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ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ВПЛИВУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ РЕГІОНУ: 
МУЛЬТИПЛІКАТИВНИЙ ЕФЕКТ

У роботі доведено, що сфера туризму формується та розвивається на відповідній території під 
впливом різноманітних чинників, які відтворюються саме на цьому просторі. Однак і саму сферу 
туризму подано як чинник, що впливає та змінює соціально-економічний розвиток регіону. Теоретико-
методологічною платформою дослідження постали теорія мультиплікаторів та основи матема-
тичного моделювання.  Скрізь призму статистичного підходу туристичний мультиплікатор розгля-
дається як вимір економічних вигод від туризму в частині впливу на валовий внутрішній продукт 
(ВВП) через туристичні витрати. Використовуючи основи теорії економічного аналізу англійського 
економіста Дж. Кейнса, розроблено математичну модель туристичного диференційованого мульти-
плікатора за принципом мультиплікації туристичних витрат. 

Ключові слова: туристичний продукт, мультиплікатор, соціальні процеси, валовий регіональний 
продукт, математичне моделювання, чинники, розвиток.

Постановка проблеми. Мультиплікативні ефекти 
відіграють значну роль у розвитку економіки будь-якої 
сучасної країни. Ця роль може бути як позитивною, так 
і негативною. Дія мультиплікатора  автономних витрат 
може привести до значного  економічному  зростання 
регіону.  Успішний розвиток туризму пов'язаний з його 
значенням для регіону, який визначається як прямим, 
так і непрямим впливом на економіку. Прямий вплив 
туризму з тим або іншим ступенем достовірності вра-
ховується в діючих національних рахунках. Непрямий 
вплив туризму на національну економіку поки не вра-
ховується, хоча актуальність такого обліку є безсум-
нівною. Туристична індустрія розширює свій вплив 

на економіку регіону через підвищення доступності 
та досяжності туристичних об’єктів (розвиток тран-
спортної інфраструктури, комунікаційно-інформа-
ційних технологій,  формування розгалужених мереж 
індустрії гостинності, оптової та роздрібної торгівлі 
тощо) [1]. Характерною рисою індустрії регіонального 
туризму є мультиплікативний економічний ефект, який 
проявляється через  позитивну динаміку економічних 
показників суб’єктів діяльності, залучених у бізнес-
процес створення і реалізації комплексного туристич-
ного продукту.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Уперше терміни «мультиплікатор» і «мультипліка-
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тивний ефект» з’явилися в роботах Дж. Кейнса [3] у 
30-х роках минулого століття. В подальшому осно-
вні аспекти теорії мультиплікаторів розвивали еко-
номісти Р. Кан [2], Дж. Кларк, Р. Харрод, Дж. Хікс, 
К. Віксель, М. Туган-Барановський, А. Шпітгоф, 
Е. Хансен, П. Самуельсон [4], А. Пігу. Міжгалузеві 
зв’язки та управління відтворювальними процесами 
в економіці та аналіз мультиплікативного ефекту 
розглядалися економістами: Ф. Кене, К. Маркс, 
Ф. Рікардо, В. Джон, О. Домар, П. Кругман. Підво-
дячи під спільний знаменник результати економічних 
досліджень вчених-економістів, можна сказати, що 
мультиплікативний ефект – це сукупний результат, 
який виникає в економічній системі за рахунок зміни 
одного з її елементів. Розмір впливу на сам елемент 
приймається за прямий ефект, а співвідношення між 
розміром прямого і мультиплікативного ефекту нази-
вається мультиплікатором.

Незважаючи на наявність методологічної бази, 
частково розробленими вченими та дослідниками 
залишається питання визначення економічного внеску 
туризму у регіональну економіку з урахуванням його 
прямого та непрямого впливу на соціальну та еконо-
мічну сфери регіонів. Дана проблема на регіональ-
ному рівні поки не ставилася, у вітчизняній літературі 
практично не достатньо висвітлюється. З цього постає 
основне завдання розгляд розробок, що відносяться 
до створення моделі туристичного мультиплікатора 
та аналізу теоретичних аспектів створення концепції 
туристичного мультиплікатора.

Формулювання цілей статті. На теоретико-мето-
дологічній платформі  теорії мультиплікаторів та на 
основі математичного моделювання розробити мето-
дологію оцінювання впливу соціальних процесів інду-
стрії регіонального туризму.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасна економічна теорія на основі мультиплікатив-
ного ефекту туризму дозволяє створити практичний 
інструмент такого обліку у вигляді туристичного муль-
типлікатора.

Туристичний мультиплікатор – коефіцієнт непря-
мого впливу туризму на економіку і соціальну в сферу 
даної галузі на регіональному або державному рівні. 
Мультиплікативний ефект в туризмі проявляється най-
більш суттєво, і це пов’язано зі специфікою галузі, а 
також наявністю феномена «невидимого експорту». 
Непрямий вплив туризму на економіку залежить не 
тільки від витрат туристів в місці їх перебування, а й 
від схильності до накопичення (заощадження) насе-
лення і підприємств, що беруть участь в даному циклі.

