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ĮVADAS
2015 m. lapkričio mėnesį visose 28 Europos Sąjungos valstybėse narėse vykdytas standartinis
Eurobarometro tyrimas. Ši ataskaita yra skirta pagrindiniams studijos rezultatams apžvelgti.
Ataskaitoje Lietuvos piliečių atsakymai į pagrindinius tyrimo klausimus yra analizuojami ir lyginami
su visų 28 Europos Sąjungos valstybių narių piliečių atsakymų vidurkiais. Be to, pateikiamas kai
kurių klausimų palyginimas su ankstesniųjų tyrimų duomenimis ir analizuojami įvairių socialinių ir
demografinių respondentų grupių apklausos rezultatai. Tyrimo metu visoje Lietuvoje buvo apklausta
1005 respondentai, Lietuvos Respublikos piliečiai. Respondentų (amžius – 15 metų ir vyresni)
atranka buvo vykdoma taikant atsitiktinės-tikimybinės atrankos metodą; ji reprezentuoja visų
Lietuvos piliečių nuomonę. Apklausa buvo vykdoma personalinio interviu būdu respondento
namuose naudojant CAPI (Computer Assisted Personal Interviews) sistemą. Apklausa vykdyta
2015 m. lapkričio 7–17 d. Tyrimo klausimynas ir techninė informacija apie tyrimą pridedami kaip
šios ataskaitos priedai.
Šioje ataskaitoje analizuojami tik dviejų visos apklausos temų – esamos situacijos bei ateities
lūkesčių ir požiūrio į Europos Sąjungą – duomenys. Kitus šios apklausos rezultatus galima rasti
interneto svetainėje adresu
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_en.htm.
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I. SITUACIJOS VERTINIMAS

1 Pasitenkinimas gyvenimu
Lietuvoje toliau kyla pasitenkinimo savo gyvenimu rodiklis. 2015 m. rudenį jis ne tik gerokai
viršijo prieš krizę buvusį lygį, bet ir pasiekė kol kas didžiausią reikšmę per visą matavimo istoriją.
Šiuo metu net 75 proc. Lietuvos piliečių yra patenkinti savo gyvenimu (žr. 1 diagramą).
Taigi, galima teigti, kad dauguma Lietuvos piliečių jau užmiršo finansinių sunkumų laikotarpį. Šio
rodiklio skirtumas palyginti su visos ES vidurkiu taip pat dar niekada nebuvo toks mažas: nuo ES
vidurkio atsiliekama vos 6 procentiniais punktais (toliau p.p.).

Diagrama Nr. 1. Pasitenkinimo savo gyvenimu tendencijos

Tiesa, šiuo rodikliu Lietuva vis dar atsilieka nuo dalies artimiausių kaimynų: Lenkijoje yra 85 proc.
patenkintų gyvenimu piliečių, Estijoje – 80 proc. Latvijoje pasitenkinimo lygis yra 2 p.p. mažesnis.
Mažiau nei Lietuvoje patenkintų gyvenimu piliečių taip pat yra Bulgarijoje, Graikijoje, Italijoje,
Kroatijoje, Vengrijoje, Portugalijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Tradiciškai labiausiai patenkinti
gyvenimu yra Danijos piliečiai (98 proc. patenkintųjų). Tik pora ar trimis procentiniais punktais nuo jų
atsilieka Švedijos, Nyderlandų, Suomijos, Liuksemburgo piliečiai.
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2 Šalies ekonominės situacijos, asmeninės finansinės situacijos ir
darbo rinkos situacijos vertinimas
Eurobarometro tyrimuose tradiciškai užduodami klausimai apie įvairių sričių situacijos vertinimus,
apimančius požiūrį į ekonomiką, namų ūkio situaciją, darbo rinką ir pan.
Lietuvos piliečių nuomonė apie šalies ekonomikos padėtį pastaruosius metus vis dar gerėjo, tačiau
gerėjimo tempas akivaizdžiai sulėtėjo (žr. diagramą Nr. 2). Manančiųjų, kad situacija yra gera, per
paskutiniuosius metus padaugėjo tik 1 p.p. iki 37 proc. O palyginti su 2009 m. rudeniu taip
manančiųjų padaugėjo net 32 p.p. Tiesa, kol kas dar nepasiektas 2006 m. rudens lygmuo, kai net 49
proc. piliečių manė, kad Lietuvos ekonomikos padėtis yra gera. Visoje Europos Sąjungoje vis dar
sparčiai daugėja gerai vertinančių savo šalies ekonominę būklę. Tokių piliečių padaugėjo net 6 p.p.
iki 40 proc. O kaimyninėse šalyse (ypač Estijoje), manančių, kad jų šalies ekonomikos būklė yra gera,
šiek tiek sumažėjo.
Itin prastas ekonominės padėties vertinimas ir toliau išlieka Graikijoje (net 97 proc. respondentų
vertina padėtį blogai), Ispanijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Bulgarijoje, Slovėnijoje, Kroatijoje ir
Kipre. Geriausiai savo šalių ekonominę padėtį vertina Vokietijos, Danijos, Maltos, Liuksemburgo
piliečiai. Šiose šalyse gerokai daugiau nei keturi iš penkių piliečių mano, kad jų šalies ekonominė
situacija yra gera.

