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ĮVADAS
2018 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 apklausti 1004 respondentai, Lietuvos Respublikos piliečių.
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 2018 m. lapkričio 8–19 d.
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/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instru
ments/standard/surveyky/2215
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I. SITUACIJOS VERTINIMAS

1 Pasitenkinimas gyvenimu
Dvejus metus Lietuvoje buvęs stabilus, pasitenkinimo savo gyvenimu rodiklis 2018 m.
rudenį šiek tiek padidėjo. Šiuo metu 73 proc. Lietuvos piliečių yra patenkinti savo gyvenimu
(žr. 1 diagramą).
Atotrūkis nuo ES vidurkio taip pat šiek tiek sumažėjo ir yra 10 procentinių punktų (toliau p. p.).
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Procentas patenkintų savo gyvenimu

Diagrama Nr. 1. Pasitenkinimo savo gyvenimu tendencijos

KLAUSIMAS: Apskritai Jūs esate labai patenkintas, patenkintas, nepatenkintas ar labai
nepatenkintas gyvenimu, kurį dabar gyvenate ?

Šiuo rodikliu Lietuva vis dar atsilieka nuo visų artimiausių kaimynių: Lenkijoje yra 89 proc.
patenkintų gyvenimu piliečių, Estijoje – 86 proc., o Latvijoje – 77 proc. Mažiau nei Lietuvoje
patenkintų gyvenimu piliečių yra Bulgarijoje, Graikijoje, Italijoje, Kroatijoje ir Rumunijoje.
Tradiciškai labiausiai patenkinti gyvenimu yra Skandinavijos šalių, Airijos, Nyderlandų piliečiai (ten
daugiau nei 95 proc. apklaustųjų nurodė, kad yra patenkinti savo gyvenimu).
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2 Artimiausių 12 mėnesių lūkesčiai
Ateities lūkesčių, susijusių su asmeniniu gyvenimu ir šalies ekonomikos padėtimi, kreivės kryptis
per pastaruosius metus išsiskyrė. Per metus manančiųjų, kad artimiausi 12 mėnesių bus
geresni tiek apskritai, tiek šeimos finansiniu požiūriu, padaugėjo 3 p. p. (žr. diagramą
Nr. 2), o štai manančiųjų, kad artimiausiu metu pagerės šalies ekonominė būklė,
sumažėjo 4 p. p. Pastarasis rodiklis yra žemiausias nuo 2009 m. rudens.

Procentas manančių, kad artimiausi 12 mėn.
bus geresni

Diagrama Nr. 2. Ateities lūkesčių dinamika
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KLAUSIMAS: Kokius lūkesčius Jūs siejate su artimiausiais 12 mėnesių: ar artimiausi 12 mėnesių,
Jūsų manymu, bus geresni, blogesni ar tokie patys, kalbant apie … ?
Gyvenimą bendrai

Ekonominę padėtį Lietuvoje

Šeimos finansinę padėtį

Visoje Europos Sąjungoje yra šiek tiek daugiau piliečių (29 proc.) nei Lietuvoje, kurie
mano, kad gyvenimas apskritai per artimiausius 12 mėnesių bus geresnis. Daugiausia
tokių optimistiškų piliečių yra Airijoje, Švedijoje, Estijoje, Maltoje ir Latvijoje. Jose daugiau nei
trečdalis piliečių yra nusiteikę optimistiškai. Prasčiausi lūkesčiai ateities atžvilgiu yra Austrijoje ir
Vokietijoje: vos daugiau nei penktadalis jų piliečių nusiteikę sulaukti geresnių metų.
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3 Svarbiausios problemos Lietuvoje ir ES
Atskirų Europos Sąjungos valstybių piliečiai labai skiriasi tuo, kokias problemas laiko
svarbiausiomis savo šalyje. Daugiausiai Lietuvos piliečių svarbiausia problema laiko
infliaciją (56 proc., žr. lentelę Nr. 1). Ji savo svarba labai išsiskiria iš kitų sričių. Toliau
svarbos sąraše taip pat rikiuojasi sritys, susijusios su ekonomika ir gyvenimo lygiu:
mokesčiai, pensijos, nedarbas. Tik po jų yra minimos imigracijos, sveikatos apsaugos, švietimo
sistemos. Tiesa, klausimyne nebuvo minimos sritys, kurios, ko gero, būtų ypač svarbios Lietuvai,
pvz.: krašto gynyba arba emigracija.
Palyginti su 2017 m., Lietuvoje sumažėjo infliacijos svarba. Infliaciją svarbia laiko 9 p. p.
mažiau piliečių nei prieš metus. Kainų augimas pastaruoju metu šiek tiek sulėtėjo ir šiai problemai
dėmesio viešojoje erdvėje skiriama mažiau. Tačiau tai vis tiek aiškiai dominuojanti problema
Lietuvoje. Per metus gana žymiai padidėjo dalis (nuo 9 iki 14 proc.) piliečių, kurie mano, kad
aktualiausia problema yra švietimo sistema. Be abejo, šiai sferai pastaruoju laikotarpiu tikrai teko
daug dėmesio, o tai atsispindi pakitusioje visuomenės nuomonėje. Taip pat 4 p. p. padaugėjo
apklaustųjų, kurie svarbia problema laiko sveikatos ir socialinę apsaugą.
Visų kitų sričių svarba, Lietuvos piliečių akimis, iš esmės nepakito.
Lentelė Nr. 1. Svarbiausios problemos šalyje
Lietuva
2017 ruduo

