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THE ROLE OF TOURISM IN THE WORLD ECONOMY
У статті досліджено особливості туризму у світовій економіці. При дослідженні було визна
чено доцільний напрям комплексного вивчення проблематики туризму, що забезпечило вико
нання нагальних завдань: розгляд основних функцій туризму; аналіз сучасного стану розгор
тання туристичних процесів.
The article examines the features of tourism in the world economy. During the study, it was
determined expedient direction of comprehensive study of tourism that ensured the pressing tasks:
a review of the key functions of tourism; analysis of the current state of deployment of tourist
processes.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

МЕТА РОБОТИ

На початку третього тисячоліття туристична галузь
перетворилась на потужну високорентабельну індуст"
рію, вид економічної діяльності, галузь знань, соціо"
культурний феномен, у якому тісно переплелися еко"
номічні і соціальні інтереси суспільства, підприємниць"
ких структур та споживачів. Туристична індустрія вис"
тупає потужним соціально"економічним і політичним
чинником, що визначає розвиток економіки і політику
багатьох країн і регіонів світу. В окремих країнах туризм
став основною галуззю економіки, що визначило за"
лежність її економічного становища від міжнародного
туризму.

Прослідити та проаналізувати роль туризму у
світовій економіці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Аспекти міжнародного туризму досліджували різні
науковці. Можна виділити роботи А.О. Александрової,
О.В. Вавілової, В.Ф. Кифяка, А. Ліманського, М.Е. Не"
моляєвої, Д. Осипова, Г.А. Папирян, Я. Ружковського,
Л.Ф. Хадоркова та інших. Немоляєва М.Е. та Хадорков
Л.Ф. свою монографію присвятили аналізу розвитку
міжнародного туризму у СРСР. Г.А. Папирян роз'яснює
методику формування ціни на міжнародному туристич"
ному ринку, описує фактори, що на неї впливають, а та"
кож висвітлює основи міжнародного туристичного
бізнесу. Д. Осипов торкається питання нових концепцій
розвитку туризму. А.О. Александрова, О.В. Вавилова
висвітлюють, головним чином, теорію міжнародного
туризму як галузі економіки. Лише А. Ліманський та
Я. Ружковський досліджують міжнародний туризм з точ"
ки зору його динаміки, факторів, особливостей та тен"
денцій.
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ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Туризм — одна з провідних галузей світової еконо"
міки. Багато держав визнали туристичну індустрію од"
ним з пріоритетних напрямів розвитку національної еко"
номіки та культури, що сприяє збільшенню ВВП, валют"
них надходжень, розвитку промисловості і торгівлі,
інфраструктури, інвестицій, сприяє створенню нових
галузей. В економіці найбільш розвинених країн світу
туризм посідає одне з головних місць за обсягами до"
ходів, кількістю створених робочих місць, надходжень
до бюджету.
У багатьох країнах і регіонах туризм є основним
джерелом прибутків. За чисельністю працівників індус"
трія туризму також стала однією з найбільших у світі —
в ній зайнято понад 260 млн осіб, тобто кожний 10"й пра"
цюючий. Надходження з туристичних подорожей у
світовому масштабі становлять понад 900 млрд дол.
США щорічно [1]. Найбільші прибутки отримують краї"
ни Західної Європи та США.
Завдяки швидким темпам зростання, наприкінці
минулого — на початку ХХІ століття туристична галузь
стала лідером світової економіки. За даними Всесвітньої
туристичної організації (ВТО) [1], за 2010 р. кількість
міжнародних прибуттів становила 949 млн осіб, за 2011 р.
їх кількість у світі зросла і становила більш ніж 950 млн
осіб; в 2012 р. — перевищила 1 млрд осіб (табл. 1).
Туризм — категорія економічна, тому що держа"
ва, приймаючи туриста, продає йому місцеві послуги,
створює робочі місця для своїх громадян, отримує ве"
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Таблиця 1. Динаміка туристичних потоків за регіонами світу у 1990—2012 рр.*
Ɋɟɝɿɨɧ
ɋɜɿɬ
ȯɜɪɨɩɚ
Ⱥɡɿɹ ɿ
Ɍɢɯɨɨɤɟɚɧɫɶɤɢɣ
ɪɟɝɿɨɧ
Ⱥɦɟɪɢɤɚ
Ⱥɮɪɢɤɚ
Ȼɥɢɡɶɤɢɣ ɋɯɿɞ

