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САЖЕТАК: Последњих неколико деценија је без сумње 
период крупних и брзих промена у међународном окружењу. 
Међу њима је посебно изражен повећани значај услужног 
сектора и у оквиру њега туризма, који све више представља 
културну и цивилизацијску потребу савременог човека. С 
обзиром на економске и шире друштвене утицаје, туризам 
је данас прерастао у „индустрију без граница“ или сложен 
мултидимензионалан систем. Утицаји се огледају у броју 
учесника у домаћем и међународном туристичком промету, 
у развоју туристичке понуде и ширење на све делове света. 
Туризам, кога карактерише велика еластичност тражње ипак 
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трпи утицаје глобалне еколошке, друштвене, али и економске 
кризе. Полазна претпоставка овог истраживања је била да 
су утицаји светске економске кризе били мање видљиви у 
туризму него у неким другим областима и то како глобално 
тако и у простору Србије. У том смислу је за циљ истраживања 
постављено да се, на бази анализе званичних података који 
илуструју утицаје кризе на промет туриста, утврди јачина и 
простори тих утицаја.  Подаци званичне статистике WTO-a 
указују да су ти утицаји мањи него што се очекивало. Први 
талас економске кризе довео је до значајног пада у броју 
туриста, али је туризам показао изузетну отпорност на кризу 
и еластичност током трајања другог таласа економске и 
финансијске кризе. 

Кључне речи: економска криза, финансије, туризам, 
Србија...

УВОД

Туризам је феномен који је у XX веку попримио глобалне димензије, а 
његове глобалне размере настављају да карактеришу и XXI век. Готово да 
нема земље у свету која, у већем или мањем обиму, не развија инострани и 
домаћи туризам. Његова основна карактеристика је масовност тј. релатив-
но велики број учесника туристичких путовања4. Према подацима Светске 
Туристичке Организације (World Tourism Organization – WTO) у домаћим 
и међународним туристичким путовањима учествује око 3,5 милијарде 
људи од око 7 милијарди људи који живе на планети. Бројни истражива-
чи овог феномена су истицали да ће туристичка индустрија у овом миле-
нијуму стати „раме уз раме” нафтној и аутомобилској индустрији, што се 
и десило већ у првој деценији XXI века. Средином 90-их година прошлог 
века, WTTC (World Travel and Tourism Council – Светски туристички са-
вет) прогласио је туризам највећом светском индустријском граном:

•	 у туризму је, директно и индиректно запослено преко 200 милиона 
људи, што, изражавано у процентима, сачињава више од 10% укуп-
не радне снаге у свету.

•	 Туризам производи преко 10% укупног националног дохотка БДП5.

4 Бакић О. (2009), Маркетинг менаџмент туристичке дестинације, 4. допуњено 
издање, Едуконс Универзитет, Сремска Каменица, стр. 17-23.

5 Томка, Д. (2012), Основе туризма, Универзитет Едуконс, Факултет за спорт и туризам 
ТИМС, Нови Сад. стр8.
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Наглашен успон светског туризма може се објаснити дејством низа 
чинилаца, међу којима посебно место заузимају: општи економски раст, 
повећање личних прихода, повећање слободног времена, виши образов-
ни и културни ниво становништва, интензивна изградња смештајних 
капацитета, усавршавање саобраћаја, ефикаснији маркетинг, већи про-
ток информација о атрактивним регионима и сл. Развојем авио-превоза, 
тј. комерцијализацијом светских авио-компанија после 50-их година XX 
века туризам постаје масовни процес и постаје једна од водећих светских 
индустрија. Тај раст је остварио значајан утицај на подручја дестинација и 
њихово становништво, што је даље условило формирање нове просторне 
прерасподеле туристичких кретања.

Туризам, као глобална друштвено-економска појава, бележи сталан и 
стабилан раст у последњих пет деценија, иако се налази у процесу сталних 
и снажних промена. Основне промене, које чине туризам изразито турбу-
лентним, тичу се значајног деловања чинилаца из окружења. Из свих тих 
разлога поставили смо као полазну претпоставку овог истраживања да 
су утицаји светске економске кризе били мање видљиви у туризму него у 
неким другим областима и то како глобално тако и у простору Србије. У 
том смислу је за циљ истраживања постављено да се, на бази анализе зва-
ничних података који илуструју утицаје кризе на промет туриста, утврди 
јачина утицаја светске економске кризе на туристички промет, као и да се 
утврде простори утицаја кризе на туризам. То значи да се утврди на које 
аспекте и показатеље развијености је криза утицала више или мање, а на 
које можда и није утицала. Како је Србија једна од неразвијених или зе-
маља у развоју, како опште привредном тако и развоју туризма, циљ је био 
и да се утврди како се економска криза одразила на туристички промет у 
Србији, полазећи од претпоставке да су ти утицаји били мањи него на гло-
балном светском нивоу.

Наше становиште смо желели да докажемо на бази анализе званичних 
података светске и националне статистике. У том смсилу метод рада је био 
аналитичко-синтетички  базиран на секундарним подацима званичне ста-
тистике светских и међународних организација те националне статистике.

Склоп савремених промена светског друштве но-економског система 
са тенденцијама глобализације, регионализације и убрзане транзиције 
обухвата и нову физиономију будућег развоја туризма. Будући трендови 
у туризму ће сасвим сигурно почивати на брзим променама потрошачких 
мотива, глобализацији и регионализацији светског туристичког тржишта, 
захтевима савременог маркетинга и менаџмента, техничко-технолошким 
трендовима развоја итд.
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УВОД У СВЕТСКУ ЕКОНОМСКУ КРИЗУ И ЊЕН УТИЦАЈ НА 
СРБИЈУ

У периоду пре сваке економске кризе која погађа широк спектар при-
вредних и других субјеката, најчешће се дешава да постоји изузетно ви-
сок степен оптимизма и пројекција позитивних трендова  у оквиру неке 
привредне гране или чак и целог привредног система. У Сједињеним Аме-
ричким Државама, стање пре кризе је управо то и одражавало, тржиште 
некретнина је цветало, кредити су били доступни и оним зајмопримцима 
чији бонитет није био на задовољавајућем нивоу, сви су предвиђали висок 
раст БДП-а, међутим, испоставило се да је то био увод у највећу економску 
кризу у новијој људској историји. Пад ликвидности финансијског сектора 
је био окидач који је довео на сцену светску економску кризу. 