Lietuva
2018 ruduo

ES-28*
2017 ruduo

ES-28*
2018 ruduo

Kylančios kainos, infliacija

65%

56%

17%

21%

Mokesčiai

20%

21%

7%

8%

Sveikatos ir socialinė
apsauga

15%

19%

20%

20%

Pensijos

17%

19%

14%

15%

Nedarbas

23%

18%

25%

23%

Ekonominė padėtis

18%

15%

16%

15%

Švietimo sistema

9%

14%

11%

11%

Imigracija

10%

11%

22%

21%

Nusikalstamumas

5%

5%

12%

12%

Valstybės skola

5%

5%

9%

10%

Aplinkos apsauga, klimatas,
energetika

1%

3%

10%

14%

Būstas

2%

3%

10%

11%

Terorizmas

0%
0%
16%
KLAUSIMAS: Kokios dvi svarbiausios problemos šiuo metu iškyla Lietuvai?
*PASTABA: Kitų šalių piliečiams užduodamas klausimas apie jų šalį.
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Visoje Europos Sąjungoje vis dar aktualiausia problema lieka nedarbas. Tačiau jos svarba
per metus sumažėjo dviem procentiniais punktais. Aktualiausia ji tokiose šalyse kaip Graikija,
Ispanija, Italija, kuriose daugiau nei pusė ar beveik pusė piliečių teigia, kad tai svarbiausia
problema šalyje. Taip pat gerokai (8 p. p.) sumažėjo terorizmo problema. Tik Prancūzijoje 18 proc.
piliečių vis dar mano, kad tai svarbi problema. Tačiau visos ES mastu didėja infliacijos ir aplinkos
apsaugos, klimato problemos svarba. Pirmoji aktualesnė Rytų Europos šalims, o klimato kaita –
Skandinavijos šalių ir Nyderlandų piliečiams.
Beje, paklausti, kokios problemos yra pačios aktualiausios visos ES mastu, tiek
Lietuvos piliečiai, tiek visos ES piliečiai pirmiausia minėjo dvi: imigraciją (42 proc.
Lietuvoje ir 40 proc. vidutiniškai ES) ir terorizmą (35 proc. Lietuvoje ir 20 proc.
vidutiniškai ES; abiem atvejais 20 p. p. sumažėjimas per metus).
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4 Pasitikėjimas institucijomis
Lietuvos piliečių pasitikėjimas valstybės institucijomis yra labai panašus į visos
Europos Sąjungos piliečių pasitikėjimo vidurkius. Labiausiai pasitikima policija ir
kariuomene (atitinkamai 76 ir 74 proc. piliečių teigė, kad jie linkę pasitikėti šiomis
institucijomis, žr. diagramą Nr. 3). Per metus pasitikėjimas šiomis institucijomis liko faktiškai
nepakitęs. Pasitikėjimu teisėsaugos institucijomis požiūriu gerokai lenkiame beveik visas
naująsias ES nares iš Rytų ir Centrinės Europos. Didesnis pasitikėjimo lygis tėra Estijoje ir
Vengrijoje. Visose kitose šalyse jis šiek tiek arba gerokai mažesnis.
Diagrama Nr. 3. Pasitikėjimas įvairiomis institucijomis

