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• LAIKAS. 2020 08 26 – 09 04.

• TIKSLAS. Išsiaiškinti visuomenės nuomonę dėl grįžtamosios migracijos bei jos vertinimą.

• TIKSLINĖ GRUPĖ. Šalies gyventojai nuo 18 iki 75 metų amžiaus.

• APKLAUSOS METODAS. Kombinuotas tyrimo metodas: 50 proc. CAPI (Computer assisted personal interview) ir 50 proc. CAWI
(Computer assisted web interview). CAPI apklausą atlieka profesionalus apklausėjas. Jis veda pokalbį su respondentu pagal parengtus
klausimus, atsakymus fiksuodamas klausimyne. CAWI apklausoje respondentui siunčiama nuoroda į apklausą, kurią respondentas užpildo
savarankiškai jam/jai patogiu metu. Nuoroda yra unikali t.y. klausimyno negalima užpildyti kelis kartus.

• IMTIS. Tyrimo metu buvo apklausta 1008 respondentų.

• LOKACIJA. Visa šalies teritorija.

• DUOMENŲ ANALIZĖ. Analizė atlikta SPSS/PC programine įranga. Ataskaitoje pateikiami bendrieji atsakymų pasiskirstymai (procentai), ir
pasiskirstymai pagal socialines-demografines charakteristikas (Žr. Priedus).

TYRIMO METODIKA
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Atrankiniuose kiekybiniuose tyrimuose visada išlieka statistinės paklaidos tikimybė, į kurią būtina atsižvelgti interpretuojant duomenis. Pvz.:
jeigu apklausus 1008 respondentus gavome, kad 59,4 proc. apklaustųjų mano, kad reikia skatinti lietuvių grįžimą į Lietuvą, tai yra 95 proc.
tikimybė, kad tikroji reikšmė yra tarp 56,4 proc. ir 62,4 proc.
Įverčio tikslumas mažėja, mažėjant analizuojamų atsakymų skaičiui. Toliau pateikiama lentelė padedanti įvertinti statistinę paklaidą.

STATISTINĖ PAKLAIDA

%= 3/97 5/95 10/90 15/85 20/80 25/75 30/70 40/60 50/50
N=
10 10,6 13,5 18,6 22,1 24,8 26,8 28,4 30,4 31,0
30 6,1 7,8 10,7 12,8 14,3 15,5 16,4 17,5 17,9
50 4,7 6,0 8,3 9,9 11,1 12,0 12,7 13,6 13,9
75 3,9 4,9 6,8 8,1 9,1 9,8 10,4 11,1 11,3
100 3,3 4,3 5,9 7,0 7,8 8,5 9,0 9,6 9,8
150 2,7 3,5 4,8 5,7 6,4 6,9 7,3 7,8 8,0
200 2,4 3,0 4,2 4,9 5,5 6,0 6,4 6,8 6,9
300 1,9 2,5 3,4 4,0 4,5 4,9 5,2 5,5 5,7
400 1,7 2,1 2,9 3,5 3,9 4,2 4,5 4,8 4,9
500 1,5 1,9 2,6 3,1 3,5 3,8 4,0 4,3 4,4
600 1,4 1,7 2,4 2,9 3,2 3,5 3,7 3,9 4,0
700 1,3 1,6 2,2 2,6 3,0 3,2 3,4 3,6 3,7
800 1,2 1,5 2,1 2,5 2,8 3,0 3,2 3,4 3,5
1000 1,1 1,4 1,9 2,2 2,5 2,7 2,8 3,0 3,1
1500 0,9 1,1 1,5 1,8 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6
2000 0,8 1,0 1,3 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2
2500 0,7 0,9 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
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SOCIALINĖS-DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS
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Vyras

Moteris

18-25 m.

26-35 m.

36-45 m.

46-55 m.

