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ĮVADAS
Kone kiekvienas įsivaizduoja žinąs, ką reiškia ,,vidurinė klasė“, ar netgi tapatinasi
su ja. Arba iš karto neigia, kad tokia egzistuoja, sakydamas ,,Jokios vidurinės klasės
nėra“. Tačiau akivaizdu, kad nemažai reikšmingų socialinių mokslų koncepcijų, neretai
atsigręžiančių į vidurinę klasę, tampa klaidinančiomis ar labai neapibrėžtomis.
Todėl visų pirma norėtųsi paklausti: ,,O ką žinome apie vidurinę klasę“?
Egzistuoja keli ,,istoriniai“ bei nusistovėję socialiniai-ekonominiai vidurinės klasės
apibrėžimai: pirma, vidurinė klasė – tai grupė žmonių, patenkančių kažkur į vidurį tarp
aukščiausią bei žemiausią socialinę padėtį visuomenėje užimančių gyventojų
(socialiniu, ekonominiu, kultūriniu požiūriu turinčių maždaug vidutinį socialinį statusą,
pajamas, išsimokslinimą, skonį ir pan.). Kita vertus, ši klasė tradiciškai talpinama
kažkur tarp elito (ar aristokratijos) bei darbininkų klasės.
Jeigu priklausome vidurinei klasei, kokias tada turime pareigas ar teises kitų klasių
(ar bent jau socialinių sluoksnių) arba valstybės ir visos visuomenės atžvilgiu?
Jeigu nepriklausome vidurinei klasei, kaip apibrėžiame, kodėl kiti jai priklauso?
Kokiais būdais kuriame gerus santykius su tais, kurie jai priklauso (jeigu to siekiama ar
manoma esant būtina tai daryti)?
Kita vertus, akivaizdu, kad bendrieji principai, kuriais įvairiose šalyse apibrėžiama
vidurinė klasė, ryškiai skiriasi lyginant skirtingas šalis. Ko gero, vidurinės klasės
apibūdinimo kriterijai JAV būtų netinkami buvusioms SSRS respublikoms ir daugeliui
Rytų Europos šalių ar netgi Vakarų Europos valstybėms. Nepaisant to, šių skirtingų
šalių piliečiai turi pagrindo tapatintis su vidurine klase: daugelis turi nuolatinį darbą,
padorų automobilį bei galimybę tinkamai leisti atostogas, atitinkamą būstą bei
nuosavybę (be to, neretai gauna prieinamas ir atitinkamo lygio sveikatos priežiūros
paslaugas bei išsimokslinimą).
Remiantis pačių įvairiausių socialinių studijų bei vidurinės klasės tyrimų skirtingose
šalyse ar regionuose (Rytų Europoje, JAV, Lotynų Amerikoje, Kinijoje ar
Artimuosiuose Rytuose) duomenimis konstatuojama viena bendra tendencija –
išryškėja ir atsiskiria dvi gyventojų grupės: toji, kuri skiriama remiantis ekonominiais
kriterijais (išsimokslinimo lygį atitinkančios pajamos, būstas ar gaunama pensija ir
pan.), ir toji, kurios nariai patys priskiria save vidurinei klasei. Pavyzdžiui, JAV
vidurinei klasei būdingi pragyvenimo standartai reiškė ,,turėti užtikrintą darbą, saugų ir
aprūpintą būstą, prieinamas medicininės priežiūros paslaugas, užtikrintą pensiją,
atostogų, ligos bei vaiko gimdymo ir priežiūros išmokas, galimybę kaupti ateičiai bei
galimybę gauti gerą išsimokslinimą (įskaitant aukštesnįjį-kolegijinį) bent vienam
vaikui“. National Opinion Research Center (NORC) at the University of Chicago
atliktų tyrimų duomenimis, tokie gyvenimo standartai jau nebėra būdingi Amerikos
gyventojams. Vis daugiau ir daugiau šalies gyventojų mano, kad jie dar priklauso
vidurinei klasei, nors faktiškai jau yra tapę ,,išlaikytiniais“ („paycheck-to-paycheck
group of people“) beveik visose srityse ar visais atžvilgiais, pradedant kvietimais
lengvatiniam apsipirkimui prekybos centruose. Tokias išvadas daro ekonomistai.
Tiek sociologai, tiek ekonomistai JAV sutaria, kad tradicine nusistovėjusia prasme
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Amerikos vidurinė klasė nebeegzistuoja. Ir nors ekonomistai tebematuoja pajamų lygį,
o sociologai tiria darbo rinką ir remiasi grupinių diskusijų duomenimis (focus-group
survey data), visi tyrėjai pateikia tiek skirtingus skaičius, tiek besiskiriančias
paradigmas bei kriterijus.
Įdomus ir aktualus šiandieninei Lietuvai būtų klausimas, kada ir kaip darbininkų bei
inteligentijos klasės atstovai tampa vidurine klase? Šias transformacijos ar
formavimosi tendencijas bandysime užčiuopti šioje studijoje. Kaip vyksta (jeigu
vyksta) šis darbininkų klasės virsmas vidurine klase? Ar yra kokie kiti kriterijai,
išskyrus vidutines pajamas? Kiek reikšmingi nacionaliniai, kultūriniai, etniniai ar kiti
skirtumai? Ar yra (bei kiek būtų galima išskirti) ribinių klasių?
„Socialinės klasės“ samprata apima daugelį teorinių ir metodologinių požiūrių.
Socialiniai pokyčiai, įvykę Rytų Europoje per pastaruosius dešimtmečius, verčia
ieškoti naujų, ne tik tradicinių, bet ir alternatyvių perspektyvų, apibūdinančių socialinę
stratifikaciją (marksizmo, Vėberio, rasės / klasės / lyties, postmodernizmo ir kt.). Todėl
ir šiandien sociologai diskutuoja tiek apie klasinę struktūrą, tiek apie socialinių klasių
įtaką, pavyzdžiui, politikai, tapatumui ar gyvenimo stiliui. Svarstomas klasių
pasiskirstymas, stratifikacija, darbo judėjimas ar kitos organizacijos, paremtos klasiniu
principu, klasių dalyvavimas rinkimuose, ryšiai tarp klasių ir vartojimo, klasių
ekonominė perspektyva. Socialinių klasių koncepcija skatina aptarti jų sąryšį su
kitomis stambiomis socialinėmis grupėmis, tokiomis kaip rasė, lytis ar skirtingo
išsimokslinimo gyventojų grupės. Dauguma pastarųjų vienijasi kaip neklasiniai
judėjimai, pavyzdžiui, už moterų teises, žaliųjų idėjas ar vartotojų teises.
Kita vertus, socialinė klasė yra klasikinė sociologijos koncepcija, apibrėžianti
individo ar socialinės grupės vietą gamyboje (gamybos priemonių nuosavybės bei kitų
žmonių darbo kontrolės aspektu) ir šiuo požiūriu, vidurinė klasė išvis negalėtų būti
laikoma socialine klase.
Trys pagrindinės socialinės padėties „dovanos“ – valdžia, privilegijos ir prestižas –
gana dažnai nesutampa, o egzistuoja greta skirtingose stratifikacijos sistemose. Tačiau
du dalykai – profesija ir klasė – formuoja sociologinių visuomenės stratifikacijos
studijų pagrindą: nelygybę, valdžią ir individų skirtingus suvokimas apie tai,
o susiliedami į visumą, formuoja karkasą – nematomus visuomenės griaučius,
apimančius daugelį mūsų socialinio gyvenimo sričių. „Didžioji dalis mūsų informantų
manė esant tris klases, ir jas visas apibūdino maždaug tais pačiais terminais –
aukštuomenė, vidurinė klasė ir darbininkai. Bet ar mes galime daryti prielaidą, jog šie
terminai turi tą pačią reikšmę visiems juos vartojantiems? Ar nuomones skiriančios
ribos yra reliatyvios, kadangi kartais gana tiksliai sutampa su tam tikra informantų
grupe arba jos dalimi?“ (Coxon, 1986, p. 7).
Empiriniuose tyrimuose klasinės padėties nustatymas remiasi informanto nusakoma
profesija bei pareigomis (dažniau tomis, kurias jis laiko savo aukščiausiu pasiekimu),
išsimokslinimu, darbo pobūdžiu, atlyginimu ar pajamomis. Įvertinti informanto žinių
apie save patikimumą leidžia tik detalesni / tikslinantys klausimai apie jo darbą, kartais
demonstruojantys žmogaus norą (sąmoningą ar pasąmoningą) ,,pasirodyti geresniu“ ar
profesijos prestižo įtaką atsakymams.
Įvairių teorijų apie visuomenės stratifikaciją arba klases lyginimas yra naudingas
tuo, kad:
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 skirtingos teorijos tiria skirtingus tos pačios problemos aspektus;
 jos taip pat skiriasi savo išeities pozicijomis, pvz., tuo, kaip apibrėžia klases bei
klasių struktūrą.
Todėl sociologų nebestebina įvairių šalių, išgyvenančių staigius perėjimus ar
santvarkų pokyčius, tyrėjų siekiai naujai įprasminti vidurinės klasės koncepcijas,
atsižvelgiant į savo šalies ypatumus ir istoriją. Lietuvoje vienu pirmųjų tokių bandymų
buvo 1993 metais pradėtas tarptautinis projektas „Socialiniai pokyčiai Baltijos ir
Šiaurės šalyse“ (Social Changes in Baltic and Nordic Countries), kurio
koordinatoriumi tapo Tamperės universitetas Suomijoje. Projekte dalyvavo Suomijos,
Švedijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokslo centrai. 1998 m. Bulgarijos sociologai
organizavo tarptautinę konferenciją ,,Vidurinė klasė kaip darnios visuomenės
prielaida“ (The Middle Class as a Precondition of a Sustainable Society, support by the
„Open Society“ Foundation, by the East-East Program, as well as by the Konrad
Adenauer Foundation), kuri sprendė vidurinės klasės tapsmo klausimus. Ukrainos
sociologai 2014 metais taip pat kelia vidurinės klasės naujo įprasminimo klausimus
vykdydami projektą „Middle Class in Ukraine: Life Values, Readiness for Association,
and Promotion of Democratic Standards“, implemented by the Razumkov Centre and
sponsored by the Government of Canada through the Department of Foreign Affairs,
Trade and Development (DFATD). Daug dėmesio susilaukia Rusija: naujos socialinės
realybės sąlygomis šalyje besiformuojančią vidurinę klasę tiria tiek pačios Rusijos
sociologai (Rusijos mokslų akademijos Kompleksinių socialinių tyrimų instituto
2003 m. projektas ,,Rusijos vidurinė klasė: pokyčių dinamika“, kurį rėmė F. Eberto
fondas), tiek Suomija (Future of Russian Middle Class1). Posovietinės Rusijos vidurinė
klasė pastaruosius domina siekiant išryškinti tas šios klasės tendencijas, kurios
susišauktų su Suomijos verslininkų bei pramoninkų interesais, žiūrint į Rusijos
vidurinę klasę kaip į stiprėjantį vartotoją: ,,Rusijos vidurinės klasės vartojimo išlaidų
bumas, stimuliuojantis visos ekonomikos augimą; didžiausia vartojimo rinka Europoje;
aukštesni neapčiuopiamų produktų – laisvalaikio, pramogų, aptarnavimo ir kt. –
poreikiai“2. Todėl jau nebestebina darbai bei publikacijos, nagrinėjančios bei tiriančios
vidurinę klasę pasauliniame ar globaliame kontekste. ,,Vidurinės klasės egzistavimas,
pasak ekonomistų, rodo šalies išsivystymo lygį, tačiau šiuo rodikliu Lietuva pasigirti
negali. Priešingai: daugelis ekspertų, paprašyti apibrėžti jos ribas, gūžčioja pečiais ir
tvirtina – Lietuvoje vidurinės klasės beveik nėra“ (Povilaitytė, 2012).
Klasių tyrimas arba klasių teorijos gali reikšti skirtingus dalykus skirtinguose
kontekstuose. Šie skirtumai gali kilti dėl:
 tam tikrose šalyse ar visuomenėse susiklosčiusių klasių tyrimo ir teorijų
konteksto, nes yra tam tikra sąveika tarp istorinio bei sociologinio tyrimo metodų;
 skirtingų pradinių teorinių pozicijų ir teorinių konstruktų;
 skirtingų klasių teorijos sričių (klasių struktūra, klasinė savimonė, politinė
organizacija).
1
2

https://www.slideshare.net/futurewatch/report-middle-classfin1.
Ten pat.
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Tačiau nepaisant skirtumų visos teorijos tiria, kaip socialinė struktūra yra sudaryta
bei santykius tarp ekonominės struktūros, pilietinės visuomenės bei valstybės.
Per skirtingas teorines tradicijas kartais vystoma ta pati klasių teorija.
Kadangi tarp klasių teorijų yra esminių skirtumų, suprantama, kad pastarieji turi
atsispindėti ir empiriniuose tyrimuose ar jų rezultatuose. Tai yra labai svarbu, nes
kiekviena teorija gali turėti labai patrauklią konstrukciją, bet sociologiniu aspektu vis
tik siekiama nustatyti jos empirinį validumą. Kita vertus, teorijos ir konkretaus tyrimo
santykis taip pat yra rimta teorinė problema.
Dar vienas svarbus bet kurios teorijos vertinimo aspektas yra pritaikomumas arba
tinkamumas aprašyti bei paaiškinti tarptautinius skirtumus, pvz., kuo ir kaip apmokamų
arba samdomų darbininkų kategorija skiriasi įvairiose šalyse ar visuomenėse.
Vakarų sociologai iš dalies sutaria, kad tradicinės stratifikacijos teorijos nelabai
tinka dabartinės Rytų Europos tikrovei. Tai reiškia, kad vietoj tradicinio dedukcinio
priėjimo, besiremiančio jau egzistuojančia teorine tradicija, galima tirti tą patį dalyką
indukcijos keliu, kuriant naujas koncepcijas.
Kaip aprašyti visuomenę, pergyvenančią staigius socialinius, politinius bei
ekonominius pokyčius? Kaip tokia besikeičianti visuomenė gali būti tyrimo objektu?
Laikantis tradicinio sociologinio priėjimo, pirmiausia tektų aprašyti socialines
struktūras ir po to patalpinti individus (arba kokius kitus darinius) į šias hipotetines
struktūras. Bet ką daryti, jei matome, kad šitos struktūros yra labai amorfiškos, visa
apimančios ir nuolat keičiasi? Arba, jeigu tyrimo objektas tam tikra prasme yra
istoriškai unikalus ir nei viena egzistuojanti teorinė tradicija negali visiškai jo apimti,
t. y. teorija turi būti vystoma?
Kitoks tokiu atveju ir teorinės hipotezės vaidmuo. Tam tikri teiginiai, kuriais
bandome pagrįsti tyrimą ir kuriuos traktuojame kaip savo išeitines pozicijas, mums
tarnauja veikiau kaip gidas, vedantis per tyrimų medžiagą, o ne kaip ontologiniai
argumentai, t. y. kaip teisinga arba klaidinga hipotezė apie visuomenės ar žmogaus
prigimtį. Šie teiginiai tampa mūsų metodologiniu pasirinkimu, kuris tyrime yra
naudingas kaip analitinis įrankis. Kitaip sakant, tyrėjai lyg ir privengia kelti hipotezes
apie pamatinę visuomenės arba jos narių prigimtį.
Teorinės hipotezės apie socialinę struktūrą dažniau siejasi su laiku ir vieta nei su
esminiais teiginiais, susijusiais su žmonių elgesiu, nors būtent pastarasis yra
įdomiausias. Koncepcijos, grindžiamos klasikinės sociologijos tradicijomis, didele
dalimi siejamos su industrinių visuomenių modernizavimo problemomis. Tam tikru
aspektu idealizuoti teiginiai, aprašantys žmonių elgesį (pvz., racionalaus pasirinkimo
teorijos modifikacijos), labiausiai „pažeidžiami“ klausiant, kokiu laipsniu šie teiginiai
gali būti pagrįsti, kiek jie atitinka tikrovę.
Todėl pagrindinę tyrimo problemą ar klausimą būtų galima formuluoti taip: ar
išskirtinai tik vidurinė klasė gali susieti aukščiausiai bei žemiausiai klasėms
priklausančius gyventojus į bendrą visuomenę kaip tam tikrą piliečių organizaciją?
Šiandieninę socialinę Lietuvos visuomenės struktūrą galima tirti pačiais įvairiausiais
pjūviais, nes ir socialinis pasiskirstymas yra labai įvairus. Bet besikeičiančias
visuomenes yra gana keblu analizuoti taikant klasių teorijos sąvokas. Senos struktūros
apmiršta, naujos dar formuojasi. Klasės yra tapsmo procese, nors jas tirti yra labai
7
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svarbu: šios sociologijos srities analizė ir prognozavimas yra ypač aktualūs, kai
pereinama prie rinkos ekonomikos, daugiau dėmesio skiriama žmogaus poreikiams,
atsiranda ir formuojasi naujos atskiros žmonių grupės, kurios įgyja ir tam tikrą statusą
visuomenėje. Kaip ir profesija, vienas ar kitas neturtingumo / turtingumo laipsnis
įspaudžia bendrą žymę žmonėms, daro juos „artimus“ vienas kitam, „savus“ ir gimdo
tarp jų solidarumą.
Todėl, visų pirma, tenka atskleisti, kodėl bei kaip vidurinės klasės klausimas yra
keliamas šiomis dienomis (bent jau dvidešimto amžiaus pabaigoje bei dvidešimt
pirmojo pradžioje). Ar tikrai Lietuvoje tai visiškai naujas klausimas? O jeigu ne,
kokios jo ištakos? Tyrėjams tenka nelengva užduotis apibrėžti Lietuvos vidurinę klasę.
Tuomet būtų galima mėginti sutelkti dėmesį į šios klasės formavimosi istoriją bei
dabartinę padėtį šalyje ar jos perspektyvas.
Kaip suprantama vidurinė klasė šiandieninėje Lietuvoje
Vidurinė klasė bei jos dydis rodo šalies išsivystymo lygį. O kaip yra Lietuvoje?
Daugelis ekspertų, paprašyti apibrėžti jos ribas, gūžčioja pečiais ir tvirtina – Lietuvoje
vidurinės klasės beveik nėra arba su ja tapatinasi daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų.
Nerijus Mačiulis („Swedbank“ vyriausias ekonomistas) teigia, kad „Lietuvoje
vidurinė klasė sudaro ne daugiau kaip 27 proc., nes ir vidutinių pajamų tyrimas rodo,
kad atlyginimą, siekiantį 2,5 tūkst. litų neatskaičius mokesčių, gaunančių gyventojų
dalis tėra tokia, – aiškina N. Mačiulis. – Tai yra minimali riba, nes atskaičiavus
mokesčius minėta suma gerokai mažėja. Be to, vidurinei klasei priskirčiau gyventoją,
turintį išsilavinimą, ir nebūtinai aukštąjį, tačiau tuo metu paklausų rinkoje. Vidurinės
klasės atstovas gali būti ir geras kirpėjas, mechanikas ar pan.“ Ekonomistas taip pat
prabrėžia, kad stipri vidurinė klasė yra išsivysčiusios ir harmoningos visuomenės
bruožas, ji rodo, kad šalyje nėra didelės atskirties. Jo teigimu, esamas rodiklis mūsų
šalyje tolygus vidurinės klasės neegzistavimui, mat kitose Europos valstybėse ją
vidutiniškai sudaro 60–70 proc. šalies gyventojų.3
Taigi manoma, kad Lietuvoje vidurinę klasę sudaro maždaug 27 proc. šalies
gyventojų, nes tiek žmonių uždirba daugiau nei 2,5 tūkst. litų neatskaičius mokesčių,
o apklausos rodo, kad net iki 62 proc. šalies gyventojų save priskiria vidurinei klasei.
Jie yra 18–45 metų ir gauna 501–1500 litų pajamas.
Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas Boguslavas
Gruževskis vidurinės klasės sampratą plėtoja taip: „Vidurinė klasė koncentruojasi į
vidutines pajamas, tačiau jai svarbios ne tiek jos, kiek jų pakankamumas. Jos turi
užtikrinti tinkamą gyvenimo lygį, atitinkamą vartojimą, atostogų, laisvalaikio
standartą“. Tai yra pagrindinis vidurinės klasės bruožas.4 Mokslininkas pabrėžia, kad
vienų žmonių poreikiai, kuriuos jie siekia patenkinti, yra mažesni, kitų – didesni:
„Svarbu ne tiek, ar vidurinė klasė didėja, ar mažėja, o žmonių, [kurie gali priklausyti ir
3
4

https://www.tv3.lt/naujiena/629723/lietuva-salis-be-vidurines-klases.
https://www.tv3.lt/naujiena/629723/lietuva-salis-be-vidurines-klases/2.
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kitai klasei], pasitenkinimas. Aišku, labai panašu, kad ta vidurinė klasė, kaip ją
apibrėžėm, sutampa su tuo pasitenkinimu.“5
Ekonomistas Romas Lazutka, Vilniaus universiteto profesorius, buvęs Socialinės
apsaugos ir darbo ministro patarėjas, sakė turįs didelių abejonių dėl pačios vidurinės
klasės sampratos. Jo manymu, toks skirstymas yra atgyvenęs, šiuolaikinė visuomenė
skirstoma į įvairius sluoksnius, kurie jau nevadinami klasėmis. Vieni mokslininkai
išskiria 9, kiti – 11 tokių sluoksnių. Šiaip ar taip, pasak ekonomisto, jei lygintume pagal
pajamas, 10 ar 20 proc. daugiausiai pinigų gaunančių žmonių dalis yra labai smarkiai
atitrūkusi nuo vidurio. Apatinė visuomenės dalis – taip pat. „O kodėl taip atsitiko?
Pirma, darbo pajamos Lietuvoje mažos, taip pat ir viešajame sektoriuje, nes valstybė
surenka mažai mokesčių, ir šis sektorius yra menkai finansuojamas. Antra, atlyginimams
skiriama pinigų dalis Lietuvos įmonių pajamose yra maža. Lietuviškų įmonių savininkai
algoms skiria mažesnę dalį, nei ES šalių vidurkis“, – pabrėžė R. Lazutka.6
Todėl Romo Lazutkos nuomone: „Vidurinės klasės atstovui nueiti į operos teatrą
neturėtų būti finansinė problema. Tačiau tie, kurie Lietuvoje uždirba vidutinį
atlyginimą, sunkiai gali tai sau leisti.“
R. Lazutka taip pat priminė termino „vidurinė klasė“ istoriją. „Kai formavosi
kapitalistinė visuomenė, buvo fabrikantai ir darbininkai, o modernioje visuomenėje
atsirado vidurinė klasė: tai specialistai, verslininkai, savarankiškai dirbantys žmonės,
advokatai, informacinių technologijų specialistai, gydytojai, mokytojai ir pan.
Tai išsilavinę, samdomi darbuotojai, puikiai gyvenantys iš savo darbo, nes kvalifikacija
užtikrina jiems aukštesnes pajamas. Be to, jų gyvenimo būdas ir poreikiai yra kitokie
nei darbininko.“7
Kaip pabrėžia Vytauto Didžiojo universiteto politologas Algis Krupavičius,
vidurinė klasė – tai individai, kurie jaučiasi socialiai ir ekonomiškai saugūs šiandien
bei apibrėžiamoje ateityje ir savo gyvenimo kokybę vertina gerai. Tokių žmonių
Lietuvoje, pasak jo, geriausiu atveju, yra trečdalis. O tai, kad jie vertina savo gyvenimą
gerai, lemia ir jų elgesį per rinkimus: „Jų politinė elgsena yra prognozuojama ir
nuspėjama, jie paprastai turi stabilią partinę tapatybę – žino, už ką balsavo ir už ką
ketina balsuoti. Vidurinė klasė yra linkusi remti stabilumą ir evoliucinę, o ne
revoliucinę kaitą. Dėl to vidurinė klasė yra vadinama demokratijos pamatu, jai yra
priimtinos demokratijos taisyklės ir normos“, – aiškina politologas.8 Be to, kaip teigia
A. Krupavičius, esant negausiai vidurinei klasei, politika Lietuvoje taip pat tampa
socialiai apibrėžta ir apribota. Nors apie vidurinę klasę prieš rinkimus kalba kone visi,
tačiau didžioji dalis diskusijų sukasi apie minimalų atlyginimą, socialinę paramą ir
panašius veiksmus, orientuotus į gausiausią žemesnįjį sluoksnį, kuris galiausiai dažnai
ir lemia nugalėtojus. Tuo Lietuva visų pirma ir skiriasi nuo Vakarų valstybių.
Finansų analitikas Gitanas Nausėda vidurinę klasę apibrėžia kaip žmones, „kurie
turi nuolatinį darbą, ar savo verslą, teikiančius reguliarias pajamas, ir kurie nepriklauso
nuo valstybės malonės – jiems nereikia nei pašalpų, nei paramos kita forma. Jų pajamų
5

http://www.lrt.lt/naujienos/ekonomika/4/6694/vidurinioji_klase_estijoje_ir_lenkijoje_stipri_lietuvoje_menka.
http://valstietis.lt/pirma-kategorija/lietuviskas-skrydis-viduriniaja-klase/.
7
http://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/savaitr-krizes-auka-vidurinioji-klase-662-265799.
8
http://verslas.delfi.lt/archive/article.php?id=70499964.
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standartas turi būti toks, kad gyventų oriai ir negalvotų, kaip sutaupyti duonai
kasdieninei.“9 Eksperto nuomone, norint vadintis vidurinės klasės atstovu Lietuvoje
reikėtų gauti apie 1,5 tūkst. eurų į rankas.10
SEB banko šeimos finansų ekspertė Julita Varanauskienė vidurinę klasę mėgsta
apibūdinti amerikietiška buitine analogija: jei darbo kombinezoną vilkite šiokiadieniais
ir dažote svetimą namą, norėdami uždirbti – priklausote darbo klasei. Jei darbo
kombinezoną vilkite savaitgaliais ir dažote savo namą, norėdami sutaupyti –
priklausote vidurinei.11
Laisvosios rinkos instituto ekspertė Kaetana Leontjeva mano, kad vis dėlto patys
lietuviai apie vidurinę klasę mąsto kiek kitaip nei ekonomikos ekspertai. Ji taip pat
remiasi atlikta apklausa, kad vidurinei klasei save priskiria 18–45 metų gyventojai,
gaunantys 501–1,5 tūkst. litų pajamas. „Rezultatai nustebino, tačiau gyventojai patys
turbūt jaučia geriausiai, kokiai klasei jie priklauso. 62 proc. jų priskiria save vidurinei
klasei. Tad galima sakyti, kad Lietuvoje ji yra susiformavusi ir egzistuoja“, – sako ji.
Anot K. Leontjevos, progresiniai mokesčiai nepadėtų labiau išryškinti socialinių
sluoksnių – priešingai, vis daugiau pinigų iš gyventojų būtų atimama mokesčiais,
o situacija liktų įšaldyta. „Geriausia būtų mažinti mokestinę naštą: tiek darbo
užmokesčio, tiek pridėtinės vertės, tiek nekilnojamojo turto mokesčius“, – tvirtina ji.12
ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytojas politologas Vincentas
Vobolevičius sako, kad vidurinė klasė egzistuoja visur – net Afrikoje, tačiau
svarbiausia atsižvelgti į jos kokybę. „Jeigu vidurinė klasė yra labai neturtinga,
visuomenėje negalima įdiegti pažangių technologijų, jų plėtra lėtesnė, – aiškina jis. –
Menkėja ir galimybės išlaikyti aukštą įdarbinimo lygį šalyje. Tad ekonomikai
svarbiausia, kad vidurinė klasė būtų turtinga, nes ji garantuoja paklausą, darbo vietas
ir technologinę pažangą.“ Anot V. Vobolevičiaus, turtinga vidurinė klasė padeda
ir politikai, mat ji turi įvairių, ne tik finansinių, išteklių burtis į įvairias grupes bei
organizacijas, kurios ne tik tenkintų konkrečius jų interesus, bet ir padėtų palaikyti
tiesioginį santykį su valdžios institucijomis.13
Šioms nuomonėms antrina ir Šiaulių universiteto profesorė Daiva Beržinskienė14,
anot kurios, norėdamas priklausyti vidurinei klasei, šiuo metu žmogus turi gauti apie
1,5 tūkst. eurų į rankas.
„Nordea“ banko ekonomistas Žygimantas Mauricas teigė, kad priklausymas
vidurinei klasei visų pirma yra psichologinis jausmas, tačiau pagrindinis jos bruožas –
nesirūpinimas, ar užteks lėšų pagrindiniams žmogaus poreikiams patenkinti.
Tokių žmonių Lietuvoje, pasak ekonomisto, priešingai nei Vakarų Europoje, yra
mažiau nei 50 proc. „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis taip pat
pabrėžė, kad su vidurinės klasės apibrėžimu yra susijęs žmogaus gyvenimo būdas.15
9

http://www.lrt.lt/naujienos/ekonomika/4/6694/vidurinioji_klase_estijoje_ir_lenkijoje_stipri_lietuvoje_menka.
http://www.veidas.lt/trapus-trecdalis-tarp-turtinguju-ir-vargsu.
11
http://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/savaitr-krizes-auka-vidurinioji-klase-662-265799.
12
Ten pat.
13
Ten pat.
14
http://www.veidas.lt/trapus-trecdalis-tarp-turtinguju-ir-vargsu.
15
Ten pat.
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Vidurinė klasė ir jos dydis Lietuvoje kaip tyrimo objektas kartais patenka ir į
mokslininkų akiratį. Lietuvos socialinę struktūrą namų ūkio lygiu dar 1999-aisiais
ištyrė Kauno technologijos universiteto sociologė Rūta Brazienė. Autorė išskyrė tris
vidurinius sluoksnius: aukštesnįjį (6,2 proc.), vidurinį (11,8 proc.) ir žemesnįjį
(23,3 proc.). Sudėję visus juos gautume per 40 proc. Lietuvos visuomenės.16
Gina Marija Pajuodienė ir Algis Šileika 2001-aisiais nustatė, kad vidurine klase
laikytini tik penktadalis lietuvių, o beveik pusė šalies populiacijos yra tarpinis
sluoksnis, galintis ja tapti. Kitais atvejais apie priklausymą vidurinei klasei klausiama
pačių žmonių nuomonės. Tada rezultatai reikšmingai didesni. Sociologo Arvydo
Virgilijaus Matulionio tyrėjų grupė Lietuvai stojant į Europos Sąjungą atliko tokio
pobūdžio tyrimą. Rezultatai parodė, kad su viduriniu sluoksniu Lietuvoje save tapatina
51 proc. šalies gyventojų.17