Diagrama Nr. 2. Šalies ekonominės padėties vertinimas

Panašią tendenciją galima stebėti ir kalbant apie įsidarbinimo galimybių šalyje vertinimą (žr.
diagramą Nr. 3). Nors bedarbių skaičius pastaraisiais metais nemažėjo labai greitai, nuotaikos dėl
įsidarbinimo galimybių šiek tiek gerėjo. Tačiau matyt praeis dar ne vieneri metai, kol bus
pasiektas 2007 m. rudens rodiklis, kai 50 proc. piliečių manė, kad Lietuvos situacija šioje srityje yra
gera. Tiesa, lyginant skaičius su 2009 m. rudens duomenimis, galima teigti, kad pusė šio kelio jau
nueita. Visoje Europos Sąjungoje šis rodiklis gerėjo dar sparčiau, tačiau vis dar šiek tiek
atsilieka nuo Lietuvos.

4

Visuomenės nuomonė Europos Sąjungoje
Standartinis Eurobarometras 84
2015 m. ruduo

Šalies ataskaita
Lietuva

Diagrama Nr. 3. Įsidarbinimo padėties šalyje vertinimas

Pastebėtina, kad, nepaisant to, jog šalių ekonomikos, darbo rinkos situacija vis dar yra vertinama
prasčiau nei prieš krizę, visoje Europos Sąjungoje nuomonė apie savo namų ūkio finansinę padėtį ir
toliau gerėja (žr. 4 diagramą). 68 proc. Europos Sąjungos piliečių gyventojų teigia, kad jų šeimos
finansinė padėtis yra gera. Tai yra aukštesnis rodiklis nei 2005 ar 2006 metais. Tiesa, Lietuvoje per
metus nuomonė apie namų ūkio finansinę padėtį šiek tiek pablogėjo. Tačiau šis rodiklis vis
dar gerokai aukštesnis nei buvo prieš ekonominę krizę 2007 m. Tai rodo, kad dauguma šalies
gyventojų sėkmingai prisitaikė prie pakitusios situacijos ir sugebėjo sutvarkyti savo šeimos finansus
taip, kad jie nekeltų rūpesčių. Šis rodiklis taip pat yra geras ženklas tolesniam ūkio augimui: didžioji
dalis vartotojų šiuo metu jaučiasi saugiai, ir nors didelio optimizmo dėl teigiamų ateities
pokyčių nėra, finansinis namų ūkių stabilumas leidžia tikėtis bent jau nemažėjančio vidaus
vartojimo lygmens.

