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Turystyka w obliczu terroryzmu

Streszczenie

Artykuł ma charakter teoretyczny. Jego celem jest zwrócenie uwagi na zagro-
żenie XXI wieku, jakim jest terroryzm w odniesieniu do istotnej gałęzi gospodarki 
− turystyki. W pracy posłużono się metodą przeglądu literatury oraz danymi wtór-
nymi. W artykule z jednej strony pokazano, jaki wpływ na różne segmenty rynku 
turystycznego mają ataki terrorystyczne, a z drugiej zaś ukazano próbę ich udarem-
nienia w kontekście obowiązujących regulacji prawnych i działań praktycznych. 
Wszelkie akty przemocy, terroryzmu, do których dochodzi w różnych miejscach 
na świecie, a zwłaszcza w destynacjach turystycznych mają swoje konsekwencje 
dla wszystkich stron transakcji, zarówno dla klienta, jak i dla organizatora (czasami 
również agenta turystycznego i pośrednika), ale przede wszystkim dla wytwórców 
konkretnych usług – hotelarzy, restauratorów, muzeów i organizatorów wszelkich 
innych atrakcji związanych pośrednio lub bezpośrednio z turystami. Nie da się za-
pobiec wszystkim zamachom, ale wiele z nich udało się udaremnić. Dlatego też, 
mimo wielu restrykcyjnych przepisów, dotykających także turystów, należy je bez-
względnie stosować tak, aby zminimalizować ewentualne akty terrorystyczne.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, rynek usług turystycznych, terroryzm, transport 
lotniczy, turystyka. 

Kody JEL: L83

Wstęp

„Rynek turystyczny to ogół stosunków wymiennych między podmiotami sprzedającymi 
produkty (dobra materialne i usługi) turystyczne, reprezentującymi i kształtującymi podaż, 
a podmiotami nabywającymi te produkty, reprezentującymi i kształtującymi popyt, a także 
wzajemne relacje między nimi” (Wyrzykowski, Marak 2010, s. 125). Z kolei A. Panasiuk 
(2014, s. 38-39) zwraca uwagę na to, że rynek turystyczny tworzony jest przez trzy sub-
rynki: rynek dóbr turystycznych, rynek usług turystycznych i rynek środków i warunków 
do uprawiania turystyki. Obydwie definicje wskazują jednak na obopólną interakcję, jaka 
zachodzi pomiędzy producentem usług, a jego nabywcą w ramach wspomnianych subryn-
ków. Pomiędzy nimi może występować jeszcze co najmniej jeden podmiot − organizator 
turystyczny, pośrednik czy też agent. Każdy z tych trzech przedsiębiorców, w świetle ustawy 
o usługach turystycznych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 884 wraz z późn. zm.) pośredniczy 
w pewnym sensie między wytwórcą usługi (np. hotelem) a klientem. Choć, jak zaznaczono 
powyżej, niekoniecznie tak być musi. Niemniej jednak, w zależności od strony transak-
cji, każda z nich myśli o zysku, który w zależności od strony będzie miał inny charakter. 
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Wytwórca usługi chce jak najlepiej ją sprzedać i mieć przy tym odpowiedni zysk. Klient 
chce być zadowolony ze swojego wyjazdu i mieć miłe wspomnienia. Z kolei przedsiębior-
stwom turystycznym (organizatorom, agentom, pośrednikom), owszem zależy na sprzedaży 
tych dóbr, ale również na zadowoleniu klienta i jego ewentualnym powrocie w przyszłości. 
Sprawne działanie tego systemu uwarunkowane jest zatem kilkoma czynnikami1, do których 
zalicza się m.in.:
 - czynniki ekonomiczne – z jednej strony wskazuje się tutaj sytuację ekonomiczną danego 

miejsca, regionu czy też państwa, z drugiej zaś indywidualną sytuację finansową poten-
cjalnego konsumenta usług turystycznych;

 - czynniki geograficzne – położenie danego miejsca, panujący tam klimat i sezonowość 
obszaru;

 - czynniki społeczno-polityczne – inność kultury, zwyczajów, ale również obowiązujące 
przepisy i sytuacja polityczna (w tym szeroko rozumiane bezpieczeństwo narodowe).
Wymienione determinanty wpływają z pewnością na rodzaj oferty turystycznej, miejsce, 

a także na potencjalny wybór, którego dokonuje klient. On zwraca uwagę na wszystkie wy-
żej wymienione kwestie, ale wydaje się, że najbardziej na tę, która dotyczy szeroko rozu-
mianego bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo rynku usług turystycznych