16
17

http://www.veidas.lt/trapus-trecdalis-tarp-turtinguju-ir-vargsu.
Ten pat.
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1. VIDURINĖS KLASĖS SAMPRATA
Filosofiniu požiūriu, bet kurios visuomenės vidurinė klasė yra daugiadimensis
reiškinys, turintis daugybę apibrėžimų, reikšmių bei interpretacijų. Kaip įprasta tokiais
atvejais, šio reiškinio apibrėžimas ar samprata priklauso nuo konkretaus tyrimo ar
konteksto tikslų. Todėl kartais tikslinga paklausti, kas, kodėl bei kokiam tikslui siekia
suprasti ar apibrėžti vidurinę klasę.
Kodėl šiandieninėje Lietuvoje prasminga kalbėti apie vidurinę klasę bei kas iš to?
Ne taip jau dažnai kasdieniame gyvenime (ar net literatūroje) sutinkame pasisakymų
,,Aš priklausau aukštesniajai vidurinei klasei“. Greičiau sutiksime pasisakymus
,,Aš kaip ir visi (dažnai, mano aplinkos) žmonės“. Šiaip Lietuvos gyventojai nėra linkę
žodžiais reikšti savo socialinio statuso (nors neretai tai daro apranga ar dalyvaudami tam
tikruose viešuosiuose renginiuose). Jeigu kai kuriose šalyse (pvz., JAV) savo socialinio
statuso įvardijimas, parodymas ar net pasididžiavimas (norint, kad tuo didžiuotųsi ir
vaikai, kadangi netiesiogiai perteikiama informacija, kaip toji šeima maitinasi, kokiomis
vertybėmis vadovaujasi ir pan.) žymi ir perteikia daug informacijos apie to žmogaus
bei jo šeimos gyvenimo stilių, tai naujai besiformuojančiose visuomenėse visa tai
neperteikia beveik jokios informacijos ar juo labiau neišreiškia pasididžiavimo.
Vadinasi, šalyje visuotinai nėra susiformavę kalbos ar elgesio stereotipai, vienaprasmiškai
sietini su tam tikros socialinės padėties įgijimu vietos visuomenėje (palyginimui, mūsų
šalyje daugiau informacijos gaunama įvardijant profesiją ar su ja susijusią pareigybę,
pvz., ,,mano tėvas yra profesorius“, nei pasakant ,,esame aukščiau vidurinės klasės“).
Apibūdinant, kas yra šiuolaikinių visuomenių vidurinė klasė, paprastai siekiama
nusakyti jos vietą visuomenės socialinėje stratifikacijoje, dažniausiai tam pasitelkiant
klasikines Erik Olin Wright bei John Goldthorpe suformuotas klasių teorijas bei jų
išskyrimo (ar skaidymo) kriterijus.
Jeigu aiškinimai, kodėl žmogus kuriame nors tyrime priskyrė save vidurinei klasei,
būna gana stereotipiniai, tai bandymas paklausti argumentų tų, kurie nesitapatino su
vidurine klase, atrodo, galėtų pateikti naujų aspektų. Vis dėlto, ir čia viskas panašu
(Balakirieva, 2014, 18 p.): visų pirma minimos mažos pajamos, po to, kad neturi
turtingos ar prabangios nuosavybės ir, galiausiai, kad neužimi vadovaujančių pareigų.
Tad išteklių bei būdų ar priemonių kaip tam tikrų kriterijų įvardijimas ir šiuo atveju yra
reikšmingas. Rečiau pasisakoma, kad giminės ar tėvai nepriklausė vidurinei klasei,
arba kad niekad neturėjo aukštojo išsimokslinimo.

1.1. Ekonominių mokslų atstovų požiūris
Prasidėjus 2008 m. pasaulinei ekonominei krizei žurnalas ,,The Economist“
(2009 m. vasario mėn.) paskelbė, kad beveik pusė visų pasaulio gyventojų dabar
priklauso vidurinei klasei ir kad tai – spartaus besivystančių šalių augimo pasekmė.
Vidurinė klasė tada buvo apibūdinama kaip turinti pakankamai laisvės disponuoti
pajamomis savo nuožiūra, kad galėtų bent trečdalį namų biudžeto skirti pagrindiniams
maisto produktams bei pastogei. Likę finansai leidžia žmonėms įsigyti vartojimo
12
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prekių, rūpintis savo sveikata, užtikrinti mokslus vaikams. Pagal šiuos rodiklius 2007 ir
2008 m. Azijoje buvo kur kas daugiau vidurinės klasės atstovų nei Vakarų šalyse.
Ekonomistus labiausiai domina vidurinės klasės turtinė padėtis (vartojimo
standartai, ekonominės elgsenos ir ekonominės savimonės ypatumai) (Pezzini, 2014).
Pasaulyje augančios gyventojų vidutinės pajamos bei absoliutaus skurdo lygio
mažėjimas reiškia, kad vis didesnė pasaulio gyventojų dalis nebėra nei vargšai, nei
turtingi pagal nusistovėjusius konkrečios šalies standartus, bet pagal pajamų
pasiskirstymą mato save kažkur per vidurį. M. Pezzini duomenimis, 2009 m. pasaulio
vidurinei klasei priklausė 1,8 milijardo žmonių, iš kurių – 664 milijonai Europoje,
525 milijonai Azijoje bei 338 milijonai Šiaurės Amerikoje (skaičiuojant pagal
aukščiausius duomenis). Tyrėjas teigia, kad net Afrikoje, kur vidurinės klasės augimas
nėra labai stiprus, stebimas gana reikšmingas namų ūkių vartojimo didėjimas:
šaldytuvų, televizorių, mobiliųjų telefonų, automobilių bei motociklų skaičiaus
augimas pastaraisiais metais tapo akivaizdus įvairiausiose Afrikos šalyse. Pavyzdžiui,
Ganoje automobilių ir motociklų skaičius padidėjo 81 proc. lyginant su 2006 m.
Kadangi augimas tebesitęsia, ,,pasaulinės vidurinės klasės“ dydis, prognozuojama,
augs nuo 1,8 milijardo 2009 m. iki 3,2 milijardo 2020 m. bei iki 4,9 milijardo 2030 m.
(ten pat). Didžiąją šio augimo dalį lems Azijos šalys, kur vidurinė klasė iki 2030 m.
sudarys 66 proc. pasaulinės vidurinės klasės (1.1 pav.).
1.1 pav. Pasaulinės vidurinės klasės pasiskirstymas 2000–2030 m. (proc.)
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Besiformuojanti ,,pasaulio vidurinė klasė“ yra lemiamas ekonominis bei socialinis
veiksnys dėl savo varomosios galios augimo galimybių, ypač tokiose didelėse
besivystančiose šalyse ar regionuose kaip Kinija, Indija bei Artimieji Rytai ar Šiaurės
Afrika. Pripažįstama, kad vidurinė klasė nėra vien vartojimo ar vidinių šalies poreikių
tenkinimo varomoji jėga. Jos socialinis vaidmuo taip pat yra labai svarbus, siejamas su
šalies demokratijos stiprinimu bei politinio gyvenimo pažanga. Stipri vidurinė klasė
yra išsivysčiusios ir harmoningos visuomenės bruožas. Ji rodo, kad šalyje nėra didelės
atskirties. Stipri vidurinė klasė aktyviai dalyvaudama politiniame gyvenime, remdama
politines programas bei sudarydama rinkėjų junginius ir remdama greitesnį augimą,
tampa stipria ekonominį augimą skatinančia jėga. Nežiūrint to, kad jos pajamos yra
aukštesnės už tarptautiniu ar nacionaliniu lygiu nustatytas skurdo ribas, daugeliu atveju
vidurinė klasė išlieka socialiai pažeidžiama. Iš tiesų, jos profesinė veikla (daugelis dirba
šešėlyje, gaudami atlygį „vokeliuose“, t. y. jų darbas neapmokestinamas mokesčiais ir
nekontroliuojamas), turimo išsimokslinimo lygis (universitetinis išsimokslinimas nėra
vyraujantis) bei vartotojiška elgsena sunkiai atitinka įsivaizdavimą, kad vidurinė klasė
yra šalies ekonominio augimo bei vartojimo varomoji jėga.
Daugiausiai pajamų Lietuvos gyventojai gauna iš samdomo darbo (2016 m. –
10,8 mlrd. eurų) (Savickas, 2017). Lietuvos tyrėjai pažymi, ,,kad labai dideliu
užimtumo nesaugumo rizikos faktoriumi Lietuvoje yra žemi atlyginimai. Dirbdami
žmonės mažai gali sutaupyti, todėl praradus darbą labai nukenčia jų gyvenimo lygis,
kurį tik iš dalies gali kompensuoti socialinės garantijos. Dėl šios priežasties Lietuvoje
mažiau žmonių dirba pagal netipines užimtumo formas (ypač pagal terminuotas sutartis
bei sutrumpintą darbo laiką. 2016 m. pagal terminuotas sutartis dirbo tik 1,9 proc.,
o sutrumpintą darbo laiką dirbo 8,0 proc. visų dirbančiųjų). Kita problema yra
socialinis nesaugumas darbo vietoje. Su šia rizika susiduria didelė dalis dirbančiųjų sau
(ypač žemės ūkyje), sezoniniai darbuotojai ir nelegaliai dirbantieji. 2016 metais
savarankiškai dirbantieji sudarė 155,4 tūkst. žmonių ir nuo 2011 metų jų skaičius
nuolat augo“ (Gruževskis B., Brazienė R., 2017).
Daugelio ekonomistų tyrimai nurodo tiesioginį ryšį tarp pajamų nelygybės ir
vidutines pajamas gaunančių socialinių grupių mažėjimo, tuo pabrėždami būtinybę
matuoti ir fiksuoti nelygybės ribas norint nustatyti. kas vyksta su ,,vidurine klase“.
Kita vertus, kai kas teigia, kad ,,emigracija yra mažos vidurinės klasės pasekmė.
Žmonės išvažiuoja dėl mažų pajamų“ (Savickas, 2017).
Pateikiame duomenis apie nelygybės lygį ir vidurinės klasės dydį atskirose ES
šalyse (1.2 pav.), kurie rodo tikrai stiprų ryšį tarp šių dviejų reiškinių (pajamų
nelygybės ir vidurinės klasės dydžio). Todėl ekonomistus domina ir šių dviejų dydžių
kitimo tendencijos. ,,Galime numatyti, kad nelygybės didėjimas, kurį fiksuoja eilė
tarptautinių organizacijų (OECD, IMF, ILO bei Europos Komisija), iššauks ir
vidurinės klasės eroziją“ (Europe’s disappearing middle class, 2012).
Lietuvos ekonomistai teikia įvairiausių siūlymų, kuriuos nesunkiai būtų galima
susieti su vidurinei klasei priskirtinų žmonių pajamomis bei galimybe užtikrinti, kad jie
nepatirtų skurdo: ,,Vidurinei klasei priskirtini žmonės, kurie nepatiria skurdo“.
Verslininkams baiminantis dėl minimalios algos didinimo, ekonomistai pasiūlė
14
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netikėtų idėjų (Ilkevičiūtė, 2017). Pasak N. Mačiulio (Povilaitytė, 2012), ,,Gyventojų,
uždirbančių daugiau nei 5 tūkst. litų neatskaičius mokesčių, dalis Lietuvoje sudaro
mažiau nei 10 proc. Tad vidurinės klasės sąstingio priežastis aiški: per didelis pajamų
apmokestinimas. Todėl gyventojai tik nedidelę darbo užmokesčio dalį parsineša namo.
Darbo sąnaudų mokestinė našta sudaro 42 proc., kai, pavyzdžiui, tokiose šalyse kaip
Šveicarija ar Airija, ji perpus mažesnė. Dėl šios priežasties slopinamas ir darbo
užmokesčio augimas. Tai struktūrinė problema“ (ten pat).
1.2 pav. Sąryšis tarp nelygybės lygio ir vidurinės klasės dydžio atskirose ES šalyse
2011 m. (R2=0,71)

Šaltinis: EU-SILC.

Vyriausiasis Nordea Bank Lietuva ekonomistas ir ISM Vadybos ir ekonomikos
universiteto vyr. lektorius Žygimantas Mauricas teigia: ,,Vidurinio sluoksnio išvarymas
– būtent tai reikštų „progresinio“ mokesčio tarifo įvedimas darbuotojams,
uždirbantiems virš 1000 eurų (t. y. mokesčių didinimas). Ar žinojote, kad didžiausias
mokesčių progresyvumas Europos Sąjungoje yra mūsų emigrantų pamėgtoje Airijoje?
Tačiau palyginus Airijos ir Lietuvos mokesčių sistemas, į akis krenta keletas dalykų:
1. Airį, uždirbantį €4000, slegia tokia pati mokesčių našta, kaip lietuvį, uždirbantį
€400 (t. y. 30,6 proc.).
2. €1600 uždirbantis darbuotojas Airijoje moka 15,6 proc. (į rankas gauna €1350),
o Lietuvoje – 39,3 proc. (į rankas gauna – €970). Lietuvis vien dėl mokesčių
skirtumų gauna €380 eurų mažiau!!! (priminsiu, kad Airijoje minimalus darbo
užmokestis siekia €1550).
3. Nors Airijoje yra progresiniai mokesčiai, airį pradeda slėgti didesnė mokesčių
našta nei lietuvį tik tada, kai mėnesinis darbo užmokestis viršija €6300.
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Išvada: Airijos sistema orientuota daugiau apmokestinti turtingesnius gyventojus,
o Lietuvos – vidurinįjį sluoksnį. Tad jei kalbėtume apie mokesčių progresyvumą, tai tik
apie mokesčių mažai uždirbantiems mažinimą (t. y. NPD didinimą), o ne mokesčių
daugiau uždirbantiems didinimą (bent jau ne nuo €1000, kas yra mažiau nei minimalus
atlyginimas daugumoje Vakarų Europos valstybių).“
1.3 pav. Apmokestinimo skirtumai Lietuvoje ir Airijoje

Šaltinis: Žygimantas Mauricas (https://www.facebook.com/zygimantas.mauricas/posts/10153977341517371).

Kaip jau minėjome, vienas iš priskyrimo vidurinei klasei kriterijų yra pajamų dydis.
Tai, galima sakyti, ekonomistų požiūris. Vieniems atrodo, kad vidurinei klasei reikėtų
priskirti žmones, kurie gauna 2–2,5 tūkst. Lt per mėnesį, kitiems – net 7–8 tūkst. Lt
gaunančiuosius. Treti primena, kad svarbu nepamiršti ir konkrečios vietovės: Vilniuje,
norint atitikti vidurinės klasės standartą, reikia turėti daugiau pajamų nei mažesniuose
miesteliuose. Vis dėlto apibendrinant galima būtų pasakyti, kad vidurinė klasė – tai
žmonės, gaunantys tokio dydžio pajamas, kurios leidžia nesukti galvos, kaip patenkinti
pagrindinius poreikius, ir dar atlieka pramogoms, kelionėms į užsienį, santaupoms
ir pan. „Manyčiau, tai yra žmonės, kurie turi arba nuolatinį darbą, arba savo verslą,
teikiančius reguliarias pajamas, ir kurie nepriklauso nuo valstybės malonės – jiems
nereikia nei pašalpų, nei paramos kita forma. Jų pajamų standartas turi būti toks, kad
gyventų oriai ir negalvotų, kaip sutaupyti duonai kasdieninei“, – teigia finansų
analitikas Gitanas Nausėda.
Panašiai teigia ir LSTC ekonomistų atstovas Boguslavas Gruževskis „Vidurinė
klasė koncentruojasi maždaug ties vidutinėmis pajamomis, tačiau svarbu ne tiek
vidutinės pajamos, kiek jų pakankamumas. Tai pajamos, kurios užtikrina tinkamą
gyvenimo lygį, atitinkamą vartojimą, tam tikrą atostogų, laisvalaikio leidimo standartą.
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Tai yra pagrindinis vidurinės klasės bruožas“ (http://www.lrt.lt/naujienos/ekonomika/
4/6694/vidurinioji_klase_estijoje_ir_lenkijoje_stipri_lietuvoje_menka).
Kita tendencija, neabejotinai paveiksiančia vidurinės klasės eroziją, gali
tapti ,,nesaugus užimtumas“ – „terminas jau keletą dešimtmečių plačiai vartojamas
sociologinėje, ekonominėje, politikos mokslų literatūroje, tačiau pastaruoju metu šio
termino vartojimas itin išpopuliarėjo. Pirmiausiai tai sąlygota pokyčių darbo rinkose.
Pažymėtina, kad iš esmės pasikeitė užimtumo sąlygos. Čia turimas omenyje globalus
lanksčių užimtumo formų gausėjimas ir vis didėjantis siekis kaip įmanoma labiau
lankstinti užimtumo sąlygas. Kitas svarbus nesaugaus užimtumo aspektas,
tai atsiradimas daugybės naujų užimtumo formų, kurios pasižymi bendru darbuotojų
užimtumo ir darbo sąlygų pablogėjimu“ (Gruževskis B., Brazienė R., 2017). Autoriai
pateikia nesaugaus užimtumo sampratos dedamąsias dalis (1.1 lentelė).
1.1 lentelė. Nesaugaus užimtumo formos
Nesaugaus užimtumo formos
Darbo sutarties pobūdis:
Nesaugios darbo sąlygos
 Ribota
darbo
sutarties
trukmė  Menkas atlyginimas
(terminuota darbo sutartis, trumpalaikė  Menka apsauga nuo nedarbo
darbo sutartis, sezoninis darbas ir t. t.)
 Nepakankama socialinė apsauga ir išmokos
 Užimtumo santykių pobūdis
lyginant su standartiniu visos darbo dienos
užimtumu
 Nepakankama darbuotojų socialinių teisių
apsauga
Šaltinis: Gruževskis B., Brazienė R. (2017). Nesaugus užimtumas ir jo pokyčių tendencijos // Darbo rinkos
pokyčiai: problemos ir galimybės. Lietuvos socialinė raida Nr. 6. – Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų
centras, 2017, 173 p.

,,Klastingiausia žinia ta, kad ekonomika Lietuvoje auga, o pajamų nelygybė toliau
gilėja“, – teigė Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas (Vasiliauskas,
2017). Jis pastebėjo, 2012 metais 20 proc. pačių turtingiausių ir 20 proc. pačių
skurdžiausių žmonių pajamų lygis skyrėsi penkis kartus, o 2016 m. tas skirtumas jau
buvo septyni kartai. Atotrūkis didėja, o išorės stebėtojai Lietuvą lygina ne su Šiaurės
šalimis, net ne su Rytų Europa, o su gerokai silpniau ekonomiškai išsivysčiusiomis
valstybėmis. Autorius pažymi, kad ,,mažos pajamos įsuka uždarą ratą, t. y. jos riboja
žmonių galimybes pirkti net būtiniausias prekes ir paslaugas“ (ten pat). ,,Tai nėra vien
tik Lietuvos fenomenas. Jei pažiūrėtume, kokia yra turtinė nelygybė, bendra
ekonominė nelygybė pasaulyje, tai vos 1 proc. turtingųjų turi sukaupęs virš 50 proc.
viso pasaulio turto“ (Šapoka, 2017).
,,Danske Bank” ekonomisto Roko Grajausko tuo pačiu metu išsakytais
duomenimis, vidutinių pajamų grupei Lietuvoje priskirti galima 36 proc. visų namų
ūkių, t. y. 458 tūkst.; žemesnių pajamų – 488 tūkst. (38 proc.) visų namų ūkių, o skurdo
grupėje gyvena 243 tūkst. (19 proc.) visų namų ūkių. Aukštesnių pajamų grupei tenka
likę 86 tūkst., kurie Lietuvoje sudaro 7 proc. namų ūkių (Savickas, 2017). Ekonomistas
pažymėjo, kad Lietuvoje vidurinė klasė – viena mažiausių Europoje, sudaro 36 proc. ir
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lenkia tik dvi valstybes, Rumuniją ir Bulgariją (ten pat). Europoje didžiausios vidurinės
klasės – Skandinavijos šalyse, kurios yra ne tik turtingos, bet ir pajamos jose
pasiskirsčiusios tolygiai.
1.4 pav. Klasių pasiskirstymas pagal namų ūkio pajamas atskirose ES šalyse 2011 m.
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Šaltinis: EU-SILC.

