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Išvados ir rekomendacijos 

 

1. Lietuvos įvaizdis pačiame šalies viduje yra ženkliai blogesnis nei įvaizdis žiūrint iš 
užsienio. 

2. Ypač didelis lietuvių nepasitenkinimas yra dėl korupcijos. Korupciniai ir kiti 
politiniai skandalai formuoja politiškai nestabilios šalies įvaizdį. Ir čia vargu ar gali 
padėti kokios nors priemonės, politinės kultūros augimas yra ilgalaikis procesas. 

3. Gyventojai nesutinka su teiginiais, kad Lietuva yra moderni šalis, sparčiai vystosi, yra 
patraukli investicijoms. Nenoras su tuo sutikti gali reikšti informacijos trūkumą, 
žiniasklaidos ir intelektualų skepticizmą dabarties realijų atžvilgiu, galimybę daliai 
gyventojų taip išreikšti socialinį protestą dėl mažų pajamų, socialinės nelygybės ir 
pan. Platesnis, gilesnis ir suprantamesnis gyventojų informavimas apie vykstančius 
procesus bei tendencijas galėtų kiek sumažinti skepticizmą ekonominių tendencijų 
atžvilgiu. 

4. Yra sferų, kurias gyventojai įvertino labai gerai – sporto pasiekimai, kultūra, santykiai 
su įvairiomis šalimis (išskyrus Baltarusiją). Šie dalykai gali būti akcentuojami 
Lietuvos vidaus įvaizdžio strategijoje. 

5. Nuo 1999 m. ženkliai pakilo gyventojų pasididžiavimas savo pilietybe. Apie šios 
tendencijos priežastis kol kas galima tik spėlioti. Vertėtų papildomai ištirti, kokie 
veiksniai lemia gyventojų pasididžiavimą savo šalimi – tai yra raktas vidaus įvaizdžio 
formavimosi mechanizmo supratimui. 

6. Atliktame tyrime Lietuvos vidaus įvaizdis buvo matuojamas naudojant tik 11 rodiklių 
(simetriškai tyrimams užsienyje). Ateityje turėtų būti atlikti išsamesni tyrimai, 
atliekama Lietuvos vidaus įvaizdžio stebėsena. 

7. Geriau nei patys Lietuvos gyventojai Lietuvą įvertino užsienio respondentai, ypač 
kaimyninės šalys. Būtų tikslinga detaliau ištirti vienos ar kitos sferos vertinimo 
priežastis, tas padėtų suprasti, kokią informaciją apie Lietuvą verta skleisti ir toliau 
nuo Lietuvos esančiose šalyse. 

8. Tirtose Europos šalyse vyrauja palankūs Lietuvos vertinimai. Daugiau neigiamų 
vertinimų yra Nyderlanduose, Švedijoje, Ispanijoje. Tai gali būti susiję su ten 
dirbančiais ar gyvenančiais Lietuvos piliečiais (tai ypač akivaizdu Ispanijos atveju). 
Vargu ar yra realios galimybės pakeisti neigiamą įvaizdžio komponentę, jei ji yra 
formuojama objektyvių aplinkybių. Dalis neigiamų Lietuvos vertinimų Kaliningrado 
srityje gali būti aiškinama gana šaltais Lietuvos santykiais su Rusija. 

