
19

  Світове гоСподарСтво і міжнародні економічні відноСини

УДК 338.48

DOI: https://doi.org/10.32843/bses.47-3

Бондаренко а.Г.
студентка
Запорізький національний університет 
самойленко Ю.с.
аспірантка
Запорізький національний університет

Bondarenko Anastasia
Zaporizhzhia National University
Samoilenko Yuliya
Zaporizhzhia National University

У статті досліджується стан туристичної 
сфери в таких країнах, як Чорногорія та Хор-
ватія, за період 2012–2017 рр., аналізуються 
основні тенденції та проблеми розвитку цієї 
галузі й пропонуються шляхи щодо їх вирі-
шення. Стаття розкриває взаємозв’язок 
між доходами та витратами, а також акту-
альні проблеми, що виникають у цій сфері. 
Проведено дослідження взаємозалежності 
кількості туристів, витрат на туристичну 
галузь та доходів від неї на основі аналізу 
статистичних даних. Розглянуто проблему 
законодавчо не узгоджених рішень, що при-
зводить до помірного розвитку деяких видів 
туризму в Хорватії. Досліджено вплив швид-
кого розвитку орендного бізнесу в Чорногорії 
та приватного сектору з надання готель-
них послуг, що показує нерозгорнуту інфра-
структуру готельного бізнесу. Перераховані 
проблеми є досить важливими для сучасного 
стану туризму та економік досліджуваних 
країн, оскільки ці держави дещо залежні від 
туристичної галузі. Вирішення цих проблеми 
може позитивно вплинути на подальший 
розвиток цієї галузі та економіки у цілому.
ключові слова: готельний бізнес, екоту-
ризм, кількість відвідувачів, надходження від 
туристичної сфери, туристична галузь, 
Хорватія, Чорногорія.

В статье исследуется состояние туристи-
ческой сферы в таких странах, как Черно-

гория и Хорватия, за период 2012–2017 гг., 
Анализируются основные тенденции и про-
блемы развития этой отрасли и предлага-
ются пути их решения. Статья раскрывает 
взаимосвязь между доходами и расходами, 
а также актуальные проблемы, возникаю-
щие в этой сфере. Проведено исследова-
ние взаимозависимости количества тури-
стов, расходов на туристическую отрасль 
и доходов от нее на основе анализа стати-
стических данных. Рассмотрена проблема 
законодательно не согласованных решений, 
что приводит к умеренному развитию неко-
торых видов туризма в Хорватии. Исследу-
ется влияние быстрого развития арендного 
бизнеса в Черногории и частного сектора 
по предоставлению гостиничных услуг, что 
показывает неразвернутую инфраструк-
туру гостиничного бизнеса. Вышеперечис-
ленные проблемы являются достаточно 
важными для современного состояния 
туризма и экономик исследуемых стран, 
поскольку эти государства несколько зави-
сят от туристической отрасли. Решение 
этих проблем может положительно повли-
ять на дальнейшее развитие этой отрасли 
и экономики в целом.
ключевые слова: гостиничный бизнес, 
количество посетителей, поступления 
от туристической сферы, туристическая 
отрасль,  экотуризм, Хорватия, Черногория.

тенденції та осоБливості роЗвитку туриЗму  
в БалканськиХ країнаХ (на Прикладі Хорватії та чорноГорії)

TRENDS AND FEATURES OF TOURISM DEVELOPMENT  
IN THE BALKAN COUNTRIES (CROATIA AND MONTENEGRO)

Постановка проблеми. За останнє десяти-
річчя у Балканському регіоні спостерігається тен-
денція до активного розвитку туристичної галузі 
економіки. Особливістю даного процесу є той 
факт, що така динаміка простежується як у бал-
канських країнах – членах ЄС, так і в країнах, які 
є претендентами на вступ. І тут особливу увагу 
привертають саме Хорватія та Чорногорія, які є 
найуспішнішими представниками регіону у сфері 
розвитку туризму, де щорічно спостерігається 
поступове збільшення потоку туристів.

Така тенденція пояснюється низькими цінами 
на проживання і харчування, широким спектром 
туристичних послуг у цих країнах. Слід відзначити, 
що на відміну від Хорватії Чорногорія не є членом 
ЄС, її приєднання заплановано на 2025 р., проте 
з 2002 р. євро є державною валютою, тому це ство-
рює зручні умови для громадян Європейського 
Союзу подорожувати Балканським регіоном.