Tradiciškai mažiausiai pasitikima partijomis ir parlamentu (atitinkamai 9 ir 16 proc.). Per metus
pasitikėjimas šiomis institucijomis dar truputį sumažėjo. Tačiau pasitikėjimas vyriausybe,
vietos valdžia yra beveik tokio paties lygio kaip ir ES vidutiniškai. Pasitikėjimas
biurokratija (viešuoju administravimu) Lietuvoje per metus netgi šiek tiek (4 p. p.) padidėjo.
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5 Požiūris į melagingą informaciją
62 proc. Lietuvos ir vidutiniškai 68 proc. ES piliečių teigia, kad dažnai susiduria su
melaginga informacija (žr. diagramą Nr. 4). Dar daugiau taip manančių yra Graikijoje,
Ispanijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje, kur šis rodiklis beveik siekia arba net viršija 80
proc. Mažiausiai taip manančių yra Suomijoje, Nyderlanduose, Vokietijoje, Bulgarijoje, tačiau ir
šiose šalyse rodiklis viršija 50 proc. Taip pat didžioji dauguma (daugiau nei 70 proc.)
apklaustųjų tiek Lietuvoje, tiek Europoje mano, kad tokios melagingos žinios yra
problema šaliai ir demokratijai apskritai.
Diagrama Nr. 4. Pasitikėjimas informacijos šaltiniais

50 proc. Lietuvos piliečių ir vidutiniškai 55 proc. ES piliečių mano, kad negalima
pasitikėti socialiniuose tinkluose esančia informacija politinėmis temomis. Taip
galvojančių piliečių dalis Švedijoje, Airijoje, Belgijoje ir Jungtinėje Karalystėje viršija 60 proc.
Mažiausiai nepasitikinčių socialinių tinklų informacija politinėmis temomis yra Bulgarijoje, Čekijoje
ir Graikijoje (šiek tiek daugiau nei 40 proc.). Socialiniais tinklais, kaip informacijos šaltiniu apskritai
(bet kokiomis temomis), nepasitiki 44 proc. Lietuvos ir 63 proc. visos ES apklaustųjų. Palyginti,
nepasitikėjimas spauda yra apie 45 proc. (tiek Lietuvoje, tiek vidutiniškai ES), TV – 41 proc.
Lietuvoje ir 46 proc. ES.
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II. POŽIŪRIS Į EUROPOS SĄJUNGĄ IR JOS POLITIKOS PRIORITETUS

1

Europos Sąjungos įvaizdis

Per pastaruosius 12 mėnesių Europos Sąjungos įvaizdis mūsų šalyje pagerėjo 2 p. p.
Šiuo metu 48 proc. Lietuvos piliečių teigia, kad ES turi teigiamą įvaizdį. ES įvaizdis
pagerėjo ir visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai. Sakančių, kad ES įvaizdis yra teigiamas,
padaugėjo nuo 40 proc. iki 43 proc. apklaustųjų. Tai aukščiausias rodiklis šį dešimtmetį.

Procentas manančių, kad ES turi teigiamą
įvaizdį

Diagrama Nr. 5. Europos Sąjungos įvaizdis
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48%
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38%

31% 30% 31%

53%

LT

48%
44% 46%

40%
39% 37%
35%

43%

KLAUSIMAS: Apskritai kalbant, Europos Sąjunga Jums sukuria labai teigiamą, gana teigiamą,
neutralų, gana neigiamą ar labai neigiamą įvaizdį?

Daugiausia gyventojų, kuriems ES įvaizdis yra teigiamas, yra Lenkijoje, Portugalijoje, Airijoje,
Bulgarijoje ir Liuksemburge. Šiose šalyse teigiančių, kad ES įvaizdis yra teigiamas, yra daugiau nei
pusė visų piliečių. Prasčiausias ES įvaizdis yra Graikijoje, kur tik ketvirtadalis apklaustųjų teigė
maną, kad jis yra teigiamas. O Austrijoje, Čekijoje, Kroatijoje ir Latvijoje apie trečdalis visų
gyventojų tvirtina, kad ES įvaizdis yra teigiamas.
Lietuva jau ne vienus metus pirmauja pagal piliečių, kurie teigia, kad pasitiki Europos
Sąjunga, procentą. Lietuvoje pasitikinčių ES yra net 65 proc. apklaustųjų. O visoje ES
vidutiniškai – tik 42 proc. Be Lietuvos, ES labiausiai pasitiki Danijos ir Švedijos piliečiai (atitinkamai
60 proc. ir 59 proc.). Mažiausias pasitikėjimas ES yra Graikijoje (26 proc.), Jungtinėje karalystėje
(31 proc.), Čekijoje ir Prancūzijoje (po 32 proc.). Estijoje pasitikinčiųjų yra 53 proc., Latvijoje – 49
proc., o Lenkijoje – 47 proc. apklaustųjų.
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2 ES ateities vertinimas
Kiekvienais metais Eurobarometro tyrime respondentų klausiama, kokią – optimistinę ar
pesimistinę – jie mato Europos Sąjungos ateitį. Pastarojo tyrimo rezultatai rodo, kad
Lietuvoje 71 proc. apklaustųjų į ES ateitį žiūri optimistiškai. Visoje ES vidutiniškai tokių
yra 58 proc. apklaustųjų (žr. diagramą Nr. 6). Palyginti su 2007 m., kai buvo pats optimizmo
pikas, Lietuvoje žiūrinčių pozityviai į ES ateitį sumažėjo 3 p. p., o visoje ES vidutiniškai 10 p. p.
Diagrama Nr. 6. Požiūris į ES ateitį