9.  Manytume, kad šiuo metu problema yra Lietuvos nežinojimas, jos neatpažinimas. 
Pasitvirtino hipotezė, kad Lietuvos žinomumas Europoje yra gana mažas. Įvairiose 
šalyse šis rodiklis labai skiriasi. Lietuvos nežinojimas priklauso nuo daugelio 
veiksnių: geografinio, geopolitinio, socialinio ekonominio atstumo ir daugelio kitų 
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konkrečių aplinkybių. Kai kurių šalių, tokių kaip Malta, Portugalija ir pan., gyventojų 
neinformuotumas tikriausiai nėra opus klausimas, tačiau kai Lietuvos nežino arba 
negali įvertinti dauguma didžiųjų valstybių gyventojų – tai problema, kurią reikia 
spręsti. Pirmiausia kalbama apie Vokietiją, su kuria, atrodytų, Lietuvą sieja tamprūs 
ryšiai, Italiją ir Ispaniją. Neabejotinai reikia imtis priemonių didinti gyventojų 
informuotumą apie Lietuvą tose šalyse. Taip pat manytume, kad neadekvačiai didelis 
yra Lietuvos nežinojimas ar negalėjimas jos įvertinti Airijoje, kurioje yra daug 
Lietuvos piliečių, taip pat Čekijoje. Šioms šalims turėtų būti skiriama daugiau 
dėmesio informuojant apie Lietuvą. Prancūzijoje ir Jungtinėje Karalystėje Lietuvos 
žinomumas, lyginant su aukščiau išvardintomis, yra geresnis, tačiau ir šiose šalyse 
turėtų būti plačiau skleidžiama informacija apie Lietuvą, ypač pabrėžiant 
modernėjimo ir stabilumo aspektus. Deja, tyrimo metodika neleidžia įvertinti, kiek 
atsakymus ”sunku pasakyti” nulėmė informacijos stoka, o kiek – respondentų 
abejonės, svyravimas, netikrumas, kokį atsakymą pasirinkti. Taip pat dėl duomenų 
trūkumo neturime galimybės palyginti tyrimo rezultatus su analogiškais tyrimais apie 
Estiją ir Latviją.   

10.   Pagrindinis neigiamas Lietuvos įvaizdžio užsienio šalyse komponentas – korupcija. Šis 
rezultatas sutampa su Lietuvos gyventojų išsakyta nuomone. Nemažai yra 
skepticizmo ir politinio stabilumo atžvilgiu. Nestabilumo įvaizdis gali būti siejamas 
su korupciniais (ar panašiais) skandalais. Tačiau dėl duomenų trūkumo negalime 
daryti išvados ar užsienio šalių gyventojai korupciją sieja su visomis ES naujokėmis 
ar specifiniai su Lietuva. „Transparency International“ organizacijos tyrimų 
duomenimis pagal korupcijos suvokimo indeksą (kurį sudaro vidaus ir išorės ekspertų 
vertinimai) 2005 metais iš 159 įvertintų šalių Lietuva yra 44–oje vietoje pasaulyje, 
Estija – 27 vietoje, Latvija – 51, Lenkija - 70. Galima manyti, kad mažėjantis 
korupcijos lygis ženkliai pagerintų Lietuvos įvaizdį užsienyje. 

11. Daugelyje šalių, ypač Vakarų Europos ir Skandinavijos, nesutinkama, kad Lietuva yra 
moderni šalis. Manytume, kad toks vertinimas atsiranda dėl inercijos ir 
neinformuotumo, kurį iš dalies galima koreguoti akcentuojant sparčiai vykstančius 
pokyčius Lietuvoje daugelyje gyvenimo sričių. Svarbu ir tai, kad kaimyninių šalių 
gyventojai, kurie turi daugiau patirties ir informacijos, įvertino Lietuvą kaip 
modernesnę šalį. Praktiškai visų šalių gyventojai sutiko, kad Lietuvos ekonomika 
sparčiai vystosi (daugiau sutinkančių nei nesutinkančių), tai leidžia kalbėti ir apie 
spartų Lietuvos modernėjimą. 

12. Turizmo galimybes Lietuvoje ypač palankiai įvertino kaimyninių šalių (įskaitant Estiją) 
gyventojai. Manytume, kad trumpalaikio turizmo iš kaimyninių šalių potencialas yra 
didelis. Kita vertus, ekspertų vertinimu, Lietuvoje dar nėra pakankamai išvystyta 
turizmo infrastruktūra bei paslaugos. 

13. Kiek nelauktai palankiai užsienio gyventojai įvertino Lietuvos kultūrą. 
Nepervertindami faktologinės šio klausimo pusės (t.y. kiek iš tiesų užsienio šalių 
gyventojai yra susipažinę su Lietuvos kultūra), galime teigti, kad įvaizdžio požiūriu 
derinys „Lietuva“ ir „kultūra“ yra organiškas, vertinamas teigiamai, yra perspektyvus. 
Taip pat netikėta, kad kultūros vertinimas yra aukštesnis nei sporto. Manome, kad 
Lietuvos sporto pasiekimai nėra pakankamai plačiai pristatomi. Sportas yra 
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patrauklus daugeliui žmonių pasaulyje ir populiariai charakterizuoja šalį. Lietuva turi 
svarbių sportinių pasiekimų ir žymių asmenybių, kurie turi būti atitinkamai pristatyti 
kartu su kitų sričių pranašumais formuojant šalies įvaizdį .  

