
Závěry konference 
 

10.6.2009 –  První den konference   

Panel B – Trendy pracovního trhu v cestovním ruchu   
Posun ve světové ekonomice od ekonomiky založené na službách k ekonomice založené na 
znalostech je významným trendem 21. století, který se silně projevuje rovněž v EU. Cestovní 
ruch je součástí této ekonomiky založené na znalostech a má v porovnání s jeho podílem na 
vytváření HDP vyšší podíl na celkové zaměstnanosti. V dlouhodobé perspektivě sama tato 
skutečnost spolu s růstovým potenciálem  cestovního ruchu přispívá ke stimulaci zaměstnanosti 
v tomto sektoru.  Schopnost cestovního ruchu být významným nástrojem zaměstnanosti je v 
současnosti ovlivňována dopadem světové hospodářské krize. Vzrůstá nezaměstnanost a 
cestovní ruch ztrácí svoji schopnost  vytvářet nová pracovní místa. Trvání krize proto závisí na 
strukturálních změnách, jichž bude v tomto sektoru dosaženo (zvýšení produktivity, efektivity 
práce) a vzájemně se prolínajících politikách, které budou přijaty. Objevují se nové problémy, 
které dávají vzniknout novým úkolům v oblasti ekologie a trvale udržitelného rozvoje 
cestovního ruchu.  Klíčovým faktorem je kvalita služeb a interakce mezi zákazníky a 
poskytovateli služeb. Evropská unie potřebuje, aby byla vytvářena kvalitnější pracovní místa. 
Předpokladem toho je zvýšení produktivity práce a adaptability pracovníků společností, 
navzdory stávajícímu nedostatku pracovních sil v určitých profesích. Je nezbytné investovat do 
lidských zdrojů, podpořit rozvoj dovedností a odborných znalostí a řešit otázky motivace a 
loajality zaměstnanců a nezávislých pracovníků. V této souvislosti by byla významná ratifikace 
a realizace Úmluvy ILO č. 172 (Doporučení 179) v členských státech EU. Evropská unie ve 
spolupráci s členskými státy musí nadále pracovat na vytvoření nezbytných standardů a na 
odstranění bariér na trhu zaměstnanosti v oblasti cestovního ruchu s kladením důrazu na 
flexibilitu a mobilitu pracovníků s cílem v maximální možné míře využít potenciál sektoru 
cestovního ruchu tak, aby působil  jako významný zdroj zaměstnanosti. Zlepšení sociálního 
dialogu mezi subjekty zainteresovanými na cestovním ruchu poskytne návod 
na profesionalizaci řízení a správy společností v oblasti lidských zdrojů i v jiných oblastech a 
tak ukáže cestu ze současné situace. Sociální dialog bude rozvíjen na všech úrovních: v 
mezinárodních organizacích, jednotlivých členských státech a společnostech působících v 
oblasti cestovního ruchu.                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusion of the Conference 
 

10.6.2009 –  The First Conference Day   

Panel B - Trends in the Tourism Labour Market  
The shift in the world economy from an economy based on services towards an economy based 
on knowledge is an important trend of the 21st century which is also strongly reflected in the 
EU. Tourism is part of this knowledge based economy, representing a higher part of the total 
employment when compared to its share in GDP generation. From a long-term perspective, this 
fact together with the growth potential of tourism by itself contributes to the stimulation of  
employment within this sector. The ability of the tourism sector to be an important employment 
instrument is at present influenced by the impact of the world economic crisis.  Unemployment 
is on the increase and tourism is losing its ability to create new jobs.  The duration of the crisis 
therefore depends on structural changes that will be achieved within this sector (increase in 
productivity, labour efficiency) and cross-cutting policies that will be adopted. New challenges 
arise, leading to new tasks in the field of ecology and sustainable development of tourism. 
Quality of services and interaction between customers and service providers are key factors. 
The European Union needs to create more quality jobs. This is preconditioned by the increase 
in work productivity and adaptability of staff and companies, despite an existing shortage of 
labour force in certain professions. It is necessary to invest in human resources, to support the 
development of skills and professional knowledge and to address the issues of motivation and 
loyalty of employees and freelance workers. In this context, the ratification and implementation 
of the ILO Convention 172 (Recommendation 179) in the EU member states would be of 
importance. The European Union in co-operation with the Member States must continue to 
work on creating the necessary standards and on removing barriers in the tourism employment 
market with importance given to flexibility and mobility of workers in order to benefit to the 
maximum possible level from the potential of the tourism sector to act as an important source 
of employment. The improvement of the social dialogue between tourism stakeholdes will 
provide guidance for the professionalisation of company management and governance in 
human resources and other areas, thus representing a way out of the current situation. The 
social dialogue shall be developped on all levels: in international organisations, individual 
Member States and companies operating in the tourism sector.                   

 
 