Amerikiečių analitikas Tyler Durden po kasmetinio B. Obamos pranešimo 2015 m.
savo apžvalgoje pateikė 27 faktus apie JAV vidurinės klasės nuopuolį per 6-erius
Obamos prezidentavimo metus.18 Paminėsime keletą:
 sumažėjo vidurinės klasės pajamos;
 2008 m. 53 proc. visų amerikiečių laikė save vidurinės klasės atstovais, 2014 m.
tokių buvo tik 44 proc.;
 2008 m. 25 proc. visų amerikiečių 18–29 metų amžiaus grupėje priskyrė save
prie žemesniosios klasės, tačiau 2014 m. tokių buvo 49 proc.
18

http://www.zerohedge.com/news/2015-01-19/27-facts-show-how-middle-class-has-fared-under-6-years-barack-obama.
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Remiantis vieno iš paskutinių tyrimų duomenimis, net 62 proc. amerikiečių
gyvena nuo „algos iki algos“ (paycheck-to-paycheck), t. y. visos pajamos yra skirtos
tik vartojimui:
„New York Times“ teigimu, „standartinio amerikietiško namų ūkio“ vertė per
paskutinįjį dešimtmetį sumažėjo 36 proc.
Nors 1.4 pav. pateikiami bendri Lietuvos duomenys, gyventojų pajamų
diferenciacija pagal šalies regionus ir miestus būtų dar didesnė: minima, kad tik didžiųjų
miestų gyventojų perkamoji galia ir pajamos leidžia jaustis stipriais vidurinės klasės
atstovais, bet visos Lietuvos mastu rastume tokių miestelių ir regionų, kur vidurinės
klasės atstovų rasti būtų sunku, nes jų pajamos būna mažesnės nei vidutinės. Lietuvos
metropolinių regionų gyventojų sociodemografinė struktūra ir jos kaita XXI a. pradžioje
bei kintanti Lietuvos metropolinių regionų erdvinė struktūra, auganti gyventojų
segregacija, kaip ateities socialinio vystymosi problemų veiksnys, siekiant nustatyti
naujai susiformavusių kompleksinių erdvinių darinių – miestų regionų, apimančių tiek
tankiai užstatytus miestų branduolius, tiek išdrykusius priemiesčius, – erdvinę struktūrą
bei jų gyventojų erdvinę segregaciją įvairiais sociodemografiniais pjūviais nagrinėjama
visuomenės geografų darbuose.19
,,Apmokamas darbas paprastai vertinamas kaip pagrindinė priemonė kovojant prieš
skurdą. Atitinkamai, nedarbo mažinimas yra laikomas viena svarbiausių skurdo
mažinimo priemonių. Visgi, kaip rodo praktika, užimtumas ne visada apsaugo namų
ūkius nuo skurdo. Eurostat skelbiamo Gyventojų pajamų ir gyvenimo sąlygų (PGS)
tyrimo duomenimis, 2015 m. tarp ES-28 šalių apytiksliai 9,5 proc. samdomą darbą
dirbančių asmenų priskirti skurstančių dirbančiųjų kategorijai, kadangi jų pajamos
nesiekė 60 proc. nacionalinės medianos“ (Miežienė, Krutulienė, 2017, p. 193).
2017 m. gegužės mėnesį Lietuvos Respublikos Premjeras Saulius Skvernelis
pristatydamas būsimuosius mokesčių sistemos pokyčius teigė, kad „mūsų mokesčių
sistema yra pakankamai progresyvi. Tas progresyvumas yra, bet mes tikrai svarstome
įvairiausius modelius, variantus (...). Esminis dalykas, kad mes turime turėti stiprią
vidurinę klasę ir bet kokios intervencijos, kalbant apie mokestinę aplinką, tikrai
neturėtų kenkti šitai mūsų visuomenės grupei.“20
2017 m. liepos mėn. LR Finansų ministras Vilius Šapoka teigė, kad daug dirbantys
neišlipa iš skurdo, o turtingieji neretai turtus sukaupia nelegaliai (Šapoka, 2017).
,,Europoje dirbančiųjų skurdo problema imta tyrinėti kur kas vėliau nei JAV.
Ši problematika dažniau pradėta eskaluoti 1997 m., patvirtinus Europos užimtumo
strategiją. Dėmesys dirbančiųjų skurdui dar labiau padidėjo 2000 m., ES šalims narėms
pasirašius Lisabonos strategijos dokumentą. Tuo metu pasirodė ir pirmosios studijos,
nagrinėjančios žemo darbo užmokesčio ir dirbančiųjų skurdo problemas ES šalyse.
Itin didelį postūmį dirbančiųjų skurdo problemos tyrimui davė 2003 m. įgyvendintas
projektas „ES pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimas“ (angl. – The European Union
19

Žr. Burneika D., Ubarevičienė R., Valatka V., Baranauskaitė A., Pociūtė-Sereikienė G., Daugirdas V., Krupickaitė D.
(2017). Lietuvos metropoliniai regionai: gyventojų erdvinė diferenciacija XXI a. pradžioje (kolektyvinė monografija).
Vilnius: LSTC. 152 p.).
20
http://www.delfi.lt/verslas/verslas/uzdarame-vyriausybes-pasitarime-mokesciu-pertvarka.d?id=74776250.
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Statistics on Income and Living Conditions, EU-SILC), kuris laikui bėgant tapo
pagrindine priemone, skirta rinkti palyginamus daugiamačius mikroduomenis apie
gyventojų pajamas, skurdą, socialinę atskirtį ir gyvenimo sąlygas ES šalyse
(Spannagel, 2013). Gyventojų pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimas nuo 2005 m. yra
atliekamas ir Lietuvoje“ (Miežienė, Krutulienė, 2017, p. 195).
Atsakydamas į parlamentarų klausimą, kaip planuojama mokesčių reforma palies
ne tik skurdžiausius, bet ir vidutiniokus, ministras V. Šapoka tuo pačiu paaiškino, kas,
jo supratimu, yra vidurinė klasė, ką mes galime priskirti vidurinei klasei Lietuvoje:
„Ekonominėje teorijoje vidurinę klasę bandoma apibrėžti pagal įvairius kriterijus,
pavyzdžiui, pagal galimybę patenkinti ne tik būtinuosius poreikius arba gaunamų pajamų
palyginimą su kitomis pajamomis. Jeigu vadovautumėmės vidurinės klasės apibrėžimo
principu, kuris apima mediana paremtus skaičiavimus <...>, taip pat pritaikius
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) naudojamus rodiklius
<...>, t. y. vidurine klase laikant į intervalą nuo 0,75 iki 2 pajamų medianos patenkančius
asmenis, taip pat remiantis „Sodros“ duomenimis apie apdraustųjų pasiskirstymą pagal
pajamas, galime daryti prielaidą, kad šiuo metu vidurinę klasę sudarytų asmenys, kurių
atlyginimas prieš mokesčius yra nuo 450 Eur iki 1200 Eur per mėnesį.“21
,,Danske Bank“ ekonomistas R. Grajauskas tuo pačiu metu aiškino, ,,jog apatinė
vidurinės klasės (Lietuvoje) pajamų riba – 800 eurų – nustatyta atsižvelgiant į tai, kad ji
turėtų leisti žmogui patenkinti bazinius poreikius“ (Savickas, 2017). ,,Pirmiausia, kad jis
galėtų sveikai maitintis. Turbūt už 800 eurų būtų sunku po restoranus vaikščioti, bet bent
namuose gaminant, turėtų užtekti. Taip pat žmogus turėtų galėti įsigyti 5–7 metų senumo
automobilį, galėtų bent vieną kartą per metus savaitei išvykti atostogų“ (ten pat).
Vadinasi, LR Finansų ministro Viliaus Šapokos teigimu, lietuvis, gaunantis nuo
13 eurų per dieną, yra priskiriamas vidurinei klasei. Panagrinėjus „Sodros“ duomenis
apie apdraustųjų pasiskirstymą pagal pajamas išeitų, kad Lietuvoje vidurinės klasės
atstovai uždirba maždaug nuo 383 Eur iki 912 Eur per mėnesį „į rankas“. „Sodros“
duomenimis, tarp visų šalies darbuotojų yra 610 tūkst. asmenų (t. y. 56 proc. visų
apdraustųjų), per mėnesį uždirbančių nuo 450 Eur iki 1200 Eur neatskaičius
mokesčių.22 Tačiau priskyrimo tam tikrai klasei kriterijus yra ne vien gaunamas
oficialus darbo užmokestis, bet visos gaunamos pajamos. Vėliau ministras stengiasi
savo nuomonę pagrįsti ir ekonomikos teorija. „Pradėkime nuo to, jog ekonomikos
teorijoje nėra vieno vidurinės klasės apibrėžimo. Vienos teorijos ją sieja su galimybe
sočiai pavalgyti, atostogauti kartą per metus ir pan., kitos dar prideda galimybę nueiti į
teatrą, nusipirkti knygų, skirti pinigų laisvalaikio pramogoms ir t. t. Noriu pabrėžti, kad
yra dar daug dedamųjų dalių: šeimos padėtis, profesija, sukauptas turtas ir pajamos,
paskolos, perkamoji galia, pagal kurias žmogų būtų galima priskirti vidurinei klasei ar
kitam visuomenės sluoksniui. Akivaizdu, kad ta pati suma žmogui, gyvenančiam
vienam, be skolų ir paskolų, kitų įsipareigojimų, reikš vienokią gyvenimo kokybę,
o kitam – auginančiam 3 vaikus, slaugančiam tėvus, mokančiam paskolą už būstą, –
21
22

http://verslas.delfi.lt/archive/article.php?id=75336361.
Ten pat.
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visai kitokią. Todėl vieno skaičiaus įvardijimas nėra nei tikslingas, nei objektyvus.“23
Vėliau ministras akcentuoja, kad mokesčių sistemos pakeitimais vidurinei klasei jokių
papildomų mokesčių pridėti neplanuojama.

1.2. Politikos mokslų požiūris
Šioje studijoje dėmesys skiriamas ne tiek vidurinės klasės dalyvavimui politikoje,
valstybės valdyme ar pilietinėje visuomenėje, kiek siekiui suprasti, kodėl vidurinė klasė
galėtų ar turėtų tapti kokių nors (ar visų?) politinių partijų interesų bei dėmesio objektu.
Abejojame, ar dabartinėje Lietuvoje būtų galima analizuoti tik įsivaizduojamus,
potencialius vidurinės klasės politikos tipus ar realią politiką. Sunku paaiškinti
realios vidurinės klasės politikos įvairovę, tiek partijų, tiek judėjimų veikloje jau vien
todėl, kad vidurinės klasės ribų apibrėžimas yra probleminis, nenusistovėjęs.
Tačiau politinių pažiūrų analizė reikalinga, nes anksčiau ar vėliau vyriausybėms teks
susidurti su konkuruojančiomis pačios vidurinės klasės interesų grupėmis,
turinčiomis įvairius santykius su valstybe, ir derinti jų lūkesčius. Išsivysčiusiose
šalyse tikima, kad maža vidurinė klasė lemia ir rinkimų rezultatus, nes prisideda prie
nusivylimo ir protesto nuotaikų.
Viduriniajai klasei ,,daugelis autorių (pradedant jei ne nuo Aristotelio, tai nuo
Alexis de Tocqueville’io) priskiria istorinę misiją būti stabilios (konsoliduotos)
liberalios demokratijos socialiniu pagrindu“ (Morkevičius, Norkus, 2012, p. 129).
Vidurinės klasės Lietuvoje formavimasis yra problemiškas. Iš tiesų, mūsų šalyje, kaip
ir kitose posocialistinėse valstybėse, tai pirmiausia politinis klausimas. Vidurinė klasė
matoma kaip buferinė atsvara socialiniams neramumams. Apie tai (tik, žinoma, ne
klasių terminais) šnekėjo dar Aristotelis savo garsiojoje „Politikoje“. Vidurinės klasės
atstovai, turėdami pakankamą ekonominį, kultūrinį bei organizacinį kapitalą, būna
suinteresuoti gyventi ramų pilietinį gyvenimą, o ne kurstyti radikalizmą.
Be to, kaip pastebi ne vienas teoretikas, vidurinės klasės atstovai yra svarbiausi
inovatoriai technologijų plėtroje ir intelektualinėje kūryboje. Vidurinė klasė dar nuo
senovės Graikijos ir Romos laikų yra tapusi ne tik ekonomine, bet ir politine sąvoka.
Dar Antikos laikais įsitikinta, kad savo gyvenimu patenkintas vidurinis sluoksnis yra
demokratijos ir valstybės stabilumo garantas. Todėl tiriant vidurinę klasę politikos
mokslų aspektu siekiama atskleisti, kiek šalis juda demokratinės visuomenės link, nes
vidurinė klasė labiausiai atstovauja socialinės struktūros daugumą, kuri kuria bei
dalijasi demokratijos vertybėmis ar yra rinkos ekonomikos garantas. Atsakant į
klausimą ,,kaip apibrėžti vidurinę klasę politiniais terminais?“, dažniausiai pabrėžiama,
kad vidurinė klasė yra demokratinės politinės organizacijos pagrindas. Taip lyg ir
pasakoma, kad visuomenės aukščiausioji klasė linksta prie autoritarizmo arba
vadovaujasi oligarchinėmis nuostatomis, o žemiausioji klasė – linksta ochlokratijos
(prastuomenės (minios) valdžios) link. Todėl vidurinė klasė labiausiai siejama su
žmogaus gyvenimo būdu, kurio atributu įvardijamas santykis tarp laiko ir galimybių
23
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pinigams išleisti, pasitenkinimas turimomis pajamomis, laisvės ar nepriklausomybės
pojūtis ir pan. Šiuo požiūriu didelio skirtumo tarp išsivysčiusių Vakarų ir besivystančių
šalių, kuriose rinkos demokratija dar tik plėtojasi, nėra.
2015 m. Lietuvos politikas, buvęs LR Vyriausybės ministras pirmininkas
A. Kubilius pabandė apibrėžti Tėvynės sąjungos – Lietuvos konservatorių partijos
požiūrį į vidurinę visuomenės klasę. Jis teigia, kad „europietiškos gerovės negali
sukurti neturėdamas europietiškos valstybės ir jos institucijų, bet ir tokių europietiškų
institucijų valstybėje negali turėti, jeigu neturi europietiškos gerovės. Vienas nuo kito
absoliučiai tampriai priklauso. Su tuo yra susijęs visiems gerai žinomas „vidurinės
klasės“ fenomenas: gausi vidurinė klasė yra visuomenės pažiūrų stabilumo, o tuo pačiu
ir demokratijos atsparumo populizmui ir radikalizmui pagrindas, leidžiantis valstybės
institucijoms bręsti, išvengiant kataklizmų ir radikalaus išbalansavimo. Kita vertus,
vidurinė klasė europietiškoje valstybėje stiprėja ir plečiasi tik tada, kai valstybė sudaro
tinkamas sąlygas europietiškos gerovės plėtrai. Vidurinė klasė yra tokios gerovės
vaisius ir priežastis bei garantas tuo pačiu metu: ji auga tada, kai valstybės institucijos
tam sudaro sąlygas, o augdama ji stiprina valstybę ir jos institucijas, kurios ir
garantuoja tokios gerovės sąlygas.“24 Politikas pažymi, kad norint vystyti, plėtoti
Lietuvos vidurinę klasę, pirmiausia reikia išsiaiškinti ir suvokti, kas yra ta vidurinė
klasė ir ko reikia, kad ją plėtotume. „Yra įvairių vidurinės klasės apibrėžimų, bet jie
visi pabrėžia, kad tai ta klasė, kuri yra per vidurį – pagal pajamas, pagal gyvenimo
stilių, pagal galimybes rūpintis savo šeima. Vidurinė klasė nėra nei labai turtinga, nei
labai skurdi.“25 A. Kubiliaus nuomone, aiškiausias yra James E. McWhinenney
pateikiamas vidurinės klasės apibrėžimas, „kur jis pateikia 6 vidurinės klasės atstovo
„materialias“ charakteristikas: nuosavas būstas; nuosavas automobilis; geras
išsilavinimas vaikams; padorios šeimos atostogos; tinkamas pensijų draudimas;
ir tinkamas sveikatos draudimas.“26 Plėtojant vidurinę klasę Lietuvoje reikia remtis
krikščioniškos konservatyvios politikos filosofo M. Novak ir jo kolegų suformuotomis
kelio iš skurdo į vidurinę klasę kryptimis – „1) reikia dirbti ir nebijoti sunkaus darbo;
2) atėjus laikui reikia kurti šeimą ir auginti vaikus; 3) ir pačiam, ir vaikams reikia siekti
išsilavinimo, kuris leistų tinkamai dirbti. Darbas, šeima, mokykla yra vidurinės klasės
plėtros aksioma, kurioje visos sudedamosios yra vienodai svarbios. Darbas kuria
pajamas, šeima garantuoja moralinį ir socialinį stabilumą, išsilavinimas sudaro
galimybes ir dirbti, ir rūpintis šeima, ir pilietiškai sąmoningai rūpintis savo šalimi.“27
Tad A. Kubiliaus siūlymas vidurinės klasės plėtros strategijai būtų, „darbas, šeima,
mokykla. Tai turėtų būti svarbiausias valstybės rūpestis, kai kalbame apie europietiškos
gerovės ir vidurinės klasės plėtrą Lietuvoje. Turime sąžiningai pasakyti patys sau, kad
iki šiol tokia gerovės plėtra vyko daugiau savaime nei įgyvendinant kokią nors aiškiau
apibrėžtą valstybės politiką.“28
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To pagrindu politikas formuoja TSLK misiją – „Lietuvai reikia „vidurinės klasės“
revoliucijos – reikia radikalios kaitos valstybės politikoje, rūpinantis vidurinės klasės
plėtra, nes tai yra sąlyga tolesnei normaliai valstybes ir jos institucijų raidai ir plėtrai bei
normaliai gerovei atsirasti visoje Lietuvoje. Tai nauja konservatorių misija – konservatyvi
„vidurinės klasės“ atstatymo revoliucija. Tai Lietuvos konservatyvios modernizacijos alfa
ir omega. Tai Lietuvos išlikimo šiais neramiais laikais kertinis raktas.“29
Galima sutikti pasisakymų, kad ,,vidurinės klasės” terminas yra labiau politinis ar
žurnalistinis nei sociologinis, nors ir naudingas socialiniams mokslams. Manoma, kad
būtent politikos atstovus turėtų labiausiai dominti, kaip gyvena ar jaučiasi vidurinės
klasės atstovai, jų pasitenkinimas, politinių veikėjų reitingai. Stereotipine tapo
prielaida, kad geresnis finansinės ar materialinės padėties vertinimas a priori reiškia
didesnę paramą vyriausybei (kokia ji bebūtų), didesnę paramą rinkos ekonomikai bei
demokratijos normoms ir vertybėms, visa tai siejant būtent su vidurine klase. 2015 m.
JAV prezidentas Barackas Obama, skaitydamas metinį pranešimą, išreiškė didelį
susirūpinimą dėl JAV susiklosčiusios situacijos, būtent dėl ekonominės krizės poveikio
amerikiečių vidurinei klasei. Vidutinės amerikiečių pajamos atsižvelgiant į infliaciją
buvo daug mažesnės nei 1989 m. bei nuolat didėjo atotrūkis tarp turtingiausiųjų ir
vargingiausių. „Vidurinė klasė vis dar plūduriuoja vietoje, o tie, kurie svajoja į ją
patekti, daro viską, kad nenuskęstų“30 – taip politikas apibūdino susiklosčiusią
situaciją. Kaip būtiniausias poveikio priemones siekiant „vidurinės klasės ekonomikos“
augimo, visų pirma, B. Obama nurodė ,,pagalbą dirbančiųjų šeimoms jaustis saugiai
nuolatinių pokyčių pasaulyje. Tai reiškia paramą vaikų auginimui, išsimokslinimui,
sveikatos priežiūrai, būstui, pensijai – mano biudžetas bus skirtas kiekvienam iš šių
klausimų, mažinant dirbančių šeimų mokesčius ir kasmet jiems grąžinant tūkstančius
dolerių iš biudžeto.“31 Paprastai, žmonės, esantys geresnėje finansinėje situacijoje,
pasižymi atviru ar platesniu galvojimu (mąstysena), turi aukštesnį išsimokslinimo lygį
bei reiškiasi šių abiejų veiksnių sąveika (Balakirieva, 2014, 19 p.). Būtent vidurinei
klasei yra aktualu, kad šalies politinė situacija būtų taiki, be etninių konfliktų.

1.3. Sociologinis požiūris / teorijos
Šalys, mėginančios naujai apsibrėžti, kas yra vidurinė klasė, visų pirma susiduria su jos
išskyrimo kriterijais. Todėl galiausiai net keliamas klausimas, ar vidurinė klasė iš tiesų
egzistuoja, ar tai tėra teorinis konstruktas arba įsivaizduojama bendruomenė. Stabiliomis
ar bent kiek susiformavusiomis socialinėmis bendrijomis laikomos tos, kurias tam tikra
prasme galima statistiškai apibrėžti. Tai reikalauja konkretaus požiūrio, kurie asmenys
laikytini vidurine klase ar jos atstovais: ar pagal tam tikrą pajamų lygį, turintys namą,
automobilį ir pan.? O gal pakanka subjektyvaus tapatinimosi šių kriterijų rėmuose?
Vidurinės klasės kaip tam tikros socialinės bendruomenės egzistavimas
(ar formavimas), be abejonės, reikalauja jau senų, nusistovėjusių ir aiškių vidurinės klasės
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skyrimo kriterijų bei jų atpažinimo viešojoje nuomonėje. Manome, kad Lietuvoje tai
galėtų būti tolimesnių tyrimų objektu.
Vidurinės klasės reprodukcija pasižymi ryškiu pajamų lygio skirtumu (1,5–2 kartus
didesnis) palyginti su kitais dirbančiais už atlyginimą, išsimokslinimo lygio ir motyvacijos
skirtumu bei bedarbystės patirtimi ir pasekmėmis. Todėl nusistovėjusiais ar greičiau
klasikiniais vidurinės klasės skyrimo kriterijais sociologinėse teorijose yra laikomi:
 išsimokslinimo lygis ne mažesnis nei aukštesnysis;
 pajamos didesnės nei vidutinės (glaudžiai siejasi su ekonominiu požiūriu į
vidurinę klasę);
 vadovaujančios pareigos;
 autonomija darbe, būtina savo darbo organizavimui ir atlikimo savarankiškumui.
Autonomijos darbe tipai yra nustatomi pagal darbo turinį, o ne pagal profesijos
pavadinimą ar pareigų įvardinimą, taigi jų nustatymui pasitelkiamas ir kokybinis metodas.
Vidurinės klasės matavimo kriterijai: objektyvumo ir subjektyvumo
(arba tapatinimosi) problema
Nemaža dalis tyrėjų sutinka, kad egzistuoja ir tapatinimosi su vidurine klase problema,
tad svarbus ir šio tapatinimosi kriterijų (self-identification criteria) išskyrimas
ar pagrindimas. Šiuo atveju, tyrėjai linkę skirti ne tik finansinės ar turtinės padėties
kriterijus, o plečia juos iki gyvenimo būdo ar gyvenimo stiliaus charakteristikų,
neapsiribodami vien atostogų praleidimu, bet apimdami ir verslumo aktyvumą bei
vertybes ar požiūrius.
Ukrainiečių tyrime (Paniotto, 2014, p. 9–12) buvo skiriami šie tapatinimosi su
vidurine klase kriterijai:
 respondentai kalba apie save kaip apie vidurinės klasės atstovus;
 deklaruoja, kad jų pragyvenimo lygis yra pakankamas ar aukštesnis (above the
indicator of „overall, it is enough for a living“);
 mini ar apibūdina turimo išsimokslinimo lygį kaip aukštesnį nei profesinis
ar vidurinis;
 išreiškia interesų bendrumą su vidurinės klasės atstovais;
 mini, kad jų artimiausioje socialinėje aplinkoje vyrauja vidurinės klasės atstovai.
Kai kurie tyrėjai (Paniotto, 2014, p. 10) pasisako, kad tarp objektyvumo ir
subjektyvumo nėra jokios dichotomijos, nes visi ,,subjektyvūs“ kriterijai nėra išimtinai
subjektyvūs. Lygiai kaip negalime teigti, kad visi statistikos departamentų pateikiami
duomenys yra grynai objektyvūs. Statistiniai duomenys priklauso nuo jų gavimo
ar surinkimo metodo. Todėl greta objektyvių bei subjektyvių duomenų, mokslininkas
įveda ,,subjektyvių faktų“ terminą. Neretai tai tampa tyrėjų apsisprendimu, kuriems
duomenims – statistiniams ar konkrečių sociologinių tyrimų – jie teikia pirmenybę.
Būtent pastarųjų duomenis V. Paniotto linkęs traktuoti kaip subjektyvius faktus,
o ne vien kaip grynai subjektyvius duomenis.
Pripažįstamas ir grynai subjektyvių rodiklių egzistavimas: pavyzdžiui, pasitenkinimas gyvenimo lygiu. Subjektyvius rodiklius sunkiau apibendrinti, bet tai nemažina jų
reikšmingumo. Vadovaujantis šiuo požiūriu, vidurinės klasės konstruktas traktuojamas
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kaip specifinė socialinės stratifikacijos kategorija, besisiejanti su statistiniu požiūriu,
matematiškai išreiškiamu Hauso kreive (Gaussian curve), išreiškiančia vadinamąjį
normalųjį pasiskirstymą, kai didžioji gyventojų dalis priklauso vidurinei klasei, kas
vėlgi siejasi su visuomenės stabilumu.
Ne tik kiekybinius, bet ir kokybinius duomenis renka sociologai. O kokybinių metodų
naudojimas pareikalauja atrinkti bei pagrįsti kokybinius kriterijus. Kalbama ne tik apie
ekspertų interviu, bet ir apie kokybinių interviu atlikimą su tais, kurie tapatinasi su
vidurine klase, siekiant išsiaiškinti jų suvokiamus kriterijus. Nenuostabu, kad tais atvejais
kartais prabylama apie ,,absoliučios“ bei ,,santykinės“ vidurinės klasės išskyrimą.
Derinant objektyvius ir tapatinimosi su vidurine klase kriterijus, galima tokia
kriterijų kompozicija (gal net neturint apibrėžto teorinio požiūrio, nes niekada
negalima teigti, kad tyrėjo ir informanto supratimas ar nuomonės sutampa):
 tapatinimosi su vidurine klase pastovumas;
 atitinkamas išsimokslinimo lygis (aukštesnis nei vidurinis ir/arba profesinis);
 santykinai aukštesnis gerovės lygis.
Tarp sociologų jau beveik įsitvirtino sutarimas, kad netikslu naudoti vien tokius
kriterijus kaip pajamos ar socialinė gerovė, jeigu nėra patikslinama dėl pajamų šaltinių,
pajamų ir išlaidų santykio, kokia socialinė situacija sąlygoja vienokią ar kitokią
pajamų-išlaidų struktūrą. Į tai neatsižvelgus, vidurinės klasės aprašymas gali būti
klaidingas, ypač šalyse su besiformuojančia rinka.
Vidurinės klasės Lietuvoje paieškai buvo pasitelktos Vakarų sociologų klasių
analizės teorijos, kaip klasės išskyrimo kriterijų šaltiniai. Hipotezė, kad vidurinės
klasės dydis ir vaizdas priklauso nuo pasirinktų kriterijų ir jų griežtumo, grindžiama
empirinių duomenų analize akcentuojant skirtingus kriterijus kaip svarbiausius klasės
požymius. Iš tiesų, skirtingų teorijų taikymas tiems patiems Lietuvos empirinio tyrimo
duomenims produkuoja skirtingus rezultatus. Teorinė vidurinės klasės analizė neturėtų
apsiriboti tik klasikinių teorijų adaptacija, nes tai ne visiškai paaiškina unikalią
Lietuvos visuomenės situaciją (kaip ir kitų Rytų Europos valstybių atveju).
Šios teorijos yra vertingos kaip Lietuvos vidurinės klasės paieškos kriterijų šaltiniai,
bet ne galutiniai ir tikrai ne vieninteliai. Verta pažvelgti ir į realią, o ne metodologiniais
principais sukonstruotą situaciją, kokie pokyčiai visuomenėje vyksta, kaip žmonės
veikia ir kaip dėl jų veiklos kuriasi naujos struktūros, kurių įprastos teorijos net
nepastebi ar interpretuoja kitaip – tada indukciniu būdu galima daryti teorinius
apibendrinimus. Todėl į Lietuvos visuomenę žvelgiama būtent šiuo požiūriu ir daroma
vidurinės klasės raiškos analizė. Vidurinė klasė matoma kaip besiformuojanti, t. y. tos
kategorijos, kurios paprastai priskiriamos vidurinei klasei, kintančios visuomenės
struktūroje dar nepateikia aiškaus vaizdo.
Goldthorpe klasifikacijos schema šiandieniniame kontekste yra bene ryškiausia
socialinės klasės konceptualizacija ir operacionalizacija. „To priežastys:
 pateiktas patikimas intelektualinis schemos sudarymo pagrindas;
 parodytas klasių kategorijos naudingumas siekiant suprasti politines pažiūras
bei elgesį;
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 parodžius klasinės struktūros reikšmingiausius bruožus pagal naują schemą,
pakeistas susiklostęs tyrinėtojų požiūris į socialinės stratifikacijos ir pavienių
svarbių sociologinių kintamųjų ryšius;
 pirmą kartą pabrėžta, kad mobilumas yra daugiaplanis (multi-dimensional)
procesas, priklausantis ne tiek nuo socialinių klasių hierarchijos, kiek nuo rinkos
ir skirtumų tarp ūkio sričių;
 demonstruodami kaip mobilumo procesai skiriasi įvairiose šalyse, mokslininkai
priėjo prie išvados, kad socialinį mobilumą veikia šalies socialinė politika
(public policy). Tačiau kiekvienos konkrečios šalies situacija šiuo atžvilgiu
pasirodė esanti tiek skirtinga, kad ją apibendrinti tapo neįmanoma.
Visas savo išvadas Eriksonas ir Goldthorpe grindė ryšiais tarp socialinės kilmės ir
„socialinių perėjimų tikslo“ (destinations), apibendrintai išreikštais tarpgeneracinių
(perėjimų tarp skirtingų kartų) klasinių mobilumų lentelėse. Jų sukurtas CASMIN
(Comparative Analysis of Social Mobility in Industrial Nations), t. y. palyginamosios
industrinių visuomenių socialinio mobilumo analizės projektas, buvo taikomas ir tuo
pačiu tikrinamas įvairių šalių mokslininkų“ (Česnavičius, 1999, 28 p.).
Erik’o Olin’o Wright’o klasių schema – tai vieno žinomiausių socialinių klasių
teoretikų modelis, be kurio paminėjimo, analizavimo ar kritikos neapsieina nei vienas
sociologas, bandąs analizuoti visuomenės socialinių klasių struktūrą. Mokslininko
bandymas sukurti industrinėms visuomenėms tinkančią klasių struktūrą, t. y. klasių
schemą, remiasi socialinių gamybinių santykių analize. Vienas svarbiausių E. Wright’o
darbo tikslų – pateikti schemą, kuri būtų ne statinė, o analizuotų santykius, ryšius tarp
klasių. Jis savo koncepciją formavo, iš vienos pusės, kritikuodamas vėberiškąją tradiciją,
o iš kitos – kritikuodamas kai kurias tradicines marksistinės klasių teorijos įžvalgas.
Todėl per eilę metų sociologijos teorijose nusistovėjo tokie su vidurinės klasės
aprašymu sietini reiškiniai:
 socialinė-profesinė priklausomybė (kvalifikacijos standartai);
 laisvalaikio ypatumai;
 vertybės, politinės preferencijos ir elgsena;
 vidurinės klasės socialinis mobilumas.
Galima rasti duomenų, kad JAV bei Jungtinės Karalystės socialinės stratifikacijos
schemos iš esmės yra labai panašios, ypač pagal tapatinimąsi ,,aukštesnė-vidurinėžemesnė“ skalėje. Tačiau abejojama, ar tapatinimosi pagal šią skalę semantinis
kontekstas nėra ryškiai skirtingas nuo šių stratų konteksto posovietinėse šalyse.
Sociologinio, politikos mokslų bei ekonominio požiūrių persipynimas
Egzistuojant daugybei vidurinės klasės apibrėžimų, pasirinkome šį jos pagrindinių
rodiklių išskyrimo ir susiejimo kelią, juolab kad vidurinės klasės samprata Lietuvoje
pradėjo formuotis tik paskutiniaisiais dešimtmečiais. Paprastai minimi trys pagrindiniai
vidurinės klasės kriterijai:
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Tapatinimasis su
vidurine klase
Socialinis ir
profesinis statusas

