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TYRIMAS 

 
 

Turinys: 

Šiuo tyrimu nagrinėjamas struktūrinių fondų vaidmuo remiant pakrantės regionų turizmą. 
Struktūriniai fondai apskritai, o ypač Europos regioninės plėtros fondas, yra labai svarbus 
šaltinis finansuojant turizmo MVĮ ir su turizmu susijusią veiklą europiniu lygiu. Nors 
turizmas nėra prioritetinė sritis, ir kiekybiniu požiūriu Struktūrinių fondų lėšų dalis, skiriama 
turizmui sudaro tik nedidelę dalį, kokybinis poveikis regioninei plėtrai yra žymus, ypač tuose 
pakrančių regionuose, kurie labai priklausomi nuo turizmo sektoriaus.  
 
Tyrimo rezultatai rodo, kad poveikis, ypač naujosiose valstybėse narėse, yra labai susijęs su 
tokiais plėtros aspektais, kaip veiksmų padalijimas rengiant investavimo priemones turizmo 
sektoriuje. Kitas svarbus dalykas –geresnis informavimas apie pakrantės sričių politinių 
priemonių poreikį. Tai ypač svarbu turizmo aplinkos tvarumo požiūriu. Visi politikos kūrėjai 
pripažįsta, kad pagrindinis iššūkis tokiam sparčiai augančiam sektoriui kaip turizmas (ypač 
masiniam turizmui) yra pakrančių regionų tvarumo išsaugojimas.  
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Santrauka  
 
Papildoma informacija 
Turizmo sektoriuje pakrantės turizmas pirmauja turistų srautų ir iš to gaunamų pajamų požiūriu. 
Tarp kitų turistinių objektų pakrančių sritys yra ypatingos tuo, kad labiausiai lankomos turistų, 
tuo tarpu Viduržemio jūros regionas yra apskritai populiariausia pasaulyje turistinių kelionių 
vieta: Pasaulio turizmo organizacijos vertinimu jam tenka trečdalis visų pasaulio pajamų, 
gaunamų iš turizmo. 
 
Daugumos valstybių narių, kurios turi dideles pakrančių teritorijas, vietos ekonomika labai 
priklauso nuo pajamų, gaunamų iš veiklos, susijusios su jūra, pavyzdžiui, turizmo, žvejybos, 
transporto, kt. Tačiau pakrančių naudojimas tokiems skirtingiems tikslams sukuria vis didesnį 
spaudimą: 

• dėl ribotos teritorijos atsiranda konfliktų tarp skirtingų veiklos sričių (žvejybos, 
paslaugų, žemės ūkio);   

• dėl klimato kaitos nyksta natūralios ekosistemos, būdingos šioms pakrančių sritims;   
• vyksta dideli sezoniniai gyventojų skaičiaus ir užimtumo svyravimai.  

 
Pakrančių turizmo srautų didėjimas, ypač masinis turizmas, kelia vis didesnį susirūpinimą dėl 
potencialiai neigiamo regioninės plėtros poveikio aplinkos, ekonomikos ir socialiniu požiūriu. 
Struktūriniai fondai gali padėti puoselėti tvarios plėtros principus, rengiant ir įgyvendinant 
pakrančių turizmo priemones.   

 
Tikslas 

Šiuo tyrimu siekiama suteikti išsamią kokybinę struktūrinių fondų išlaidų poveikio pakrančių regionų 
turizmo objektams analizę tam, kad būtų galima pasiūlyti rekomendacijas ir patarimus priimant 
sprendimus šios politikos klausimais. Daugiausia dėmesio skiriama penkiems pagrindiniams aspektams, 
kuriems struktūrinių fondų poveikis gali būti itin svarbus norint įgyvendinti regioninės plėtros 
priemones. Tai:  

• partnerystės plėtra; 
• finansinių svertų užtikrinimas; 
• vietos ekonomikos atgaivinimas; 
• sezoniškumo sumažinimas; 
• aplinkos tvarumo puoselėjimas.  
 