1990
436
262,7
55,8

1995
529
305,9
82,0

92,8
14,8
9,6

109,0
18,8
13,7

Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɩɨɬɨɤɢ, 1ɦɥɧ ɨɫɿɛ
2000
2005
2010
2011
677
807
949
995
388,0
448,9
485,5
516,4
110,1
153,6
205,1
218,2
128,2
26,2
24,1

133,3
34,8
36,3

150,4
49,9
58,2

156,0
49,4
54,9

2012
1,035
534,2
233,6
163,1
52,4
52,0

* складено автором за даними [1].

Таблиця 2. Динаміка міжнародних туристичних
личезні доходи від ввезення валюти. У ба"
надходжень світу у 1990—2012 рр. *
гатьох країнах туризм є найбільш прибут"
ȼɚɥɸɬɚ
1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
ковим видом економічної діяльності і сут"
ɦɥɪɞ ɞɨɥ. ɋɒȺ
262
403
475
680
930
1,042
1,075
тєвим джерелом надходжень від експор"
ту та зростання національної економіки.
* складено автором за даними [1].
Так, частка доходів від туризму в загальній
сумі доходів від експорту товарів і послуг в Іспанії,
— вплив туристської індустрії на регіональний роз"
Австрії і Греції сягає 25—30%, а на Кіпрі та в Панамі виток.
— майже 50%.
Таким чином, можна виділити наступні основні еко"
Як бачимо з таблиці 2, світова туристична галузь номічні функції міжнародного туризму: прибуткову, зов"
розвивається швидкими темпами, зростання кожні п'ять нішньоекономічну (баланс доходів від туризму та вит"
років відбувалося майже удвічі. Якщо в 2005 р. світова рат на нього), посилення диверсифікації економіки шля"
туристична галузь отримала 680 млрд дол. США до" хом створення галузей, що обслуговують сферу туриз"
ходів, то у 2010 р. — 930 млрд дол. США, а в 2012 р. — му, створення нових робочих місць та вирівнюючи фун"
1,075 млрд дол. США. У цілому 5% світового ВВП скла" кція.
ли доходи від туристичної галузі, а 30% продажу по"
У даний час туризм забезпечує близько 3,8%
слуг на планеті належать експорту туристичних послуг світового ВВП і близько 11% з урахуванням непря"
[1].
мого впливу. Частка туризму у ВВП більшості країн
Туризм є вагомим джерелом створення робочих коливається від 1% у високорозвинених і диверси"
місць і за останні п'ять років у світі створювалося по" фікованих економіках до 10% у країнах з відносно
над 2500 нових робочих місць щодня. Це одна з неба" великим туристським сектором (Німеччина — 0,9%,
гатьох галузей економіки, де залучення нових техно" США — 1, Великобританія — 1,9, Іспанія — 4,2, Ав"
логій не призводить до скорочення працюючого пер" стрія — 8,5%). Однак у багатьох малих країнах цей
соналу. Це має важливе значення, оскільки, поглина" показник перевищує середні значення (у деяких ос"
ючи більше робочої сили, туризм зменшує соціальну трівних державах туризм забезпечує понад 50%
напругу в суспільстві. Крім того, світовий досвід пока" ВВП: Антигуа — 58%, Багамські острови — 52,
зує, що індустрію туризму можна розвивати і в період Бермудські острови — 35%. У той же час занадто
економічних криз, що має важливе значення для країн висока ча стк а надходже нь від туризм у у ВВП
Східної Європи. Витрати на створення одного робочо" свідчить про вразливість економіки у разі зміни
го місця тут в 20 разів менші, ніж у промисловості, а світової кон'юнктури. Оптимальною виглядає циф"
оборотність інвестиційного капіталу в 4 рази вища, ніж ра 2—10% [1].
в інших галузях господарства. Прикладом можуть бути
Туризм також істотно впливає на зайнятість насе"
такі країни, як Аргентина, Бразилія, Мексика, Єгипет, лення. Але оскільки він охоплює безліч різноманіт"
них секторів економіки, точно оцінити чисельність
Туніс, Перу.
Туризм може мати і негативний вплив на економіку. працівників, зайнятих у цій сфері, складно. Більш
Так, виробництво туристської продукції і послуг вима" того, реальну оцінку утруднював специфічний харак"
гає перекидання ресурсів з інших сфер економіки, де тер праці та різноманітні зв'язки між туристським сек"
потреба в них також висока. Тому для складання повної тором та іншими секторами економіки. Однозначно
картини треба оцінити, наскільки доцільно залучення в можна відзначити, що незалежно від рівня розвитку
туризм рідкісних для нього ресурсів замість викорис" країни туризм створює значну кількість робочих
місць. Такий вплив туризму на зайнятість стає визна"
тання їх в інших сферах.
У сучасній світовій практиці як основні показники чальним для невеликих країн, де понад 50% працез"
економічного ефекту туристської індустрії для націо" датного населення залучено до діяльності, прямо або
нальної економіки тієї або іншої країни використовують опосередковано пов'язану з туризмом у певний час
року.
такі змінні:
На відміну від них, у великих індустріальних краї"
— вклад туризму у створення національного дохо"
нах у туристській галузі працює тільки 5% працездат"
ду;
ного населення. Наприклад, у країнах Європейсько"
— частку доходів від туризму в експорті країни;
го союзу кожне сьоме робоче місце пов'язано з ту"
— частку витрат на туризм в імпорті країни;
ризмом, в Східній Європі — кожне дванадцяте. У краї"
— кількість робочих місць в туризмі;