Finansinė /
materialinė padėtis

Akivaizdu, kad bent jau ekonominis ir sociologinis požiūriai čia glaudžiai susiję.
Vidurinės klasės politinės preferencijos bei elgesys aptariami tiek, kiek leidžia įvairių
autorių surinkti duomenys, ir ateityje galėtų tapti atskiro tyrimo objektu. Kiekvienas
šių trijų požiūrių formuoja savitus vidurinės klasės skyrimo kriterijus bei matuoja
skirtingus vidurinės klasės raiškos aspektus ar formas.32
Ekonominis lygmuo tradiciškai vidurinei klasei priskiria pagal du kriterijus:
 tuos, kurie daugiau nei 30 proc. savo mėnesinių pajamų išleidžia buto nuomai /
pragyvenimo išlaidoms;
 antrasis kriterijus grindžiamas namų ūkių reitingais pagal pajamų ir poreikių
indeksą. Būtent pagal šį kriterijų vidurinė klasė traktuojama kaip pagrindinis
mokesčių mokėtojas (kartais balansuojantis ties skurdo riba) ar kaip pagrindinis
vidinis investitorius.
Vidurinės klasės ekonominio elgesio vertinimas remiasi profesionalių rinkos
ekspertų išvadomis.
Profesijos kriterijus orientuojasi į tai, kad šiuolaikinėse Vakarų visuomenėse virš
60 proc. ekonomiškai aktyvių (t. y. 16–60 metų amžiaus dirbančiųjų) gyventojų yra
įtraukti į paslaugų sferą (daugiausia, į medicinos ir mokymo), todėl aukštesnė vidurinė
klasė apima teisininkus, profesorius, gydytojus, aukštesnės grandies vadovus,
o žemesnė vidurinė klasė remiasi viešojo sektoriaus, pardavimo, maitinimo įstaigų ir
32

Šaltinis: Middle Class: Definition, Role and Development // Global Journal of Human Social Science ( c ) Volume
XIII Issue VII Version I Year 2013;© 2013 Global Journals Inc. (US).
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pan. darbuotojais. Tam tikra vidurinės klasės dalis (varijuoja įvairiose šalyse) dirba
pramonės srityje: tai smulkaus ir vidutinio verslo atstovai ir pan.
Išsimokslinimo kriterijus: vidurinės klasės atstovai visad turi aukštesnį nei vidurinį
išsimokslinimą (have advanced post-secondary education), kuris užtikrina socialinio
mobilumo aukštyn galimybę. Todėl aukštojo mokslo kriterijus yra laikomas
priklausomybės vidurinei klasei rodikliu, nežiūrint į tai, kad neretai verslininkai
ar smulkių bei vidutinių įmonių savininkai jo neturi.
Socialinis lygmuo (empiriniuose tyrimuose prilyginamas ,,klasinės sąmonės“
kriterijui): dauguma gyventojų viešosios nuomonės apklausose (virš 50–60 proc.)
tapatinasi su vidurine klase.
Politinis lygmuo: ką galvoje turi politikai, kalbėdami apie ,,vidurinę klasę“?
Kiekvienas jų gali kalbėti apie visiškai skirtingas žmonių grupes, priklausomai nuo
savo rėmėjų ar tų socialinių sluoksnių, kurių interesus deklaruoja atstovaujantys.
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2. LIETUVOS GYVENTOJŲ SOCIALINĖ–KLASINĖ
STRUKTŪRA NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO
IŠVAKARĖSE
2.1. Socialinė struktūra statistikoje
Socialistinės valstybės modelyje visuomenės socialinė struktūra gana ilgą laiką
buvo suprantama pakankamai siaurai ir ideologizuotai – kaip visuomenės socialinėklasinė struktūra. Jos pagrindiniai elementai: darbininkų klasė, kolūkinė valstietija ir
liaudies inteligentija, kurią sudaro išeiviai iš šių pagrindinių klasių, o tarybinėje
statistikoje ji atsidurdavo tarnautojų grupėje. Tuometė tarybinė statistika (praktiškai
jokių sociologinių tyrimų šia tema iki XX a. 8-ojo dešimtmečio nei TSRS, nei to meto
Lietuvoje nebuvo) apsiribodavo gana siaurais socialinės klasinės struktūros pokyčių
deklaravimais. Tai iliustruoja metinių gyventojų surašymų duomenys.
2.1 lentelė. Buvusios Lietuvos TSR klasinė gyventojų sudėtis
(pagal gyventojų surašymo duomenis, proc.)
Visi gyventojai
Darbininkai ir tarnautojai
Iš jų: darbininkai
Tarnautojai
Kolūkinė valstietija ir kooperuoti amatininkai

1959 m.
100,0
55,8
41,5
14,3
43,3

1970 m.
100,0
73,4
54,5
18,9
26,2

1979 m.
100,0
79,9
56,8
23,1
20,0

Šaltinis: Narodnoje choziaistvo SSSR, 1922–1982. – Maskva, 1982, 31 p. (rusų k.).

Reikia pabrėžti, kad oficiali tuometė statistika apsiribojo gana siaura išsimokslinimo
struktūra. Kaip pagrindinis išsimokslinimo duomuo statistikoje buvo naudojamas šis
agreguotas rodiklis – 1000 žmonių tenkantis asmenų su aukštuoju ir viduriniu (baigtu ir
nebaigtu) išsilavinimu skaičius. Taigi šis rodiklis apimdavo labai platų ir labai skirtingo
išsimokslinimo – nuo pradinio iki aukštojo – gyventojų ratą ir neatspindėjo realios
išsimokslinimo struktūros, o tarnavo daugiausiai propagandiniais tikslais.
Kaip tuometės oficialiosios statistikos pavyzdį galima pateikti išsimokslinimo
struktūros pokyčius 1939–1982 metais.
2.2 lentelė. Buvusios TSRS gyventojų išsimokslinimo struktūra
1939 m. 1959 m. 1970 m. 1979 m. 1982 m.
1000 žmonių turėjo aukštąjį ir vidurinį
(baigtą ir nebaigtą) išsilavinimą:
Darbininkai
Tarnautojai
Kolūkiečiai

87
546
18

401
911
226

590
956
393

Šaltinis: Narodnoje choziaistvo SSSR, 1922–1982. – Maskva, 1982, 45 p. (rusų k.).
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Tokia statistika neatspindėjo didelių skirtumų klasių viduje ir tarnavo komunizmo
dogmoms – parodyti, kaip kyla darbininkijos išsimokslinimo lygis ir kaip sėkmingai
vyksta socialinių grupių suartėjimas pagal išsilavinimą socialistinėje visuomenėje.
Oficialioje statistikoje dar buvo išskiriamos tautinės etninės grupės, demografinės
grupės, miesto ir kaimo gyventojai.
Tuometinė tarybinė sociologija atitinkamai irgi toli nenutolo nuo oficialių partinių
dogmų. 1976 m. pasirodė viena iš pirmųjų išsamesnių sociologijos knygų buvusioje
TSRS – Sociologo darbo knyga.33 Kalbant apie socialistinės visuomenės socialinę
struktūrą ir socialinės struktūros sociologinius tyrimus joje buvo išskiriami šie aspektai:
 tarybinės visuomenės socialinė-klasinė struktūra;
 tautybės ir etninės grupės, jų suartėjimas;
 socialinė demografinė struktūra;
 socialinė profesinė struktūra ir jos kitimo tendencijos;
 miestas ir kaimas, jų suartėjimas.

2.2. Socialinė struktūra socialinio planavimo kontekste
Darbininkijos socialinė profesinė struktūra taip pat buvo suprantama gana
agreguotai – išskiriamos 4 pagrindinės kvalifikacinės grupės: aukštos kvalifikacijos
darbininkai, kvalifikuoti darbininkai, žemos kvalifikacijos darbininkai ir nekvalifikuoti
darbininkai. Pagrindinis priskyrimo grupei kriterijus – turima kvalifikacinė kategorija.
Sudėtingėjanti gamyba ir kokybiškai naujų įrengimų diegimas pradėjo reikalauti ir
kokybiškai naujos darbo jėgos. Apie 1970 m. didesnis dėmesys pradedamas skirti
gamybinių kolektyvų socialinio valdymo problemoms, kolektyvų socialinės raidos
planavimui. Visa tai reikalavo gilesnio ir detalesnio kolektyvų profesinės
kvalifikacinės struktūros nagrinėjimo. Praktiškai pirmasis tokio pobūdžio tyrimas
atliktas 1970 m.34 pagal specialią tyrimo programą „Jūs ir gamykla“. Dar iš šio
laikotarpio tyrimų verta paminėti 1978 m. tyrimą, atliktą pagal programą „Darbininkų
socialinės adaptacijos ir socialinio aktyvumo formavimosi ypatumai pramonės
įmonėse.“35 Šiuose tyrimuose į darbininkų kvalifikacinę struktūrą pažvelgta plačiau.
Pagrindinis dėmesys skirtas įvairių darbininkijos socialinės struktūros aspektų tyrimui:
socialinės demografinės struktūros ir išsimokslinimo, darbo pobūdžio bei darbo
priemonių naudojimo gamybos procese. Šie tyrimai ir vėliau pradėtas gamybinių
kolektyvų socialinės raidos planavimas reikalavo gilesnės ir išsamesnės kolektyvų
socialinės struktūros analizės ir jos raidos planavimo. Darbininkijos socialinė struktūra
įgyja naujų bruožų – tyrimuose, skirtuose socialinės raidos atskleidimui, darbininkų
struktūra nagrinėjama pasitelkiant įvairius kriterijus.
Pirma, profesijos (specialybės) pagal kvalifikaciją išskiriamos į 4 grupes (nekvalifikuotos ir žemos kvalifikacijos, vidutinės kvalifikacijos, kvalifikuotos ir aukštos
33
Rabočaja kniga sociologa (Sociologo darbo knyga) –TSRS Mokslų Akademija, Sociologinių tyrimų institutas, ats.
redaktorius – Osipov G.V., Maskva, Nauka, 1976, 511 c. (rusų kalba).
34
Tyrimą atliko Lietuvos TSR MA Istorijos instituto Filosofijos, teisės ir sociologijos skyriaus sociologijos sektoriaus
mokslininkai. Vilniaus skaičiavimo mašinų ir Elfos gamybiniuose susivienijimuose apklausti 1253 respondentai.
35
1978 m. tyrimą atliko Lietuvos TSR MA Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto Valdymo sociologinių problemų
skyriaus mokslininkai. Tyrimas apėmė 14 Lietuvos pramonės įmonių.
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kvalifikacijos). Pagrindiniai priskyrimo atitinkamai grupei kriterijai – profesijos
(specialybės) įgijimo trukmė, specialybės tarifinė kategorija, pagal tuo metu
egzistavusią tarifikacinę sistemą. Antra, profesijos (specialybės) siejamos su darbo
mechanizavimo lygiu. Šiuo atveju išskiriamos 5 darbininkų grupės:36
 darbininkai, dirbantys paprastą rankinį darbą;
 darbininkai, dirbantys su mechanizuotais arba elektriniais įrankiais;
 darbininkai, dirbantys su staklėmis, mašinomis, mechanizmais;
 darbininkai, valdantys automatus, automatizuotus įrenginius;
 darbininkai, remontuojantys ir derinantys įrangą, stakles, mašinas ar gaminantys
įrangą.
Tokia gamybinio kolektyvo struktūra jau išsamesnė, o susiejus ją su darbininkų
išsimokslinimu bei amžiumi ir lytimi kiekvienoje kvalifikacinėje grupėje gaunama
pakankamai detali socialinė struktūra. Tokie empiriniai tyrimai galiausiai konstatavo
didesnius socialinius skirtumus vienos (darbininkų) klasės viduje nei socialinius
skirtumus tarp ,,klasių“.
Kiek silpniau tokiuose tyrimuose buvo atspindima inžinerijos technikos darbuotojų
(ITD) struktūra. Dažniausiai apsiribota šia struktūra:
 inžinerijos technikos darbuotojai, specialistai;
 (kai kada dar buvo išskiriama ITD-praktikai, t. y. neturintys specialaus aukštojo
ar specialaus vidurinio išsilavinimo darbuotojai);
 tarnautojai;
 jaunesnysis aptarnaujantis personalas.
Tačiau jau 1977 m. Lietuvos TSR MA Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto
Socialinio planavimo sektoriaus mokslininkai pasiūlė daug detalesnę gamybinio
kolektyvo socialinę struktūrą37, kur ITD ir tarnautojai buvo skirstomi į 3 grupes, o jos
savo ruožtu į atitinkamus pogrupius:
I grupė – vadovai, asmenys, vykdantys gamybinių kolektyvų valdymo funkcijas.
Priklausomai nuo valdymo objekto išskiriami 3 pogrupiai: 1) įmonės vadovai
(direktoriai, jų pavaduotojai ir padėjėjai); 2) funkcinių struktūrinių padalinių vadovai
(skyrių, biurų, laboratorijų, barų viršininkai, jų pavaduotojai, meistrai ir pan.);
3) gamybinių struktūrinių padalinių vadovai (cechų viršininkai, jų pavaduotojai, barų
viršininkai, meistrai ir pan.).
II grupė – specialistai, asmenys, turintys aukštąjį ar specialųjį vidurinį
išsimokslinimą ir dirbantys inžinerinio ekonominio pobūdžio darbus. Šioje grupėje
išskiriami 5 pogrupiai: 1) gamybos mokslinės techninės bazės specialistai
(konstruktoriai, technologai, inžinieriai ir kt.); 2) techninio ekonominio planavimo
specialistai (ekonomistai, normuotojai ir kt.); 3) gamybos energetinio aprūpinimo ir
įrengimų remonto specialistai (energetikai, mechanikai ir kt.); 4) kadrų komplektavimo
bei rengimo specialistai (kadrų inspektoriai, kadrų rengimo inžinieriai ir kt.);
5) buhalterinės apskaitos specialistai (buhalterinės apskaitos specialistai, finansininkai).
36

Socialinė adaptacija įmonėje. Vilnius: LTSR MA Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, 1982, 24 p.
Įmonės kolektyvo socialinės raidos planavimas. Metodinė priemonė. V.: Lietuvos TSR MA Filosofijos, sociologijos
ir teisės institutas, 1977, 222 p., 32 p.
37
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III grupė – techniniai vykdytojai, asmenys, atliekantys valdymo aparato darbuotojų
informacinį ir gamybinį aptarnavimą. Tai – sekretorės, mašininkės, sąskaitininkai,
tabelininkai ir pan.
Šioje metodikoje darbininkų profesinę kvalifikacinę struktūrą siūlyta analizuoti ir
planuoti jos pokyčius išskiriant jau aukščiau tyrime naudotas grupes.
Dar gilesnę socialinės struktūros analizę pasiūlė 1979 m. Lietuvos respublikinė
socialinės raidos planavimo koordinavimo taryba. Jos iniciatyva 1979 metais TSRS
MA Socialinių ekonominių problemų bei Lietuvos TSR MA Filosofijos, sociologijos ir
teisės institutų mokslininkai parengė pramonės šakos socialinės raidos planavimo
metodines rekomendacijas38, skirtas Lietuvai. Pramonės šakos socialinės raidos plane
išskirtas atskiras skyrius – „Šakos dirbančiųjų socialinės struktūros tobulinimas“.
Šiame skyriuje nagrinėti tokie klausimai, kaip dirbančiųjų socialinė sudėtis, darbininkų
profesinė kvalifikacinė struktūra, tarnautojų struktūra, išsimokslinimo struktūra.
Šakos socialinės raidos planavime pagrindinę vietą užima priemonės, skirtos
progresyviems dirbančiųjų socialinės struktūros pokyčiams. Galima išskirti tokius
aspektus: santykio tarp dirbančiųjų, užimtų pagrindinai protine ir pagrindinai fizine
veikla, reguliavimas, santykio tarp darbininkų kvalifikacinės struktūros ir socialinių
demografinių grupių optimizavimas. Nustatant darbininkų darbinės veiklos socialiniusekonominius parametrus buvo patariama naudoti bendrą klasifikatorių, kuriame
nagrinėjant ir planuojant darbininkų kvalifikacinę struktūrą rekomenduojama
pirmiausia išskirti 4 pagrindines profesijų grupes:
 aukštos kvalifikacijos darbo profesijos;
 kvalifikuoto darbo profesijos;
 žemos kvalifikacijos darbo profesijos;
 nekvalifikuoto darbo profesijos.
Klasifikatoriuje taip pat reikėjo nurodyti profesijos priklausomybę atitinkamai
grupei pagal darbų automatizavimo ar mechanizavimo lygį. Šiuo atveju buvo
išskiriamos 5 grupės:
 darbininkai, dirbantys su automatais, automatizuotais aparatais ir įrenginiais ;
 darbininkai, dirbantys su mašinomis, staklėmis, mechanizmais, mechaniniais
įrankiais;
 darbininkai, dirbantys rankinį darbą, pasitelkdami mašinas, mechanizmus, ir
savo rankiniu darbu papildantys mašinų darbą;
 darbininkai, dirbantys rankinį darbą pasitelkdami mechaninius įrankius, bet ne
prie mašinų ir mechanizmų;
 darbininkai, vykdantys mašinų ir mechanizmų remontą.
Papildomai klasifikatorius turėjo apimti ir šiuos socialinius-ekonominius parametrus:
 darbininkų grupavimą į pagrindinius ir pagalbinius;
 bendrojo išsimokslinimo normatyvą pagal pagrindines profesijas;
 vidutinį darbo užmokestį pagal profesijas.
38
Планирование социального развития отрасли промышленности. Методические рекомендации. Вильнюс,
1979, 272 c.
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Kvalifikacinės ir profesinės struktūros analizės pagrindu nustatomi šie rodikliai:
 darbininkų pasiskirstymas pagal kvalifikacines grupes;
 darbininkų, užimtų sunkiu fiziniu darbu, skaičius;
 darbininkų pasiskirstymas pagal darbų mechanizavimo lygį.
Kiekvienoje kategorijoje buvo būtina išskirti ir demografines grupes: moteris,
jaunimą ir pan.
Kaip matome, darbininkų struktūra tiek įmonėje, tiek pramonės šakoje praktiškai
identiškos. O štai šakinė ITD ir tarnautojų struktūra analizuojama ir planuojama dar
detaliau nei įmonėje. Tai suprantama, nes pramonės šakoje ITD ir tarnautojų struktūra
įvairiapusiškesnė nei įmonėje. Šakinė ITD ir tarnautojų struktūra šioje metodikoje dar
vadinama protinio darbo darbuotojų struktūra. Ši struktūra detalizuojama atsižvelgiant
į pagrindines šakos funkcines sritis.
Socialinis planavimas negamybinėje sferoje reikalavo šiek tiek kitokios socialinės
struktūros. Pakankamai detali ITD ir tarnautojų socialinė struktūra buvo atspindima
tuometiniuose aukštųjų ir specialiųjų vidurinių mokyklų socialinės raidos planuose.
Nuo 1979 m. Lietuvos aukštosios ir specialiosios vidurinės mokyklos kolektyvų
socialinę struktūrą analizavo ir planavo šiuo būdu39: buvo išskiriamos 3 pagrindinės
darbuotojų kategorijos (vadovai, specialistai, techniniai vykdytojai), kurios savo ruožtu
skirstytos į grupes. Kategorijoje „Vadovai“ priklausomai nuo valdymo objekto buvo
išskiriamos 4 grupės: mokslo-mokymo įstaigų vadovai; mokslo-mokymo padalinių
vadovai; mokslinių-tiriamųjų laboratorijų ir mokymo pagalbinių padalinių vadovai;
struktūrinių administracinių padalinių vadovai.
Kategorijoje „Specialistai‘ buvo išskiriamos 9 grupės: Pedagoginis personalas;
Mokslinis personalas; Mokymo proceso aptarnavimo specialistai; Mokslinių tyrimų
aptarnavimo specialistai; Bibliotekų, redakcinių-leidybinių skyrių specialistai;
Techninio-ekonominio planavimo specialistai; Statybos-remonto ir energetinio
aptarnavimo specialistai; Buhalterinės apskaitos ir materialinio-techninio tiekimo
specialistai; Kadrų komplektavimo ir rengimo specialistai.
Kategorijoje „Techniniai vykdytojai“ buvo išskiriamos 3 grupės: Techniniai
vykdytojai, atliekantys apskaitą ir kontrolę; Techniniai vykdytojai, atliekantys dokumentų
parengimą ir įforminimą; Techniniai vykdytojai, atliekantys ūkinį aptarnavimą.
Šiose grupėse buvo analizuojama ir planuojama darbuotojų demografinė,
kvalifikacinė bei išsilavinimo struktūros. Taip buvo gaunama gana detali ir įvairiapusė
kolektyvo darbuotojų socialinė struktūra.

2.3. Profesijos prestižo ir studentijos formavimosi tyrimai
Profesinio apsisprendimo tyrimo kontekste 1976–1979 m. Lietuvoje pradėti profesijos
prestižo tyrimai, aprašant ir Vakarų mokslininkų teorijas (Titma, Taljūnaitė, 1984).
Prestižinių profesijų viršūnėje minėti gydytojai, mokslininkai, teisininkai, kūrybinė
inteligentija bei mokytojai. Faktorinė vertinimų analizė rodė glaudų ryšį su tokiomis
39
Sviklas E. Socialinis planavimas aukštojoje ir specialioje vidurinėje mokykloje, Vilnius, Lietuvos TSR Aukštojo ir
specialiojo vidurinio mokslo ministerija, 1980, 100 p.
Socialinis planavimas aukštosiose ir specialiosiose vidurinėse mokyklose. – Vilnius, Lietuvos TSR Aukštojo ir
specialiojo vidurinio mokslo ministerija, 1981, 70 p.
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vertybėmis kaip materialinė gerovė, galimybė asmeniniam tobulėjimui, inteligentijos
statusu, noru būti naudingiems kitiems žmonėms bei profesinės kvalifikacijos kėlimu.
XX a. pradžioje Vakarų sociologijoje pradėti empiriniai profesijų prestižo tyrimai
(Inkeles A., Rssi P. H., Treiman D., Svalastoga K., Marsh R. M., Goldthorpe J. H. ir
daugelis kitų). Tiriamieji buvo prašomi įvertinti arba klasifikuoti atskiras profesijas
įvairiais aspektais. Profesijų vertinimo kriterijai būdavo formuluojami įvairiomis
sąvokomis: profesijos reikšmingumo, patrauklumo, pagarbos jų atstovams, prestižo.
Kita vertus, profesijas buvo prašoma įvertinti pagal išsimokslinimą, kurio reikia norint
jas įgyti, pagal uždarbį. Be abejonės, tiriamieji neturėdavo pakankamai tikslių žinių
apie būtiną išsimokslinimą ar įvairių profesijų atstovų vidutinį darbo uždarbį ir todėl
profesijų rangas buvo nustatomas intuityviai. Tačiau pasaulio šalyse atlikti empiriniai
tyrimai atskleidė neįtikimą profesijų hierarchijos pastovumą tarp skirtingų šalių, beveik
nepriklausantį nuo užduoties formulavimo. Šios profesijų hierarchijos pastovumui
pažymėti pasirinktas ,,profesijų prestižo“ terminas, apibendrinantis visas kitas sąvokas,
vartotas empiriniuose profesijų vertinimo tyrimuose. Vakarų sociologijoje visuomenės
profesinė struktūra glaudžiai siejama su socialine stratifikacija, ir viena, ir kita – su
visuomenės sąmonės reiškiniais. Tai paaiškina, kodėl profesijų prestižas tapo
Blau P. M. ir O. D. Duncan 1967 m. įvesto profesijų socialinio-ekonominio indekso
(SEI), nusakančio individo vietą visuomenėje, sudedamąja dalimi (lygiaverčiai su
išsimokslinimo lygio rodikliu bei uždarbiu).
Lietuvoje pirmieji profesijų prestižo duomenys gauti 1976 m. ir 1979–1980 m. per
jaunimo pakartotinį tyrimą (Taljūnaitė, 1983), apklausiant respublikos absolventus
vidurinėse mokyklose, technikumuose ir profesinėse techninėse mokyklose. Atsižvelgiant
į duomenų stereotipiškumą, priminsime tik 1976 m. vidurinių mokyklų absolventų
profesijų prestižo vertinimo vidurkius pagal 5-ių balų skalę (5 – labiau vertinamos,
1 – visai nevertinamos; pateikiame sugrupavę tą pačią reikšmę gavusias profesijas):
2.3 lentelė. Profesijų prestižo vertinimas (1976 m.)
Profesijos

Vidurkis

Gydytojas
Mokslininkas
Teisininkas, rašytojas, muzikantas, dailininkas
Mokytojas
Inžinierius
Matematikas
Ekonomistas
Agronomas
Statybos darbininkas; Zootechnikas
Buhalteris; Vairuotojas; Tekintojas; Šaltkalvis; Audėja
Pardavėjas
Melžėja
Oficiantas; Traktorininkas
Lauko (žemės ūkio) darbininkas

4,8
4,7
4,3
4,2
4,1
3,9
3,6
3,5
3,3
3,2
3,1
3,0
2,9
2,8

Dispersija
(vertinimų išsibarstymas)
0,5
0,6
0,8
0,8
0,7
0,9
0,8
0,9
1,0
0,9
0,9
1,0
1,0
1,1

Šaltinis: Taljūnaitė M. (1983). Profesijų prestižo pastovumas ir dinamika // Kelio pradžia: jaunimo planų
įgyvendinimo sociologinė apžvalga. – Vilnius: FSTI, p. 125–141.
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Šie duomenys jau buvo analizuojami faktorinės analizės metodu, leidžiančiu išvesti
tarpusavyje nesusijusius veiksnius, lemiančius bendrus vertinimus. Išsiskyrė trys
faktoriai: pirmasis atspindėjo profesijos ryšį su materialine gamyba; antrasis – su
protiniu darbu; ir trečiasis – žemės ūkio profesijų prestižą (Taljūnaitė, 1997).
Vyravusios ideologijos įtaka akivaizdi.
Analogiški sociologiniai tyrimai vyko ir kitose Baltijos šalyse. Tai leido palyginti
gaunamus rezultatus. Labiausiai profesijų prestižo vertinimai skyrėsi tarp Lietuvos ir
Estijos studentų (Taljūnaitė, 1982). Lietuvos studentų vertinimai buvo labiau
grindžiami savo kaip būsimo specialisto pozicijos suvokimu. Lietuviai žemiau nei
Estijos bei Latvijos studentai vertino visas profesijas, susijusias su darbu žemės ūkyje
(ypač, jei pastarosios reikalavo aukštojo išsimokslinimo). Lietuvos studentai aukščiau
vertino tarnautojų bei inteligentijos profesijas (medicinos seselės, oficianto, mokytojo).
Mūsų šalies studentai išsiskyrė tuo, kad inteligentiją vertino greičiau kaip homogeninę
grupę nei pagal jos atskiras profesijas.
Supratimas, kad profesijų prestižo formavimąsi sąlygoja objektyvūs darbo ir jo
pasekmių darbuotojams skirtumai, skatino sudaryti teorinį profesijų grupavimą, siejant
su socialinės struktūros elementais kaip galimais profesijų prestižo struktūros
elementais. O šių elementų lyginimas su gaunamais subjektyviais vertinimais priartina
prie profesijos prestižo skalės kriterijų. Ši analizė pateikta žemiau:
2.4 lentelė. Atskirų socialinės-profesinės struktūros elementų prestižo vertinimai (1976 m.)