Naudojama metodologija apima dvigubo požiūrio taikymą: 
• bendra pakrančių turizmo ir finansavimo galimybių apžvalga, remiantis antriniais 

duomenimis iš gausios literatūros apie turizmą, pakrantės regionus ir struktūrinius 
fondus bei jų analizė;  

• pirminių duomenų, surinktų vietoje ir problemos nagrinėjimo studijų (angl. – case 
study) duomenų analizė. Pasirinkti šeši tiksliniai pakrantės regionai, atsižvelgiant į šiuos 
privalomus kriterijus:  
− duomenys iš visų šešių makroekonomikos sričių; 
− bent vieno salų regiono įtraukimas į pavyzdį; 
− bent vieno pasienio regiono įtraukimas į pavyzdį; 
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− tinkama pusiausvyra tarp „Konvergencijos“ ir „Konkurencingumo ir užimtumo“ 
regionų. 
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Struktūrinių fondų poveikio pakrantės turizmui įrodymai  
 
Vertas dėmesio finansavimo šaltinis 
Turizmas visų pirma yra regioninė ir nacionalinė kompetencija. Politikos priemonių arba 
finansinių priemonių, kurios būtų skirtos konkrečiai turizmui Europos lygiu, nėra. Nepaisant to, 
turizmo intervencijos priemonės yra platesnių Europos politikos priemonių dalis, turinčios 
reikšmingą įtaką sektoriui. 
 
Pagrindinė finansinė parama turizmui yra teikiama iš Struktūrinių ir Sanglaudos fondų. 
Pastaruoju laikotarpiu daug turizmo priemonių buvo finansuojama iš šių fondų, skiriant paramą 
labai įvairiose šio sektoriaus srityse. Parama populiariausioms Europoje turizmo vietovėms 
buvo teikiama per regionines veiklos programas ir nacionalines sektorių veiklos programas. 
Priemonės apėmė mažąją turizmo infrastruktūrą, dotacijų programas mažoms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ) turizmo srityje, paplūdimių atnaujinimą, miestų gaivinimą ir paramą, teikiamą 
kultūriniam ir meniniam paveldui.  
 
Poveikis institucinės plėtros požiūriu  
Bendras Struktūrinių fondų poveikis regioninei plėtrai yra labai įvairus. Kokybiniu požiūriu jis 
turi teigiamą įtaką, ypač stiprinant institucinės plėtros ir planavimo gebėjimus. Tai ypač tinka 
naujosioms valstybėms narėms, kurios viešajame planavime rečiau vadovaujasi dalyvavimo ir 
iniciatyvos iš apačios metodais. Kiekybiniu požiūriu Struktūrinių fondų poveikis pakrantės 
turizmui ne taip aiškiai apibrėžiamas. Taip yra todėl, kad: 

• turizmas nėra prioritetinė Struktūrinių fondų finansavimo priemonė, todėl tik maža 
finansinių išteklių dalis yra skiriama šiam sektoriui.  

• regioninių plėtros planų politikos prioritetais tik atskirais atvejais visas dėmesys 
skiriamas pakrantės turizmui; daug dažniau jais atsižvelgiama į visą turizmo regione 
pasiūlymą; 

• turizmas retai yra atskiras prioritetas, nes paprastai siejamas su platesnės strategijos 
priemonėmis, kuriomis siekiama skatinti konkurencingumą, diversifikuoti gamybą 
nuosmukį patiriančiuose regionuose, kt. 

 
Intervencijos tipologijos požiūriu tarp investicijų vis dar daugiausia fizinės ir infrastruktūros 
investicijų, skirtų didinti gyvenamųjų patalpų pasiūlą ir gerinti galimybę atvykti į regioną, tuo 
tarpu ne fizinio pobūdžio priemonės, susijusios su paslaugų teikimu, teritorine rinkodara arba 
turizmo pasiūlymo diversifikavimu yra mažiau paplitusios. Tačiau, atrodo, yra duomenų, kad 
nustatant regioninės politikos priemones turizmo srityje naujuoju programiniu laikotarpiu 
linkstama prie kokybinio ir integruoto požiūrio, daugiausia dėmesio skiriant pakrantės apkrovų 
mažinimui ir labiau išvystytoms veiklos ir pramogų paslaugoms.  
 
Nepaisant to, kad prieigos ir aplinkos apsaugos politikos priemonės nėra skirtos specialiai 
turizmui, jos gali netiesiogiai, bet prisidėti prie jo plėtros.  
 
Partnerystės puoselėjimas įvairaus lygio valdymo sistemoje 
Valdymo sistema turizmo sektoriuje apibūdinama įvairaus lygio, įvairių sektorių dimensijomis. 
Jei nėra įgyvendintas integruotas požiūris į planavimą, esama pavojaus, kad gali būti vykdomos 
viena kitai prieštaraujančios priemonės. Tai itin akivaizdu aplinkos srityje. Gamtiniai regiono 
privalumai dažnai laikomi kliūtimi komerciniam regiono naudojimui, o ne vertybe, kurią reikėtų 
išsaugoti tam, kad regionas išliktų patrauklus. 
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Tyrimų duomenys rodo, kad Struktūrinių fondų poveikis, tobulinant partnerystės principus ir 
kuriant regioninės plėtros priemones, yra teigiamas ir labai svarbus, nors naujosiose valstybėse 
narėse iniciatyva iš apačios ir partnerystės principas yra mažiau integruoti negu senosiose 
valstybėse narėse.  
 