Америчко тржиште годинама је одобравало хипотекарне кредите безг 
аранције, који су, током времена, прерасли у велик број не наплативих 
потраживања. Ови неперформансни кредити, уз бројне манипулативне 
радње на тржишту, могу се сматрати иницијалном капислом економско-
финансијског суноврата.6 Услед општег пада ликвидности финансијског 
сектора, долази до преливања кризе и на реални сектор. Дошло је до зна-
чајног смањења агрегатне тражње што је проузроковало пад продуктив-
ности и производње, раст трошкова финансирања, општег неповерења 
међу привредним субјекатима и смањења ликвидности самих предузећа. 
Раст незапослености је такође једна од значајних последица кризе. На 
глобалном нивоу се догоди ооштар пад економске активности и у свету 
је завладала паника. Дошло је до наглог пада волумена светске трговине 
и пада БДП-а у западним економијама. Владе најразвијенијих држава су 
морале да реагују кроз разне интервентне мере упумпавања новца како 
би спасиле своје економије и финансијске системе. Након иницијалне еко-
номске кризе која је направила значајну штету најразвијенијим светским 
економијама, наступила је и криза сувереног дуга, која је највише погодила 
Европске економије. Дошло је до општег пада кредитног рејтинга држава 
Европске Уније и због прекомерног задуживања и немогућности отплате 
дугова. 

Светска економска криза погодила је пре свега тржиште Србије, ин-
дустријски сектор, аграр, инвестиције, изградњу и обнављање капаците-
та, извоз, радна места, запосленост, као и додату вредност. Инфлаторни 

6 Станојевић Д., Митић П., Ракић С.  Потенцијал сектора људских ресурса у условима 
економско - финансијске кризе, научни скуп “Стратегијски менаџмент и превазилажење 
економско-финансијске кризе”, Економски факултет Суботица, Палић, 2012.
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притисци у производњи и на тржишту обесхрабрују како инвестициону 
активност, тако и развој привреде и отварање нових радних места.7 При-
вреду Србије карактеришу: низак ниво економске активности, висока 
незапосленост, неактивност тржишта капитала, високе каматне стопе и 
смањена ликвидност привреде и државе. Глобална економска криза у ком-
бинацији са домаћом стагфлацијом, продубљује проблеме закаснеле тран-
зиције. Глобална криза појачава локалну економску кризу која у Србији 
делује већ више од две деценије. У условима високе зависности од кредита, 
смањење кредита утиче на рецесију. Смањење инвестиција и пад тражње, 
као последице глобалне кризе, појачавају нестабилност економије високог 
степена рањивости. Директна последица глобалне финансијске кризе на 
Србију (као и на земље у окружењу) већ се испољава кроз смањену понуду 
иностраног капитала и кредита и погоршање услова задуживања банака у 
иностранству.8

Србија је и пре економске кризе била држава са финансијским секто-
ром који је изложен ризик у не ликвидности, стога је референтна каматна 
стопа коју одређује Народна Банка Србије била на високом нивоу. Адек-
ватност капитала и ликвидност банкарског сектора Србије су били на 
високом нивоу што је омогућило банкама да буду отпорне на све врсте 
спољних шокова. Из наведених разлога Светска економска криза је више 
погодила реални него финансијски сектор. Да би се приказани макроеко-
номски агрегати (Табела 1) боље разумели неопходно је и приказати кре-
тање референтне каматне стопе. Референтна каматна стопа НБС је била 
15,75% у септембру 2008. године. Затим је повећана на 17,5% напочетку 
2009. године и смањена на 9,5% на крају 2009. године. У јуну 2010. године 
је смањенана 8%, док је до краја децембра 2010. повећанана 11,5%. Домаја 
2011. референтна каматна стопа је достигла 12,5% и онда је почела да пада 
да би до краја децембра 2011. палана 9,75%. Током 2012. године референтна 
каматна стопа је била 9,5% док није у јуну почела лагано да расте и стигла-
до 10,0% доавгуста 2012., и наставила стабилан раст до фебруара 2013., када 
је износила 11,75% што је и била највиша стопа. Од фебруара 2013. године, 
референтна каматна стопа је имала стабилан пад да би у децембру пала на 

7 Џелетовић М., Милошевић М., Комненов М. (2012). Класификација МСП при 
процесу банкарског кредитирања као кочница развоја и конкурентности у условима 
финансијске кризе. Пословна економија, Факултет за услужни бизнис. 6(2), 11-32.

8 Живковић А., Џелетовић М., (2011) Утицај глобалне економске криза на привреду 
Србије и земаља у окружењу, Пословна економија, Сремска Каменица, 2011 год V, бр 1, 
вол VIII, стр 125-143
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ниво од 9,50%9. Из графикона 1. се види да Народна Банка Србије уз помоћ 
трансмисионих механизама монетарне политике утиче на макроекономс-
ке индикаторе. Референтна каматна стопа, као једна од најзначајнијих ка-
нала монетарног трансмисионог механизма, служи НБСу као инструмент 
утицаја на краткорочне каматне стопе у циљу одржавања базне инфлације. 
Пошто је референтна каматна стопа инструмент који утиче и на све остале 
каматне стопе, циљ НБСа јесте да дугорочно посматрано она буде нижа 
како би привреда и становништво могли јефтиније да се финансирају. Да 
би референтна каматна стопа могла још више дападне, главни предуслов 
јесте макроекономска стабилност која пре свега укључује стабилност цена 
и нижу незапосленост.

Графикон 1. КретањереферентнекаматнестопеНБС (2008, Сеп. – 2013, 
Дец.)

Извор: Народна Банка Србије, Историјски преглед кретања каматне стопе, 
http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/30/30_4/30_4_5/istorijski_

pregled.xls

Светска економска криза се у почетку јавила у Србији као последи-
ца неликвидности светског финансијског тржишта, што је довело до 
смањења прилива финансија из иностранства, смањење извоза, раст до-
маћих каматних стопа, смањење директних страних инвестиција и опште 
успоравање привредне активности. Према подацима из Табеле 1. изводи се 
закључак да је 2009. година била изузетно лоша када је у питању БДП који 
је имао пад од -3,5%. Пад БДПа је била последица смањења увоза (-28,9%) и 
извоза (-16,5%) као и пада опште економске активности. Краткорочно пос-
матрано БДП, увоз/извоз и пад зарада су прве претрпеле удар економске 

9 Народна Банка Србије, Историјски преглед кретања каматне стопе http://www.nbs.rs/
export/sites/default/internet/latinica/30/30_4/30_4_5/istorijski_pregled.xls
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кризе. Раст незапослености је убрзо уследио и све до 2013. године остаје на 
високом нивоу заједно са буџетским дефицитом. 