Diagrama Nr. 4. Namų ūkio finansinės padėties vertinimas

Namų ūkio padėties vertinimas ir toliau lieka prastas tik Pietų Europos šalyse, kurios vis dar yra
stipriausiai veikiamos ekonominių sunkumų.
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3 Artimiausių 12 mėnesių lūkesčiai
Ateities lūkesčiai iš esmės lieka nepakitę keletą pastarųjų metų. Nedidelį augimą keičia nedidelis
nuosmukis, o po to - vėl šioks toks augimas. Per metus manančiųjų, kad artimiausi 12 mėnesių bus
geresni tiek apskritai imant, tiek finansiniu bei ekonominiu aspektais, padaugėjo pora procentinių
punktų (žr. diagramą Nr. 5). Nestabili politinė ir ekonominė situacija pasaulyje neleidžia
Lietuvos piliečiams į ateitį žvelgti su didesniu pasitikėjimu ir labiau teigiamais lūkesčiais.

Diagrama Nr. 5. Ateities lūkesčių dinamika

Visoje Europos Sąjungoje yra šiek tiek mažiau piliečių (28 proc.) nei Lietuvoje, kurie
mano, kad gyvenimas apskritai per artimiausius 12 mėnesių bus geresnis. Daugiausia tokių
piliečių yra Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje, Maltoje ir Airijoje. Jose daugiau nei trečdalis piliečių yra
nusiteikę optimistiškai. Lūkesčiai taip pat neblogi Estijoje ir Latvijoje (atitinkamai 32 ir 33 proc.
optimistų, nors per metus jų sumažėjo 3-4 p.p.). Pesimistų daugiausia vėlgi Pietų Europos šalyse. Jų
gyventojai vis dar mažiausiai visoje Europoje tiki optimistiniu artimiausios ateities scenarijumi.
Tačiau taip pat ateities atžvilgiu gana pesimistiškai nusiteikę Vokietijos ir Austrijos piliečiai (čia
mažiau nei penktadalis jų tikisi geresnių ateinančių 12 mėnesių).
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II. POŽIŪRIS Į EUROPOS SĄJUNGĄ

1 Europos Sąjungos įvaizdis gerėjo
Po beveik 12 Lietuvos narystės Europos Sąjungoje metų Europos Sąjungos įvaizdis mūsų šalyje tapo
nebe toks teigiamas. 2004 m. beveik du trečdaliai Lietuvos piliečių teigė, kad ES įvaizdis yra
teigiamas. Šiuo metu taip mano tik šiek tiek daugiau nei 53 proc. apklaustųjų (žr. diagramą Nr. 6).
Akivaizdu, kad didžiausią įtaką šiai tendencijai padarė ekonominė krizė. Jos metu ES įvaizdis
suprastėjo tiek Lietuvoje, tiek kitose ES šalyse. Tačiau pastaraisiais metais ES įvaizdis
Lietuvoje vėl pradėjo gerėti.

Diagrama Nr. 6. Europos Sąjungos įvaizdis

Daugiausia gyventojų, kuriems ES įvaizdis yra teigiamas, yra Lenkijoje, Rumunijoje, Airijoje. Šiose
šalyse tokių apklaustųjų yra 1-2 p.p. daugiau nei Lietuvoje. O Austrijoje, Graikijoje ir Kipre mažiau
nei ketvirtadalis visų gyventojų tvirtina, kad ES įvaizdis yra teigiamas. Mažiau nei trečdalis tokių
piliečių yra Čekijoje, Latvijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Suomijoje.
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2 Europos Sąjungos pilietybė
Lietuviai labiau nei vidutinis ES gyventojas ir labiau nei artimiausi kaimynai jaučiasi esą
Europos Sąjungos piliečiai (žr. diagramą Nr. 7). Taip atsakė net 77 proc. apklaustųjų
Lietuvoje. Prieš penkerius metus taip besijaučiančių Lietuvoje buvo net 22 p.p. mažiau - tik
55 proc. Toks pats didelis pokytis įvyko ir Latvijos gyventojų savimonėje. Visoje ES save laikančių
Europos piliečiais vidutiniškai yra du trečdaliai gyventojų.
Tikėtina, kad tokį stiprų lietuvių ES pilietiškumo proveržį galėjo lemti pastarųjų metų tarptautinės
politikos įvykiai, visų pirma, Rusijos veiksmai Ukrainoje. Šie įvykiai paskatino Lietuvos piliečių
suvokimą, kur per paskutinius dešimtmečius atsidūrė Lietuva ir kokia takoskyra mus skiria nuo
buvusių kaimynų Sovietų Sąjungoje.

