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Santrauka

Santrauka
Turizmo sektoriaus plėtros tyrimo pirmajame skyriuje
pristatoma Lietuvos turizmo sektoriaus 2015–2019 m.
laikotarpis. Pristatoma sektoriaus raida, pagrindinės
tendencijos ir lūžio taškai:
•

atvykstamojo turizmo skatinimas, išskiriant tikslines
rinkas ir įgyvendinant kompleksines rinkodaros
priemones jose;

•

struktūriniai pokyčiai rinkodaros srityje;

•

Lietuvos valstybinio turizmo departamento veikla,
likvidacija ir nacionalinės turizmo skatinimo agentūros
„Keliauk Lietuvoje“ įkūrimas;

•

turizmo rinkodaros skaitmenizacija ir naujas prekės
ženklas;

•

vietinio turizmo analizė ir skatinimas, pasitelkiant
įvairias rinkodaros priemones.

Taip pat įvertinta 2020 metrais COVID–19 pandemijos
sukelta krizė ir nagrinėjamas jos poveikis Lietuvos
turizmo sektoriui. Šioje dalyje pristatyti statistiniai
duomenys įrodantys poveikį apgyvenimo paslaugas
teikiančioms įstaigos, aviacijos sektoriui ir apskritai visam
turizmo sektoriui. Skyrius užbaigiamas apžvelgiant
turizmo skatinimo programą – „Atostogos medikams“ ir
išaugusius vietinio turizmo srautus.
Antrajame tyrimo skyriuje nagrinėjamos turizmo
sektoriaus problemos, pasitelkiant preliminarią stiprybių,
silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizę.
Įvertinamas turizmo bei susijusių sektorių potencialas ir
išryškinami pranašumai, kurie leidžia numatyti tolimesnę
vystymosi kryptį. Taip pat pateikiamos rekomendacijos
atlikti giluminę SSGG analizę siekiant geriau įvertinti
esamą situaciją.
Trečiajame skyriuje pristatomos priemonės, kurių
savalaikis ir sėkmingas diegimas sukurtų prielaidas
Lietuvos turizmo sektoriaus raidai iki 2025 metų. Visų
pirma, išskiriamos keturios strateginės kryptys:
•

„Atviri duomenys“ ir jų nauda turizmo vystymuisi,
siūlomi sprendimai greitesniam ir kokybiškesniam
duomenų surinkimui bei viešinimui, kuris gerintų
investicinę aplinką;

•

„Turizmo rinkodara“, kurios tikslas sukurti turistams
patrauklius produktus, pristatant juos užsienio rinkoms
bei skatinant keliones Lietuvoje. Išaugęs kelionių
šalyje skaičius didintų kelionių paslaugų eksportą ir
sektoriaus indėlį kuriant šalies bendrąjį vidaus
produktą;

•

„Infrastruktūros vystymas“ daugiausiai dėmesio skiria
pagrindinių traukos objektų prieinamumo gerinimui,
verslo ir sporto turizmo infrastruktūros diegimui,
susisiekimo oro transportu tobulinimui, darnaus
turizmo vystymui;

•

„Žmogiškasis kapitalas“ akcentuoja būtinybę užtikrinti
kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlą. Bendradarbiavimas
tarp turizmo verslo ir švietimo sektoriaus suteiktų
prielaidas aukštųjų ir profesinių mokyklų studentams
įgyti rinkos poreikius atitinkančius įgūdžius.

Ketvirto skyriaus pirmoje dalyje apžvelgiamos turistų
elgesio pokyčių po COVID–19 prognozės. Remiantis
įvairiais Pasaulio turizmo organizacijos, Europos kelionių
komisijos ir kitų organizacijų tyrimais įvardinama, kokių
ilgalaikių galima tikėtis. Išskiriamos šios pagrindinės
tendencijos: vietinio, ekologinio ir kaimo turizmo
augimas, didelis dėmesys higienos sąlygoms ir
saugumui,
suaktyvėjęs
keliavimas
automobiliais,
nuošalesnių vietovių lankymas, išaugęs bekontakčių
technologijų poreikis.
•

Sėkmė sprendžiant keturiose strateginėse kryptyse
įvardintas problemas ir diegiant siūlomus įrankius
pagrįs kelią vienai iš trijų prognozių:
1. Bazinė prognozė (nuosaikus augimas)
2. Optimistinė prognozė (ambicingas augimas)
3. Pesimistinė prognozė (stagnacija)

Įvardinamos sąlygos ir veiksniai, galintys lemti vieno iš
scenarijų raidą. Išskiriamos šios pagrindinės sąlygos:
tolimesnė COVID–19 eiga, šalyje taikomi karantino
ribojimai, valstybės turizmo plėtros politika, parama
verslui bei viešos ir privačios investicijos į turizmo
sektorių. Numatomos tolimesnio turistų skaičiaus augimo
ir ekonominių rezultatų prielaidos.
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2
Lietuvos turizmo
sektoriaus raida 2015-2020

Lietuvos turizmo sektoriaus raida 2015-2020
2015–2019 metais turizmo sektorius Lietuvoje nuosekliai augo. Šiam laikotarpiui būdingi rekordiniai atvykstamojo ir
vietinio turizmo srautų augimo rodikliai, kuriems sąlygas sudarė nuoseklus Lietuvos turizmo galimybių
konkurencingumo didinimas regionuose, konstruktyvesnis darbas su tikslinėmis atvykstamojo turizmo rinkomis,
naujas šalies turizmo prekės ženklas, struktūriniai turizmo rinkodarą įgyvendinančios institucijos pokyčiai bei kiti
veiksniai. Kartu šis periodas liks paženklintas kaip priešpandeminis laikotarpis. Reabilituoti turizmo sektorių ir
pasiekti 2015–2019 m. vykdytos turizmo rinkodaros rezultatų lygį taps vienu pagrindinių ateities iššūkių.

2.1. Šalies rinkodara
2015–2016 m. dar naudotą logotipą „Drąsi šalis“ pakeitus nauju turizmo prekės ženklu „Lithuania. Real is beautiful“
(vietiniams turistams – „Lietuva. O čia ar buvai?“) buvo atverstas naujas Lietuvos, kaip patrauklios turizmo krypties,
pozicionavimo puslapis. „Lithuania. Real is beautiful“ prekės ženklo vertybės tapo prioritetinėmis įgyvendinant
efektyvias turizmo rinkodaros kampanijas atvykstamojo turizmo rinkose, pristatant Lietuvos turizmo galimybes
tarptautinėse turizmo parodose, organizuojant pažintinius turus užsienio žurnalistams, vykdant turinio rinkodarą
nacionalinėse bei tarptautinėse žiniasklaidos priemonėse, koordinuojant komunikaciją atstovybių prioritetinėse bei
tikslinėse atvykstamojo turizmo rinkose, vykdant kitas kompleksinės turizmo rinkodaros priemones. Prekės ženklas
„Lithuania. Real is beautiful“ išsyk buvo pastebėtas Jungtinių Tautų pasaulio turizmo organizacijos (PTO), kaip
atitinkantis ilgalaikes turizmo tendencijas, skatinantis natūralumą bei pristatantis tvarias vertybes.
Atsižvelgiant į kintančius turistų įpročius bei charakteristikas (planuoti keliones internetinėje erdvėje, teikti prioritetą
patyriminiam turizmui ir pan.), buvo sustiprinta skaitmeninė turizmo rinkodara – e-rinkodara: 2017 m. svetainė
www.tourism.lt buvo transformuota į oficialius Lietuvos turizmo vartus www.lithuania.travel. Svetainėje pristatoma
tiek bendroji informacija apie Lietuvą, tiek turizmo produktai ir unikalus, Lietuvos išskirtinumą pabrėžiantis turinys.
Pagrindiniai srauto šaltiniai į svetainę: organiškas srautas iš paieškos sistemų (SEO); rinkodaros kampanijos.
Puslapis veikia 9 užsienio kalbomis, todėl jų priežiūra yra sudėtinga ir reikalauja nuolatinių resursų.
Iki 2019 m. vykdytos priemonės sukūrė pagrindinius skaitmeninius turizmo rinkodaros kanalus, kurie yra naudojami
nuolatinei komunikacijai užtikrinti. Turizmo prekės ženklas „Lithuania. Real is beautiful“ aktyviai vystomas virto
aktyvia platforma socialinėje erdvėje „Facebook“, „Instagram“ bei „Youtube“ paskyrose. Didžiausia iš jų –
„Facebook“ paskyra, 2020 m. turėjo daugiau kaip 90 tūkst. sekėjų. Taip pat iki 2019 m. veikė socialinių tinklų
paskyros Italijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Vokietijoje, Izraelyje, Japonijoje; Twitter paskyros Jungtinėse
Amerikos Valstijose (toliau – JAV) bei Jungtinėje Karalystėje, Japonijoje. Vėliau, 2019–2020 m. šios paskyros buvo
optimizuotos, orientuojantis tik į paskyras anglų kalba „Facebook”, „Youtube” bei „Instagram” socialiniuose
tinkluose.
2014–2019 m. turizmo strategijoje buvo akcentuojamas išskirtinio, ypač vaizdo turinio kūrimas, pavyzdžiui, 2019 m.
„Keliauk Lietuvoje“ pristatytas klipas „Kodėl nešvenčiame Helovino“ organiškai įtraukė per milijoną Lietuvos ir
užsienio vartotojų, 2020 m. pristatyta „Discover colors you never knew existed“ kampanija susilaukė tarptautinio
dėmesio „Adweek“, „Reuters“ platformose, o pats vaizdo klipas Europos kelionių komisijos rengiamuose turizmo
klipų rinkimuose buvo pripažintas vienu geriausiu Europos turizmo klipų. Šis klipas toliau nominuotas tapti geriausiu
Pasaulio turizmo klipu.
Kitas išskirtinis 2015–2019 m. laikotarpio reiškinys – vietinio turizmo proveržis. Lietuvos turizmo rinkos dalys minėtu
laikotarpiu stabiliai dalijosi beveik lygiai pusiau: apie 50 proc. jos sudarė atvykstamasis turizmas, ir tiek pat – vietinis
turizmas. Fiksuojant kasmet augančius vietinio turizmo srautus Valstybiniame turizmo departamente 2015 m. buvo
papildomai sukurtas Vietinio turizmo poskyris ir pradėtos aktyvesnės vietinio turizmo rinkodaros veiklos, įskaitant
pagrindinį stendą tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje „Adventur“, Turizmo gatvių iniciatyvą
didžiųjų miestų renginiuose, Kontaktų muges ir pažintinius turus kelionių organizatoriams. Taip pat radijo, TV laidų
ciklus, įvaizdinius leidinius ir kita. Ne sezono metu, sumažėjus atvykstamojo turizmo srautams, vietinis turizmas
reikšmingai prisidėdavo amortizuojant turizmo rinką.
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2.2. Struktūriniai pokyčiai
2015–2018 m. turizmo sektorių prižiūrėjo Valstybinio
turizmo departamentas. Departamento misija buvo
dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką
ūkio ministrui pavestose turizmo, kurortų ir kurortinių
teritorijų plėtros srityse. Kasmet Valstybinis turizmo
departamentas, planuodamas bei organizuodamas savo
veiklą, išsikeldavo strateginius tikslus – skatinti
atvykstamąjį ir vietinį turizmą bei atlikti turizmo paslaugų
teikėjų
veiklos
stebėseną,
priežiūrą,
kelionių
organizatorių kontrolę (įskaitant ir finansinę), siekiant
užtikrinti turistų teisių apsaugą. Kiekvieno strateginio
tikslo siekimas buvo įvardijamas konkrečiais veiklos
rezultatais, kuriuos įstaiga turėdavo pasiekti įgyvendinant
metų veiklos planą.
2015 m. Valstybiniame turizmo departamente buvo
įsteigtas Turizmo plėtros skyriaus vietinio turizmo
poskyris. Šio poskyrio pagrindiniai uždaviniai buvo
užtikrinti teigiamą Lietuvos turizmo įvaizdžio formavimą
vidaus rinkoje, Lietuvos vietinio turizmo rinkos vystymą ir
rinkodaros planavimą, tinkamas vietinio turizmo
vystymosi ir veiklos sąlygas. Vietinio turizmo poskyrio
įkūrimas buvo viena iš tikslingų strateginių krypčių
skatinant aktyvų keliavimą vidaus rinkoje, planuojant bei
vystant rinkodaros priemones ir turizmo produktus,
skatinančius vietinį turizmą bei vykdant informacijos apie
Lietuvą ir jos turizmo galimybes sklaidą vidaus rinkoje.
Valstybinis
turizmo departamentas naudojo du
pagrindinius finansavimo šaltinius, kurių dėka planavo ir
įgyvendino rinkodaros veiklas užsienio ir vietinio turizmo
rinkose. Pirmas finansavimo šaltinis buvo valstybės
biudžeto lėšos (tuo metu LR Ūkio ministerijos
asignavimai), kurios 2015–2019 m. svyravo nuo 300
tūkst. Eur iki 1 mln. Eur. Antras finansavimo šaltinis buvo
Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų
investicijų ir bendrojo finansavimo lėšos, kurios svyravo
nuo 400 tūkst. (2016 m.) iki 2 mln. Eur kasmet. 2016
metais buvo pateikti ir VšĮ „Lietuvos verslo paramos
agentūros“ patvirtinti 7 projektai, finansuojami pagal
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos
išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato
kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-V-812 „Nacionalinių
turizmo maršrutų, trasų ir produktų rinkodara bei turizmo
ženklinimo infrastruktūros plėtra“. Projektams skirtas
finansavimas sudarė 7,226 tūkst. Eur.
Teigiamas permainas turizmo sektoriuje siekiant
pagrindinių Lietuvos turizmo rinkodaros tikslų – didinti
Lietuvos žinomumą prioritetinėse turizmo rinkose, gerinti
šalies įvaizdį, atlikus tyrimus išsigryninti ir diversifikuoti
21 tikslinę Lietuvos atvykstamojo turizmo rinką, mažinti
sezoniškumą, skatinti Lietuvos gyventojus daugiau
keliauti po savo šalį – užtikrino anksčiau minėtos turizmo
prekės ženklo krizės paspartinti struktūriniai pokyčiai.

Lietuvos turizmo rinkodara Ūkio ministerijos iniciatyva
2018 m. buvo atskirta nuo turizmo veiklos priežiūros
funkcijos
ir,
likvidavus
Valstybinį
turizmo
departamentą, pavesta naujai nacionalinei turizmo
skatinimo agentūrai „Keliauk Lietuvoje“.
Svarbu paminėti, kad nepaisant teigiamų permainų
Lietuvos turizmo skatinimo srityje, vykdant rinkodarą iš
ES lėšų, finansavimui buvo taikomi konkretūs
apribojimai bei draudimai. Visų ES projektų tikslas
buvo skatinti atsakingą ir atvykstamąjį turizmą, vykdant
gamtos ir kultūros objektų ir nacionalinių turizmo
maršrutų, turizmo trasų, kultūros kelių rinkodarą
prioritetinėse rinkose. Tai reiškia, kad jokie turizmo
paslaugas teikiantys privatūs objektai ir subjektai,
vykdant rinkodaros priemones, negalėjo būti minimi,
remiami, viešinami. Taip pat ES lėšomis buvo galima
finansuoti tik dalies turizmo produktų rinkodarą. Šios
pagrindinės projektų sąlygos trukdė ir iki šiol trukdo
kurti visapusišką turizmo paslaugų, produktų turinį, jį
viešinti, skatinti turistus juo naudotis.

2.3. Atvykstamojo turizmo
tendencijos
Iki 2015 m. Valstybinis turizmo departamentas,
įgyvendindamas
turizmo
rinkodaros
priemones
atvykstamojo turizmo rinkose vadovavosi Lietuvos
turizmo plėtros 2014–2020 m. programa, kurioje buvo
identifikuotos
svarbiausios
tikslinės
Lietuvos
atvykstamojo turizmo rinkos: kaimyninės valstybės
(Lenkija, Baltarusija, Rusija ir Latvija), Skandinavijos
valstybės, Vokietija ir Jungtinė Karalystė. Prie
perspektyvių Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkų buvo
priskiriamos JAV, Japonija, Kinija, taip pat Indija,
Brazilija, Izraelis ir Kazachstanas. Tačiau atsižvelgiant
į besikeičiančią politinę ir ekonominę situaciją
kaimyninėse rinkose, užsienio turizmo rinkų potencialą,
įvertinus PTO ateities įžvalgas, atvykstamojo turizmo
rinkos buvo įvertintos iš naujo.
Parengus 2016–2020 m. Lietuvos turizmo rinkodaros
strategiją, nustatytos 21 tikslinės rinkos, su kuriomis
buvo kryptingai dirbama iki 2020 metų pabaigos (žr.
pav.1). Visas šalies rinkodaros biudžetas buvo
paskirstomas į 21 dalį. Skiriamos lėšos rinkoms
svyravo nuo 30 tūkst. Eur iki 130 tūkst. Eur per metus.
Rinkos buvo suskirstytos į 4 grupes, o kiekvienoje jų
vykdyta skirtingo pobūdžio ir intensyvumo rinkodaros
priemonių visuma.
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Tikslinės rinkos

Kaimyninės rinkos

Tolimosios rinkos

Potencialios rinkos

Vokietija
Jungtinė Karalystė
Norvegija
Švedija
Italija
Prancūzija

Latvija
Estija
Lenkija
Rusija
Baltarusija
Ukraina

JAV
Japonija
Kinija
Izraelis

Suomija
Danija
Ispanija
Nyderlandai
Belgija

Pav. 1. 21 prioritetinė rinka

Tikslinėse
atvykstamojo
turizmo
rinkose
buvo
naudojamos
nuoseklios
ir
aktyvios
rinkodaros
priemonės. Jų tikslas – didinti Lietuvos, kaip turistinės
šalies, žinomumą, pristatyti pagrindinius ir nišinius
turizmo produktus. Didelis dėmesys buvo skirtas
bendradarbiavimui su turizmo paslaugų teikėjais,
dalyvavimui tarptautinėse turizmo parodose. Taip pat
įvaizdinių bei turistinių leidinių kūrimui ir leidimui,
skaitmeninės
rinkodaros
priemonėms,
bendradarbiavimui su žiniasklaidos atstovais, užsienio
kelionių organizatoriais ir kita. Šiai rinkų kategorijai buvo
numatyta didžiausia viso biudžeto dalis ir žmogiškieji
resursai.

mln.

