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TRUMPA LIETUVOS TURIZMO APŽVALGA 2017 M. 
 
Lietuvos banko duomenimis, 2017 m. užsienio turistų ir vienadienių lankytojų išlaidos Lietuvoje (kelionių kreditas) siekė 1,40 mlrd. eurų arba 10,6 proc. daugiau nei 2016 m. Lietuvių turistų ir vienadienių lankytojų išlaidos užsienyje 
2017 m. (kelionių debetas) siekė 1,16 mlrd. eurų ir palyginus su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 5,4 proc.  
 
Lietuvos mokėjimų balansas: kelionių kreditas ir debetas 2008-2017 m., mlrd. EUR 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/16 2016/15 2017/2008 

Kreditas* (kelionių paslaugų eksportas) 0,89 0,76 0,79 0,99 1,12 1,13 1,14 1,18 1,27 1,40 10,6% 7,1% 58,0% 

Visų paslaugų eksportas 3,45 2,93 3,42 4,03 4,79 5,84 5,90 6,0 6,8 8,4 22,7% 13,5% 142,8% 

Prekių ir paslaugų eksportas 18,7 14,0 18,3 23,5 27,2 29,4 29,6 28,3 28,8 34,1 18,6% 1,6% 82,6% 

kelionių kredito dalis visų paslaugų eksporte 25,7% 26,0% 23,0% 24,5% 23,3% 19,4% 19,3% 19,7% 18,6% 16,7%     -34,9% 

kelionių kredito dalis visų prekių ir paslaugų 

eksporte 
4,60% 5,30% 4,20% 4,10% 4,11% 3,85% 3,85% 4,17% 4,40% 4,10%     -10,8% 

Debetas** ( Kelionių paslaugų importas) -1,05 -0,84 -0,71 -0,7 -0,83 -0,87 -0,94 -1,02 -1,10 -1,16 5,4% 7,9% 10,3% 

Balansas -0,16 -0,08 0,08 0,29 0,29 0,26 0,15 0,16 0,17 0,24 44,9% 2,2% 
 

 *įskaitant tarptautinių keleivių pervežimo pajamas 
**įskaitant lietuvių keleivių pervežimo išlaidas užsienyje 
Šaltinis: Lietuvos bankas, VTD skaičiavimai 
 
2017 m. kelionių balansas buvo teigiamas ir sudarė 241 mln. EUR.  Pajamos iš atvykusių užsienio lankytojų ir vienadienių lankytojų per šių metus augo ženkliai (+10,6 proc.), tai yra 133,1 mln. eurų daugiau. Kelionių debetas augo 

mažiau nei kreditas (+5,4 proc.). Kelionių kredito dalis visų paslaugų eksporte sumažėjo 1,9 proc. palyginus su 2016 m. ir siekė 16,7 proc. Turizmo paslaugų kredito dalies sumažėjimas visų paslaugų eksporte tiesiogiai susijęs su kitų 

paslaugų eksporto itin sparčiu augimu. Visų paslaugų eksportas augo 22,7 proc.  Kelionių kredito dalis visų prekių ir paslaugų eksporte sudarė 4,1 proc. Pajamos gautos iš visų sandėrių susijusių su prekėmis ir paslaugomis augo apie 5,3 

mlrd. (+18,6 proc.). 
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Apgyvendinimo statistika 
 

Praėjusiais 2017 m. Lietuvos apgyvendinimo įstaigos sulaukė 6,2 proc. daugiau turistų nei 2016 m (įskaičiuojant turistus, apsistojusius 

kaimo turizmo sodybose). Jose apsistojo 3,25 mln. turistų, iš jų lietuviai sudarė – 51,3 proc. (1669,4 tūkst.), o užsieniečiai – 48,7 proc. (1583,8 tūkst.) 

Turistai iš ES šalių užėmė 58,9 proc. rinkos, iš ne ES šalių – 41,1 proc. Bendras užsienio turistų skaičiaus augimas siekė 4,3 proc. Daugiausia užsienio 

turistų sulaukta iš Baltarusijos (174,9 tūkst.), nors 2016 m. Baltarusija užėmė antrąją vietą. Antroje vietoje Vokietijos (171,1 tūkst.), trečioje – Rusijos 

(150,6 tūkst.) turistai (1 pav.).    