KLAUSIMAS: Prašom nurodyti, kiek Jūsų nuomonę atitinka arba neatitinka kiekvienas iš toliau
pateiktų teiginių. Jūs jaučiatės esąs (-anti) Europos Sąjungos pilietis (-ė)
Diagrama Nr. 7. Ar jaučiasi ES piliečiu, proc.

Labiau nei lietuviai Europos Sąjungos piliečiais jaučiasi tik Liuksemburgo ir Maltos
gyventojai (ten tokių virš 80 procentų). Menkiausiai ES piliečiais jaučiasi esą Bulgarijos, Italijos
ir Kipro gyventojai, kur mažiau nei pusė (47 – 49 proc.) gyventojų sakosi esą ES piliečiai. Pusė arba
vos daugiau nei pusė tokių gyventojų yra Jungtinėje Karalystėje bei Graikijoje.
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3 Informacijos apie Europos Sąjungą šaltiniai
Šiame Eurobarometro tyrime buvo keletas klausimų apie informacijos apie Europos Sąjungą poreikį
bei šaltinius. Daugiau nei pusė (55 proc.) Lietuvos gyventojų teigia, kad jie yra gerai
informuoti apie ES reikalus. Tai daugiau nei ES vidurkis (41 proc.). Geriausiai apie ES reikalus
informuoti jaučiasi Danijos, Airijos, Liuksemburgo ir Suomijos gyventojai: jose taip manančių yra virš
60 proc. Blogiausiai informuoti jaučiasi esą Ispanijos ir Prancūzijos gyventojai: tik apie ketvirtis jų
sako, kad yra gerai informuoti.
Tiek Lietuvos, tiek ir visos Europos Sąjungos gyventojai daugiausiai žinių apie ES gauna
iš televizijos (žr. diagramą Nr. 8). Lietuvoje antroje vietoje pagal svarbą vietoje yra
internetas, o visoje ES jis yra po radijo ir spaudos. Nė vienoje ES šalyje internetas nėra toks
reikšmingas informacijos apie Europos Sąjungą šaltinis kaip Lietuvoje.

Diagrama Nr. 8. Informacijos apie ES šaltiniai, proc.

25 proc. Lietuvos gyventojų ir 21 proc. europiečių vidutiniškai teigia, kad niekada neieško
informacijos apie Europos Sąjungą. Daugiau nei 30 proc. tokių respondentų yra Lenkijoje, Slovėnijoje
ir Ispanijoje. Mažiausiai nesidominčių ES reikalais yra Suomijoje ir Liuksemburge (šis skaičius
nesiekia ir 10 proc.).
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III. POŽIŪRIS Į EUROPOS SĄJUNGOS POLITIKĄ