14.  Labiausiai užsienyje pritariama, kad Lietuvoje geri, draugiški žmonės. Lietuvos 
piliečio įvaizdis dar nėra sugadintas daugelio nemalonių incidentų užsienyje. 

15.  Lietuvos įvaizdžio mišrus indeksas (t.y. statistinių rodiklių apie Lietuvą, kurie yra 
svarbūs tiek Lietuvos, tiek užsienio gyventojams dinamika nuo 2004 iki 2005 m.) 
beveik sutampa su bendru įvaizdžio indeksu. Didelį teigiamą svorį turėjo aukščiausio 
rango politikų aktyvumas (vizitai į užsienį 2005 m.), taip pat turizmo augimas, 
investicijos, kultūros programos užsienyje, o taip pat užsienyje sulaikytų lietuvių 
skaičiaus sumažėjimas. Vienintelis neigiamas pokytis 2005 m. buvo sumažėjęs 
Lietuvos sportininkų I – III vietų pasaulio ir Europos čempionatuose skaičius.  

16.  Tyrimo tikslas buvo nustatyti, kaip Europos Sąjungos ir kaimyninių šalių gyventojai 
vertina Lietuvą, įvairius Lietuvos įvaizdžio komponentus, šalies įvaizdžio stipriąsias 
ir silpnąsias puses. Gauti rezultatai bus panaudoti Lietuvos įvaizdžio formavimo 
strategijoje įvertinant rizikas, nustatant pamatinę koncepciją, pranešimų temas bei 
akcentus ir jų komunikavimo kryptis. Tačiau tyrimo rezultatai nepaaiškina mažo 
Lietuvos žinomumo priežasčių bei nesuteikia informacijos, ką reikėtų daryti, kaip 
įtakoti tokį požiūrį, kaip formuoti naują įvaizdį. Norint išsiaiškinti, kodėl Lietuva yra 
tam tikroje informacinėje izoliacijoje ir kaip reikia gerinti padėtį, reikėtų atlikti 
kokybinius tyrimus tose šalyse, kurios svarbios Lietuvai pagal politinius, 
ekonominius bei kultūrinius ryšius. Kokybiniai tyrimai leistų išsiaiškinti vienos ar 
kitos nuomonės formavimosi mechanizmą bei padėtų giliau suprasti kiekybinių 
tyrimų rezultatų turinį. Tokių tyrimų rezultatai atskleistų, kokie yra respondentų 
(tikslinių grupių atstovų) požiūriai, tų požiūrių tvirtumą, pagrįstumą, padėtų pasirinkti 
tinkamiausias bei efektyviausias informavimo ir komunikacijos priemones, tinkamas 
adresatui. 

 Taip pat būtina nustatyti Lietuvos vietą (kaip ji vertinama ir kodėl) tarp Baltijos, 
Šiaurės, Vidurio Rytų Europos, didžiausių ES valstybių bei pietvakarių 
postkomunistinio bloko valstybių. Atsižvelgiant į šalies užsienio politikos prioritetus 
bei tą faktą, kad Lietuva siekia tapti ekonominio, kultūrinio ir politinio 
bendradarbiavimo centru, tokie tyrimai taip pat turėtų būti atlikti ir kitose Lietuvai 
svarbiose šalyse: Rusijoje, Ukrainoje, Moldovoje, Gruzijoje. 

Lietuvos įvaizdžio tyrimus rekomenduojama atlikti kiekvienais metais, remiantis jau 
atliktų tyrimų metodika ir metodologija. Sisteminga šalies įvaizdžio ir jo komponentų 
dinamikos stebėsena leis efektyviau reaguoti į Lietuvos įvaizdžio pokyčius tiek šalies 
viduje, tiek užsienyje. 

 

Vladas Gaidys,  

Rinkos tyrimų centro UAB „Vilmorus“ direktorius 


