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https://www.britannica.com/biography/Mark-Twain


Grįžti į turinį 

   Ekonominis ir sociokultūrinis išorės veiksnių poveikis turizmui ❘ 6     

 

 
 
 

1. Ekonominis ir 

sociokultūrinis 

išorės veiksnių 

poveikis turizmui 

 

1.1. Kodėl mes 
keliaujame? 

Kai kurie žmonės leidžiasi į verslo, sveikatinimo 

ar religines keliones, kiti keliauja savo 

malonumui – ilsėtis ar atrasti naujas vietoves, 

pažinti vietinį gyvenimą, kultūrą ir gamtos 

paveldą ar aplankyti šeimą. Mokslas rodo, kad 

aplinkos pakeitimas yra esminis veiksmingo 

mąstymo įprotis1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Kodėl mes keliaujame | Travel | The Guardian (šaltinis - anglų kalba) 

https://www.theguardian.com/travel/2010/mar/14/why-travel-makes-you-smarter
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Vadovaujantis 2008 m. JT Tarptautinėmis 

rekomendacijomis turizmo statistikai (leidinys - 

anglų kalba), pagrindinis kelionės tikslas yra 

apibūdinamas kaip toks, be kurio išvyka nebūtų 

įvykusi.  

 

Toliau pateiktoje klasifikacijoje aprašomi ankstesni 

klasifikatoriai ir įtraukiamos naujos kategorijos, 

kurios tapo vis aktualesnėmis po 1993 m. turizmo 

statistikos rekomendacijų paskelbimo: 

 
 
 
 
 

Turizmo kelionių klasifikacija pagal pagrindinį tikslą 

1. Asmeninės  

 1.1. Atostogos, pramogos ir poilsis 

 1.2. Draugų ir giminių lankymas 

 1.3. Švietimas ir mokymas 

 1.4. Sveikata ir medicininė priežiūra 

 1.5. Religinės / piligriminės kelionės 

 1.6. Apsipirkimas 

 1.7. Tranzitas 

 1.8. Kita 

2. Verslo ir profesiniais 
tikslais 

 

https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf#page=35
https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf#page=35
https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf#page=35
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Jungtinių Tautų pasaulinės turizmo organizacijos (toliau 

- JTPTO) duomenimis, 2018 m. atvykstančių turistų 

skaičius pasaulyje siekė 1,4 mlrd. 2019 metais 55 proc. 

tarptautinių turistų keliavo laisvalaikio, poilsio ir atostogų 

tikslais. 28 proc. keliautojų lankė šeimą ir draugus arba 

rinkosi religines piligrimines keliones į tokias vietas kaip 

Meka, Jeruzalė ir Vatikanas. Verslo keliautojai sudarė 11 

proc. (žr. diagramą žemiau – šaltinis „Statista“)2. 

 
 

Atvykstamojo turizmo tikslas (2019) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Kodėl žmonės keliauja (diagrama) | Enduring Wanderlust (anglų kalba) 
 

6 proc. Kita 

  Verslo ir  
11 proc. profesiniais 

  tikslais 

 

 Draugų, giminių lankymas 
28 proc. Sveikata ir medicininė priežūra 

 Religinės/piligriminės kelionės 

55 proc. Laisvalaikis 

https://www.unwto.org/global/press-release/2019-01-21/international-tourist-arrivals-reach-14-billion-two-years-ahead-forecasts
http://www.enduringwanderlust.com/why-do-people-travel-chart/
http://www.enduringwanderlust.com/why-do-people-travel-chart/
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„Tiek daug visko“ – Turino miesto turizmo skatinimo logotipas ir reklama | 

Bluebook srl nuotrauka 
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Įdomus faktas 
 

Vatikano miesto meno kolekciją kasmet aplanko 

daugiau nei šeši milijonai žmonių, todėl tai yra vienas 

lankomiausių meno muziejų pasaulyje. 
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Vatikano muziejaus laiptai | Sraigtiniai laiptai, vedantys link išėjimo iš Vatikano muziejaus | 

Chriso Wee nuotrauka 

https://www.flickr.com/photos/cfwee/
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1.2. Ekonominis turizmo 
indėlis 

Anot JTPTO3, turizmo ekonominis indėlis 2021 m. 

(tiesioginis turizmo bendrasis vidaus produktas) 

buvo įvertintas 1,9 trilijono JAV dolerių (2020 m. jis 

buvo 1,6 trilijono JAV dolerių), tačiau vis dar gerokai 

mažesnis (3,5 trilijonų JAV dolerių) nei prieš 

pandemiją. 

Prieš pandemiją turizmas, įskaitant svetingumo 

sektorių, sudarė 10 proc. Europos Sąjungos BVP. ES 

yra pagrindinė turistų lankoma vieta, o keturios jos 

valstybės narės patenka tarp 10 geriausių pasaulio 

vietų4. Turizmas prisideda prie užimtumo ir 

ekonomikos augimo, taip pat prie kaimo, rajonų ar 

mažiau išsivysčiusių vietovių plėtros. Turizmas gali 

atlikti svarbų vaidmenį plėtojant Europos regionus. 

Turizmo tikslais sukurta infrastruktūra prisideda prie 

vietos plėtros, o kuriamos arba išlaikomos darbo 

vietos gali padėti kovoti su pramonės ar kaimo 

nuosmukiu. 

Tarptautinio turizmo ekonominę svarbą ES galima 

įvertinti lyginant tarptautinių kelionių pajamų santykį 

su BVP. 
 