1 Europos Sąjungos prioritetų vertinimas
Šiame Eurobarometro tyrime respondentai buvo prašomi pasakyti, kuriems Europos Sąjungos
prioritetams jie pritaria arba nepritaria. Iš visų prioritetų daugiausiai Lietuvos piliečių pritaria
bendrai Europos Sąjungos valstybių gynybos ir saugumo politikai (9 iš 10 apklaustųjų. Žr.
lentelę Nr. 1). Taip pat labai daug apklaustųjų lietuvių (81 proc.) pritaria bendrai ES
valstybių narių energetikos politikai. Be abejo, šie du prioritetai yra būtent tos sritys, kuriose
Lietuva aktyviausiai veikė pastaraisiais metais. Pirmojo prioriteto svarba Rusijos agresyvios politikos
kontekste per pastaruosius penkerius metus dar padidėjo, nors ir 2010 m. Lietuvos piliečiai jam
teikė daug svarbos. Taip pat labai svarbiais prioritetais Lietuvos gyventojai laiko ES ir JAV
laisvos prekybos ir investicijų sutartį (TTIP) bei bendrą ES užsienio politiką. Mažiausiu
prioritetu Lietuvos gyventojai laiko tolesnę ES plėtrą, įtraukiant kitas šalis ateityje.
Beje, pastarasis prioritetas yra vienas iš dviejų, kuriems parama per pastaruosius penkerius metus
Lietuvoje sumenko. Mažesnis palankumas tolesnei ES plėtrai greičiausiai yra aiškintinas
pastaraisiais metais viešoje erdvėje vykstančioms diskusijoms dėl ES ateities bei įvairaus pobūdžio
problemoms (finansų krizė, euro zonos problemos, pabėgėlių krizė), kurios kelia neužtikrintumo dėl
ES ateities jausmus. Kitas prioritetas, kuriam palaikymas Lietuvoje sumažėjo, yra bendra
ES politika dėl migracijos. Šis prioritetas buvo vienas iš labiausiai palaikomų Lietuvoje prieš
penkerius metus, tačiau praeitais metais suintensyvėjusi pabėgėlių krizė ir Lietuvos įsipareigojimai
priimti migrantus iš Artimųjų Rytų ir Afrikos pakeitė Lietuvos piliečių požiūrį. Nepaisant to, vis dar
du trečdaliai jų pritaria tokiam ES politikos prioritetui. Vienas iš prioritetų, į kurį požiūris
pakito teigiama linkme, yra euras. Įvedus Lietuvoje eurą, piliečių požiūris į jį, kaip į bendrą ES
valiutą, užtikrinančią ekonominę ir pinigų sąjungą, pagerėjo. Šiuo metu net du trečdaliai
pritaria šiam ES prioritetui.
Lentelė Nr. 1. Europos Sąjungos prioritetų vertinimas

ES - 28

LT

2010

2015

2010

2015

Bendra Europos Sąjungos valstybių narių gynybos ir
saugumo politika

74%

72%

81%

87%

Bendra ES valstybių narių energetikos politika

73%

70%

81%

81%

Laisvosios prekybos ir investicijų susitarimas tarp ES ir
JAV

58%

53%

79%

78%

Bendra 28 Europos Sąjungos valstybių narių užsienio
politika

65%

63%

75%

77%

Europos ekonominė ir pinigų sąjunga su bendra valiuta
euru

58%

56%

51%

67%

Bendra ES politika dėl migracijos

71%

68%

84%

67%

Tolimesnė Europos Sąjungos plėtra, ateityje įtraukiant
kitas šalis

43%

38%

65%

59%

KLAUSIMAS: Kokia yra Jūsų nuomonė apie kiekvieną šių teiginių? Prašau pasakyti, ar Jūs kiekvienam
šių teiginių pritariate, ar ne.
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Visoje ES vidutiniškai pritarimas beveik visiems ES prioritetams yra mažesnis nei
Lietuvoje. Vienintelė išimtis yra bendra migracijos politika, kur pritarimo lygmuo yra toks
pats. Labiausiai tam pritaria Vokietijos, Ispanijos, Nyderlandų, Graikijos, Švedijos piliečiai (visur
tokiai politikai pritaria apie 80 proc. apklaustųjų). Mažiausiai pritaria Čekijos, Estijos ir Latvijos
piliečiai (mažiaus nei 50 proc. pritariančiųjų. Visoje Europos Sąjungoje per penkerius metus taip pat
sumenko pritarimas tolesnei ES plėtrai. Dabar palankiai į tai žiūri mažiau nei 40 proc. apklaustųjų.
Visų kitų prioritetų palaikymas per pastaruosius penkerius metus liko daugmaž nepakitęs. O
labiausiai visoje ES pritariama bendrai ES valstybių narių gynybos ir saugumo politikai
bei bendrai energetikos politikai: jas palaiko 70 ir daugiau proc. piliečių. Didelių skirtumų tarp
atskirų ES šalių vertinant šiuos prioritetus nėra. Labiausiai atskirų šalių gyventojų nuomonė
skiriasi dėl euro. Jį turinčių šalių gyventojai žiūri į eurą gerokai palankiau nei jo
neturinčiųjų šalių gyventojai. Vienintelės išimtys yra tik Italija ir Kipras, kur tik apie pusę
apklaustųjų pritaria šiam prioritetui.