Daugiau nei Lietuvoje optimistų dėl ES ateities yra Airijoje ir Lenkijoje, tiek pat – Danijoje.
Mažiausiai optimizmo turi Prancūzijos (46 proc.), buvusios Rytų Vokietijos (48 proc.), Jungtinės
Karalystės (49 proc.) ir Italijos (51 proc.) gyventojai. Paklausti, kas, jų manymu, yra pagrindiniai
teigiami Europos Sąjungos pasiekimai, šių šalių piliečiai gerokai rečiau nei kitų šalių piliečiai mini
laisvą žmonių, prekių ir paslaugų judėjimą ES.
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3 Asociacijos, kurias kelia ES
Šio tyrimo respondentai buvo klausiami, kokias asociacijas jiems sukelia Europos Sąjunga. Jiems
buvo pateikiami 6 būdvardžiai ir prašoma pasakyti, kurie iš jų geriausiai apibūdina ES.
Daugiausiai Lietuvos ir visos ES piliečių nurodė tokius apibūdinimus kaip
„demokratiška“ ir „moderni“ (žr. diagramą Nr. 7). Beveik tiek pat Lietuvos piliečių
nurodė ir apibūdinimą „sauganti“. Kaip „žiūrinti į ateitį“ ir „veiksminga“ ES Lietuvos
respondentų buvo apibūdinama šiek tiek rečiau. Tačiau 41 proc. apklaustųjų Lietuvoje ES priskyrė
ir apibūdinimą „tolima“. Visoje ES taip reginčių Sąjungą buvo dar daugiau – 52 proc. O ir teigiami
apibūdinimai ES buvo priskiriami rečiau nei Lietuvoje.
Diagrama Nr. 7. Asociacijos, kurias kelia ES

Demokratiška

67%

Moderni

64%

Sauganti

56%

Žiūrinti į ateitį

57%

Veiksminga

41%
LT

80%
79%
74%
74%

40%

Tolima

80%

52%

ES - 28

Įvairių šalių piliečių nuomonė apie ES skiriasi. Mažiau nei pusė danų ir olandų ES priskyrė
apibūdinimą „moderni“. Kad ES yra „demokratiška“, mano tik apie pusė graikų ir britų. Į ES, kaip į
„saugančią“, gana skeptiškai žiūri Graikijos, Italijos ir Prancūzijos piliečiai (tik apie 40 proc. jų laiko
ES tokia). Vos apie ketvirtadalis Prancūzijos, Nyderlandų, Suomijos ir Švedijos piliečių mano, kad
ES yra „veiksminga“ (daugiausiai taip manančių yra naujosiose ES narėse). „Tolima“ ES labiausiai
atrodo Graikijos, Italijos ir Suomijos piliečiams (per 60 proc. taip apibūdinančių ES).
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4 ES vienijančios vertybės
Lietuvos gyventojų manymu, labiausiai bendrumo jausmą Europos Sąjungos piliečiams
žadina kultūra, ekonomika ir sportas (žr. diagramą Nr. 8). Taip pat svarbūs veiksniai
yra geografija bei išradimai, mokslas, technologijos. Daugiau nei 20 proc. Lietuvos
respondentų minėjo visus šiuos veiksnius, kaip skatinančius europiečių bendrystės jausmą. Po
19 proc. apklaustųjų minėjo istoriją bei vertybes. Mažiausiai, Lietuvos piliečių manymu, bendrystės
jausmą žadina teisės viršenybė, religija, solidarumas su skurdesniais regionais. O štai vidutinis ES
pilietis šalia kultūros, kaip Europos bendrystės veiksnio, visų pirma minėjo istoriją ir vertybes. Tik
po to – ekonomiką, o penktoje vietoje matė teisės viršenybę.
Diagrama Nr. 8. Kas vienija Europą

