним делатностима које 

директно подмирују потребе туриста, повећање броја запослених у делатностима које 

на индиректан задовољавају потребе туриста, ангажовање приватних домаћинстава у 

туристичим местима. Карактеристике рада у туризму: значајан проценат запослених у 

туризму у односу на укупно запослено становништво, тенденција раста тог процента, 

велики број запослених жена, велики број сезонских радника. Туризам има 

квалитативни утицај тиме што подстиче стварање радних места за младе људе. У 

многим држава, међутим, посебно у Европи, велики део њих су сезонски послови који 

могу бити осигурани на дуги рок уз побољшање нивоа квалификација. 

Индиректан допринос туризма остварању нових радних места потрвђује његов 

значај за запошљавање у ланцу снабдевања туризма. Међутим, овај индиректни 

допринос је мањи од директног у одређеном броју  држава. Индиректне користи од 

туризма су веће где је туристички ланац снабдевања усмерен ка производњи локалних 

роба и услуга. 

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 "извози" своје туристичке, 

хотелијерске и угоститељске курсеве обуке у друге земље, стварајући радна места у 

образовном сектору. 
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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. 

 Међународна организација рада процењује да је туризам генерисао 253 

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

државе. Свака једанаеста особа у свету ради у туризму и повезаним делатностима, а 

скоро сваки 10. долар зарађен је у овим секторима. "Туризам је запошљавао нешто 

више од 12 милиона људи у Европској унији 2013. године. Скоро 7 милиона људи ради 

у индустрији хране и пића, а 2 милиона је запослено у транспорту. Сектор смештаја (не 

укључујући некретнине) чини 2,4 милиона радних места у ЕУ; туристичке агенције и 

тур оператори чине скоро пола милиона. У туристичкој индустрији је запослено 22%  

кадрова у односу на број запослених у сектору услуга. Када посматрамо укупну 

нефинансијску пословну економију, туристичка индустрија чини 9% запослених. Међу 

државама чланицама за које су доступни подаци, Малта је забележила највећи удео 

(16,6% или један у шест запослених). У апсолутном смислу, Уједињено Краљевство и 

Немачка имале су највећу запосленост у туристичкој индустрији (по 2,1 милиона 

људи), затим Италија (1,4 милиона), Шпанија и Француска (по 1,3 милиона)."
36

 

 

Слика бр.18: Укупан допринос туризма запослености (у процентима) 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

По статистици, индиректан утицај туризма на запосленост на Кипру, огледа се 

кроз број послова који износи више од 60.000 запослених, што је више од 15% од 

укупног броја запослених. Предвиђања за наредних десет година су да ће тај број бити 

скоро 80.000, тј. око 20% укупног броја запослених. 

                                                           
36

 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_industries_-_employment  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_industries_-_employment
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3.5.3. Индиректни утицаји туризма на остале делатности 

 

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 дистрибувиони систем (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-

саобраћај. 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. 

 

 

3.6. 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 туризам као сложени систем, затим у друге делатности које су индиректно 

повезане с туризмом, док коначно не напусте националну територију. По одређеном 

коефицијенту (коефицијент 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. 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― створене економске вредности.  
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 Што је већи број руку кроз које прође новац који плаћа туриста, већи је ефекат 

туризма на економију. Новац страних туриста вишеструко подстиче пораст производње 

и размене. У току једне године приходи од страних туриста прођу 13 – 14 трансакција, 

али коефицијент мултипликације износи између 3,2 и 4,3. Код развијених земаља 

коефицијент мултипликације (број обрта) је већи, јер се на бази сопствене производње 

обезбеђује огроман број робе за туристе. Мултипликативни ефекти зависе од тога 

колико туристичка дестинација зависи од увоза материјалних добара за задовољење 

потреба туриста и уштеда локалног становништва од прихода који нису дати на зајам 

неком другом током године. 

 Концепт мултипликатора базира на уважавању чињенице да су субјекти који 

продају услуге и производе на туристичком тржишту међусобно зависни. Продаја 

производа и услуга једног туристичког предузећа зависи од куповине од других 

предузећа унутар локалне економије, тј. од куповине производа и услуга различитих 

привредних и непривредних делатности локалне привреде. Промена нивоа финалне 

тражње за аутпутом једног сектора се не одражава само на сектор који производи 

финалне производе, већ и на друге секторе који, такође нуде производе и услуге од 

којих зависи финална понуда. 

 Појам мултипликатора се везује  за однос промена једне од кључних 

економских варијабила - аутпута (приходи, запосленост, државни буџет) према 

променама у туристичкој потрошњи . Нови новац који улази у националну економију, у 

форми инвестиција из иностранства, донација, дознака од радника из иностранства, 

потрошње страних туриста, стимулише економију конкретне земље и то не једном, већ 

више пута. 

 

Типови мултипликатора: 

 

 Мултипликатор трансакција или продаје, 

 Output мултипликатор, 

 Мултипликатор прихода,  

 Мултипликатор запослености,  

 Мултипликатор државних прихода. 

 

Теорије мултипликатора: 

 

 Базична теорија (Base theory), 

 Кејнесијан мултипликатор (Keynesian multiplier), 

 Ad-hoc теорија, 

 Input-output теорија (I- О), базира на принципима тзв. опште равнотеже у 

међусекторским односима. 

 

Груписање земаља према степену зависности економије и туризма од увоза: 

 

 Мање од 10%: земље које се потпуно ослањају на увоз (нпр. Маурицијус); 
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 10-50% : Високо увозно зависне земље (нпр. неразвијена Карипска и Јужно 

пацифичка острва); 

 50-70%: Увозно зависне од луксузних и само неких производа и роба широке 

потрошње (нпр. боље развијена Карипска острва); 

 70-90%: Углавном се увози само поједина луксузна роба, производни сектор  је 

развијен, а производни ресурси релативно на високом нивоу (нпр. Кенија, Тунис 

и Грчка). 