2 Požiūris į migraciją
Šiame Eurobarometro tyrime buvo keletas klausimų apie požiūrį migraciją. Apklausos rezultatai
rodo, kad dauguma ES piliečių gana teigiamai vertina imigraciją iš kitų Europos Sąjungos
šalių ir gerokai mažiau teigiamai – imigraciją iš trečiųjų šalių (žr. diagramą Nr. 9). Beveik 6
iš 10 Lietuvos piliečių taip pat teigia, kad imigracija iš kitų ES šalių kelia teigiamus jausmus. Tačiau
tik ketvirtadalis sako, kad tokius pat jausmus kelia ir imigracija iš ne ES valstybių narių. Per metus
tokių piliečių Lietuvoje sumažėjo net 13 procentinių punktų. Akivaizdu, kad tam įtaką padarė
pabėgėlių krizė ir planai Lietuvoje apgyvendinti dalį šių migrantų.
Imigracija iš kitų ES šalių daugiausiai teigiamų jausmų kelia Švedijos, Suomijos, Airijos,
Liuksemburgo ir Lietuvos piliečiams. Mažiausiai teigiamų jausmų kyla Italijos, Slovakijos, Kipro
piliečiams. Imigracija iš trečiųjų šalių daugiausiai teigiamų jausmų kelia Švedijos, Ispanijos,
Portugalijos, Nyderlandų, Kroatijos piliečiams. Mažiausias procentas piliečių, kuriems tai kelia
teigiamas emocijas, yra Latvijoje (10 proc.), Slovakijoje (11 proc.), Estijoje (12 proc.) ir Čekijoje (14
proc.).

KLAUSIMAS: Prašome pasakyti, kokį jausmą Jums sukelia kiekvienas iš šių teiginių – teigiamą ar neigiamą?
Diagrama Nr. 9. Požiūris į migraciją, proc.
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9 iš 10 Europos Sąjungos piliečių pritaria, kad reikėtų imtis papildomų priemonių
kovojant su nelegalia žmonių imigracija iš ne ES šalių. Penktadalis jų mano, kad tai
turėtų daryti kiekvienos šalies vyriausybė, o likusieji mano, kad tai turėtų daryti arba
Europos Sąjunga viena, arba Europos Sąjunga kartu su valstybių narių vyriausybėmis.
ES piliečių nuomonės labai išsiskyrė ir dėl to, ar jų šalis turėtų padėti pabėgėliams.
Vidutiniškai ES su šiuo teiginiu sutinka 65 proc. apklaustųjų. Tačiau Bulgarijoje, Čekijoje,
Vengrijoje tam pritaria mažiau kaip 30 proc. piliečių, o Danijoje, Vokietijoje, Švedijoje,
Graikijoje, Ispanijoje, Kipre, Nyderlanduose – daugiau nei 80 proc. Lietuvoje tam pritaria 52 proc.
apklaustųjų.

3 Požiūris į bendros Europos Sąjungos kariuomenės kūrimą
Šiame Eurobarometro tyrime buvo klausiama apie požiūrį į galimą ES kariuomenės sukūrimą.
Šiam žingsniui pritartų daugiau nei du trečdaliai Lietuvos piliečių (žr. diagramą Nr. 10). Šiek
tiek mažiau pritariančiųjų tam būtų Latvijoje, o Estijoje jų tik 56 proc. Apskritai visoje ES vos
daugiau nei pusė piliečių pritartų tokiam žingsniui.

KLAUSIMAS: Prašau pasakyti, ar, galvojant apie ES ateitį, jūs pritariate ar nepritariate šiam
teiginiui: "ES kariuomenės sukūrimas"
Diagrama Nr. 10. ES kariuomenės sukūrimas, pritariančiųjų proc.

Daugiausiai tai palaikančiųjų, be Baltijos šalių, būtų Rumunijoje, Lenkijoje, Nyderlanduose, Kroatijoje,
Bulgarijoje, Belgijoje, Vengrijoje (visur idėją palaikytų daugiau nei 60 proc. piliečių). Mažiausiai
palaikymo toks veiksmas sulauktų Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje, Airijoje (mažiau nei 40 proc.
palaikančiųjų).
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