Na potrzeby niniejszego artykułu zajęto się dogłębniej analizą czynnika bezpieczeństwa, 
zwłaszcza w kontekście aktów terrorystycznych, które od ponad dziesięciu lat coraz częściej 
wymierzone są w turystów. Ataki terrorystyczne kierowane są w różnych ludzi, niezależnie 
od wyznania i koloru skóry. Dochodzi do nich najczęściej w dużych skupiskach ludzkich 
(por. tabela 1).

W tabeli 1 przedstawiono wybrane ataki terrorystyczne (najczęściej ataki bombowe lub też 
samobójcze) mające miejsce w centrach turystycznych i związanych z nimi miejscach, takich 
jak: porty lotnicze, hotele, plaże czy muzea. Z punktu widzenia polskiego turysty i ofert do-
stępnych na rynku, najbardziej dotkliwe wydają się zamachy, które miały miejsce w kurortach 
Egiptu czy Tunezji, tym bardziej, że miały one miejsce w kurortach turystycznych.

Ze względu na stosunkowo niskie ceny (w porównaniu z europejskimi kurortami), były 
to oferty najbardziej dostępne dla potencjalnych turystów i najczęściej oblegane. Jak pod-
kreślają J.E. Arana i C.J. Leon (2008, s. 311) oraz R.E. Bernacka i in. (2015, s. 57) rynek 
usług turystycznych jest podatny zarówno na wpływ przemocy politycznej, jak i ataki terro-
rystyczne. K. Szpara i M. Gwóźdź (2012, s. 110-111) są również zdania, iż: „Turystyka jest 
bardzo wrażliwa na wszelkie napięcia i coraz częstsze w niektórych rejonach świata przeja-
wy agresji. Wyraźnie zmniejsza się w takich miejscach ruch turystyczny, i – co za tym idzie 
– ograniczone zostają dochody z tego tytułu”. Kiedy więc zaczęło dochodzić do ataków na 

1  Szerzej o czynnikach rozwoju turystyki pisze Kaczmarska (2014, s. 201-203). W niniejszym opracowaniu oparto się na 
niektórych z nich.
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Tabela 1 
Wybrane ataki terrorystyczne na miejsca turystyczne

Data Państwo Miasto/Region/Kurort Miejsce Liczba 
zabitych

11.09.2001 USA Nowy Jork, Shanksville World Trade Center (samoloty), 
Pentagon (samoloty) 2 996

12.10.2002 Indonezja Bali (kurort Kuta) Bar Paddy; przed klubem Sari 202

28.11.2002 Kenia Mombassa Hotel Paradise 15

16.05.2003 Maroko Casablanca
Restauracja Casa de España, 
hotel Farah, belgijski konsulat, 
żydowskie centrum kultury

15

6.02.2004 Rosja Moskwa W pobliżu stacji metra 41

11.03.2004 Hiszpania Madryt Pociągi podmiejskie 191

7.10.2004 Egipt Taba (Ras asz Szikan, Nuwejba) Hotel Taba Hilton 34

7.07.2005 Wielka 
Brytania Londyn Metro, autobus miejski 56

23.07.2005 Egipt Sharm-el-Sheikh, Naama Bay Stary Rynek Old Market, hotel 
Ghazala Gardens 70

1.10.2005 Indonezja Bali Plac Kuta, plaża Jimbarau 26

24.04.2006 Egipt Dahab Restauracja Nelson, kawiarnia 
Aladdin, supermarket Ghazala 23

30.12.2006 Hiszpania Madryt Port lotniczy Barajas 2

26-29.11.2008 Indie Mumbaj

Dworzec kolejowy Chhatrapati 
Shivaji, restauracja Leopold 
Café, hotele: Taj Mahal, 
Oberoi, doki portowe, plaża, 
szpital Cama, centrum kultury 
żydowskiej Nariman House, 
komisariat główny