 

 

 

  



Макроекономски ефекти развоја туризма на Кипру 
 

57 
 

 

Закључак 

 

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. Туризам је данас постао једна од значајних привредних 

делатности у појединим земљама као и главни извор прихода милиона људи у Европи и 

свету. Значај туризма се огледа и у његовој уској повезаности са низом делатности, као 

што су: саобраћај, култура, здравство, политика, итд.   

Посматрајући туризам у светлу друштвених и економских ефеката, а пре свега у 

односу на бројност учесника туристичких путовања како у домаћим, тако и у 

међународним размерама, може се рећи да се налази у процесу непрестаних и снажних 

промена. Међународни туризам одиграо је значајну улогу у привредном развоју 

великог броја земаља у свету и био један од одлучујућих разлога што су туристичке 

земље, путем разних инструмената економске и туристичке политике, стимулисале 

развој туризма мотивисане економским побудама. Туризам има важну и позитивну 

улогу у друштвено-економском развоју многих земаља доприносећи културној 

размени, унапређивању међународних односа и миру у свету.  

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). 

Битно је да земље које имају потенцијал и ресурсе за развој туризма и желе да га 

искористе за свој бржи привредни развој имају у виду следеће: однос туризма и 

привредног развоја карактерише висок степен корелације, те се туризам због својих 
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бројних позитивних ефеката на целокупну привредну активност може искористити као 

фактор бржег привредног развоја. Утицај туризма на привредни развој конкретно се 

остварује преко утицаја туристичке потрошње и инвестиција намењених туризму, на 

општу привредну активност и учешће у стварању друштвеног производа. Инвестиције 

у туризам су важна претпоставка за могућности које он пружа као елемент развојне 

политике. Ефикасније коришћење туристичких потенцијала се не може постићи само 

поседовањем природних, културних и амбијенталних ресурса, већ је нужно 

континуирано инвестирати у инфраструктуру, кадар, постојеће капацитете и сл. 

Када се говори о одрживости туризма, то свакако подразумева очување, али и 

обогаћивање културног и природног наслеђа света. Допринос туристичке индустрије 

економском развоју је све већи, што се рефлектује кроз отварање нових радних места и 

унапређење локалног развоја. Ови, као и многи други разлози, туризму би требало дати 

место које заслужује нашу бригу и пажњу. Као што можемо видети у пракси, туризам је 

преузео водећу улогу у одрживом економском развоју целих региона. Тренутно су 

перспективе и потребе туризма у Европи и широм света огромне и изазовне са све 

већом конкуренцијом, повећањем потреба потрошача за специјализованим туризмом и 

потребом за успешнијом праксом која поштује питања животне средине. Туризам 

представља изузетно важну компоненту националне економије. Сектор је чији се значај 

не може прецизно квантификовати управо зато што је повезан са скоро свим аспектима 

друштва. Једна од основних функција туризма је што директно и индиректно утиче на 

раст бруто домаћег производа. Упоредо са јачањем његовог економског аспекта, 

подстиче се запошљавање, утиче на отварање нових радних места, што се одражава на 

побољшање општег животног стандарда. На јединствен начин подстиче развој неких од 

комплементарних делатности и доприноси укупном БДП-у. Код сагледавања значаја 

туризма за једну земљу, важно је разликовати домаћу од стране туристичке потрошње, 

због разлике у економским учинцима који из њих произлазе. Код домаће туристичке 

потрошње, ради се о прерасподели оствареног дохотка стеченог у једној економији, док 

се код стране туристичке потрошње ради о преливању дохотка из једне економије у 

другу, што директно утиче на раст БДП-а. Због тога се у овом раду већи акцент ставља 

на приходе од страних туриста. 

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

важан фактор привредног развоја Кипра, кроз утицај на друштвени производ и 

национални доходак. На Кипру, директан утицај туризма на БДП у 2014. години 

износио је 1.111,0 милиона евра (7,0% БДП-а), а до 2026.године предвиђања су да ће 

допринос порасти за 3,7% годишње, односно да ће износити 7,6% БДП-а.  

Један од значајнијих бенефита које привреда једне земље може имати од 

туризма, ослања се на чињеницу да ова високо радно-интензивна делатност утиче на 

отварање великог броја радних места, те на тај начин доприноси решавању проблема 

незапослености. Развој туризма одређеног подручја пружа значајну могућност за 

директно запошљавање у делатностима туристичке привреде (смештај, исхрана, 

саобраћај), али и у делатностима које су посредно повезане са туризмом и остварују 

значајне користи од туризма (трговина, грађевинарство, индустрија, пољопривреда). За 
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разлику од других делатности привреде, туризам одржава висок степен потребе за 

радном снагом, који се заснива пре свега на потреби за радном снагом у хотелијерству, 

угоститељству, малопродаји и јавном превозу. Окосницу кадрова чине запослени на 

одређено време који се ангажују као помоћ за стално запослене, поготово у време 

туристичке сезоне. Поједина занимања у туризму погодна су за запошљавање жена, 

која у неким развијеним туристичким земљама износи и до 70% укупног броја 

запослених. Надаље, туризам омогућава запошљавање лица разних образовних 

профила, од оних који непосредно пружају услуге и оних који раде у различитим 

техничко-технолошким процесима, до оних креативних кадрова који креирају модерне 

туристичке производе и баве се развојном политиком. На Кипру у туризму је било 

запослено 28.000 кадрова у 2014. години.  

Туризам доприноси привредном развоју Кипра, 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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