73

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
нах, що розвиваються, в індустрії туризму створюєть"
ся більше нових робочих місць, ніж в інших галузях
економіки. За даними СОТ, в 2000 р. у світі в індустрії
туризму зайнято близько 192 млн осіб (8% від загаль"
них показників зайнятості). У туристській індустрії
країн Європейського союзу працюють 65% всього
працюючого населення. Більшу частину трудових ре"
сурсів в туризмі поглинають готельне і ресторанне
господарство, транспортні підприємства, туроперато"
ри і турагенти. При цьому, за експертними оцінками
В.Г. Гуляєва, на одного працівника, зайнятого в тури"
стської галузі припадає 1,5 людей, зайнятих в супутніх
галузях торгівлі, побутовому обслуговуванні, зв'яз"
ку, страхування та ін). За даними СОТ [6], обслугову"
вання одного іноземного туриста в країні його пере"
бування генерує в сукупності близько дев'яти робо"
чих місць.
Кількість робочих місць в туризмі зростає в 1,5 рази
швидше, ніж в будь"якому іншому секторі економіки.
Кожні 2,5 секунди в сфері туризму створюється нове
робоче місце. Вже у 2004 р. динамічний розвиток
індустрії туризму спровокує появу понад 3 млн нових
робочих місць, а з урахуванням взаємозв'язку туризму
з іншими секторами економіки, зростання числа робо"
чих місць досягло 10 млн. У загальній чисельності еко"
номічно активного населення Росії середня питома вага
прямої зайнятості в індустрії туризму становила лише
0,4%, а з урахуванням непрямої зайнятості — 1,4%. У
сфері туризму в Росії зайнятий тільки кожен 51"й прац"
івник, що приблизно в п'ять разів нижче середньосвіто"
вих показників.
Поряд з позитивними наслідками розвитку туризму,
у віддалених і слабких у структурному відношенні регі"
онах, необхідно враховувати і негативні аспекти: поля"
ризацію і комерціалізацію різних груп інтересів; зрос"
тання числа відхилень від прийнятих у суспільстві норм
поведінки (хуліганство, алкоголізм, проституція); комер"
ціалізацію культури; втрату самобутності того чи іншо"
го регіону; конфлікти між місцевим населенням і турис"
тами.
Але туризм все активніше стимулює розвиток
віддалених, малонаселених і індустріально слабо"
розвинених регіонів. Створення там туристських
підприємств частково нейтралізує такі негативні на"
слідки прогресу, як відтік населення в міста, скоро"
чення оброблюваних сільськогосподарських угідь,
руйнування традиційного укладу життя сільського
населення, сприяє створенню додаткових робочих
місць, відродження місцевих культурних цінностей,
охорони та відновлення пам'яток історії та культу"
ри, підвищення попиту на товари місцевого вироб"
ництва.
У процесі туристської діяльності неминуче відбу"
вається зміна навколишнього середовища. Вплив туриз"
му на навколишнє середовище може бути прямим, не"
прямим, спонукальним, а також позитивним або нега"
тивним. Позитивний вплив включає: охорону і рестав"
рацію історичних пам'яток, створення національних
парків і заповідників, захист берегів і рифів, збережен"
ня лісів і т.д. Однак у багатьох країнах не робилося жод"
них кроків для захисту і збереження природи через
відсутність необхідних фінансових коштів, а отримані
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від туризму доходи перекачувалися в інші сфери, що
вважалися економічно більш вигідними.
При оцінці впливу туризму на природу важливо
