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Чар но быль ская зо на ад чу жэн-

ня з укра ін ска га бо ку ўсё больш 

пры цяг вае ама та раў вост рых ад-

чу ван няў з уся го све ту. І ка лі ра ней 

гэ та бы лі адзін ка выя на вед валь ні-

кі, то пас ля вы ха ду се ры я ла «Чар-

но быль» вы твор час ці тэ ле ка на ла 

HBO (па рэй тын гах ён аба гнаў на-

ват «Гуль ню тро наў») Пры пяць ужо 

зу сім не вы гля дае бяз люд ным мес-

цам. У го рад і на ват да рэ ак та раў 

ко ліш няй атам най элект ра стан цыі 

во зяць цэ лыя эк скур сіі. «Ся род 

ах вот ных у асноў ным за меж ні кі. 

Больш за ўсё аме ры кан цаў. На 

дру гім мес цы — гра ма дзя не Вя лі-

ка бры та ніі, за імі — уся ас тат няя 

Еў ро па», — па дзя ліў ся з га зе тай 

Metro эк скур са вод Ан тон Юхі мен-

ка. Па хэш тэ гах #ExclusіonZone, 

#Prіpyat і #ChernobylZone ў са-

цы яль ных сет ках мож на знай сці 

дзя сят кі ты сяч фа та гра фій на вед-

валь ні каў Зо ны. 

Прэ зі дэнт Укра і ны Ула дзі мір 

Зя лен скі на цы ры мо ніі ўво ду ў 

экс плу а та цыю но ва га сар ка фа га 

над раз бу ра ным рэ ак та рам № 4 

ЧА ЭС за явіў пра на мер пе ра тва-

рыць зо ну ад чу жэн ня ў «ту рыс-

тыч ны маг ніт». І не здар ма: Reuters 

па ве дам ляе, што ле тась тут па бы-

ва ла ка ля 70 ты сяч за меж ні каў. 

У маі, ка лі вый шаў «Чар но быль», 

ту рыс таў па боль ша ла амаль на 

трэць у па раў на нні з тым жа пе-

рыя дам мі ну ла га го да. А коль касць 

бра ні ра ван няў на чэр вень, лі пень і 

жні вень вы рас ла ўжо пры клад на на 

40 пра цэн таў. Па звест ках The Sun, 

за меж ні кі ад да юць за эк скур сіі ад 

250 до ла раў. Як і коль кі за раб ля-

юць на «ва ла цу гах» у гла баль ным 

маш та бе?

Аст ра на міч ная су ма
ЗША зай ма юць пер шае мес ца 

ў све це па ўзроў ні да хо даў ад ту-

рыз му. Па гэ тым па каз чы ку кра і-

на лі дзі руе сё мы год за пар па вод-

ле спра ва зда чы Report on World 

Tourіsm Economy Trends, апуб лі-

ка ва най Су свет най фе дэ ра цы-

яй ту рыс тыч ных га ра доў (WTCF 

аб' яд ноў вае на сён няш ні дзень 

128 га ра доў у 62 кра і нах і рэ гі ё нах 

све ту) і Цэнт рам да сле да ван няў 

ту рыз му Ака дэ міі гра мад скіх на вук 

КНР. ЗША, Кі тай, Япо нія, Гер ма нія 

і Вя лі ка бры та нія ста лі га лоў ны мі 

гуль ца мі ін дуст рыі ту рыз му — 

у су куп нас ці яны фар мі ру юць 

47 пра цэн таў су свет на га ВУП па-

да рож жаў. Агуль ныя га да выя да-

хо ды ад ту рыз му ацэнь ва юц ца ў 

аст ра на міч ную су му — на ўзроў ні 

5,6 трыль ё на до ла раў.

Як за ўва жы лі ана лі ты кі WTCF, 

ад па вед ны па каз чык пе ра гнаў па 

тэм пах рос ту су свет ны ВУП. Ся род 

фак та раў, якія спры я лі раз віц цю 

гэ тай ста ноў чай тэн дэн цыі, — па-

ляп шэн не ста ну су свет най эка но-

мі кі, удас ка наль ван не ту рыс тыч-

най інф ра струк ту ры, па ве лі чэн не 

ўкла дан няў кра ін у га лі но вы мар-

ке тынг і ві за выя па слаб лен ні, ад-

зна чыў кі раў нік цэнт ра ту рыс тыч-

ных да сле да ван няў пры Ака дэ міі 

гра мад скіх на вук Кі тая Сун Жуй.