Привертає увагу й той факт, що Балканські 
країни приваблюють туристів із пострадянського 
простору, для більшості з яких на першому місті 

The article explores the state of tourism in countries such as Montenegro and Croatia for the period 20122017, observes the main trends and problems 
of the development in this industry and suggests ways to solve them. The article reveals the relationship between income and expenses, as well as the 
current issues that arise in this area. These phenomena are analyzed on the basis of statistics. Regression analysis in MS Excel is used to find out the 
relationship between the number of tourists, spending on the tourism industry and income from it and hypothesis about the impact of the above factors on 
the GDP of the countries.  The problem of legally inconsistent decisions is considered, which leads to a moderate development of some types of tourism 
in Croatia. The impact of the rapid development at the rental business in Montenegro and the private sector of hotel services, shows us the unformed 
infrastructure of the hotel business. tendencies of tourism development of these countries are considered as those which have sufficient influence of this 
sector of economy on GDP formation. The article reflects both the differences between countries, such as the area and the number of tourists visiting 
Montenegro and Croatia each year, and their similarity, which depends on the development of the tourism industry of their economies. These problems are 
quite important for the current level of tourism and the economies of the countries, as these countries are somewhat dependent on the tourism industry. 
The solving these issues can have a positive impact on the further development of this industry and the economy as a whole. The question is raised about 
the impact of Chinese investments, which are actively involved in the development of tourism business in these countries. Thanks to the help of China, 
countries began to improve their transport infrastructure. This could be an impetus for the growth of tourism businesses and economies in Croatia and 
Montenegro. The article outlines the directions that countries need to pay attention to in order to have a steady development of tourist flow and higher 
incomes in the budgets of the countries, and the problems of the tourism industry without solving which countries will not be able to compete with the 
developed countries of Western Europe.
Key words: Croatia, ecotourism, hotel business, Montenegro, number of visitors, revenues from tourism, tourism industry.
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стоїть ціна, а не якість. Ураховуючи цей чинник та 
соціально-культурні особливості регіону, у Хорва-
тії та Чорногорії існує поширене явище надання 
туристичних послуг приватними господарствами, 
ніж спеціалізованими комфортабельними готе-
лями. Втім, це створює проблеми для поповнення 
бюджетів країн та розвитку великих мережевих 
готелів. Така проблема призводить до недоотри-
мання повноцінних інвестицій та незначних вкла-
день у розвиток туристичної інфраструктури.

З огляду на існуючу проблему, постає питання, 
чому уряди обох країн не впроваджують заходи 
щодо вирішення діяльності приватних господарств 
та не приймають до уваги пропозиції інвесторів.

Відтермінування вирішення таких нагальних 
питань може спричинити туристичний колапс уже 
в найближчому майбутньому. Нерозвинена інфра-
структура не приваблює туристів, а, навпаки, зму-
шує їх шукати нові місця для відпочинку. У сучас-
ному світі, якщо країна є залежною від туристичної 
сфери, вона має бути конкурентоспроможною на 
ринку, користуватися попитом та бути туристично 
привабливою. Враховуючи контраверсійність Хор-
ватії та Чорногорії на туристичному ринку Європи, 
тема дослідження є актуальною.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Незважаючи на те що питання розвитку турис-
тичної сфери економіки в Балканських країнах є 
достатньо поширеним серед науковців, ступінь 
досліджуваності окремих країн відрізняється. 
Наприклад, в українській історіографії широкою 
популярністю серед науковців користується саме 
Хорватія. Так, Ю.М. Денисюк, В.М. Матвієнко та 
Н.М. Матвієнко досліджували особливості турис-
тичної сфери у Хорватії та динаміку її відвідувань 
резидентами Європейського Союзу впродовж 
2006–2011 рр., а також перспективи подальшого 
розвитку туристичної сфери країни та інтерес 
держави у цьому процесі [1; 3]. У спільному дослі-
дженні В.М. Матвієнко та І.І. Околович висвітлю-
ють питання щодо можливостей України розви-
вати туристичну галузь на прикладі Хорватії [2].