175

17.09.2009 Indonezja Dżakarta Hotele: JW Marriott, Ritz-
Carlton 9

24.01.2011 Rosja Moskwa Port lotniczy Domodiedowo 37

18.07.2012 Bułgaria Burgas Autobus na lotnisku 7

18.03.2015 
Tunezja

Tunis Muzeum Bardo 24

26.06.2015 Sousse (Marsa al-Kantawi) Plaża w pobliżu hoteli Soviva 
i Imperial Marhaba 39

22.03.2016 Belgia Bruksela, Zaventem Port lotniczy, metro 35

28.06.2016 Turcja Stambuł Port lotniczy Stambuł-Atatürk 48

14.07.2016 Francja Nicea Promenada Promenade des 
Anglais 87

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Zamachy_terrorystyczne_wed%C5%82ug_lat [dostęp: 02.10.2016].
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te miejsca, ze względów bezpieczeństwa touroperatorzy wycofali się z danych kierunków 
lub zmniejszyli swoją ofertę. Miało to konsekwencje dla wszystkich trzech stron transakcji. 
Wytwórca usługi (hotelarz), nie przyjmując określonej liczby gości narażony był na ponie-
sienie strat finansowych. Touroperator zobowiązany został do zapewnienia swoim turystom 
bezpieczeństwa, zmniejszył liczbę miejsc na destynacjach niebezpiecznych lub też się z nich 
wycofał i podniósł ceny na nazwijmy to „bezpiecznych” kierunkach. Klient z kolei, albo na 
własne ryzyko korzystał z wyjazdu (o ile była taka możliwość), albo zmienił destynację tu-
rystyczną. Niewątpliwie jednak przyczyniło się to do zmniejszenia dochodów danego miej-
sca z turystyki, a przecież zarówno Egipt, jak i Tunezja żyją głównie z tego. Jak pokazują 
badania J. Latosińskiej (2016) przeprowadzone w latach 2009, 2012 i 2014, zauważalna jest 
tendencja spadkowa wyjazdów Polaków do Egiptu, Turcji i Tunezji. Tym samym wzrasta 
rola europejskich kurortów, takich jak Grecja czy Hiszpania. Autorka podkreśla także, że de-
stabilizacja polityczna, terroryzm i brak bezpieczeństwa z tym związany powodują mniejszą 
liczbę wyjazdów, jak również osłabienie gospodarcze tychże destynacji. Owszem, badania 
te zostały przeprowadzone w jednym biurze podróży, nie mniej jednak pokazują zauważalną 
tendencję spadkową w wyborze kierunku podroży. Tendencja spadkowa jednych destynacji 
przyczynia się do wzrostu popularności innych (por. tabela 2).

Tabela 2 
Wybrane destynacje turystyczne Polaków w latach 2012-2015 (w %) 

Destynacja 2012 2013 2014 2015 Tendencja

Bułgaria 1 4 2 6 W
Chorwacja 12 10 14 9 S
Egipt 6 5 4 2 S
Grecja 5 4 5 11 W
Hiszpania 10 9 9 10 R
Turcja 4 10 7 6 S
Włochy 11 10 8 15 W

Legenda: W – wzrost, S – spadek, R – równowaga, stagnacja.
Źródło: Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2015 i plany na rok 2016… (2016).

Jak pokazano w tabeli 2, zarówno w Turcji, jak i Egipcie zauważyć można tendencję 
spadkową liczby turystów, która jest efektem zagrożeń występujących na terenie tych państw. 
Ma to swoje konsekwencje po dziś dzień, zwłaszcza w odniesieniu do Egiptu i Tunezji. 

Biuro podróży a klient w kontekście zamachów terrorystycznych

Reakcje biur podróży na wydarzenia polityczne i przemoc są natychmiastowe. Wynika 
to z faktu, że muszą one zapewnić maksymalne bezpieczeństwo swoim turystom. Stąd 
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w ustawie o usługach turystycznych w art. 13 pkt. 2 widnieje zapis: „Organizator turysty-
ki jest obowiązany poinformować klienta o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na 
odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Dotyczy to 
także zagrożeń powstałych po zawarciu umowy”. Oznacza to, że obowiązkiem organiza-
tora turystyki jest stały monitoring sytuacji na obszarze państwa, do którego organizuje on 
wyjazd. Pomocna w tym zakresie wydaje się strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Rzeczpospolitej Polski czy aplikacja iPolak, w której oprócz informacji o danym kraju, 
można znaleźć również ostrzeżenia dla podróżujących. Oprócz opisu zagrożeń, podana jest 
również czterostopniowa skala: zachowaj zwykłą ostrożność, ostrzegamy przed podróżą, nie 
podróżuj, opuść natychmiast; z zaznaczeniem obecnej sytuacji. Ma to uświadomić wszyst-
kim podmiotom turystycznym, jak również potencjalnemu turyście, skalę ewentualnych za-
grożeń2. 