Ūkio šaka

Socialinė-klasinė
priklausomybė

Darbo objektas

Darbo vieta

Sudėtis pagal lytį

Profesijų ypatumai
Mokslas, švietimas, sveikatos apsauga
Žemės ūkis
Pramonė, statyba, transportas
Aptarnavimo sfera
Skalės ištęstumas
Specialistai
Kolūkiečiai
Darbininkai
Tarnautojai-nespecialistai
Skalės ištęstumas
Žmogus – ženklų sistema
Žmogus – žmogus
Žmogus – technika
Skalės ištęstumas
Pagrindinai mieste
Nesiskiria
Pagrindinai kaime
Skalės ištęstumas
Vyrauja moterys
Nesiskiria
Vyrauja vyrai
Skalės ištęstumas







Vidurkis Dispersija
4,07
0,47
3,16
0,47
3,14
0,58
2,38
0,10
1,69
3,98
0,49
2,94
0,14
2,87
0,42
2,74
0,33
1,24
4,33
0,35
3,46
0,79
3,22
0,37
1,11
3,58
0,63
3,75
0,64
3,22
0,35
0,53
3,29
0,72
3,55
0,59
3,24
0,37
0,31
-

Šaltinis: М. И. Тальюнайте (1982). Критерии формирования шкалы престижа профессий // Социальные
перемещения в студенчество. – Вильнюс: Минтис, с. 129; М. Х. Титма, М. И. Тальюнайте. Престиж
профессий – Вильнюс: Минтис, 1982, c. 94.
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Tyrimas patvirtino, kad didžiausia skiriamąja galia pasižymi profesijų
priklausomybė tam tikrai ūkio šakai (1,69). Tačiau kitu profesijų prestižo elementu
pagal savo reikšmingumą (1,24) tapo profesijos atstovų socialinė-klasinė padėtis.
Įdomu, kad darbo objekto skirtumai (1,11) pasirodė esą svarbesni nei miesto-kaimo
(0,53) ar lyčių skirtumai (0,31).
Vykdytų studentijos formavimosi sociologinių tyrimų tikslas buvo jaunimo
profesinis orientavimas bei kaip galima platesnės socialinės kilmės studentijos
(kaip būsimos inteligentijos) profesinių grupių formavimosi (siejamo su socialiniu
teisingumu) atskleidimas. Šiuos sociologinius tyrimus galima laikyti pirmaisiais
socialinio mobilumo tarp kartų (tėvų ir vaikų) tyrimais. Lietuvoje atskleistos dvi
skirtingos socialinio mobilumo tendencijos: didelis tėvų profesijos perimamumas
(arba žemas socialinis mobilumas) tarp gydytojų (ypač chirurgų) ir menininkų (artistų,
tapytojų) ir gana įvairi inžinerijos, ekonomistų bei pedagogų socialinė kilmė (aukštas
socialinis mobilumas) (Titma, 1982). Lietuvoje studentijos daugumą sudarė
inteligentijos vaikai, po jų sekė miestų darbininkų vaikai (ten pat, 35 p.).
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3. VIDURINĖS KLASĖS FORMAVIMASIS ATKURTOJE
LIETUVOJE
3.1. Lietuvos gyventojų socialinė–klasinė struktūra nepriklausomybės
atkūrimo pradžioje (1991–1995)
Pirmiausia tenka apsispręsti, kokios vidurinės klasės ieškosime: ar tokios, kuri pagal
tuos pačius kriterijus panaši į kitų visuomenių vidurines klases, ar unikalios, Lietuvai
būdingais savitais kriterijais sukonstruotos visuomenės dalies, kuri yra tarp turtingiausių
ir skurdžiausių, tarp galingiausių ir visai jokios galios neturinčių grupių. Teorinė
vidurinės klasės analizė neturėtų apsiriboti tik klasikinių teorijų adaptacija, nes tai ne
visiškai paaiškintų unikalią Lietuvos visuomenės situaciją (kaip ir kitų Rytų Europos
valstybių atveju). Šios teorijos yra vertingos kaip Lietuvos vidurinės klasės paieškos
kriterijų šaltiniai, bet ne galutiniai ir tikrai ne vieninteliai. Vidurinė klasė yra modernių
laikų išradimas, kur, skirtingai nuo tradicinėms visuomenėms būdingo žmogaus statuso
apibrėžimo, remiamasi ne tiek įgimtais, kiek pasiektais bruožais. Paprastai vidurinės
klasės tyrinėtojai pabrėžia, kad istoriškai galima skirti „senąją“ ir „naująją vidurinę
klasę“. Seniau vidurinei klasei daugiausiai priklausė stambesni ar smulkesni verslininkai
– savininkai. Plečiantis bei sudėtingėjant gamybai, ir apskritai rinkos bei ekonomikos
funkcionavimui, atsirado daugybė naujų profesijų, specializacijų. Žmones, užpildžiusius
šias darbo vietas, atliekančius įvairias funkcijas, sociologai įprato vadinti „baltosiomis
apykaklėmis“. Šie kvalifikuoti darbuotojai (skirtingai nuo nekvalifikuotų darbininkų)
dirbo už atlyginimą, bet tuo pačiu turėjo tam tikrą papildomą kapitalą, nebūtinai
ekonominį. Daugybės kriterijų panašumas išskiria šią grupę iš kitų ir leidžia juos vadinti
„naująja vidurine klase“. Daugėjant „baltųjų apykaklių“ ir jų specializacijų skaičiui,
t. y. diferencijuojantis, biurokratėjant ir profesionalėjant visuomenei, vidurinė klasė tapo
pakankamai didelė ir įtakinga. Pasikeitus jos pobūdžiui sociologai ėmė diskutuoti, kurios
profesijos lemia asmens priklausomybę vidurinei klasei (kas sudaro vidurinę klasę),
t. y. kokiais požymiais ji atskiriama nuo kitų klasių bei kokiomis savybėmis pasižymi jos
nariai (kokia toji vidurinė klasė), t. y. kuo jie skiriasi nuo kitų klasių narių gyvenimo
būdo, išsimokslinimo, politinių preferencijų ir t. t. atžvilgiu. Tokių analizių rezultatas –
užsiėmimų sąrašas, profesijų klasifikacija, įvairūs vidurinės klasės pavadinimai.
,,Apibendrinant vidurinės klasės apibrėžimus, galima išskirti pagrindinius bruožus,
dažniausiai minimus kaip esminius skirtingose teorijose. Tai būtų:
1. Struktūrinė vidurinės klasės padėtis ir funkcijos yra tik labai plačiai ir įvairiaprasmiškai apibūdinamos. Vidurinė klasė tuo pačiu metu atlieka ir „kolektyvinio
darbininko“, ir „globalaus kapitalo“ funkcijas, taigi tarsi prieštaraujančias viena
kitai. Jos erdvė visuomenės struktūroje taip pat yra labai plati – pvz.: tarp
buržuazijos ir darbininkų (Wright’o samprata).
2. Vidurinė klasė skiriasi nuo kitų dirbančiųjų už atlyginimą bent vieno (ir daugiau)
kriterijaus dydžiu – galios, pajamų, išsimokslinimo, prestižo, autonomijos darbe
ir pan.
3. Vidurinę klasę sudaro žmonės, dirbantys už atlyginimą.
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4. Ne visi dirbantys už atlyginimą automatiškai priskirtini vidurinei klasei.
Egzistuoja svarbūs kriterijai, skiriantys vidurinę klasę nuo kitų dirbančių už
atlyginimą, bet priskirtinų darbininkų klasei.
Taigi, bene svarbiausias dalykas, pabrėžiamas visuose vidurinės klasės
apibūdinimuose, yra jos vidinė diferenciacija, dar labiau apsunkinanti analizę.
Todėl kai kurie vidurinės klasės segmentai gali būti apibūdinami vienu kurio nors
kriterijaus lygiu, kiti – kitu“ (Audra Dargytė-Burokienė, 1999, p. 151).
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę visuomenėje įvyko esminių pokyčių. Politiniai
pokyčiai, rinkos ekonomikos atsiradimas, pokyčiai darbo rinkoje iššaukė labai rimtus
pasikeitimus žmonių materialinėje padėtyje, kaitą visuomeninėje sąmonėje.
Todėl individas turėjo iš naujo apmąstyti savo vietą visuomenėje, tiksliau, jos ieškoti ir
surasti. Visuomenė pradeda ryškiau sluoksniuotis, kai kurie anksčiau buvę
nereikšmingi ekonominiai, materialiniai skirtumai buvusioje socialistinėje visuomenėje
dabar įgauna vis ryškesnį vaidmenį – formuojasi nauja visuomenės socialinė struktūra,
besiplėtojant rinkos ekonomikai atsiranda nauji socialiniai sluoksniai, su kiekvienam iš
jų būdingais bruožais bei gilėjančia diferenciacija tarp jų. Visa tai iššaukia ir sociologų
susidomėjimą šiais naujais visuomenės raidos aspektais. Jau 1991 m. sociologai
vykdydami tyrimus įtraukia į klausimynus klausimus, susijusius su visuomenės
socialine struktūra, individo savęs, savo socialinės vietos suvokimu, identifikavimusi
su tam tikra socialine grupe. Toliau ir aptarsime tyrimus, vykdytus po 1990 metų,
pasinaudodami tomis autorių publikacijomis, kuriose vienaip ar kitaip nagrinėti
visuomenės socialinės struktūros klausimai. Vis dėlto gaila, kad labai sunku palyginti
šių tyrimų rezultatus, nes skyrėsi klausimų ir atsakymų variantų formulavimas,
naudotos skirtingos indikatorių matavimo skalės, nagrinėti įvairūs ir labai skirtingi
socialinių grupių aspektai ir pan.

3.2. Lietuvos gyventojų prisiskyrimas socialiniam sluoksniui
ir jo kriterijai (1991–1994)
Apie tyrimą: Vieni pirmųjų Lietuvoje visuomenės socialinės struktūros
klausimus pradėjo tyrinėti Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto Viešosios
nuomonės tyrimo centro mokslininkai. Jau 1991 m. birželio mėnesį jų atliktoje
Lietuvos gyventojų apklausoje buvo įtrauktas klausimas apie visuomenės
sluoksnius, grupes. Šis ir vėliau minimi visuomenės nuomonės tyrimai buvo
reprezentatyvūs. Tiriamoji aibė – 18 m. ir vyresni Lietuvos gyventojai, atranka –
tikimybinė, daugiapakopė (4 pakopų). Tyrimų imtys: 1991 m. birželio mėn. –
932 respondentai; 1991 m. rugsėjo mėn. – 1383; 1991 m. gruodžio mėn. – 1198;
1992 m. kovo mėn. – 1378; 1993 m. kovo mėn. – 1354; 1993 m. rugsėjo mėn. –
1082; 1994 m. vasario mėn. – 1054 respondentai.
3.1 pav. pateikiami duomenys apie respondentų prisiskyrimą tam tikram
socialiniam sluoksniui.
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3.1 pav. Gyventojų prisiskyrimas socialiniam sluoksniui 1991 m. birželio mėn. (proc.)
Viduriniajam
sluoksniui
60%

Aukštesniajam
sluoksniui
1%

Žemesniajam
sluoksniui
37%

Neatsakė
2%

„Aukštesniajam sluoksniui save priskyrė nykstamai mažai – 1 proc. ir nebuvo
nustatyta nei vienos socialinės demografinės grupės, kur jų būtų bent kiek žymesnis
skaičius. Dauguma respondentų priskyrė save viduriniajam sluoksniui – 60 proc.,
o tarp turinčių aukštąjį išsimokslinimą tokių buvo net 81 proc. Identifikacija su
žemesniuoju sluoksniu koreliavo su amžiumi: tarp 18–29 m. tokių buvo 29 proc.,
30–39 m. – 31 proc., 40–49 m. – 32 proc., 50–59 m. – 46 proc., 60–69 m. – 46 proc.,
o 70 m. ir vyresnių – 57 proc. Taip pat buvo pastebėta koreliacija su išsimokslinimu:
tarp turinčių pradinį išsimokslinimą tokių buvo 57 proc., o aukštąjį – 16 proc. Žymi
saviidentifikacijos koreliacija su asmeninėmis pajamomis.“40
Vėlesniuose (1991.09–1994.02) tyrimuose šio centro mokslininkai gyventojų
socialinę saviindikaciją matavo 9 „socialinių laiptelių“ forma. Klausimas skambėjo taip
– „Prašome įsivaizduoti 9 pakopų laiptus, kur ant žemiausio laiptelio stovi beteisiai,
vargingieji, o ant aukščiausio – tie, kurie yra valdžioje, turtingieji. Ant kokio laiptelio,
Jūsų nuomone, stovite Jūs?“
Analizuojant, kaip Lietuvos gyventojai vertina savo socialinį-ekonominį statusą,
pastebima, kad santykinai daugiausia Lietuvos piliečių identifikuoja save su trečiąja –
ketvirtąja pakopomis. Žemiau pateikiamoje lentelėje nurodoma gyventojų saviindikacija su atitinkama socialinio statuso pakopa (laipteliu).
3.1 lentelė. Lietuvos gyventojų socialinio-ekonominio statuso
(pagal subjektyvų vertinimą) dinamika (proc.)41
Laiptelis

9

Tyrimo
data
1991.09
1991.12
1992.03
1993.03
1994.02

0,2
0,3
0,1
0,1
0,0

40
Visuomenės nuomonės tyrimai Lietuvos istorinio lūžio laikotarpiu. Viešosios nuomonės centro tyrimai 1989–1993
metais. Mokslo studija // Vladas Gaidys, Danutė Tureikytė – Vilnius, Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2015. 105 p.
41
Ten pat, 95 p.
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3.1 lentelės tęsinys. Lietuvos gyventojų socialinio-ekonominio statuso
(pagal subjektyvų vertinimą) dinamika (proc.)
Laiptelis

8

7

6

5

4

3

2

1

Sunku
pasakyti

Tyrimo
data
1991.09
1991.12
1992.03
1993.03
1994.02
1991.09
1991.12
1992.03
1993.03
1994.02
1991.09
1991.12
1992.03
1993.03
1994.02
1991.09
1991.12
1992.03
1993.03
1994.02
1991.09
1991.12
1992.03
1993.03
1994.02
1991.09
1991.12
1992.03
1993.03
1994.02
1991.09
1991.12
1992.03
1993.03
1994.02
1991.09
1991.12
1992.03
1993.03
1994.02
1991.09
1991.12
1992.03
1993.03
1994.02

0,1
0,1
0,0
0,2
0,3
1,4
0,8
0,4
1,6
0,6
2,5
2,8
2,2
3,6
2,3
15,8
19,2
12,4
15,6
11,4
21,9
24,9
20,5
20,5
22,1
23,6
25,8
32,6
27,0
30,2
11,6
10,7
16,2
16,6
20,2
9,0
9,3
11,2
10,6
11,4
13,8
6,2
4,4
4,2
1,6
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Analizuodami tyrimų rezultatus matome, kad per šį laikotarpį daugėjo respondentų,
priskiriančių save žemiausiems socialinio-ekonominio statuso laipteliams. Tai reiškia,
kad respondentų socialinė-ekonominė padėtis per šį laikotarpį tik blogėjo, kas visai
atitinka tų metų šalies politinę-ekonominę situaciją: privatizacija, pramonės įmonių
gamybos apimčių mažėjimas, nedarbo didėjimas ir pan.
Taip pat matome, kad respondentų, priskiriančių save aukščiausiems laipteliams,
santykinai yra labai nedaug. Save identifikuojančių su 8 ir 9 laipteliais yra tik
dešimtosios procento dalys.
Reikia pažymėti, kad apie pusė respondentų identifikuoja save su 3 ir 4 laipteliais,
tai yra, patenka ant socialinių sluoksnių (žemesniųjų sluoksnių ir vidurinio sluoksnio)
ribos, kur takoskyra tikrai yra labai neryški.
3.2 lentelėje pateikiamos agreguotos socialinės grupės. 9 pakopų laipteliai sąlyginai
buvo suskirstyti į 3 dalis: stovintys ant 1–3 laiptelių – žemesniųjų sluoksnių atstovai,
4–6 – vidurinio sluoksnio atstovai ir 7–9 – aukštesniųjų sluoksnių atstovai.
3.2 lentelė. Socialinės padėties vertinimas 1991–1994 metais (proc.)42
Apklausos data
1991-09
1991-12
1992-03
1993-03
1994-02

Žemesnieji
sluoksniai
45
46
60
54
62

Vidurinis
sluoksnis
41
47
35
40
36

Aukštesnieji
sluoksniai
1
1
1
2
1

Neatsakė
13
6
4
4
1

Tyrimų autoriai išskiria tik šiuos 3 labai agreguotus socialinius sluoksnius.
Pirmiausia galima pastebėti, kad per šį laikotarpį labai padaugėjo respondentų, priskiriančių save žemiausiems sluoksniams: nuo 45 proc. (1991 m.) iki 62 proc. (1994 m.).
Maksimalus pokytis – 17 proc. Tuo pat metu priskiriančių save viduriniam sluoksniui
skaičius atitinkamai kito – nuo 35 proc. (1992 m.) iki 47 proc. (1991 m.). Maksimalus
pokytis per šį laikotarpį – 12 proc. Aukščiausiems sluoksniams prisiskyrė labai
nedidelis respondentų skaičius – tik apie 1 proc. (išimtis 1993 m. tyrimas, kai šis
rodiklis siekė 2 proc.). Taip pat reikia pažymėti, kad 1991 m. rugsėjo mėnesio tyrime
net 13 proc. respondentų nepriskyrė savęs jokiam socialiniam sluoksniui.
Prisiskyrimo vidurinei klasei kriterijai
Pats ryškiausias identifikavimosi su tam tikru socialiniu sluoksniu kriterijus yra
išsimokslinimas – kuo aukštesnis išsimokslinimas, tuo labiau individas save tapatina su
aukštesne socialine padėtimi ir atvirkščiai – kuo žemesnis išsimokslinimas, tuo labiau
individas priskiria save žemesnei pakopai. „Tik 1 proc. gyventojų su nebaigtu viduriniu
42
Parengta pagal: D. Tureikytė. Gyventojų socialinis ekonominis statusas :subjektyvus vertinimas. Kn.: Permainų metas:
tapatumo ieškojimas. – Vilnius: Filosofijos , sociologijos ir teisės institutas, 1995, 95–96 p.

41

VIDURINĖ KLASĖ LIETUVOJE

išsimokslinimu nurodė esą aukščiau nei ant penktojo laiptelio. Antra, santykinai nemaža
dalis žmonių su aukštuoju išsimokslinimu jaučiasi užkopę tik ant žemutinių laiptelių.“43
Kitas svarbus prisiskyrimo tam tikram socialinio-ekonominio statuso laipteliui
kriterijus – amžius. „Jaunesnių žmonių, manančių esant ant pirmųjų trijų pakopų, yra
mažiau, negu vyresnio amžiaus žmonių. Didesnė jaunų žmonių dalis identifikuoja save
su viduriniais (4–6) laipteliais. Tačiau ant aukščiausių (7–9) laiptelių jaučiasi užkopę
30–49 metų žmonės, ir tik atskiri individai iš jauniausių ir vyriausių grupių.
Taigi ryškesnė amžiaus įtaka jaučiama tik priskiriant žemesniajam (čia daugėja vyresnių žmonių) ar vidutiniam (čia daugėja jauniausių) sluoksniui.“44
Kitas kriterijus – pajamos. Jos turi labai reikšmingą įtaką subjektyviam savo vietos
visuomenėje vertinimui. Kuo didesnės pajamos, tuo aukštesnis savęs įvertinimas,
pasirenkamas aukštesnis socialinio-ekonominio statuso laiptelis. „Net 98 proc.
apklaustųjų pabrėžia, kad pajamos mūsų visuomenėje yra „labai svarbios“, tik 2 proc.
nurodo, kad jos nėra svarbios. Šio požiūrio iš esmės nekeičia amžius ar išsimokslinimas – dominuoja vieninga nuomonė.“45
Labai svarbus saviindikacijos kriterijus – užsiėmimų rūšis ir užimamos pareigos.
Žemiau pateikiamoje lentelėje parodoma, kaip atskirų socialinių grupių atstovai vertina
savo socialinį statusą.
3.3 lentelė. Ant kokio laiptelio vidutiniškai jaučiasi esą užkopę
atskirų grupių nariai (balais)46
1993-09
3,5
3,4
2,9
3,6
4,2
3,8
3,7
4,2
4,2

Visi gyventojai
Eiliniai darbininkai
Pensininkai
Namų šeimininkės
Studentai
Tarnautojai
Specialistai
Vadovai
Darbdaviai
Samdomi darbuotojai
Verslininkai

1994-02
3,1
2,8
2,5
3,3
3,9
3,1
3,4
4,2
4,3
3,2
-

Apibendrinant šiuos tyrimus galima teigti, kad „identifikavimąsi su aukštesniu
sluoksniu lemia aukštesnis išsimokslinimas, didesnės pajamos, jaunesnis amžius,
pavaldinių darbe turėjimas, užsiėmimų rūšis ir kt. Kaimo gyventojai dažniausiai
priskiria save prie žemesnių sluoksnių.“47
43
Parengta pagal: D. Tureikytė. Gyventojų socialinis ekonominis statusas :subjektyvus vertinimas. Kn.: Permainų
metas: tapatumo ieškojimas. – Vilnius: Filosofijos , sociologijos ir teisės institutas, 1995, 97 p.
44
Ten pat, 99 p.
45
Ten pat, 100 p.
46
Ten pat, 101 p.
47
D. Tureikytė. Gyventojų identifikavimosi su visuomenės socialiniais sluoksniais klausimu – Kn.: Lietuva nepriklausomybės kelyje (filosofiniai ir socialiniai aspektai), Vilnius: Filosofijos , sociologijos ir teisės institutas, 1991, 30 p.
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3.4 lentelė. Socialinių sluoksnių sudėtis 1994 m vasario mėn. (proc.)

Amžius

Išsimokslinimas

Pajamos
Gyvenamoji vieta

Iki 30 m.
30–49
50 m. ir daugiau
Nebaigtas vidurinis
Vidurinis
Specialus vidurinis
Aukštasis
100 Lt ir mažiau
101–150 Lt
151 Lt ir daugiau
Didieji miestai
Rajonų centrai
Kaimas

Žemesnysis
sluoksnis
18
35
47
40
28
19
13
71
17
12
36
26
37

Vidurinis
sluoksnis
24
43
33
10
25
27
55
27
20
25
47
31
22

Aukštesnis
sluoksnis
26
70
17
13
52
35
39
9
43
43
48
9

Analizuojant duomenis, galima pastebėti, kad su vidurine klase identifikuojasi beveik
kas antras 30–49 m. amžiaus gyventojas, turintis aukštąjį išsimokslinimą ir gyvenantis
didmiestyje. Įdomu tai, kad pajamos neturi lemiamos reikšmės prisiskiriant vidurinei
klasei, o prisiskiriant kitiems socialiniams sluoksniams šis kriterijus daug reikšmingesnis.

3.3. Lietuvos socialinė struktūra Šiaurės ir Baltijos šalių
kontekste (1993–1995)
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę pradėti leisti Vakarų sociologų naudoti teoriniai
darbai, būtini socialinės stratifikacijos pažinimui. Ne visi jie buvo empiriniu būdu
tikrinami / matuojami, bet pristatomi Lietuvos tyrėjams. Iki šiol Vakaruose naudojama
Eriksono ir Goldthorpe klasių schema (Česnavičius, 1999: 28–53) buvo vertinama jos
perspektyvos pritaikyti Lietuvoje požiūriu. Roberto Eriksono, Johno Goldthorpe ir
Lucienne Portocarero (EGP) klasių teorija Lietuvos duomenims pritaikyta tik 2012 m.
(Morkevičius, Norkus, 2012), naudojant 2009 m. pabaigoje atliktos reprezentatyvios
Europos socialinio tyrimo (EST) Lietuvos gyventojų apklausos duomenis.
,,Eriksono ir Goldthorpe nuomone, pačioje „liberalioje teorijoje“ slypi nemažai
prieštaravimų: Pirma, jeigu joje kalbama apie tam tikrą bendrą visai eilei valstybių
vystymosi fazę, tai ir socialinio mobilumo lygis jose neturėtų labai skirtis. Tuo tarpu,
daugelis tarptautinių socialinio mobilumo tyrimų, pvz., vieną 70-aisias atliko
Featherman ir Hauser, atskleidė žymius mobilumo lygio skirtumus įvairiose
išsivysčiusiose šalyse. Tai leido visai eilei sociologų (pvz., Olsonui) užimti tvirtas
„nacionalinio išskirtinumo“ pozicijas, teigiant, kad kiekviena visuomenė vystosi pagal
savus dėsnius priklausomai nuo savo kultūrinio palikimo. Vystymosi specifika yra
ypač akivaizdi lyginant buvusias socialistines valstybes, kuriose vyravo kitokia nei
kapitalistinėse šalyse nuosavybės forma, kitokia turtinių skirtumų forma, kitoks
normatyvinis mobilumo pagrindas, nors, be abejonės, jos priklauso išvystytoms
industrinėms valstybėms. Antra, tai, kas liberalioje teorijoje yra įvardijama kaip
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pažanga (vystymasis kylančia trajektorija), iš tikrųjų, gali būti tik visuomeninio
organizmo cikliniais svyravimais“ (Česnavičius, 1999, p. 30).
Žymaus sociologo Eriko Olin’o Wright’o klasių teorija taip pat, visų pirma, yra
pritaikyta šiuolaikinių kapitalistinių visuomenių klasių analizei, kita vertus, kažkuriuo
mastu tinka socialistinėms bei posocialistinėms šalims, kadangi stengiasi aprašyti bet
kurios industrinės visuomenės klasinę struktūrą. Kaip atrodė Baltijos šalių gyventojų
struktūra pagal Wright’o tipologiją?
Apie tyrimą: 1993 metų pabaigoje pagal tarptautinį projektą „Socialiniai
pokyčiai Baltijos ir Šiaurės šalyse“ kiekvienoje valstybėje pagal bendrą anketą
buvo apklausta po 1500 respondentų. Tyrime dalyvavo Suomijos, Švedijos bei trijų
Baltijos šalių tyrėjai. Vadovai: Tamperės universiteto (Suomija) mokslininkai:
Raimo Blom ir Harri Melin. Koordinatorė Lietuvoje – Meilutė Taljūnaitė (Lietuvos
socialinių tyrimų institutas).
Wright’o tipologijai imami tik darbingo amžiaus gyventojai, išskiriant šias klases:
Smulkioji buržuazija – darbdavys, turintis virš dešimties samdomų tarnautojų,
kontroliuojantis visą (arba didesnę dalį) kapitalą (investicijas), taip pat fizinį kapitalą
bei darbo jėgą. Lietuvoje jų daugumą sudarė ūkininkai. Verslininkų grupė tebėra
formavimosi procese.
Vadybininkai – atlyginimus gaunantys darbuotojai, turintys sprendimų priėmimo
teisę, iš esmės lemiančią organizaciją. Tai sunkiausiai apibrėžiama grupė šiandieninėje
Lietuvoje.
Vidurinės grandies vadybininkai – atlyginimus gaunantys darbuotojai, prižiūrintys
bei turintys sprendimų priėmimo teisę, lemiančią tam tikrus klausimus, bet nekontroliuojantys kitų žmonių darbo.
Vadovaujantis personalas (supervisors) – neturintis sprendimų priėmimo galios,
bet veikiantis apmokėjimą, pasiūlymus ar prižiūrintis kitų darbininkų darbo drausmę.
Darbininkai – nušalinti nuo investicijų ar kapitalo kontrolės, naudojantys fizinį
kapitalą bei kitokią darbo jėgą.
3.5 lentelė. Baltijos šalių gyventojų klasinė struktūra48 (proc.)
Estija
6
11
12
5
62
100
724

Smulkioji buržuazija
Vadybininkai
Vidurinės grandies vadybininkai
Vadovaujantis personalas
Darbininkai
Iš viso
N
48

Latvija
8
14
14
5
60
100
791

Lietuva
9
11
12
4
64
100
944

Wright’o tipologijos operacionalizavimą atliko Raimo Blom ir kt., 1992, p. 46.; Material for Baltic Models of Transformation. National Reports. Blom, Melin, Nikula (eds.), University of Tampere, Working Papers, B: 36, 1996, p. 230.