Якщо говорити про Чорногорію, то слід заува-
жити, що ця невелика балканська країна ще не 
здобула такої подібної до Хорватії популярності 
серед українських дослідників, проте її туристичний 
складник національної економіки є не менш цікавим 
для дослідження. Серед науковців, що займалися 
туристичним кліматом Чорногорії, варто виділити 
В.І. Григор’єву та І.Г. Хальчевську [4]. У їхніх дослід-
женнях проаналізовано розвиток сфери послуг та 
стан інвестиційного клімату в Чорногорії, який уже 
протягом тривалого часу є привабливим для іно-
земних інвесторів. Відмінність наукового інтересу 
до Хорватії і Чорногорії, ймовірно, зумовлюється 
тим, що Хорватія є членом ЄС, а Чорногорія – ні.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження та порівняльний аналіз взаємозалежності 

щорічного потоку туристів, витрат на туристичну 
галузь та доходів від неї в Хорватії та Чорногорії 
за допомогою регресійного аналізу.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Глобалізаційні процеси, що розкривають можливості 
для споживачів туристичних послуг, призводять до 
розширення спектру цих послуг та збільшення на 
них попиту. На Балканах спостерігається така тен-
денція щорічного зростання кількості туристів, тому 
економіки країн, які намагаються надавати спожи-
вачам якісний та конкурентоспроможний відпочи-
нок, стають усе більше залежними від туристичної 
сфери. Одними з таких країн є Хорватія та Чорного-
рія, де туризм у складі ВВП перевищує 10%, а саме 
в Хорватії – 15%, у Чорногорії – близько 11% [12].

Хорватія – держава, що розташована на заході 
Балканського півострова. Адріатичне узбережжя 
країни й острови є популярним напрямком між-
народного туризму. Туристичний сезон тут три-
ває з травня до жовтня і користується неабияким 
попитом серед шанувальників водних видів відпо-
чинку та спорту. Туристична індустрія в Хорватії 
достатньо розвинена і становить значну частку 
хорватської економіки. На додаток до пляжів Хор-
ватії у віддалених від моря регіонах країни туристи 
відвідують столицю Хорватії Загреб, місто Вараж-
дін і національний парк Плітвіцькі озера. Сім 
об’єктів у Хорватії включені до списку Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. У країні організовано вісім 
національних та 11 природних парків [11].

Чорногорія є не менш туристично привабли-
вим напрямком для мандрівників. Ця маленька 
гірська країна так само розташована на узбережжі 
Адріатичного моря, на південному заході Балкан-
ського півострова [11]. Незважаючи на той факт, 
що валюта в Чорногорії – євро, відпочивати тут 
набагато дешевше, ніж у Хорватії, що й приваблює 
туристів з усього світу.

Як для внутрішніх мандрівників, так і для турис-
тів з-за кордону Чорногорія пропонує достатньо 
широкий спектр відпочинку та розваг для різних 
вікових груп населення починаючи від дитячих роз-
важальних центрів і закінчуючи нічними клубами. 
Також країна багата на природно-географічні та 
історичні пам’ятки. Чорногорські туристичні фірми 
пропонують жителям та гостям країни відвідати такі 
визначні місця, як монастир Острог, Боко-Котор-
ська бухта з її «блакитними гротами», оглядовий 
майданчик Котора і Старе місто, Скадарське озеро 
і каньйон річки Тара, пляж Яз і Велика Плажа [11].

Розглядаючи туристичний потік у Хорватії, заува-
жимо, що кожного року її відвідують понад 10 млн. 
осіб, і їхня кількість постійно зростає. Так, за період 
2012–2017 рр. відвідування цієї країни збільшилося 
на 50,4%. Цікавим є факт, що у той самий період 
часу відвідування Чорногорії також зростало і ста-
новило 48,5% від 2012 р. Згідно зі статистикою, від-
соток зростання відрізняється лише на 1,9%, однак 
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це показує збільшення постійного інтересу серед 
мандрівників до Балканських країн (табл. 1) [5; 6].

Таблиця 1
динаміка відвідувань Хорватії  

та чорногорії туристами, 2012–2017 рр.

рік Хорватія чорногорія
млн осіб % млн осіб %

2012 10,369 1,264
2013 10,948 5,6 1,324 4,7
2014 11,623 6,2 1,350 2,0
2015 12,683 9,1 1,560 15,5
2016 13,809 8,9 1,662 6,5
2017 15,593 12,9 1,877 12,9

Джерело: складено авторами на основі [5; 6]

За даними Євростату, у 2017 р. Хорватія набула 
статусу третьої країни в ЄС за популярністю від-
відування туристів – приблизно 81,9 млн. ночей 
проведено туристами в країні [7].

Якщо проаналізувати витрати країн на турис-
тичну галузь, можна помітити однакові тенденції, 
що складалися впродовж періоду 2012–2017 рр., 
а саме деяке зниження витрат у 2014–2015 рр. та 
збільшення їх у наступних роках (табл. 2) [5; 6].