Су свет ная ту рысц кая ар га ні за-

цыя (СТА) апуб лі ка ва ла чар го вы 

рэй тынг кра ін з са май вы со кай на-

вед валь нас цю ле тась. На пер шым 

рад ку, як і ў мі ну лыя га ды, апы-

ну ла ся Фран цыя. У кра і ну за год 

пры еха ла 93,2 міль ё на ту рыс таў. 

У па раў на нні з 2017 го дам пры-

рост тур па то ку склаў 7,3 пра цэн-

ты. На дру гім мес цы — Іс па нія з яе 

82,8 міль ё на ту рыс таў, на трэ-

цім — ЗША, якую на ве да лі 82,2 

міль ё на ча ла век. У топ-10 так са-

ма ўвай шлі: Кі тай (62,9 міль ё на), 

Іта лія (62,1 міль ё на), Тур цыя (45,8 

міль ё на), Мек сі ка (41,4 міль ё на), 

Гер ма нія (38,9 міль ё на), Тай ланд 

(38,3 міль ё на) і Вя лі ка бры та нія 

(35,1 міль ё на). У су свет ным маш-

та бе бяс спрэч ны лі дар — Тад жы-

кі стан, дзе тур па ток ле тась па-

вя лі чыў ся на рэ корд ныя 190 (!) 

пра цэн таў. Так са ма ся род са мых 

хут ка рос лых апы ну лі ся Эк ва дор 

(пры рост склаў 51 пра цэнт), Егі-

пет (36,8), Ту ва лу (35,5) і Уган да 

(31,9).

Агуль ная коль касць ту рыс-

таў у све це ле тась скла ла звыш 

1,4 міль яр да ча ла век (для па раў на-

ння: у 2004-м — 766 міль ё наў) — на 

5,6 пра цэн та больш, чым год та-

му. У цэ лым су свет ны сек тар па-

да рож жаў і ту рыз му за бяс пе чыў 

10,4 пра цэн та су свет на га ВУП (па-

раў наль на з наф тай!). Су свет ны 

са вет па ту рыз ме і па да рож жах 

(WTTC) у сва ім што га до вым дак-

ла дзе ад зна чыў ста ноў чы ўплыў 

ту рыз му на су свет ную эка но мі ку 

і за ня тасць у 185 кра і нах і 25 рэ-

гі ё нах. 

Да сле да ван не па каз вае, што на 

гэ ты сек тар пры па ла 319 міль ё наў 

пра цоў ных мес цаў — 10 пра цэн-

таў ад агуль най за ня тас ці ў 2018 

го дзе. З па да рож жа мі пра ма ці 

ўскос на звя за ныя сот ні ты сяч вя-

лі кіх і ма лень кіх кам па ній, якія за-

бяс печ ва юць ту рыс таў усі мі ві да-

мі транс пар ту, жыл лём (га тэ ля мі, 

гас ці ні ца мі, хос тэ ла мі), ежай (рэ-

ста ра ны, ка фэ, стрыт фу ды), до-

сту пам да вы біт нас цяў і му зе яў, 

су ве нір най пра дук цы яй.

Боль шая част ка вы дат каў па-

да рож ні каў пры па да ла на ры нак 

воль на га ча су, які склаў 78,5 пра-

цэн та ад агуль на га аб' ёму ў па раў-

на нні з 21,5 пра цэн та на вы дат кі 

біз не су. На сек тар пры хо дзі ла ся 

6,5 пра цэн та ад агуль на га аб' ёму 

су свет на га экс пар ту і 27,2 пра цэн-

та ад экс пар ту па слуг. Унут ра ны 

ту рызм склаў 71,2 пра цэн та ўсіх 

вы дат каў ін дуст рыі ў 2018 го дзе 

і пра дэ ман стра ваў са мы моц ны 

рост у кра і нах, якія раз ві ва юц ца. 

Пра цяг ва юц ца па ве лі чэн не до лі 

прад стаў ні коў ся рэд ня га кла са і 

ўстой лі вы рост гла баль ных спа-

жы вец кіх вы дат каў, што зноў да-

зво лі ла сек та ру па да рож жаў і ту-

рыз му рас ці з вя лі кай хут ка сцю. 