 

 
1 pav. Apgyvendinimo įstaigų statistika: TOP 10 Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkų  pagal turistų skaičių 2017 m., proc. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Į Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkų 10-ką praėjusiais metais pateko JAV (2 pav.), kuri užėmė 9 vietą (43,0 tūkst.). Tai yra didelis proveržis 

(augimas +21,9 proc.), kadangi 2016 metais JAV užėmė 13 vietą. Iš esmės TOP-10 šalių pasikeitė, tik JAV pakeitė Norvegiją. Augo 7 iš 10 didžiausių 

apgyvendinimo rinkų. Apgyvendintų turistų iš Italijos (-0,1 proc.) ir Ukrainos (-1,0 proc.) sumažėjo minimaliai todėl galima teigti, jog srautai iš šių 

rinkų išlieka stabilūs. Nors ir nežymiai tačiau sumažėjo turistų iš Vokietijos (-2,1 proc.). 

 

 
2 pav. Apgyvendinimo įstaigų statistika: apgyvendintų užsienio turistų skaičiaus iš 10 didžiausių rinkų pokytis 2017/2016 m., proc. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 
 

Nors ir buvo abejonių, tačiau šie metai buvo sėkmingi Palangos savivaldybei. Bendras turistų augimas siekė 11,7 procentų, turizmo specialistų teigimų 

tam įtakos turėjo ir naujasis viešbutis Grand Baltic Dunes, veiklą pradėjęs 2016 metų žiemą. Itin sparčiai apgyvendintų turistų skaičius augo Birštono 

kurorte. Vietinių turistų augimas siekė 55,0 proc., užsienio turistų 49,7 proc. Sparčiam apgyvendinimo augimui įtakos turėjo Sanatorijos Eglė plėtra ir 

Sveikatingumo ir poilsio kompleksas Vytautas Mineral SPA. Sparčiai augo apgyvendintų turistų skaičius Kretingos savivaldybėje, tai įtakojo 

sveikatingumo ir poilsio kompleksas „Atostogų parkas“. Bendras turistų skaičius augo 52,5 proc., o užsienio turistų net 56,1 proc. Užsienio turistų 

augimas regionams yra itin svarbus ir duoda didelę pridėtinę vertę. Itin sėkmingi praėjusieji metai buvo Kauno rajono savivaldybei, kurioje 

apgyvendintų turistų skaičius augo 102,1 proc. Tauragės savivaldybėje taip pat augo apgyvendintų turistų skaičius (83,9 proc.), tai daugiausiai įtakojo 

vietiniai turistai (+107,3 proc.). Prie apgyvendintų turistų augimo ženkliai prisidėjo periodiškai atnaujinamas nuotykių parkas "Taurų parkas", siūlantis 
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išskirtines apgyvendinimo paslaugas nameliuose, kurie įrengti medžiuose. Populiarėjantis džiazo festivalis taip pat pritraukia daug turistų į Tauragės 

savivaldybę.  

Išskirtinai gerai sekėsi prioritetinėms tolimosios rinkoms. JAV pateko tarp TOP-10 rinkų, apgyvendintų Kinijos turistų augimas siekė 33,4 proc., 

Izraelio turistai augo 3,8 proc., tačiau ženkliai išaugo Izraelio turistų nakvynių skaičius (+22,1 proc.). Tai įtakojo vidutinės viešnagės trukmės augimą 

nuo 4,0 (2016 m.) iki 4,7 (2017 m.) naktų. Japonijos turistų skaičius augo kukliau (+1,6 proc.), tačiau nakvynių skaičiaus augimas siekė 7,8 proc.  

Praeitais metais Lietuva galėjo pasigirti didžiausiu turistų nakvynių skaičiumi tarp Baltijos šalių. Įskaitant kaimo turizmą, Lietuvos apgyvendinimo 

įstaigose turistai praleido 7,36 mln. (+5,3 proc.) nakvynių. Užsienio turistų vidutinė viešnagės trukmė nežymiai padidėjo ir siekė 2,2 nakvynės. Tai 

keistas reiškinys, kadangi Europai būdingas turistų vidutinės viešnagės trukmės trumpėjimas.  