                                                
3 2021 m. turizmas augo 4 proc., bet vis dar lieka gerokai žemesniame lygyje, 
nei buvo prieš pandemiją (unwto.org) (anglų kalba) 
4 JTPTO Tarptautinio turizmo akcentai (anglų kalba) 
 

https://www.unwto.org/news/tourism-grows-4-in-2021-but-remains-far-below-pre-pandemic-levels#:~:text=UNWTO%20reports%204%25%20rise%20in%20international%20tourist%20arrivals,compared%20to%202020%20%28415%20million%20versus%20400%20million%29.
https://www.unwto.org/news/tourism-grows-4-in-2021-but-remains-far-below-pre-pandemic-levels#:~:text=UNWTO%20reports%204%25%20rise%20in%20international%20tourist%20arrivals,compared%20to%202020%20%28415%20million%20versus%20400%20million%29.
https://www.unwto.org/news/tourism-grows-4-in-2021-but-remains-far-below-pre-pandemic-levels#%3A~%3Atext%3DUNWTO%20reports%204%25%20rise%20in%20international%20tourist%20arrivals%2Ccompared%20to%202020%20%28415%20million%20versus%20400%20million%29
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152
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2019 metais kelionių pajamų ir BVP santykis ES buvo 

didžiausias Kroatijoje (19,4 proc.), Kipre (13,0 proc.) ir 

Maltoje (12,5 proc.),  kas patvirtina turizmo svarbą šioms 

šalims (žr. Eurostato lentelę žemiau). Vertinant 

absoliučiais skaičiais, didžiausios tarptautinių kelionių 

pajamos 2019 metais buvo užfiksuotos Ispanijoje (71,2 

mlrd. eurų) ir Prancūzijoje (57,0 mlrd. eurų), toliau - Italija 

(44,3 mlrd. eurų) ir Vokietija (37,2 mlrd. eurų). 

 
 

Venecijos meno bienalė 2022 | Bluebook srl nuotrauka

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_statistics#Tourism_expenditure:_highest_spending_by_German_residents
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_statistics#Tourism_expenditure:_highest_spending_by_German_residents
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_statistics#Tourism_expenditure:_highest_spending_by_German_residents
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Kelionių įplaukos ir išlaidos mokėjimų 

balanse 2010-2019 m. – įplaukos (mln. EUR) 
 

 2010 2015 2019 2019 (%) santykis su BVP 

ES1
 96 200 136 062 163 070 1.2 

Airija 3 106 4 315 5 739 1.6 

Albanija - 1 352 2 083 15.3 

Austrija 14 027 16 435 20 493 5.2 

Belgija 8 620 7 090 7 923 1.7 

Bosnija ir Hercogovina 449 679 1 051 5.8 

Bulgarija 2 574 2 838 3 829 6.3 

Čekija 5 419 5 465 6 524 2.9 

Danija 4 420 6 027 8 027 2.6 

Estija 824 1 347 1 559 5.5 

Graikija 9 611 14 126 18 179 9.9 

Islandija 430 1 470 2 403 10.8 

Ispanija 44 375 56 310 71 203 5.7 

Italija 29 257 35 555 44 303 2.5 

Juodkalnija - 814 1 098 22.2 

Kipras 1 637 2 279 2 906 13.0 

Kroatija 5 568 7 210 10 529 19.4 

Latvija 484 807 908 3.0 

Lenkija 7 136 9 267 12 251 2.3 

Lietuva 729 1 041 1 333 2.7 

Liuksemburgas 4 286 5 051 5 119 8.1 

Malta 814 1 246 1 698 12.5 

Nyderlandai 8 850 12 067 16 513 2.0 

Norvegija - - 5 242 1.4 

Portugalija 7 600 11 606 18 431 8.6 

Prancūzija 43 040 52 585 56 990 2.3 

Rumunija 860 1 659 3 195 1.4 

Serbija - 944 1 436 3.1 

Slovakija 1 684 2 192 2 861 3.0 

Slovėnija 1 991 2 162 2 752 5.7 

Suomija 2 291 2 318 3 328 1.4 

Šiaurės Macedonija - 239 354 3.2 

Švedija 6 324 7 555 8 202 1.7 

Šveicarija 11 197 15 252 16 042 2.5 

Turkija 17 202 24 004 26 715 3.9 

Vengrija 4 315 4 797 6 517 4.5 

Vokietija 26 159 33 265 37 193 1.1 

Kosovas2
 328 717 1 321 18.6 

 
 

1 Papildomi ES srautai. 2 Šis paskyrimas nepažeidžia pozicijos dėl statuso ir atitinka JT 

Saugumo Tarybos rezoliuciją 1244 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl 

Kosovo nepriklausomybės deklaracijos
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Kelionių įplaukos ir išlaidos mokėjimų 

balanse 2010-2019 m. – išlaidos (mln. EUR) 
 