Звідси, чим вища схильність до накопичення (зао-
щадження), тим нижча величина мультиплікативного 
ефекту. Для конкретного регіону туристичний мульти-
плікатор – «це коефіцієнт, що відображає збільшення 
доходів регіону в залежності від витрат туристів» 
[5, с. 62]. 

Для підвищення мультиплікативного ефекту від 
туризму потрібні:

– розвинена індустрія туризму і інфраструктура 
регіону;

– наявність багатих туристичних екологічно чис-
тих ресурсів;

– розвинена економіка регіону і його споживча 
сфера;

– високий туристичний імідж регіону;
– наявність імпортозамінних товарів і послуг;
– активний в'їзд і виїзд туристів в регіони.
Основним показником мультиплікативного ефекту 

є витрати туристів, тому політика регіону повинна 
бути спрямована на максимальне стимулювання таких 
витрат. Це перше завдання максимізації мультипліка-
тивного ефекту.

Друге завдання – зниження рівня накопичень (зао-
щаджень). Відсутність чіткої методики оцінки непря-
мого впливу туризму не дає об'єктивної оцінки його 
ролі.

Деякі вчені підкреслюють недоцільність обліку 
непрямого впливу туризму через: негативне турис-
тичне сальдо в платіжному балансі держави (нульовий 
мультиплікативний ефект); складнощі такої оцінки; 
відсутності даного критерію в системі обліку і звіт-
ності та системі національних рахунків [6].

Наведені аргументи досить вагомі, однак вони не 
переконливі. Так, твердження про «нульовий» муль-
типлікативний ефект, при негативному туристичному 
сальдо, не має під собою підстав, бо цей вплив, при-
сутній як в прямому, так і в зворотному напрямках.  
При цьому сальдо враховується тільки в експортно-
імпортних операціях, а значить, зачіпає тільки турис-
тичний оборот по в’їзду-виїзду і не впливає на струк-
туру внутрішнього туризму; крім того, за останні 
20 років спостерігається позитивна тенденція в струк-
турі в’їзду-виїзду на користь в’їзду.

Дослідники визнають той факт, що вплив мульти-
плікативного ефекту туризму, в порівнянні з впливом 
ефекту інших видів діяльності, найбільш значний, бо 
він є каталізатором розвитку багатьох галузей. На наш 
погляд, поряд з існуючими моделями розрахунку уза-
гальненого мультиплікатора (і на їх базі) слід було б 
розробити методику обліку непрямого впливу туризму 
на ряд складових економіки і соціальної сфери (дифе-
ренційовану модель мультиплікатора) регіону та кра-
їни в цілому [5–8].

Варто було б виділити внесок туризму в: створення 
валового внутрішнього продукту; експортну складову 
платіжного балансу; створення додаткових робочих 
місць; регіональний розвиток; додаткові доходи насе-
лення; супутні галузі економіки (транспорт, зв’язок, 
побутове обслуговування, харчування, індустрію  
розваг).

До складових економіки і соціальної сфери, на які 
побічно впливає туризм, можна віднести також частку 
витрат на туризм в імпорті країни і ін.

Облік непрямого впливу туризму, через узагальне-
ний і диференційований мультиплікатори, можливий 
при попередній розробці:
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– концепції непрямого впливу туризму на еконо-
мічну і соціальну сфери регіону;

– методики обліку витрат туристів;
– методики розрахунку туристичного балансу в 

експортно-імпортних операціях;
– методики обліку накопичень (заощаджень) і 

витоку грошових засобів;
– форм статистичного спостереження за діяль-

ністю туристичних і пов’язаних з туризмом організа-
цій;

– проектів нормативно-правових актів щодо вне-
сення змін і доповнень до діючої системи обліку і звіт-
ності, систему національних рахунків, бюджетну сис-
тему;

– прийняття та введення в дію даних нормативно-
правових актів у встановленому порядку.

Згідно статистичного підходу туристичний мульти-
плікатор розглядається як вимір економічних вигод від 
туризму в частині впливу на валовий внутрішній про-
дукт (ВВП) через туристичні витрати.

Використовуючи основи теорії економічного ана-
лізу англійського економіста Дж. Кейнса [9], матема-
тичну модель туристичного диференційованого муль-
типлікатора можна подати, так:
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де I – категорія  (види) туризму, I = 1, 2, 3,..., m;
i – вид підприємства, для якого розраховується 

туристичний мультиплікатор, i = 1, 2, 3,..., n;
Q(I) – частка витрат, туристами I-го виду, в загаль-

них витратах;
R(I, i) – частка витрат, туристами I-го виду, через 

підприємства i-го виду;
Vi – прямі та непрямі доходи, генеруючи одиницею 

витрат, здійснюючі підприємствами i-го виду; 
Рmах – маржинальна (гранична) схильність до 

потреби;
X(i) – частка витрат місцевих жителів, здійснюючих 

в рамках підприємств i-го виду, в загальних споживчих 
витратах; 

Z(i) – частка X(i) віднесених до конкретного регіону 
країни;

V(i) – частка від Vi .
Наведена модель побудована за принципом мульти-

плікації туристичних витрат.
Первинні витрати туристів реалізуються на підпри-

ємствах індустрії туризму (розміщення, харчування, 
транспортного обслуговування, екскурсій тощо.). 
Отримані доходи цими підприємствами витрачаються 
на: реконструкцію та розвиток (інвестиційні проекти); 
формування додаткового фонду оплати праці; ство-
рення нових робочих місць; оплату товарного імпорту 
(включаючи напої) для задоволення потреб туристів; 
накопичення резервних фондів; оплату туристичних 
послуг за межами свого регіону; оплату місцевих това-
рів і послуг та ін.