JAV, Kinijoje ir Japonijoje įgyvendinamos rinkodaros
priemonės buvo nukreiptos į Lietuvos žinomumo
didinimą. Iki 2019 m. Valstybinis turizmo departamentas
3 kartus per metus susitikdavo su Latvijos ir Estijos
nacionalinėmis
turizmo
skatinimo
agentūromis,
koordinuoti veiklas tolimosiose rinkose. Ilgainiui buvo
pastebėta, kad turistų iš šių rinkų vertina tris šalis kaip
vieną kryptį. Buvo nuspręsta, sukurti „Baltics: 3 in 1
holiday“ prekės ženklą. Buvo išleisti Baltijos šalių bendri
žemėlapiai ir leidiniai, organizuojama kasmetinė „Baltic
Connecting „mugė, dalyvaujama tarptautinėse turizmo
parodose Kinijoje ir Japonijoje bei 3 Baltijos šalių
renginių ciklo organizavimas Japonijoje ir JAV.

Nors tolimesnių rinkų vartotojai tris Baltijos šalis
tapatina, vertinant visų trijų šalių emocinį įvaizdį, Estija
labiau priskiriama Šiaurės šalims (tokioms kaip
Suomija), o Latvija – spalvinga, ryški, turinti daugiau
šurmulio1. Tad, kiekviena Baltijos šalis papildomai
įgyvendina B2B sektoriui skirtas rinkodaros priemones.
Vertinant visą laikotarpį, mažiausiai buvo investuojama
į kaimynines šalis ir potencialias rinkas. Kaimynėse
rinkose buvo įgyvendinamos rinkodaros priemonės
palaikančios aktyvią informacijos apie turizmo
galimybes sklaidą, Lietuvos turizmo produktus. Tuo
tarpu potencialių rinkų grupėje dažniausiai naudojamas
metodas buvo pažintinių turų žiniasklaidos atstovams
organizavimas, Lietuvos turizmo galimybių pristatymo
renginio organizavimas vieną kartą per metus, ar
dalyvavimas didesnėje tarptautinėje turizmo parodoje
(pvz. „Matka Nordic Travel Fair“ Suomijoje).
Pasaulio ekonomikai atsigavus po 2008 m. finansinės
krizės, laisvalaikio ir verslo kelionių skaičius augo itin
sparčiai. Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros organizacijos (EBPO) duomenimis2. Nuo 2014
iki 2018 m. užsienio turistų skaičius kasmet augo:
pasaulyje – 5,3 procentus, ES – 5,8 procentus.
Lietuvoje augimas buvo dar spartesnis: nuo 2015 iki
2019 m. vidutinis metinis augimas siekė 7,4 proc. o
2018 ir 2019 m. – viršijo 10 proc. Per keturis metus
užsienio turistų skaičius išaugo 40 proc. (žr. pav. 2)3.

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
2015

2016

2017

2018

2019

Pav. 2. Užsienio turistai apgyvendinimo įstaigose
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Svečių iš 21 prioritetinės rinkos skaičius per keturis metus išaugo 38 proc4. 2015 metais iš šių šalių Lietuvoje
apsilankė 1,26 mln. turistų, 2019 m. – 1,74 proc. Per šį laikotarpį ypatingai išaugo metinis turistų srautas: iš Ukrainos
(75 tūkst. daugiau), Lenkijos (67 tūkst.), ir Vokietijos (58 tūkst.) (žr. pav. 3). Itin didelis procentinis augimas
užfiksuotas iš Kinijos (121 proc.) ir Izraelio (93 proc.)

tūkst.
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Pav. 3 Turistų skaičiaus pokytis 2015-2019 metais

2.4. Vietinis turizmas

•

Lietuvoje vykstanti tarptautinė turizmo paroda
„Adventur“, kurios metu galimybę save pristatyti
turėdavo visi Lietuvos turizmo informacijos centrai ir
turizmo verslas specialiai tam išskirtoje Lietuvos
salėje, Litexpo parodų rūmuose;

•

pažintiniai turai Lietuvos žurnalistams, kurių dėka
žinutė apie Lietuvoje lankytinas vietas, paslaugas,
pasiekdavo plačią skaitytojų auditoriją;

•

pažintiniai turai Lietuvos kelionių organizatoriams
kartu su rengiama Kontaktų muge susitikimams su
turizmo verslu;

•

•

turizmo gatvių didžiuosiuose Lietuvos renginiuose
iniciatyva ir dalyvavimas, supažindinant bei pristatant
keliavimo po Lietuvą turizmo galimybes plačiai
visuomenės daliai;
rinkodara ir komunikacija radijo, televizijos kanalais
bei internetinėse platformose – ryškiausias „Aplink
Lietuvą“ televizijos laidų ciklas, kurio populiarumas ir
žiūrovų įsitraukimas lėmė kurtis ne vienai šio laidų
ciklo daliai;

•

lietuviškos socialinio tinklo „Facebook“ paskyros
„Lietuva. O čia ar buvai?“ atsiradimas ir idėjų
kelionėms po Lietuvą sklaida;

•

naujų komunikacinių produktų kūrimas ir leidyba
skirtingomis temomis – įvairūs leidiniai, polapiai. Taip
pat „Keliauk Lietuvoje“ teminiai žemėlapiai, kurie tapo
įstaigos vizitine kortele – nuo šaltibarščių iki pirčių ar
gido šeimoms. Ši iniciatyva greitai sulaukė didelio tiek
Lietuvos gyventojų, tiek žiniasklaidos dėmesio.

Tikslingas darbas skatinant keliones Lietuvoje pasiteisino
– vietinis turizmas pastaraisiais metais sparčiai ir stabiliai
populiarėjo. Per keturis metus turistų skaičius šalies
viduje išaugo 59 proc.5 (žr. pav. 4).

mln.

Vietinių turistų įtaka turizmo sektoriui, ypač susidūrus su
COVID–19, dar labiau išaugo (plačiau – 2.5. skyriuje).
Visgi, vietiniams vartotojams skatinti buvo vystomos
nuolatinės įvaizdžio komunikacijos priemonės. Buvo
pasitelkiamos tokios rinkodaros priemonės kaip:
televizija,
radijas,
turinio
rinkodara
internete,
skaitmeninės, įvaizdžio bei informacinės reklamos
kampanijos. Efektyviausios rinkodaros priemonės vietinio
turizmo skatinimui išskiriamos šios:

2.5
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Pav. 4. Vietiniai turistai apgyvendinimo įstaigose
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mln.

Gyventojų susidomėjimas kelionėmis Lietuvoje taip pat
pastebimas ir išaugusiose vietinių turistų išlaidose.
Šalies gyventojai vis daugiau išleidžia įsigydami Lietuvos
turizmo prekes ir paslaugas. Per penkis metus vietinių
turistų išlaidos išaugo 25 proc.: nuo 163 mln. EUR. 2015
m.; iki 204,8 mln. EUR. 2019 metais (žr. pav. 5).
Vietiniai turistai netolygiai pasiskirsto po Lietuvos
savivaldybes. 10-yje savivaldybių nakvoja 80 proc. visų
vietinių turistų (žr. pav. 6). Palangoje, Vilniuje ir
Druskininkuose nakvoja beveik pusė visų šalyje
keliaujančių turistų. Per paskutinius 5 metus turistų
skaičius Birštono savivaldybėje išaugo 3 kartus ir
aplenkusi Klaipėdos m. bei Kauno m. savivaldybes
įsitvirtino 4-oje vietoje pagal populiarumą. Apart Birštono
iškilimo, populiariausių miestų ir rajonų sąrašas nuo
2015 m. keitėsi nežymiai.
2015

Kitos; 21%

Molėtų r., 2%
Kretingos r.., 0%
Neringa, 3%
Trakų r. , 5%

2016
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Pav. 5. Vietinių turistų išlaidos

2017

2018

2019

Kitos; 19%

Kitos; 19%

Kitos; 19%

Kitos; 21%

Molėtų r., 2%
Kretingos r.., 1%
Neringa, 3%

Molėtų r., 2%
Kretingos r.., 2%
Neringa, 3%

Molėtų r., 2%
Kretingos r.., 2%
Neringa, 3%

Molėtų r., 2%
Kretingos r.., 2%

Trakų r. , 5%

Trakų r. , 4%

Trakų r. , 4%

Kaunas, 7%

Kaunas, 7%

Kaunas, 7%

Klaipėda, 8%

Klaipėda, 8%

Klaipėda, 9%

Klaipėda, 8%

Birštonas; 5%

Birštonas; 5%

Birštonas; 7%

Birštonas; 8%

Druskininkai; 17%

Druskininkai; 17%

Druskininkai; 16%

Druskininkai; 14%

Kaunas, 7%

2018

Vilnius; 16%

Vilnius; 15%

Vilnius; 14%

Vilnius; 15%

Palanga; 17%

Palanga; 17%

Palanga; 18%

Palanga; 18%

Neringa, 3%
Trakų r. , 4%
Kaunas, 6%

Klaipėda, 8%

Birštonas; 9%

Druskininkai; 14%

Vilnius; 15%

Palanga; 16%

Pav. 6. Vietinių turistų pasiskirstymas savivaldybėse
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tūkst.

Turistų netolygus pasiskirstymas pastebimas ne tik pagal
savivaldybes, bet ir pagal sezonus. Dauguma gyventojų
po Lietuvą keliauja balandžio–rugsėjo mėnesiais (žr. pav.
7). Pajūrio savivaldybės – Palangos miesto, Neringos,
Klaipėdos rajono didžiosios dalies svečių sulaukia
šiltuoju sezonu. Tuo tarpu Vilniuje ir Kaune vietinių turistų
srautas krenta vasaros mėnesiais. Šie rodikliai išryškina
įsisenėjusią sezoniškumo problemą, kuri nesprendžiama
nuo 2015 m. ir nesikeičia iki dabar. Pajūryje esančios
savivaldybės šiltuoju sezono metu sutraukia didžiausius
vietinių turistų srautus ir yra populiariausias vasaros
pasirinkimas tarp vietos turistų, tačiau šaltuoju sezono
metu stokoja turistų. Didieji Lietuvos miestai Vilnius ir
Kaunas išgyvena sezoniškumą vasaros sezono metu.
Toks netolygus turistų pasiskirstymas sąlygoja miestų
stagnaciją, mažina pajamas ir apriboja investavimo
galimybes
gerinant
tiek
savivaldybės
vietos
infrastruktūrą, tiek siūlomų paslaugų apimtis.
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Pav. 7. Vietinių turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose

2.5. COVID – 19 poveikis Lietuvos turizmo sektoriui
2020 m. pradžioje visame pasaulyje išplitęs COVID–19 virusas palietė visas gyvenimo sritis: sveikatos apsaugą,
švietimą, politiką, ekonomiką ir ypač – turizmą. Siekiant sumažinti viruso plitimą buvo apribotos judėjimo galimybės ne
tik tarp valstybių, bet ir šalių viduje. Pirmieji susirgimai, pasireiškę Italijoje, greitai išplito po visą žemyną ir sukėlė
pirmą COVID–19 bangą. Pasaulinė turizmo organizacija (UNWTO) skelbė, kad atvykstančių turistų skaičius 2020 m.
sumažėjo 74 proc. lyginant su praėjusiais metais, kas prilygsta maždaug vienam milijardui keliautojų6. Remiantis
UNWTO skaičiavimais, sektoriui prireiks 2,5–4 metų, kad turizmas vėl pasiektų iki pandemijos buvusį tarptautinių
turistų skaičių. Kadangi turizmo sektoriaus perspektyvos išlieka neaiškios, reikalinga nuolatinė vyriausybės parama ir
bendradarbiavimas.
2020 m. kovo mėnesį Lietuvą ir daugelis kitų Europos šalių įvedė visuotinį karantiną ir pradėjo riboti judėjimą per
šalies sienas. Išaugęs susirgimų skaičius ir įvestos ribojančios priemonės smogė Lietuvos turizmo sektoriui. Gegužės
ir balandžio mėnesiais turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose smuko atitinkamai 90 proc. ir 81 proc. lyginant su
2019 m.7 Geresnius gegužės ir vasaros mėnesių rezultatus lėmė panaikintas karantinas šalyje ir suaktyvėjęs vietinis
turizmas. Deja, dėl apriboto judėjimo iš užsienio, atvykstamojo turizmo kritimas 2020 m. pavasarį ir vasarą buvo be
precedentinis. Balandžio–rugsėjo mėnesiais užsienio turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose smuko net 81 proc.
lyginant su pernai metų rezultatais.8
Šalies apgyvendinimo įstaigose susidariusią skylę iš dalies užpildė vietiniai turistai ir svečiai iš „Baltijos šalių burbulo“
– laisvo judėjimo erdvės Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Liepos–rugsėjo mėnesiais vietinis turizmas augo 12 proc9. Iš
Estijos atvyko 4 proc. daugiau nei 2019 m. trečiąjį ketvirtį10. Deja, Latvijos turistų apsilankė 31 proc. mažiau . Visgi,
smukimas iš šiaurinės kaimynės buvo žymiai mažesnis, nei bendras atvykstamojo turizmo kritimas (-73 proc.) trečiąjį
metų ketvirtį12.
Pavasarį Lietuvoje ir daugumoje Europos šalių įvestos griežtos karantino priemonės lėmė, kad antroje vasaros pusėje
COVID–19 susirgimų skaičius greitai ir stabiliai mažėjo. Mažėjant sergamumui, dauguma keliones ribojančių
priemonių ES buvo panaikintos ar sušvelnintos, todėl sugrįžo galimybės keliauti į užsienį. Deja, karantinas stiprų
smūgį sudavė ne tik turizmo sektoriui, bet ir civilinei aviacijai. Dėl pavasarį įvestų ribojimų, dauguma oro linijų itin
stipriai sumažino maršrutų ir skrydžių skaičių. Balandžio mėnesį Vilniaus tarptautiniame oro uoste skrydžių skaičius
krito 91 proc., gegužę – 89 proc.13 Keleivių skaičiaus kritimas Lietuvos oro uostuose taip pat buvo beprecedentis:
balandį – beveik 100 proc.; gegužę – 99 proc.14
Vasaros antroje pusėje, gerėjant epidemiologinei situacijai, kelionių oro transportu paklausa augo, visgi sektoriaus
atsigavimas buvo lėtesnis. 2020 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais skrydžių skaičius į Lietuvos oro uostus išliko žymiai
mažesnis: per dieną įvykdavo apie 100 skrydžių, 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu šis skaičius siekė 20015. Lietuvos oro
uostuose per metus skrydžių skaičius sumažėjo 52 proc.: nuo 62 tūkst. 2019 metais iki 30 tūkst.16. 2020 metais.
Keleivių skaičius smuko dar labiau – 72 proc.: 2020 tik 1,8 mln. keliautojų lankėsi Vilniaus, Kauno ir Palangos
tarptautiniuose oro uostuose17.
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Išplitusi pandemija oro linijoms sudavė stiprų smūgį. Keliones oro transportu keitė kelionės automobiliais ir kitomis
žemės transporto priemonėmis. Lėtesnis keliavimo būdas nulėmė, kad Lietuva buvo sunkiau pasiekiama turistams
iš tolimesnių Europos ir pasaulio šalių.

tūkst.

Dėl COVID–19 ir pandemijai suvaldyti skirtų suvaržymų 2020 m. rekordiškai smuko atvykstamasis turizmas (žr. pav.
8). Vilnius iki pandemijos pritraukdavo daugiausiai į šalį atvykstančių užsienio turistų, todėl jų netektis padarė
didžiausią įtaką sostinei. Nors mažesnės savivaldybės neteko mažesnio skaičiaus svečių, procentinis smukimas
buvo didesnis nei 50 proc. Todėl buvo bandoma vietinėmis kelionėmis bent iš dalies kompensuoti užsienio turistų
netekimą.

0
-100
-200
-300
-400
-500
-600
-700

0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-80%
-90%
Turistų skaičius

Procentai

Pav. 8. Užsienio turistų skaičiaus smukimas 2020 m.

Pablogėjęs susisiekimas oro transportu keitė turistų galimybes ir sprendimus. Tiek Lietuva, tiek Europos valstybės
skatino keliauti šalių viduje. 2020 m. visam turizmo sektoriui tapo išbandymu. Turizmo paslaugų užsakymų skaičius,
pasak atvykstamojo turizmo kelionių organizatorių, sumažėjo iki 95 proc. Todėl 2020 m. turizmo verslo atstovai
galėjo pasinaudoti valstybės pagalbos paketu, gauti subsidijas ir teikti valstybės kompensuojamas paslaugas.
•

30 proc. ir didesnį apyvartos kritimą karantino metu patyręs verslas galėjo teikti paraiškas subsidijoms ir
paskoloms gauti.

•

2 mln. eurų parama turizmo paslaugas teikiančioms įmonėms ir turizmo verslo asociacijoms buvo skirta pagal
priemonę „Turizmo inovacijos“. Tai – negrąžinamoji subsidija materialiojo turto įsigijimui ir nuomos veiklai,
turizmo paslaugų rinkodarai, turizmo sektoriaus darbuotojų mokymams ir kita.

•

Rugsėjo-gruodžio mėnesiais buvo įgyvendintas ir „Keliauk Lietuvoje“ administruojamas projektas „Atostogos
medikams“. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo panaudota 97 proc. priemonei skirtų lėšų, o turizmo paslaugų
teikėjams už sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams suteiktas paslaugas išmokėta daugiau nei 9,7 mln. eurų.
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3
SSGG, turizmo sektoriaus
problemos

SSGG, turizmo sektoriaus problemos

Atliekant turizmo sektoriaus strateginį planavimą,
vertinga atlikti stiprybių, silpnybių galimybių ir grėsmių
(SSGG) vertinimą, kuris apžvelgia ne tik turizmo
sektoriaus, bet ir susijusių sektorių, suinteresuotųjų šalių
bei resursų turimus/esamus įvykius, pokyčius rinkoje.
SSGG analizė atspindi stiprybes (kuo sektorius yra
stiprus ir pajėgus), silpnybes (ko sektoriui trūksta),
galimybes (potencialiai naudingas sąlygas sektoriui) ir
grėsmes (potencialiai nenaudingas sąlygos sektoriui).
SSGG analizės modelis nurodo sektoriaus strateginių
planų vystymo kryptį ir suteikia jiems pagrindą.
Turizmo sektoriaus potencialios galimybės siejamos su
siekiu plėsti esamus ir vystyti naujus vartotojų
segmentus, gerinti informacinį aprūpinimą, tobulinti
infrastruktūrą, mažinant aplinkos taršą ir suniokojimą
turizmo centruose bei kita. Grėsmės siejamos su
instituciniais trikdžiais, neužtikrinančiais atskirų turizmo
sistemos
elementų
veiklos
koordinavimo
ir
bendradarbiavimo, nepakankamomis investicijomis į
turizmo infrastruktūrą, socialinėmis ekonominėmis
grėsmėmis, klimatinėmis sąlygomis (A. R. Ligeikienė, l.
75).