 2010 2015 2019 2019 (%) 
santykis su BVP 

2019 
Balansas 

ES1
 80 421 94 807 116 260 0.8 46 810 

Airija 5 358 5 143 7 288 2.0 -1 549 

Albanija - 1 116 1 583 11.6 500 

Austrija 7 717 8 408 10 365 2.6 10 128 

Belgija 14 313 12 311 16 724 3.5 -8 801 

Bosnija ir Hercogovina 149 185 248 1.4 803 

Bulgarija 626 1 006 1 631 2.7 2 198 

Čekija 3 216 4 304 5 261 2.3 1 264 

Danija 6 809 8 103 9 037 2.9 -1 011 

Estija 481 925 1 386 4.9 173 

Graikija 2 156 2 038 2 744 1.5 15 435 

Islandija 462 869 1 348 6.1 1 055 

Ispanija 12 788 15 724 24 932 2.0 46 271 

Italija 20 415 22 013 27 099 1.5 17 204 

Juodkalnija - 41 52 1.1 1 046 

Kipras 999 973 1 425 6.4 1 481 

Kroatija 629 681 1 574 2.9 8 955 

Latvija 490 557 669 2.2 239 

Lenkija 6 344 6 940 8 241 1.5 4 010 

Lietuva 644 857 1 241 2.5 93 

Liuksemburgas 1 847 2 054 3 247 5.1 1 872 

Malta 234 332 474 3.5 1 224 

Nyderlandai 14 473 16 497 18 434 2.3 -1 921 

Norvegija - - 14 759 4.1 -9 518 

Portugalija 2 953 3 332 5 300 2.5 13 131 

Prancūzija 29 016 35 627 46 144 1.9 10 846 

Rumunija 1 238 2 014 5 359 2.4 -2 164 

Serbija - 993 1 615 3.5 -179 

Slovėnija 1 125 1 109 1 500 3.1 1 253 

Slovakija 1 471 1 917 2 313 2.5 548 

Suomija 3 262 4 325 5 075 2.1 -1 747 

Šiaurės Makedonija - 144 252 2.3 102 

Švedija 9 172 11 836 12 839 2.7 -4 638 

Šveicarija 8 940 15 519 16 763 2.6 -722 

Turkija 3 923 4 842 3 672 0.5 23 044 

Vengrija 1 821 1 649 2 453 1.7 4 064 

Vokietija 58 934 69 859 83 291 2.4 -46 098 

Kosovas2
 105 176 328 4.6 994 
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1.3. Kas lemia ES 
piliečių sprendimus 
dėl lankytinų vietų?  

Eurostat tyrimo apie europiečių požiūrį į turizmą (atlikto 

COVID-19 krizės įkarštyje, 2021 m. spalio mėn.) 

duomenimis, trys svarbiausi aspektai, lemiantys ES 

piliečių sprendimus, turi maždaug vienodą įtaką: 

„kultūros pasiūla vietovėje“ (44 proc.), „visos kelionės 

kaina“ ir „natūrali kelionės tikslo aplinka“ (po 43 proc.). 

Ketvirtoji – šeštoji pagal svarbą priežastys yra „galimos 

veiklos tam tikroje vietovėje“ (30 proc.), „paslaugų ir 

veiklos prieinamumas visiems“ (24 proc.) ir „aiški 

informacija apie sveikatos ir saugos gaires“ (20 proc.)5. 

 
Eurostat išvados yra panašios į Europos kelionių 

komisijos (toliau - EKK) tyrimo6 apie populiariausias 

kelionių patirtis rezultatus: gamta ir veiklos lauke, kultūra 

ir paveldas, poilsis mieste. 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
5 Eurobarometras: Europiečių požiūris į turizmą (anglų kalba) 
6 EKK Vartotojų požiūris į keliones ir lūkesčiai - 2022 m. vasara (etc-corporate.org) (anglų kalba) 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2283
https://etc-corporate.org/uploads/2022/06/ETC-Consumer-Travel-Attitudes-and-Expectations-Summer-2022.pdf
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1.4. Įvadas į prieinamą 
turizmą ir jo indėlį į 
turizmo ekonomiką 

 

Ankstesniame skyrelyje aptarėme, kad Europos 

keliautojai „paslaugų ir veiklų prieinamumui“ teikia 

didelę reikšmę, akcentuoja „Visiems prieinamo 

turizmo“ arba „Turizmo visiems“ svarbą. Tai apima 

turizmą, tenkinantį įvairiausių lankytojų, įskaitant 

žmones su negalia, vyresnio amžiaus asmenis, 

skirtingų kartų šeimas ir kt., poreikius. 

 

Visi jie gali būti vadinami „asmenimis, turinčiais 

specifinių prieigos reikalavimų“, kur „prieigos“ arba 

„prieinamumo“ reikalavimai apima ne tik aplinką be 

kliūčių, bet ir transportą, informaciją ir paslaugas, 

kurios yra įtraukios ir kuriomis gali naudotis visi. 

 

Detaliau tai panagrinėsime antrajame cMOOC 

modulyje. Prieinamas turizmas sukuria verslo 

galimybes ir todėl tai yra vienas iš pagrindinių turizmo 

sektoriaus atsigavimo svertų po išorinių sukrėtimų, 

tokių kaip pandemija. Vėliau aptarsime, kodėl šis 

sektorius ypač jautrus ir pažeidžiamas. 

 

Žmonės, turintys specifinių prieigos reikalavimų, yra 

didelė ir auganti potenciali rinka. Jei bus sudarytos  
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tinkamos ir patogios sąlygos keliauti, ši rinka gali 

padidinti turizmo krypčių turizmo paklausą ir rinkos 

dalį. 
 

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, 

pasaulyje yra apie 1 milijardą žmonių su negalia. Tai 

prilygsta maždaug 15 proc visų pasaulio gyventojų, 

turinčių fizinę, jutiminę ar psichinę negalią. 

 

Be to, kadangi vyresnio amžiaus žmonės labai 

dažnai turi panašių sunkumų kasdienėje veikloje, jie 

dažniausiai priskiriami prie tų, kurie išreiškia 

konkrečius prieigos reikalavimus. Senėjant pasaulio 

gyventojams, tokių asmenų skaičius (kuris jau ir 

dabar yra nemenkas) neabejotinai augs, todėl 

padidės bendras žmonių, norinčių pasinaudoti 

prieinamomis turizmo paslaugomis, skaičius. 

 

Galiausiai reikėtų paminėti, kad prie žmonių su 

specifiniais prieigos reikalavimais priskiriami ir 

daugelis kitų, pavyzdžiui, turintys laikinų sutrikimų dėl 

ligos ar medicininių aplinkybių, ir tie, kurie turi 

situacinių apribojimų, pavyzdžiui, tėvai su mažais 

vaikais. 

