
1 

Problemele economice ale Lituaniei determină exodul de creiere  
 
În apartamentul familiei sale, construit în perioada sovietică, Robertas Yla se pregătește să-și ia 
rămas bun. Bagajul îi e burdușit de cadouri, dar moralul îi este la pământ. Mama lui încearcă să nu 
izbucnească în plâns. A fost doar o scurtă vizită în țara de baștină. De zece ani, casa lui este în Dublin, 
Irlanda, alături de soția şi copiii lui. 
 
Nu îmi imaginez cum aș putea să stau în Lituania, muncind pe nimic, și să-mi ajut familia. În mod 
normal, ar trebui să cheltuiesc foarte mult pe scutece de unică folosință și pe toate celelalte lucruri 
de acest gen, cum ar fi, de exemplu, mâncarea pentru bebeluși, care, știți, este foarte scumpă în 
Lituania. 
 
În 2010, a emigrat un număr record de 80 000 de lituanieni.  În 2011, alte 54 300 de persoane au 
părăsit țara.  Pare puțin, însă aceste persoane reprezentau 1,5% din populație, iar 60% din cei care 
au plecat aveau vârste cuprinse între 15 și 34 de ani. Economia Lituaniei se mișcă la fel de lent 
precum râul înghețat Neris din capitala Vilnius. În 2009, PIB-ul a scăzut cu un procentaj drastic de 
15%. Anul trecut, șomajul a depășit 17%. Cu toate acestea, prim-ministrul, optimist, afirmă că există 
în prezent numeroase proiecte care îi atrag pe lituanienii educați înapoi acasă. De exemplu, clubul 
lituanienilor de la Londra ajută la aducerea înapoi a oamenilor pentru a munci în Lituania, fiindcă au 
o educație bună, munca în societățile multinaționale i-a făcut să dobândească o experiență 
prețioasă, iar ei se întorc și aduc lucruri de care e mare nevoie în dezvoltarea Lituaniei. 
 
De fapt, un mic sondaj informal realizat într-o cafenea vecină ne-a arătat că părerile sunt împărțite: 
„Îmi doresc să realizez ceva important și nu văd cum aș putea face acest lucru aici.” 
Alții erau mai puțin pesimiști:  
„În realitate, îmi iubesc țara și nu consider că viața e mai bună în alte țări decât în Lituania.” 
 
Emigrația are aspecte pozitive:  calificări mai bune, o experiență internațională esențială. În 2010, 
lituanienii stabiliți în străinătate au trimis peste 1,5 miliarde de dolari familiilor lor de acasă. Totuși, 
aspectele negative sunt inevitabile. În realitate, cele mai recente date economice sunt mai degrabă 
pozitive: perspectivele Lituaniei sunt promițătoare,  însă o redresare completă va dura mult timp, iar 
Robertas și alte zeci de mii de persoane dintre cele mai inteligente şi cu cea mai bună educație din 
Lituania nu sunt, pur și simplu, dispuși să aștepte atât de mult. 
 
 
 