також, з якої точки зору вона ведеться: адже те, що
вважається позитивним з точки зору туристів, може
виявитися негативним з точки зору місцевих меш"
канців. Наприклад, збереження парків може стати
причиною скорочення пасовищ для худоби, а отже,
і причиною зменшення виробництва харчових про"
дуктів.
Негативні впливи туризму, на жаль, часто беруть
верх над позитивними. Зокрема, це відноситься до
якості води, повітря, шуму, знищення місцевої дикої
фауни туристами, руйнування історичних пам'яток.
Необхідно також відзначити соціальну і гуманітар"
ну ролі міжнародного туризму. Соціальне значення ту"
ризму — це туризм як вид відпочинку, який допомагає
відновити сили і працездатність людини і відповідно —
психофізіологічні ресурси суспільства. Він сприяє рац"
іональному використанню вільного часу людини, зба"
гачує соціально"економічну інфраструктуру та міжрегі"
ональне співробітництво країн, держав і народів. Гово"
рячи про соціальний характер туризму в цілому, слід
підкреслити, що головна його соціальна функція —
відтворювальна, що дозволяє оновити сили та внутрішні
ресурси людини, що витрачені в процесі трудової діяль"
ності, так і при виконанні повсякденних побутових обо"
в'язків.
Гуманітарні функції туризму дозволяють поєднати
відпочинок з пізнанням життя, побуту, історії, культу"
ри, традицій, звичаїв свого та інших народів. Цікаві мар"
шрути, різноманітна тематика екскурсій (історичні, ар"
хітектурні, етнографічні) розширюють кругозір, розви"
вають інтелект, формують естетичний смак, допомага"
ють краще усвідомити реальну картину світу. Особли"
во важлива ця сторона туризму у вихованні підростаю"
чого покоління. Гуманітарне значення туризму виходить
за рамки тільки пізнавальної функції, бо він багато в
чому сприяє взаєморозумінню народів, розвиткові мир"
них, дружніх відносин. Добросусідські відносини між
державами є найважливішою умовою для туристсько"
го обміну.
При аналізі значення туризму виділяють його пря"
мий і непрямий вплив на економіку країни. Прямий вплив
— це обсяг витрат туристів за винятком обсягу імпорту,
необхідного для повного забезпечення товарами і по"
слугами туристів. Підприємства, до яких безпосередньо
надходять витрати туристів, також потребують купівлі
товарів і послуг інших секторів місцевої економіки. На"
приклад, готелі користуються послугами будівельників,
комунальних організацій, банків, страхових компаній,
виробників харчових продуктів та ін. Таким чином, ге"
нерована економічна активність, отримана з цих по"
слідовних етапів витрачання, і є непрямим впливом, або
ефектом мультиплікатора. Однак, воно не охоплює всі
витрати туристів під час прямого впливу, бо частина гро"
шей виходить з обороту через імпорт та оподаткуван"
ня. За підрахунками Світового банку [7], на імпорт то"
варів для туристів діють:
— мультиплікатор продажу, що вимірює додаткові
обороти бізнесу в результаті збільшення витрат турис"
та;
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Таблиця 3. Прогнози найбільш популярних туристичних напрямів у 2020 р.*
Ʉɪɚʀɧɚ
Ʉɢɬɚɣ
ɋɒȺ
Ɏɪɚɧɰɿɹ
ȱɫɩɚɧɿɹ
Ƚɨɧɤɨɧɝ
ȱɬɚɥɿɹ
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ
Ɇɟɤɫɢɤɚ
Ɋɨɫɿɹ
ɑɟɫɶɤɚ
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ
ȼɫɶɨɝɨ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ
ɩɪɢɛɭɬɬɿɜ, ɦɥɧ
137,1
102,4
93,3
71,0
59,3
52,9
52,8
48,9
47,1
44,0