Išsamus, nuodugnus ir nepriklausomas SSGG
vertinimas padėtų nustatyti silpnybių poveikio turizmo
sektoriuje mažinimo būdus, išryškinant stipriąsias puses.
Itin naudinga atidžiau pažvelgti į bendrąjį vaizdą,
apsvarstant vidines ir išorines jėgas, tuo pačiu
atskleidžiant galimybes bei grėsmes. Šiame dokumente
yra pristatomas preliminarus SSGG vertinimas. Dėl laiko
ir resursų apribojimų preliminarus SSGG vertinimas
apima tik ryškiausius Lietuvos turizmo sektoriaus
bruožus, todėl žemiau pateiktas sąrašas nėra baigtinis.
Norint iš esmės įvertinti turizmo sektoriaus situaciją reikia
atlikti giluminį SSGG vertinimą, kurio plotis ir gylis
suteiktų galimybes apžvelgti smulkesnius, tačiau itin
svarbius aspektus.

1 lentelė. Turizmo sektoriaus SSGG

STIPRYBĖS
Žmogiškasis
kapitalas

Resursai,
produktai

- Nedideli
atstumai

-Žemas
nusikalstamumo
lygis

- Išvystytas kelių
tinklas
- 3 tarptautiniai
oro uostai

Infrastruktūra

Šalies įvaizdis

Duomenys

- Vilniaus turistinis
patrauklumas

- GO Vilniaus
vykdytos
kampanijos

- Atvykstamojo
turizmo rinkų
diversifikacija

- Kuršių nerijos
gamtos
išskirtinumas

- Geras
aptarnaujančio
personalo anglų
kalbos lygis

- Kokybiškas
sveikatos turizmas

- ETC įvertinimas:
„Discover colours
you never knew
existed“ užėmė 2ąją vietą tarp
reklaminių turizmo
klipų Europoje

- Nacionalinės
turizmo skatinimo
agentūros
inicijuojami tyrimai

- UNESCO
pripažintos
turistinės vietovės
- Saugi gamta
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SILPNYBĖS
Infrastruktūra

Žmogiškasis
kapitalas

- Priklausomybė
nuo Low-cost
avialinijų

- Administraciniai
barjerai samdant
užsieniečius

- Mažai
tiesioginių
skrydžių

- Neatitikimas
tarp rinkoje
trūkstančių
įgūdžių ir
profesinio
mokymo
programose
suteikiamų žinių

- Minimalus
tarptautinis
susisiekimas
traukiniais
- Neišvystyta
pėsčiųjų ir
dviračių takų
infrastruktūra

Resursai,
produktai
- Vilnius ir
Kaunas
nepritraukia
vietinių turistų
- Siaura
atvykstamojo
turizmo
produktų
pasiūla
Panevėžyje,
Šiauliuose,
Marijampolėje
ir Alytuje

Šalies
įvaizdis
- Higienos
standarto
trūkumas –
nespėjame
vytis pasaulinių
turizmo
tendencijų
- Vieningo
šalies įvaizdžio
ir rinkodaros
trūkumas
viešajame
sektoriuje

Viešoji
politika

Duomenys

- Valstybės
dėmesio
turizmo
ekonomikai
stoka

- Duomenų
apie turizmo
sektorių
trūkumas

- Šešėlinė
ekonomika
turizmo
sektoriuje

- Statistikos
šešėlis

- Nacionalinių
ir savivaldos
įvaizdžio
kampanijų
nesuderinamu
mas

- Viešasis
transportas
nepritaikytas
kelionėms į
regionus

- Mažas šalies,
kaip turistinės
krypties,
žinomumas

GALIMYBĖS
Infrastruktūra

Resursai, produktai

Politika

Duomenys

- Tarpregioninės
svarbos turistinių kelių
plėtra (pvz. RailBaltica)

- Potenciali naujų, su
darnia turizmo plėtra
susijusių, formų
įvairovė

- Viešųjų investicijų
koncentravimas į
turizmui patrauklias
vietoves

- Nacionalinės turizmo
informacijos duomenų
bazės sukūrimas

- Trumpas produktų
kelias tarp vietinių
gamintojų, ūkininkų ir
produktus naudojančių
turizmo paslaugų
teikėjų
Investicinės aplinkos
gerinimas

- Geresnis turizmo
išteklių panaudojimas

- Investicinės aplinkos
gerinimas
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GRĖSMĖS
Infrastruktūra

Šalies įvaizdis

Politika

- Pandemijai kontroliuoti įvesti
ribojimai

- COVID–19 ilgalaikiai
padariniai: H&S standartų
neatitikimas, žala šalies
įvaizdžiui, bankrotai

- Mažėjantis srautas iš Rusijos
ir Baltarusijos dėl politinių
priežasčių

- Lėtas civilinės aviacijos
sektoriaus atsigavimas

- Turizmo paslaugų kainų
infliacija
- Post-covid periode turistai iš
prioritetinių rinkų ieškos
poilsinių kelionių klasikinėse
rinkose
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4
Turizmo sektoriaus raida
2021–2025

Turizmo sektoriaus raida 2021-2025

4.1. Prioritetinių rinkų grupės

Pirma grupė

Vokietija
Lenkija
Izraelis
Jungtinė
Karalystė
Ukraina

Rusija
Baltarusija
Estija
Latvija

Trečia grupė

Antra grupė

Atsižvelgdami į 2020 m. pradžią ir pasaulio turizmo pramonę sukausčiusią COVID–19 pandemiją, nuolat stebime,
analizuojame turizmo sektoriaus tendencijas ir kryptis. Šiomis dienomis turizmo sektorius visame pasaulyje patiria
didelių ekonominių nuotolių. Tam, kad būtų galima padėti Lietuvos turizmo verslui atsigauti ir atstatyti turistų srautus į
Lietuvą, būtina nustatyti naujus turizmo rinkų prioritetus (žr. pav. 9) bei numatyti jose efektyvią turizmo rinkodarą.

Belgija
Danija
Italija
Ispanija
Japonija
JAV
Kinija
Nyderlandai
Norvegija
Prancūzija
Suomija
Švedija

Pav. 9. Prioritetinių rinkų grupės

10%
35%
23%

32%

I grupė

II grupė

III grupė

Nuo 2016 m. Lietuvos turizmo sektorius vadovavosi
2016–2020 m. Lietuvos turizmo rinkodaros strategija,
kurioje buvo įvardinta 21 tikslinė prioritetinė rinka.
Rekomenduotina peržiūrėti šį rinkų sąrašą ir įvertinus jas
pandemijos kontekste, remiantis Pasaulinės turizmo
organizacijos, Europos kelionių komisijos prognozėmis
bei nustatomomis turizmo kryptimis ateityje, padalinti 21
rinką į tris grupes. Pagrindinis kriterijus skirstant šalis į
grupes – rinkos potencialas.

Likusios šalys

Pav. 10. 2019 m. apgyvendinimo įstaigose apsistojusių
turistų skaičiaus dalis pagal grupes
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4.1.1. Pirma rinkų grupė
Į pirmą grupę patenka 5 rinkos iš kurių iki 2019 m.
pabaigos Lietuva sulaukė didžiausių turistų srautų, o
šalies,
kaip
turistinės
krypties,
populiarumas
pastaraisiais metais žymiai augo. 2019 m. iš Vokietijos,
Lenkijos, Izraelio, Jungtinės Karalystės ir Ukrainos
Lietuvos apgyvendinimo įstaigose nakvojo 681 tūkst.
svečių, kurie sudarė net 35 proc. visų užsienio turistų
srauto. Per pastaruosius 3 metus būtent iš šių rinkų į
Lietuvą atvyko 186 tūkst. keliautojų daugiau (+37 proc.)
nei 2016 m. Nepaisant spartaus augimo, santykinai
maža šių šalių gyventojų dalis yra lankęsi Lietuvoje, tad
rinkose gausu potencialių turistų (žr. pav. 11).
Pirmos grupės rinkos savo dydžiu yra skirtingos, tačiau
keliaujančių gyventojų prasme – ganėtinai aktyvios.
Vidutiniškai visų pirmos grupės rinkų turistai
lankydamiesi Lietuvoje vienos kelionės metu vidutiniškai
išleidžia 357 Eur (žr. 2 lentelė).

JK
Vokietija
Ukraina
Izraelis
Lenkija
0

200

400

600

Turistai Lietuvoje 100 tūkst. šalies gyventojų

Pav. 11. Pirmos grupės rinkų įsodrinimas

Svarbus aspektas, kad net 4 iš 5 pirmos grupės rinkos yra geografiškai patogios, kas sąlygoja lengvesnį susisiekimą
su Lietuva. Iki COVID–19 pandemijos Lietuvą iš 1 grupės rinkų buvo paprasta pasiekti oro transportu. Reguliarūs
kasdieniai skrydžiai į daugelį šios grupės krypčių užtikrino pastovius turistų srautus ne tik sezono metu. Patogiai ir
kokybiškai išvystyta kelių infrastruktūra, nedideli atstumai tarp šalių (ypatingai Lenkijos ir Vokietijos) leidžia patogiai
pasiekti Lietuvą turistams, planuojantiems keliones automobiliu, keltu, reisiniais autobusais.
Vidutiniškai 55 proc. atvykstančių iš Vokietijos, Lenkijos, Izraelio, Jungtinės Karalystės turistų lankosi Vilniuje ir 13
proc. – Kaune. Šie keliautojai dažniausiai atvyksta oro transportu ir pasirenka miestų turizmą. Jo metu susipažįsta su
šalies kultūra, gastronomija, mėgsta trumpas (2 – 3 nakvynių) išvykas, aplankant populiariausius objektus šalia
Vilniaus (pvz. Trakus). Net 30 proc. Izraelio turistų renkasi poilsį Druskininkuose, o toks pat procentas Vokietijos
turistų vedami istorinių aplinkybių pasirenka Klaipėdos regiono pažinimą.
Dirbant su šiomis rinkomis yra svarbu vykdyti nuolatinę bei aktyvią rinkodarą B2B ir B2C sektoriuose. Nacionalinės
reklamos kampanijos plačiai auditorijai, srauto skatinimo kampanijos galutiniam vartotojui, nuolatinis bendravimas su
tiksline auditorija socialiniuose tinkluose yra vienos pagrindinių užduočių, siekiant atsirasti šių rinkų turistų kelionių
svarstymo planuose. Bendradarbiavimas su rinkų kelionių organizatoriais, skatinant įtraukti naujus turizmo
produktus/pasiūlymus į savo pardavimo katalogus, vykdant mokymus apie kryptį, padedant rasti naujus verslo
partnerius, siūlant paramą bendroms reklamos kampanijoms organizuoti, gali daryti teigiamą įtaką grupinių kelionių
srautams į šalį.
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2 lentelė. Pirmos grupės rinkų charakteristikos
Vokietija
Gyventojų skaičius
rinkoje, mln.
Į užsienį išvykstančių
turistų skaičius, 2019
m., mln. 18
Atvykusių į Lietuvą
turistų skaičius 2019
m., tūkst.
Vidutinės vienos
kelionės išlaidos
Lietuvoje 2019 m., Eur
Tikslinė auditorija

Jungtinė
Karalystė

Lenkija

Izraelis

Ukraina

83

38

68

9

42

108

15

93

4

29

233

191

83

30

135

335

397

339

326

389

Amžius 25-60+

Amžius 25-60+

Amžius 25-55+

Amžius 35-55+

Amžius 25-50+

Susisiekimas su Lietuvą (nurodyti būdus kaip galima atvykti
Oro transportas

+

+

Autobusai ir traukiniai

+

+

+

Automobiliai

+

+

+

Vandens transportas

+

+

+

+

Siūlomi produktai
Miestų turizmas

+

+

+

+

Klasikinė 3 Baltijos
šalių pažintinė kelionė

+

+

+

+

Sveikatingumas

+

+

Klasikinis Lietuvos
produktas

+

+

Gamta

+

Šeimų turizmas
Dviračių maršrutai

+

Religinis / piligriminis
turizmas
Gastronominės
patirtys
MICE / konferencinis
turizmas
Paukščių stebėjimas
Šaltasis karas

+
(nuo 2022)
+
(nuo 2022)

+

+

+

+
+

Žydų paveldo
pažintinės kelionės
„Ligonių kasų”
dengiamos kelionės

+

+
+
(nuo 2022)

+
(nuo 2022)
+
(nuo 2022)

+
+
(nuo 2022)

+

+

+
(nuo 2022)

+
+

Įdomios patirtys
Kelionės kemperiais

+

+

+

Pajūris

+

+
+
+
(nuo 2022)
+
(nuo 2022)
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4.1.2. Antra rinkų grupė
Antroje grupėje yra 4 kaimyninės rinkos (Rusija,
Baltarusija, Latvija ir Estija), iš kurių 2019 m. sulaukėme
virš 614 tūkst. svečių, o tai yra 88 tūkst. daugiau nei 2016
metais. Šiose šalyse, ypatingai Latvijoje, Estijoje,
Baltarusijoje, Lietuva yra žinoma ir populiari turistinė
kryptis. (žr. pav. 12). Pagal Lietuvoje apsilankiusių turistų
dalį
tenkančią 100 tūkst. šalies gyventojų, šios
įsitvirtinusios pirmame trejete tarp 21 prioritetinių
aptykstamojo turizmo rinkų. Ketvirtoje vietoje esančią
Suomiją Baltarusija lenkia 2 kartus, Estija – 6 kartus,
Latvija – 10 kartų.
Remiantis 2020 m. Latvijos ir Estijos turistų srauto tyrimo
rezultatais, Lietuva kaimynams yra labai patraukli šalis,
kurią jie rekomenduotų aplankyti kitiems. Net 81 proc.
apklaustųjų yra linkę aplankyti Lietuvą vėl. Dažniausiai
Estijos ir Latvijos turistai Lietuvoje aplanko Vilnių. Vidutinė
jų kelionės trukmė yra 2 – 3 nakvynės (kitaip – savaitgalio
kelionės). Mieste, kaip ir kitų šalių turistai, Latvijos ir
Estijos keliautojai mėgaujasi gastronomijos patirtimis,
istoriniais, lankytinais turistiniais objektais. Taip pat verta
paminėti, kad 11 proc. latvių renkasi poilsį viename
Lietuvos kurortų – Druskininkuose, tuo tarpu 10 proc.
Estijos keliautojų mieliau atostogauja Lietuvos pajūryje.
Renkantis kelionės kryptį, didžiausią įtaką Estijos ir
Latvijos turistams turi lengvas susisiekimas, saugumas,
naujų krypčių, neaplankytų vietų atradimas, žemas
nusikalstamumo lygis šalyje.

Rusija

Baltarusija

Estija

Latvija
0

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

Turistai Lietuvoje 100 tūkst. šalies gyventojų

Pav. 12. Antros grupės rinkų įsodrinimas

Kitos dvi antros grupės rinkos – Rusija ir Baltarusija yra svarbios Lietuvos turizmo paslaugų tiekėjams. Turistų
srautas iš šių šalių yra mažiau sezoniškas ir metų bėgyje pasiskirsto gana tolygiai. Rusijos ir Baltarusijos turistai
mėgsta praleisti ne tik įprastas vasaros atostogas Lietuvoje, bet ir švęsti Kalėdas, Naujuosius metus Lietuvos
viešbučiuose, didžiuosiuose miestuose bei kurortuose (ypač Druskininkuose). Bendrai apžvelgiant Rusijos ir
Baltarusijos keliautojus, matoma, kad vidutiniškai 58 proc. turistų lankosi Vilniuje, 14 proc. Druskininkuose.
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3 lentelė. Antros grupės rinkų charakteristikos

Estija

Latvija

Baltarusija

Rusija

Gyventojų skaičius
rinkoje, mln.

1,3

1,9

9,4

146,2

Į užsienį išvykstančių
turistų skaičius, 2019
m., mln.

3,6

2,4

1,0

45,3

Atvykusių į Lietuvą
turistų skaičius 2019
m., tūkst.