 

Siekiant patenkinti paklausą, vietovėms buvo pasiūlyta 

daug prieinamumo informacijos schemų - kaip 

prieinamų turizmo pasiūlymų ekonominio ir rinkodaros 

potencialo įrodymas7. Vienas iš pavyzdžių –  

                                                
7 Pantou prieinamumo informacijos schemų sąrašas  

https://pantou.org/
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Liuksemburgo turizmo direktorato ir nacionalinio  

neįgaliųjų informacijos centro sukurtas ženklas 

„Eurewelcome label“, kuris suteikiamas turizmo 

įstaigoms ar renginiams už pastangas, susijusias su 

prieinamumu ir svetingumu. Šis požiūris pagrįstas 

„visiems prieinamo dizaino principų“ koncepcija, kuria 

siekiama patenkinti visų lankytojų, įskaitant lankytojus 

su negalia, pagyvenusius žmones ir šeimas su vaikais, 

poreikius. Šiuo metu 179 turizmo objektams 

Liuksemburge suteiktas šis ženklas. 

https://www.eurewelcome.lu/online/www/menuContent/home/FRE/index.html
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1.5. Turizmo sektoriaus 
pažeidžiamumas ir 
priklausomybė nuo 
išorinių veiksnių 
2020 m. pradžioje COVID-19 protrūkis sustabdė 

dešimtmetį trukusį turizmo bumą. Pasaulinis turizmas 

2020 m., lyginant su ankstesniais metais, sumažėjo 73 

proc., o Europoje – 68 proc. per tą patį laikotarpįį. 

2021 m. Europos turizmo ekonomika atsigavo nuo sunkių 

Covid-19 pandemijos padarinių. Turizmo sektoriaus 

atsigavimą skatino skiepijimo rodikliai ir ES skaitmeninis 

COVID sertifikatas, kuris leido sušvelninti kelionių 

apribojimus ir vėl atidaryti turistines vietoves. Tarptautinis 

turizmas šiek tiek augo 2021 m. antrąjį pusmetį, tačiau 

trečiąjį ir ketvirtąjį ketvirtį tarptautinių atvykusių turistų 

skaičius sumažėjo 62 proc. (lyginant su priešpandeminiu 

laikotarpiu). Tarptautiniai atvykimai gruodžio mėnesį 

buvo 65 proc. mažesni nei 2019 m.8 

Atsigavimo tempas visuose pasaulio regionuose išliko 

lėtas ir netolygus dėl įvairių judomo apribojimų ir 

keliautojų pasitikėjimo. Europa ir Amerika užfiksavo 

geriausius rezultatus 2021 m., lyginant su 2020 m. 

(atitinkamai +19 proc. ir +17 proc.), bet vis tiek tai yra 63 

proc. mažesni rodikliai nei prieš pandemiją9 (žr. lentelę). 

                                                
8  EKK Vartotojų požiūris į keliones ir lūkesčiai - 2022 m. vasara  (etc-corporate.org) (anglų kalba) 
9 Pokytis per tam tikrą laikotarpį regionuose| Flourish (anglų kalba) 

https://etc-corporate.org/uploads/2022/06/ETC-Consumer-Travel-Attitudes-and-Expectations-Summer-2022.pdf
https://public.flourish.studio/visualisation/4401536/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/4401536
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Metiniai pokyčiai pagal regionus - UNWTO 2022 m. 
birželio 6 d. 
Šaltinis: Pasaulinė Turizmo Organizacija (UNWTO)* 

* Pokytis per 2019 m.  

2022 m. liepos mėn. JTPTO surinkti duomenys, paskelbti 2022 08 01. 

 

Lyginant su 2019 m. 
 
 
 

 

Pasaulis 

Europa 

Afrika 

Amerika 

Vidurio Rytai 

Azijos ir 
Ramiojo 

vandenyno 
regionas 

2022 m. sausis-kovas (per 2019 m. ) 

https://www.unwto.org/
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Rusijos invazija į Ukrainą primena, koks nepastovus 

yra turizmo sektorius. Infliacinis spaudimas namų 

ūkių išlaidoms, kylančios energijos ir maisto kainos 

bei geopolitinė įtampa veikia makroekonomiką ir 

keliones Europoje10. 

Šalys, priklausomos nuo Rusijos turistų, yra tiesiogiai 

paveiktos karo dėl neskraidymo zonos ir kelionių 

draudimų, ypač Turkijoje, Kipre ir Juodkalnijoje (žr. 

žemiau Turizmo ekonomikos šaltinio informaciją). ES 

sankcijos Rusijai turi platesnį ekonominį poveikį, 

pavyzdžiui, didesnę infliaciją, mažinančią pajamas, ir 

numatomą vartotojų atsigavimą po COVID-19 

pandemijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 Tourizmo ekonomika - An Oxford Economics Company - Tourism Economics (anglų kalba) 

https://www.tourismeconomics.com/


Ekonominis ir sociokultūrinis išorės veiksnių poveikis turizmui ❘ 23 

 

 

 Grįžti į turinį 

 
 

 

Rusų turistų populiariausios kryptys Europoje  

2019 
Šaltinis: Tourism Economics 
 
   
 

Turkija 

Ispanija 

Italija 

Vokietija 

Gruzija 

Juodkalnija 

Kipras Lenkija 

 Čekija Suomija 

Graikija 

Burgarija
a 

Lietuva 

Latvija Estija 

Lankytojai Proc. nuo atvykusiųjų skaičiaus 
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Vyraujančios nuotaikos gali turėti įtakos tolimųjų 

maršrutų atsigavimui ir nevienodam visiškam turizmo 

sektoriaus atsigavimui po COVID-19 pandemijos (žr. 

žemiau pateiktą Turizmo ekonomikos informaciją) 

 
Atvykstamosios kelionės į Europą pagal kelionės 
tikslo regioną 
Skirtumas procentais lyginant su 2019 m.  

 

 
Šaltinis: Tourism Economics 

* Vidurio ir Rytų Europa, išskyrus Rusiją ir Ukrainą 
 
 

 

Vakarų Europa Šiaurės Europa Pietų Europa Vidurio ir Rytų 
Europa* 
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Reali di Torino Muziejus -  Frank Capa darbų paroda „Capa in color“, 

Bluebook srl nuotrauka 
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Pragaištingi potvyniai Vokietijoje ir Belgijoje, krūmynų 

gaisrai Graikijoje Šiaurės Evijoje11 ar Cumbre Vieja 

ugnikalnio išsiveržimas La Palmos saloje Kanarų 

salyne - tai įvykiai, mums parodę, kaip stichinės 

nelaimės žalingos turizmo pramonei Europoje. 