Didžiausiu apgyvendintų turistų skaičiaus augimu išsiskyrė Birštono (+38,7 tūkst.), Vilniaus miesto (+38,4 tūkst.) ir Palangos miesto (+32,3 tūkst.) 

savivaldybės. Šiais metais Lietuvos apgyvendinimo įstaigos galėjo pasigirti vietinių turistų apgyvendinimo augimu (+9,4 proc. neįtraukiant kaimo 

turizmo sodybų). Kaip priežastis dėl kurių pavyksta pritraukti daugiau turistų, turizmo informacijos centrų specialistai išskyrė nuotykių parkus, SPA 

poilsio ir sveikatinimo centrus bei renginius.   

Viešbučiams ir moteliams 2017 metai buvo sėkmingi, kadangi pajamos (be BVP) augo apie 7,6 proc. Kita vertus bendras pajamų iš apgyvendinimo 

augimas siekė 10,0 proc. 

 

Kurortai 
 

Sezoniškumo problema išlieka pajūrio kurortuose, ypač tai juntama Palangoje. Matome apgyvendintų turistų skaičiaus nežymų augimą 

gruodžio mėnesį Druskininkuose ir Palangoje (3 pav.).   

 

 

3 pav. Apgyvendintų turistų skaičius kurortų apgyvendinimo įstaigose (išskyrus kaimo turizmą), 2017 m., tūkstančiai (sezoniškumo kreivės) 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 

Sezoniškumo įtaka juntama ir kurortinėse teritorijose. Pirmą kartą į statistiką įtraukiama naujoji kurortinė teritorija, apimanti dalį Kačerginės, Zapyškio 

ir Kulautuvos. Būtent šioje kurortinėje teritorijoje turistų didžiausi srautai gegužės mėnesį ir tai nėra būdingas reiškinys. Likusiose kurortinėse 

teritorijose daugiausiai turistų sulaukiama liepos- rugpjūčio mėnesiais. Didžiausia sezoniškumo įtaka juntama Trakų ir Ignalinos savivaldybėse (4 

pav.).  

 

 

4 pav. Apgyvendintų turistų skaičius kurortinių teritorijų apgyvendinimo įstaigose (išskyrus kaimo turizmą), 2017 m., tūkstančiai (sezoniškumo kreivės)  
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
*2017 m. I ketv. prognozuojamas 
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Vertinant procentinį apgyvendintų turistų pokytį (5 pav.), verta paminėti Birštono kurortą, kuriame 2017 m. apsistojo 54,5 proc. turistų daugiau. 

Dviženkliu augimu išsiskyrė Palanga (+11,7 proc.). Druskininkų ir Neringos savivaldybėse turistų skaičius augo mažiau. Tarp kurortinių teritorijų 

didžiausiu augimu išsiskyrė Zarasų r. savivaldybė.   

 

 

5 pav. Turistų (bendro sk.) pokytis kurortuose ir kurortinėse teritorijose, proc., 2017-2016 m. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 

Apžvelgiant vietinių turistų apgyvendinimą (6 pav.), matome panašią situaciją. Birštone augimas siekia net 55 proc., tačiau Palangos (+11,5 proc.) ir 

Neringos (+9,3 proc.) savivaldybėse augimas buvo gana ženklus. Druskininkuose apgyvendintų turistų skaičius taip pat augo. Įdomi situacija susiklostė 

kurortinėse teritorijose, kadangi 3 iš 4 kurortinių teritorijų apgyvendintų turistų skaičius sumažėjo lyginant su 2016 m. Tačiau ženkliu augimu išsiskyrė 

Zarasų r. savivaldybė (+17,3 proc.). Vertinant Zarasų r. savivaldybės turistų sezoniškumą, galima teigti, jog tai klasikinis sezoniškumo pavyzdys. 

Apgyvendintų turistų srauto augimas ir mažėjimas sutampa su aktyvaus turistinio sezono pradžia ir pabaiga (t.y. srautai pradeda augti gegužę ir padeda 

mažėja rugsėjo mėnesį).  