Warto w tym miejscu wspomnieć także o ubezpieczeniu turystycznym. Każdy klient, 
który wykupuje gotowy pakiet turystyczny, zgodnie z ustawą o usługach turystycznych ma 
zapewnione ubezpieczenie, w Polsce – koszty leczenia, poza jej granicami – koszty lecze-
nia i nieszczęśliwe wypadki. Każdy sprzedawca ubezpieczenia winien zwrócić klientowi 
uwagę, iż najczęściej podstawowe ubezpieczenia nie mają w swoim zakresie ochrony z ty-
tułu aktów terrorystycznych. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują pakiety roz-
szerzone, za czym idzie wzrost składki, ale wówczas posiadają takowe ubezpieczenie, o ile 
zdarzenie na określonym terenie będzie niespodziewane3. Nie mniej jednak, obowiązkiem 
sprzedawcy jest poinformowanie klienta, a nabywcy zapoznanie się z warunkami ubezpie-
czenia przed jego wykupem i doczytanie, czy na obszarach już zagrożonych taka ochrona 
ubezpieczeniowa będzie obowiązywać4.

Mimo obowiązku, który został nałożony na touroperatorów w zakresie szerokiego infor-
mowania klientów, taki obowiązek mają również agenci i pośrednicy turystyczni. Informacja 
o sytuacji i bezpieczeństwie winna być przekazana zarówno przed, jak również po podpi-
saniu umowy, o ile sytuacja jest niebezpieczna i zagrażająca życiu i zdrowiu. Identycznie 
sprawa wygląda również z ubezpieczeniem wycieczki (pakietowym bądź też indywidual-
nym) w zależności od charakteru wyjazdu. Niemniej jednak, każdy turysta przed zakupem 
wycieczki i potencjalnym wyjazdem winien zainteresować się miejscem, do którego jedzie 
i zapoznać z komunikatami wydanymi przez odpowiednie służby. 

Procedury bezpieczeństwa – zapobieganie aktom terroryzmu

Ataków terrorystycznych nie da się przewidzieć, ale ze względu na to, że ruch lotniczy 
odgrywa istotną rolę w turystyce i nie ma możliwości kontroli wnętrz samolotów na trasie 
przelotu, należy zrobić wszystko co możliwe w obsłudze naziemnej, aby zagwarantować 

2  http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ostrzezenia_dla_podrozujacych;jsessionid=A4EB8795D00BA
D072717ABD2FD1B7859.cmsap2p [dostęp: 09.10.2016].
3  http://www.itaka.pl/cms/att/warunki-ubezpieczenia/ITAKA_1011010.pdf [dostęp: 04.10.2016].
4  https://www.polisaturystyczna.pl/poradniki/jak-ubezpieczyc-sie-od-ryzyka-dzialan-wojennych-zamieszek-i-aktow-terroru 
[dostęp: 09.10.2016].
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maksymalne bezpieczeństwo wszystkich pasażerów. Dlatego też w transporcie lotniczym 
istnieje wiele restrykcyjnych przepisów mających na celu zminimalizowanie czy też uda-
remnianie ewentualnych aktów terrorystycznych. 

W dniu 21 kwietnia 2016 roku Rada Europejska, przyjęła dyrektywę, na mocy której 
istnieje możliwość korzystania z danych (dane PNR) pasażerów linii lotniczych. Na jej pod-
stawie linie lotnicze zmuszone zostały do przekazywania informacji na temat swoich pa-
sażerów państwom członkowskim. Dotyczy to lotów do i z Unii Europejskiej. Dane te, to 
przede wszystkim: dane osobowe (imię i nazwisko), data i trasa lotu, miejsce w samolocie, 
informacja o bagażu, sposób zakupu biletu wraz z formą płatności. Ma to z jednej stro-
ny pomóc w zwalczaniu aktów terrorystycznych i innych przestępstw, jak również pomóc 
w ewentualnym znajdywaniu sprawców takowych czynów5. 

Po zamachach, do których doszło w 2001 roku na Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej, Unia Europejska stworzyła Unijną Listę Terrorystów, na której znajdują się oso-
by, które uczestniczyły w aktach terrorystycznych6.