 
ES finansuojamas MYRIAD projektas sprendžia šią 

problemą, sutelkiant dėmesį į tai, kaip šiuo metu 

vertinamos ir valdomos stichinės nelaimės bei rizika. 

Žymiausi Europos mokslininkai kurią pirmąją 

koordinuotą kelių pavojų, kelių sektorių ir sisteminės 

rizikos valdymo sistemą, įskaitant svetingumo sektorių. 

 

Pandeminis laikotarpis pakeitė žmonių gyvenimus ir 

santykius daugeliu aspektų, įskaitant požiūrį ir 

kelionių elgseną. Be to, tyrimai parodė, kad šis 

požiūris gali būti nepastovus ir toliau vystysis, 

atliepiant  pandemijos raidą ir kitus veiksnius, tokius 

kaip skaitmeninė pažanga ir ekonomikos būklė12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 Tvarus atsigavimas po miškų gaisro nelaimės šiaurinėje Evios dalyje, Graikijoje 

(toposophy.com) (anglų kalba) 
 
12 EKK vartotojų požiūris į keliones bei lūkesčiai - Vasara 2022 (etc-corporate.org) (anglų kalba) 

https://www.myriadproject.eu/
https://www.toposophy.com/insights/insight/?bid=528
https://www.toposophy.com/insights/insight/?bid=528
https://etc-corporate.org/uploads/2022/06/ETC-Consumer-Travel-Attitudes-and-Expectations-Summer-2022.pdf
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PASTABA 

Pasiklausykite „Toposophy“ tinklalaidės apie tai, kaip 

didinti šiandieninių miestų, kuriems gresia potencialios 

nelaimės, atsparumą. 
 
 

PASTABA  

Pasiklausykite Eurostato tinklalaidės „Kaip mes 

keliaujame po pasaulį, kurį pakeitė Covid-

19?13“ Neturėdami kito pasirinkimo, žmonės 

pakeitė savo turizmo tikslus. 
 
 

                                                
13 Kaip keliaujame COVID-19 pakeistame pasaulyje? - Produit Actualité Eurostat duomenys 
(europa.eu) (anglų kalba) 

https://open.spotify.com/episode/2BIIoJB7JHwYK5MMh9JBi6?si=L_WU3FipSfKQFOAXx4S29Q
https://open.spotify.com/episode/2BIIoJB7JHwYK5MMh9JBi6?si=L_WU3FipSfKQFOAXx4S29Q
https://open.spotify.com/episode/2BIIoJB7JHwYK5MMh9JBi6?si=L_WU3FipSfKQFOAXx4S29Q
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/edn-20220412-1
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/edn-20220412-1
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/edn-20220412-1
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/edn-20220412-1
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/edn-20220412-1
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1.6. Ekonominis COVID-
19 poveikis turizmui: 
dėmesys svetingumo 
sektoriui 

Svetingumo pramonei tenka 6 proc. ES27 vartotojų 

išlaidų, tai sudaro nuo 3 iki 3 proc. ES BVP. Sektoriuje 

dirba 2 milijonai įmonių, kurių 90 proc. yra labai mažos 

įmonės (t. y. jose dirba mažiau nei 10 žmonių). 

Svetingumo sektorius yra didžiausia turizmo sudedamoji 

dalis, kuri generavo daugiau nei 10 proc. ES BVP prieš 

pandemiją (pandemijos metu jo indėlis sumažėjo 

perpus)14 

2015–2019 m. laikotarpiu svetingumo pramonė sukūrė 2 

milijonus naujų darbo vietų, o 2019 m. ES27 darbuotojų 

skaičius išaugo nuo 9 iki 11 milijonų15. Šio sektoriaus 

darbo jėga yra nevienalytė pagal įgūdžius, lytį, amžių ir 

išsilavinimą, kas prisideda prie jaunimo užimtumo ir 

socialinės įtraukties. 17,4 proc. darbuotojų yra jaunesni 

nei 25 metų, lyginant su 7,6 proc. visoje ekonomikoje 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
14 HOTREC parengta statistika remiantis Eurostat duomenimis  
15 Duomenys neapima JK 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/3d70cf92-51b9-4f1e-a0a4-d4205c7da59f?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/aa6e33b9-3a66-4f07-a389-c642a93fb0cf?lang=en
https://www.schengenvisainfo.com/news/travel-tourism-contribution-to-europes-gdp-dropped-by-52-in-2020/
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1.7. Darbo jėgos ir 
įgūdžių trūkumas 
 

Po COVID-19 protrūkio visi sektoriai susidūrė su darbo 

jėgos trūkumu, nors ir skirtingu mastu. Labiausiai 

nukentėjo statybos, apgyvendinimo ir maitinimo 

paslaugos, gamyba, mažmeninė prekyba, transportas ir 

sandėliavimas, taip pat laisvalaikio ir svetingumo 

sektoriai16. Svetingumo pramonė susiduria su 

dideliais ir precedento neturinčiais sunkumais 

įdarbinant darbuotojus. Šiuo metu ES yra vidutiniškai 

10–20 proc. sektoriaus darbo jėgos atotrūkis, lyginant su 

2019 m. Pavyzdžiui, Prancūzijoje yra 200 000 neužimtų 

pozicijų, Austrijoje17 - 50 000. JK dėl darbuotojų trūkumo 

45 proc. operatorių mažina prekybos valandas arba 

pajėgumus, o tai pramonei kainuoja 21 milijardą svarų 

prarastų pajamų ir apytiksliai 5 mlrd. svarų mokesčių 

nuostolį iždui.18 

Pagrindinės darbo jėgos trūkumo priežastys yra 

nepasitikėjimas sektoriumi po ilgalaikio uždarymo ir 

pasikeitę darbuotojų gyvenimo siekiai. Prie to prisideda 

struktūrinės įdarbinimo problemos (prieš koronavirusą), 

didelis neveiklumo lygis ir senėjanti bei mažėjanti 

dirbančių žmonių populiacija. Darbo jėgos trūkumas 

taip pat yra sąlyginai mažo mobilumo ES rezultatas. 

