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10.6.2009 –  První den konference   

Panel A – Jak zlepšit konkurenceschopnost pracovních příležitostí 
v cestovním  ruchu 
Je více než zjevné, že stávající ekonomika Evropské unie je silně ovlivněna světovou 
hospodářskou krizí a čelí určité nejistotě. Téměř všechny členské státy EU hlásí pokles HDP a 
zvýšení nezaměstnanosti. Tato situace se samozřejmě výrazně projevuje také v oblasti 
cestovního ruchu. Dochází ke značnému poklesu mezinárodních příjezdů, klesají příjmy a to 
vede k dalšímu omezování konkurenceschopnosti jednotlivých společností působících v tomto 
sektoru. Vzhledem k tomu, že cestovní ruch výrazně přispívá k zaměstnanosti v EU, je 
nezbytné zavést řadu opatření na ochranu jednotlivých pracovních míst a pro zabránění dalšímu 
zvyšování nezaměstnanosti, jako jsou například změny v oblasti daně z přidané hodnoty nebo 
snadnější přístup k úvěrům. Tato opatření musejí vycházet z přesných údajů získaných 
z různých statistik a průzkumů. Nelze očekávat, že se cestovní ruch dokáže vzpamatovat 
z dopadu této krize zcela sám. Existují různé rozvojové scénáře a ty budou vyžadovat patřičné 
dovednosti. Podpůrná opatření pro tento sektor musejí být provedena na úrovni EU a rovněž na 
úrovni jednotlivých členských států EU. Při realizaci těchto opatření je nezbytné přihlížet 
k řadě specifických faktorů, které tento sektor ovlivňují. Je to závislost na sezónních obdobích, 
převaha malých a středně velkých podniků (SME) a rozdílná struktura personálu. Tato podpora 
vyžaduje tudíž specifický přístup. Zlepšení odbornosti managementu jednotlivých společností a 
umožnění jejich snazšího přístupu k investičním a inovačním příležitostem by mohlo 
představovat základní řešení pro posílení konkurenceschopnosti v oblasti cestovního ruchu a 
cestu ze současné krize. Také je nutné uplatnit tlak za účelem zvýšení produktivity práce, 
kvality vzdělání a vytvoření atraktivních podmínek zaměstnání pro nově kvalifikované 
pracovníky na základě nabídky zajímavých pracovních míst. Musí být umožněna dostupnost 
poradenství a nabídka metodické podpory. Vedoucí úlohu v tomto procesu, který by měl vést 
k vytvoření příznivých podmínek pro tato opatření, plní veřejný sektor. Úloha veřejného 
sektoru by měla být jasně definována s cílem zavedení náležité součinnosti mezi soukromým a 
veřejným sektorem, jež by vedla ke zvýšení konkurenceschopnosti v sektoru cestovního ruchu 
v rámci celé EU.             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusion of the Conference 
 

10.6.2009 –  The First Conference Day   

Panel A - Improving Tourism Competitiveness to Foster Employment 
It is more than apparent that the present economy of the European Union is strongly affected by 
the world economic crisis and is facing a lack of confidence. Almost all EU Member States 
report on drops in GDP and increase of unemployment. This situation is of course significantly 
reflected also in the field of tourism. There is a considerable decrease in international arrivals, 
the revenues are decreasing and this leads to a further reduction in the competitiveness of 
individual companies operating within this sector. As tourism considerably contributes to 
employment in the EU, it is necessary to implement a series of measures in order to protect 
individual jobs and prevent a further increase of unemployment, such as for example changes in 
value-added tax or easier access to loans. These measures must be based on exact data provided 
by various statistics and surveys. It is not possible to expect that tourism will be able to recover 
from the impact of this crisis alone. Various development scenarios exist and will require 
appropriate skills. The support measures for this sector must be performed at the EU level and 
at the level of  individual EU Member States as well. When implementing these measures, it is 
necessary to take into account a number of specific factors influencing this sector. These are the 
seasonal dependence, domination by SMEs (small and medium sized enterprises) and different 
staff structure. The support thus requires a specific approach. Improving the proficiency of 
individual company management and enabling their better access to investments and innovation 
opportunities could represent the principal solution for strengthening of competitiveness within 
tourism and the way out from the present crisis. It is also necessary to apply pressure in order to 
increase work productivity, the quality of education and  to create attractive employment 
conditions for newly qualified staff by offering them interesting jobs. Access to councelling 
and offer of methodological support must be made available. The public sector plays the 
leading role in this process which should create suitable conditions for these measures. The role 
of the public sector should be clearly defined in order to create appropriate synergy effects 
between the private and public sector resulting in an increase of competitiveness in the tourism 
sector within the entire EU.             
 