44

3. VIDURINĖS KLASĖS FORMAVIMASIS ATKURTOJE LIETUVOJE

,,Palyginti negausi smulkioji buržuazija yra antras svarbus pokomunistinių šalių
(įskaitant ir Lietuvą) neovėberiškuoju būdu analizuojamos klasinės struktūros
skiriamasis bruožas. Jeigu vidurinės klasės iškilimo lūkesčiai siejami būtent su
„senąja“ smulkiųjų verslininkų ir savininkų vidurine klase, tai jos Lietuvoje
pasigendama pagrįstai, tačiau keblu tikėtis, kad tie lūkesčiai kada nors išsipildys.
Čia reikia tik atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje (kaip ir kitose pokomunistinėse šalyse)
ji kaip tik nėra „senoji“, nes gana sunku (nors, kaip tuoj parodysime, nėra neįmanoma)
aptikti tęstinumo ryšį tarp pokomunistinės Lietuvos smulkiosios buržuazijos ir iki
komunistinių laikų Lietuvoje egzistavusios smulkiųjų darbdavių bei savarankiškai
dirbančių smulkiųjų savininkų klasės“ (Norkus, Morkevičius, 2012, p. 131).
Z. Norkus, V. Morkevičius (2012) naudodami 2009 m. pabaigoje atliktos
reprezentatyvios Europos socialinio tyrimo (EST) Lietuvos gyventojų apklausos
duomenis bei remdamiesi diachroniniais ir sinchroniniais palyginimais ir istorine
analize išryškino šios struktūros bendruosius (lyginant su panašiomis į Lietuvą šalimis)
ir savitus nacionalinius bruožus. Pritaikydami modifikuotą 7 EGP klasių modelį
statistiškai nagrinėti vėberiškai apibrėžiamą (kaip „gero gyvenimo šansų“ nelygaus
pasiskirstymo) socialinę nelygybę Lietuvoje, taip pat bandydami nustatyti (pasitelkiant
statistinę atitikties analizę) klasinę priklausomybę išskyrė: ,,Pirma, tai santykinai dideles
tarnybines (ar „tikrųjų tarnautojų“) klases I (13,2 proc.) ir II (17,6 proc.). Jos savo
procentiniais dydžiais stipriai pranoksta tarnybines klases Pietų Europos šalyse
(pvz., Ispanijoje, kur tėra 8,6 proc. pirmarūšių ir 9,7 proc. antrarūšių tikrųjų tarnautojų).
O pokomunistinės transformacijos „pirmūnėse“ Estijoje (atitinkamai 21,0 proc. ir
15,9 proc.) ir Slovėnijoje (16,2 proc. ir 22,3 proc.) I ir II klasės savo dydžiais gali
lygintis su labiausiai išsivysčiusiomis Vakarų Europos šalimis, kurios reprezentuoja
šiuo metu aukščiausią – poindustrinę – kapitalizmo raidos pakopą. Ši viršininkų,
specialistų ir profesionalų gausa gali būti laikoma „geruoju“ komunizmo laikų paveldu,
kurį jis paliko dėl pranašesnės, palyginus su Pietų Europos šalimis, aukštojo mokslo
sistemos“ (ten pat, p. 129).
Rezultatas – pernelyg išsilavinę (palyginti su technologiniu ekonomikos lygiu)
gyventojai, tam tikra tarnybinės klasės hipertrofija, ir didelė emigracija. Tuo pačiu
metu gausi tarnybinė klasė, kurią aptinkame išanalizavę EST 4 duomenis, turėtų būti
gera žinia tiems analitikams, kurie laukia ir negali sulaukti, kada Lietuvoje susiformuos
vidurinė klasė. Kai kurie šių laikų neoliberalios pakraipos ideologai pokomunistinėse
šalyse vidurinės klasės atėjimo ar iškilimo laukia taip pat nekantriai, kaip kažkada
(XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje) tuometinės socialdemokratijos atstovai laukė,
kada gi pagaliau darbininkai sudarys absoliučią gyventojų daugumą, tokiu būdu
sudarydami socialines sąlygas „ne per ankstyvai“ socialistinei revoliucijai. Tačiau
laukti nėra ko: pokomunistinėse šalyse pakankamai plati „vidurinė“ ar tarnybinė klasė
jau egzistuoja.
Suomių tyrėjų klasių skyrimo kriterijus yra autonomija darbe nepriklausomai nuo
pozicijos: vadovaujančios ar nevadovaujančios.
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3.2 pav. Klasių struktūra Lietuvoje pagal suomių mokyklos schemą (proc.)49
(pagal Kivinen, 1995, Melin, 1995).
9%

12%
2%
Branduolinė vidurinė klasė
I ribinė vidurinė klasė
II ribinė vidurinė klasė
III ribinė vidurinė klasė
29%

43%

Darbininkų klasė
Darbdavių verslininkų klasė

5%

Kaip matyti iš 3.2 paveikslo, pagal darbo turinį ir praktikuojamos autonomijos
pobūdį išskirta vidurinė klasė yra tarp 14 proc. ir 48 proc., jei priskaičiuotume visas
ribines vidurines klases. Vidurinės klasės tikslesnis pavadinimas priklauso nuo to,
kokia grupė jos viduje vyrauja. Tarkim, jeigu tai daugiausiai tarnautojai, tai ji sąlyginai
vadinsis „tarnautojų“ klase ir jų gyvenimo standartai bus vertinami kaip vidurinės
klasės apskritai savybės. Lygiai taip pat, jeigu didelę dalį sudaro profesionalai ar
verslininkai, ar biurokratai, ši klasė sąlyginai bus vadinama šių grupių pavadinimais.
Besiformuojančią Lietuvos vidurinę klasę sudėtinga apibūdinti remiantis tik
klasikinėmis klasių teorijomis. Tai transformaciją patirianti visuomenė, todėl jos
struktūroje vienos klasės nyksta, kitos formuojasi, t. y. vyksta socialinės hierarchijos
dekompozicija ir rekompozicija.
49

Klasių operacionalizacija:
branduolinė vidurinė klasė: atlyginimus gaunantys darbuotojai, darbe praktikuojantys profesionalų, mokslininkųtechnikų arba kapitalą atitinkančios autonomijos tipus, nepriklausomai nuo to, ar jie užima vadovaujančias pareigas, ar
ne. Prie jų priskiriami ir aukščiausias pareigas užimantys įstaigų ar biurų darbuotojai;
I ribinė vidurinė klasė: atlyginimus gaunantys darbuotojai, atstovaujantys priežiūros darbo, kvalifikuotų darbininkų,
smulkių verslininkų įmonių darbuotojų autonomijos tipus, taip pat atliekantys autonomiškus darbo atlikimo prasme
darbus įstaigų personaluose;
II ribinė vidurinė klasė: dirbantys už atlyginimą, kurių profesija turėtų lemti jų priskyrimą branduolinei viduriniajai
klasei, bet jie nėra autonomiški savo darbe;
III ribinė vidurinė klasė: pagal darbo turinį ir autonomijos lygį jie turėtų būti priskiriami darbininkų klasei (t. y. pagal
suomių mokyklos kriterijus), bet pagal Wright’o schemas (t. y. dėl vadovaujančių pareigų pavadinimo, nors realiai
niekam nevadovauja) jie priskiriami vidurinei klasei;
darbininkų klasė: neturintys autonomijos darbe;
darbdavių verslininkų klasė: savininkai, samdantys darbuotojus.
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Subjektyvaus ar individualaus tapatinimosi reikšmė nustatant individo socialinę padėtį
Apie tyrimą: 1995 metais Baltijos ir Šiaurės šalyse pagal tarptautinę programą
„Šeima ir gyvenimo sąlygos Baltijos šalyse“ atlikti kokybiniai šeimų tyrimai.
Tyrime dalyvavo Suomijos, Švedijos bei trijų Baltijos šalių tyrėjai. Vadovai:
Tamperės universiteto (Suomija) mokslininkai: Raimo Blom ir Harri Melin.
Koordinatorė Lietuvoje – Meilutė Taljūnaitė (Lietuvos socialinių tyrimų institutas).
Vilniuje buvo tirtos 25 šeimos, su sutuoktiniais kalbantis atskirai. Pusiau
standartizuoto interviu metu teiravomės ir apie tuometinę Lietuvos gyventojų
socialinę struktūrą.
Pateiksime socialinės padėties atspindį, remdamiesi informantų vartojamais
terminais. Dažniausiai respondentai mini ir išskiria šias socialines grupes:
 Valdžią – tai, Seimas, prezidentas ir jį supantys žmonės.
 „Elitas“, kurį pirmiausia sudaro intelektualinis elitas ir kuris niekad neapsiriboja
kuria nors viena klase. Respondentai elitui ar privilegijuotųjų sluoksniui priskiria
verslininkus bei dalį inteligentijos. O štai pats aukštą akademinį statusą turintis
respondentas save tapatina su vidurine klase, nors ir akcentuodamas, kad taip
save vertina pagal pajamas bei gyvenimo stilių. Lygindamas save, pavyzdžiui, su
mokytojais, jis pripažįsta turįs geresnes materialines sąlygas, bet jeigu žmogui
nusipirkti švarką arba batus yra rimta problema, tai ar jis gali sakyti, kad
priklauso „aukštas pozicijas turintiems žmonėms“? Bankininkai, dvidešimtmečiai bei trisdešimtmečiai jaunuoliai, kurie laiku užsiėmė metalų pardavimo
bizniu, atsidūrė aukščiau. Akademikai tokiems priklausė anksčiau („anksčiau
vagys stengėsi gauti akademikų namų telefonų sąrašus, o dabar jiems to net
neįsiūlytumei. O štai privačių verslininkų telefonai turi aukso kainą“). Šiuo metu
žmonės, dirbantys intelektualų darbą, mokytojai, mokslininkai, rašytojai,
menininkai ar artistai ir pan., yra „apačioje“.
Elitui priskiriami verslininkai dar nėra susiformavę ir tebekovoja už savo vietą.
„Inteligentijos likučiai“, kuriuos žmonės gerbia ir linkę remti jų kūrybinį darbą,
verčiasi sunkiai, o mokesčių sistema nelabai skatina ar leidžia šį sluoksnį remti.
„Plikbajoriai“ – tai skurdūs kažkada toleruotų aukštų dvasinių vertybių ir
intelektualinės veiklos likučiai, „neturintys žemės po savo kojomis“.
 Šiuolaikiniai valdininkai – „neturintys nei pinigų, nei atsakomybės jausmo“.
Visi, kurie turėjo aukštus postus ir išlošė permainų metais. Tai gamyklų
direktoriai ir vadovai, ypač privatizuotų įmonių. Atskiros parduotuvės buvo
privatizuotos ir nėra aišku, kas jas įsigijo, o iš 150 žmonių jose išliko, pavyzdžiui, vos 10. Vyriausybė labiausiai kaltinama dėl susidariusios padėties.
 Valstybės tarnautojai, dirbantys dėl atlyginimo. Tie, kurie sugeba sudurti galą su
galu, bet nepajėgūs ką nors sutaupyti.
 „Naujieji turčiai“. Dėl palankios ekonominės situacijos staiga iškilę verslininkai,
nors toks jų iškilimas dažnai nesusijęs nei su jų turimu išsimokslinimu, nei su
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profesiniu pasiruošimu. Taip pat tie, kas žino, kaip daryti biznį. „Parduotuvių
vedėjai yra labai turtingi. Jie tą visaip demonstruoja savo apranga, mašina“.
 Verslininkai, iškilę dėl savo žinių, gebėjimų ir pasiruošimo.
 „Neapibrėžta“ prekiautojų grupė, kuri tarpusavyje labai skiriasi, nes jai
priskiriami tiek pačia primityviausia veikla užsiimantys, tiek turintys kvalifikaciją
bei specialaus pasiruošimo reikalaujančios veiklos atstovai. Čia patenka ir
įvairiausio lygio prekiautojai, bet kokia kaina besistengiantys kompensuoti savo
ankstesnį nepriteklių. Dažnai savo pragyvenimui jie užsidirba tarpininkavimu,
nieko nekurdami ir negamindami.
 „Daug žadančių verslininkų grupė“, kuri kurdama savo biznį orientuojasi 10–15
metų į priekį. Jie nesivaiko didelių pinigų dabar, bet stengiasi sukurti pamatus
stabiliam ir rimtam bizniui, galvodami tiek apie savo, tiek apie šalies perspektyvas.
Šioje grupėje respondentai mato tiek Lietuvos, tiek užsienio verslininkus.
 „Skurdžiai“, besiverčiantys iš skurdžių pajamų. Tai vidurinė grupė, dažnai
gyvenanti tik iš atlyginimo ir patenkinta tokia savo padėtimi.
 Ūkininkai ir žemės ūkio darbininkai, daugumoje vargšai, nors ši socialinė grupė
labai skiriasi tarpusavyje pagal turimą nuosavybę.
 Darbininkai. Tai – „nuskriaustieji“. Gausiausia grupė, praradę savo darbus ir
pensijas, kokių tikėjosi. Gauna menkus atlyginimus, kurie neužtikrina pragyvenimo.
 Vargšai, kurie buvo staigiai nuskurdinti, nes jų darbas tapo nebereikalingas.
Labiausiai gyvenimo nuskriaustieji.
 Mafija, tam tikra bizniu užsiimančių žmonių dalis. Savo tikslų ši grupė siekia
šiurkščios jėgos metodais. Pagrindiniai visuomenės skirstymo kriterijai yra
profesija ir pajamos. Profesijos reikšmę respondentai išreiškia pagal profesijų
prestižo sampratą (pavyzdžiui, kad „mokytojas dirba mažiau nei statybininkas,
bet jo padėtis yra aukštesnė nei darbininko“). O štai pagal pajamas, kas turi
pinigų – tas jaučiasi aukščiau kitų, nes „jeigu neturi pinigų, vadinasi, esi niekas“.
Bet reketininkai ir kiti šešėlinės ekonomikos atstovai nepriklauso jokiai klasei,
nes jie maudosi prabangoje šiandien ir leis laiką kalėjime rytoj.
Tyrėjų kuriamos ir klasių analizei taikomos teorinės schemos gerokai skiriasi nuo
išvardintų. Gilesnė studija atskleidė, kad rutininį nefizinį darbą dirbantys samdomi arba
individualia veikla besiverčiantys informantai – visų pirma, pardavėjai ar aptarnavimo
sferos darbuotojai – save priskyrė prie ,,vadybininkų“ (jie patys įsigyja prekes
Lenkijoje ir parduoda Vilniaus Gariūnų turgavietėje), nors ,,tikrieji“ vadybininkai
patenka į aukštesnę klasę.
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4. LIETUVOS GYVENTOJŲ SOCIALINĖ KAITA (2000–2015)
4.1. Vidurinės klasės beieškant (2000)
Apie tyrimą: Darbo rinkos ir socialinių tyrimų instituto mokslininkų
G. Pajuodienės ir A. Šileikos 2000 m. tyrimas, skirtas Lietuvos gyventojų socialinių sluoksnių identifikavimui, nustatant šių sluoksnių pagrindines charakteristikas
bei jų kitimo tendencijas.
Tyrimo informacine baze pasirinktas Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės atliekamas namų ūkių biudžetų tyrimas.
Tai buvo vienas iš pirmųjų Lietuvos ekonomistų darbų, skirtų šalies socialinės
struktūros klausimams. Tyrimo autoriai nesistengė sukurti ar surasti bei pritaikyti
tuometei Lietuvai labiausiai tinkančią stratifikacijos teoriją. Autoriai savo tyrimą
orientavo „į tokį Lietuvos gyventojų socialinių sluoksnių identifikavimą, kuris įgalintų
analizuoti jų pajamas, išlaidas, mokamus mokesčius ir numatyti socialinės ekonominės
politikos tobulinimo kryptis įvairių socialinių sluoksnių atžvilgiu. Todėl buvo siekta
gauti tokį socialinės stratifikacijos Lietuvoje vaizdą, kuris apimtų visus šalies
gyventojus, išryškintų gradacinį (laipsnišką) išsidėstymą, būtų pagrįstas ekonominiu ir
kultūriniu kapitalu.“50 Mokslininkų nuomone, toks stratifikacijos modelis labai lengvai
leidžia nustatyti vidurinę visuomenės klasę. Tyrimo pagrindas – 1998 ir 2000 m.
Statistikos departamento prie LRV vykdyti namų ūkių biudžetų tyrimai. Socialinės
stratifikacijos vienetu buvo imtas namų ūkis, ir visi konkretaus ūkio nariai buvo
priskiriami tam pačiam socialiniam sluoksniui. Kultūrinio kapitalo matavimo vienetu
pasirinktas namų ūkio galvos išsimokslinimo lygis, o ekonominio kapitalo pagrindiniu
rodikliu – grynosios pajamos.
Labai įdomus autorių parengtas ekonominis socialinių sluoksnių išskyrimo
pagrindimas. Nustatydami socialinių sluoksnių ribas, jie orientavosi į Instituto
mokslininkų nustatytą minimalų normatyvinį vartojimo biudžetą (MNVB) ir, jo
pagrindu įvertinę skurdžiausiuose namų ūkiuose susiklosčiusią disponuojamų pajamų
dalį grynosiose pajamose, pereina prie normatyvinių grynųjų pajamų (MNGP) rodiklio.
„Taigi MNPG turėtų sudaryti 373,7 lito. Ši suma iš esmės atitinka 50 proc. faktinių
grynųjų pajamų (ekvivalentiniam namų ūkio nariui) vidurkio, t. y. 377,02 lito.“51
Todėl išskirdami socialinių sluoksnių ribas autoriai vadovaujasi šiuo (MNGP)
rodikliu. Jie išskiria keturis socialinius sluoksnius: žemutinį, tarpinį, vidurinį ir
aukštutinį. Žemutinio sluoksnio riba – iki 1 MNPG (377,02 Lt) , tarpinio – 1–2 MNGP,
vidurinio – 2–3,5, aukštutinio – daugiau nei 3,5. Tolimesnėje analizėje autoriai
vadovaujasi šiomis nuostatomis, ir kiekviename socialiniame sluoksnyje išskiria dvi
gyventojų grupes: 1 – gyventojai su bendruoju ir žemesniu išsimokslinimu ir
50
Pajuodienė G. M., Šileika A. 2001. Lietuvos gyventojų socialiniai sluoksniai (viduriniosios klasės beieškant) // Pinigų
studijos, Nr. 3., 60 p.
51
Ten pat, 62 p.
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2 – gyventojai su aukštesniuoju ir aukštuoju išsimokslinimu. Žemiau pateikiami
duomenys apie šalies gyventojų pasiskirstymą pagal grynąsias pajamas ir namų ūkio
galvos išsimokslinimą.
4.1 lentelė. Lietuvos gyventojų socialinis susisluoksniavimas pagal grynąsias pajamas
ir namų ūkio galvos išsimokslinimą 2000 m. (proc.)52
Žemutinis
sluoksnis
22,1
Iš jų:

Iš viso
Su viduriniu ir žemesniu
išsimokslinimu
Su aukštesniuoju ir aukštuoju
išsimokslinimu

Tarpinis
sluoksnis
48,1

Vidurinis
sluoksnis
21,2

Aukštutinis
sluoksnis
8,6

17,2

28,0

7,9

2,1

4,9

20,1

13,3

6,5

Tačiau nagrinėdami socialinių sluoksnių 1998 ir 2000 m. dinamiką, matome tam
tikrus neigiamus pokyčius: didėja gyventojų (namų ūkių narių), pereinančių į žemesnįjį
sluoksnį, lyginamasis svoris (4.2 lentelė).
4.2 lentelė. Lietuvos gyventojų socialinės struktūros 1998–2000 m. pokyčiai (proc.)53
Socialinis sluoksnis
Žemutinis
Tarpinis
Vidurinis
Aukštutinis

1998 m.
17,2
49,0
24,8
9,0

2000 m.
22,1
48,1
21,2
8,6

Pokytis
+4,9
-0,9
-3,6
-0,4

Kaip matome, per šį laikotarpį neigiami pokyčiai lyginant su kitais sluoksniais
labiausiai palietė vidurinį sluoksnį, kai tuo pat metu augo žemutinis sluoksnis.
Lyginant socialinius sluoksnius pagal kitus socialinius demografinius parametrus
(gyvenamoji vieta, namų ūkio galvos amžius, socialinė-ekonominė grupė) išaiškėjo,
kad beveik pusė šalies namų ūkių galvų patenka į tarpinį socialinį sluoksnį.
4.3 lentelėje pateikiama detalesnė informacija.
4.3 lentelė. Socialinių sluoksnių pasiskirstymas pagal namų ūkių galvų gyvenamąją vietą ir
socialines demografines charakteristikas 2000 m. (proc.)54
Namų ūkio charakteristikos
Gyvenamoji vieta:
Miestas
5 didieji miestai
Kiti miestai
Kaimas

Žemutinis
sluoksnis

Tarpinis
sluoksnis

Vidurinis
sluoksnis

Aukštutinis
sluoksnis

15,6
12,4
19,9
35,9

49,3
46,6
53,0
45,5

24,7
27,0
21,6
13,7

10,4
13,9
5,5
4,8

52
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4.3 lentelės tęsinys. Socialinių sluoksnių pasiskirstymas pagal namų ūkių galvų gyvenamąją
vietą ir socialines demografines charakteristikas 2000 m. (proc.)
Namų ūkio charakteristikos

Žemutinis
sluoksnis

Namų ūkio galvos amžius:
18–24 m.
25–39 m.
40–49 m.
50–59 m.
60 m. ir daugiau
Namų ūkio socialinė ekonominė grupė
Žemdirbiai
Samdomi darbuotojai
Verslininkai
Pensininkai
Kiti

Tarpinis
sluoksnis

Vidurinis
sluoksnis

Aukštutinis
sluoksnis

24,7
25,2
20,2
17,2
23,2

38,7
44,8
47,8
47,6
55,3

26,5
21,3
22,1
24,0
16,9

10,1
8,7
10,0
11,2
4,5

48,4
15,5
12,4
27,1
58,4

36,0
48,2
37,7
56,6
29,9

10,5
25,5
33,3
13,1
8,3

5,1
10,9
16,6
3,2
3,3

„Gyventojų grupėms, besiskiriančioms namų ūkio galvos amžiumi, būdingos gana
skirtingos pasiskirstymo tarp socialinių sluoksnių proporcijos. Pastebima tokia
socialinio-ekonominio statuso pasikeitimo keičiantis namų ūkio galvos amžiui
tendencija: situacija šiek tiek geresnė negu vidutiniškai šalyje (l8–24 metai) – žemyn į
maždaug vidutinę šalies situaciją (25–39 metai) – tam tikras pagerėjimas (40–49 metai)
– aukštyn į situaciją, daug geresnę negu vidutiniškai šalyje (50–59 metai, kai vaikai jau
užauginti, pasiektas, matyt, ir profesinės karjeros pikas) – gerokai žemyn
(kai perkopiama į septintą dešimtį, tampama pensininkais).
Priklausymą tam ar kitam socialiniam sluoksniui labai sąlygoja namų ūkio socialinė
ekonominė grupė. Žemutiniame sluoksnyje aukštas koncentracijos laipsnis būdingas
vadinamiesiems kitiems ir žemdirbių namų ūkiams. Šiame sluoksnyje susitelkę
58 proc. gyvenančiųjų kituose ūkiuose ir 48 proc. gyvenančiųjų žemdirbių namų
ūkiuose. Palyginti su minėtais namų ūkiais, šiek tiek geresnė pensininkų namų ūkių
padėtis: į žemutinį sluoksnį jų patenka 27 proc., tačiau į tarpinį – net 57 proc.
Gyvenančiųjų samdomų darbuotojų namų ūkiuose pasiskirstymo tarp socialinių
sluoksnių situacija šiek tiek geresnė negu vidutiniškai šalyje. Geriausia yra verslininkų
namų ūkių situacija. Tai vienintelė namų ūkių socialinė ekonominė grupė, kurios pusė
narių patenka į vidurinį ir aukštutinį sluoksnius.“
4.4 lentelė. Socialinių sluoksnių disponuojamos pajamos 2000 m.55
Rodikliai
Piniginės disponuojamos pajamos:
Vienam namų ūkio nariui per mėn., Lt
Lyginant su vidurkiu, proc.
Lyginant su žemutiniu sluoksniu, proc.
Lyginant su viduriniu sluoksniu, proc.