Ін тэн сіў ная кан ку рэн цыя па між 

авія кам па ні я мі пры во дзіць да цэ-

на вай вай ны, якая на ру ку па да-

рож ні кам, бо квіт кі ро бяц ца тан-

ней шыя, а па лё ты на ват на да лё кія 

ад лег лас ці — да ступ ныя.

Да брац ца 
да Мік ра не зіі

Еў ро па па-ра ней ша му за ста-

ец ца ад ным з са мых па пу ляр ных 

ту рыс тыч ных на прам каў у све це. 

На яе до лю пры па дае звыш па ло-

вы ўсіх да хо даў ад ту рыз му.

У 1989—1997 га дах коль касць 

ту рыс таў, якія пры бы лі ў Ста ры 

Свет, па вя лі чы ла ся да 350 міль ё наў 

ча ла век, а гра шо выя па ступ лен ні 

ад між на род на га ту рыз му ўзрас лі 

ў два ра зы. Ад нак до ля Еў ро пы ў 

су свет ным ту рыз ме па сту по ва па-

дае. Да сле да ван ні на цы я наль най 

пры на леж нас ці лю дзей, якія ванд-

ру юць па кан ты нен це, па каз ва юць, 

што 90 пра цэн таў еў ра пей скіх ту-

рыс таў — гэ та жы ха ры са міх кра ін 

Ста ро га Све ту. Нем цы скла да юць 

19 пра цэн таў ад агуль най коль-

кас ці па да рож ні каў, бры тан цы — 

10, фран цу зы — 7, дат ча не — 

6 пра цэн таў. 

Ту рыс тыч ныя па то кі ў асноў ным 

на кі ра ва ны ў цэнт ры ад па чын ку 

За ход няй і Паўд нё вай Еў ро пы 

(Фран цыя, Іс па нія, Іта лія). Та кая 

кан цэнт ра цыя — вы нік звыч кі 

да лет ня га пляж на га ад па чын ку. 

Вя лі ка бры та нія вя до мая аду ка-

цый ным ту рыз мам, а Паў ноч ная 

Еў ро па (Скан ды на вія і Ір лан дыя) 

спе цы я лі зу юц ца на эка ла гіч ных 

марш ру тах.

Азі яц ка-Ці ха акі ян скі рэ гі ён зна-

хо дзіц ца на дру гім мес цы ў све-

це па ўзроў ні раз віц ця ту рыз му, 

тут ад па вед ны сек тар ін тэн сіў на 

раз ві ва ец ца. Ма са вае на вед ван-

не ад па чы валь ні ка мі гэ тых мяс цін 

па ча ло ся ў 80-х га дах XX ста год-

дзя. Асноў ныя гуль цы — гэ та ін-

дуст рыяль ныя кра і ны — ак тыў ныя 

экс пар цё ры та ва раў: Ма лай зія, 

Сін га пур, Паўд нё вая Ка рэя, Тай-

ланд, Ін да не зія, Ін дыя, Па кі стан, 

Тай вань. Азі яц ка-Ці ха акі ян скі рэ-

гі ён пры цяг вае ту рыс таў сва ёй 

уні каль най пры ро дай, а но выя 

ін дуст ры яль ныя кра і ны — біз-

нес-ту ра мі. За баў ляль ны ту рызм 

раз ві ты ў Япо ніі, Паўд нё вай Ка рэі 

і на Тай ва ні. Япон ская ін дуст рыя 

ад па чын ку зай мае дру гое мес ца 

ў све це пас ля ЗША. 

Доб ра раз ві ты ту рызм у Аў стра-

ліі і Но вай Зе лан дыі, у Ме ла не зіі і 

Мік ра не зіі. Ад па чы нак на аст ра вах 

Ці ха га акі я на вый грае дзя ку ю чы 

ад нос най бліз ка сці аў стра лій ска га 

рын ку і мае доб ры імідж у Еў ро-

пе. У Азі яц ка-Ці ха акі ян скім рэ гі ё не 

ся рэд нія вы дат кі ад на го ту рыс та 

пе ра вы ша юць ся рэд не су свет ны 

ўзро вень, хоць у не ка то рых краі-

нах, та кіх, на прык лад, як Ман го-

лія, тра ты ад па чы валь ні каў да во лі 

не вы со кія.