ɑɚɫɬɤɚ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɦɭ
ɪɢɧɤɭ, %
8,6
6,4
5,8
4,4
3,7
3,3
3,3
3,1
2,9
2,7

Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
2000-2020 ɪɪ., %
8,0
3,5
1,8
2,4
7,3
2,2
3,0
3,6
6,7
4,0

708,8

44,2

-

* складено автором за даними [1].

— мультиплікатор виробництва, що вимірює обсяг
додаткового виробництва в економіці за рахунок
збільшення витрат туристів;
— мультиплікатор доходів, що вимірює додаткові
доходи (заробітна плата, орендна плата, відсотки від
позик і прибутку), що утворюються в економіці в резуль"
таті збільшення витрат туристів;
На обладнання для індустрії туризму припадає 15—
55% надходжень в залежності від рівня розвитку еко"
номіки і орієнтованості туристичної індустрії на місцеві
ресурси , ніж більша частка прибутку, витрачена в ме"
жах регіону, тим вище ефект мультиплікатора. При цьо"
му в кожній національній економіці він має цілком певні
кількісні залежності і може бути обчислений у вигляді
деякого коефіцієнта. Для визначення впливу міжнарод"
ного туризму на зміну одного з економічних показників
даний коефіцієнт помножують на витрати туристів. При
оцінці значення мультиплікатора важливо визначити
його вид.
Різноманітність — це основа економічної стабіль"
ності. Коли одна галузь переживає різкий економічний
спад, а інша процвітає, можливість кризи знижується
або — якщо він все"таки наступає — його наслідки
згладжуються. Туризм ж замість того, щоб сприяти ди"
версифікації економіки, деколи заміщає сектор сіль"
ського господарства.
Більш того, міжнародний туризм породжує певні
соціальні витрати і додаткові витрати на підтримку на"
вколишнього середовища, які "лягають на плечі" прий"
маючого регіону і його жителів. Занадто бурхливий роз"
виток туризму і повна залежність від нього ставить на"
ступну проблему: якщо припинити подальший розвиток
туризму, це загрожує економічним спадом; якщо ж його
не обмежувати, то природні та культурні ресурси краї"
ни зубожіють, прийдуть в непридатність і знеціняться.
У подібному випадку прийняти рішення, як правило,
досить складно. Іноді уряди країн дивляться на туризм
занадто оптимістично. Реалізуються в пріоритетному
порядку активні інвестиційні програми, спрямовані на
розвиток туризму, можуть перешкодити задоволенню
більш значущих для країни потреб. Наприклад, грошові
кошти, вкладені в міжнародний туризм, могли б бути ви"
користані на освіту, охорону здоров'я та інші соціальні
потреби.
Таким чином, хоча міжнародний туризм і володіє
значним потенціалом як інструмент економічного роз"