Inną formą dbałości o bezpieczeństwo własne i innych jest stosowanie się do przepisów 
związanych z zawartością bagażu kabinowego (podręcznego). Na pokład samolotu można 
wnosić płyny o pojemności do 100 ml, o ile są zapakowane w przezroczystej zamykanej 
torbie, maksymalnie do 1 litra pojemności. Dozwolony jest także przewóz leków i innych 
produktów mających na calu zapewnienie zdrowia turysty, jak również pokarm dla niemow-
ląt. Pozostałe płyny muszą się znaleźć w bagażu rejestrowanym (tzw. głównym). Od dnia  
31 stycznia 2014 roku istnieje możliwość wniesienia na pokład samolotu płynów o pojem-
ności większej niż 100 ml, o ile zostały one zakupione w strefie wolnocłowej na lotnisku 
i wraz z paragonem zostały zamknięte w bezpiecznej torbie. Jeśli turysta podróżuje z prze-
siadką w innym porcie lotniczym, wówczas winien okazać tę torbę operatorowi kontroli 
bezpieczeństwa w celu zmiany torby7. Niedozwolone jest wnoszenie na pokład samolotu 
ostrych narzędzi (np. noży, żyletek, scyzoryków), materiałów łatwopalnych i wybucho-
wych, wszelkiego rodzaju broni (w tym również zabawek w kształcie broni), niektórego 
sprzętu sportowego (np. kije golfowe, kije hokejowe, wiosła, łyżwy), kajdanek8. Każdy z pa-
sażerów udający się w podróż lotniczą winien zapoznać się z informacją na temat przewozu 
przedmiotów dozwolonych i zabronionych, które Urząd Lotnictwa Cywilnego publikuje na 
swojej stronie internetowej w postaci tzw. „Białej listy”.

Oprócz listy i informowania pasażerów o tym, co mogą mieć w bagażu podręcznym, 
każdy podróżujący poddawany jest na lotnisku kontroli bezpieczeństwa. Odbywa się ona po 
odprawie biletowo-bagażowej, a czasami i nawet celnej. Kontrola bezpieczeństwa „zgod-
nie z prawem unijnym (…) oznacza stosowanie technicznych lub innych środków w celu 
identyfikacji i/lub wykrywania przedmiotów zabronionych”9. Jest ona najczęściej dwueta-

5  http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/04/21-council-adopts-eu-pnr-directive/ [dostęp: 03.10.2016].
6  http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/fight-against-terrorism/terrorist-list/ [dostęp: 04.10.2016].
7  http://www.ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera/119-poradnik-dla-pasazerow/1050-pyny-1852010 [dostęp: 04.10.2016].
8  http://www.ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera/poradnik-dla-pasazerow/999-lista-przedmiotow-zabronionych-i-dozwolonych 
[dostęp: 04.10.2016].
9  http://ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera-i-ulatwenia/poradnik-dla-pasazerow/976-kontrola-bezpieczestwa [dostęp: 04.10.2016].
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powa i dotyczy z jednej strony monitoringu bagażu podręcznego, a z drugiej sprawdzenia 
pasażera, czy nie wnosi przedmiotów niebezpiecznych do hali odlotów. Każdy z pasażerów 
kontrolowany jest głównie pod kątem ewentualnego wniesienia na pokład materiałów me-
talowych, substancji psychoaktywnych i materiałów wybuchowych. Musi on zastosować 
się do wszystkich poleceń operatorów kontroli bezpieczeństwa. Podróżujący, zanim przejdą 
przez bramkę bezpieczeństwa, kładą na taśmie swój bagaż podręczny, wyjmując z niego 
sprzęt elektroniczny i płyny. Następnie bagaż jest skanowany. Na kolejnym etapie podróżny 
proszony jest, na większości lotnisk, o zdjęcie artykułów metalowych (np. paska, zegarka, 
biżuterii), a czasami nawet i butów (zwłaszcza kozaków) i wówczas przechodzi przez bram-
kę. Kiedy są wątpliwości, pasażer, jak również jego bagaż mogą zostać poddani kontroli 
manualnej, przy czym przeszukanie bagażu musi się odbyć w obecności jego właściciela, 
a rewizja osobista pasażera winna być dokonana przez operatora bezpieczeństwa tej samej 
płci (Szafranowicz-Małozięć 2015, s. 171-174).