Kultūrą, kaip bendrystės veiksnį, dažniausiai minėjo Graikijos piliečiai (38 proc.). Istoriją labiau už
kitus akcentavo čekai ir švedai (po 37 proc.), vertybes – austrai ir suomiai (per 30 proc.).
Ekonomiką ypač akcentavo Nyderlandų, Lenkijos, Airijos ir Slovakijos piliečiai (per 30 proc.). Teisės
viršenybė svarbesnė atrodo Suomijos ir Vokietijos piliečiams (per 30 proc.).
Respondentai buvo klausiami, ar, jų manymu, ES valstybės narės yra artimos bendrų
vertybių požiūriu. 58 proc. Lietuvos ir vidutiniškai 53 proc. ES piliečių mano, kad
valstybės yra artimos. Daugiausiai taip manančių yra Airijoje (77 proc.), Slovakijoje (70 proc.),
Lenkijoje bei Čekijoje (po 67 proc.), Danijoje (66 proc.) ir Jungtinėje Karalystėje (61 proc.).
Mažiausiai – Latvijoje (31 proc.), Prancūzijoje (36 proc.) ir buvusioje Rytų Vokietijoje (39 proc.).

12

Visuomenės nuomonė Europos Sąjungoje
Standartinis Eurobarometras 90

Šalies ataskaita

2018 M. ruduo

Lietuva

5 Požiūris į įvairias bendrai įgyvendinamas ES politikas
Bent du trečdaliai apklaustų Lietuvos piliečių pasisako už visas bendrai įgyvendinamas
ES politikas (žr. diagramą Nr. 9). Mažiausiai pritarimo sulaukia bendra valiuta ir tolesnė ES
plėtra, o labiausiai Lietuvos piliečiai pasisako už laisvą ES piliečių judėjimą, bendrą gynybos ir
saugumo politiką, bendras prekybos ir energetikos politikas. Visos ES piliečių vidutinis pritarimas
visoms politikoms yra truputį (apie 10 p. p.) mažesnis nei Lietuvos piliečių, tačiau palaikymo
eiliškumas panašus. Išimtis yra tolesnės ES plėtros palaikymas, kuriam ES pritaria
vidutiniškai tik 43 proc. piliečių. Šis rodiklis, palyginti su 2004 m. rudenį, po didžiausios
ES plėtros bangos darytu tyrimu, sumažėjo 10 p. p.
Diagrama Nr. 9. Požiūris į įvairias bendras ES politikas

Laisvas ES piliečių, kurie gali gyventi, dirbti,
studijuoti ir užsiimti verslu bet kurioje ES…

83%

Bendra Europos Sąjungos valstybių narių
gynybos ir saugumo politika

76%

Europos Sąjungos bendroji prekybos politika

71%

94%

87%

85%

82%
74%

Bendra ES valstybių narių energetikos politika
Bendra 28 Europos Sąjungos valstybių narių
užsienio politika

65%

79%

75%
69%

Bendra ES politika dėl migracijos

67%
62%

Europos ekonominė ir pinigų sąjunga su bendra
valiuta euru
Tolimesnė Europos Sąjungos plėtra, ateityje
įtraukiant kitas šalis

43%
LT

66%

ES - 28

Mažiausiai pritariančių tolesnei ES plėtrai yra Danijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir Suomijoje
(mažiau nei trečdalis visų apklaustųjų). Daugiausiai pritariančių – Vengrijoje, Ispanijoje, Lietuvoje,
Kroatijoje, Lenkijoje ir Rumunijoje (visur daugiau nei 60 proc.). Šalių, kurios yra įsivedusios eurą,
piliečiai gana entuziastingai palaiko eurą, kaip bendrą ES valiutą. Šiokia tokia išimtis čia tėra
Graikija, Italija ir Lietuva, kuriose trečdalis gyventojų nepritaria bendrai ES valiutai. Tačiau šalių,
kurios nėra įsivedusios euro, piliečių požiūris į bendrą valiutą yra gana skeptiškas.
Už lietuvius entuziastingiau bendrai užsienio politikai pritaria tik Vokietijos gyventojai (83 proc.), o
mažiau nei pusė piliečių tam pritaria Jungtinėje Karalystėje, Skandinavijos šalyse, Čekijoje.
Bendrai ES imigracijos politikai labiausiai pritaria Vokietijos, Nyderlandų ir Ispanijos piliečiai (per
80 proc.), o mažiausiai – Čekijos, Estijos, Latvijos ir Vengrijos piliečiai (mažiau nei 50 proc.).
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