Табела 1. ОсновнимакроекономскииндикаториСрбије

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Нов

Раст БДПа (у %) 5,4 3,8 -3,5 1,0 1,6 -1,5 2,41

Раст потрошачких цена  (у %) 11,0 8,6 6,6 10,3 7,0 12,2 2,21

Девизне резерве НБС 
(умлневра) 9.634 8.162 10.602 10.002 12.058 10.914 10.362

Извоз робе и услуга 
(умлневра) и стопа раста (у %)

8.686 
(25,0)

10.157
(16,9)

8.478
(-16,5)

10.070
(18,8)

11.472
(13,9)

11.913
(3,8)

10.100,3
(26,4)3

Увоз робе и услуга (умлневра)  
и стопа раста (у %)

16.016 
(33,8)

18.843
(17,7)

13.404
(-28,9)

14.643
(9,2)

16.627
(13,6)

17.211
(3,5)

14.067,4
(5,2)

Текући рачун платногбилансау 
% БДПа -17,7 -21,6 -6,6 -6,7 -9,1 -10,9 4,61

Стопа незапосленост (у %) 18,1 13,6 16,1 19,2 23,0 23,9 22,11

Зараде просечне (уеврима) 350,3 369,6 330,9 323,6 362,9 363,9 386,9
Републички буџетски 
дефицит/суфицит -1,1 -1,9 -3,3 -3,5 -4,1 -5,7 -5,62

Јавни дуг РепубликеСрбије (у 
% БДП-а) 31,5 29,2 34,7 44,5 48,2 60,0 62,2

Курс динара према евру 
(просек у периоду) 79,96 81,44 93,95 103,04 101,95 113,13 114,06

БДП умлневра 28.468 32.668 28.952 27.968 31.472 29.601 -

Извор: Народна Банка Србије, Основни макроекономски индикатори (2007-2013).
1Народна банка Србије, Макроекономска кретања у Србији, Јануар 2014.
2Трећи квартал 2013. Народна банка Србије.
3Јануар-Новембар 2013. Министарство финансијa Републике Србије, Ос-
новни индикатори макроекономских кретања.

Преливање кризе из финансијског у реални сектор се одиграло кроз 
смањење извоза и прилива страног капитала. Због погоршаних услова у 
домаћим државама, главни инвеститори су почели да се повлаче и отка-
зују планиране инвестиције. Смањење тражње за извозним производима 
имало је кључан утицај на извозни сектор, с тим да последњи подаци из 
2013. године показују значајан пораст извоза услед развоја аутомобилске 
индустрије. Раст незапослености је хроничан проблем српске привреде 
који  у последњем кварталу 2012. године, а у односу на 2008. годину бележи 
раст од 8,8%. Јавни дуг Републике Србије бележи раст са 31,5% 2008. годи-
не до 62,2% 2013. године и представља најбрже растући макроекономски 
индикатор у Табели 1.  Разлог за овако висок раст јавног дуга у протеклих 
седам година јесте немогућност државе да смањи јавне расходе, пад јавних 
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прихода као и екстерни фактори који су настали услед светске економс-
ке кризе а негативно су утицали на све видове новчаних прилива из ино-
странства. Према овим показатељима јавни дуг, уз сталан раст незапосле-
ности, представља највећу претњу макроекономској стабилности Србије у 
блиској будућности.

УТИЦАЈ ЕКОНОМСКЕ  КРИЗЕНА ГЛОБАЛНИ ТУРИСТИЧКИ 
ПРОМЕТ

Уколико се анализира утицај светске економске кризе на глобални ту-
ризам у једном општем смислу, потребно је да се анализира број долазака 
иностраних туриста у најзначајнијим туристичким дестинацијама, као и 
да се уради анализа долазака по регионима и годинама на светском нивоу. 
У оквиру Табеле 2 приказан је туристички промет у десет нај успешнијих 
земаља у периоду од кад је економска криза почела 2008. године па све до 
краја другог таласа кризе 2012. године. Бројчано стање иностраних тури-
ста код ових држава је најбољи показатељ како је светска економска криза 
утицала на сектор глобалног туризима и које у овој „трци“ био победник, 
а ко није. 

Глобална економска рецесија је почела 2008. године и свој најснажнији 
удар на туристички сектор је имала 2009. године. Укупно седам држава 
из десет најзначајнијих је имало пад броја долазака иностраних туриста. 
Неке од држава, као што је Шпанија (-8.7%) имале су изузетно високе стопе 
пада броја страних туриста. Једино је Малезија успела да задржи, па чак и 
унапреди своју стопу раста (+7.2%). Опоравак је већ потпуно видан у 2010. 
години где је сектор туризма показао колико је адаптиван и флексиби-
лан. Од свих привредних грана сектор туризма је током 2010. и 2011. успео 
потпуно да се опорави и унапреди свој раст. Најзначајнија промена током 
2010. је сигурно потискивање Шпаније на четврто место, док је Кина изби-
ла на треће место са изузетно високим растом (9.4%). У 2011. години су се 
догодиле само мање промене у рангирању десет најзначајнијих светских 
туристичких дестинација тако што је Турска преузела шесто место од Ве-
лике Британије. Током 2012. године Немачка се померила на седмо место, 
док је Русија ушла у десет најзначајнијих туристичких дестинација.

Током свих година, најзначајније место заузима Француска која је и 
поред тога што заузима прво место имала пад међународних туристич-
ких долазака (-3.0%) у години када је дошло до појаве светске економске 
кризе. Потпуни опоравак се догодио 2011. године и од онда Француска бе-
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лежи раст уз одређено успоравање 2012. године. Сједињене Америчке Др-
жаве држе друго место као најуспешнија дестинација са високим растом 
(+6.8%), које по свему судећи неће бити угрожено јер је Кина доживела осе-
тан пад раста међународних туристичких долазака у 2011. и 2012. години. 
Након драстичног пада (-8.8%) 2009. и стагнације 2010, у Шпанији је дошло 
до наглог опоравка (6.6%) 2011. године са тенденцијом раста у 2012. (2.7%). 
Италија је успела да задржи своју позицију на стабилном петом месту и 
једина је држава у десет најзначајнијих дестинација, поред Турске и Ма-
лезије, која није доживела пад броја долазака иностраних туриста током 
економске кризе. Најагресивнији раст има Русија као држава која је тек 
2011. године дошла на листу десет најзначајнијих дуристичких дестина-
ција и бележи двоцифрене стоп ераста у 2011. (11.9%) и 2012. (13.4%) години. 
Предвиђања су да ће се тај тренд наставити и у будућности, поготово због 
одржавања зимских олимпијских игара у Сочију 2014. године. Немачка је 
као дестинација такође веома значајна јер поред високог броја долазака 
има веома висок раст који је у 2010 години био чак двоцифрен (10.5%) докје 
2011. дошло до успоравања раста (5.5%), а 2012. године је опет дошло до зна-
чајнијег раста броја долазака (7.3%). Из десет најзначајнијих дестинација у 
2011. години истиснут је Мексико услед снажног раста долазака иностра-
них туриста у Русију. 