 

 

6 pav. Apgyvendintų vietinių turistų pokytis kurortuose ir kurortinėse teritorijose, proc., 2017-2016 m. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 

Kiek kitokia situacija vertinant užsienio turistų nakvynes kurortuose ir kurortinėse teritorijose. Didžiausią augimą išlaiko Birštono savivaldybė (+49,7 

proc.), antroje vietoje lieka Palanga (+12,7 proc.) ir trečioje – Druskininkai (+1,3 proc.). Užsienio turistų sumažėjimas buvo nežymus Neringos 

savivaldybėje (-2,5 proc.). Visiškai kitokia situacija su kurortinėmis teritorijomis, tarp jų didžiausiu augimu išsiskyrė Anykščių (+18,5 proc.) ir Trakų 

savivaldybės (+5,1 proc.). Nors Zarasų savivaldybėje buvo gana ženklus vietinių turistų augimas, tačiau užsienio turistų srautas krito 11,7 proc. 

Vertinant Trakų savivaldybę, reikėtų paminėti, jog srautai išliko panašūs, tiesiog truputį persiskirstė (sumažėjo vietinių ir padaugėjo užsienio turistų). 

Vertinti naujos kurortinės teritorijos (Zapyškio, Kačerginės ir Kulautuvos) nėra galimybės dėl duomenų trūkumo.  
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7 pav. Apgyvendintų užsienio turistų pokytis kurortuose ir kurortinėse teritorijose, proc., 2017-2016 m. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 

Vietinis turizmas 
 

Turistai 
 

2017 m. Vietinių turistų kelionių skaičius siekė 2528 tūkst. (-1,0 proc.). Vietinių turistų mažėjimas darosi tendencija, tačiau sumažėjimas 

nėra itin ženklus, todėl sunerimti dar nereikėtų (1 lentelė). Tikėtina, kad dalis vietinių turistų atsisako kelionių dėl kylančių kainų. Mažėjantis turistų 

kelionių skaičius linksta link tendencijos, kainų kilimas jau tapo tendencija. Paskutiniais metais augantis vienadienių lankytojų skaičius leidžia daryti 

prielaidas, kad dėl augančių kainų dalis turistų tampa vienadieniais lankytojais. 2017 m. Vietinių turistų vidutinės dienos išlaidos siekė 27,4 EUR (+ 

7,9 proc.), o vietinių turistų vidutinės vienos kelionės išlaidos siekė 65,7 EUR (+ 9,7 proc.).     

    

 

  
Vietinių turistų 

kelionių 

skaičius, tūkst. 

Vietinių 

turistų 

kelionių 

skaičiaus 

pokytis proc. 

Vietinių 

turistų 

išlaidos, mln. 

EUR 

Vietinių 

turistų išlaidų 

pokytis, proc. 

Vietinių 

turistų 

vidutinės 

dienos išlaidos, 

EUR 

Vietinių 

turistų 

vidutinės 

dienos išlaidų 

pokytis, proc. 

Vietinių 

turistų 

vidutinės 

vienos  

kelionės 

išlaidos, EUR 

Vietinių 

turistų 

vidutinės 

vienos  

kelionės 

išlaidų 

pokytis, proc. 

2010 m. 2453,5   107   16,5   43,6   
2011 m. 2479,4 1,1% 113,6 6,2% 16,8 1,8% 45,8 5,0% 

2012 m. 2515,5 1,5% 117,2 3,2% 17,1 1,8% 46,6 1,7% 

2013 m. 2588,7 2,9% 128 9,2% 18,1 5,8% 49,4 6,0% 

2014 m. 2649,2 2,3% 137,6 7,5% 19,8 9,5% 50,6 2,3% 

2015 m. 2663,1 0,5% 163,3 18,7% 23,6 18,8% 60,1 18,8% 

2016 m. 2554,2 -4,1% 171,5 5,0% 25,4 7,9% 65,7 9,3% 

2017 m. 2528 -1,0% 185,7 8,3% 27,4 7,9% 72 9,7% 

1 lentelė. Vietinių turistų kelionės ir išlaidos 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 

