
Hospodárske ťažkosti vyvolávajú odliv mozgov z Litvy 
 
 
Robertas Yla sa u rodičov v byte zo sovietskych čias pripravuje na rozlúčku. Tašku má naplnenú 
darčekmi, ale on je zachmúrený a mlčanlivý. Mama sa snaží, aby neplakala. Bol doma len na krátkej 
návšteve. Jeho domovom v uplynulých desiatich rokoch spolu s manželkou a deťmi bol Dublin v 
Írsku. 
 
Nevedel som si predstaviť, že by som zostal v Litve a pracoval za nič a z toho živil rodinu. Veľa by som 
minul na pampersky a všetko ostatné. Viete, plienky a jedlo pre bábätká sú tam také drahé. 
 
V roku 2010 emigrovalo rekordných 80 000 Litovčanov. V roku 2011 opustilo krajinu ďalších 54 300. 
Zdá sa to málo, ale išlo o 1,5 % obyvateľstva a 60 % tých, ktorí odišli, bolo vo veku 15 až 34 rokov. 
Litovské hospodárstvo sa hýbe pomaly ako zamrznutá rieka Neris v hlavnom meste Vilnius. HDP sa v 
roku 2009 zmenšil o neuveriteľných 15 %. Nezamestnanosť vlani vzrástla nad 17 %. Optimistický 
predseda vlády však hovorí, že existuje veľa projektov, ktoré terazlákajú vzdelaných Litovčanov späť 
domov. Napríklad litovský klub v Londýne pomáha, aby sa ľudia vracali pracovať do Litvy, pretože sú 
vzdelaní a majú dobré skúsenosti z pôsobenia v niektorých svetových spoločnostiach, a oni sa 
vracajú a prinášajú to, čo litovský rozvoj veľmi potrebuje. 
 
Neoficiálny prieskum v neďalekej kaviarni skutočne odhalil zmiešané názory: 
„Chcem urobiť niečo veľké, ale neviem, ako by som to mohol urobiť tu.“ 
Iné boli menej pesimistické: 
„V podstate milujem moju krajinu a myslím si, že v iných krajinách sa nežije lepšie ako v Litve.“ 
 
Emigrácia má svoje klady: lepšiu kvalifikáciu; dôležité medzinárodné skúsenosti. V roku 2010 poslali 
Litovčania žijúci v zahraničí poslali v roku 2010 svojim rodinám v Litve vyše 1,5 miliardy dolárov. 
Treba však všímať aj nevýhody. Najnovšie hospodárske údaje sú v podstate dosť dobré; vyhliadky pre 
Litvu sú sľubné. Úplné oživenie si však vyžiada značný čas. Robertas a desaťtisíce najbystrejších a 
najlepších Litovčanov však nie sú ochotní čakať. 
 
 
 