Табела 2: Међународни туристички промет у десет најуспешнијих 
земаља и стопа раста/пада 2008 – 2012. године

Број иностраних туриста  (умил.) Промена броја страних 
туриста (у %)

Земља 20081 20092 20103 20114 20124 08/092 09/103 10/114 11/124

1. Француска 79.2 76.8 77.1 81.6 83.0 - 3.0 0.5 5.0 1.8
2. САД 57.9 55.0 59.8 62.7 67.0 - 5.1 8.8 4.9 6.8
3. Кина 53.0 50.9 55.7 57.6 57.7 - 4.1 9.4 3.4 0.3
4. Шпанија 57.2 52.2 52.7 56.2 57.7 - 8.8 1.0 6.6 2.7
5. Италија 42.7 43.2 43.6 46.1 46.4 1.2 0.9 5.7 0.5
6.Велика Британија 30.1 28.2 28.3 29.3 29.3 - 6.4 0.4 3.6 -0.1
7. Турска 25.0 25.5 27.0 34.7 35.7 2.0 5.9 10.5 3.0
8. Немачка 24.9 24.2 26.9 28.4 30.4 - 2.7 10.9 5.5 7.3
9. Малезија 22.1 23.6 24.6 24.7 25.0 7.2 3.9 0.6 1.3
10. Мексико 22.6 21.5 23.3 - - - 5.2 4.2 - -
11. Русија - - - 22.7 25.7 - - 11.9 13.4

Извор: World Tourism Organization, UNWTO Tourism Highlights, 
Edition 20101, 20112, 20123, 20134.
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Као што се види у табели 3 подаци Светске туристичке организације10 
показују да је 2008. години у међународна туристичка кретања било је 
укључено 917 милиона људи, са оствареном стопом раста од 2,0% у односу 
на 2007. годину када је било 901 милион полазака. Ипак, 2009. године број 
међународних туристичких долазака бележи пад од 3,8% у односу на 2008. 
годину, када је остварено 880 милиона међународних туристичких дола-
зака и то првенствено због утицаја економске рецесије. Након негативних 
резултата и пада који су настали услед првог таласа глобалне финансијске 
кризе и економске рецесије која је почела крајем 2008. и трајала до краја 
2009. године, међународни туризам је доживео опоравак у 2010. години, 
бржи него што је било очекивано. Међународни туристички доласци су 
забележили раст од 6,4% у 2010. години, на укупних 949 милиона, што је 
за 67 милиона више него у 2009. години (882 милиона), најтеже погођеној 
години глобалном економском кризом, и 32 милиона више у поређењу са 
временом пре кризе односно 2008. години. Са друге стране, у целокупном 
петнаестогодишњем периоду од 1995. до 2010. године, међународни тури-
зам у свету развијао се изузетно динамично. Природно је да се, с обзи-
ром на достигнути нивора звоја у појединим карактеристичним годинама, 
уочавају разлике у степену интензитета, као и да није остварен раст ус-
лед неповољних економских и ванекономских фактора, али и поред тога, 
чињеница је да број међународних туристичких долазака током последње 
деценије повећан за преко 500 милиона, недвосмислено сведочи о дина-
мичности процеса развоја туризма.11

У целој 2011. години међународни туристички промет је после утицаја 
другог таласа светске економске кризе забележо раст од 4,8% и постигао 
нови рекорд од 995 милиона међународних туристичких долазака, што је 
за 46 милиона више упоређењу са истим периодом упредходној години. 
Резултати потврђују да упркос многобројних изазова, међународни тури-
зам наставља консолидацију и раст који је започет 2010. године. Развијене 
економије су имале већи раст (+4.8%) него претходних година, и достигле 
ниво раста економија у развоју (+4.8%), које су биле доминантније претход-
них пар година. Са изузетком Блиског истока (-5,6%) и Африке (-0.8%), сви 
светски дестинацијски субрегиони показали су позитиван раст. Резултати 
у Европи су бољи него што је очекивано (+6.4%), подстакнуто опоравком 
Северне, Централне и Источне Европе, као и даљом експанзијом развоја 
туризма на медитеранском делу Европе. Северна Америка је била мало 
изнад светског просека, док су веома позитивни резултати постигнути у 

10 World Tourism Organization, UNWTO Tourism Highlights, Edition 2010, стр. 4
11 Ibid



291

СТР.  281-306

Јужној Америци тако да је укупни раст у Америци био веома задовоља-
вајућ (+6.4%). Након великог раста од 13% у 2010. години, Азија и подручје 
Пацифика су остварили нешто умеренији раст (+6.4%), што су јако добри 
резултатии поред разарајућег земљотреса и цунамија који се догодио у Ја-
пану прошле године. Укупан раст међународног туристичког промета у 
2011. години био је 4,8%, што је мало ниже од планираног дугорочног про-
сека, али и даље виши од раста глобалне економије.12

Табела 3. Међународни туристички доласци у свету са регионима по 
UNWTO-у за период 1990-2012

Међународни доласци (умилионима)
Удео у 

тржишту 
(%)

Годишњи
просечан

раст
‘05-’12419904 19954 20004 20054 20082 20093 20103 20114 20124 20124

Свет 436 529 677 807 917 882 949 995 1035 100 3.6

Развијене економије 297 336 420 459 495 474 506 530 551 53.2 2.6

Економијеу развоју 139 193 256 348 421 408 443 465 484 46.8 4.8

UNWТОрегиони:

Европа 262.7 305.9 388.0 448.9 485.2 461.5 485.5 516.4 534.2 51.6 2.5

Азијаи Пацифик 55.8 82.0 110.1 153.6 184.1 180.9 205.1 218.2 233.6 22.6 6.2

Америка 92.8 109.0 128.2 133.3 147.8 140.6 150.4 156.0 163.1 15.8 2.9

Африка 14.8 18.8 26.2 34.8 44.4 46.0 49.9 49.4 52.4 5.1 6.0

Блиски исток 9.6 13.7 24.1 36.3 55.2 52.9 58.2 54.9 52.0 5.0 5.2

Извор: World Tourism Organization, UNWTO Tourism Highlights, Edition 20101, Edi-
tion 20112, Edition 2012, Edition 2013.

Према извештајима за 2012. годину, брзи опоравак сектора туризма од 
утицаја другог таласа економске кризе био је спорији у развијеним еконо-
мијама, а бржи у економијама у развоју. Први пут је број међународних до-
лазака премашио број од једне милијарде и стигао до 1.035 милионау 2012. 
години. Дошло је до благог успоравања раста у односу на 2011. годину на 
4,0% у развијеним земљама и на 3,8% у земљама у развоју. Европски кон-
тинет бележи значајнији пад раста туристичких долазака (са +6,4% - 2011 
на +3,4% - 2012) док регион Азијеи Пацифика бележи благи раст (+7%) у 
2012. години. Америка као регион бележи такође благи раст међународних 
долазака који достиже износ од 163,1 милион и значајан раст (+4,6%). Аф-
рика је показала опоравак туристичког сектора (+5,9%) наспрам прошло-
годишњег пада (-0.8%). Највећи проблем као регион има Блиски исток који 

12 Ibid
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другу годину за редом бележи значајан пад међународних туристичких 
долазака (-5.4%). 

Графикон 2. Обим међународног туристичког промета од 1995. до 2013. 
Године

Извор: UNWTO, World Tourism Barometer, Volume 12, Januar 2014, strana 1.