                                                
16 Europos darbo taryba, 2021 m. lapkričio mėn. (anglų kalba) 
17 HOTREC atlikto tyrimo rezultatai 
18 JK svetingumo sektoriaus Naujienlaiškis (anglų kalba)  
 

https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/202112/2021%20Labour%20shortages%20%20surpluses%20report.pdf
https://www.ukhospitality.org.uk/news/609344/Record-staff-shortages-causing-hospitality-to-lose-21bn-in-trade.htm
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ESHOB studentai | ESHOB nuotrauka 
 

 

 
Svetingumo sektoriaus profesijų užimtumo 

sumažėjimas fiksuojamas 24 plačiausiai paplitusių 

perteklinių profesijų sąraše. 2020 m. virtuvės 

pagalbininkų užimtumas sumažėjo 16 proc., 

padavėjų - 17 proc. (žr. lentelę žemiau19
.). 

 
 
 
  

                                                
19 2021 darbo jėgos trūkumo ir pertekliaus ataskaita.pdf (europa.eu) (anglų kalba) 

https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2021-12/2021%20Labour%20shortages%20%20surpluses%20report.pdf
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Profesijų, kuriose 2020 m. fiksuotas didelis 

perteklius, užimtumo pokytis ES-27  

Šaltinis: Eurostato LFS ir NCO atsakymų duomenys 
 

Profesija Užimtumo pokytis 2019-
2020 m. 

Pardavėjų asistentai -9% 

Lengvųjų automobilių, taksi ir krovininių 
automobilių vairuotojai 

-6% 

Registratūros darbuotojai -1% 

Padavėjai -17% 

Administracija -40% 

Kosmetologai ir susiję darbuotojai -8% 

Statybų darbuotojai -2% 

Valytojai ir pagalbininkai biuruose, kt. -6% 

 Nekvalifikuoti darbuotojai -3% 

 Pagrindinio biuro darbuotojai +45% 

 Grafikos ir daugialypės terpės dizaineriai +5% 

Kirpėjai +6% 

Fotografai 0 

Virėjai -9% 

Sodininkai +4% 

Sekretoriai  +1% 

Apsaugos darbuotojai -2% 

Kelionių konsultantai ir darbuotojai -8% 

Kasininkai ir bilietų pardavėjai -5% 

Interjero dizaineriai ir dekoratoriai -12% 

Žurnalistai +1% 

Virtuvės pagalbininkai -16% 

Sociologai, antropologai ir susiję specialistai +9% 

Vertėjai ir kalbininkai -3% 
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1.8. Darbuotojų 
mokymas, 
perkvalifikavimas ir 
kvalifikacijos 
kėlimas 

 

Šiomis aplinkybėmis turizmo ir svetingumo sektorius 

susiduria su būtinybe „daugiau nuveikti su mažiau“: 

reikalingos investicijos į tvarumą, skaitmeninimą ir 

prieinamumą, tačiau tam trūksta likvidumo ir kapitalo. 

Infliacija ir didėjančios energijos bei maisto produktų 

kainos 2022 m. – tai dar vienas iššūkis. Darbuotojų 

mokymas ir kompetencijų tobulinimas turi būti 

pagrindiniai visų nacionalinių ekonomikos atkūrimo 

planų elementai, siekiant užtikrinti, kad sektoriuje 

dirbtų kvalifikuoti darbuotojai. Perkvalifikavimas ir 

kvalifikacijos kėlimas yra būtini norint pagerinti 

prieinamumą, tvarumą bei maisto gaminimo, kalbų, 

tarpasmeninius ir skaitmeninius įgūdžius (pavyzdžiui, 

projektų valdymo sistemos, rinkodara; vandens 

naudojimo ir atliekų tvarkymas, energijos vartojimo 

efektyvinimas) kt. 

 

Profesinis mokymas20 ir pameistrystė yra būtini 

                                                
20 Profesinis mokymas taip pat žinomas kaip profesinis švietimas ir mokymas (VET, ang.vocational 
education and training). Pagrindinis dėmesys skiriamas praktiniam patobulintų ar įgytų įgūdžių 
pritaikymui. Mokiniai įgyja praktinių gebėjimų, reikalingų konkrečiame sektoriuje. 

https://www.vocationaltraininghq.com/types-of-vocational-training/
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siekiant užsitikrinti ilgalaikes karjeros perspektyvas 

šiame sektoriuje. Po dvejų metų darbo „sutrikdytame“ 

arba varijuojančiame tarp atlaisvinimų ir suvaržymų 

sektoriuje, daug asmenų  turi atnaujinti savo įgūdžius. 

Jiems turėtų būti suteikiama galimybė tobulinti 

gebėjimus, susijusius su prieinamumu ir klientų 

aptarnavimu atliepiant visų poreikius. 

 

Būtina sistemingai atnaujinti mokymo programas, 

atsižvelgiant į sektoriuje jaučiamą įgūdžių trūkumą, 

paklausa grindžiamas naujoves, numatant naujas 

suirutes ir parengiant atitinkamas strategijas bei 

priemones. Įmonės turėtų palaikyti tiesioginį ryšį su 

mokymo paslaugų teikėjais, kad patenkintų sektoriaus 

poreikius ir pasirengtų skaitmeniniam ir tvariam 

perėjimui. 
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1.9. Europos 
iniciatyvos, skirtos 
turizmo prieinamumui 
ir įtraukčiai 
Keli ES reglamentų ir iniciatyvų pavyzdžiai: 

• 2022 m. vasario mėn. Paskelbtame dokumente „ES 

pereinamojo laikotarpio turizmas“ siekiama remti tvarų 

skaitmeninį perėjimą bei pasiekti didesnį turizmo 

sektoriaus atsparumą. Prieinamumas ir įtrauktis yra 

pagrindiniai pažangių turizmo strategijų elementai. 