Tam tikrą vietinių turistų kelionių skaičiaus priklausomybę nuo vietinių turistų išlaidų rodo keletos pastarųjų metų statistika  (8 pav.). Kuo daugiau 

kyla vietinių turistų išlaidos, tuo mažesnis vietinių turistų kelionių skaičius kelionių skaičius. Žinoma, vietinių turistų kelionių skaičiui įtakos gali turėti 

ir pakankamai didelis darbingo amžiaus žmonių emigracijos mastas. 2017 metais, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, iš Lietuvos emigravo 

47,9 tūkst. gyventojų, o 2016 metais- 50,3 tūkst. Tai reiškia per dvejus pastaruosius metus emigravo 98,2 tūkst. gyventojų, o vietinių turistų kelionių 

skaičius sumažėjo 135,1 tūkst. Atsižvelgiant, darbingo amžiaus žmonės linkę keliauti daugiau nei vieną kartą per metus bei įvertinus kylančias kainas, 

vietinių turistų mažėjimas yra tendencingas reiškinys. Atsižvelgiama ir į tai, jog imigracija į Lietuvą yra ženkliai mažesnė.    
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8 pav. Vietinių turistų kelionių skaičiaus ir vietinių turistų išlaidų pokytis, 2011-2017 m., proc. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 

Vienadieniai lankytojai 
 

2017 m. Vietinių vienadienių lankytojų kelionių skaičiaus išaugo 0,4 proc. ir siekė 11,72 mln. (2 lentelė), kaip ir minėta anksčiau, 

vienadienių lankytojų kelionių skaičius auga ir tai gali būti susiję su vietinių turistų kelionių skaičiaus mažėjimu. 2017 m. Vietinių vienadienių 

lankytojų išlaidos augo mažesniu tempu nei vietinių turistų ir siekė 4,3 proc. (307,8 mln. EUR). Vietinių vienadienių lankytojų vidutinės vienos 

kelionės išlaidos siekė 26,5 EUR (+3,0 proc.), atkreipiamas dėmesys į tai, jog 2017 metais išlaidos augo panašiu tempu kaip ir infliacija (3,7 proc. 

pagal LB duomenis). 

 

  

Vietinių 

vienadienių 

lankytojų 

kelionių 

skaičius, tūkst. 

Vietinių 

vienadienių 

lankytojų 

kelionių 

skaičiaus 

pokytis, proc. 

Vietinių 

vienadienių 

lankytojų 

išlaidos, mln. 

EUR 

Vietinių 

vienadienių 

lankytojų 

išlaidų 

pokytis, proc. 

Vietinių 

vienadienių 

lankytojų 

vidutinės 

vienos kelionės 

išlaidos, EUR 

Vietinių 

vienadienių 

lankytojų 

vidutinės 

vienos kelionės 

išlaidų 

pokytis, proc. 

2010 m. 11920,5   245,3   20,6   
2011 m. 11708,5 -1,8% 253,9 3,5% 21,7 5,3% 

2012 m. 11339,2 -3,2% 258,4 1,8% 22,8 5,1% 

2013 m. 10986,4 -3,1% 258,3 0,0% 23,5 3,1% 

2014 m. 11245 2,4% 271,1 5,0% 24,8 5,3% 

2015 m. 11484,4 2,1% 284,9 5,1% 25,3 2,2% 

2016 m. 11670 1,6% 295 3,5% 25,7 1,7% 

2017 m. 11719 0,4% 307,8 4,3% 26,5 3,0% 

2 lentelė. Vienadienių lankytojų kelionių skaičius ir išlaidos 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 
Ankstesniais metais vienadienių lankytojų išlaidos tiesiogiai priklausydavo nuo kelionių skaičiaus, tačiau 2017 metais atsirado "žirklės" (9 pav.). 

Kelionių mažėja bet išlaidos auga. Daroma prielaida, jog jeigu 2018 m. padidės vienadienių lankytojų kelionių skaičius, neproporcingai išaugs pajamos 

iš vienadienių lankytojų (kitaip sakant- vienadienių lankytojų išlaidos). 