Podsumowanie 

W artykule podjęto teoretyczne rozważania na temat problemu terroryzmu, w obliczu 
którego stanęła turystyka. Każdego roku dochodzi do co najmniej kilku ataków wymierzo-
nych w turystów, mających miejsce na lotniskach, w hotelach czy plażach. Ma to swoje skut-
ki dla każdego sektora turystyki. Z jednej strony, turyści ograniczają swoje wyjazdy w miej-
sca zagrożone, z drugiej zaś, liczba ofert wyjazdów w te miejsca maleje i touroperatorzy 
zmuszeni są do tworzenia większej liczby ofert w miejsca bardziej bezpieczne. Ze względu 
na ograniczenia związane z zamachami terrorystycznymi, jak również sytuacją polityczno-
-społeczną, dość diametralnie spadła liczba oferowanych wyjazdów do Egiptu czy Tunezji, 
a wzrosła liczba w inne bardziej „bezpieczne” rejony. Oprócz organizatorów turystyki i ich 
ewentualnych pośredników, konsekwencje ponoszą też właściciele hoteli, restauracji, atrak-
cji turystycznych i innych miejsc, z których turyści najczęściej korzystali i zostawiali tam 
swoje pieniądze. Ma to z pewnością określone skutki dla gospodarki państw, które są za-
grożone różnymi formami przemocy. Należy jednak zwrócić uwagę, że państwa te stara-
ją się ponownie „wejść” na rynek turystyczny, ale czy się to uda? Czy mimo stosowania 
określonych przepisów związanych z zapobieganiem terroryzmowi, uda się zagwarantować 
stuprocentowe bezpieczeństwo? Rynek usług turystycznych jest niezwykle podatny na tego 
typu działania. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorców, ale również turystów, którzy w trosce 
o bezpieczeństwo swoje i bliskich winni stosować się do określonych dyrektyw i być bar-
dziej świadomi w monitorowaniu sytuacji w destynacji, która planują odwiedzić. 
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Tourism in the Face of Terrorism

Summary

This article is of the theoretical nature. Its aim is to draw attention to the threat 
of the 21st century, which is terrorism, in relation to tourism as an important branch 
of the economy. The paper made use of the method of literature review and second-
ary data. On the one hand, the article shows the impact of terrorist attacks on various 
segments of the tourism market, and, on the other hand, it shows an attempt to foil 
the attacks in the context of the existing legal regulations and practical measures. 
All the acts of violence, terrorism, which occur in different places in the world and 
especially in tourism destinations, have consequences for all parties to the transac-
tion, both for the client and for the organiser (sometimes also for the travel agent 
and the intermediary), but primarily for the providers of specific services: hoteliers, 
restaurateurs, museums, and organisers of any other attractions directly or indi-
rectly associated with tourists. It is impossible to prevent all attacks, but plenty of 
them have been successfully foiled. Therefore, in spite of many restrictive rules that 
also affect tourists, they must be strictly applied to minimise possible terrorist acts.

Key words: safety, tourism services market, terrorism, air transport, tourism.

JEL codes: L83

Туризм перед лицом терроризма

Резюме

Статья имеет теоретический характер. Ее цель – обратить внимание на 
угрозу XXI века, какой является терроризм, по отношению к существенной 
области экономики − туризму. В работе использовали метод обзора литерату-
ры и вторичные данные. В статье, с одной стороны, показали, какое влияние 
на разные сегменты туристского рынка оказывают террористические атаки,  
с другой же – указали попытку предупреждения их в контексте действующих 
законоположений и практических действий. Любые акты насилия, террориз-
ма, которые случаются в разных местах в мире, в особенности же в турист-
ских местностях, имеют свои последствия для всех сторон сделки – как для 
клиента, так и для организатора (иногда также для турагента и посредника), 
но, прежде всего, для испольнителей конкретных услуг: гостиничников, ре-
стораторов, музеев и организаторов любых других атракционов, связанных 
непосредственно или косвенно с туристами. Нет возможности предупредить 
все теракты, но многих из них удалось избежать. И потому, несмотря на мно-
гие рестриктивные законоположения, затрагивающие также туристов, их сле-
дует неукоснительно применять, чтобы минимизировать возможные теракты.

Ключевые слова: безопасность, рынок туруслуг, терроризм, авиатранспорт, 
туризм. 
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