68

169

179

135

379

209

269

421

Vidutinės vienos
kelionės išlaidos
Lietuvoje 2019 m.,
Eur
Tikslinė auditorija

Amžius 25 – 50

Amžius 25 – 50

Amžius 25 – 60+

Amžius 30 – 60+

Susisiekimas su Lietuva (kaip galima atvykti)
Automobiliai

+

+

+

+

Autobusai ir traukiniai

+

+

+

+

Oro transportas

+

+

+

+

Siūlomi produktai
Miestų turizmas

+

+

+

+

Šeimos produktas

+

+

+

+

Gamta

+

+

+

+

Įdomios patirtys

+

+

+

+

Sveikatingumas

+

+

+

+

Gastronominės
patirtys

+

+

+

+

Klasikinis Lietuvos
produktas

+

+

+

Dviračių maršrutai

+

+
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4.1.3. Trečia rinkų grupė
Trečią grupę sudaro likusios 12 prioritetinių rinkų
(Belgija, Danija, Ispanija, Italija, Japonija, JAV, Kinija,
Nyderlandai, Norvegija, Prancūzija, Suomija ir Švedija).
Šios rinkos 2019 m. sudarė 23 proc. viso atvykstančiųjų
turistų srauto (443 tūkst. turistų). Jos viena nuo kitos
skiriasi pagal daugelį kriterijų: rinkos dydį, atstumą nuo
Lietuvos, susisiekimo galimybes, turistų profilius. Vis
dėlto, žvelgiant į šių rinkų turistų skaičių Lietuvoje,
tenkančių 100 tūkst. šalies gyventojų, jie nėra aukšti (žr.
pav.13). Tai reiškia, kad Lietuva šių rinkų turistams nėra
gerai žinoma, santykinai maža dalis jų yra lankęsi
Lietuvoje.
Šios grupės potencialas yra gana didelis, be to, nemaža
dalis Lietuvos kelionių organizatorių šiose rinkose
aktyviai dirba skatinant grupinius srautus užsienio turistų
į Lietuvą. Todėl skatinant turistų srautus iš šių rinkų yra
tikslinga koncentruotis į turizmo produktus/pasiūlymus,
kurie yra populiariausi būtent tarp šių rinkų turistų, taip
pat vystyti nišinius turizmo produktus.
Visas 12 šių rinkų galima būtų paskirstyti į subkategorijas:
•

Vakarų/pietų šalys – Prancūzija, Italija, Ispanija

•

Šiaurės šalys – Suomija, Švedija, Norvegija, Danija

•

Beniliuksas – Belgija, Nyderlandai

•

Tolimosios šalys – JAV, Japonija ir Kinija

Kinija
JAV
Japonija
Prancūzija
Italija
Ispanija
Belgija
Nyderlandai
Švedija
Danija
Norvegija
Suomija
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600

800

1000

Turistai Lietuvoje 100 tūkst. šalies gyventojų

Pav. 13. Trečios grupės rinkų įsodrinimas

Visos šios rinkos yra mažiau ar daugiau nutolusios nuo Lietuvos, turi sudėtingesnį susisiekimą ir priklausomos nuo
oro transporto išvystymo lygio į Lietuvą. Iki pandemijos situacija su daugelių šių rinkų susisiekimo prasme buvo gera –
Lietuva turėjo patogius reguliarius tiesioginius skrydžius su Europos šalimis. Tolimųjų rinkų subkategorija visada
buvo, ir artimiausius kelerius metus bus, priklausoma nuo netiesioginių skrydžių situacijos. Problema būtų keliama ne
tik dėl sudėtingo tolimųjų tiesioginių skrydžių oro linijų pritraukimo proceso, skrydžių užpildymo, bet ir Lietuvos oro
uostų infrastruktūros klausimo. Vilniaus oro uosto kilimo/tūpimo takas yra per trumpas, kad priimtų transatlantinius
skrydžius vykdančius orlaivius. Kauno oro uosto takas galėtų būti tinkamas. Taip pat verta atkreipti dėmesį, kad
keleivių srautas šiai dienai yra per mažas iš tolimųjų rinkų į Lietuvą, kad pavyktų sėkmingai užpildyti transatlantinių
skrydžių tipo lėktuvus, todėl tokie skrydžiai į Lietuvą būtų nepelningi ir mažai populiarūs.
Visų šių rinkų turistai, taip pat kaip ir pirmų dviejų grupių, daugiausiai lankosi Vilniuje. Pagrindinis jų tikslas susipažinti
su šalies kultūra, istorija, populiariausiais lankytinais objektais, paragauti vietinės virtuvės. Atkreiptinas dėmesys, kad
šios grupės subkategorijoms – pietų / vakarų Europos šalims ir Tolimosioms rinkos, vienas iš pagrindinių siūlomų
turizmo produktų yra kelionė per 3 Baltijos šalis. Kadangi šios grupės rinkos labiausiai nutolusios geografiškai nuo
Lietuvos, atvykę turistai įprastai nori vienos kelionės metu pamatyti daugiau šalių. Taip jie pasirenka 3 Baltijos šalių
paketą, kurio metu aplanko pagrindinius turistinius Lietuvos, Latvijos ir Estijos objektus, kiekvienoje šalyje dažniausiai
praleidžiant nuo 1 iki 3 dienų.
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4 lentelė. Trečios grupės rinkų charakteristikos

Belgija

Danija

Ispanija

Italija

Japonija

JAV

Kinija

Nyderlandai

Norvegija

PrancūSuomija Švedija
zija

Gyventojų skč.
rinkoje, mln.

12

6

47

60

126

332

1442

17

5

65

6

10

Į užsienį
išvykstančių
turistų skč.,
2019 m., mln.

13

8

16

67

20

123

155

21

9

53

9

n/a

Atvykusių į
Lietuvą turistų
skč. 2019 m.,
tūkst.

16

29

42

49

27

54

21

30

36

49

50

39

285

280

313

474

429

416

410

342

380

328

296

335

Amžius 30–
Amžius 2055+,
40 ir 65+
Š. Italija

Amžius 35–
65+,
rytinė
pakrantė

Vidutinės vienos
kelionės
išlaidos
Lietuvoje
2019 m., Eur
Tikslinė
auditorija

Amžius 30– Amžius 18– Amžius 30–
50 ir 55+
54
55+

Amžius
41-75

Amžius 30–
50 ir 55+

Amžius
18–54

Amžius 2565

Amžius
18–54

Amžius 18–
54

+

+

+

+

+

+

Susisiekimas su Lietuva (kaip galima atvykti)
Oro transportas

+

+

Automobiliai

+

+

+

Vandens
transportas

+

+

Autobusai ir
traukiniai

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Siūlomi produktai
Miestų turizmas

+

Klasikinė 3
Baltijos šalių
pažintinė
kelionė

+

Gamta

+

Lietuvos
klasikinis
produktas

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Įdomios patirtys
Šaltojo karo
produktas

+
+

+

+

Dviračių
maršrutai

+

Kempingų
turizmas

+

Chiune
Sugiharos
istorija
Religinis /
piligriminis
turizmas

+

+

+
+
(nuo
2022)

+
(nuo
2022

+
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4.1.4. Vietinis turizmas
Prieš COVID–19 pandemiją vietiniai turistai sudarė pusė visų svečių apgyvendinimo įstaigose. Tačiau 2020 m. ši
situacija pasikeitė – atvykstamajam turizmui smukus, vietinis turizmas augo. Siekiant pasinaudoti vietinio turizmo
augimo banga, svarbu ir toliau išlaikyti bei skirti ypatingą dėmesį vietinio turizmo skatinimui. Vertinant, kur būtų
efektyviausia skirti lėšas vietinio turizmo skatinimui, matuojame savivaldybių galimybes apgyvendinimo įstaigose.
Lentelėje (žr. 5 lentelė) pilkais langeliais vaizduojamos savivaldybės, kuriose turistų dalis yra mažesnė nei „lovų“
dalis, tuo tarpu, oranžiniais langeliais vaizduojama didesnė turistų dalis. Pilki langeliai rodo, kur ir kada vertėtų skatinti
vietinį turizmą artimiausiu laikotarpiu.
5 lentelė. Užimtumo balansas

Savivaldybė

2020K3

2020K2

2020K1

2019K4

2019K3

2019K2

2019K1

Palangos m. sav.

2,0%

-0,4%

-7,6%

-5,2%

0,8%

-5,1%

-10,5%

Druskininkų sav.

1,7%

-3,2%

6,4%

6,3%

-1,8%

2,1%

6,8%

-14,4%

-12,7%

-5,5%

-6,2%

-12,3%

-8,1%

-1,9%

Birštono sav.

1,8%

0,8%

8,2%

5,8%

1,5%

2,7%

6,6%

Klaipėdos m. sav.

1,2%

1,0%

1,0%

1,8%

1,4%

1,8%

2,1%

Neringos sav.

2,5%

0,7%

-4,0%

-5,1%

1,3%

-1,9%

-4,3%

Kauno m. sav.

0,3%

0,5%

0,6%

-0,4%

-0,4%

0,5%

-0,6%

Trakų r. sav.

-0,5%

-0,2%

-1,2%

-0,3%

0,2%

0,3%

1,1%

Molėtų r. sav.

-1,0%

-0,4%

-2,1%

-2,2%

-1,0%

-1,1%

-2,1%

Kretingos r. sav.

0,8%

0,3%

1,5%

1,1%

0,4%

0,7%

1,2%

Klaipėdos r. sav.

-0,7%

-1,0%

-1,8%

-1,3%

-0,6%

-1,0%

-1,8%

Anykščių r. sav.

0,4%

0,1%

0,4%

0,3%

0,0%

-0,1%

0,1%

-0,4%

-0,8%

0,1%

-0,2%

-0,8%

-0,6%

-0,6%

Prienų r. sav.

0,2%

0,0%

0,1%

-0,2%

-0,1%

0,2%

0,1%

Plungės r. sav.

0,0%

0,0%

-0,7%

-0,6%

-0,1%

-0,5%

-0,6%

Vilniaus m. sav.

Vilniaus r. sav.

Stebint besikeičiančią turizmo situaciją pasaulinės pandemijos COVID–19 kontekste, tiek Lietuvoje, tiek užsienio
šalyse, didėjant vietinių kelionių poreikiui ir augant turistų poreikiams, lūkesčiams, ryškėja ir pagrindinės vietinio
turizmo vystymo kryptys:
a) Planuojant priemones vietiniam turizmui skatinti, svarbu veiksmus nukreipti į labiausiai nuo COVID–19
nukentėjusias turistines vietoves. Taip pat – mažinti miestų užimtumo priklausomybę nuo sezonų.
b) Skatinti vienadienius lankytojus rinktis keliones su nakvyne. Šiuo metu matoma, kad 2 iš 3 vienadienių lankytojų
turi apie 1 – 5 vienos dienos išvykas be nakvynės Lietuvoje per metu19. Skirdami atitinkamą dėmesį lankytojų
segmentui, būtų galima vienadienius lankytojus sudominti ilgesnėmis kelionėmis su nakvyne.
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4.2. Strateginės kryptys
4.2.1. Atviri duomenys
Technologinės ir informacinės inovacijos XIX a. iš esmės
pakeitė tarptautinio turizmo veidą. Didžiąją dalį praėjusio
amžiaus kelionės buvo planuojamos pasitelkiant
spausdintus žemėlapius ir kelionių vadovus. Vėliau,
informacinių technologijų inovacijos ir sklaida leido dar
greičiau pasiekti daugiau informacijos. Mobiliųjų
įrenginių, tarp tinklinių duomenų (angl. roaming) kainos
kritimas ES ir bevielio interneto (angl. wifi) paplitimas
suteikė galimybę ieškoti informacijos apie turistinius
objektus kelionių metu.
Informacinių technologijų revoliucija kuria naujas
galimybes ne tik keliautojams, bet ir turistines paslaugas
teikiančioms organizacijoms. Išaugęs mobiliųjų duomenų
naudojimas įgalina turizmo verslą, jį palaikančias viešojo
sektoriaus ir pelno nesiekiančias organizacijas rinkti,
analizuoti didesnį duomenų kiekį apie esamus bei
potencialius
vartotojus.
Tinkamai
panaudojami
duomenys apie turistų informacijos paieškos ypatumus,
sprendimo priėmimo kelią ir trukmę, turizmo paslaugų
vertinimą, keliautojų judėjimą erdvėje gali suteikti
konkurencinį pranašumą vystant turizmo sektorių bei
atskiras iniciatyvas.
Vis dėlto, praktinis įgyvendinimas atsilieka nuo techninių
galimybių. Priemonės, kurios suteiktų galimybę plačiau
panaudoti surenkamus duomenis ir taip sukurti daugiau
pridėtinės vertės turizmo sektoriui dar nėra naudojamos.
Daugelis su turizmu susijusių organizacijų renka
papildomus duomenis, tačiau jie nėra vieningai
atvaizduojami oficialioje valstybės statistikoje. Platesnis,
gilesnis duomenų panaudojimas, aukštesnė duomenų
kokybė ir analitinių modelių taikymas suteiktų galimybes
gerinti turistų patirtį bei kurti naujus turizmo produktus.
Viena opiausių problemų turizmo sektoriuje – duomenų
stygius ir jų prieinamumo stoka. Atvirų duomenų
prieinamumas yra ypač svarbus ir infrastruktūros
vystymo kontekste. Viešojo sektoriaus ir privačių
organizacijų sprendimai „horizontaliai“ investuoti į
turizmo infrastruktūrą (pvz. kelio ženklų įrengimas visoje
Lietuvoje) yra svarbūs baziniam lygiui užtikrinti. Tačiau
siekiant geriau suprasti keliautojų poreikius ir garantuoti
pozityvią
keliavimo
patirtį,
svarbu
identifikuoti
konkrečiose turistų lankymo vietose egzistuojančias
infrastruktūros spragas ir investuoti į jas, remiantis
duomenimis, maksimaliai efektyviai. Šiuo metu viešai
randami duomenys apie turizmo sektoriuje vykstančius
procesus nepatenkina esamų ir potencialių rinkos žaidėjų
poreikių.

Turizmo sektoriaus potencialą slegią statistinis šešėlis.
Ne visi apgyvendinimo paslaugas teikiantys fiziniai ir
juridiniai asmenys atsakingai ir kruopščiai tekia
duomenis Valstybinei vartotojų teisių apsaugos
tarnybai (VVTAT) ir Lietuvos statistikos departamentui
(LSD). 2020 metų vasarą „Keliauk Lietuvoje“ vykdytos
analizės metu aptikta, kad 62 proc. booking.com
svetainėje paslaugas siūliusių objektų nebuvo VVTAT
turizmo paslaugų teikėjų sąrašuose. Taip pat, įtarimus
dėl oficialių duomenų atitikties kelia statistika, kad
turistų pamėgtose savivaldybėse vidutinis nakvynės
vietų užimtumas 2019 m. liepos – rugsėjo mėnesiais
itin žemas: Anykščių – 27 proc., Molėtų – 18 proc.
Nėra pakankamai informacijos ir apie turizmo
sektoriaus darbo rinką bei darbo jėgos paklausą.
Trūkstant šių duomenų apribojamos galimybės įvertinti,
kuri konkrečiai turizmo sektoriaus šaka sukuria
daugiausia pridėtinės vertės, kur verta investuoti.
Trūksta oficialių duomenų apie esamus turizmo
sektoriaus darbuotojus pagal regioną, amžių, lytį,
išsilavinimą. Taip pat trūksta išsamios informacijos,
kokių konkrečiai specialistų ir įgūdžių trūksta rinkoje.
Nėra žinoma kaip aukštas turizmo sektoriaus
sezoniškumas veikia darbuotojų apimtį skirtinguose
regionuose pagal amžių, išsilavinimą.
Duomenų operatyvumo stygius taip pat sukelia daug
problemų. Vėluojantys duomenys apie turizmo
sektoriuje vykstančius procesus žymiai prailgina
sprendimų priėmimo ir reagavimo į iškilusius iššūkius
laiką. Pasaulio konkurencingumo indekse Lietuva
pagal operatyvumą, skelbiant mėnesinius ir ketvirtinius
turizmo sektoriaus statistinius duomenis, 2019 m.
užėmė 68 vietą. Sutrumpėjęs laiko tarpas, tarp
mėnesio ar ketvirčio pabaigos ir duomenų viešo
paskelbimo, padidintų Lietuvos konkurencingumą
tarptautinėje erdvėje.
Investavimas į duomenų rinkimą, analizę bei atvirą
dalijimąsi spartina investicijas į turizmo sektorių.
Ryškesnis turistų srautų ir poreikių paveikslas
atskleistų į ką būtina atkreipti dėmesį planuojant
skirtingas veiklas. Pavyzdžiui, informacija apie gausų
turistų srautą vietovėje, kurioje trūksta apgyvendinimo
įstaigų, paskatintų investicijas į regioną ir sukurtų
papildomas darbo vietas.
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Sprendimai:
•

Vieninga svečių registracijos apgyvendinimo
įstaigose ir statistikos rinkimo sistema. Svečių
registracijos ir statistikos rinkimo sistema išspęstų
žymią dalį problemų, kurios kyla dėl patikimų bei laiku
skelbiamų duomenų trūkumo. Patogios sistemos
sukūrimas, aiškiai iškomunikuoti sistemos tikslai,
teisinio reglamentavimo pokyčiai paskatintų visų
apgyvendinimo
paslaugų
teikėjų
registraciją,
duomenų pateikimą bei mažintų ekonominį ir statistinį
turizmo šešėlį. Taip pat, susiejus sistemą tarp įvairių
valstybės institucijų, atsirastų galimybė gauti šių
institucijų turimus fizinių ir juridinių asmenų, teikiančių
apgyvendinimo paslaugas, sąrašus, sulygintų šių
institucijų turimus duomenis. Viešai skelbiant
nuasmenintus statistinius duomenis ir suteikiant
galimybę visoms suinteresuotoms šalims prieiti prie
šių duomenų bei plačiau juos naudoti (pvz.: ateities
turistų srautų prognozavimo, turizmo strategijos
kūrimo ar rinkodaros tikslais), ateityje būtų sukuriama
daugiau pridėtinės vertės.

•

Turistų srautų apskaitos ir stebėsenos modelis
turizmo objektuose, pasitelkiant mobiliuosius
duomenis. Toks turizmo duomenų stebėsenos
modelis leistų matuoti Lietuvos ir užsienio turistų
srautus turistinėse vietovėse. Kaip jau buvo minėta,
žinios apie turistų judėjimą atskleistų palankias terpes
tiesioginėms investicijoms. Turistų srautais pagrįstos
investicijos į infrastruktūrą padėtų tolygiau paskirstyti
lankytojų srautus, mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir
skatinti vietinius gamintojus įsitraukti į turizmo vertės
grandinę, tokiu būdu kuriant naujas verslo galimybes.
Mobiliojo ryšio tinklų ir Big data galimybes
operatyviam turizmo statistikos duomenų rinkimui
puikiai pademonstravo Giedrės Šadeikaitės ir
Viktorijos Folk įgyvendintas projektas20.

•

Reguliariai įgyvendinami turistų patirties ir
pasitenkinimo tyrimai. Reguliariai atliekami Lietuvos
ir užsienio turistų tyrimai suteikia galimybes turizmo
sektoriui stebėti keliautojų elgesio bei nuomonių
pokyčius. Taip pat šios rūšies tyrimai vertina turistų
naudojimosi esama turizmo infrastruktūra ypatumus,
esamų priemonių atitikimą susijusiems lūkesčiams,
informacijos apie turistinius maršrutus, objektus ir
paslaugas pakankamumą, informacijos šaltinius.
Turistų iš prioritetinių rinkų apklausos gali būti
atliekamos ir nacionaliniu, ir regioniniu lygiu. Tokie
tyrimai suteiktų galimybę geriau suprasti vartotojų
poreikius, lūkesčius ir juos atliepti.

