
 

2016 m. I pusmečio Turizmo lūkesčių indekso tyrimas 

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) vienintelė šalyje kas pusmetį atlieka ir pristato Turizmo 

lūkesčių indeksą (TLI), kuris prognozuoja Lietuvos turizmo sektoriaus tendencijas ateinančiam 

pusmečiui. Tyrime orientuojamasi į atvykstamąjį turizmą bei vietos keliautojus, t. y. siekiama 

išsiaiškinti Lietuvoje turistus aptarnaujančių įmonių veiklos tendencijas, kadangi tai lemia nacionalinio 

biudžeto pajamas bei sudaro prielaidas plėtotis įvairioms kitoms ekonominės veiklos rūšims. Turizmo 

sektorius sudaro apie 5 proc. Lietuvos BVP. 

Tyrime dalyvauja 83 didžiausios pagal apyvartą Lietuvos turizmo įmonės, suskirstytos į 4 subsektorius: 

kempingai, kaimo turizmo sodybos, kelionių agentūros ir ekskursijų organizatoriai, viešbučiai ir SPA 

paslaugų teikėjai. 

2016 m. I pusmečio TLI tyrimo santrumpa 

Bendros tendencijos - Turizmo lūkesčių indeksas demonstruoja užtikrintą augimą 

Lyginant su 2015 m. II pusm., bendras Turizmo lūkesčių indeksas pakilo 9,4 punkto ir siekdamas 

73,46 punkto (žr. 1 pav.) yra aukščiausias per pastaruosius 2 metus. Toks indeksas rodo Lietuvos 

turizmo sektoriaus gyvybingumą ir optimistinį nusiteikimą.  

1 pav. Turizmo lūkesčių indekso tendencijos, 2014-2016 m.  

 

Šaltinis: LPK, 2016 

Turizmo sektoriaus lūkesčių augimą dauiausiai lemia 11 punktų didesnis viešbučių ir spa 

subsektoriaus indeksas, taip pat 5 punktais išaugęs kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių 

rodiklis (žr. 2 pav.). 

 

 

 

60,92
66,20 64,09

73,46

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Turizmo lūkesčių indeksas

Turizmo lūkesčių indekso kaita 2014 II pusmetį
- 2016 I pusmetį

2014 m. 2 pusmetis 2015 m. 1 pusmetis

2015 m. 2 pusmetis 2016 m. 1 pusmetis



 

2 pav. Turizmo lūkesčių indekso sudėtinės dalys 

 

Šaltinis: LPK, 2016 

Nepaisant optimistinių sektoriaus tendencijų ir užtikrinto augimo, turizmo paslaugas teikiančios 

įmonės susiduria su veiksniais, trikdančias sklandžią veiklą ar lemiančiais nestabilią verslo aplinką (žr. 3 

pav.). Lyginant su ankstesniais laikotarpiais, mažesnę neigiamą įtaką daro geopolitinė situacija, 

mažiau kritikos sulaukia Valstybės turizmo departamentas. Tačiau ryškėja įtampa darbo rinkoje, vis 

opesnė tampa infliacijos problema. Nauja potencilai grėsmė – Vilnaius oro uosto remontas pačiame 

turizmo sezono įkarštyje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. Turizmo verslui trukdantys veiksniai 
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Šaltinis: LPK, 2016 

 

Subsektorių aktualijos 

 

Viešbučiai nusiteikę kur kas optimistiškiau nei ankstesniu laikotarpiu: vietos keliautojai apsiprato 

su nauja valiuta, o naujos užsienio rinkos kompensuoja geopolitinės situacijos neigiamą įtaką; taip pat 

tikimasi ženklaus sveikatingumo tikslais atvykstančiųjų skaičiaus augimo 

 Šįkart didesnė dalis viešbučių tikisi sulaukti daugiau svečių tiek iš užsienio, tiek iš Lietuvos. Beveik 

niekas neprognozuoja svečių mažėjimo.  

 Niekas neketina mažinti darbuotojų skaičiaus, kai tuo atrpu praėjusį laikotarpį tai žadėjo padaryti 16 

proc. subsektoriaus įmonių. O priimti į darbą naujų darbuotojų žada kiek daugiau nei trečdalis 

viešbučių sektoriaus darbdavių, lyginant su 8 proc. praėjusį laikotarpį. 

 Šį kartą taip pat daugiau planuojančių darbuotojų darbo užmokesčio augimą, kurį neišvengiamai 

diktuoja darbuotojų trūkumas. 

 Investicijų lygis išliks panašus: 50 proc. respondentų planuoja didesnes investicijas nei tuo pačiu 

laikotarpiu prieš metus ir tik 2 proc., lyginant su 7 proc. anksčiau planuoja investuoti mažiau. Bus 

investuojama į remontą, marketingo priemones klientams pritraukti.Tačiau skolinimosi poreikio 

didėjimą prognozuoja tik 8 proc. respondentų, todėl darytina prielaida, kad įmonės naudosis  savo 

sukauptais rezervais. 

 Plėtrą įkuriant daugiau numerių, planuoja 12 proc. viešbučių, lyginant su 8 proc. ankstesniu 

laikotarpiu. 

 78 proc. viešbučių teigia, kad jų veiklos vidutinės santykinės sąnaudos didės dėl išaugusio MMA, 

infliacijos ir darbo užmokesčio fondo didėjimo, kurį lemia konkurencinis spaudimas. 
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 Nors dauguma patirs santykinį sąnaudų padidėjimą, kainas didinti planuoja vos daugiau nei pusė 

viešbučių. Tai rodo, kad įmonės prisiims finansinę naštą sau ir mažės jų pelningumas. 