 

 

9 pav. Vienadienių lankytojų kelionių skaičiaus ir išlaidų pokytis, 2011-2017 m., proc. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 

Išvykstamasis turizmas 
 

Pagal turimus statistinius duomenis (3 lentelė), matosi, jog Lietuvos turistai vis dažniau keliauja į užsienį ir 2017 metais turistų augimas 

siekė 4,0 proc. Lyginat su pastaraisiais metais matosi, jog lietuvių turistų srautai auga beveik į visas populiariausias šalis („destinacijas“), krito tik 

srautai į Airiją (-27,9 proc.). Ypač ženkliai augo kelionių skaičius į Egiptą (+62,8 proc. arba 13,5 tūkst. kelionių daugiau), antroje vietoje Rusija (+14,5 



 
 

8 

proc.) ir trečioje- Turkija (+12,6 proc.). Egiptą ir Turkiją galima išskirti kaip atostogų kryptį ir galima teigti, jog lietuvių srautų didėjimas yra susijęs su 

atostogomis užsienyje.  

 

Iš viso pagal 

valstybes
Airija Baltarusija Egiptas

Jungtinė 

Karalystė
Latvija Lenkija Norvegija Rusija Turkija Vokietija Kitos šalys

2017K4 464,8 14,9 59,2 18,4 53,4 44,8 24,3 17,6 24,4 18,3 22,9 166,6

2017K3 649,3 2,2 35,9 2,5 59,1 99,6 59,3 31,9 20 35,1 37,7 265,9

2017K2 562,5 10,6 31,6 5,7 57,7 62,9 46,8 18,5 23,6 38,6 42,2 224,3

2017K1 355,2 9 31,5 8,4 42,4 26,1 30 19,7 16,3 1,1 20,2 150,5

2017 m. 2031,8 36,7 158,2 35 212,6 233,4 160,4 87,7 84,3 93,1 123 807,3

pokytis, 

proc.
4,0% -27,9% 1,2% 62,8% 0,9% 3,1% 6,9% 4,7% 14,5% 12,6% 11,9% 2,6%

2016K4 414,6 14,4 41,8 7,1 51,8 44,6 23,5 15 17,6 11,4 21,5 165,9

2016K3 676,3 13,8 46,2 2,9 63,6 97,2 56,3 32,9 22,5 34,1 33,4 273,4

2016K2 532 10,4 38,3 3,4 54,7 62,7 45,8 18,1 20,5 34,8 38,2 205,1

2016K1 329,9 12,3 30 8,1 40,7 21,9 24,5 17,8 13 2,4 16,8 142,4

2016 m. 1952,8 50,9 156,3 21,5 210,8 226,4 150,1 83,8 73,6 82,7 109,9 786,8

pokytis, 

proc.
5,0% 22,4% 1,5% -13,7% -1,0% 2,3% 0,5% -10,9% -13,3% -1,4% 3,4% 14,6%

2015K4 393,4 11,5 41,5 9,1 49,4 41,9 20,9 19,6 21,3 11,2 17,1 149,9

2015K3 636,2 13,1 42,5 2,9 54,3 89,2 51,2 37,2 27,7 35,8 29,6 252,7

2015K2 515,2 10,4 36 4 55,9 65,3 52 20 22,7 33,4 36,8 178,7

2015K1 315,2 6,6 34 8,9 53,4 24,9 25,2 17,3 13,2 3,5 22,8 105,3

2015 m. 1860 41,6 154 24,9 213 221,3 149,3 94,1 84,9 83,9 106,3 686,6

pokytis, 

proc.
4,0% -26,1% -13,3% -26,1% 3,1% -4,6% 6,5% 11,1% -4,7% 26,0% -9,2% 17,4%

2014K4 360 14,8 50,1 10,8 48,7 41,3 15,8 15,8 19,3 8,4 16,8 118,1

2014K3 608,1 18,4 52,1 3,8 61,6 94 43,4 25,6 27,5 25,1 37,6 219,1

2014K2 512 18,3 40,5 5 41,7 72,4 50,4 27 24 32,1 37,2 163,4

2014K1 308,5 4,8 35 14,1 54,6 24,3 30,6 16,3 18,3 1 25,5 84

2014 m. 1788,6 56,3 177,7 33,7 206,6 232 140,2 84,7 89,1 66,6 117,1 584,6

Išvykusių turistų kelionių skaičius, tūkst.