Kalbant apie infrastruktūros atnaujinimą, su turizmu 

susiję pastatai (pavyzdžiui, viešbučiai, stotys, oro 

uostai, apgyvendinimo ir restoranų patalpos) turėtų 

pagerinti erdvių prieinamumą, patrauklumą ir 

funkcionalumą. Siekiama, kad būtų laikomasi galimų 

išskirtinių priemonių, susijusių su sauga ir sveikata 

(kurios buvo būtinos COVID-19 pandemijos metu). 

Europos Komisija skatina informuotumo didinimo 

kampanijas ir dalijimąsi geriausios praktikos 

pavyzdžiais, susijusiais su prieinamumu turizmo 

srityje. 2022 m. birželio 29 d. buvo paskelbtas Pirmasis 

suinteresuotųjų šalių įsipareigojimų rinkinys pagal 

„Turizmo pereinamajame kelyje“. Turistinių vietovių 

valdymo organizacijų (kvietimas aplankyti Flandriją, 

Bordo miestas) įsipareigojimai rodo, kad 

pasiekiamumas ir bendruomenės gerovė gali būti 

https://ec.europa.eu/growth/news/transition-pathway-tourism-published-today-2022-02-04_en
https://ec.europa.eu/growth/news/transition-pathway-tourism-published-today-2022-02-04_en
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integruoti į strategijas, numatant išmatuojamus tikslus 

ir aiškius veiksmus. 
 

• 2016 m. EK paskelbė direktyvą dėl žiniatinklio 

prieinamumo (ES) 2016/2102, galiojančią nuo 2016 m. 

gruodžio mėn. Pagal šią direktyvą viešojo sektoriaus 

įstaigų svetainės ir programėles turi atitikti konkrečius 

techninio prieinamumo standartus pagal Žiniatinklio 

turinio prieinamumo gaires (WCAG). WCAG atitinkančių 

svetainių privalumai neapsiriboja žmonių su negalia 

poreikių tenkinimu. Jos yra patogesnės visiems 

vartotojams ir tai bus pagrindinis rodiklis vertinant 

pramonės skaitmeninimo būklę. 
 

• 2019 m. balandžio 17 d. priimta produktų ir paslaugų 

prieinamumo direktyva, dar vadinama ES Prieinamumo 

direktyva, remianti perėjimą prie prieinamų ir kokybiškų 

svetainių. ES Prieinamumo direktyvoje nustatyti 

reikalavimai,taip pat galintys padėti pagerinti institucijų, 

kuriuose vartotojai gali naudotis IT, prieinamumą 

(pavyzdžiui, bankų, pašto skyrių ir stočių). 
 

https://wcag.com/
https://wcag.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0882
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0882
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1.10. COVID-19 
pandemijos 
poveikis keliautojų 
elgsenai 

Kai kuriose gyventojų grupėse pastebimas nerimas vėl 

keliauti. Beveik aštuoni iš dešimties ES piliečių (76 proc.) 

mano, kad COVID-19 pandemija turės tam tikrą ilgalaikį 

poveikį jų kelionių įpročiams21.  

Asmenys su negalia ir turintys specialių prieigos 

reikalavimų, keliaudami gali susidurti su kliūtimis, 

trukdančiomis jiems visapusiškai mėgautis išvyka. Šiuos 

turistus gali dar labiau paveikti pandemijos metu taikomi 

apribojimai. 

Atsigavimo laikotarpis - tai galimybė atnaujinti turizmo 

paslaugas, sutelkiant dėmesį į senjorus ir žmones, 

turinčius negalią arba kitų specifinių prieigos reikalavimų. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
21 Eurost at 499: Europiečių požiūris į turizmą (anglų kalba) 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2283
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1.11. Dėmesys sveikatos 
ir saugos priemonėms 
bei vyresnio amžiaus 
turistams 
Eurostato apklausos duomenys rodo, kad dėl pandemijos 

respondentai daugiau dėmesio skirs sveikatos ir saugos 

priemonėms (49 proc.). Prekės ženklo strategijose reikės 

atsižvelgti į turistų baimes dėl viruso, akcentuojant higieną 

ir saugumą22 
 

Kaip manote, kokį ilgalaikį poveikį COVID-19 pandemija 

turės jūsų keliavimo įpročiams? 

Galimybė pasirinkti keletą atsakymų, ES-27, visi respondentai (n=25 714) 

 
 

                                                
22 Pagrindiniai veiksniai, kuriuos vertina keliautojai prieš planuodami kitą išvyką | Pasaulio 

ekonomikos forumas  (weforum.org) (anglų kalba) 
 

Daugiau dėmesio saugos ir sveikatos priemonėms 

Daugiau atostogų savo šalyje 

Apskritai mažiau kelionių 

Daugiau dėmesio turizmo poveikiui vietos 
bendruomenėms 

Pokytis kelionių tikslo kryptyse  

Kelionės tipo pokytis (paplūdimys, mieste ir pan.)  

Veiklų pokyčiai atostogų metu 

Pasirenkamos kelionei transporto priemonės 
pokyčiai 

Apgyvendinimo tipo pasirinkimo pokyčiai 

Nesitikima ilgalaikio poveikio 

Kita 

Nežinau / Netaikoma 

https://www.weforum.org/agenda/2020/07/top-factors-travellers-will-consider-post-covid-19-what-hard-hit-countries-can-consider/
https://www.weforum.org/agenda/2020/07/top-factors-travellers-will-consider-post-covid-19-what-hard-hit-countries-can-consider/
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Grįžti į turinį 

 

 

 

Minėta išvada sutampa su Tripadvisor ir Ipsos MORI 

2022 m. sausio mėn. atlikto tyrimo „Kelionės 2022 m. 

– žvilgsnis į priekį“ rezultatais23. 