витку, він не є засобом від усіх економічних проблем.
Уряд має докласти чимало зусиль до оптимізації, а
не максимізації прибутку від туризму, беручи до ува"
ги ті витрати, які може спричинити за собою його роз"
виток. Слід зазначити, що можливість виникнення і
величина витрат від туризму для країн, що розвива"
ються, набагато вище, ніж для процвітаючих. Розви"
нені країни за визначенням мають сильну економіку,
яка здатна з легкістю покрити всі витрати туризму.
Зазвичай економіки таких країн диверсифіковані, а
урядові інвестиційні програми зосереджені не тільки
на туризмі.
Таким чином, розвиток туризму дає країні наступні
переваги:
— збільшення грошового потоку, у тому числі при"
плив іноземної валюти, а отже, і зростання доходів на"
селення;
— зростання валового національного продукту
(ВНП);
— поповнення бюджету через збільшення подат"
кових зборів приймаючого регіону та інших надход"
жень;
— створення нових робочих місць, тобто збільшен"
ня зайнятості населення;
— залучення капіталу, в тому числі іноземного;
— ефект мультиплікатора — розвиваючи сферу ту"
ризму, країна поступово розвиває й інші галузі;
— розвиток інфраструктури;
— реформування структури відпочинку, яка може
бути використана як туристами, так і місцевим населен"
ням;
— підвищення якості життя місцевих жителів унас"
лідок демонстраційного ефекту.
До недоліків, пов'язаних з розвитком міжнародно"
го туризму, можна віднести: зростання цін на місцеві
товари і послуги, на земельні та інші природні ресурси і
нерухомість; відтік грошей за кордон при туристському
імпорті; можливість обмеження розвитку інших галузей;
сезонний характер туризму; екологічні і соціальні про"
блеми.
Ступінь впливу туризму на країну, регіон або ту"
ристський центр зводиться до трьох основних чин"
ників сталого розвитку туризму: 1) екологічного —
забезпечує сумісність розвитку туризму із збережен"
ням навколишнього середовища і різноманіття біоло"
гічних ресурсів; 2) соціально"культурного — забез"
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печує сумісність розвитку з культурою і цінностями
місцевого населення туристських рекреацій; 3) еко"
номічного — забезпечує економічну ефективність
розвитку і управління ресурсами таким чином, щоб їх
"вистачило" майбутнім поколінням. Стійкий туризм
визначається як зразкова форма економічного роз"
витку, цілями якої є: поліпшення якості життя прий"
маючого населення; забезпечення високого рівня
вражень у відвідувачів; підтримання якості навколиш"
нього середовища, від якої залежать як населення,
так і відвідувачі.
За прогнозами ВТО [1], у ХХІ столітті очікується ту"
ристичний бум: кількість подорожуючих у світі до 2020
року зросте до 1,6 млрд осіб на рік, що означає
збільшення туристичних прибутків у 2,4 рази порівняно
з 2000 р. У трійку найбільш популярних регіонів увій"
дуть Європа (717 млн туристів), країни Східної Азії та
Тихого океану (397 млн туристів) та Америка (282 млн
туристів).
Одним із найбільш популярних туристичних на"
прямів залишатиметься Китай. Передбачається, що
при щорічному зростанні на 8% кількість туристич"
них прибуттів в Китай досягне до 2020 р. 137,1 млн
осіб. Другим за популярністю туристичним напрямком
стануть США (102,4 млн), далі — Франція (93,3 млн),
Іспанія (71,0 млн), Гонконг (59,3 млн). Щоденні вит"
рати туристів, за винятком коштів на авіаперевезен"
ня, збільшаться до 5 млрд доларів у день. Отже, очі"
кується бурхливий розвиток виїзного туризму. Найб"
ільшими країнами"постачальниками туристичних по"
токів стануть Німеччина, Японія, США, Китай, Вели"
кобританія.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Отже, процес прискореного розвитку туризму є ре"
зультатом науково"технічного прогресу, зростання
пізнавальних та оздоровчих потреб людей і необхідності
в міжнародних ділових контактах. Наявність багатого
історико"культурного і природно"рекреаційного потен"
ціалу дала змогу багатьом країнам, окремі з яких навіть
не належать до високорозвинених, завоювати серйозні
позиції на світовому туристичному ринку.
Для подальшого розвитку туризму у світовій та
національній економіках в умовах глобалізації необ"
хідно формалізувати та удосконалювати моделі та
стратегії туристичної політики країн, нормативно"
правову базу, форми міжнародного співробітницт"
ва згідно глобальних загроз, викликів і тенденцій
суспільства.
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