Прелиминарни извештаји за 2013. годину показују раст туристичког 
сектора изнад укупног глобалног економског раста на целих 5%. Азија и 
Пацифик (+6.8%) и Европа (5.4%) предњаче са растом укупног броја међу-
народних долазака. Америка (+3.6%) и Африка (+5.6%)  ће и у 2013. имати 
значајан раст, али мало слабијег интензитета, док ће Блиски исток коначно 
изаћи из рецесије (+0.3%)

РАЗВОЈ ТУРИЗМА У СРБИЈИ

Туризам је једна од стратешких одредница привредног развоја Србије. 
Процес глобализације и промене на тржишту учинили су га врло захтев-
ним, тако да развој туризма зависи како од интерних (домаћих) тако и од 
екстерних (иностраних) фактора. У последњих 20-так година Србија је као 
туристичка дестинација била углавном изван међународне конкуренције, 
о чему сведоче скромни резултати туристичке индустрије. У исто време 
догодиле су се велике промене на светском туристичком тржишту које су 
такође заобишле Србију, јер она није прилагодила своју туристичку пону-
ду светским трендовима. Стога је у Србији нужно драматично побољшање 
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конкурентности туристичке понуде, а у складу са жељеним позициони-
рањем на туристичком тржишту. 

Смештајни капацитети су већим делом застарели и незадовољавајућег 
су квалитета. Такође је незадовољавајућа саобраћајна доступност и оп-
ремљеност туристичких простора туристичком и комуналном инфра-
структуром, што посебно успорава развој планинских туристичких места. 
Релативно скромна туристичка изградња није изазвала велике колизије 
са заштитом природе, сем на неким локалитетима у заштићеним при-
родним добрима (посебно у НП Копаоник), што је условило потребу за 
преузимањем хитних мера санације. Постојеће комплементарне локалне 
активности су само делимично интегрисане са туризмом, а локално ста-
новништво је тек делом укључено у туристичке пројекте. Трансформација 
здравства у бањским центрима у раскораку је са туризмом.13

Туристички ресурси Србије нису довољно валоризовани (према пода-
цима Републичког завода за статистику учешће у БДПу је испод 2% док је 
запосленост нешто изнад 3%). Главна ограничења за развој туризма била 
су у политичком и социо-економском контексту укупног развоја државе. 
У понуди недостај уразноврснији туристички производи који би могли да 
привуку инострану тражњу (посебно са културним и еколошким моти-
вима). Недовољно је афирмисан концепт одрживог туризма и његова ин-
теграција са комплементарним привредним делатностима и природним 
и културним наслеђем. Низак је квалитет услуга, а посебно нису усклађе-
не цене и квалитет у делу понуде (због ниске конкурентности туристичке 
привреде). Ланац вредности14 у туризму Србије није изграђен (сем донекле 
у Београду), а тржишни положај Србије као макро дестинације није довољ-
но дефинисан. Нису искоришћене могућности да Србија постане значајна 
дестинација, посебно за други одмор у години, а ово је посебно важно у 
условима економске кризе. Србија данас још увек има само компаративне 

13 Просторни план Републике Србије 2010-2014-2021, Министарство животне средине и 
просторно гпланирања, Републичка агенција за просторно планирање.str. 199

14 Са становишта носилаца туристичког производа, ланац вредности у туризму 
представља координисану активност различитих субјеката од управљача 
дестинацијом и атрактивним садржајем, од путничких агенција и превозника, 
давалаца услуга смештаја, исхране, забаве, рекреације, трговине, водича, производње 
и продаје сувенира и локалних производа, банкарских и мењачких услуга, превоза, 
информационе и комуникационе технологије и др., а све са циљем да се на 
максимално ефикасан начин повежу туристички производи и услуге које се нуде и 
да се идентификују евентуалне слабости и недостаци туристичког система како би се 
примениле мере за отклањање тих слабости и недостатака.
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предности у туризму, које тек треба трансформисати у конкурентске пред-
ности.

Табела 4. ДоласцитуристауСрбију 2008-2013(Јан-Јун)

Година Укупно Домаћи Страни

2008. 2.266.166 1.619.672 646.494
2009. 2.021.166 1.375.865 645.301
2010. 2,000,597 1.317.916 682.281
2011. 2.068.610 1.304.443 764.167
2012. 2.079.643 1.269.676 809.967

Јан-Јун 2013. 1.029.507 636.365 393.142

Извор: Министарство привреде Републике Србије, Сектор за туризам, Сектор 
туристичке инспекције, Информација о доласцима и ноћењима туриста у 

Србији, 2013.  http://www.turizam.privreda.gov.rs/index.php/sr/2010-02-11-17-24-30

У оквиру Табеле 4 може се јасно уочити тренд опадања броја домаћих 
туриста у Србији, што јесте последица финансијско-економске кризе у 
самој Србији али и укидања визног режима за путовање у земље Европе 
2009. године, што је са друге стране резултирало повећаним путовањима 
у иностранство становника Србије на дестинације које јесу конкурентне 
али компетитивне те привлачне као туристичке мете. Утицај визне либе-
рализације је ипак имао ограничен утицај јер је само 17,9% испитаника  
потврдило да је визна либерализација утицала на избор туристичке дести-
нације.15 Значајан пораст се види у доласку страних туриста на туристичке 
дестинације у Србији који бележи раст од преко 25% упериодуод 2008. до 
2012. и има значајну тенденцију раста. Укупан број туриста у Србији има 
благ раст 2011 – 2013. године  након пада који се догодио 2008 - 2010. годи-
не. У односу на светске показатеље, пад туристичког промета је у Србији 
показао мањи утицај светске економске кризе јер је пад промета забележен 
само 2010. године и већ је наредне почео да расте.  

15 Најдић М., Секуловић Н., (2012), Behavior of Serbian Tourists During Economic Crisis: 
Two Empirical Researches, часопис Туризам, Vol. 16 Issue 4 (2012), p. 180-192
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Табела 5. Бројтуристаповрстаматуристичкихместаза 2013. годину

Укупно Домаћи Страни

Република Србија 6,567.460 +1% 4,579.067 -2% 1,988.393 +11%
Београд 1,277.692 +3% 274.570 -16% 1,003.122 +9%
Нови Сад 240.512 +9% 77.534 +2% 162.978 +13%
Бањска места 2,134.497 +3% 1,953.295 +1% 181.202 +26%
Планинска места 1,558.126 -3% 1,363.846 -6% 194.280 +25%
Остала туристичка места 1,130.999 -3% 747.658 -4% 383.341 0%
Остала места 225.634 +23% 162.164 +22% 63.470 +26%

