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БРЕНДИНГ БЕЗПЕЧНОГО ВІДПОЧИНКУ ТА КРИЗА 

МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

(НА ПРИКЛАДІ ГРУЗІЇ) 

 

Міжнародний туризм є невід'ємною складовою сучасного світового 

господарства. Для багатьох країн світу – це суттєва частина експортного 

потенціалу національних економік і господарських комплексів, що може 

становити понад 20 % їх ВВП. Туризм – це третій за величиною експортний 

сектор світової економіки, що в 2019 році становив 7% світової торгівлі. 

Останні роки туристичну сферу вважали рушієм загального економічного 

росту.  

Разом із тим, міжнародний туризм найбільш чутливо реагує на різного 

роду зміни (соціальні, економічні, політичні та ін.), що відбуваються в середині 

країни та у світі в цілому. Цю чутливість яскраво демонструє вплив пандемії 

COVID-19. Тому питання безпечного відпочинку в карантинних умовах та 

пошук шляхів виходу з кризи, зумовленої пандемією, пояснює актуальність 

теми. 

Мета роботи – проаналізувати вплив пандемії COVID-19 на розвиток 

міжнародного туризму та означити шляхи мінімізації її наслідків на прикладі 

Грузії. 

Станом на 20 квітня 2020 року через пандемію 100 % усіх міжнародних 

дестинацій ввели обмеження на в’їзд.  

- 45% повністю або частково закрили свої кордони для туристів,  

- 30% повністю або частково призупинили здійснення міжнародних 

авіарейсів,  

- 18% закривають свої кордони за більш диференційованим принципом, 

забороняючи в’їзд для пасажирів із певних країн походження [2]. 

Безумовно, ці події призвели до того, що на сьогодні туризм є одним із тих 

секторів, які найбільше постраждали у світі від пандемії COVID-19. Причому, 

починаючи з 1950 року, у сфері міжнародного туризму це найгірша криза. Цю 

тезу підтверджує у своєму виступі Генеральний секретар ООН Антоніу 
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Гутерреш: «Насправді, можна сказати, що туризм сам по собі є одним із чудес 

світу. Ось чому так боляче бачити, як пандемія COVID-19 розоряє сектор 

туризму» [3]. На його думку, вкрай важливо відновити сектор туризму, при 

цьому першочерговим завданням для країн є забезпечення безпечного 

відпочинку й відсутності негативного впливу на клімат.  

Згідно з даними Всесвітньої туристичної організації, на початку 2020 року 

спостерігалося скорочення подорожей у 22%, а прибуття в березні впали до 

рівня 57% на всіх ринках. Це означає втрату 67 мільйонів міжнародних туристів 

і близько 80 мільярдів доларів США надходжень. Однак ці показники 

знижувалися кілька разів, що було спричинено високим рівнем невизначеності.  

Серед негативних наслідків впливу пандемії на розвиток міжнародного 

туризму, слід зазначити такі:  

1) різке зниження експортних доходів, які за прогнозами Всесвітньої 

туристичної організації можуть впасти на 910 млрд. доларів - 1,2 трлн. доларів 

у 2020 році. Така тенденція матиме вплив на світову економіку і може 

зменшити світовий ВВП на 1,5% - 2,8%; 

2) втрата робочих місць. У туристичній галузі працює кожна десята 

людина у світі, 54% туристичної робочої сили складають жінки. За прогнозами 

ООН криза галузі може призвести до втрати 50-120 млн робочих місць; 

3) додатковий тиск на збереження культурної спадщини. Туризм є одним із 

ключових елементів збереження природної й культурної спадщини. Наприклад, 

багато об'єктів нематеріальної культурної спадщини, таких як традиційні 

фестивалі, ярмарки, карнавали були припинені або відкладені [2].  

Насьогодні Всесвітня туристична організація опублікувала сценарії, які 

прогнозують зниження кількості міжнародних туристичних прибуттів від 58 % 

до 78 % за рік [3]. Ці відсотки залежать від швидкості поширення вірусу, 

тривалості діючих обмежень на пересування та закриття кордонів. Однак 

визначити перспективи подальшого розвитку подій наразі важко.  