56 m. ir daugiau

Aukštasis, neb. aukštasis

Aukštesnysis, vidurinis, spec. vidurinis

Nebaigtas vidurinis

Iki 300 Eur

301–500 Eur

501–700 Eur

Daugiau nei 700 Eur
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31

27

5

1

9

12

6

3

22

64

14

46

26

28

Aukščiausio, vidutinio lygio vadovas

Specialistas, tarnautojas

Darbininkas, techninis darbuotojas

Smulkus verslininkas

Ūkininkas

Bedarbis

Pensininkas

Studentas, moksleivis

Namų šeimininkė

Nevedęs, netekėjusi

Vedęs, ištekėjusi, gyvena neregistruotoje santuokoje

Kita

Didieji miestai

Kitas miestas, rajono centras

Kaimo vietovė



REZULTATAI
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Grįžę migrantai kuria verslus , darbo vietas

Grįžę migrantai atsiveža pini gus, kuriuos investuoja į L ietuvo s ekono miką

Grįžę migrantai p ad eda sp ręsti  senėj anč ios  v isuo menės demograf ines problemas

Grįžę migrantai prisideda prie šalies modernėjimo – atsiveža inovatyvių idėjų ir 

tarptautinės patirties

Grįžę migrantai į  L ietuvą ats iveža p ažangesnį  po ži ūrį  į žmo nių tarpus avio santykius ,

daugėja toleranci jos ir p ag arb os vi en i k itiems

Grįžę migrantai p ad eda sp ręsti  darbo  jėg os trūkumą Lietuvoj e

Grįžę emigrantai turi aukštesni us lūkesi us ir reikalavimus  šv ietimo s istemai,  kultūrai,

gyvenamajai ap linkai, taip  pris ideda prie į vairių srič ių progreso

Šalyje daugėja etninių lietuvių – Lietuvai mažėja nutautėjimo grėsmė

Nematau jok ių prival umų

Sunku pas akyti / neats akė

Lietuvoje jau keleri metai auga grįžtančių migrantų skaičius – užsienyje gyvenę ir dirbę Lietuvos piliečiai grįžta atgal į Lietuvą. Kokius matote
šio reiškinio privalumus?

GRĮŽTAMOSIOS MIGRACIJOS PRIVALUMAI (PROC.)

Apskritai daugiau privalumų įžvelgia
aukščiausio išsimokslinimo grupės
respondentai. Nuomonės, kad grįžę
migrantai kuria verslus, darbo vietas
dažniau laikosi aukščiausio išsimokslinimo
grupės atstovai ir mažesnių miestų bei
kaimo vietovių gyventojai. Nuomonės,
jog šalyje daugėja etninių lietuvių –
Lietuvai mažėja nutautėjimo grėsmė
dažniau laikosi vyrai.

N=1008

*Galimi keli atsakymai; suma viršija 100%.
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33

31

31

21

19

16
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14
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Grįžtantieji migrantai dažnai turi prastą ar net kriminalinę praeitį Lietuvoje – su jų 

grįžimu išaugs ir nusikalstamumas

Grįžusieji migrantai  jauč iasi pranašesni , d ažnai neigiamai žiū ri  į ki tus  s avo tautieč ius

Grįžusieji migrantai  naudo jasi sveikatos bei soc ialinės paramos sistemą,  no rs

nemokėj o mokesč ių Lietuvai

Grįžę migrantai turi dides nę perkamąją galią, todėl brangsta p rekės ir p aslaugos

v isiems gyventojams

Grįžusieji migrantai   dažniau l inkę vartoti narkotines ar k itas s vaig inančias  medžiagas

pramogai, tok iu b ūdu platindami b logus  įp ro čiu s tarp šalies jaunimo

Grįžę migrantai užima d arb o v ietas, didi na konkurencij ą įsi darbinant

Grįžusių migrantų  šeimos  dažnai būna miš rių tautyb ių, tai kelia p avojų tauti niam

identitetui

Grįžusių migrantų  vaikų integraci jai į  šv ietimo sistemą,  ug dymui sud aromos

išs kirtinės sąlygos  - k itų  L ietuvo s vaikų sąs kaita

Nematau jok ių prival umų

Kokius matytumėte šio reiškinio neigiamus aspektus?