•

Lietuvos turistinių vietovių ir pagrindinių
traukos objektų infrastruktūros bei paslaugų
vertinimai. Turistinių objektų vertinimo modelis –
viena svarbiausių infrastruktūros vystymo dedamoji.
Siekiant stiprinti Lietuvos turizmo sektoriaus
konkurencingumą,
didinti
lankytojų
srautą
turistinėse vietovėse, skatinti Lietuvos gyventojus
keliauti po savo šalį ir gerinti lankytojų
pasitenkinimą
yra
svarbu
vystyti
turizmo
infrastruktūrą, paslaugų kompleksiškumą, gerinti
traukos objektų pasiekiamumą. Infrastruktūros
vystymo kryptys ir gairės pasiteisins tuomet, jei
pokyčiai atitiks turistų poreikius, skatins norą
keliauti. Išvadas, gautas atlikus objektų turistinio
patrauklumo vertinimą, papildo žinios, įgytos
įgyvendinant turistų apklausas ir stebint turistų
srautų tendencijas. Patikima metodologija ir
nepriklausomu vertinimu pagrįstas turistinių objektų
vertinimo modelis atspindi vertinamos viešosios
infrastruktūros bei paslaugų išvystymo lygį,
skirtumus tarp panašių objektų, suteikia galimybę
matuoti pokyčius laike. Reguliariai atliekamas
turistinių
vietovių/objektų
vertinimas
padėtų
identifikuoti daugiausia dėmesio reikalaujančias
infrastruktūros spragas.

•

Turizmo
produktų
vertinimo
studijos.
Besikeičiant turistų elgesiui ir nuomonėms, keičiasi
ir požiūris į turizmo produktus. Populiarių produktų
patrauklumas gali mažėti, o jų vietą užimti naujos
prekės. Vystant ir pristatant turizmo produktus,
ilgainiui išryškėja turizmo produktų trūkumai,
kuriuos būtina identifikuoti kuo anksčiau. Siekiant,
kad
būtų
išnaudojamas
turizmo
produktų
potencialas, reikia reguliariai įvertinti jų patrauklumą
rinkoje. Pavyzdžiui, vertinant dviračių turizmą ir šios
turizmo srities konkurencingumui didinti reikalingus
infrastruktūros pokyčius, yra būtinos galimybių
studijos.

•

Turizmo sektoriaus duomenų bazės plėtra.
Vienas iš svarbiausių uždavinių – plėsti statistinių
duomenų apie turizmo sektoriaus žmogiškuosius
išteklius (darbuotojus pagal regionus, amžių, lytį,
išsilavinimą, sezoniškumą) bazę. Taip pat rinkti
duomenis, kurie parodytų, kur geriausiai atsiperka
investicijos į darbo vietas (kokios darbo vietos
sukuria
daugiausia
vertės
ekonomikai).
Reikšmingas ir naujų darbo vietų skaičiaus rodiklis,
kuris parodytų, kiek turizmo sektorius sukuria naujų
darbo vietų per metus.
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4.2.2. Turizmo rinkodara
Skatinant atvykstamąjį turizmą
Rinkodara yra vienas svarbiausių elementų skatinant keliautojų apsisprendimą atvykti į šalį arba keliauti šalies
viduje. Šalies pozicionavimas ir pakankama jo sklaida tinkamuose kanaluose leidžia užtikrinti potencialių keliautojų
susidomėjimą Lietuva, kaip turistine vietove. Atlikti tyrimai21 atskleidžia, kad planuojant keliones, itin reikšmingos
tampa pažįstamų ir artimųjų rekomendacijos. Be to, tinkama patirtis ir geras įspūdis apie šalį skatina pakartotinio
apsilankymo šalyje galimybę. Iš studijų galima spręsti, kad skatinant turizmą Lietuvoje, reikalingas kompleksinių
rinkodaros priemonių taikymas ir jų stiprinimas.
Lietuvos žinomumas ir išskirtinumas – svarbiausi veiksniai šalies turizmo rinkodaroje. 7 šalių gyventojų apklausa
atskleidė, kad tik 28 proc. respondentų žino apie Lietuvą daugiau nei tik pavadinimą ir geografinę lokaciją22. Tai
reiškia, kad beveik 70 proc. potencialių keliautojų nesirenka Lietuvos, kaip atostogų krypties, nes apie ją žino per
mažai. O tai – didžiulė spraga ir kliūtis atvykstamojo turizmo augimui. Nors Lietuva negali konkuruoti su Viduržemio
jūros regiono valstybėmis ir didžiosiomis Europos sostinėmis, kurios gali pasiūlyti daugiau kultūros ar architektūros
objektų, šalies žinomumą didinti būtina. Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarija 2020 m. pristatė vieningą
Lietuvos įvaizdžio strategiją, kurioje akcentuojamas šalies pažangos ir natūralios gamtos santykis. Svarbu rasti
efektyvų būdą suderinti jau vystomą prekės ženklo „Lithuania. Real is beautiful“ koncepciją su co-create principu.
Lietuva, kaip kelionių kryptis, susiduria su didžiule konkurencija. Vertinant atvykstamąjį, matomos artimiausios
Lietuvos kaimynės – Latvija ir Estija, kurios turi panašų kraštovaizdį, pramogas, todėl siūlo panašius produktus ir
paslaugas. Lyginat šių šalių pozicionavimą, kaip sėkmingą pavyzdį būtų galima paminėti Estiją, kurios įvaizdis
atspindi technologinės pažangos ir tvarumo idėją. Ją įtvirtinta koncepcija „The estonian way“. Tuo tarpu Latvijos
prekės ženklas „Magnetic Latvia“ ir komunikuojamos vertybės panašios į Lietuvos: gamta, kultūra, architektūra,
gastronomija ir kita.
„Keliauk Lietuvoje“ 2019 m. turistų apklausos duomenys atskleidė, kad 69 proc. apklaustų užsienio turistų lankytinus
taškus šalyje susiplanavo patys23, todėl daroma prielaida, kad tiesiogiai į vartotojus nukreiptos skaitmeninės
rinkodaros priemonės yra reikalingos. Europos kelionių komisijos (ETC) duomenimis, skelbiamais 2021 m.
(besitęsiant COVID–19 pandemijai), pagrindiniai informacijos šaltiniai renkantis kelionę įvardijami tokie kaip:
kelionių tinklalapiai; socialinių tinklų paskyros; draugų rekomendacijos.

Kelionių apžvalgų tinklalapiai
Kelionių krypčių tinklalapiai ar soc. tinklų paskyros
Draugų rekomendacijos
Viešbučių tinklalapiai arba soc. tinklų paskyros
Kelionių agentūros/organizatoriai
Oro linijų tinklalapiai ar soc. tinklų paskyros
Kelionių video Youtube.com, Facebook.com
Skaitmeninis turinys socialinėje medijoje
Laikraščių ar žurnalų straipsniai
Naujienlaiškiai ar skaitm. spec. pasiūlymo reklama
0%
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Pav. 14. Informacijos šaltiniai planuojant keliones 24

Klasikinėje rinkodaroje būtinas elementas – rinkodaros priemonių efektyvumo stebėjimas, kuris ilgainiui padeda
optimizuoti veiksmus. Vystant turizmo rinkodarą, tiesioginis rinkodaros priemonių rezultatas yra turisto atvykimas į
Lietuvą ar nakvynės įsigijimas, tačiau šių duomenų sekimas yra nepakankamas: veiksmų rezultatas pasiekia
pavėluotai, praėjus net keletui mėnesių nuo rinkodarinių veiksmų pabaigos. Be to, sudėtinga nustatyti atskirų
rinkodaros priemonių efektyvumą ir identifikuoti daugiausia turistų pritraukusias priemones.
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Sprendimai:
•

Skaitmeninių priemonių rinkodaros efektyvumo
stebėsena. Statistikos rinkimo sistemos integracija
turistų srautų stebėsenos modelyje (žr. 4.2.1. skyrius),
kuri leistų (pvz.: slapukų principu) identifikuoti kiek ir
kurių, rengtų reklamos kampanijų metu, pasiektų
vartotojų atvyko į Lietuvą.
Galimi ir kiti technologiniai sprendimai. Pavyzdžiui,
masinių duomenų sistemų naudojimas, kurios
fiksuotų vartotojų veiksmus įvairiuose turizmo
puslapiuose (viešbučių ar skrydžio bilietų rezervacijos
sistemose) ir leistų susieti reklamos kampanijos
efektyvumą per skrydžių paieškas ar rezervacijas.

Matoma, kad didžiąją dalį Lietuvoje besilankančių
užsienio turistų atvykti skatina noras pažinti
Lietuvos gamtą, kultūrą ir išbandyti lietuvišką
virtuvę. Tačiau vertinant Lietuvos turizmo
galimybes, vis dar yra neišnaudotų, nišinių turizmo
produktų (pavyzdžiui, šaltojo karo produktas, kuris
gali pritraukti segmentuotą auditoriją).
•

Svarbu paminėti ir bendradarbiavimo su verslo
atstovais svarbą vykdant bendras turizmo skatinimo
kampanijas, kurios leistų realiuoju laiku stebėti veiklos
efektyvumą ir vartotojų apsisprendimo ypatumus.
•

Efektyviausių priemonių pritaikymas. Planuojant ir
įgyvendinant turizmo rinkodaros veiklas, svarbu
atsižvelgti į tipinį vartotojo kelionės modelį, kurį
sudaro skirtingos apsisprendimo stadijos: žinojimas,
susidomėjimas, apsisprendimas, lojalumas. Vartotoją
turi pasiekti aktuali informacija tam tikrais kelionės
planavimo etapais.

Kryptinga ir visapusiška turinio rinkodara bei
stabilus
finansavimas
skaitmeninių
kanalų
tobulinimui padėtų veiktu užtikrintai. Reikalingas
išsamus www.lithuania.travel puslapio struktūros
bei dizaino keitimas, kuris užtikrintų patogų
kelionių planavimą ir atlieptų keliautojų poreikius.
Svetainė buvo sukurta pagal nuostatus ir
ribojimus, numatytus panaudojant ES lėšas.
Svarbu panaikinus šiuos ribojimus pritaikyti
svetainę pagal turizmo verslo poreikius.

Plėtojant žinomumą, svarbus nuolatinis dėmesys ir
kompleksinių
priemonių
palaikymas
dvejomis
kryptimis:
a) Priemonėmis, skirtoms galutiniam vartotojui.
Pavyzdžiui, išskirtinio vaizdo turinio kūrimas ir jo
sklaida; skaitmeninės reklamos kampanijos;
aktyvacijos
ir
nuolatinė
komunikacija
socialiniuose tinkluose bei įvairaus formato
spaudoje.
b) Bendradarbiavimu su turizmo verslu. Pavyzdžiui,
palaikant kontaktus su kelionių organizatoriais;
Lietuvos kaip šalies pristatyme įvairių parodų
metu.
•

Turizmo produktų rinkodara. Turizmo produktų ir
informacijos apie jas kūrimas gerina informacijos
prieinamumą bei didina potencialios auditorijos
susidomėjimą. Reikalingas sisteminis požiūris į
produktų rengimą, nuolatinį jų tobulinimą ir stabilus
finansavimas, kuris neturėtų ES struktūriniams
fondams būdingų apribojimų (kuomet neleidžiama
viešinti privačių, potencialo turinčių šalies lankytinų
objektų/vietų).
Didinant šalies turizmo konkurencingumą svarbu
atsižvelgti į turizmo produktų pasiūlą. Informacijos
kiekis, su kuriuo susiduria vartotojai, yra milžiniškas,
todėl aiškus turizmo produktų išvystymas ir jų
pateikimas ypač svarbus. Identifikuojama, kad
keliautojai kelionės tikslą renkasi pagal skirtingus
turizmo produktus.

Skaitmeninių kanalų stiprinimas. Skyriuje 2.1
buvo pristatyta www.lithuania.travel ir kitų
skaitmeninių kanalų įdarbinimas šalies rinkodaros
labui.
Vis
dėlto,
ne
visi
skaitmeninės
komunikacijos kanalai yra pakankamai išvystyti:
nėra tinkamos naujienlaiškių duomenų bazės, kurį
galėtų virsti dar vienu kanalu Lietuvos ir užsienio
vartotojams. Taip pat svarbu nuolat tobulinti
esamų kanalų pasiekiamumo ir vartotojų patirties
rodiklius, nes skaitmeniniai kanalai bei vartotojų
poreikiai nuolat kinta.

Į tai ypač svarbu atsižvelgti pandemijos
laikotarpyje, nes vartotojai linkę naudoti įvairias
programėles ir realiu laiku sekti saugumo,
sveikatos situaciją lankomoje šalyje.
•

Vietinio turizmo rinkodara. Efektyvi Lietuvos
vietinio turizmo skatinimo kampanija nacionaliniu
mastu gali padėti mažinti nuostolius, patiriamus
dėl sezonų kaitos ar kitų force majeure aplinkybių
(pavyzdžiui, dėl pandemijos sumažėjusio užsienio
turistų skaičiaus). Tai galėtų būti: įvairios
rinkodaros
kampanijos;
turizmo
produktų
sukūrimas vietiniam vartojimui; partnerystės su
viešojo
transporto
paslaugas
teikiančiomis
įmonėmis (pavyzdžiui, Lietuvos geležinkeliais ar
automobilių nuomos kompanijomis).
Taip pat svarbu išlaikyti lietuviško prekės ženklo
„Lietuva. O čia ar buvai?“ populiarumą
socialiniame tinkle „Facebook“. Reikšminga didinti
šio kanalo įtaką keliautojams siūlant idėjas
kelionėms po Lietuvą. Paskyros populiarumas
visuomenėje ir institucinių partnerių tarpe suteikia
galimybę pasiekti tikslinę auditoriją ir taip skatinti
vietinį turizmą Lietuvoje.
Žiniasklaida taip pat vaidina svarbų vaidmenį
formuojant vietinio turizmo įvaizdį Lietuvoje.
Pranešimai spaudai, pažintiniai turai Lietuvos
žurnalistams ir kelionių organizatoriams leidžia
pasiekti plačią visuomenės dalį ir žinutę paskleisti
įvairiais žiniasklaidos kanalais.
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4.2.3. Infrastruktūros vystymas
Turizmo infrastruktūros spragos ir kliūtys lemia mažesnį Lietuvos turizmo sektoriaus konkurencingumą bei riboja
turizmo indėlį į ekonominį šalies augimą25. Pasaulio ekonomikos forumo kelionių ir turizmo konkurencingumo
indeksas (KTKI) parodo ne vieną spragą Lietuvos turizmo infrastruktūroje26. Pagal KTKI subindeksą „Infrastruktūra“
Lietuvoje vertinama prasčiau nei Europos vidurkis (2019 m. Lietuva įvertina 3,7, tuo tarpu Europos vidurkis 4,2 iš 7
galimų) ir reitinguojama 59 vietoje pasaulio šalių kontekste.
Pilotinis Lietuvos turistinių vietovių ir traukos objektų vertinimas27 atskleidė spragas, kurios neatliepia bazinių
keliautojų poreikių, sukelia nepatogumų keliaujant ir daro neigiamą įtaką keliautojų patirčiai (žr. 6 lentelė). 2019 m.
atlikto turizmo viešosios politikos vertinimo metu28 bazinės turizmo infrastruktūros trūkumas ir žemas turizmo objektų
pritaikymas neįgaliesiems, spec. poreikių turintiems asmenims taip pat nurodytos kaip reikšmingos infrastruktūros
spragos, lemiančios mažesnį šalies patrauklumą keliautojams.

6 lentelė. Bazinės infrastruktūros stiprybės ir spragos

Stiprybės
•

Gera miestų susisiekimo infrastruktūra, tvarkomi
keliai ir pėsčiųjų takai

•

Spragos
•

Didelė dalis objektų renovuoti arba remontuojami,
prižiūrimi

Tobulintinos paslaugos užsienio kalbomis,
tokios kaip lankstinukai ar brošiūros apie
objektus

•

Trūksta audio ekskursijų užsienio kalbomis

•

Daugelyje gamtos objektų vyrauja gera tvarka

•

•

Miestų objektuose gerai išvystyta infrastruktūra
neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams
pastatuose ir aplink pastatus.

Tobulintinas darbo laiko pateikimas kalbantiems
kitomis kalbomis

•

Tobulintinas turistinių objektų darbo valandų
patrauklumas lankytojams

•

Paslaugūs ir draugiški turizmo sektoriaus
darbuotojai

•

Tobulintina privažiuojamųjų kelių būklė į rajonų,
o ypač, į gamtos objektus

•

Gera parkavimo infrastruktūra miestuose

•

•

Labai gera papildoma objektų vertė, reiškianti
objektų patrauklumą

Trūksta turistinių nuorodų, kelio ženklų ir
informacinių stendų bei vietovės žemėlapių

•

Dalyje rajonų objektų tobulintina infrastruktūra
neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams

•

Dalyje objektų nėra šiukšliadėžių

•

Daugeliu atveju galimas tik vienas apmokėjimo
būdas ir / arba nepateikiama informacija apie
apmokėjimo galimybes.

•

Tobulintinas WC patalpų pritaikomumas
neįgaliesiems ir šeimoms su vaikais

•

Viešųjų WC trūkumas viešose miestų erdvėse ir
gamtos objektuose

•

Tobulintina pasiūla šeimoms su vaikais, pvz.
užsiėmimai, žaidimų aikštelės ir kita
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Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 m. programoje29
(toliau – LTPP) verslo turizmas30 pažymėtinas kaip viena
iš prioritetinių turizmo krypčių. Verslo turizmo plėtra –
viena iš svarbiausių priemonių viešbučių užimtumui
didinti ir verslo rezultatams gerinti. LTPP rašoma:
„Kadangi Lietuvoje nėra atskiro tarptautinio lygio
konferencijų centro, kuriame tilptų daugiau kaip 2 500
dalyvių, sunku rengti dideles konferencijas, todėl labai
svarbu tokį centrą įsteigti ir organizuoti jo veiklą.“.
Tarptautinė kongresų ir konferencijų asociacija
kiekvienais metais sudaro šalių reitingą pagal įvykusių
tarptautinių renginių skaičių. Vertinant 2013–2019 m.,
Lietuva Europoje nukrito iš 29 į 30 vietą, tuo tarpu Estija
pakilo iš 27 į 24. Kelionių ir turizmo konkurencingumo
indekse kultūrinių išteklių ir verslo kelionių srityje Lietuva
yra vertinama ženkliai žemiau nei globalus vidurkis (1,4
iš 7 galimų balų; 2019 m. 89 vieta).
Ribotas susisiekimas oro transportu taip pat varžo
Lietuvos potencialą. 2019 m. Pasaulio konkurencingumo
indekse Lietuva pagal oro uostų jungtis su kitais oro
uostais buvo 87 vietoje, o pagal oro transporto
infrastruktūrą – 83 vietoje. Pagal oro infrastruktūros
konkurencingumo įvertinimą atsiliekame nuo kaimyninių
Baltijos valstybių (žr. pav. 15).