Žemutinis
129,6
37,1
100,0
26,6

Tarpinis Vidurinis
287,1
82,2
221,5
58,9

487,8
139,6
376,4
100,0

Aukštutinis

Vidutiniškai

921,7
263,8
711,2
189,0

349,4
100,0
269,6
71,6

55
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„Visų socialinių sluoksnių namų ūkiai nurodo skirtingo dydžio absoliučiai
minimalią sumą, kurios užtektų, kad namų ūkis galėtų išgyventi – sudurti galą su galu.
Kuo aukštesnis socialinis sluoksnis, tuo ši suma nurodoma didesnė. Tas pats
pasakytina ir apie vidutiniškam gyvenimui reikalingą sumą. Taigi tiek minimalus, tiek
vidutinis piniginių lėšų poreikis tiesiogiai priklauso nuo faktinių pajamų lygio
(vadinamasis savo varpinės efektas).“
4.5 lentelė. Namų ūkių nuomonė apie išgyvenimui ir gyvenimui vidutiniškai
reikalingas pinigų sumas 2000 m.56
Rodikliai
Absoliučiai minimali mėnesinė suma,
kurios užtektų, kad namų ūkis galėtų
išgyventi:
Vienam namų ūkio nariui per mėn., Lt
Lyginant su vidurkiu, proc.
Lyginant su žemutiniu sluoksniu, proc.
Lyginant su viduriniu sluoksniu, proc.
Lyginant su faktinėmis piniginėmis
disponuojamomis pajamomis
Reikalinga mėnesinė pinigų suma, kad
namų ūkis galėtų gyventi vidutiniškai:
Vienam namų ūkio nariui per mėn., Lt
Lyginant su vidurkiu, proc.
Lyginant su žemutiniu sluoksniu, proc.
Lyginant su viduriniu sluoksniu, proc.
Lyginant su faktinėmis piniginėmis
disponuojamomis pajamomis, proc.
Reikalingos mėnesinės pinigų sumos,
kad namų ūkis galėtų gyventi
vidutiniškai, ir absoliučiai minimalios
sumos, kad namų ūkis galėtų išgyventi,
santykis, kartais

Žemutinis

Tarpinis Vidurinis

Aukštutinis

Vidutiniškai

225,5
66,1
100,0
53,5

326,9
95,8
145,0
77,5

421,6
123,5
187,0
100,0

521,8
152,9
231,4
123,8

341,3
100,0
151,4
81,0

174,0

113,9

86,4

56,6

97,7

489,5
69,3
100,0
56,1

665,0
94,1
135,9
76,3

871,8
123,4
178,1
100,0

10 90,3
154,3
222,7
125,1

706,6
100,0
144,4
81,1

377,7

231,6

178,7

118,3

202,2

2,2

2,0

2,1

2,1

2,1

„Atstumą tarp realybės ir subjektyviai suvokiamo vidutinio gyvenimo lygio rodo
gyvenimui vidutiniškai reikalingų sumų palyginimas su faktinėmis piniginėmis
disponuojamomis pajamomis. Viduriniam sluoksniui, kad jis gyventų vidutiniškai,
reikėtų 79 proc., tarpiniam sluoksniui – 2,3 karto, o žemutiniam – 3,8 karto daugiau
pajamų. Net aukštutiniam sluoksniui, į jį patenkančių namų ūkių nuomone, gyvenimui
vidutiniškai reikėtų 18 proc. daugiau pajamų. Natūraliai kyla klausimas, ką parodo šie
skaičiai. Manytume, kad jie rodo ne tiek palyginti aukštoką poreikių lygį, kiek apskritai
žemą gyvenimo lygį šalyje. Pagal dabartinę ekonominę situaciją minėtas atstumas
atrodo sunkiai įveikiamas. Jis gali lemti ne tik žemutinio, bet ir tarpinio socialinio
sluoksnio tam tikras žmonių elgsenos destrukcijas.
56
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Iš 4.5 lentelėje pateiktų duomenų taip pat galima padaryti netiesioginę išvadą apie
namų ūkių nuomonę dėl pajamų diferenciacijos. Natūralu tikėtis, kad vidutiniai
poreikiai turėtų būti daug labiau diferencijuoti negu minimalūs poreikiai. Tačiau taip
nėra. Reikalinga pinigų suma gyvenimui vidutiniškai aukštutiniam sluoksniui yra
2,2 karto didesnė negu žemutiniam sluoksniui, o minimali suma išgyvenimui skiriasi
2,3 karto. (Primename, kad faktinės piniginės disponuojamos pajamos skiriasi 7,1 karto.)
Lyginant gyvenimui vidutiniškai ir išgyvenimui reikalingas sumas, galima susidaryti
vaizdą, koks, namų ūkių nuomone, turėtų būti skirtumas tarp vidutinio ir minimalius
poreikius atitinkančio gyvenimo lygio. Visi socialiniai sluoksniai šį skirtumą įvertina iš
esmės vienodai – jis turėtų būti 2,l karto. Faktiškai skirtumas (pagal disponuojamas
pinigines pajamas) tarp vidurinio ir žemutinio socialinių sluoksnių yra 3,8 karto. Taigi
nors ir neturime duomenų apie gana turtingam gyvenimui reikalingus pajamų dydžius,
galima teigti, kad Lietuvos gyventojai pasisako už saikingą pajamų diferenciaciją.“
4.6 lentelė. Savo padėties vertinimas pagal socialinius sluoksnius (proc.)57
Esame turtingi
Esame pasiturintys
Esame vidutiniokai
Esame vargšai
Esame visiški vargšai
Iš viso

Žemutinis
0,5
39,9
50,5
9,1
100,0

Tarpinis
0,8
66,5
30,6
2,1
100,0

Vidurinis
0,1
2,4
83,3
13,4
0,8
100,0

Aukštutinis Vidutiniškai
0,3
0,0
8,1
1,7
65,8
84,8
6,5
29,3
0,3
3,2
100,0
100,0

Kaip matome, tyrimo duomenys apie žemutinį ir vidurinį sluoksnius beveik atitinka
autorių nustatytą gyventojų statusą: 60 proc. žemutinės klasės atstovų prisiskiria prie
vargingiausiai gyvenančių, o 83 proc. vidurinio sluoksnio atstovų priskiria save prie
vidutiniokų (4.6 lentelė) Tačiau situacija keičiasi, kai tarpinio ir aukštutinio sluoksnių
atstovai vertina savo padėtį. 67 proc. tarpinio ir net 85 proc. aukštutinio sluoksnių
atstovų save laiko vidutiniškai gyvenančiais.
Reziumuodami tyrimo rezultatus autoriai išvadose pateikia pagrindinius Lietuvos
socialinių sluoksnių bruožus, jų ypatumus:
„Žemutinis socialinis sluoksnis. Palyginti su kitais sluoksniais, jame daugiausia
(daugiau kaip 50 proc.) gyvenančiųjų kaime, daugiausia vaikų (32 proc.), nemažai
60 metų amžiaus ir vyresnių (l6 proc.), santykinai blogiausia situacija pagal namų ūkio
galvos išsimokslinimą, pagrindiniai pajamų šaltiniai labai „išsibarstę“, daugiausia
išlaikytinių (4l proc.), daugiausia nurodančiųjų, kad jų pagrindinis pajamų šaltinis yra
socialinės pašalpos. Disponuojamos pajamos vienam namų ūkio nariui sudaro tik
43 proc. šalies vidurkio. Norint išgyventi (sudurti galą su galu), pačių namų ūkių
nuomone, reikėtų 74 proc. daugiau pajamų. Taigi situacija destruktyvi. Ji orientuota
į socialinę degradaciją arba į kovą už savo būvį bet kokiomis priemonėmis.
Tarpinis socialinis sluoksnis. Jo paveikslas yra panašiausias į visos Lietuvos
gyventojų vidutinišką paveikslą (nes, kaip minėta, į jį patenka apie pusė šalies
57
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gyventojų). Palyginti su žemutiniu socialiniu sluoksniu, šis sluoksnis pagal namų ūkių
galvų amžių yra gerokai „vyresnis“, jį taip pat slegia (nors šiek tiek mažiau) nedarbo
našta, pastebimai mažesnę dalį (25 proc.) sudaro vaikai. Šio sluoksnio tipiškiausias
bruožas yra žemas pajamų lygis: disponuojamos pajamos sudaro 84 proc. šalies
vidurkio; pačių namų ūkių nuomone, norint sudurti galą su galu pajamos turėtų būti
14 proc. didesnės. Taigi situacija gana problemiška. Ji gali lemti tam tikrus socialinius
neramumus, jei dar ilgai nebus nors šiek tiek pastebimesnių gerėjimo poslinkių.
Vidurinis socialinis sluoksnis. Palyginti su šalies vidurkiu, daugiau yra
gyvenančiųjų miestuose (79 proc.), pagal namų ūkių galvų amžių jis yra šiek tiek
„jaunesnis“, vaikų dalis taip pat yra šiek tiek mažesnė (22 proc.), aukštesnis profesijų
kvalifikacinis lygmuo, 37 proc. didesnės disponuojamos pajamos.
Vidurinio socialinio sluoksnio branduolys yra II jo posluoksnis (kai namų ūkių
galvos turi aukštesnįjį ir aukštąjį išsimokslinimą). Jo dalis viduriniame sluoksnyje
(rodanti statuso kristalizacijos laipsnį) sudaro 63 proc. Pažymėtina, kad šio posluoksnio
dalis sudaro tik 13 proc. bendro šalies gyventojų skaičiaus.
Aukštutinis socialinis sluoksnis. Šiame sluoksnyje, palyginti su kitais, mažiausias
vidutinis šeimos dydis (nors, kaip ir visoje šalyje, apie 30 proc. sudaro gyvenantieji
4 asmenų ūkiuose, tačiau beveik 3 kartus rečiau yra gyvenančiųjų 5 ir daugiau asmenų
namų ūkiuose), didžiausią dalį (82 proc.) sudaro gyvenantieji miestuose, didžiausia ir
gyvenančiųjų didžiuosiuose miestuose dalis (64 proc.). Tai vienintelis socialinis
sluoksnis, turintis vieną pagrindinį pajamų šaltinį – samdomąjį darbą ne žemės ūkio
sektoriuje (sudarantį daugiau kaip 50 proc.). Pajamos iš verslo ir amatų tik 4 proc.
patenkančiųjų į šį sluoksnį yra pagrindinis pajamų šaltinis, tačiau ir visuose šalies
namų ūkiuose tokių yra kol kas tik 2 proc.“58

4.2. Demokratijos įtvirtinimas Vidurio ir Rytų Europoje59: Lietuvos
socialiniai sluoksniai ir jų raiška (2001)
Apie tyrimą: Demokratijos įtvirtinimas Vidurio ir Rytų Europoje“. Šio tyrimo
II-jame etape (2001 m. rugsėjo mėn.) apklausti 1005 respondentai. Lietuvoje
tyrimą atliko – Baltijos tyrimai (vadovė – Rasa Ališauskienė). Šiame II-jame
etape dalyvavo šios šalys:: Baltarusija, Bulgarija, Čekija, Estija, Rytų Vokietija,
Vakarų Vokietija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Rusija,
Slovakija, Slovėnija, Ukraina.
Atranka – reprezentatyvi atranka – suaugę gyventojai nuo 18 m. ir vyresni.
Duomenų rinkimo būdas – personalinis interviu pasitelkiant standartizuotą
klausimyną. Tyrimo projektą koordinavo Edeltraud Roller, Dieter Fuchs, HansDieter Klingemann, Bernhard Wessels (Socialinių mokslų tyrimo centras Berlin,
WZB), ir János Simon (Vengrijos Mokslų akademija, Budapeštas).
58
Pajuodienė G. M., Šileika A. 2001. Lietuvos gyventojų socialiniai sluoksniai (viduriniosios klasės beieškant) // Pinigų
studijos, Nr. 3., 79–80 p.
59
R. Ališauskienė. Politinis viduriniosios klasės portretas.- Kn.:Viduriniosios klasės formavimosi problemos Lietuvoje
// Konferencijų pranešimų medžiaga, - LRS Naujosios sąjungos (socialliberalų) frakcija. –V., 2002, 25–31 p.
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2001 m. II-jo šio tyrimo etape, greta 1991 m. išskirtų klasių, dar buvo išskiriama
valstietijos (peasants) klasė, kurią sudaro smulkūs žemės savininkai ir žemės ūkio
darbininkai. Kažkuria prasme tai atspindėjo posovietinės epochos specifiką, kai
plačiu mastu buvo grąžinama sovietinės sistemos nusavinta privati nuosavybė žemės
ūkio sektoriuje.
R. Ališauskienė60 šioje publikacijoje pabandė pateikti Lietuvos visuomenės
sluoksnių politinius portretus. Naudojant ESOMAR socialinę klasifikaciją išskiriamos
6 socialinės kategorijos:
A – aukšto išsimokslinimo aukščiausio lygio vadovai ir specialistai, turintys
didelius įgaliojimus ir atsakomybės laipsnį;
B – aukšto išsimokslinimo vidutinio lygio vadovai, turintys kiek mažesnį įgaliojimų
lygį, arba turintys aukštą įgaliojimų lygį, bet kiek žemesnį išsimokslinimo lygį;
C1 – aukštesnį išsimokslinimą turintys ne fizinį darbą dirbantys darbuotojai, specialistai;
C2 – žemesnio išsimokslinimo darbuotojai, dirbantys ne fizinį darbą;
D – kvalifikuoti ir nekvalifikuoti darbininkai, žemesnio išsimokslinimo ne fizinio
darbo atstovai;
E – žemo išsimokslinimo kvalifikuoti ir nekvalifikuoti darbuotojai, dirbantys
fizinį darbą.
Šiame tyrime, kaip ir paprastai lyginamuose tyrimuose, naudotos 4 kategorijos,
apjungiant pirmąsias dvi ir paskutiniąsias dvi kategorijas:
AB – aukštesnio išsimokslinimo aukščiausio bei vidutinio lygio vadovai;
C1 – aukštesnį išsimokslinimą turintys ne fizinį darbą dirbantys darbuotojai, specialistai;
C2 – žemesnio išsimokslinimo darbuotojai, dirbantys ne fizinį darbą, kvalifikuoti
darbininkai;
DE – nekvalifikuoti darbininkai, žemesnio išsimokslinimo ne fizinio darbo
atstovai, kvalifikuoti ir nekvalifikuoti darbuotojai, dirbantys fizinį darbą.
Šių apibrėžimų pagrindu autorė aprašo Lietuvos visuomenės socialinę struktūrą ir
lygina ją su 12 ES šalių socialinėmis struktūromis (4.1 pav.)
Šios klasifikacijos pagrindu išskirti 3 socialiniai sluoksniai:
 aukštesnis vidurinis sluoksnis (AB kategorijos);
 žemesnis vidurinis sluoksnis (C1 ir C2 kategorijos);
 darbininkų, fizinio darbo atstovų sluoksnis (D ir E kategorijos).
Toliau 2001 m. Europinio tyrimo rezultatų pagrindu pateikiamas atskirų socialinių
sluoksnių socialinis-demografinis portretas (4.7 lentelė).

60

R. Ališauskienė. Politinis viduriniosios klasės portretas. – Kn.:Viduriniosios klasės formavimosi problemos Lietuvoje
// Konferencijų pranešimų medžiaga, LRS Naujosios sąjungos (socialliberalų) frakcija. – V., 2002, 25–26 p.

55

VIDURINĖ KLASĖ LIETUVOJE

4.1 pav. Lietuvos61 socialinės struktūros palyginimas su 12 ES šalių62 (proc.)

15

15

49

28

22

32

21
15
10

Ispanija

11

AB

C1

22

17
13
20

C2

12

21

41
69

13

12

DE

18

17

23

11
17

11

16

22

23

28

Vokietija

Danija

0%

51

7

6

4

24

32

20

19

53

63

20

Belgija

20%

30

12 ES šalių vidurkis

40%

35

30
23

0

23

25

10
6
8

Neklasifikuojami

12
19

44

13
16
11
Lietuva

60%

5

Jungtinė Karalystė

16

0

Portugalija

24

0

Olandija

20

1

Liuksemburgas

4

Italija

30

40

4

Airija

5

Graikija

80%

3

Prancūzija

100%

4.7 lentelė. Socialinių sluoksnių socialinis-demografinis portretas
(proc. demografinėje kategorijoje)
Aukštesnis
vidurinis
sluoksnis
(AB)
12
51
49
31
49
20
19
22
60
41
26
29
75
25

Iš viso
Lytis
Amžius
Gyvena
Tėvų socialinė
padėtis
Vieta darbo
rinkoje

vyrai
moterys
18–29 m.
30–49 m.
50 m. ir vyresni
kaime
mieste
didmiestyje
AB
C1+C2
DE
dirba apmokamą darbą
nedirba

61

Žemesnis
vidurinis
sluoksnis
(C1+C2)
32
41
59
25
40
37
28
22
51
16
30
45
61
39

Darbininkų
sluoksnis
(DE)
40
48
52
18
35
46
38
27
35
2
5
87
48
52

Lietuvos gyventojų tyrimų duomenys iš „Baltijos tyrimai“. Lietuvos Barometras, 2000 m. vasaris.
ES šalių rodikliai cituojami pagal: ESOMAR Standard Demographic Classification. A System of International Socioeconomic Classification of Respondents to Survey Research, 1977.
62
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Taigi, tarp aukštesnio vidurinio sluoksnio atstovų Lietuvoje daugiau jaunesnių
žmonių, daugiau didmiesčių gyventojų, kilusių iš aukštesniųjų sluoksnių, dažniausiai
jie yra dirbantys. Tarp žemesnio vidurinio sluoksnio atstovų kiek didesnė moterų dalis,
mažiau jaunimo, jų tėvų socialinė padėtis žemesnė.
Pirmiausia autorė nagrinėja gyventojų domėjimąsi politika, t. y. politinių įvykių
sekimą spaudoje, diskutavimą politiniais klausimais, dalyvavimą politiniuose
mitinguose, susirinkimuose, bendravimą su politikais, valdžios atstovais bei pagalbą
politikams jų veikloje. Toliau tekste analizuosime autorės duomenis, pateiktus jau
anksčiau minėtoje publikacijoje.
Vienas iš pagrindinių rodiklių, rodančių domėjimąsi politika, politinėmis
problemomis, yra šių problemų sekimas periodinėje spaudoje. 4.2 pav. matome, kad
domėjimasis politika periodinėje spaudoje tiesiogiai proporcingas respondento
socialiniam statusui: kuo socialinė padėtis aukštesnė, tuo labiau respondentai domisi
šiomis problemomis. Dažnai, ar bent kai kada, domisi apie 75 proc. aukštesniojo
vidurinio sluoksnio atstovų, darbininkų sluoksnyje tokių jau tik kas antras.
Dar ryškesni skirtumai tarp dažnai besidominančių politika skirtinguose socialiniuose
sluoksniuose. Jei beveik kas antras aukštesnio vidurinio sluoksnio atstovas skaito apie
politiką dažnai, tai darbininkų sluoksnyje tai daro tik kas penktas respondentas.
Be to, niekada neskaitantys apie politiką teigė tik 2 proc. aukštesniojo vidurinio
sluoksnio atstovų, o darbininkų sluoksnyje tokių buvo jau 16 proc.
4.2 pav. Ar dažnai Jūs skaitote apie politiką laikraščiuose? (proc.)

Aukštesnis vidurinis sluoksnis (AB)

Žemesnis vidurinis sluoksnis (C1+C2)

Darbininkų sluoksnis (DE)

Dažnai

Kartais

20%

40%

Retai

Niekada

60%

7

16

30

32

21

0%

28

31

32

2

19

34

41

80%

4

3

1

100%

Neatsakė

Įdomu tai, kad su kitais žmonėmis politinėmis temomis diskutuojančių respondentų
skaičius beveik nepriklauso nuo jų socialinio statuso (4.3 pav.). Dažnai ir kartais
diskutuojančių šia tematika respondentų skaičius priklausomai nuo jų statuso šiek tiek
mažėja žemėjant jų socialiniam statusui, nuo 67 iki 60 proc. Tam tikras skirtumas matomas
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tik niekada nediskutuojančių politinėmis temomis grupėje. Jei tarp aukštesnio vidurinio
sluoksnio atstovų tokių yra tik 2 proc., tai darbininkų sluoksnyje tokių jau 14 proc.
4.3 pav. Ar dažnai Jūs kalbatės, diskutuojate apie politiką su kitais žmonėmis? (proc.)

Aukštesnis vidurinis sluoksnis (AB)

Žemesnis vidurinis sluoksnis (C1+C2)

Darbininkų sluoksnis (DE)

Dažnai

Kartais

26

42

18

0%

23

40

24

20%

40%

Retai

Niekada

2

29

40

27

60%

80%

3

10

3

14

0

100%

Neatsakė

Kaip vieną iš politinio aktyvumo rodiklių galime apibrėžti dalyvavimą politiniuose
mitinguose, politiniuose susirinkimuose ar politinėse akcijose. Šiuo atveju galime
teigti, kad politinis aktyvumas praktiškai nepriklauso nuo respondentų socialinio
statuso: šioje politinėje veikloje nedalyvauja 69–77 proc. respondentų (4.4 pav.).
4.4 pav. Ar dažnai Jūs dalyvaujate politiniuose mitinguose arba susirinkimuose? (proc.)

Aukštesnis vidurinis sluoksnis (AB)

4 8

Žemesnis vidurinis sluoksnis (C1+C2) 2 7

Darbininkų sluoksnis (DE)

5

0%
Dažnai

Kartais

15

69

4

18

67

4

13

77

20%

40%

Retai

Niekada

58

60%
Neatsakė

2

80%

100%
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Respondentai pakankamai skeptiškai vertina bendravimą su valdžios atstovais bei
politikais. Niekada su politikais nebendravo kas antras aukštesniojo vidurinio
sluoksnio atstovas ir septyni iš dešimties darbininkų sluoksnio atstovų (4.5 pav.). Retai
su politikais bendravo kas penktas ar kas ketvirtas respondentas. Dažnai bendravusių
su politikais respondentų skaičius taip pat nėra įspūdingas.
4.5 pav. Ar dažnai Jūs bendraujate su valdžios atstovais bei politikais? (proc.)

Aukštesnis vidurinis sluoksnis (AB)

6

12

24

Žemesnis vidurinis sluoksnis (C1+C2) 2 12

Darbininkų sluoksnis (DE) 1 4

0%
Dažnai

Kartais

53

22

5

60

20

4

72

20%

40%

Retai

Niekada

60%

3

80%

100%

Neatsakė

Analogiška situacija ir su darbu politinei partijai ar kandidatui (4.6 pav.).
Labai nežymi dalis respondentų nurodė, kad vienokiu ar kitokiu laipsniu dalyvauja
šioje veikloje. O priklausomai nuo socialinio statuso net 85–94 proc. nurodė, kad šioje
veikloje nedalyvauja.
4.6 pav. Ar Jūs dažnai dirbate politinei partijai arba kandidatui? (proc.)

Aukštesnis vidurinis sluoksnis (AB) 2 6 3

Žemesnis vidurinis sluoksnis (C1+C2) 13 6

Darbininkų sluoksnis (DE) 22

0%
Dažnai

Kartais

85

4

86

4

94

20%

40%

Retai

Niekada

59

1

60%
Neatsakė

80%

100%
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Įdomus respondentų požiūris į demokratiją (4.7 pav.). 74 proc. aukštesniojo
vidurinio sluoksnio atstovų teigia, kad tai geriausia valdymo forma, ir tik 8 proc. iš jų
teigia, kad yra ir kita, dar geresnė valdymo forma. Tarp darbininkų sluoksnio atstovų
tik kas antras respondentas teigė, kad demokratija yra geriausia forma. Tačiau reikia
pažymėti, kad net 43 proc. šio sluoksnio atstovų į šį klausimą neatsakė arba nežinojo,
ką atsakyti.
4.7 pav. Jūsų nuomone, demokratija yra geriausia valdymo forma, ar kita yra
geresnė valdymo forma? (proc.)

Aukštesnis vidurinis sluoksnis (AB)

Žemesnis vidurinis sluoksnis (C1+C2)

Demokratija geriausia

20%

43

7

50
0%

25

14

61

Darbininkų sluoksnis (DE)

18

8

74

40%

60%

Yra kita geresnė valdymo forma

80%

100%

Nežino, neatsakė

Įdomus politinių pažiūrų įvertinimas (4.8 pav.). Galima pastebėti, kad pažiūras
geriausiai iliustruoja pateiktos skalės vidurkis, kuris lygus 5,3–5,5. Tai reiškia,
kad atsakę į šį klausimą respondentai daugiausiai pasirinko centristines pažiūras.
4.8 pav. Kaip jūs apibūdintumėte savo politines pažiūras 10 balų skalėje,
kur 1 – kairiosios, 10 – dešiniosios? (proc.)
100%

5,5

80%

33

6

5,3

5
49

56

4

19

3

15

40%
31

11

19

20%

18

16

Kairiosios

1

13

0%
Aukštesnis vidurinis
sluoksnis (AB)

2

20

0

Žemesnis vidurinis sluoksnis Darbininkų sluoksnis (DE)
(C1+C2)
Centro

Dešiniosios

60

Nežino

Vidurkis

Vidutinis balas

60%

5,3
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4.3. Lietuvos socialinės struktūros tyrimas63 (2004)
Apie tyrimą: 2004 m. pabaigoje atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų
apklausa.
Tiriamoji visuma – 18 m. ir vyresni Lietuvos gyventojai.
Respondentų atrankos būdas – daugiapakopė tikimybinė atranka.
Apklausti 1496 respondentai.
Interviu buvo atliekami respondentų butuose pagal Visuomenės nuomonės ir
rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ parengtą apklausos metodiką.
Tai pirmasis tokio pobūdžio tyrimas Lietuvoje. Tyrimo autoriai visų pirma
sukonstruoja visuomenės stratifikacinį modelį64, kuriame atsižvelgiama į:
 pokomunistinės šalies ypatumus;
 būtinumą kuo detaliau apimti visą visuomenę;
 galimybę suderinti klasinį ir stratifikacinį pjūvius;
 būtinumą nusakyti individų tapatumą;
 šalies gyventojų įvaizdžio atspindėjimą;
 taikomumo galimybes, t. y. modelio pritaikomumą socialinės politikos reikmėms.
Autorių nuomone, apibūdinant klases reikia visų pirma atsižvelgti į šias rodiklių
grupes: galios, atlygio, užsiėmimo, demografijos, aktyvumo ir gyvenamosios aplinkos.
Autoriai, remdamiesi šiais metodologiniais ir metodiniais principais, sukonstruoja
tokį Lietuvos klasinį stratifikacinį modelį.65 Klasiniame pjūvyje išskiriamos 5 klasės:
aukščiausioji, aukštesnioji, vidurinė, žemesnioji ir žemiausioji. Taip pat tyrime
visuomenė suskirstoma į 39 sluoksnius: 5 sluoksniai sudarė žemiausiąją klasę,
8 – žemesniąją vidurinę, 17 – vidurinę, 8 – aukštesniąją vidurinę ir 1 sluoksnis –
aukščiausiąją klasę. Kadangi autoriai teorinius klausimus ir tyrimo rezultatus gan
detaliai išdėsto jau aukščiau minėtoje 2005 m. išleistoje monografijoje, apsiribosime
tik kai kuriais tyrimo aspektais ir rezultatais.
Apžvelkime pagrindinius identifikavimosi su socialine klase aspektus: amžių,
išsimokslinimą, užimtumą ir pajamas.
Amžius. Tyrimo duomenys rodo, kad aukštesniojoje klasėje didesnė jaunų žmonių dalis,
o žemiausioje klasėje – didžiąją dalį sudaro senesni žmonės. „Beveik trečdalį aukštesniajai
klasei priskirtų respondentų sudaro 20–29 m. žmonės... Net 4 iš 10 žemiausiosios klasės
atstovų yra patys vyriausieji – septyniasdešimtmečiai ir vyresni... Pažymėtina, kad 6 iš 10
priskirtų vidurinei klasei respondentų dar neturi 50 m. (4.9 pav.).“66

63
Socialinių tyrimų institutas, Stratifikacijos skyrius. Lietuvos socialinė struktūra. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas,
2005, 144 p.
64
Ten pat, 12 p.
65
Ten pat, 19 p.
66
Ten pat, 24 p.
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4.9 pav. Respondentų pasiskirstymas socialinėse klasėse pagal amžiaus grupes (proc.)