Извор: Републички завод за статистику, Туристички промет у Републици 
Србији, Децембар 2013. године http://www.srbija.travel/wp-content/uploads/2014/02/

januar-decembar-2013.pdf

АНАЛИЗА УТИЦАЈА ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ НА ДЕСТИНАЦИЈЕ 
(ЗЕМЉЕ) У РЕГИОНУ

Глобална економска криза, чије дејство се посебно осећа од средине 
2008. године, има негативан утицај и на развој туризма земаља у нашем 
окружењу, који представљају нашреални конкурентски круг. У покушају 
да дају подстицај туризму, неке земље у региону понудиле су туристима 
пакет аранжмане по повољним ценама, ниже тарифе за визе и повољнији 
хотелски смештај, у покушају да привуку више туриста. Неке земље, попут 
Хрватске, покренуле су промотивне кампање. Према анализи Министар-
ства туризма Републике Хрватске, број страних туриста је опао за пет од-
сто у поређењу са 2008. годином одн. са појавом економске кризе, док је 
број домаћих туриста опао за 11 одсто, што је произвело губитак прихода 
од 500 милиона евра. У рекордној сезони пред појавом кризе, 2008. године 
хрватски туризам имао је прилив од 7,5 милијарди евра.16

Бугарска је 2009. године забележила пад броја страних туриста од 12,7 
одсто у односу на 2008. годину. Многи хотели у летовалиштима на Црном 
мору били су полупразни. Извештај агенције Sofia New Agency наводи да је 
204 хотела на јужној бугарској обали на продају.  Представници туристич-
ког сектора и Бугарске асоцијације туристичких агенција инсистирају да 
би влада требало да изнађе начине да помогне туризму. Неки су предложи-
ли увођење пореских олакшица за домаће туристе који се одлуче да одмор 
проведу у својој земљи. Током наредне две године, Бугарска је имала ста-

16 Анализа туристичког промета у Републици Хрватској. Министарство туризма 
Републике Хрватске (2011).
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билан раст да би 2011. године претекла 2008. годину по броју иностраних 
туриста.

Грчка, чија економија пролази кроз најтежу кризу у последњих 20 го-
дина, такође осећа последице кризе. Та земља, која је једна од најпосеће-
нијих туристичких дестинација у Европи, у просеку сваке године при-
влачи 15 милиона туриста. Туризам чини готово петину грчког БДП-а од 
више од 240 милијарди евра и носи скоро 20 одсто свих радних места у тој 
земљи. Национална банка Грчке је оценила да ће сектор туризма осети-
ти сву тежину драстичног успоравања економске активности на кључним 
тржиштима за грчки туризам, као што су Немачка, Италија и Велика Бри-
танија, а најјачи удар стићиће крајем ове године. Две грчке организације 
– Истраживачки институт за туризам и Асоцијација грчких туристичких 
предузећа – саопштиле су да је број туриста који пристиже на грчке аеро-
дроме 2012. године опао за 8,6 одсто у поређењу са истим периодом прошле 
године. Приходи сектора туризма у првој половини 2012. године опали су 
за 14,7 одсто на нешто више од три милијарде евра. 

Упркос глобалној економској кризи, Турска је забележила благи пораст 
од 3,0% у броју иностраних туриста који су посетили ту земљу у односу 
на 2011 годину. Према подацима Министарства туризма Турске, немачки 
туристи чинили су готово 16,5 одсто од укупно 14,93 милиона страних др-
жављана који су ушли у Турску, послењих највише је било Руса, Британаца 
и Бугара. И поред благог пораста, приход Турске од туризма опао је за 10 
одсто у односу на 2008. годину и достигао је нешто више од 15 милијарди 
евра, што је пад у односу на близу 16 милијарди евра, колики је био приход 
пре светске економске кризе 2008. године.

Светска туристичка организација истиче следеће неповољне факторе 
који ће карактерисати даља туристичке кретања:17

•	 Глобална економска рецесија;
•	 Стагнација и смањење друштвеног производа и расположивог 

прихода становништва у највећем броју привредно развијених и 
земаља у развоју;

•	 Изразито повећање бројане запослених у привредно развијеним 
земљама света (6,5% просек, у земљама Еврозоне 8,3%, Францус-
кој 8,0%, Немачкој 8,3%, Шпанији 14,7%, САД 6,9%, итд.), али и у 
земљама у развоју;

17 UNWTO World Tourism Barometer, Volume 9, Interim Update August 2011
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•	 Психолошки неповољна ситуација за путовања у иностранство 
због деловања претходно поменутих фактора;

У покушају да дају подстицај туризму, неке земље у региону понудиле 
су туристима пакет аранжмане по повољним ценама, ниже тарифе за визе 
и повољнији хотелски смештај, у покушају да привуку више туриста. И 
многи туристички експерти су дали предлоге који би ублажили неповољ-
но стање за међународни туризам у условима економске кризе. Унковић 
износи следеће предлоге:18

•	 Специфични облици промоционих активности туристичких зе-
маља идиректних носилаца пружања туристичких услуга са нагла-
шеном улогом интернета;

•	 Конкурентне цене туристичких услуга, а посебно пакет аранжмана 
организатора путовања;

•	 Предузимање мера за повећање квалитета услуга у туристичким 
дестинацијама;

•	 Упрошћавање свих формалности за улазак у туристичке земље;
•	 Посебна улога организатора путовања и рецептивних туристичких 

агенција у ублажавању последица глобалне економске рецесије.

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ У СЕКТОРУ ТУРИЗМА СРБИЈЕ У 
УСЛОВИМА ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ

Како је наведено у Стратегији развоја туризма Републике Србије19 
и Маркетинг стратегији туризма Војводине20, регионална дисперзија 
туристичких токова у Србији има већ дужи период исте перформансе: 
релативно мали обим и структура гостију, недовољна искоришћеност 
капацитета, не изграђени туристички брендови и недостатак стручних 
кадрова. Отуда развојни приоритети туризма Србије у условима 
економске кризе треба да буду усмерени на повећање обима туристичког 
промета и то кроз већу понуду квантитативних (већем коришћењу 
постојећих и по могућности изградњом нових, савремених и разноврсних 

18 Унковић, С. (2010): Међународни туризам у условима економске кризе са посебним 
освртом на Југоисточну Европу, Сингидунум ревија, стр. 112-121

19 Стратегија развоја туризма Републике Србије. Хорват Консалтинг Загреб, Економски 
Факултет Београд (2005).

20 Маркетинг стратегија туризма Војводине, Универзитет Едуконс, Сремска Каменица, 
(2010). http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/spriv_files_for_download/MSTV-revizija.pdf
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смештајних капацитета) и квалитативних туристичких фактора (даљи 
развој различитих видова туризма кроз селективнију афирмацију 
природних, антропогених и културних садржаја), што ће допринет и већој 
конкурентности региона на домаћем, али и ширем, европском тржишту.