 Sveikatinimo tikslais daugiau atvykstančių prognozuoja 25 proc. viešbučių, sveikatingumo tikslais 

keliaujančiųjų skaičiaus augimo tikisi 49 proc. respondentų. Daugiausiai jų laukiama iš Baltijos 

regiono, Skandinavijos, Izraelio, Vokietijos, Baltarusijos. Taip pat šiais tikslias atvykstančių skaičiaus 

augimo tikimasi iš Lenkijos bei Jungtinės Karalystės dėl naujų skrydžių krypčių iš Palangos oro uosto. 

 Kritikos sulaukiama iš Klaipėdos turizmo sektoriaus atstovų, kurie teigia, kad  trūksta pramogų ir 

aptarnavimo infrastruktūros,  traukos objektų ir renginių, kaip,  pavzydžiui, Kalėdinio miesto švenčių ir 

mugių ne vasaros metu. 

 Kai kurie viešbučių vadovai tikimasi klientų iš Rusijos padaugėjimo, kadangi mažiau jų vyksta į Turkiją 

ir Izraelį. 

 Kai kurie respondentai pastebi konferencijoms atvykstančių klientų mažėjimą. 

 

Daugiau kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių tikisi ženkliai didesnio užsieniečių 

susidomėjmo 

 Šįkart 79 proc. subsektoriaus respondentų tikisi daugiau užsienio klientų. Praėjusį laikotarpį daugiau 

turistų iš svetur tikėjosi vos daugiau nei pusė kelionių agentūrų. 

 Praėjusį laikotarpį prognozavę vietos turistų susidomėjimo augimą, šiam pusmečiui šio subsektoriaus 

atstovai nebesitiki, kad daugės klientų iš Lietuvos, tačiau jų skaičiaus mažėjimas taip pat 

neprognozuojamas. 

 Trečdalis respondentų ketina priimti daugiau darbuotojų, lyginant su 8 proc. ankstesniu laikotarpiu. 

 Dvigubai daugiau (88 proc.) nei prieš tai šio subsektoriaus darbdavių planuoja didinti darbuotojų 

darbo užmokestį. 

 Investicijų lygis prognozuojamas toks pats: 40 proc. atsakiusiųjų planuoja investuoti daugiau nei tuo 

pačiu laikotarpiu prieš metus, niekas neplanuoja investuoti mažiau. 

 Nors ne ženkliai, tačiau daugės sveikatinimo ir sveikatingumo tikslais atvykstančių svečių. Daugiausiai 

– iš Vokietijos. 

 Kaip ir anksčiau, kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių vadovai daugiausiai užsakovų tikisi iš 

Vokietijos, Skandinavijos, Lenkijos ir kt. Vis daugiau keliautojų laukiama iš Izraelio, Japonijos, Kinijos, 

pastebima turistų skaičiaus iš Azijos augimo tendencija.  

 Laisvalaikio tikslais atvykstančiųjų augimo prognozės nusvėrė planuojamą verslo tikslais 

atvykstančiųjų skaičiaus didėjimą. 

 

Kaimo turizmo sodybos tikisi ženkliai didesnio vietos gyventojų susidomėjmo 

 73 proc. respondentų, lygnant su 24 proc. anksčiau, tikisi didesnio vietos gyventojų susidomėjimo 

kaimo turizmu, o užsieniečių srautai, prognozuojama, nesikeis. 

 Visos sodybos  planuoja išlaikyti stabilų darbuotojų skaičių.  

 Darbo užmokesčio augimą kitą pusmetį, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, planuoja 60 

proc. subsektoriaus apklaustųjų. 

 87 proc. kaimo turizmo sodybų atstovų  teigia, kad jų veiklos santykinės sąnaudos didės dėl infliacijos 

ir darbo užmokesčio fondo didėjimo. 



 

 Nors dauguma patirs santykinį sąnaudų didėjimą, kainas didinti planuoja tik 22 proc. kaimo turizmo 

sodybų. Tai rodo, kad įmonės prisiims finansinę naštą sau ir mažės jų pelningumas. 

 60 proc. respondetų planuoja didesnes investicijas. Bus investuojama į aplinkos gerinimą, 

apgyvendinimo vietų renovaciją, infrastruktūrą, tačiau plėtra nenumatoma. 

 

Lietuvos kempingus atranda vis daugiau olandų, skandinavų, lenkų, planuojama kur kas 

daugiau investuoti bei įdarbinti naujų darbuotojų  

 67 proc. (anksčiau 83 proc.) šio subsektoriaus respondentų tikisi užsienio svečių skaičiaus augimo, 

tačiau tik 27 proc., lyginant su 31 proc. prieš tai prognozuoja vietos lankytojų srauto didėjimą. 

 Darbuotojų skaičių ruošiasi didinti 2,5 karto daugiau kempingų nei ankstesnį pusmetį, o jų darbo 

užmokestį - beveik 7 kartus daugiau atsakiusiųjų. 

 Didinti investicijas planuoja net 82 proc. kempingų, lyginant su 9 proc. ankstesnį laikotarpį. Bus 

investuojama į apgyvendinimo vietų skaičiaus didinimą bei aplinkos gerinimą ir net saulės 

kolektorius. 

 Lietuvos kempingus atranda vis daugiau olandų, skandinavų, lenkų. 

 Į kempingus atvykstama ir verslo tikslais, taip nurodo 15 proc. kempingų. 


