
TRUMPA LIETUVOS TURIZMO APŽVALGA 2017 M. 9 MĖN.  
 
Lietuvos banko duomenimis, 2017 m. per 9 mėn. užsienio turistų ir vienadienių lankytojų išlaidos Lietuvoje (kelionių kreditas) siekė 1,08 mlrd. eurų arba 8,2 

proc. daugiau nei 2016 m. per 9 mėn. Lietuvių turistų ir vienadienių lankytojų išlaidos užsienyje 2017 m. 9 mėn. (kelionių debetas) siekė 0,87 mlrd. (873 mln.) 

eurų ir palyginus su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 3,0 proc.  

 

1 lentelė. Lietuvos mokėjimų balansas: kelionių kreditas ir debetas 2008-2017 m. per 9 mėn., mlrd. EUR** 

  
2008 9 

mėn. 

2009 9 

mėn. 

2010 9 

mėn. 

2011 9 

mėn. 

2012 9 

mėn. 

2013 9 

mėn. 

2014 9 

mėn. 

2015 9 

mėn. 

2016 9 

mėn. 

2017 9 

mėn. 

2017/16 

9 mėn. 

2017/08 

9 mėn. 

Kreditas* (kelionių paslaugų eksportas) 0,70 0,60 0,61 0,77 0,88 0,85 0,88 0,90 1,00 1,08 8,2% 53,5% 

Visų paslaugų eksportas 2,57 2,20 2,55 3,02 3,59 3,95 4,33 4,46 5,06 6,12 21,0% 138,2% 

Prekių ir paslaugų eksportas 14,39 10,23 12,98 17,31 19,55 21,71 21,81 20,86 21,01 24,81 18,1% 72,4% 

kelionių kredito dalis visų paslaugų 

eksporte 
27,3% 27,4% 24,0% 25,6% 24,5% 21,4% 20,2% 20,3% 19,7% 17,6%     

kelionių kredito dalis visų prekių ir 

paslaugų eksporte 
4,9% 5,9% 4,7% 4,5% 4,5% 3,9% 4,0% 4,3% 4,7% 4,3%     

Debetas* (kelionių paslaugų importas) -0,87 -0,69 -0,57 -0,54 -0,63 -0,72 -0,71 -0,76 -0,85 -0,87 3,0% 0,6% 

Balansas -0,17 -0,09 0,04 0,23 0,25 0,13 0,17 0,15 0,14 0,20     

***įskaitant tarptautinių keleivių pervežimo pajamas ir įskaitant lietuvių keleivių pervežimo išlaidas užsienyje 
Šaltinis: Lietuvos bankas, VTD skaičiavimai 
 
2017 m. 9 mėn. kelionių balansas buvo teigiamas ir sudarė 204 mln. EUR. Tai yra geriausias rezultatas vertinant pastaruosius metus. Pajamos iš atvykusių 

užsienio lankytojų ir vienadienių lankytojų per šių metų 9 mėn. augo itin ženkliai (+8,2 proc.) ir žada itin gerus rezultatus 2017 metams. Kelionių debetas augo 

gerokai mažiau nei kreditas(+3,0 proc.). Verta paminėti, jog šiais metais kelionių debetas pasiekė 2008 metų ribą (prieškrizinis laikotarpis) ir tai reiškia, kad 

Lietuvos turistai ir vienadieniai lankytojai išveža tiek pinigų į užsienį, kiek ir 2008 metais. Kelionių kredito dalis visų prekių ir paslaugų eksporte sudarė 4,3 

proc., ir tai yra mažiau nei 2016 m. per tą patį laikotarpį. Kelionių kredito dalis visų paslaugų eksporte sumažėjo 2,1 proc. palyginus praėjusių metų tuo pačiu 

laikotarpiu ir siekė 17,6 proc. 

Tai reiškia, kad kitų paslaugų eksportas augo sparčiau nei turizmas. Vis dėl to pajamos iš atvykstamojo turizmo ženkliai išaugo ir lyginat šių metų 9 mėnesius 

su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, buvo gauta 82 mln. EUR daugiau 



Apgyvendinimas 

 
Per 2017 metų 9 mėnesius Lietuvos apgyvendinimo įstaigos sulaukė 6,1 proc. daugiau turistų nei 

2016 m. per tą patį laikotarpį. Jose apsistojo 2,32 mln. turistų, iš jų lietuviai sudarė kiek mažiau nei 

pusę – 46,5 proc. (1080,1 tūkst.), o užsieniečiai – 53,5 proc. (1241,1 tūkst.). Daugiausia užsienio 

turistų sulaukta iš Vokietijos (151,2 tūkst.), Lenkijos (127,0 tūkst.) bei Baltarusijos (126,9 tūkst.). 