Таблиця 2
динаміка витрат країн та туристичну сферу, 

2012–2017 рр.

рік Хорватія чорногорія
млрд дол. сШA % млрд дол. сШа %

2012 0,962 0,067
2013 0,923 -4,05 0,081 20,8
2014 0,865 -6,3 0,079 -2,5
2015 0,770 -11,0 0,068 -13,9
2016 0,954 23,9 0,091 33,8
2017 1,399 46,6 0,091 0

Джерело: складено авторами на основі [5; 6]

Загалом за період із 2012 по 2017 р. кра-
їни збільшили витрати на туристичну галузь: на 
45,4% – Хорватія та на 35,8% – Чорногорія. Хоча 
витрати зросли, але можна 
спостерігати зв’язок між витра-
тами на туризм та отриманими 
в результаті доходами (рис. 1).

Аналізуючи графік динаміки 
надходжень від туристичної 
галузі, можна стверджувати, 
що за роки, коли витрати на 
туристичну сферу в обох кра-
їнах були зменшені, країни 
почали втрачати свої доходи. 
Саме 2014–2015 рр. є най-
менш доходними у розгля-
нутому періоді. Як наслідок, 
у 2016 р. відбулося зменшення 
кількості міжнародних туристів.

Державні та приватні організації обох країн, які 
надають туристичні послуги, зробили висновки на 
основі результатів їхньої туристичної діяльності 
з 2015 р., що витрати суттєво зросли. Вирішен-
ням цієї проблеми стала зміна державної політики 
в обох країнах щодо економіки туристичної галузі.

Хорватія, маючи набагато більший ВВП та роз-
мір доходів від туристичної діяльності, втратила 
більше від недоотримання доходів із туристичної 
галузі. На противагу цьому частка туристичної 
галузі в Чорногорії зростає більш швидкими тем-
пами, ніж у Хорватії. З 2012 по 2017 р. приріст над-
ходжень у Хорватії становив 24,8%, тоді як у Чор-
ногорії – 28,95%.

Для підтвердження нашої тези щодо залеж-
ності економік Хорватії та Чорногорії проведемо 
в MS Excel регресійний аналіз наведених вище 
даних та додаємо до цього загальне ВВП країн.

Так, ми отримуємо дві моделі:
1. у=38,73–2,61х1+6,4х2+4,3х3 – для Хорватії;
2. у=0,17–1,49х1+11,11х2+5,8х3 – для Чорного-

рії, де у – ВВП, х1 – кількість туристів, х2 – витрати 
на туристичну сферу, х3 – доходи від цієї сфери.

Відповідно до результатів регресійного ана-
лізу, можна стверджувати, що за зменшення кіль-
кості туристів витрати на туризм збільшуються, 
а доходи – зменшуються. Отже, така тенденція 
негативно вплинула на ВВП обох країн, що під-
тверджує наше твердження про залежність еконо-
мік Хорватії та Чорногорії від туристичної галузі.

Аналізуючи економічний аспект розвитку 
туризму в Хорватії та Чорногорії, неможливо оми-
нути й політичний компонент, що зумовлений поя-
вою в регіоні привабливих інвестиційних проєктів 
КНР. Через торгову війну США та Китаю остан-
ньому потрібно знаходити ринки збуту товарів, 
щоб не втрачати доходи [9].

Так, китайська компанія, яка займається будів-
ництвом доріг та мостів, виграла тендер на проєкт 
будівництва моста Пелешац у Хорватії. Цей проєкт 
є доволі стратегічним для Хорватії, оскільки після 
завершення будівництва міст з’єднуватиме північ 
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Хорватія Чорногорія
рис. 1. динаміка надходжень від туристичної галузі, млрд. дол. сШа

Джерело: складено авторами на основі [5; 6]
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та південь країни. А це, своєю чергою, є новим 
поштовхом для розвитку транспортних, торгових 
та інших шляхів країни та інфраструктури у цілому.

Інвестиційні інтереси КНР не оминають і Чор-
ногорію. У 2014 р. Китай надав кредит чорногор-
ському уряду для створення можливості побуду-
вати нову автомагістраль Подгориця довжиною 
165 км. Ця автомагістраль призначалася для спо-
лучення порту Бар на Адріатичному узбережжі 
Чорногорії із Сербією, яка не має виходу до моря. 
Нова економічно вигідна перспектива була дуже 
приваблива для Чорногорії.