Suinteresuotų dalyvių dalyvavimas yra svarbesnis planavimo ir rengimo veiklai, vykdomai iš 
apačios į viršų, o ne įgyvendinimo ir vykdymo mechanizmams. Tai paprastai didina trumpalaikę 
planavimo perspektyvą, tačiau nėra naudinga dialogui ar aiškios politikos vizijos kūrimui, tuo 
tarpu sėkmės atveju suinteresuotų dalyvių veiklos vaidmuo visuose politikos etapuose yra daug 
aktyvesnis ir svarbesnis.  
 
Suinteresuotų dalyvių tipologijos požiūriu aktyviausias vaidmuo pakrantės turizmo partnerystės 
veikloje atitenka pakrantės regionų vietos valdžios institucijoms. Partnerystė paprastai apima 
regioninės ir vietinės visuomeninės valdžios institucijų, privataus sektoriaus ir aplinkos 
susivienijimų bendradarbiavimą. Inovatyvus požiūris į pakrantės turizmą reikalauja aplinkos 
tarnybų, gamybos sektorių, susijusių su jūra, kultūrinio sektoriaus ekspertų ir suinteresuotų 
dalyvių bei mokslo bendruomenės, besidominčios jūrų veikla, dalyvavimo. 
 
Vis dar silpna svertų įtaka privatiems fondams  
Nacionaliniai indėliai vidutiniškai sudaro didžiąją visų projekto išlaidų dalį 2 tikslo regionams, 
kita vertus, 1 tikslo regionams didžiausias indėlis finansuojant turizmo projektus tenka ES 
fondams. Bendras ES finansavimas sudaro didžiausią dalį tik infrastruktūros projektų atveju, 
kurie paprastai priklauso priemonėms transporto ir aplinkos srityje arba yra priemonės atstatant 
ir valorizuojant meninį ir kultūrinį paveldą.  
 
Privataus sektoriaus dalyvavimas ne toks svarbus: privataus sektoriaus turizmo projektų 
finansavimas daugelyje vietovių vyksta gana vangiai. 
  
Labiausiai paplitęs privataus sektoriaus požiūris į viešąjį finansavimą – dotacijų, skiriamų 
privačių investicijų poreikiams, paieška. Kitų suinteresuotų dalyvių atveju konkretus tikslas yra 
vienintelis indėlis į priemones, nors bendros pastangos didinti regiono patrauklumą leistų kurti 
ne tokią  išsklaidytą priemonių sistemą.  
 
Tyrimų duomenys rodo, kad tiesiogiai remiant įmones, bendrojo finansavimo projektų atranka 
buvo siejama su gamyba, kartais paslaugų sektoriaus sąskaita. Be to, naujosiose valstybėse 
narėse privačios įmonės dalyvauja gana menkai, iš dalies dėl silpno turizmo įmonių 
susivienijimo. 
 
Strateginis požiūris reikalauja pastangų skatinti verslininkus ir privatų sektorių būti 
investuotojais, o ne tiesiog visuomenės subsidijų gavėjais. Pagrindinis visuomeninės ir privačios 
partnerystės iššūkis – surasti tvarius ir veiksmingus būdus teikti lengvatas privatiems 
investuotojams. 
 
 
Vietos ekonomikos atgaivinimas 
 Dar per anksti aptarinėti Struktūrinių fondų poveikį pakrantės regionams 2000-2006 m. 
Apskritai poveikis augimui priklauso nuo nagrinėjamo regiono ypatybių. Ten, kur pakrantės 
turizmas ir regioninis turizmas sutampa, ekonominis Struktūrinių fondų poveikis yra labai 
veiksmingas. Kaip žinoma, didėjančios pajamos yra pagrindinė priežastis, didinanti 
pakrantės turizmo paklausą ir būtent dėl to teigiamas Struktūrinių fondų poveikis gali 
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turėti netiesioginę teigiamą įtaką pakrantės turizmui būtent iš paklausos, o ne pasiūlos 
pusės. Geras planavimas ir valdymas taip pat turi įtakos Struktūrinių fondų poveikiui skatinant 
ekonomikos augimą: kuo Struktūrinių fondų mechanizmas labiau integruotas į regiono 
administravimo gebėjimus, tuo didesnis poveikis regiono ekonominiam augimui.  
 