Аме ры ка з'яў ля ец ца трэ цім у 

све це гла баль ным рэ гі ё нам па коль-

кас ці за меж ных ту рыс таў. Па ло ва 

між на род ных пры быц цяў у рэ гі ён 

пры па дае на ЗША і Ка на ду, пры-

чым еў ра пей цы зай ма юць ся род 

ту рыс таў пер шае мес ца. Гэ тыя краі-

ны — ве лі зар ны ўнут ра ны ту рыс-

тыч ны ры нак і вы со ка раз ві тая інф-

ра струк ту ра з шы ро кай гас ці ніч най 

сет кай і транс парт най ін дуст ры яй. 

Да стат ко ва ска заць, што ча ты ры 

з дзе ся ці са мых па пу ляр ных му зе-

яў све ту зна хо дзяц ца на тэ ры то рыі 

ЗША. Га вор ка ідзе пра му зей Мет-

ра па лі тэн у Нью-Ёр ку, му зей Ге ці 

ў Лос-Ан джэ ле се, му зей Ін сты ту та 

мас тац тваў у Чы ка га і Ва шынг тон-

скую На цы я наль ную га ле рэю.

Дру гое мес ца зай ма юць Ка-

рыб скія аст ра вы, якія пры ма юць 

больш чым 12 міль ё наў ту рыс таў 

што год, у той час як у Паўд нё вай 

Аме ры цы ту рыс тыч ныя па то кі ад-

нос на сла быя. Асноў ныя ві ды ад-

па чын ку — пляж ны, спар тыў ны, 

эк скур сій ны, так са ма ак тыў на раз-

ві ва ец ца біз нес-ту рызм. Да хо ды 

гэ та га сек та ра да ся га юць 10—20 

пра цэн таў агуль ных па ступ лен няў 

ад экс пар ту. Та кі вы со кі ўзро вень 

з'яў ля ец ца вы ні кам кан ку рэн та-

здоль нас ці рэ гі ё на і спе цы я лі за-

цыі не ка то рых ра ё наў на пры ёме 

гас цей.

Ру ха вік для Аф ры кі
Ту рызм ста но віц ца най важ ней-

шым ру ха ві ком эка на міч на га раз-

віц ця аф ры кан ска га кан ты нен та. 

Па вод ле звес так WTTC, тут дзя-

ку ю чы гэ тай ін дуст рыі ў блі жэй-

шыя дзе сяць га доў бу дзе ство ра на 

32,9 міль ё на ра бо чых мес цаў. 

Усе дзяр жа вы Чор на га кан-

ты нен та змо гуць атры маць эка-

на міч ныя вы га ды ад ту рыз му. 

На прык лад, у 2018 го дзе ту рыс-

ты вы дат ка ва лі ў Аф ры цы ка ля 

$58,5 млрд (70 пра цэн таў у сек та ры 

ту рыз му і ад па чын ку, а ас тат няе —

 у сфе ры дзе ла во га ту рыз му). 

Ле тась агуль ныя вы дат кі скла лі 

амаль 10 пра цэн таў ва лют ных па-

ступ лен няў на кан ты нент. Гэ тая 

ста ноў чая тэн дэн цыя, у сваю чар-

гу, спры я ла ства рэн ню но вых ра-

бо чых мес цаў. Рост між на род на га 

ту рыз му ў Аф ры цы стрым лі ваў ся 

вы со кі мі цэ на мі мяс цо ва га турп-

ра дук ту. Ад нак рэ гі ён свое ча со ва 

пе ра клю чыў ся на не да ра гі ма са-

вы, пе ра важ на пляж ны ту рызм, 

асаб лі ва на поў на чы кан ты нен та 

на ўзбя рэж жы Між зем на га мо ра.

Са мым буй ным рын кам для 

кра ін рэ гі ё на з'яў ля юц ца са мі аф-

ры кан скія кра і ны, якія да юць да 

па ло вы ўсіх ту рыс таў. На кан ты-

нен це так са ма шмат па да рож ні каў 

з Фран цыі, Гер ма ніі і Вя лі ка бры-

та ніі. Гэ та тлу ма чыц ца тым, што 

не так даў но еўрапейскія кра і ны 

бы лі мет ра по лі я мі аф ры кан скіх 

ка ло ній.