Мултипликативност ефеката који носи сектор туризма је разлог зашто 
се он сматра сектором будућности многих земаља. Његова карактеристи-
ка је да остварује могућност великог раста запослења и креирања нових 
радних места чак и у условима економске кризе. Осим на запосленост, 
туризам има значајан утицај на формирање БДП-а, позитивно утиче на 
државни платни биланс, генерише приход за државни буџет, утиче на 
приходе локалних буџета и подржава развој инвестиционих активности. 
Туризам можез начајно генерисати развој мање развијених подручја и то 
преко механизама државне помоћи у повећању свести локалне власти о 
потенцијалима туризма за остварење економског раста (поготово у бор-
би за смањење сиромаштва), развоју људских ресурса, инвестирању у ин-
фраструктуру и сл. Улагањима у инфраструктуру може се ревитализовати 
постојећа туристичка понуда, подстаћи приватни сектор, увести примена 
еколошких стандарда у туристичким местима, активирати повезивање 
јавног и приватног сектора. 

Према Стратегији регионалног развоја Републике Србије за период од 
2007. до 2012. године инвестициона политика у сектору туризма је усмера-
вана на:21

1) Реструктурирање, обнављање и подизање квалитета постојећих 
објеката туристичке понуде у ужем и ширем смислу (тржишно репозицио-
нирање, примена светских критеријума у категоризацији). То се не одно-
си само на хотелске објекте у већим градским срединама, већина бројне 
комплементарне смештајне капацитете у друштвеном и/или државном 
власништву у бањама и другим дестинацијама за одмор, који се данас сла-
бо и неадекватно користе услед запуштености, руинираности и неприла-
гођености захтевима савремене тражње. Посебно треба нагласити да би 
рехабилитовање постојеће смештајне понуде, често повезано и са још увек 
недовршенимп роцесом приватизације, по правилу, требало имати прио-
ритет у о дносу на улагања у нове пројекте (greenfield пројекти);

2) Развој нове понуде према концепту одрживог развоја, независно од 
тога да ли је реч о пројектима развоја и креирања нових или иноватив-

21 Стратегија регионалног развоја Републике Србије за период од 2007. до 2012. Године, 
Влада Републике Србије, (2007).
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них туристичких производа или је реч о великим „пробојним” пројектим 
а којима се, у сарадњи са државом, туристички отварају досад потпуно не-
откривена и/или недовољно валоризована подручја (национални парко-
ви, паркови природе, археолошки паркови, комплекси руралног и индус-
тријског наслеђа, планински масиви и сл.);

3) Велике пројекте тзв. урбане рехабилитације у циљу ефикасне ту-
ристичке валоризације појединих потенцијално изузетно атрактивних, а 
процесом индустријализације у доброј мери упропашћених градских зона.

У Стратегији развоја туризма Републике Србије истицане су следеће 
стварне шансе Србије:22

а) Глобални заокрет у туризму: Пре свега реч је о коришћењу прилика 
незаустављивог тренда уласка на туристичку мапу све већег броја мањих 
(нових) дестинација, услед већ потврђене навике да туристи све више тра-
же и прихватају нова искуства и дестинације. Тим више када такве дести-
нације нуде нова искуства, на професионалан начин;

б) Туристички производи са великим потенцијалом: Од једанаест 
производа темељених на искуствима, Србија има шансе усвима, осим ту-
ризма „сунца и мора”, чији је удео у задњих 30 година и онако смањен у 
глобалном туризму за више од 50%. При томе, посебно ваља истаћи шансе 
Србије у производима повезаним са коришћењем природе и екотуризма, 
здрављем, активностима специјаланих интереса, сеоским туризмом, кул-
турним туризмом, речним крузингом као и пословним туризмом и МИ-
ЦЕ23-ом.

ц) Профил нових туриста: Сви кључни трендови на пољу промене 
профила туриста будућности такође иду на руку Србији. Посебно је реч 
о трендовима према независним, технолошки освешћеним посетиоцим а 
у потрази за аутентичним искуствима, као и активним туристима заинте-
ресованим за културу и природне ресурсе дестинација у које путују. У том 
правцу иду и функционални трендови, као што су више мањих путовања 
током године, те повећани сензибилитет за вредност (новац/напор).

22 Стратегија развоја туризма Републике Србије. Хорват Консалтинг Загреб, Економски 
Факултет Београд (2005).

23 MICE – Manifestation, Incentive, Congress, Events – манифестације, подстицајна 
путовања, конгреси, догађаји
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д) Општи раст тржишта: Традиционалне емитивне земље и даље 
имају тренд раста упркос утицајима економске кризе, уз све већу дивер-
сификацију интереса, у складу са данашњим социо-културним промена у 
тим земљама. С друге стране, убрзано се отварају нова емитивна тржишта, 
која су све више избирљива и траже добру вредност за новац. Европске 
интеграције посебно иду на руку лакшем доступу окрупњеног тржишта 
за сваку рецептивну земљу. Ако се разуме да данас, укључујући Русију 
и земље Балкана, у Европи има близу 700 милиона становника (нерачу-
најући друге земље бившег СССР-а) који остварују око 400 милиона путо-
вања, односно између 1,6 и 2 милијарде ноћења, Србија уз потребан напор 
и професионални маркетинг може брзо и успешно пенетрирати на ово ве-
лико тржиште. Питање је само јасног опредељења и спремности Србије 
да у туризму искористи шансе, као и опредељења на које производе и која 
тржишта заиграти.

Србија има прилику да се наметне као дестинација за тзв. „други одмор”, 
који би био краћи, али интензивнији од главног одморишног туристичког 
путовања. Као потенцијално нова туристичка земља која тек тражи своје 
место на међународном туристичком тржишту, а уважавајући, при томе, 
глобалне трендове и процесе на тржишту, Србија има добре могућности 
да искористи своју садашњу „low profile” позицију и на основу тога може да 
се наметне као „low cost” дестинација, тј. дестинација са нижим ценама од 
конкурената у региону, а и шире. Конкурентске дестинације су већ почеле 
да драстично смањују цене услуга смештаја (чак и до 15%), што директно 
угрожава Србију, у којој хотели послују већ дуже време на граници рен-
табилности. Највећу појединачну ставку у трошковима једног просечног 
туристичког путовања углавном представља смештај у дестинацији. 

Смањење цене у сектору смештаја се најјасније манифестује и има вео-
ма позитивно психолошко дејство на потенцијалне посетиоце. Привреда 
у условима глобалне економске кризе опада или стагнира, самим тим не-
реално је очекивати пораст броја пословних гостију у наредним кризним 
годинама. Циљна група треба да буде промењена од пословних људи ка 
лицима која се крећу из културних, спортских, рекреативних, и других ту-
ристичких мотива.24

Сходно томе Србија треба да тражи шансу пре свега у здравственом 
туризму. Наше бање са климатским лечилиштима су ценовно врло конку-

24 Мухи Б., Јовановић Д., Божовић Р.: Профилисање Србије као “low cost” дестинације 
у условима светске економске кризе, Трећи научни скуп са међународним учешћем, 
Универзитет Едуцонс, Сремска каменица, 24-25. мај, 2012
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рентне онима у региону. Такође и планински и административни центри 
имају перспективу у привлачењу иностраних туриста. Посебно треба ис-
таћи да су главне градске дестинације Београд, Нови Сад и Ниш. Најзна-
чајније су бање Врњачка, Соко Бања и Бања Ковиљача у унутрашњој Ср-
бији, те Кањижа у Војводини. Коначно, главне планинске дестинације у 
унутрашњој Србији су Копаоник, Златибор и Дивчибаре. У последње вре-
ме се постепено развија и сеоски и еколошки туризам који у различитим 
деловима земље добија различите форме понуде. Тако се у западном делу 
Србије овај производ обликује на бази ревитализације старих руралних 
српских кућа, док се у Војводини све више препознаје понуда салаша, као 
типичног војвођанског руралног искуства повезаног с активностима.