GRĮŽTAMOSIOS MIGRACIJOS NEIGIAMI ASPEKTAI (PROC.)

Nuomonės, kad grįžtantieji migrantai
dažnai turi prastą ar net kriminalinę
praeitį Lietuvoje – su jų grįžimu išaugs ir
nusikalstamumas dažniau laikosi
aukščiausio išsimokslinimo, didžiausių
pajamų grupės atstovai ir miestų
gyventojai. Nuomonės, jog grįžusieji
migrantai jaučiasi pranašesni, dažnai
neigiamai žiūri į kitus savo tautiečius
dažniau laikosi mažesnių miestų ir kaimo
vietovių gyventojai.

N=1008

*Galimi keli atsakymai; suma viršija 100%.
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Apskirtai vertindami visus pliusus ir minusus, kiek palankiai ar nepalankiai Jūs vertintumėte grįžtančius migrantus? Įvertinkite skalėje nuo 1 iki
10, kur 1 reiškia „labai nepalankiai“, 10 „labai palankiai“

GRĮŽTANČIŲJŲ MIGRANTŲ VERTINIMAS (PROC.)

N=1008

3 3 2
5

21

12

20 19

7
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vidurkis: 6,51
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Jūsų nuomone, ar reikia skatinti lietuvių grįžimą į Lietuvą?

NUOMONĖ DĖL LIETUVIŲ GRĮŽIMO Į LIETUVĄ SKATINIMO (PROC.)

Nuomonės, jog reikia skatinti lietuvių
grįžimą dažniau laikosi aukščiausio
išsimokslinimo ir didesnių pajamų grupės
atstovai.

N=1008

Taip, reikia

59%

Ne, nereikia

41%
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Ką turėtų valstybė skatinti sugrįžti?

NUOMONĖ DĖL ASMENŲ GRUPIŲ, KURIOS TURĖTŲ BŪTI 
SKATINAMOS GRĮŽTI Į LIETUVĄ (PROC.)

Tik aukštos kvalifikacijos darbuotojus /
specialistus dažniau įvardijo aukščiausio
išsimokslinimo ir didžiausių pajamų
grupės atstovai ir miestų gyventojai.
Jaunimą dažniau įvardijo moterys.

N=1008

41

23

17

19

Tik aukštos kvalifikacijos darbuotojus/ specialistus

Visus emigravusius

Jaunimą

Sunku pasakyti/ neatsakė
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Kaip manote, ar valstybė pakankamai rūpinasi emigrantų susigrąžinimu?

NUOMONĖ DĖL VALSTYBĖS RŪPINIMOSI EMIGRANTŲ SUSIGRĄŽINIMU
(PROC.)

Nuomonės, kad valstybė nepakankamai
rūpinasi emigrantų sugrįžimu dažniau
laikosi aukščiausio išsimokslinimo grupės
atstovai.

N=1008

Taip, pakankamai

10%

Ne, nepakankamai

45%

Valstybė tuo neturėtų 

rūpintis

25%

Sunku pasakyti/ 

Neatsakė

20%



13

Jūsų nuomone, ką turėtų daryti valstybė, norėdama susigrąžinti emigravusius Lietuvos gyventojus?

LIETUVIŲ EMIGRANTŲ SUSIGRĄŽINIMAS (PROC.)

Nuomonės, kad valstybė turėtų spausti
darbdavius kelti atlyginimus Lietuvoje
dažniau laikosi mažesnių miestų ir kaimo
vietovių gyventojai. Padėti emigrantų
vaikams prisitaikyti Lietuvoje – aukščiausio
išsimokslinimo ir didžiausių pajamų
grupės atstovai ir miestų gyventojai.
Informuoti apie grįžimo galimybes –
aukščiausio išsimokslinimo grupės
atstovai. Padėti rasti darbą Lietuvoje –
aukščiausio išsimokslinimo grupės
atstovai ir mažesnių miestų bei kaimo
vietovių gyventojai.