7 lentelė. Šiaurės Europos šalių palyginimas pagal kelionių
ir turizmo industrijos plėtros darnumo rodiklį (KTKI reitingą)
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Pav. 15. KTKI oro infrastruktūros reitingo pokyčiai
2013-2019

Oro linijos, maršrutai ir tvarkaraščiai yra nepritaikyti
verslo kelionėms, o tai – verslo turizmo plėtrą ribojantys
veiksniai. Ypač atsižvelgiant į tai, kad oro transportas –
vienas svarbiausių aspektų, lemiančių tarptautinių
konferencijų turizmo produkto konkurencingumą31.
Patogus ir greitas susiekimas oro transportu yra taip pat
svarbus aspektas siekiant skatinti miestų turizmą,
kadangi tai – vienas pagrindinių faktorių, lemiančių
kelionės krypties pasirinkimą planuojant trumpą
laisvalaikio kelionę į pasirinktą miestą (angl. citybreak)32.
KTKI reitinge iš 141 šalių, pagal kelionių ir turizmo
industrijos plėtros darnumą, Lietuva yra 82 vietoje (2019
m.)33. Lietuva, užimdama 82 vieta reitinge, atsilieka nuo
šalių vidurkio (žr. 7 lentelė).

Darnaus vystymosi problematika identifikuota ir 2019 m. atliktame turizmo sektoriaus vertinime. Pateiktose išvadose
nurodyta, kad nepakankamas darnios plėtros principų supratimas ir taikymas yra viena iš priežasčių, lemiančių
neefektyvų turizmo valdymą34.
Darnaus vystymosi reikšmė kasmet auga ne tik turizmo, bet ir kituose sektoriuose. Ypač, dėl augančio visuomenės
sąmoningumo ir didėjančių pastangų saugoti bei tausoti aplinką. Pasaulinė turizmo organizacija, pasibaigus pirmai
COVID–19 bangai pristatė „Vienos planetos“ darnaus turizmo sektoriaus atkūrimo viziją. PTO generalinis sekretorius
Zurabas Pololikašvilis teigė: „Tvarumas neturi būti nišinė turizmo dalis, tačiau tapti nauja norma (ang. new normal)
kiekvienai mūsų sektoriaus daliai“. Darniam (tvariam) turizmui ypač didelį dėmesį skiria Z karta – siekiant įgyti jų
pagarbą ir lojalumą prekės ženklai turi gebėti užtikrinti darniu vystymusi pagrįstą veiklos modelį35.
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Reikalingi sprendimai:
•

Nacionalinės svarbos investicinių projektų inicijavimas ir įgyvendinimas. Siekiant didinti Lietuvos turizmo
sektoriaus konkurencingumą ir sektoriaus kuriamą ekonominę naudą, kritiškai svarbu inicijuoti nacionalinio
lygmens turizmo infrastruktūros objektų įgyvendinimą. Atskira galimybių studija turėtų būti užsakyta detaliai
situacijos analizei parengti. Taip pat, turi būti suformuota darbo grupė, atsakinga už proceso inicijavimą, kuravimą,
progreso priežiūrą ir suinteresuotų šalių įtraukimą.

•

Oro transporto maršrutų tikslinėms rinkoms užtikrinimas. Oro transporto susisiekimo infrastruktūros
pokyčiams inicijuoti reikalinga paruošti išsamią esamos situacijos analizę, įtraukiant suinteresuotas šalis. Analizės
metu taip pat svarbu nustatyti ir įvertinti tikslinių oro transporto maršrutų poreikį. Aktualių skrydžių poreikiui išpildyti
vertinga sukurti skrydžių skatinimo finansavimo ir rinkodarinių veiksmų (naujiems skrydžiams užpildyti)
organizavimo modelį.

•

Darnios plėtros principų taikymas turizmo infrastruktūros plėtrai. Siekiant skatinti darnios plėtros praktinį
taikymą turizmo sektoriaus planavime, vykdyme ir stebėsenoje, reikalinga atlikti nepriklausomą studiją, kurioje būtų
detaliai išanalizuota esama situacija, jos priežastys bei pasiūlyti sprendimo būdai, priemonės jiems įgyvendinti.
Geroji praktika – darnaus (tvaraus) turizmo produktų ir paslaugų kokybės standarto bei sertifikavimo modelio
sukūrimas. Pavyzdžiui, Suomijos nacionalinė turizmo skatinimo agentūra „VisitFinland“, siekdama padėti Suomijos
turizmo sektoriui pritaikyti tvarias praktikas, sukūrė „Sustainable Travel Finland“ (toliau – STF) programą. Panašios
programos yra plačiai paplitusios ir kitose šalyse: Norvegijoje – „Sustainable destination“ programa, Estijoje –
„Green Destinations Estonia“ ir „Green Key“. Darnaus vystymosi iniciatyvas padėtų skatinti mokestinės
lengvatos36, kurios sustiprintų rinkos dalyvių motyvaciją veiklą vystyti remiantis darnaus vystymosi principais.

4.2.4. Žmogiškasis kapitalas
Siekiant, kad turizmo sektorius sukurtų valstybei daugiau
pridėtinės vertės, reikalingas šio sektoriaus visapusiškas
augimas, naujų paslaugų sukūrimas, šiuolaikiškos ir
efektyvios infrastruktūros vystymas. Žmogiškieji ištekliai
apima visus šiuos elementus ir įgalina maksimizuoti
sektoriaus kuriamą pridėtinę vertę. Nuo turizmo
sektoriaus dirbančių asmenų priklauso, kokios ir kiek
plačiai turizmo paslaugos bus prieinamos, kiek turistų
kiekybiškai bus įmanoma pritrauki bei aptarnauti. Taip
pat darbuotojai yra turizmo veidas ir formuoja turistų
pasitenkinimą. Šiuo metu žmogiškieji ištekliai, kaip
strateginė sritis, susiduria su keliomis problemomis, kurių
dalis yra specifiška turizmo sektoriui, o dalis atspindi
visos Lietuvos darbo rinkos iššūkius.
Lietuvos turizmo sektorius atsilieka pagal sektoriuje
dirbančiųjų skaičių. Remiantis statistiniais duomenimis,
matyti, kad darbuotojų dalis, dirbančių turizmo sektoriuje,
visose Baltijos valstybėse ženkliai skiriasi37 (žr. pav. 17).
Vienas iš būdų darbo jėgos trūkumui spręsti –
užsieniečių pritraukimas dirbti Lietuvoje. Deja, KTKI
reitinge Lietuva užimą 130 vietą pagal „Kaip lengva
įdarbinti užsienietį“ rodiklį.
Darbuotojų kompetencijos lems ar Lietuvos turizmo
sektorius pajėgs prisitaikyti prie pasaulinių tendencijų ir
iššūkių – skaitmenizacijos, tvarumo ir žiedinės
ekonomikos bei kitų europinių ir pasaulinių procesų.
Tinkamas turizmo sektoriaus darbuotojų kompetencijas
pirmiausia turėtų užtikrinti švietimo sistema. Deja, KTKI
reitinge Lietuva užima 123 vietą vertinant „Kaip lengva
rasti tinkamus įgūdžius turinčių darbuotojų“.

Kaip užtikrinti
pakankamą
kiekybę

Žmogiškųjų
išteklių vystymas

Švietimo sistema
Kaip užtikrinti
kokybę
Neformalus
švietimas

Pav. 16. Žmogiškųjų išteklių vystymas
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3
2
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Pav. 17. Dirbančiųjų turizmo sektoriuje dalis
procentais
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Nemažai valstybių, siekiančių užtikrinti tinkamas
turizmo sektoriaus darbuotojų kvalifikacijas, skiria
didelį dėmesį profesiniam mokymui, ypač – praktinei
pusei:
•

Slovėnija Turizmo tvaraus augimo strategijoje 2017
m. nustatė, kad žmogiškųjų išteklių srityje
prioritetiniai veiksmai turėtų būti šie: profesinio
mokymo standartų ir specializacijų atnaujinimas38.

•

Airijos turizmo strategijoje nurodyta39, kad
viešbučiai ir kitos turistams paslaugas teikiančios
įmonės gali gauti papildomą valstybės finansavimą
arba mokesčių lengvatas priimdami praktikai ar
apmokymui būsimąją turizmo sektoriaus darbo jėgą.
Siūloma, kad tokios mokymo programos vyktų ne
turistinio sezono metu, tad tai iš dalies sušvelnintų
turizmo sektoriaus sezoniškumo problemą. Ne
sezono metu paslaugų teikėjai galėtų papildomai
užsidirbti arba mokėti mažesnius mokesčius už
sukurtą praktikos vietą.

•

Portugalija, remdamasi Turizmo strategija 202740,
sukūrė turizmo talentų mokymo projektą, kurio
tikslas – siekti, kad studentai dalyvautų
akademiniame ir profesiniame mokyme vienu metu.

Tuo tarpu Lietuvoje dideles profesinio mokymo
problemas atkleidžia 2020 m. valstybės kontrolės
paskelbta
audito
„Ar
profesinis
mokymas
organizuojamas efektyviai“ ataskaita. Joje nurodoma,
kad
profesinis
mokymas
organizuojamas
nepakankamai efektyviai. Nurodoma, kad mokymo
kokybės užtikrinimas yra nepakankamai veiksmingas;
darbdaviai į mokymo turinio ir rezultatų vertinimą
įsitraukia pasyviai41.
Svarbu nepamiršti, kad turizmo sektoriaus darbuotojai
– tai ne tik aptarnaujantis personalas. Nemažiau
svarbūs ir mažiau matomi turizmo sektoriaus
profesionalai – finansininkai, duomenų analitikai,
vadybininkai, vertėjai ir kiti. PTO pažymi, kad turizmo
sektoriaus atsigavimui po COVID–19 pandemijos būtini
tokie specialistai kaip kibernetinio saugumo, duomenų
apsaugos, didžiųjų duomenų analitikai42. Tokių aukštos
kvalifikacijos darbuotojų trūkumas Lietuvoje nėra
grėsmė vien turizmo sektoriui, tačiau ir apskritai visai
Lietuvos
ekonomikai.
Remiantis
Vyriausybės
strateginės analizės centro STRATA 2020 m. tyrimu
„Žmogiškasis kapitalas Lietuvoje“, „...didžiausias laisvų
darbo vietų lygis jau ilgą laikotarpį išsilaiko
aukštesniems įgūdžiams imliuose – informacijos ir
ryšių bei finansų ir draudimo veiklos sektoriuose.
Įvertinus tai, kad augant darbo užmokesčiui
sektoriuose išlieka didesnis laisvų darbo vietų lygis,
galima teigti, kad šiuose sektoriuose susiduriama su
tinkamos
kvalifikacijos
darbuotojų
trūkumu“43.
Atkreiptinas dėmesys, kad šios prognozuojamos
grėsmės kyla Lietuvai apskritai, tuo tarpu kokį poveikį
tai turės turizmo sektoriui ir koks aukštos kvalifikacijos
darbuotojų poreikis gali likti nepatenkintas, lieka
neapskaičiuota.

Nemažiau svarbus esamų turizmo sektoriaus darbuotojų
nuolatinis kvalifikacijos kėlimas. Kyla iššūkis kaip gerinti
turizmo sektoriaus darbuotojų kompetencijas turizmo
sektoriui būtinose srityse: tobulinti skaitmeninius,
inovatyvumo, verslumo įgūdžius, taip pat kelti jų profesinį
universalumą. Norint išnaudoti diegiamo 5G tinklo
galimybes ir kitą skaitmeninę infrastruktūrą, reikia
atitinkamo skaitmeninio raštingumo. Tačiau šiuo metu
Lietuvoje skaitmeninių įgūdžių trūksta. Lietuvos kaimo
turizmo asociacijos duomenimis, tik apie 30 proc.
veikiančių smulkių apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų
tiekėjų
naudojasi
internetinėmis
rezervavimo
sistemomis44. Europos valstybės imasi aktyvių veiksmų
šiems iššūkiams įveikti:
•

Suomija yra numačiusi, kad turizmo verslo
skaitmeniniai įgūdžiai bus stiprinami per turizmo
skatinimo agentūros „Visit Finland“ mokymo
akademijas45.

•

Slovėnija planuoja įsteigti nacionalinį turizmo
edukacijos centrą, skirtą apmokyti dirbančius turizmo
srityje. Atskirai išskiriama, kad bus kreiptinas didžiulis
dėmesys mažų specializuotų viešbučių darbuotojų
mokymams46.

•

Airija turizmo plane 2019–2021 m. planavo vystyti ne
tik pačių turizmo verslo specialistų, bet ir vietos
valdžios
atstovų,
dirbančių
su
turizmu,
kompetencijas47.

Svarbu paminėti, kad intensyviai konkuruoti turizmo
rinkoje Lietuva galėtų tik turėdama verslius, inovatyvius
šio sektoriaus darbdavius ir darbuotojus. Tai ypač bus
svarbu po-pandeminiu laikotarpiu, kuomet reikės į šalį
pritraukti įsibaiminusius turistus. Deja, Lietuvoje
verslumą turizmo sektoriuje skatinančių programų
trūksta.
Vienas iš iššūkių, susijusių su žmogiškojo kapitalo
kompetencijos gerinimu – kaip pasiekti asmenis, kurie
nesimoko jokioje švietimo sistemos pakopoje. STRATA
2020 m. duomenimis, Lietuvoje suaugusiųjų įsitraukimas
į mokymąsi visą gyvenimą pamažu auga, tačiau ES šalių
kontekste, Lietuva užima itin žemas pozicijas (2019 m.
22 pozicija ES). STRATA teigimu, pagrindinės mokymosi
visą gyvenimą plėtros Lietuvoje kliūtys – menka
gyventojų motyvacija ir poreikio stoka48.
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Sprendimai:
•

Finansinė pagalba sugrįžtantiems. Atsižvelgiant į
turizmo sektoriaus situaciją ir praradimus dėl
pandemijos, reikėtų užtikrinti finansinę pagalbą
sugrįžimui į turizmo rinką įmonėms ir asmenims,
netekusiems pajamų per COVID–19 pandemiją.
Svarbu siekti, kad asmenims, jau dirbusiems šiame
sektoriuje, turintiems žinių ir patirties, būtų galima
grįžti į darbą būtent šiame sektoriuje.

•

Lengvesnis užsienio piliečių įdarbinimas. EBPO
rekomenduoja imtis priemonių imigrantų pritraukimui į
Lietuvą ir lengvinti imigracijos procedūras aukštos
kvalifikacijos specialistams49. Tačiau verta dar kartą
atkreipti dėmesį į statistinės ir analitinės medžiagos
trūkumą. Planuojat užsieniečių pritraukimą pirmiausia
svarbu žinoti kokių specialistų Lietuvoje trūksta.

•

Mokymo programų analizė. Turėtų būti parengta
išsami turizmo srities specialistus ruošiančių švietimo
įstaigų ir mokymo programų analizė. Svarbu turėti ne
tik duomenis kas, kur ir ką mokosi, bet ir kodėl baigę
mokslus lieka arba nelieka dirbti turizmo sektoriuje.
Tokia turizmo srities švietimo analizė turėtų atsakyti į
klausimus:
-

•

Darbuotojų įgalinimas kelti kvalifikaciją. Turizmo
atstovų kompetencijoms kelti yra reikalinga konkreti
strategija. Tai turėtų būti plataus įsitraukimo
reikalaujantis procesas, apimantis valdžios lygmenis
nuo Vyriausybės iki savivaldybių ir vietinių turizmo
informacijos centrų. Kaip geroji praktika paminėtina
2020 m. Užimtumo tarnybos vykdyta programa, kai
visi Lietuvos gyventojai galėjo nemokamai mokytis
internetinių kursų „Coursera.org“ platformoje. Siūlytina
panašią praktiką, kai suteikiama galimybė nemokamai
naudotis patikimomis ir žinomomis mokymosi
platformomis internete, tęsti ir ateityje. Turizmo
sektoriui būtų naudinga turėti tokias programas
koordinuojantį ir jomis naudotis motyvuojantį centrą.
Pavyzdžiui, turizmo sektoriaus atstovams iš didžiulės
gausos galėtų jau iš karto būti siūlomos atrinktos,
aukštos kokybės, aktualiausios mokymosi programos.

•

Verslumo skatinimas. Asmenų verslumo skatinimas
turėtų būti tarp prioritetinių kompetencijų. Ypač tai
svarbu daryti regionuose. Galėtų būti kuriamos
verslumo ugdymo edukacinės programos įvairiuose
turistiniuose regionuose.

kokias mokymo programas verta finansuoti;
kokių konkrečių įgūdžių trūksta naujiems
darbuotojams;
kokių programų turizmo sektoriuje labiausiai
trūksta;
kurios iš jų yra naudingiausios ir sukuria pridėtinę
vertę turizmo sektoriui;
ar švietimo sistema atitinka darbo rinkos lūkesčius;
kokie yra didžiausi skirtumai tarp esamų profesinio
ugdymo programų ir sektoriuje trūkstamų įgūdžių;

•

Verslo
ir
profesinio
mokymo
įstaigų
bendradarbiavimas. Užsienio valstybių pavyzdžiai
iliustruoja, kad siekiant gerinti turizmo paslaugų
kokybę, svarbu skatinti profesinio mokymo įstaigų
komunikacija su verslo organizacijomis. Lietuvoje
tikslai ir lūkesčiai profesiniam mokymui turėtų kilti iš
bendradarbiaujančių institucijų – Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos bei Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos, kurios nustatytų bendrus mokymo
programų tikslus, prioritetus, įvardytų rodiklius, kaip
būtų matuojama turizmo sektoriaus mokymo sėkmė.