Tyrimų duomenys taip pat rodo, kad intervencijos į pakrantės turizmą turi teigiamos įtakos 
užimtumui kuriant sektoriuje darbo vietas. Ten, kur nuo pakrantės nutolusiuose rajonuose 
juntamas kaimo plėtros ir pramonės nuosmukis, pakrantės turizmo plėtra leistų gauti darbą 
darbuotojams iš nuosmukį patiriančių sektorių. Kitas svarbus klausimas, kurį būtina spręsti – 
naujų darbo vietų, kurios buvo sukurtos turizmo sektoriuje, pobūdis. Turizmo sektoriaus plėtrai 
būdingas didelis sezoninis užimtumas ne visą darbo dieną ir apskritai lanksčios darbo sąlygos. 
Jaunimas ir mažiau kvalifikuoti darbuotojai (padavėjai, virėjai, barmenai, pramogų verslo 
atstovai, sporto instruktoriai) dažnai yra tie, kuriems darbo vietų turizmo sektoriuje kūrimas yra 
pats naudingiausias. Atsižvelgiant į šias sąlygas Struktūriniai fondai gali taip pat padėti tobulinti 
užimtumo kokybę turizmo sektoriuje, nes formuojant vietos politiką labai svarbus darbo vietų 
kokybės klausimas .  
 
Diversifikavimas mažinant sezoniškumą 
Alternatyvių turizmo formų skatinimas ir turizmo pasiūlymų diversifikavimas yra pagrindinis 
pakrantės politikos priemonių iššūkis. Diversifikavimas gali padėti didinti pakrantės vietovių 
patrauklumą ir skatinti jas siekti išplėsti tradicinį modelį „saulė, jūra ir smėlis“. Alternatyvios 
turizmo formos gali pratęsti sezoną ir teikti visokeriopą naudą: 

• nauji pajamų šaltiniai, kuriant didesnį augimą ir užimtumą; 
• aplinkos, ekonominio, socialinio poveikio ir apkrovos, kurią sukelia turizmo 

sezoniškumas, apsiribojant keletą mėnesių per metus, mažinimas; 
• naujų veiklos sričių kūrimas remiant regiono paveldo išsaugojimą ir plėtrą. 

 
Yra keletas įdomių sprendimų, kurie kilo iš Struktūrinių fondų patirties: 

• inovatyvi strategija turėtų skatinti integruoto turizmo pasiūlymą, kuris pakrantės regioną 
susietų su labiau nutolusiais regionais ir skirtingomis sritimis; 

• istorinis paveldas ir kultūrinis turizmas yra būdas diferencijuoti turizmo pasiūlą 
pakrantės miesteliuose, kuriuose istoriškai gyvavo pramonė, ir iš naujo formuoti regiono 
savitumą, pajūrio miestelius paverčiant pakrantės kurortais; 

• skatinamos alternatyvios turizmo formos (pvz., verslo turizmas, lankantis prekybos 
mugėse ir konferencijose, skirtose patiems įvairiausiems vartotojams);   

• regionuose, kurių verslas yra tradiciškai susijęs su modeliu „saulė, jūra ir smėlis“, 
turizmą siekiama paversti tokiu pasiūlymu, kuris apimtų įvairią pridėtinę vertę turinčią 
veiklą, pvz., sportas, sveikata ir vandens procedūros, golfas, buriavimas, turizmas 
vyresnio amžiaus žmonėms, teminiai parkai, posėdžiai, konferencijos, kt.  

Tvari plėtra yra pagrindinis politikos prioritetas 
Struktūriniai fondai teigiamai prisidėjo informuojant apie aplinką ir išsklaidant regioninio 
planavimo tvarios plėtros tikslus, kai tvarios plėtros klausimas laikomas prioritetiniu įvairiose 
srityse. 
 
Natūralios vietovės, salų ir pakrantės regionai yra vietos, kuriose labiausiai juntami klimato 
sukelti aplinkos pokyčiai, galintys pakeisti turizmo pasirinkimo ir veiklos galimybes.  
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Siekdama spręsti šią problemą, pasaulio Prekybos organizacija (PPO) siūlo kelią, pagrįstą 
sušvelninimu (t. y. švelninant veiksnius, kuriais prisidedama prie klimato kaitos ir šitaip 
mažinant jos poveikį) ir prisitaikymu (t. y. veiksmais, kurie būtini kovojant su klimato kaitos 
pasekmėmis). 
 