Всі перевірені витрати підприємства можна поді-
лити на дві групи: витрати, які реалізуються в межах 
даного регіону, що генерують його економіку; витрати, 
що випадають з економічного обороту.

Перша група витрат підприємств індустрії туризму 
трансформується у вигляді додаткових доходів міс-
цевих жителів і інших підприємств регіону. У свою 
чергу додаткові доходи громадян і підприємств знову 
трансформуються у вигляді витрат і накопичень  
(заощаджень).

Число оборотів генерується в частині витрат, що 
залежить від числа випадінь з обороту (накопичення, 
заощадження, оплата товарного імпорту, вивезення 
валюти за межі країни і ін.) та швидкості обігу.

При оцінці величини туристичного мультипліка-
тора з урахуванням доцільно розглядати такі статті 
туристичних витрат: розміщення; харчування (вклю-
чаючи напої); транспортне обслуговування; розваги; 
рекреаційна, культурна та спортивна діяльність; 
покупки; ділові послуги.

В основі оцінки впливу туризму на економіку кра-
їни повинна лежати відповідна облікова політика, коли 
національні рахунки дозволяють оперативно розрахо-
вувати величину туристичного мультиплікатора.

Оцінка окремих складових туристичного мульти-
плікатора повинна базуватися на чіткій методологічній 
основі та наявності відповідного програмного забез-
печення. При цьому в кожній складовій туристичного 
мультиплікатора повинен враховуватися – вклад у відпо-
відний сектор економіки і соціальної політики держави.

Так, в мультиплікаторі виробництва (коефіцієнті 
непрямого впливу туризму на сферу виробництва і 
випуск продукції) повинен достовірно враховуватися, 
обсяг додаткового випуску продукції, що генерується 
видатками туристів в конкретному регіоні. За допо-
могою формули (1) і на підставі принципу рівноваги 
«витрати – випуск» можна уявити математичну модель 
такого мультиплікатора в формі матриці зміни обсягів 
виробництва (випуску продукції), обумовленого витра-
тами туристів:

P B I KA T� �� � �� �: ,1                      (2)
де Р – додатковий внесок у виробництво, генерую-

чий витратами туристів; 
В – матриця коефіцієнтів витрат (В = m *n) по 

галузі;
I – матриця ідентичності (I = 1);
К – матриця впливу імпорту на об’єм виробництва;
А – матриця міжгалузевих угод в економіці;
Т – витрати туристів в конкретному регіоні.
Однак наведений принцип побудови мультиплі-

катора базується на припущенні статичності мульти-
плікатора, тобто умови рівноваги та лінійної залеж-
ності функції виробництва і функції споживання.  
На практиці не завжди така залежність є лінійною. Тут 
рушійними факторами можуть виступати інвестиційна 
стратегія на виробництві, інфляційні процеси, ступінь 
розвитку економіки регіону та ін.
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Враховувати такі додаткові фактори можна тільки 
при наявності відповідних методичних розробок, сис-
теми обліку даних факторів і програмного забезпе-
чення розрахунків.

Висновки із цього дослідження і дальші перспек-
тиви в цьому напрямку. Туристична галузь, названа 
феноменом XX ст., прямо і побічно впливає не тільки 
на економіку країни, але і на її соціальну політику, 
культуру, традиції, спосіб життя, здоров’я нації та ін. 
Необхідно відзначити, що існує пряма залежність між 
кількістю споживання туристичного продукту і соці-
альними процесами, які безпосередньо впливають 
на рівень доходів населення, а значить, є можливість 
використання числових методів розрахунку непрямого 
впливу на економіку країни за допомогою мультиплі-
катора.

Таким чином, використання туристичного мультиплі-
катора для оцінки впливу соціальних процесів на інду-
стрію туризму дає можливість визначити рівноважну 
залежність між функціями споживання і доходу, тобто 
процес генерації доходів в різних галузях економіки, за 
рахунок додаткових витрат туристів і екскурсантів.

У свою чергу, дана оцінка дозволяє враховувати фак-
тори соціальних процесів при регіональному плану-
ванні розвитку індустрії туризму та розробці цільових 
програм розвитку туристичної галузі на перспективу. 
Однак для проведення подібних оцінок необхідно, щоб 
моделі туристичного мультиплікатора ґрунтувалися на 
методичних підходах, що базуються на правових нор-
мах, обґрунтованої затребуваності показників непря-
мого обліку в ринковій економіці та єдиної концепції 
сталого розвитку туризму.
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