•

Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas.
Sprendžiant aukštos kvalifikacijos specialistų trūkumą
pirmiausia turėtų būti įvertintas turizmo sektoriaus
poreikis. Kita vertus, specialistų pritraukimas į turizmo
sektorių turėtų būti uždavinys ir turizmo sektoriaus
atstovams. Valstybei būtų svarbu prisidėti statistine ir
analitine medžiaga, kuri atskleistų pagrindines
priežastis, kodėl aukštos kvalifikacijos darbuotojai
renkasi arba nesirenka darbo turizmo sektoriuje. Tam
reikalingos
išsamios
sektoriaus
darbuotojų
demografinės ir finansines charakteristikos.
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4.3.Turizmo paslaugų eksporto skatinimas
Turizmas, kaip Lietuvos eksportuojamų paslaugų rūšis, yra svarbi ekonomikos dalis, kurianti pridėtinę vertę ir turinti
neišnaudoto potencialo sukurti jos dar daugiau. Turizmo eksportu užsiimantys paslaugų teikėjai susiduria su įvairiomis
kliūtimis, trukdančiomis plėstis. Ankstesniuose skyriuose minėtos turizmo sektoriaus strateginių krypčių problemos ir
jų sprendimo būdai nemaža dalimi prisidėtų ir prie turizmo eksporto skatinimo, todėl svarbu atkreipti dėmesį, kurie iš
jų yra aktualūs ir matomi turizmo eksportu užsiimančių paslaugų teikėjų, kelionių organizatorių ir apgyvendinimo
įstaigų.
2015–2019 m. laikotarpiu kelionių paslaugų50 eksportas kasmet augo, tačiau jo dalis nuo bendro paslaugų eksporto
dalies krito ir 2019 m. sudarė tik 11 proc. (žr. pav. 18.). Palyginimui, EBPO šalių vidurkis yra – 21,5 proc.51 2020 m.
prasidėjusi pandemija ypač stipriai paveikė turizmo sektoriaus veiklą, atitinkamai kelionių paslaugų eksporto kritimas
2020 metais buvo dar žymesnis.
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Pav. 18. Lietuvos kelionių paslaugų eksportas šalies paslaugų eksporto kontekste 52

Kelionių organizatoriai – vieni iš svarbiausių veikėjų turizmo paslaugų eksporto srityje. Jie užtikrina atvykstamąjį
turizmą į Lietuvą – organizuoja turistinės kelionės grupėms ir pavieniams keliautojams, taip pat tarpininkaudami tarp
užsakovų: užsienio kelionių organizatorių ar individualių turistų bei vietinių paslaugų teikėjų. Jų sėkminga veikla, taip
pat generuoja pajamas apgyvendinimo ir maitinimo įstaigoms, transporto bendrovėms, gidams bei kitiems paslaugų
tiekėjams.
Šiuo metu Lietuvoje yra 240 registruotų, licencijas turinčių, kelionių organizatorių – 98 iš jų turi tik atvykstamojo
turizmo licenciją, 18 – vietinio turizmo licenciją, o kiti 112 – atvykstamojo, išvykstamojo ir vietinio turizmo licencijas53.
2015–2019 m. kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių paslaugomis pasinaudojusių turistų dalis nuo bendro visų
atvykusių turistų skaičiaus kasmet mažėjo, nors organizuotų turistinių kelionių dalyvių skaičius 2019 m. buvo 17%
didesnis nei 2015 m. (žr. pav. 19).
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Pav. 19. Atvykusių turistų skaičius54
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Lietuvoje šiuo metu yra registruota daugiau nei 2700 apgyvendinimo įstaigų (15 proc. iš jų klasifikuotos) ir daugiau nei
100 000 nakvynės vietų apgyvendinimo įstaigose (35 proc. iš jų klasifikuotose apgyvendinimo įstaigose)55. Bendras
apgyvendinimų įstaigų skaičius ir nakvynės vietų skaičius apgyvendinimo įstaigose 2015–2019 m. laikotarpiu kasmet
augo (žr. pav. 21). Didžiausia apgyvendinimų įstaigų ir nakvynės vietų koncentracija pastebima Vilniaus, Palangos,
Druskininkų, Neringos ir Kauno miesto savivaldybėse (žr. pav. 22).
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Pav. 21. Apgyvendinimo įstaigų ir vietų skaičiaus pokytis 57
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Pav. 22. Apgyvendinimo įstaigų ir nakvynės vietų pasiskirstymas, 2019 m. 58

Turizmo produktų sėkmė priklauso nuo komandinio
kelionių organizatorių ir turizmo paslaugų teikėjų darbo.
Kiekvieną turizmo paslaugą, organizuotą turistinę kelionę
ar turizmo paslaugų rinkinį, sudaro daugybė sudedamųjų
dalių. Vertinant pagal Europoje taikomus standartus,
užsienio turistų srauto pokyčiams įtaką daro paslaugų ir
turistinių objektų kokybė. Deja, matoma nemažai kliūčių,
trukdančių kelionių organizatoriams su partneriais rengti
tinkamus produktus užsakovams, organizuoti jų
pristatymą ir pardavimą.
Turizmo sektoriaus augimo potencialią taip pat riboja
administracinė našta. Juridiniai ir fiziniai asmenys,
teikiantys apgyvendinimo paslaugas, privalo teikti
duomenis kelioms skirtingoms institucijoms: Valstybinei
mokesčių inspekcijai (VMI), Valstybinei vartotojų teisių
apsaugos tarnybai (VVTAT) bei Lietuvos statistikos
departamentui (LSD). Pildydami LSD užklausas apie
svečių duomenis, apgyvendinantys juridiniai ir fiziniai
asmenys sugaišta nemažai papildomo laiko, kadangi
skirtingos internetinės būsto nuomos platformos
skirtingai pateikia svečių informaciją. Negana to, didelė
našta tenka ir viešajam sektoriui, tiek renkant, tiek
apdorojant ir skelbiant statistinius duomenis.
Turizmo eksportą ribojantys barjerai įvardyti 4.2. šio
dokumento skyriuje. Bendrai, Lietuvos turizmo potencialo
nepavyksta išnaudoti dėl šių priežasčių:
•

Strateginio mąstymo trūkumo. Lietuvos turizmo
asociacijos teigimu, aiškios ilgalaikės turizmo vystymo
strategijos nebuvimas daro neigiamą įtaką jų veiklos
planavimui.

•

Informacijos trūkumo. Pavyzdžiui, turizmo atstovai
įvardija, kad trūksta nuolat pildomos ir atnaujinamos
Lietuvos gidų duomenų bazės, kurioje būtų ir visa
kontaktinė informacija.

•

Turizmo statistikos. Šiuo metu esama turizmo
statistika neatitinka rinkos poreikių. Pavyzdžiui,
esama sistema neleidžia matyti turistų srautų judėjimo
ir operatyviai gauti duomenų apie turistų skaičių.

•

Žemo Lietuvos, kaip šalies, žinomumo daugelyje
rinkų.

•

Turizmo specialistų skaitmeninių įgūdžių stokos.
Dalis turizmo teikėjų nesugeba patraukliai pateikti
informacijos apie paslaugas internete.

•

Riboto susiekimo oro transportu. Trūksta
tiesioginių skrydžių į Lietuvą, pigios avialinijų
paslaugos nepatrauklios grupiniam turizmui.

•

Pėsčiųjų takų trūkumo. Pasaulyje sparčiai auga
keliavimas pėsčiomis. Deja, Lietuva, dėl įvairių
infrastruktūros trūkumų, su šia tendencija atsilieka.

•

Reikiamų įgūdžių stokos. Trūksta darbuotojų,
gebančių laisvai bendrauti vokiečių, prancūzų, italų ir
kitomis kalbomis.

•

Ekologinio
sąmoningumo. Užsienio kelionių
organizatoriai teigia pasigendantys suvokimo apie
tvarumą Lietuvos turizmo paslaugų teikėjų tarpe.

•

Lankstumo stokos. Dalis paslaugų, pavyzdžiui,
įvairios
maisto
degustacijos,
nepritaikytos
individualiems keliautojams.
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Sprendimai:
•

Lietuvos turizmo raidos strategijos suformavimas. Strategija suteiktų aiškią ir vieningą viziją kuriomis kryptimis
turėtų judėti visas Lietuvos turizmo sektorius. Strategijoje turėtų būti nurodytas prioritetinės turizmo kryptys, rinkos
ir įrankiai numatytų prioritetų įgyvendinimui. Taip pat strategijoje turėtų būti įvardyti keliai, kuriais buvos
sprendžiamos opiausios šiandieninės sektoriaus problemos. Strategijoje privalo būti aiškūs ir lengvai pamatuojami
sėkmės indikatoriai, kurie periodiškai leistų įvertinti strategijoje iškeltų tikslų bei uždavinių įgyvendinimo progresą.
Vieninga ir viešai prieinama strategija padėtų koordinuoti veiksmus tarp įvairių suinteresuotų šalių.

•

Administracinės naštos mažinimas. Apgyvendinimo įstaigoms tenkanti administracinė našta gali būti sumažinta
keičiant arba tobulinant šiuos teisės aktus:
-

Lietuvos Respublikos (toliau – LR) turizmo įstatymo; turizmo paslaugų teikėjų veiklos planinių ir neplaninių
patikrinimų, vykdant turizmo rinkos priežiūrą, taisyklių;

-

Apgyvendinamų valstybių narių ir kitų valstybių piliečių registravimo tvarkos aprašo;

-

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymo dėl apgyvendinimo paslaugų statistinės
ataskaitos HOT-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo;

-

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymo dėl privataus apgyvendinimo paslaugų
statistinio tyrimo anketos HOT-02 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo;

-

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymo dėl kaimo turizmo sodybų statistinio tyrimo
anketos TUR-11 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo;

-

Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių klasifikatoriaus;

Esamų problemų tyrimai ir vertinimai suteiktų galimybę rasti geriausius sprendimus. Šioje, 3 ir 4.2. dokumento dalyse
įvardintos ryškiausios turizmo sektoriaus problemos. Norint jas įveikti, reikia geriau suprasti jų atsiradimo priežastis ir
aplinkybes. Nepriklausomi situacijos vertinimai leistų rasti efektyviausius sprendimo būdus, kurie būtų įdiegti siekiant
didinti turizmo sektoriaus potencialo išnaudojimą ir kelionių paslaugų eksportą.
Apžvelgiant galimus sprendimus, kurie prisidėtų prie turizmo paslaugų eksporto skatinimo, verta paminėti ir sėkmingą
VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ bendradarbiavimą su turizmo paslaugų teikėjais. VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ sudarė
bendradarbiavimo su verslu modelį (žr. 8 lentelė), kuris leidžia planingai organizuoti bendras veiklas, kryptingai teikti
konsultavimo ir kitas paslaugas bei vertinant veiklų efektyvumą, matuoti grįžtamąjį ryšį.
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8 lentelė. atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams

VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ veiklos

Matavimo rodiklis

Suteikia galimybę dalyvauti reprezentatyviuose
stenduose tarptautinėse turizmo parodose;

Lietuvos

Ne mažiau 4 renginių per metus.

Supažindina užsienio turizmo specialistus su Lietuvos turizmo
produktais, organizuojant jiems pažintinius turus;

Ne mažiau 30 turų per metus.

Padedant skverbtis į naujas ir plėsti turimas eksporto pozicijas,
organizuoja B2B renginius;

Ne mažiau 6 renginių per metus.

Teikia konsultacijas atvykstamojo turizmo rinkodaros klausimais;

Ne mažiau 300 kontaktų per metus.

Vykdo atvykstamojo turizmo verslo įmonių apklausas (verslo
pozicijos rinkoje; verslo aplinka; lūkesčių ir poreikių; verslo
nuotaikų ir pasitikėjimo tyrimas ir kt.)

Ne mažiau 3 per metus.

Padeda užmegzti bendradarbiavimo ryšius
diplomatinėmis atstovybėmis kitose šalyse;

Ne mažiau 5 renginių per metus.

su

Lietuvos

Prisideda prie Lietuvos įmonių eksporto ieškodama galimybių
didinti atvykstamojo turizmo srautus (susisiekimo gerinimas ir
pan.);

Ne mažiau 2 krypčių vystymas.

Informuoja apie naujus Lietuvos turizmo produktus bei
paslaugas; teikia jų vaizdinę bei tekstinę informaciją
pagrindinėms užsienio kalboms;

Ne mažiau 6 turizmo produktų per
metus.

Informuoja apie vykdomas B2C kampanijas;

Ne mažiau 4 kampanijų per metus.

Teikia atliktų tyrimų bei analizių duomenis apie prioritetines
turizmo rinkas, tikslines auditorijas ir pan.;

Kiekvienos rinkos po 1 ataskaita
per metus.

Suteikia galimybę bendradarbiauti
atstovais prioritetiniuose rinkose;

Pagal pasirašytą sutarčių skaičių.

su

„Keliauk

Lietuvoje“

Skatina turizmo verslo atstovų tarpusavio bendradarbiavimą
naujų idėjų įgyvendinimui;

Nematuoti.

Skatina mažas ir vidutines įmones ieškoti naujų bei plėsti esamas
užsienio rinkas įtraukiant jas į įgyvendinamus projektus.

Nematuoti.
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4.4. Lietuvos turizmo sektoriaus raidos 2021–2025 prognozės
4.4.1.Turistų elgesio po COVID–19 pokyčių prognozės
COVID–19 pandemijos sukelta krizė ir įvesti griežti
ribojimai turės ne tik trumpalaikių neigiamų padarinių,
bet ir paveiks ateities keliavimo tradicijas bei įpročius.
Pasaulinės turizmo organizacijos (PTO) ekspertų
grupė numato augančią gamtinio ir vietinio turizmo
paklausą59, o atliktų tyrimų rezultatai atskleidžia ir
pasikeitusią
turistų
elgseną.
Šiame
skyriuje
pristatomos ilgalaikių keliavimo įpročių pokyčių
prognozės, pateikiami numatomi turistų poreikiai, į
kuriuos būtina atsižvelgti norint pritraukti daugiau
turistų ir padėti turizmo sektoriui greičiau atsigauti.
Europos kelionių komisijos (EKK) atliktas turistų
nuomonės tyrimas didžiausiose Europos išvykstamojo
turizmo rinkose – Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje,
Prancūzijoje, Nyderlanduose, Italijoje, Belgijoje,
Šveicarijoje, Ispanijoje, Lenkijoje ir Austrijoje60
atskleidė turistų elgesio pokyčius po COVID–19. Nors
52 proc. europiečių planuoja keliauti 2021 metų
pavasarį/vasarą,
tačiau
artimiausiu
metu
populiariausios kelionės bus šalies viduje. Pasaulio
kelionių ir turizmo tarybos (PKTT) 2020 m. rugsėjį
išleistame straipsnyje61 taip pat prognozuojamas
vietinio turizmo augimas, nes turistai pirmenybę teiks
vietovėms, kurios yra pažįstamos, nuspėjamos ir
patikimos. Europos komisijos (EK) atliktos apklausos
metu62 78 proc. respondentų nurodė keliausiantys
šalies viduje. Prognozuojama, kad vietinis turizmas
išliks populiarius ir ilgalaikėje perspektyvoje63.
Svarbiausiu kriterijumi renkantis kelionės tikslo vietą
turistams bus sveikata, higienos sąlygos ir saugumas.
Minėti PKTT, EKK ir Europos šalių tyrimai64 rodo, kad
kambarių bei viešųjų erdvių valymo patobulinimas
reikšmingai paveiktų turistų apsisprendimą apsistoti
tame viešbutyje. Siūloma, kad visa turizmo industrija
bendradarbiautų tarpusavyje tam, kad įgyvendintų ir
plėtotų PKTT siūlomas saugaus keliavimo taisykles,
rekomenduoja šios informacijos sklaidą įvairiuose
medijos
kanaluose,
reklaminėse
kampanijose.
Remiantis KTKI65, Lietuva pirmauja sveikatos ir
higienos srityje, todėl verta išnaudoti šį potencialą
formuojant saugios ir aukštų higienos normų
besilaikančios šalies įvaizdį.
Didžiausią susirūpinimą kelionės metu turistams kelia
kelionė lėktuvu ir keliavimas viešuoju transportu šalies
viduje. Tarptautinės oro transporto asociacijos (angl.
International Air Transport Association, toliau – IATA)
atliktas tyrimas66 bei „Longwoods“ atlikta apklausa67
atskleidė, kad 33 proc. turistų atsisakys kelionių oro
transportu ir pakeis skrydžius į keliavimą automobiliais.