Перед урядами країн постало важливе завдання – мінімізувати економічні 

наслідки пандемії COVID-19, узявши за основу два загальних підходи: перший 

підхід спрямований на забезпечення доступних кредитних ліній для бізнесу, а 

другий – на відтермінування сплати боргових і податкових зобов’язань. 

Такі заходи лягли в основу створення антикризових планів для підтримки 

туристичного сектору. Заслуговує на увагу досвід Грузії, яка стала однією з 

небагатьох країн, що відкрили туристичні напрямки. Тому до грузинських 

традицій та гостинності Грузія додає ще один потужний бренд: бренд 

безпечного відпочинку.  

7 травня 2020 року уряд Грузії презентував посткризовий план підтримки 

туризму. За словами міністерки економіки та сталого розвитку Натели Турнави 

туризм є не тільки важливим сектором економіки Грузії, але і невід'ємною 

частиною її міжнародного іміджу, в якому зайнято 150 000 осіб, і на частку 

якого припадає 11,5% економіки країни [1]. 

За рішенням уряду, підтримкою згідно з посткризовим планом 

скористаються готельні мережі, заклади харчування, а також туристичні 

компанії та гіди. 
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Основні положення цього плану можна окреслити у таких тезах: 

- туристичні фірми, готельні мережі та заклади харчування повністю 

звільняються від податку на майно; у той же час подохідний податок 

відтерміновується до кінця 2020 року; частина закладів розміщення отримає 

субсидії;  

- передбачається субсидування суми участі в туристичних виставках; 

- державна допомага готельним мережам та закладам харчування у 

впровадженні стандартів безпеки Всесвітньої туристичної організації 

(UNWTO); 

- передбачається запуск програми перепідготовки гідів. 

До того ж туризм став першим з точки зору «невідкладної державної 

підтримки» і посткризового відкриття. 

8 липня 2020 року Грузія відкрила кордони для п'яти європейських країн: 

Німеччини, Франції, Естонії, Литви, Латвії. З того часу перелік країн 

збільшувався та змінювалися умови в'їзду до країни. Однак, це не вплинуло на 

очікуваний туристичний потік. 

Для відновлення туристичної галузі Національна адміністрація туризму 

Грузії запропонувала громадянам 95 країн світу нову інноваційну програму 

дистанційної роботи «Працюй з Грузії» [4]. В період глобальної пандемії все 

більше транснаціональних корпорацій і глобальних компаній перейшли на 

дистанційну роботу, коли місцезнаходження співробітника не має значення і не 

заважає виконувати свої обов'язки. Йдеться про три категорії працівників: 

самозайняті, штатні співробітники і підприємці, які мають надати відомості про 

те, що їхні фінансові можливості дозволяють під час перебування в Грузії 

сплачувати податки. Такі іноземці зможуть проживати в країні без оформлення 

дозволу на проживання щонайменше 180 днів. Уряд при цьому готовий 

забезпечити іноземним гостям безпечні та комфортні умови перебування в 

Грузії.  

Завдяки цьому проєкту Грузія має можливість стати унікальним 

туристичним напрямком у всьому світі.  

Символічним для формування бренду безпечного відпочинку Грузії є 

проведення на її території 112-го засідання Виконавчої ради Всесвітньої 

туристичної організації 16-17 вересня 2020 року. Вперше засідання відбулося за 

межами Іспанії. Організація продовжує ретельно відстежувати вплив пандемії 

COVID-19 на міжнародний туризм, а також надавати підтримку державам-

членам і сектору в цілому в їх зусиллях щодо поліпшення їх систем збору 

нформації про туризм, подолання наслідків пандемії. 

Таким чином, міжнародний туризм виявився найбільш вразливим сектором 

економіки, який зазнав негативного впливу пандемії COVID-19. Нові умови 

ставлять перед урядами країн необхідність формування бренду безпечного 

відпочинку. Грузія змогла набути статусу «зеленої країни» і на сьогодні є 

однією із найбільш безпечних країн на світовій арені, що дає можливість у 

посткризовий період почати новий етап економічного розвитку. 
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