 

Tyrimas parodė, kad respondentai norėtų, jog 

svetingumo įmonėse būtų taikomos saugos priemonės, 

net ir po to, kai COVID-19 atvejų visame pasaulyje 

sumažėjo. 63–83 proc. respondentų iš penkių skirtingų 

šalių sutinka, kad saugos priemonės išliktų „ateinančius 

12 mėnesių“. 

 

„Eurostat 499“ duomenimis, 38 proc. tiki, kad dėl 

COVID-19 pandemijos jie daugiau atostogaus savo 

šalyje ir apskritai mažiau keliaus (34 proc.). Tyrimo 

rezultatai rodo, jog  didelė dalis mano, kad pandemija 

turės įtakos turistinės šalies pasirinkimui (24  proc.) arba 

kelionių krypties tipui (20 proc.). 28 proc. respondentų 

akcentuoja, jog reikėtų „daugiau dėmesio turizmo 

poveikiui vietos bendruomenėms“, tuo tarpu 19 proc. 

apklaustųjų teigia, jog dėl pandemijos pasikeis jų 

keliavimo būdas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
23 https://www.tripadvisor.com/TravelTrendsReportJan2022 
 

http://www.tripadvisor.com/TravelTrendsReportJan2022
http://www.tripadvisor.com/TravelTrendsReportJan2022
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Grįžti į turinį 

 

 

 

 

Kavinė - Ryga | Bluebook srl nuotrauka 
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Grįžti į turinį 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Žemiau pateiktoje diagramoje atskleidžiama 

pandemijos24 nulemti informacijos paieškos ir planavimo 

įpročių pokyčiai, įskaitant būsto higienos standartų 

svarbą ir norą neplanuoti per toli į ateitį. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
24 EKK vartotojų kelionių požiūris ir lūkesčiai – 2022 m. vasara (etc-corporate.org)  (anglų kalba) 
 

https://etc-corporate.org/uploads/2022/06/ETC-Consumer-Travel-Attitudes-and-Expectations-Summer-2022.pdf


Ekonominis ir sociokultūrinis išorės veiksnių poveikis turizmui ❘ 42 

 

Grįžti į turinį 

 

 

 

Pandemijos nulemti paieškos ir 
planavimo įpročių pokyčiai 
Klausimas: Ar pandemija turėjo įtakos informacijos 
apie būsimas Jūsų keliones rinkimui ir planavimui? 
Kokiu būdu?  
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Grįžti į turinį 

 

 

 

Žodynas 
 

Evros Delta Nationalinis Parkas - Graikija | Bluebook srl nuotrauka 
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Grįžti į turinį 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Įdomus faktas 

Terminas „žodynas“ (angl. glossary) kilęs iš senovės 

graikų kalbos žodžio „glōssa“, reiškiančio „kalba“. 

Senovės lotynų pasaulyje ir viduramžiais šis terminas 

reiškė paaiškinimą sunkiai suprantamam terminui. 
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Bendrasis vidaus produktas (BVP) (grįžti) 

Bendrasis vidaus produktas (BVP) – tai bendra per 

tam tikrą laikotarpį visų šalies teritorijoje pagamintų 

prekių ir paslaugų piniginė arba rinkos vertė. 

 

ES skaitmeninis COVID sertifikatas (grįžti) 

ES skaitmeninis COVID sertifikatas – tai skaitmeninis 

įrodymas, kad asmuo buvo: paskiepytas nuo COVID-

19; jo tyrimo rezultatas neigiamas arba jis pasveikęs 

nuo COVID-19. ES skaitmeninio COVID sertifikato 

reglamentas įsigaliojo 2021 m. liepos 1 d.  

Daugiau galite paskaityti čia: ES skaitmeninis COVID 

sertifikatas | Europos Komisija (europa.eu) 

 

Pameistrystė (grįžti) 

Pameistrystė – tai programa, kuria siekiama parengti 

studentus konkrečiam darbui ir patenkinti įmonės 

aukštos kvalifikacijos darbuotojų poreikį. Dažnai 

derinama su praktiniu mokymu darbo vietoje (kartais – 

apmokamu) ir papildomomis studijomis. Pameistrystė 

apima daugybę veiklos krypčių ir pramonės šakų. 

 
Svetingumo sektorius (grįžti) 

Šis sektorius apima įvairias paslaugas nuo maisto ir 

gėrimų restoranuose, baruose ir kavinėse iki 

apgyvendinimo viešbučiuose, naktinių pramogų. 

Svetingumas pagal pobūdį yra įvairus – nuo labai 

mažų, mažų ir vidutinių įmonių iki didelių tinklų. 

Svetingumo pramonė yra Europos ekonomikos  

 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_lturopeans/eu-digital-covid-certificate_en#what-is-the-eu-digital-covid-certificate
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_lturopeans/eu-digital-covid-certificate_en#what-is-the-eu-digital-covid-certificate
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pagrindas, visame sektoriuje sukūrusi 12 mln. darbo 

vietų ir generuojanti 10 proc. Europos Sąjungos BVP 

(žr. paaiškinimą aukščiau). 
 

Turizmas (grįžti) 

 

Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacija 

(JTPTO) turizmą apibrėžia kaip lankytojų veiklą ir 

nurodo, kad lankytojas - tai turistas, „išvykstantis į 

pagrindinę paskirties vietą, esančią už jo įprastos 

aplinkos, trumpiau nei vieneriems metams bet kokiu 

tikslu (verslo, laisvalaikio ar kitais asmeniniais 

tikslais), išskyrus įsidarbinimą ar rezidavimą 

lankomoje šalyje“. 
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MAO - Museum of Oriental Art - Turinas | Bluebook srl nuotrauka 
 

 
 
 
 
 

divetour.eu    

http://divetour.eu/
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Šis projektas  finansuojamas remiant Europos Komisijai.  
Nr. 2021-1-LT01-KA220-VET-000032925 

Leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Europos Komisija, jos institucijos ir Švietimo 
mainų paramos fondas negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį 

pateikiamos informacijos naudojimą. 

 