N=1008

*Galimi keli atsakymai; suma viršija 100%.

36

31

30

28

23

17

17

15

18

Spausti darbdavius kelti atlyginimus Lietuvoje

Padėti emigrantų vaikams prisitaikyti Lietuvoje

Informuoti apie grįžimo galimybes

Padėti rasti darbą Lietuvoje

Įteisinti dvigubą pilietybę

Transliuoti lietuvišką televiziją emigracijos šalyse

Padėti lietuviškoms mokykloms emigracijos šalyse

Finansiškai remti grįžimą

Sunku pasakyti / neatsakė



APIBENDRINIMAS
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• Dažniausiai apklaustieji kaip grįžtamosios migracijos privalumus įvardija: grįžusių migrantų verslų ir darbo vietų kūrimą (38 proc.) bei
grįžusių emigrantų atsivežtus pinigus, kurie investuojami į Lietuvos ekonomiką (38 proc.). Po 30 proc. apklaustųjų mano, kad grįžę
emigrantai padeda spręsti senėjančios visuomenės demografines problemas ir prisideda prie šalies modernėjimo – atsiveža inovatyvių
idėjų ir tarptautinės patirties. Dar 28 proc. respondentų mano, kad grįžę migrantai į Lietuvą atsiveža pažangesnį požiūrį į žmonių
tarpusavio santykius, daugėja tolerancijos ir pagarbos vieni kitiems.

• Trečdalis (33 proc.) apklaustųjų, kaip neigiamą grįžtamosios migracijos reiškinį įvardija dažnai pasitaikančią grįžtančiųjų migrantų prastą
kriminalinę praeitį Lietuvoje ir baiminamasi, jog su grįžimu išaugs ir nusikalstamumas. Taip pat, laikomasi nuomonės, jog grįžusieji
migrantai jaučiasi pranašesni, dažnai neigiamai žiūri į kitus savo tautiečius (31 proc.) ir grįžusieji migrantai naudojasi sveikatos bei
socialinės paramos sistema, nors nemokėjo mokesčių Lietuvai (31 proc.). 21 proc. mano, kad grįžusieji migrantai turi didesnę perkamąją
galią, todėl brangsta prekės ir paslaugos visiems gyventojams.

• Grįžtančiųjų migrantų vertinimas yra labiau teigiamas nei neigiamas (vidurkis – 6,5 iš 10).

• Daugiau nei pusė (59 proc.) Lietuvos gyventojų pritaria nuomonei, kad reikia skatinti lietuvių grįžimą į Lietuvą.

• 41 proc. apklaustųjų, mano, kad valstybė turėtų skatinti grįžti tik aukštos kvalifikacijos darbuotojus / specialistus. 23 proc. mano, kad
reikia skatinti grįžti visus emigravusius. 17 proc. respondentų įvardijo jaunimą.

• 1 iš 10 apklausos dalyvių (10 proc.) mano, kad valstybė pakankamai rūpinasi emigrantų susigrąžinimu. 45 proc. mano, kad
nepakankamai. Ketvirtadalis (25 proc.) mano, kad valstybė neturėtų tuo rūpintis.

APIBENDRINIMAS
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• 36 proc. apklaustųjų mano, kad valstybė norėdama susigrąžinti emigravusius Lietuvos gyventojus turi spausti darbdavius kelti
atlyginimus Lietuvoje. 31 proc. – mano, kad valstybė turi padėti emigrantų vaikams prisitaikyti Lietuvoje. 30 proc. – mano, kad turi
informuoti apie grįžimo galimybes 28 proc. – turi padėti rasti darbą Lietuvoje. 23 proc. – įteisinti dvigubą pilietybę.

APIBENDRINIMAS
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