Један од врло карактеристичних српских туристичких производа, а 
који је настао у последње време, су догађаји (events). Они су настали као 
производ традиционалне српске привржености фестивалима. Гуча и Exit-
фестивал су догађаји који, не само да су се пробили на интернационалну 
сцену, већ су постали значајан део понуде међународних догађаја. Тако да 
можемо рећи да на уласку у нову еру развоја туризма, Србија је, с једне 
стране, суочена с потребом убрзане ревитализације наслеђене инфра- и 
супраструктуре, а с друге стране, обликовањем нових туристичких про-
извода.

Ако се адекватно искористе горе наведене шансе, Србија има прилику 
да се наметне као дестинација за тзв. „други одмор”, који би био краћи, али 
интензивнији од главног одморишног туристичког путовања и сигурно би 
привукао велики број не само туриста из региона већ и читаве Европе. 

ЗАКЉУЧАК

Светска економско-финансијска криза је имала значајан утицај на сек-
тор туризма, који се првенствено огледа у глобалном паду броја туриста 
током 2009. године од скоро 4%. Међутим, отпорност туризма као при-
вредне гране се може видети у пуном светлу током трајања другог таласа 
економско-финансијске кризе где је глобални туризам забележио изузетан 
раст који траје до данас. Туризам је једна од ретких привредних грана за 
коју се слободно може рећи да је постала једна од кључних покретача свет-
ске економије, што би по свим показатељима требало да остане и убудућ-
ности. Најзначајнији податак који сведочи томе је да је 1995. године било 
529 милиона међународних путника, док је 2013. године тај број достигао 
1,1 милијарду међународних путника.
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Туристички сектор Републике Србије није остао имун на светску еко-
номско - финансијску кризу као што није остао имун ни један други сек-
тор привреде. Најснажнији пад како домаћих тако и иностраних туриста 
Србија бележи, као и све друге земље, у 2009. години. Очекује се да ће тек у 
2014. години, Србија достићи укупан број туристичких посета из 2008. го-
дине који је тада износио 2,266 милиона, за разлику од најзначајнијих свет-
ских туристичких дестинација које су потпун опоравак имале већ у 2010. 
години. Србија, као недовољно откривена дестинација бележи натпрос-
ечан раст у погледу долазака иностраних туриста и ту постоји шанса за 
даљи раст и развој уколико се буде започео интензиван рад на побољшању 
квалитета туристичке понуде. Додатни фактори који су допринели паду 
броја домаћих туриста у Србији су значајан пад стандарда становништва 
и укидање визног режима за земље ЕУ, који је окренуо туристе и Србије ка 
иностраним дестинацијама као што су Грчка и Турска. 

Слика данашњег света, ускоро свим сегментима, може се посматра-
ти глобално. Тако је и туризам феномен који се током XX века трансфо-
рмисао из знатижеље и забаве богатих у масовну људску потребу и поп-
римио глобалне димензије. Као најдинамичнија и најхетерогенија појава 
савременог друштва, туризам треба да буде дугорочни приоритет развоја 
привреде сваке земље јер представља један од најзначајнијих економских 
и социјалних феномена. Са друге стране, развој научне мисли и истражи-
вање туристичког тржишта и промена које се на њему дешавају у погледу 
изражених тенденција и трендова, како у вези са понашањем туристичкет 
ражње, тако и увези са прилагођавањем туристичке понуде, услов су за 
постављање успешне пословне политике у условима светске економско-
финансијске кризе.

SUMMARY 
IMPACT OF GLOBAL ECONOMIC CRISIS ONGLOBAL 

TOURIST TRAFFIC WITH SPECIAL EMPHASIS ON 
TOURISM IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Recent decades are undoubtedly the period of large and rapid changes in the 
international environment. Among these changes the most obvious one was the 
increase in the importance of the service sector and particularly tourism, which 
is more and more cultural and civilizational necessity of modern man. Given 
the wider economic and social connotations of tourism, it has now become the 
“industry without borders”or a complex multidimensionalsystem. Its influences 
can most clearly be seen in the number of participants in the domestic and 
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international tourist traffic, in the development of tourist offer and its expansion 
all over the world. Tourism, which is characterized by high elasticity of demand, 
has been influenced by global ecological, social and economic crisis. The starting 
assumptionof this study was that the effects of the global economic crisis were 
less visible in tourism than in any other area, both globally and in Serbia. In this 
sense, the objective of this study is to illustrate the effects of the crisis on the 
traffic of tourists, to find the strengths and places of these effects, based on the 
analysis of official data. Official statistics of the WTO suggest that these effects 
are lowr than expected. The first wave of economic crisis has led to a significant 
drop in the number of tourists, but tourism has shown extraordinary resilience 
and elasticity during the second wave of economic and financial crisis. 

Key word: economic crisis, finance, tourism, Serbia
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RÉSUMÉ

The image of nowadays world can be perceived as  global, in almost all 
segments. In this sense tourism as a phenomenon transformed during the 
twentieth century from curiosity and entertainment for the rich to a massive 
human need which took a global dimension. As a dynamic and heterogeneous 
phenomenon of modern society, tourism should be a priority for long-term 
economic development of every country because it represents one of the most 
remarkable economic and social phenomena.

The global economic and financial crisis has had a significant impact on the 
tourism sector, which was primarily reflected in the global decline in the number 
of tourists in 2009, representing a worldwide decline of 4% in international 
tourism receipts. However, the resilience of tourism as an economic sector can 
be seen in full view during the second wave of the economic and financial crisis 
in which the global tourism has recorded a remarkable growth that continues to 
this day.

The tourist sector of the Republic of Serbia was not immune to the global 
economic and financial crisis as it did not remain immune to any other sector of 
the economy. Serbia, as well as all other countries, records the biggest decline in 
both domestic and foreign tourism in 2009. Not until 2014 is Serbia expected to 
reach the total number of tourist arrivals which it had in 2008, and that amounted 
to 2,266 million.On the other hand, the most renowned tourist destinations 
full recovery in 2010. Serbia, as a destination to be discovered, records above-
average growth in terms of foreign tourist arrivals and there is an opportunity 
for further growth and development if it begins intensive work on improving the 
quality of its tourist offer.

овај рад је примљен 15.04.2014. а на састанку редакције часописа  
прихваћен за штампу 28.05.2014. године.