Tikėtina, kad populiarės kelionės automobiliais artimais
atstumais, ypač dėl nesaugumo jausmo būnant artimoje
aplinkoje su nepažįstamaisiais, taip pat dėl sumažėjusių
pajamų68. Pirmojo protrūkio metu turistai teikė pirmenybę
keliavimui nuosavu automobiliu69, tikima, kad ši
tendencija išliks ir po-pandeminiu laikotarpiu. IATA
apklausa parodė, kad 80 proc. keliautojų bijo galimų
karantino suvaržymų kelionės tikslo vietoje, dėl ko jie
negalėtų grįžti namo, todėl kelionės į tolimuosius kraštus
atsigaus lėčiausiai. „Keliauk Lietuvoje“70 2020 m. atliktas
atvykstamojo turizmo tyrimas Estijos ir Latvijos turistų
rinkose atskleidė, kad 61 proc. respondentų į Lietuvą
atvyksta automobiliu, todėl Lietuva gali išnaudoti šį
potencialą siekiant pritraukti turistus iš artimiausių
kaimyninių šalių.
Tikėtina, kad vienu svarbiausių kriterijumi renkantis
kelionės tikslo vietą taps mažas turistų skaičius
vietovėje. EC atlikti tyrimai atskleidė, kad 73 proc.
apklaustųjų pirmumą teiks kaimo ir gamtiniam turizmui.
IATA atlikta apklausa parodė, kad 56 proc. apklaustųjų
ateityje vengs masinių susibūrimų, o 44 proc.
respondentų apskritai vengs viešų vietų. Tikėtina, kad
vengdami miestų, kur yra dideli turistų srautai,
respondentai bus labiau linkę rinktis išvykas ir įvairias
veiklas gamtoje. Taip pat keliautojai bus labiau linkę
apsistoti
privačiose
nuosavybėse,
vilose,
apartamentuose ar nedideliuose viešbučiuose vietoj
didelių, turistų perpildytų viešbučių71. Dėl COVID–19
krizės metu sumažėjusios taršos ir pagerėjusios oro
kokybės, tikimasi, kad daugiau vartotojų susidomės
aplinką tausojančiomis bei socialiai atsakingomis
kelionėmis, ekologiniu turizmu. Lietuvoje yra didelis
rekreacinio, kaimo, ekologinio turizmo potencialas, kuris
suteikia galimybę pritraukti turistus, ieškančius
nuošalesnių gamtos vietovių.
Prognozuojama, kad dar vienas svarbus kriterijus
renkantis kelionę bus lanksčios kelionės atšaukimo ar
atidėjimo sąlygos. EK studijos metu net 70 proc.
apklaustųjų nurodė, kad yra linkę sumokėti daugiau už
galimybę nemokamai atšaukti kelionę. Įvairūs tyrimai
atskleidė tendenciją, kad turistai bus linkę trumpinti savo
kelionės trukmę arba vietoj vienos ilgos kelionės rinksis
dvi trumpesnes.
COVID–19 metu paskatinta inovacijų ir technologinių
naujovių integracija turizmo sektoriuje turės didelę
reikšmę. Turistai tikėsis saugių ir sklandžių kelionių, kurių
metu bus naudojamos tokios bekontaktės technologijos,
kaip:
-

užsiregistravimas viešbutyje su programėle telefone;
atsiskaitymas bekontaktėmis kortelėmis;
restorano meniu peržiūra telefone;
biometrinių duomenų nuskaitymas ir pan.
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Lietuva pirmauja pasaulyje skaitmeninių ir technologinių įgūdžių aspektu, todėl turi galimybę technologines inovacijas
pritaikyti ir turizmo srityje. Didžiausia grėsmė šiuo klausimu kyla dėl mažesnio technologinių naujovių priėmimo
mažesniuose miestuose, kaimuose, ar įmonėse, kuriose vyrauja šešėlinė ekonomika.
Prognozuojamas kelionėms skirto biudžeto mažėjimas. Remiantis PKTT ir Europos komisijos (EK) atliktais tyrimais,
dėl ekonominio nestabilumo, galimybės prarasti darbą ar sumažėjusių pajamų, respondentai bus linkę išleisti mažiau
pinigų turizmo paslaugoms. Taip pat numatomas verslo kelionių mažėjimas, nes įmonės, patiriančios nuostolius dėl
pandemijos, bus linkusios taupyti išlaidas. Populiarėjant nuotoliniu būdu vykstantiems susirinkimams sumažės
tiesioginio kontakto poreikis ir pasikeis verslo organizavimo bei komunikavimo modelis. Tikėtina, kad laisvalaikio
turizmas atsigaus greičiau nei verslo turizmas, o keliauti labiau linkę bus didesnes pajamas gaunantys asmenys.

4.4.2. Augimo prognozių scenarijai
Šiame skyriuje aptariami trys galimi 2020–2025 m. turizmo raidos scenarijai. Aptariant kiekvieną iš galimų scenarijų,
įvardintos prielaidos ir sąlygos, kurios lemtų turizmo sektoriaus raidą. Verta pažymėti, kad yra keletas išorinių,
nepriklausomų veiksnių (pvz.: force majeure), kurie negali būti prognozuojami. Vieno ar daugiau neprognozuojamų
nepriklausomų veiksnių įvykis galėtų darytį įtaką turizmo sektoriaus raidai.

4.4.2.1. Bazinis scenarijus – nuosaikus augimas
Prielaidos:
1) COVID–19 „bandos imunitetas“72 Europoje pasiektas 2021 rudenį.
2) Keleivių oro transportu skaičius į 2019 m. lygį sugrįš 2023 m.
3) COVID–19 viruso mutacijos nesukels 3 bangos ar didelių ribojimų.
4) Turizmas bus įtrauktas į prioritetinių ekonomikos šakų sąrašą.
5) Pro-aktyvi ir duomenimis paremta turizmo rinkodara (be ES finansavimo apribojimų) prioritetinėse rinkose.
6) Finansinė parama turizmo sektoriuje planuojantiems dirbti asmenims ir įmonėms, kurios neteko pajamų karantino
laikotarpiu.
7) Investicijos į turizmo sektoriaus konkurencingumo didinimą.
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Istoriniai 2020 m. vasaros duomenys rodo, kad
panaikinus keliavimo barjerus, oro maršrutų, skrydžių ir
keleivių skaičius iš karto negrįžta į prieš-krizinę situaciją
2019 m. Tad atvykstamojo turizmo srautai atsigaus
lėčiau. Matoma, kad verslo kelionių srauto atsigavimas
taip pat užtruks ilgiau.

3.5

2015

2021 m. bazinė prognozė – pozityvi, vis dėlto, tikslūs
rezultatai priklausys nuo ribojančių veiksnių. Nuslūgstant
COVID–19 pandemijos antrajai bangai ir lengvėjant 2020
m. gale įvestiems apribojimams, nuo 2021 m. antrojo
ketvirčio susidarys palankios aplinkybės vietiniam
turizmui bei turizmui iš kaimyninių rinkų. 2021 m.
Lietuvoje
įsikūrusiose
apgyvendinimo
įstaigose
svečiuosis 200 proc. daugiau turistų nei 2020 m.

mln.

8) Atvirai pasiekiami duomenys apie turizmo sektorių, siekiant skatinti investicijas.

Pav. 23. Nuosaikus turistų skaičiaus augimas
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Mažesnį srautą iš tolimesnių rinkų ir darbo tikslais keliaujančių asmenų trūkumą iš dalies kompensuos srautas iš
artimiausių, automobiliu per 12 valandų pasiekiamų, rinkų: Lenkijos, Vokietijos, Latvijos, Estijos ir Suomijos. Šių šalių
gyventojų galimybės keliauti, taip pat bus apribotos sumažėjusios skrydžių pasiūlos. Taip pat post-pandeminės
keliautojų nuotaikos (daugiau apie tai žr. 5.5 skyriuje) skatins keliones automobiliais ir kemperiais. Neaiškios
vakcinavimo progreso tendencijos Rusijoje ir Baltarusijoje užkerta kelią tiksliai įvertinti kiek turistų iš šių kaimyninių
rinkų 2021 m. apsilankys Lietuvoje.
2022 m. turėtų išlikti stiprus turistų srauto augimas. Augant paskiepytų asmenų skaičiui vis didesniame skaičiuje
valstybių atsiras COVID–19 „bandos imunitetas“ . Taip pat augant oro maršrutų ir skrydžių skaičiui galimybės keliauti
gerės, todėl užsienio turistų skaičiaus apgyvendinimo įstaigose augimas viršys 50 proc., 2022 m. užsienio turistų
skaičius pralenks 2019 metų skaičių.
2023–2025 metais turistų skaičiaus augimas grįš į prieš-krizinius rodiklius. Kas metus turistų skaičius turėtų augti apie
7 proc.
9 lentelė. Nuosaikus turizmo eksporto ir produkcijos augimas

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Turizmo
paslaugų
eksportas
(mln. EUR)

1333,4

390,2

1257,5

2058,7

2202,9

2348,8

2503,8

Turizmo
produkcija
(mln. EUR)

1250,0

365,8

1178,9

1930,0

2065,1

2201,9

2347,3

4.4.2.2. Optimistinis scenarijus – ambicingas augimas
Prielaidos:
1)

COVID–19 „bandos imunitetas“ Europoje pasiektas 2021 m. vasarą.

2)

Keleivių oro transportu skaičius į 2019 m. lygį sugrįš 2022 m.

3)

COVID–19 viruso mutacijos nesukels 3 bangos ar didelių ribojimų.

4)

Turizmas bus įtrauktas į prioritetinių ekonomikos šakų sąrašą.

5)

Pro-aktyvi ir duomenimis paremta turizmo rinkodara (be ES finansavimo apribojimų) prioritetinėse rinkose.

6)

Finansinė parama turizmo sektoriuje planuojantiems dirbti asmenims ir įmonėms, kurios neteko pajamų karantino
laikotarpiu.

7)

Investicijos į turizmo sektoriaus konkurencingumo didinimą.

8)

Atvirai pasiekiami duomenys apie turizmo sektorių, siekiant skatinti investicijas.

9)

Investicijos į turizmo infrastruktūros gerinimą.

10) Turizmo informacijos centrų (TIC) ir savivaldybių investicijos į regionų rinkodarą, pagrįstą duomenimis.
11) Turizmo sektoriaus ir švietimo sistemos bendradarbiavimas ugdant industrijos specialistus.
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Investicijos į turizmo sektoriaus rinkodarą, verslo
duomenis ir infrastruktūrą sukurtų galimybes 2021 m.
tapti „tramplynu“, kuris būtų stiprus pagrindas
tolimesniam ambicingam augimui 2022–2023 m. Pagal šį
scenarijų jau 2024 m. užsienio turistų skaičius
apgyvendinimo įstaigose dvigubai viršytų 2019 m.
rezultatus.

mln.

Optimistinė prognozė išsipildys, jei ribojantys veiksniai
bus panaikinti 2021 m. vasaros sezono pradžioje. Ne
mažiau svarbu, kad būtų imtasi aktyvių veiksmų, kurie
užtikrintų staigų sektoriaus „atsiplėšimą“ nuo 2020 m.
ištikusios krizės ir sėkmingai išlaikytų augimo pagreitį
2022–2025 metais. Įvertinant pastebimą turistų norą73
keliauti, išlieka didelė tikimybė, kad panaikinus
tarptautinių kelionių apribojimus, turizmo sektoriaus
rezultatai šaus į viršų. Pagal 2021 m. optimistinę
prognozę Lietuvos apgyvendinimo įstaigose svečių
skaičius išaugs 300 proc. lyginant su pernai metais.
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Pav. 24. Ambicingas turistų skaičiaus augimas

10 lentelė. Ambicingas turizmo paslaugų ir produkcijos augimas

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Turizmo
paslaugų
eksportas
(mln. EUR)

1333,4

390,2

1560,7

2263,0

2715,6

3122,9

3591,4

Turizmo
produkcija
(mln. EUR)

1250,0

365,8

1463,1

2121,5

2545,8

2927,7

3366,8
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4.4.2.3 Pesimistinis scenarijus – stagnacija
Prielaidos:
1) COVID–19 „bandos imunitetas“ Europoje pasiektas
2022 m.
2) Keleivių oro transportu skaičius į 2019 m. lygį sugrįš
2024 m.
3) COVID–19 viruso mutacijų sukelta
galiojantys griežti judėjimo ribojimai.

3

banga,

Pesimistinio scenarijaus prielaidos slypi sektoriaus
valdymo ir plėtojimo politikoje. Investicijų į turizmo
sektorių trūkumas gali lemti sektoriaus stagnaciją. Be
aiškios strategijos turizmo sektoriaus verslai nepajėgs
atsigauti po COVID–19 krizės, o Lietuva neteks
konkurencingumo. Užsienio turistų skaičius nesikeis
be investicijų į sektoriaus verslo duomenis ir šalies
rinkodarą tikslinėse rinkose.

4) Valstybės dėmesio turizmo sektoriui stoka.
mln.

7) Ribotos viešos ir privačios investicijos į turizmo
sektorių.

2.0

8) Turizmo infrastruktūros nusidėvėjimas.

1.5

Vangi turizmo politika ir šalies rinkodara 2021–2025 m.
kelią didesnę grėsmę Lietuvos turizmo sektoriui nei
užsitęsusi pandemija. Dėl COVID–19 mutacijų ar lėto
vakcinavimo, 2021 m. užsienio turistų skaičius gali išlikti
mažas. Sunki epidemiologinė situacija gali lemti U
formos raidą. Šiuo atveju, 2021 m. kartotųsi 2020 m.
scenarijus. Vis dėlto, vakcinavimo progresas ir 2020 m.
įgytos žinios apie viruso plitimo kontrolę leidžia manyti,
kad kelionių bei turizmo sektoriaus atsigavimas
neišvengiamas.
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6) Duomenų apie turizmo sektorių stygius.

2.5

2016

5) ES finansavimo ribojimais suvaržyta rinkodara.

Pav. 25. Turistų skaičiaus stagnacija

11 lentelė. Turizmo eksporto ir produkcijos stagnacija

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Turizmo
paslaugų
eksportas
(mln. EUR)

1333,4

390,2

585,3

819,4

860,3

903,3

948,5

Turizmo
produkcija
(mln. EUR)

1250,0

365,8

548,7

768,1

806,5

846,9

889,2
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5

Rekomendacijos

Rekomendacijos
a) Norint atsigauti po COVID–19 pandemijos sukeltos krizės ir išvengti sektoriaus stagnacijos reikia aktyvaus
atvykstamojo turizmo skatinimo veiksmų plano trumpuoju periodu. Aktyvi viso Lietuvos turizmo sektoriaus ir
atskirų turizmo produktų rinkodara padės pritraukti turistus iš artimiausių žemės transportu pasiekiamų rinkų.
Programa „Atostogos medikams“ įrodė, kad efektyviai panaudojamos valstybės lėšos gali sumažinti krizės
padarinius. Panašių programų taikymas 2021–2022 m. padėtų sektoriui sparčiau atsigauti ir augti.
b) Nacionalinės turizmo strategijos suformavimo ir įgyvendinimo rezultatai nulems pagal kurį iš trijų galimų raidos
scenarijų (4.4.2 skyrius) vystysis turizmo sektorius. Strategija suteiktų aiškią ir vieningą viziją kuriomis
kryptimis turėtų judėti visas Lietuvos turizmo sektorius. Strategijoje turėtų būti nurodytos:
1) prioritetinės turizmo kryptys;
2) rinkos ir įrankiai numatytų prioritetų įgyvendinimui;
3) keliai, kuriais buvos sprendžiamos opiausios šiandieninės sektoriaus problemos;
4) aiškūs ir lengvai pamatuojami sėkmės indikatoriai, kurie periodiškai leistų įvertinti strategijoje iškeltų tikslų bei
uždavinių įgyvendinimo progresą.
c) Siekiant išnaudoti turizmo sektoriaus potencialą, svarbus modernus ir subalansuotas verslo reguliavimas bei
kokybiškas aptarnavimas institucijose. Valstybės ir savivaldos institucijos formuoja reguliacinę aplinką ir
praktikas, kuriomis vadovaudamasis veikia turizmo verslas. Efektyvus viešasis valdymas yra būtinas siekiant
sėkmingai įgyvendinti ilgalaikę turizmo sektoriaus vystymosi strategiją ir išnaudoti sektoriaus potencialą. Tad
reikalingi pokyčiai, mažinantys administracinę naštą, didinantys valstybės ir savivaldos institucijų orientaciją į
rezultatą, valstybės tarnybos kompetencijas.
d) Naujų investicijų į turizmo sektorių pritraukimui būtina turizmo statistikos ir tyrimų reforma. Investicijos į duomenų
rinkimą, analizę bei atvirą dalijimąsi augins sektoriaus investicinį patrauklumą. Pritraukti naujoms investicijoms
svarbu suteikti galimybę priimti pagrįstus ir savalaikius sprendimus apie paklausą bei investicines rizikas.
Būtina užtikrinti, kad esami ir potencialūs turizmo verslo atstovai galėtų įvertinti kur, kada bei kokių turizmo
produktų trūksta. Tokiu būdu bus užpildomos nišos, kuriose trūksta pasiūlos ir plečiamas paslaugų eksportas.
e) Tvariam ir stabiliam atvykstamojo turizmo augimui svarbu tęsti šalies rinkodarą. Šalies pozicionavimas ir
pakankama jo sklaida tinkamuose kanaluose leidžia užtikrinti potencialių keliautojų susidomėjimą Lietuva, kaip
turistine vietove. Efektyviam šalies žinomumo prioritetinėse rinkose didinimui reikalingas sisteminis požiūris į
produktų rengimą, nuolatinį jų tobulinimą ir stabilus finansavimas, kuris neturėtų ES struktūriniams fondams
būdingų apribojimų.
f)

Tiek investicijas į sektorių, tiek šalies rinkodaros efektyvumą riboja kokybiškos ir patikimos statistikos trūkumas.
Tad labai svarbu mažinti turizmo sektoriaus statistinį „šešėlį“. Daugiau dėmesio turi būti skiriam duomenis
teikiančių apgyvendinimo teikiančias įstaigų edukacijai ir priežiūrai.

g) COVID–19 pandemija patvirtino vietinio turizmo svarbą. Siekiant suvaldyti rizikas kylančias dėl atvykstamojo
turizmo srauto svyravimo, turi būti skatinamas vietinio turizmo augimas. Efektyvi Lietuvos vietinio turizmo
skatinimo kampanija nacionaliniu mastu gali padėti mažinti nuostolius, patiriamus dėl sezonų kaitos ar kitų force
majeure aplinkybių. Taip pat, vietinio turizmo augimas skatina vietinį vartojimą ir gali padėti sumažinti turizmo
paslaugų importą.
h) Turi būti pašalintos infrastruktūros spragos ir kliūtys, kurios riboja turizmo indėlį į ekonominį šalies augimą ir
mažina turizmo sektoriaus konkurencingumą. Reikia investicijų į bazinės infrastruktūros (pvz.: viešųjų tualetų)
vystymą. Taip pat, svarbus tolimesnis lankytinų objektų pritaikymas (pvz.: diegiant audio gidus) atvykstamajam
turizmui. Turizmo infrastruktūra formuoja turistų įspūdžius. Siekiant paskatinti turistų sugrįžimą ir rekomendacijas
keliauti Lietuvoje, būtina pašalinti esamus bazinius trūkumus ir tobulinti turistinį pritaikomumą. Šalinant
infrastruktūros trūkumus, atitinkamai reikalingi pokyčiai ne tik nacionaliniu, bet ir savivaldos lygmeniu.
i)

Vystant aukštą pridėtinę vertę yra būtina, tinkamas kompetencijas turinti, darbo jėga. Todėl siekiant, kad
žmogiškasis kapitalas netaptų sektoriaus raidą ribojančiu veiksniu, reikalingi esminiai pokyčiai švietimo ir
migracijos (talentų pritraukimo) sistemose. Profesinio ir aukštojo švietimo sistema privalo atitikti turizmo
strategijos prioritetus, turizmo verslo poreikius bei sudaryti sąlygas gyventojams išnaudoti savo potencialą.
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