Отже, маємо тенденцію впливу КНР на еконо-
міку та туристичну сферу цих країн. Можна ска-
зати, що вплив на розвиток економік не є одно-
значним, але ці та інші інвестиційні проєкти Китаю 
мають позитивні особливості в збільшенні турис-
тичних потоків. Так кількість китайських туристів, 
що відвідали Хорватію у 2018 р., збільшилася на 
60% порівняно з 2017 р.

Окрім туристичних інтересів, Китай бачить 
у Балканах можливість транзитних шляхів до 
Західної Європи для розширення ринків збуту 
своїх товарів. Утім, Хорватія та Чорногорія за 
допомогою цих інвестицій можуть вирішити проб-
леми своєї транспортної інфраструктури, яких не 
змогли уникнути через брак коштів у бюджетах 
своїх країн та через це вплинути на якість надання 
туристичних послуг і розвиток бізнесу в цілому [8].

Незважаючи на дуже успішний розвиток турис-
тичної сфери у цих країнах, є певні проблеми роз-
витку цієї галузі.

Передусім звернімо увагу на недосконале зако-
нодавство та неузгодженість дій влади в Хорватії. 
Через неприйняття необхідних рішень щодо вико-
ристання природних ресурсів туристична галузь 
не може повністю залучити достатньо інвести-
цій для розвитку туризму у центральних регіонах 
країни, які мають багаті природні ресурси, але не 
мають законодавчо прозорих рішень щодо їх вико-
ристання. Це створює проблеми в розвитку екоту-
ризму, який нині швидко розвивається.

Іншою проблемою туризму Хорватії можна вва-
жати недостатню готельну інфраструктуру країни. 
Більшість туристів надає перевагу проживанню 
у приватному секторі, а не в готелях. Це зменшує 
дохід готелів та не дає змоги ефективно вкладати 
кошти в розвиток цієї інфраструктури.

Із такою самою проблемою стикається й Чор-
ногорія. А також хаотична розбудова приватних 
будинків задля створення бізнесу по оренді їх 
туристами призводить до втрати країною статусу 
з якісним туристичним сервісом порівняно з краї-
нами Західної Європи [10].

На нашу думку, ефективними методами щодо 
вирішення вищезазначених проблем є:

- розгляд законодавчих актів щодо обмежень 
розвитку екотуризму, узгодження щодо прийня-

тих рішень та запровадження нових законодавчих 
актів, що врегулюють подальший розвиток цього 
виду туризму з найменшими втратами;

- запровадження на законодавчому рівні обме-
жень на надмірну розбудову орендного бізнесу 
для їх контролю, що спричинить позитивний вплив 
на якісний розвиток готельної інфраструктури;

- підвищення якості готельних послуг та сер-
вісу, що може бути поштовхом для туристів виби-
рати саме готель, аніж орендовані приміщення та 
приватний сектор.

висновки з проведеного дослідження. 
Отже, з проведеного дослідження можна зробити 
такі висновки.

По-перше, за розглянутий період 2012–2017 рр. 
туристична галузь у Хорватії та Чорногорії розви-
валася доволі великим темпами, тільки в 2014–
2015 рр. був спад у доходах до бюджету.

По-друге, можна стверджувати, що між кількістю 
туристів, доходами та витратами на туристичну 
сферу є стійкий зв’язок, що говорить про певну 
залежність розвитку економік країн від туризму.

По-третє, за допомогою інвестицій із КНР кра-
їни матимуть більш конкурентну інфраструктуру, 
що даватиме їм ще більше прибутків та стимулю-
ватиме подальший розвиток економіки.

По-четверте, існує низка проблем, що сповіль-
нюють розвиток туристичної інфраструктури, але 
є й шляхи щодо їх вирішення.

У цілому потрібно відзначити, що цим країнам 
необхідно звернути увагу на вищевказані проб-
леми, щоб у сучасних умовах конкуренції та гло-
балізації швидко розвивати туристичну галузь та 
запроваджувати новітні підходи до відпочинку й не 
втратити привабливість для різних груп туристів.

Отже, Чорногорія і Хорватія можуть підтриму-
вати належний розвиток туризму протягом кален-
дарного року, розвиваючи екотуризм, екстремаль-
ний туризм, історичний та екскурсійний. Також 
раціональним рішенням є надання переваги розви-
тку гірськолижному напряму з урахуванням попиту 
на цей вид відпочинку в останні роки. Для цього 
урядам як Хорватії, так і Чорногорії необхідно про-
водити активну політику популяризації даних видів 
відпочинку, запроваджувати державні програми 
розвитку та активно залучати зарубіжні інвестиції.
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