Turistų skaičius iš ES šalių Lietuvoje per 2017 9 mėn. laikotarpį išaugo 2,9 proc., iš ne ES šalių – 

beveik 3,7 procentus. Augimą iš ne ES šalių įtakojo augantis apgyvendintų turistų skaičius iš 

Rusijos ir tolimųjų rinkų (JAV, Kinija). Pagal užimamą rinkos dalį Vokietija užėmė pirmąją vietą 

(12 proc. rinkos), o Lenkija, Baltarusija ir Rusija dalijosi po 10 proc. Lietuvos apgyvendinimo 

rinkos (1 pav.).     

 

 

1 pav. Apgyvendinimo įstaigų statistika: TOP 10 Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkų pagal turistų 
skaičių 2017 m. 9 mėn., proc. 
 
 

Svarbiausių Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkų 10-uke augo 7 iš 10 rinkų (2 pav.). Nors mažėjo 

apgyvendintų turistų iš Vokietijos, Baltarusijos ir Ukrainos, tačiau pradėjo augti Rusijos turistų 

skaičius. Didžiausias augimas tarp didžiausių rinkų buvo: JAV (+24,4 proc.), Jungtinės Karalystės 

(+9,8 proc.) bei Latvijos (+8,6 proc.). Apgyvendintų turistų skaičius iš Baltarusijos per 2016 metų 9 

mėn. sumažėjo 0,8 proc., tačiau galima teigti, jog turistų srautas išlieka stabilus. Įdomus turistų iš 



JAV augimas, lyginant su praeitais metais, JAV pakilo per 5 pozicijas (nuo 14 iki 9 vietos). Rusijos 

apgyvendintų turistų skaičius augo 7,7 proc. ir siekė 125,5 tūkst.  

 

 
2 pav. Apgyvendinimo įstaigų statistika: apgyvendintų užsienio turistų skaičiaus iš 10 didžiausių 
rinkų pokytis 2017/2016 m. 9 mėn., proc. 
 
 
Trumpai apžvelgiant situaciją pagal rinkas (3 pav.). Turistų iš Švedijos sumažėjo 2,2 proc. 

(Lietuvoje apsilankė 26,5 tūkst. švedų), iš Jungtinės Karalystės turistų skaičius augo +9,8 proc. 

(51,3 tūkst.), iš Prancūzijos sulaukta 31,8 tūkst. (+3,2 proc.), Italijos – 33,0 tūkst. (+0,9 proc.). Krito 

turistų skaičius iš Norvegijos (-11,5 proc.).  Gausėjo turistų ir iš tolimųjų rinkų: JAV (+24,4 proc.), 

Kinijos (+38,2 proc.), Izraelio (+2,2 proc.). Sumažėjo turistų iš Japonijos skaičius (-2,2 proc.). 

Reikia atsižvelgti, jog užsienio turistų srautams turėjo įtakos Vilniaus oro uosto rekonstrukcija. 

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, liepos ir rugpjūčio mėnesiais bendras 

apgyvendintų užsienio turistų srautas augo nuo 2009 iki 2016 metų. Tačiau 2017 metais buvo 

fiksuojamas užsienio turistų sumažėjimas liepos (-0,5 proc.) ir rugpjūčio (-3,7 proc.) mėnesiais. 

Nebuvo jokių tendencijų susijusių su užsienio turistų apgyvendinimo srautų mažėjimu liepos ir 

rugpjūčio mėnesiais nuo 2008 m. Tačiau jau rugsėjo mėnesį srautai palyginus su 2016 m. rugsėjo 

mėnesiu pradėjo augti ir siekė apie 5,4 proc. Bendras užsienio turistų srautas 2017 m. III ketvirtį 

sumažėjo 0,2 proc.     

Lietuvos statistikos departamento duomenimis apgyvendinimo įstaigų pajamos (be PVM) per 2017 

metų 9 mėn. siekė 254,8 mln. EUR (+10,8 proc.), arba 24,7 mln. didesnės nei per praeitų metų tą 

patį laikotarpį.  

 
 



 

Pagrindiniai statistiniai duomenys 

 
Lietuvos turizmo sektoriaus pajamos bei išvykstamojo turizmo išlaidos 2014 - 2017 

m. 9 mėn., mlrd. EUR 

 

  

2014 

m. 9 

mėn. 

2015 

m. 9 

mėn. 

2016 

m. 9 

mėn. 

2017 9 

mėn. 

2017/16 

m., 

proc.  

Atvykstamojo turizmo 0,88 0,9 1,00 1,08 8,23% 

Vietinio turizmo (vietiniai+lankytojai) 0,31 0,34 0,35 0,37 6,69% 

Atvykstamasis+vietinis 1,19 1,25 1,35 1,45 7,83% 

Išvykstamojo turizmo išlaidos 0,71 0,76 0,85 0,87 2,35% 

Kelionių balansas (atvykstamasis-

išvykstamasis) 
0,17 0,15 0,14 0,208 48,57% 

Šaltinis: Lietuvos bankas; Lietuvos statistikos departamentas, VTD skaičiavimai 