Išvados 
Literatūros apžvalga ir tyrimų duomenys parodė, kad: 

• pastaruoju laikotarpiu pakrantės turizmo priemonėms buvo teikiama reikšminga 
parama iš Europos regioninės plėtros fondo programų; 

• sezoninio poveikio mažinimas, tvari plėtra ir produkto diversifikavimas yra 
pakrantės turizmo sektoriaus ateities iššūkiai;  

• aiškiausiai Struktūrinių fondų poveikis pakrantės turizmui matomas institucinės 
veiklos ir gebėjimų plėtros požiūriu; 

• senosiose valstybėse partnerystės principas, atrodo, neatskiriamai susijęs su 
programavimu ir projekto rengimu, tuo tarpu naujosiose valstybėse narėse didesnio 
masto suinteresuotų dalyvių dalyvavimo tikimasi tik ateityje;    

• intervencijos priemonės Sanglaudos politikos sistemoje kelia susirūpinimą dėl 
požiūrio į pakrantės valdymą ir planavimą poreikio, ypač aplinkos apsaugos 
(pakrantės ir biologinės įvairovės nykimas) požiūriu; 

• nacionalinių ir regioninių visuomeninių fondų indėlis bendrai finansuojamoms 
struktūrinių fondų priemonėms yra didžiausias, tuo tarpu privatūs investuotojai 
daugelyje regionų (ypač kaime) dalyvauja gana vangiai;  

• mažos salos ir atokiausi regionai yra sritys, kur Struktūrinių fondų poveikis vietos 
ekonomikos gaivinimui yra pats didžiausias; 

• siūlomų paslaugų diferencijavimas yra pagrindinė strategija, mažinant turizmo 
sezoniškumą; 

• gamtiniai srities privalumai vertinami ne kaip apribojimas, bet kaip papildoma vertė 
rengiant turizmo pasiūlymą. 
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Rekomendacijos 
 
Europos Komisija 
Naujuoju programavimo laikotarpiu ES politikos priemonėmis turėtų būti siekiama: 

• integruoti pakrantės turizmo priemones, bendrai finansuojamas iš Struktūrinių fondų į 
didesnes sistemas, ypač jūrų politiką, integruotą pakrantės zonos valdymo strategiją, 
europinį transporto tinklą ir Natura 2000 aplinkos politiką. 

• sukurti integruotą nuoseklaus įvairių skirtingų politikos sričių priemonių, skirtų 
pakrantės regionams, valdymo metodiką; 

• skatinti vertinimą ir stebėjimą tikrinant tvaraus vystymo principo pakrantės turizmo 
priemonėms taikymą.  

 
Valstybės narės ir pakrantės regionai 
Sprendimus priimančios institucijos nacionaliniu ir regioniniu lygiu turėtų: 

• skatinti perėjimą nuo fizinių infrastruktūros investicijų prie produktų ir paslaugų 
diversifikavimo veiklos. To įmanoma pasiekti: 
- papildant tradicinį produktą „saulė, jūra ir smėlis“ poilsio veikla, susijusia su jūra 

(pvz., žvejyba arba nardymas); 
- kuriant teminius maršrutus ir takus, skirtus susipažinti su regioniniu (pvz., patiekalų) 

paveldu labiau nuo pakrantės nutolusiuose regionuose; 
- paverčiant miestelius ir gyvenvietes, kurie istoriškai atliko pramonės funkciją, 

turistinėmis vietovėmis ir skatinant jų architektūrinį ir kultūrinį savitumą;  
- svarstyti specializuotų paslaugų ir apgyvendinimo galimybę verslo klientams; 

• investuoti į projekto reikšmingumą, turinį ir vykdymą, siekiant pakeisti privataus 
sektoriaus požiūrį nuo visuomeninių fondų gavėjų iki ilgalaikių investuotojų 
(visuomeninė ir privati partnerystė);   

• taikyti globalią turizmo rinkos perspektyvą, atsižvelgiant į vis didėjančią konkurenciją, 
kurią sudaro pigios neeuropinės kelionės;  

• integruoti turizmo infrastruktūros objektų ir pajėgumų plėtrą į aplinkos apsaugos 
priemones; 

• parengti mokymo programas kvalifikuotiems darbuotojams, kurie galėtų dirbti išaugusio 
turizmo sektoriaus sudėtingumo ir įvairovės sąlygomis. 

 



 

 

 



 