Най больш па пу ляр ныя мес цы 

ад па чын ку ту рыс таў раз ме шча ны 

на поў на чы: Ту ніс, Егі пет, Ма ро ка, 

а так са ма на ўсхо дзе: Ке нія, Тан-

за нія, Сей шэль скія аст ра вы, Маў-

ры кій, Зім баб вэ. Не ка то рыя з іх 

спе цы я лі зу юц ца на эліт ным пляж-

ным ту рыз ме і раз ві ва юць вы са-

как лас ную гас ці ніч ную ін дуст рыю, 

атрым лі ва ю чы з кож на га ад па чы-

валь ні ка да 900 до ла раў.

Па пу ляр ным ту рысц кім цэнт рам 

з'яў ля ец ца Паўд нё ва а фры кан ская 

рэс пуб лі ка, якая ўзна чаль вае спіс 

кра ін кан ты нен та па між на род ным 

пры быц ці і ад па вед ных па ступ лен-

нях ад пры ёму за меж ні каў. ПАР 

мае раз ві тую транс парт ную і гас-

ці ніч ную інф ра струк ту ру, а так-

са ма ста но віц ца мод най кра і най 

для па да рож ні каў. Ад нак Аф ры ка 

ў цэ лым ад стае ў між на род ным 

ту рыз ме, та му што мно гія кра і ны 

рэ гі ё на эка на міч на не раз ві тыя і не 

ма юць па лі тыч най ста біль нас ці. У 

мно гіх част ках кан ты нен та да сюль 

пра цяг ва юц ца ва ен ныя кан флік ты, 

эпі дэ міі.

Банг кок і Пры пяць
Што да ты чыц ца пры ваб нас-

ці для за меж ні каў у су свет ным 

маш та бе асоб ных га ра доў, то тут 

бяс спрэч ны лі дар — Банг кок, які 

ле тась на ве да ла амаль 22 міль ё ны 

ту рыс таў. Дру гое мес ца ў су свет-

ным топ-10 за няў Лон дан з 20,4 

міль ё на гас цей. Па рыж пры ня ў ка-

ля 18 міль ё наў...

Ва ўкра ін скай Пры пя ці свае 

пры хіль ні кі. У 2002 го дзе спе цы-

яль ная ка мі сія ААН вы пус ці ла дак-

лад, які пры зна ваў вя лі кую част ку 

тэ ры то рыі ва кол ЧА ЭС бяс печ най 

як мі ні мум для ка рот ка ча со вых 

на вед ван няў. Ту рыс ты з'я ві лі ся 

прак тыч на ад ра зу ж. У 2004-м іх 

на лі чы лі ўся го 870 ча ла век, праз 

два га ды — пяць ты сяч, а сё ле-

та Укра і на праг на зуе 125 ты сяч 

на вед валь ні каў зо ны ад чу жэн ня. 

Та кі ста біль ны і ўраж лі вы рост 

тур па то ку тлу ма чыц ца зу сім не 

зні жэн нем не бяс пе кі ра дые ак тыў-

на га за ра жэн ня і ўжо дак лад на 

не ста ран ня мі ўкра ін ска га ўра да. 

Па пу ля ры за ва ла гэ тае мес ца ма-

са вая куль ту ра. Спа чат ку, у 2007 

го дзе, Пры пяць ста ла ле ген дай 

ся род ама та раў пост апа ка ліп тыч-

на га фальк ло ру, дзя ку ю чы кам-

п'ю тар най гуль ні «S. T. A. L. K. E. R. 

Це ні Чар но бы ля» (рас пра ца ва най, 

да рэ чы, укра ін скай сту ды яй). Шу-

тар ра зы шоў ся на паў та ра міль ё-

на толь кі ле галь ных ко пій па ўсім 

све це. Да вяр шыў спра ву се ры ял 

«Чар но быль».

За хар БУ РАК.

ТРЫЛЬ Ё НЫ НА «ВА ЛА ЦУ ГАХ»ТРЫЛЬ Ё НЫ НА «ВА ЛА ЦУ ГАХ»
Ча му ту рызм стаў са мым хут кім «ка шаль ком»?