 
3 lentelė. Išvykusių turistų kelionių skaičius (išvykstamasis turizmas) 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų statistika 

Lietuvos turistai 
 

Populiariausia Lietuvos turistų kryptis- Turkija (10 pav.). Kelionės į Turkiją sudarė 23 proc. visų Lietuvos turistų kelionių. Turkija 

daugiau negu dvigubai lenkia antroje vietoje esančią Graikiją, kuri užėmė 11 proc. išvykstamojo turizmo rinkos. Egiptas užėmė 9 proc. rinkos, 

Ispanija- 7 proc. rinkos ir likusi penktoje vietoje Bulgarija- 6 proc. Atkreipiame dėmesį, jog 2016 metais Bulgarija užėmė 3 vietą, o Lenkiją- penktą 

vietą.  

 

 
10 pav. Lietuvos išvykusiųjų turistų, pasinaudojusių kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių paslaugomis, pasiskirstymas pagal šalis, 2017 m. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 
Lyginant su 2016 metais, Lietuvos turistų kelionių į Turkiją augimas siekė 55,9 proc., į Graikiją 22,7 proc., o į Egiptą net 109,9 proc. Beveik visos 

išvykstamojo turizmo šalys augo, išskyrus Estiją (-4,6 proc.). Bulgarijos augimas buvo nežymus ir siekė 2,6 proc. (11 pav.) 
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11 pav. Lietuvos išvykusiųjų turistų, pasinaudojusių kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių paslaugomis, srautų pokytis, 2017 m. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 

Užsienio turistai 
 

2017 metais daugiausiai turistų, pasinaudojusių kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių paslaugomis buvo iš Vokietijos (27 proc.), ir 

antrą vietą užimančią Rusiją (8 proc. rinkos) lenkia daugiau nei 3 kartus (12 pav.).  Trečią vietą užima Prancūzija (7 proc.) ir ketvirtą- Italija (6 proc.).  

 

 
12 pav. Atvykusių užsienio turistų, pasinaudojusių kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių paslaugomis, pasiskirstymas pagal šalis, 2017 m. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 
Nors Vokietija užima pirmą vietą pagal turistų, pasinaudojusių kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių paslaugomis, srautus, tačiau 2017 m. 

Vokietijos turistų sumažėjo 16,2 proc. Antroje vietoje esančios Rusijos turistų srautai augo 37,9 proc. ir Prancūzijos 34,8 proc. Dešimtuke didžiausiu 

augimu išsiskyrė Japonija (+225,6 proc.) ir Kinija (+94,6 proc.). Atsižvelgiant į tai, jog 2015 metais Japonijos turistų Lietuvoje buvo gerokai daugiau 

nei 2017 metais, kyla įtarimas, jog 2016 metais buvo pateikti ne visi duomenys. Tai galėjo sąlygoti didelį turistų augimą iš Japonijos 2017 m. 

 

 
13 pav. Atvykusių užsienio turistų, pasinaudojusių kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių paslaugomis, srautų pokytis, 2017 m. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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Pagrindiniai turizmo rodikliai 
 
Lietuvos turizmo sektoriaus pajamos bei išvykstamojo turizmo išlaidos 2011 -2017 m., mlrd. Eur 

  2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 
2017/2016 

m.  

Atvykstamojo turizmo 0,99 1,12 1,13 1,14 1,18 1,27 1,40 10,6% 

Vietinio turizmo 0,37 0,38 0,39 0,41 0,45 0,47 0,49 5,8% 

Atvykstamasis+vietinis 1,36 1,49 1,52 1,55 1,63 1,73 1,89 9,3% 

Išvykstamojo turizmo išlaidos 0,7 0,83 0,87 0,94 1,02 1,10 1,16 5,5% 

Kelionių balansas 0,29 0,29 0,26 0,20 0,16 0,166 0,240 44,7% 

Šaltinis: Lietuvos bankas; Lietuvos statistikos departamentas, VTD skaičiavimai 
 