Aukštesnioji

5

Vidurinioji

4

31

20

16

Žemesnioji 2

19

9

Žemiausioji 1 4

20

13

7

20

11

0%

20–29 m.

9

13

17

16
40%

30–39 m.

20

7

13

19

38
60%

40–49 m.

7

15

23

20%

Iki 19 m.

21

50–59 m.

80%
60–69 m.

100%

70 m. ir daugiau

Išsimokslinimas. Tyrimo rezultatai rodo aiškią priklausomybę tarp socialinio statuso
ir išsimokslinimo. Kuo aukštesnė socialinė padėtis, tuo aukštesnis išsimokslinimas.
„4 iš 10 žemiausiosios klasės atstovų turi pradinį išsimokslinimą, trečdalis žemesniosios
klasės atstovų – vidurinį, o ketvirtadalis – specialųjį vidurinį ar aukštesnįjį; trečdalis
vidurinės klasės atstovų – aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį, o daugiau kaip pusė
aukštesniosios klasės atstovų – aukštąjį išsimokslinimą“67 (4.10 pav.).
4.10 pav. Respondentų pasiskirstymas socialinėse klasėse pagal išsimokslinimą (proc.)

Aukštesnioji 1 4

Vidurinioji

16

10

10

Žemesnioji

24

34

26

17

Žemiausioji

55

32

17

40
0%

Pradinis

20%
Nebaigtas vidurinis

20

17
40%
Vidurinis

8

26

23
60%

18
80%

Aukštesnysis / spec. vidurinis

2
100%

Aukštasis

67
Socialinių tyrimų institutas, Stratifikacijos skyrius. Lietuvos socialinė struktūra. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas,
2005, 26 p.
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Užimtumas. Užimtumas skirtingose socialinėse klasėse pakankamai ryškiai skiriasi:
„dirba apie 2/3 aukštesniosios klasės atstovų, o žemiausioje klasėje – tik aštuntadalis.
Daugiausia besimokančių yra aukštesniojoje klasėje... Iš pensijos gyvena pusė
žemiausiosios ir trečdalis žemesniosios klasės atstovų... Pusė aukštesniosios klasės
dirbančių žmonių – specialistai, turintys aukštąjį išsimokslinimą. Šioje klasėje taip pat
didžiausia dalis aukščiausios ar vidurinės grandies vadovų bei verslininkų...
Net ¾ priskiriamų žemiausiajai klasei dirbančių respondentų yra darbininkai.
Kas penktas dirbantis žemiausios klasės atstovas – žemdirbys.“68
Pajamos. „Aukštesniosios klasės atstovai dažniau gauna didesnes pajamas, kitų
klasių atstovai – atitinkamai mažesnes. Jei 6 iš 10 apklaustų aukštesniosios klasės
atstovų vienam šeimos nariui tenka daugiau kaip 500 litų, tai žemiausioje klasėje tokių
tėra tik 2 proc. Beveik pusė (45 proc.) aukštesniosios klasės atstovų linkę prisiskirti
gyvenantiems šiek tiek geriau nei vidutiniškai. 7 iš 10 vidurinės klasės respondentų
teigė, kad gyvena vidutiniškai. Beveik pusė (45 proc.) žemesniosios klasės atstovų
mano, kad gyvena šiek tiek blogiau nei vidutiniškai. 4 iš 10 žemiausios klasės atstovų
teigė, kad gyvena gana skurdžiai. Savo turtinę padėtį gyventojai vertina atsargiai:
43 proc. vidurinės bei 29 proc. aukštesniosios klasės atstovų pagal 10 balų skalę savo
turtą vertina penketu, 31 proc. žemesniosios klasės – trejetu, o 40 proc. žemiausiosios
klasės – dvejetu. Vidutinis (5 balai) ir aukštesnis įvertinimas rodo, kad vidurinės ir
aukštesniosios klasės atstovai savo turtu iš dalies patenkinti, o to negalima pasakyti
apie žemesniąją ir žemiausiąją klases“69 (4.11 pav.).
4.11 pav. Socialinė klasė ir pajamos 1-am šeimos nariui
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Socialinių tyrimų institutas, Stratifikacijos skyrius. Lietuvos socialinė struktūra. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas,
2005, 27 p.
69
Ten pat, 31 p.

63

VIDURINĖ KLASĖ LIETUVOJE

4.4. Lietuvos studentijos socialinis portretas70 (2008–2009)
Apie tyrimą: 2008–2009 metais, siekdami nustatyti studentijos vietą
visuomenės socialinėje struktūroje ir apibūdinti Lietuvos studentijos socialinį
portretą, tuometinio Socialinių tyrimų instituto (nuo 2010 metų – Lietuvos
socialinių tyrimų centro) Stratifikacijos skyriaus darbuotojai atliko šį tyrimą.
Apklausa vyko visuose svarbiausiuose Lietuvos aukštojo mokslo centruose:
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Buvo atrinktos tiek universitetinės, tiek
neuniversitetinės aukštosios mokyklos. Apklausa vyko universitetinėse aukštosiose
mokyklose: Vilniaus universitete (VU), Vilniaus pedagoginiame universitete
(VPU), Kauno technologijos universitete (KTU), Mykolo Romerio universitete
(MRU), Kauno medicinos universitete (nuo 2010 m. – Sveikatos universitetas,
KMU), Vytauto Didžiojo universitete (VDU), Klaipėdos universitete (KU),
Vilniaus verslo teisės akademijoje (VVTA), Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje
(LMTA), Vilniaus teisės ir verslo kolegijoje (nuo 2010 m. – Tarptautinė teisės ir
verslo aukštoji mokykla, VTVK), Vilniaus kolegijoje (VK), Kauno kolegijoje
(KK). Apimtos tiek valstybinės (VU, VPU, KTU, MRU, KMU, VDU, KU, VK ir
KK), tiek nevalstybinės (VVTA, VTVK) aukštosios mokyklos. Apklausti tiek
nuolatinių (iki reformos – dieninių), tiek tęstinių (iki reformos – neakivaizdinių,
vakarinių) studijų studentai. Apklausta 500 įvairių specialybių studentų.

Vienas iš pagrindinių šio tyrimo tikslų buvo nustatyti Lietuvos studentijos socialinio
portreto bruožus, išryškinti studentijos vietą visuomenėje, socialinėje struktūroje.
Nagrinėdami studentijos socialinę struktūrą, tyrimo autoriai remiasi nuostata, kad
pagrindine metodologine stratifikacijos ašimi gali būti tapatinimasis (identifikacija) su
tam tikra socialine padėtimi. Jau minėjome, kad vienas iš visuomenės skirstymo būdų
yra rangavimas nuo aukščiausiosios iki žemiausiosios klasių. Taigi pagrindinis
priklausymo vienai ar kitai klasei požymis ir būtų tapatinimasis (identifikavimasis) su
klase ir sluoksniu, pradedant aukščiausiu, baigiant žemiausiu. Šio tyrimo tikslas buvo
ištirti studentijos vietą visuomenės socialinėje struktūroje, kaip ir su kokiu socialiniu
sluoksniu studentai save tapatina. Šiame tyrime vadovaujamasi visuomenės
stratifikacijos koncepcija, naudota ankstesniame 2004 m. tyrime „Lietuvos socialinė
struktūra“. Esminis šios stratifikacijos sampratos patikslinimas yra tas, kad naujame
tyrime koncentruojamasi į individo saviindikaciją, o ne bandoma apimti kuo daugiau
rodiklių ir charakteristikų. „Taigi socialinės klasės ar grupės ir socialinio portreto
derinys leidžia atskleisti ne formalų individų susiskirstymą į socialines klases, o jų
pačių vertinimą, kuriai socialinei pozicijai priklauso. ...mes išryškiname individo
prisiskyrimą atitinkamai socialinei klasei, sluoksniui, o po to aprašome socialinį
portretą, atskleidžiame socialines charakteristikas.“71
70

Lietuvos studentijos socialinio portreto bruožai. Mokslo studija. Sudarytojas A. V. Matulionis. – Vilnius, „Puntukas“,
2010, 166 p.
71
Ten pat, 6 p.
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Klasiniame pjūvyje autoriai išskiria penkias klases: aukščiausiąją, aukštesniąją,
vidurinę, žemesniąją ir žemiausiąją. Norėdami susidaryti tikslesnį vaizdą autoriai taip
pat aiškinasi, su kokia socialine grupe (sluoksniu) studentai tapatinasi, kur 1 yra
žemiausia, o 10 – aukščiausia socialinė grupė.
4.12 pav. Apklaustų studentų prisiskyrimas socialinėms klasėms ir sluoksniams
(proc. nuo visų apklaustųjų) (1 – žemiausias sluoksnis, 10 – aukščiausias 10 balų skalėje)72
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Kaip matyti iš 4.12 pav., pagrindinė studentijos dalis prisiskiria vidurinei klasei,
o antra pagal dydį dalis, nors daug mažesnė, save įvardijo aukštesniąja klase. Kitoms
klasėms prisiskyrusiųjų buvo palyginti nedaug. Be to, būtina pažymėti, kad vidurine
klase įsivardijusieji pasižymi platesniu sluoksnių spektru: nuo penkto iki aštunto, nors
buvo pažymėjusiųjų tiek trečią, tiek ketvirtą ir net devintą sluoksnius. Ryškėja bendra
tendencija, kad apklaustieji studentai identifikuojasi su stipria vidurine klase.
Taigi pasitvirtina teiginiai, kad studentija taikosi į vidurinės klasės statusą.73
Detaliau šio tyrimo nepristatinėsime, nes išsamūs jo rezultatai pateikiami jau
anksčiau minėtoje mokslo studijoje – Lietuvos studentijos socialinio portreto bruožai.
Mokslo studija. Sudarytojas A. V. Matulionis. – Vilnius, „Puntukas“, 2010.
72

Lietuvos studentijos socialinio portreto bruožai. Mokslo studija. Sudarytojas A. V. Matulionis. – Vilnius, „Puntukas“,
2010, 29 p.
73
Ten pat, 29 p.
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4.5. Vidurinė klasė demokratizacijos projekte (2012)
Apie tyrimą: Siekiant įvertinti Lietuvos gyventojų su demokratizacijos procesais
susietas nuomones bei vertinimus, atliktas reprezentatyvus kiekybinis tyrimas.
Apklausą atliko bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės
tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“. Iš viso apklausti 1008 vyresni nei 18 metų
respondentai. Tyrimas vyko 38 miestuose ir 52 kaimuose. Apklaustųjų sudėtis atitinka
18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, išsimokslinimą,
tautybę, gyvenvietės tipą. Maksimali statistinė paklaida neviršija 3 proc. esant 95 proc.
patikimumo lygiui. Iš viso anketoje buvo 298 klausimai (įskaitant klausimus klausimų
blokuose), taip pat 16 socialinių demografinių parametrų.
Šiame tyrime išskirdami Lietuvos klasinę struktūrą pasinaudojome A. Matulionio ir
jo kolegų naudotu klasiniu stratifikaciniu modeliu.
Tyrime išskirtos 5 klasės (Lietuvos socialinė struktūra, 2005). Autorių nuomone,
šis 5 klasių modelis geriausiai apibūdina dabartinės Lietuvos, kaip pokomunistinės
visuomenės, įtvirtinančios demokratinius institutus, socialinę-klasinę struktūrą.
Demokratinių procesų varomoji jėga – vidurinė visuomenės klasė. Kuo ji gausesnė,
tuo stipresnis demokratijos procesų palaikymas visuomenėje. Kas ji tokia? Lietuvos
ekonomistų nuomone, tai žmonės gaunantys 2,5–3 tūkst. Lt, galintys kas mėnesį
sutaupyti 1000,00 Lt ir daugiau. Jų nuomone, tokių gyventojų Lietuvoje yra apie
30 proc. Tačiau finansinė padėtis nėra lemiamas priskyrimo vidurinei klasei kriterijus.
Svarbią reikšmę vaidina ir išsimokslinimas. Kaip šiais požiūriais atrodo mūsų
respondentai?
4.13 pav. Respondentų identifikacija su klase / socialine grupe (proc.)
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Kaip matome iš 4.13 pav. duomenų, kas antras respondentas save identifikuoja su
vidurine klase. Tačiau pakankamai daug, net 36 proc., mano, kad jų socialinė padėtis
yra žemesnė, o aukštesnę nei vidurinė klasė renkasi tik 6 proc. respondentų.
Lygindami šio tyrimo ir 2004 m. Lietuvos socialinės struktūros tyrimo (vadovas –
A. Matulionis) rezultatus ypatingų pokyčių nematome, išskyrus tai, kad su vidurine
klase save identifikavo apie 10 proc. daugiau respondentų nei 2012 metais.
Pagrindiniai priskyrimo tam tikrai socialinei grupei kriterijai būtų: išsimokslinimas,
šeimos finansinė padėtis (subjektyvus finansinės padėties vertinimas, šeimos pajamos,
pajamos 1-am šeimos nariui).
Nagrinėdami išsimokslinimo ir identifikacijos su socialine grupe ryšius matome
labai aiškią priklausomybę – kuo aukštesnis išsimokslinimas, tuo aukštesnis šios
grupės socialinis statusas. Žemiau pateikiamame paveiksle akivaizdu, kad respondentų
grupė su aukštuoju išsimokslinimu, priskirianti save vidurinei ir aukštesnei socialinei
grupei, daugiau nei dvigubai viršija analogišką grupę su nebaigtu viduriniu ir trečdaliu
didesnė nei grupė su viduriniu išsimokslinimu.
4.14 pav. Prisiskyrimo socialinei grupei ir išsimokslinimo ryšys 2012 m. (proc.)

Nebaigtas vidurinis

19

Vidurinis

Specialus vidurinis / kolegija

41

7

35

4

Aukštasis 1

32

51

25

3 4

61

12

0%

1 7

5 5

66
20%

40%

19
60%

Žemiausiajai

Žemesniajai

Viduriniajai

Aukštesniajai

Aukščiausiajai

Nežino, neatsakė

80%

2
100%

Kitas svarbus identifikavimosi su socialine klase kriterijus – gaunamos pajamos ir
pajamos 1-am šeimos nariui. Nors ne visi autoriai sutaria dėl pajamų lygio kaip
papildomo būtino kriterijaus įtraukimo apibūdinant vidurinę klasę, esame linkę pritarti
nuostatai, kad vidurinės klasės pajamos viršija vidutines. ,,Autoriai, kurie
pokomunistinėse šalyse vidurinės klasės atstovų randa „per mažai“, patys save
dezorientuoja, naudodamiesi ydinga „vidurinės klasės“ samprata, kurioje jos
skiriamaisiais bruožais laikoma ne profesija, padėtis darbo jėgos rinkoje bei
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darbovietėje, bet pakankamai aukštas pajamų lygis, kas maždaug reiškia „žmones,
turinčius atliekamų pinigų“ (Morkevičius, Norkus, 2012: 130).
Mūsų 2012 metų tyrimas taip pat rodo, kad kuo geresnė šeimos finansinė situacija,
tuo daugiau respondentų save identifikuoja su vidurine klase (4.15 pav.).
4.15 pav. Prisiskyrimo socialinei grupei ir šeimos finansinės padėties ryšys 2012 m. (proc.)
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Kokios turi būti šeimos pajamos ir pajamos 1-am šeimos nariui, kad šeimos
finansinė padėtis būtų vertinama vidutine ar gera? Kaip matome iš 4.16 pav., 32 proc.
respondentų jau nuo 1500 Lt pajamų laiko, kad jų šeimos finansinė padėtis yra
vidutinė. Trečdalis respondentų šeimos pajamoms esant virš 2500 Lt mano, kad jų
padėtis yra vidutinė, o net kas antras respondentas laiko finansinę situaciją gera.
Galiausiai, net du iš penkių respondentų su šeimos pajamomis iki 1500 Lt mano, kad
situacija šeimos finansinėje situacijoje bloga.
4.16 pav. Šeimos pajamos ir šeimos finansinės padėties vertinimas 2012 m. (proc.)
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Daug tikslesnis rodiklis yra pajamų 1-am šeimos nariui dydis (4.17 pav.). 23 proc.
apklaustųjų su pajamomis 1-am šeimos nariui, viršijančiomis 1000 Lt, laiko šeimos
finansinę situaciją vidutine, o 38 proc. – gera. Beveik kas antras respondentas su
pajamomis 1-am šeimos nariui iki 750 Lt situaciją vadina bloga.
4.17 pav. Pajamos 1-am nariui ir šeimos finansinė padėtis 2012 m. (proc.)
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Atitinkamai nuo gaunamų pajamų ir pajamų 1-am šeimos nariui labai ryškiai
priklauso ir prisiskyrimas tam tikrai klasei, visuomenės socialinei grupei. Kuo aukštesnės
pajamos, tuo aukštesnis ir savęs įvertinimas (4.18 pav.).
4.18 pav. Prisiskyrimo socialinei grupei ir šeimos pajamų bei pajamų
1-am šeimos nariui ryšys 2012 m. (proc.)
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Kaip matome, net 82 proc. respondentų su šeimos pajamomis virš 2500 Lt priskiria
save vidurinei ir aukštesniajai klasei. 78 proc. analogiškai prisiskiria šioms grupėms, kai
pajamos vienam šeimos nariui viršija 1000 Lt. Kai šeimos pajamos iki 1500 Lt,
žemiausiajai ir žemesniajai klasėms prisiskiria 71 proc. respondentų. Kai pajamos 1-am
šeimos nariui iki 750 Lt – šioms klasėms prisiskiria 57 proc. respondentų, t. y. kas antras
šios pajamų grupės atstovas. Vis dėlto reikia pastebėti, kad net su tokiomis pajamomis
40 proc. respondentų save laiko vidurinės klasės atstovais. Tad materialinė šeimos
padėtis gali būti tik vienu, bet ne pagrindiniu prisiskyrimo atitinkamai klasei kriterijumi.
Taip pat labai ryški amžiaus ir priskyrimo klasei priklausomybė. 2012 m. grupėse
iki 50 m. amžiaus, vidurinės ir aukštesnės klasių atstovų skaičius svyruoja tarp 71 ir
80 proc. atitinkamų amžiaus grupių respondentų. Nuo 50 m. skaičiai atitinkamai
mažėja: nuo 60 iki 37 proc. (4.19 pav.).
4.19 pav. Prisiskyrimo socialinei grupei ir amžiaus ryšys 2012 m.
(proc. nuo amžiaus grupių)
%
70
63

65 65
60

60

55
50

46

40

37
32

30
25
20

20

17

22
18

17
14

8

10

0

10 11

0

5

2 3 3
Žemiausiajai
18–19 m.

0
Žemesniajai
20–29 m.

Viduriniajai
30–39 m.

70

40–49 m.

Aukštesniajai
50–59 m.

0 1 0 0 0 0
Aukščiausiajai
60 m.+

4. LIETUVOS GYVENTOJŲ SOCIALINĖ KAITA (2000–2015)

2004 m. tyrime vidurinės ir aukštesnės klasių atstovų skaičius maksimumą pasiekia
18–29 m. amžiaus grupėse, iki 84 proc. šių amžiaus grupių respondentų identifikuojasi
su šiomis socialinėmis klasėmis (4.20 pav.).
Lyginant 2004 ir 2012 metų tyrimus pastebima, kad kiekvienoje amžiaus grupėje
(išskyrus 60 m. ir daugiau) respondentų, priskiriančių save vidurinei klasei, skaičius su
nedidelėmis išimtimis daugmaž vienodas. 60 m. ir daugiau grupėje matome, kad per šį
laikotarpį labai sumažėjo skaičius respondentų, tapatinančių save su vidurine ir
aukštesniąja klasėmis – nuo 51 iki 37 proc. Tuo pačiu šioje amžiaus grupėje stipriai
padidėjo priskiriančių save prie žemiausiosios ir žemesniosios klasių respondentų
skaičius – nuo 49 iki 63 proc.
4.20 pav. Prisiskyrimo socialinei grupei ir amžiaus ryšys 2004 m.
(proc. nuo amžiaus grupių)
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Intergeneracinis socialinis mobilumas 1991–2012 metais: pokyčiai
aukštesniojoje ir žemesniojoje socialinėse klasėse

Apie tyrimą: Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1991 m. vykdant tyrimo
„Demokratijos stiprėjimas Centrinėje ir Rytų Europoje“ pirmąjį etapą pirmą
kartą detaliau paliesta socialinė-klasinė Lietuvos gyventojų struktūra.
1990–2001 m. Europoje atliktas tyrimas buvo vykdomas 2 etapais:
I-asis – 1990 m. birželis – 1992 m. lapkritis;
II-asis – 1998 m. vasaris – 2001 m. rugsėjis.
I etape dalyvavo: Bulgarija, Čekoslovakija, Estija, Rytų Vokietija,
Vengrija, Rusija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovėnija, Ukraina, II etape:
Baltarusija, Bulgarija, Čekija, Estija, Rytų Vokietija, Vakarų Vokietija,
Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Rusija, Slovakija, Slovėnija,
Ukraina, Per abu tyrimo etapus apklausti 28926 respondentai. Atranka –
reprezentatyvi atranka – suaugę gyventojai nuo 18 m. ir vyresni. Duomenų
rinkimo būdas – personalinis interviu pasitelkiant standartizuotą klausimyną.
Tyrimo projektą koordinavo Edeltraud Roller, Dieter Fuchs, Hans-Dieter
Klingemann, Bernhard Wessels (Socialinių mokslų tyrimo centras Berlin,
WZB) ir János Simon (Vengrijos Mokslų akademija, Budapeštas).
Lietuvoje I-jo etapo (1991 m. liepos mėn.) metu apklausta 918 respondentų,
II-jame etape (2001 m. rugsėjo mėn.) apklausti 1005 respondentai. Lietuvoje
tyrimus atliko: 1991 m. – Nacionalinių tyrimų centras (E. Staneika ir
E. K. Sviklas), 2001 m. – Baltijos tyrimai (R. Ališauskienė). Pirmojo etapo
rezultatai publikuoti knygoje: The Postcommunist Citizen edited by Samuel
H. Barnes and János Simon (Budapest: Erasmus Foundation and the Institute for
Political Science of the Hungarian Academy of Sciences, 1998).
Šio tyrimo duomenys laisvai prieinami mokslininkams Vokietijos socialinių
mokslų infrastruktūros tarnybos GESIS Centriniame empirinių socialinių
tyrimų archyve (tyrimo Nr. ZA–4054) ir Lietuvos HSM duomenų archyve
(tyrimo Nr. – LiDA_SEE_0051_STUDY_01).

Intergeneracinis socialinis mobilumas – tai individų, o kartais ir grupių, judėjimas
tarp skirtingų pozicijų visuomenės stratifikacinės sistemos viduje (tarp klasių ir
sluoksnių). Judėjimas socialinėje hierarchijoje gali vykti aukštyn ir žemyn. Skiriamas
intergeneracinis ir intrageneracinis mobilumas. Intergeneracinis mobilumas –
mobilumas tarp šeimos kilmės ir asmens klasės arba statuso. „Liberaliosios“ teorijos
pradininkai, tokie kaip T. Parsonsas, S. Lipsetas, D. Bendiksas ir kiti, nusakydami
industrinės visuomenės skirtumus lyginant su iki industrinėmis, teigia, kad industrinėse
visuomenėse socialinis mobilumas yra intensyvesnis, o vertikalusis mobilumas,
suprantamas kaip kilimas socialiniais laiptais, yra kur kas intensyvesnis nei atvirkštinė
tendencija. Tačiau individų galimybės įgyti vienokias arba kitokias socialines
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pozicijas, jeigu ir nėra lygios, tai bent jau nedaug tesiskiria lyginant žmonijos istorijos
kontekste. Didelis socialinis mobilumas padeda išsaugoti Vakarų liberalių demokratijų
stabilumą, įstatymiškai reguliuojant esamą materialinę bei statusų nelygybę, mažinant
tikimybę pavienėms socialinėms grupėms ginti savus interesus.
,,Goldthorpe ir Eriksonas atrado, kad Europoje mobilumas yra multi-dimensinis
procesas, kurį apsprendžia ne tiek vertikalioji arba hierarchinė socialinių klasių
struktūra, kiek skirtumai tarp ūkio sektorių bei rinkoje. Jie pademonstravo kaip
mobilumo procesai skiriasi tarp tautų ir padarė išvadą, kad valstybės politika veikia
socialinį mobilumą. Tačiau kiekvienos tautos patirtis mobilumo politikos atžvilgiu taip
ryškiai skiriasi nuo jų kaimyninių šalių patirties, kad yra sunku apibendrinti tokios
politikos poveikį“ (Česnavičius, 1999: 31).
4.8 lentelė. Intergeneracinis socialinis mobilumas 1991 m. (proc.)
Šalis
Europa74
Lietuva
Estija
Lenkija
Europa74
Lietuva
Estija
Lenkija

Respondento
socialinė
klasė
Aukštesnioji

Žemesnioji

Respondento socialinė padėtis yra
...aukštesnė nei
...praktiškai
...žemesnė nei
tėvų
vienodos
tėvų
51
45
3
41
58
1
53
44
2
45
53
2
24
66
10
14
74
12
22
71
7
17
73
10

4.9 lentelė. Intergeneracinis socialinis mobilumas 2001 m. (proc.)
Šalis
Europa75
Lietuva
Estija
Lenkija
Latvija
Europa75
Lietuva
Estija
Lenkija
Latvija

Respondento
socialinė
klasė

Aukštesnioji

Žemesnioji

Respondento socialinė padėtis yra
...aukštesnė nei
...praktiškai
...žemesnė nei
tėvų
vienodos
tėvų
54
43
3
59
39
2
61
36
3
65
32
3
50
45
5
46
43
11
50
33
17
47
39
14
56
35
9
48
40
12
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Europa, I tyrimo etapas: Bulgarija, Čekoslovakija, Estija, Rytų Vokietija, Vengrija, Rusija, Lietuva, Lenkija,
Rumunija, Slovėnija, Ukraina.
75
Europa, II tyrimo etapas: Baltarusija, Bulgarija, Čekija, Estija, Rytų Vokietija, Vakarų Vokietija, Vengrija, Latvija,
Lietuva, Lenkija, Rumunija, Rusija, Slovakija, Slovėnija, Ukraina.
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Nagrinėdami intergeneracinį mobilumą ir norėdami palyginti skirtingų metų ir
skirtingų metodikų tyrimus, analizei ir palyginimui galėjome išskirti dvi klases;
aukštesniąją ir žemesniąją. Iš karto matoma aiški tendencija – kuo aukštesnis
respondento socialinis statusas, tuo mažesnis atotrūkis tarp jo ir jo tėvų socialinės
padėties. Beveik visi respondentai, priskiriantys save aukštesniajai klasei, nėra
žemesnio statuso nei jų tėvai. Tiek 1991 m., tiek ir 2001 m. vidutiniškai tik 3 proc.
respondentų Europoje nurodė, kad jų dabartinė socialinė padėtis yra žemesnė nei jų
tėvų, o kas antras nurodė, kad dabartinė jų padėtis net aukštesnė nei jų tėvų. Žinoma
atskirose šalyse šis rodiklis varijuoja kelių procentinių punktų rėmuose. 4.8 ir
4.9 lentelėse pateikiami atskirų šalių – Lietuvos kaimynių – atitinkami rodikliai. Panaši
situacija ir žemesniojoje klasėje, išskyrus tai, kad respondentų, kurie vertina savo
socialinį statusą kaip žemesnį nei tėvų, yra apie 10 proc., o atskirose šalyse net ir
daugiau. Ypač tai matoma 2001 m. tyrime.
Nagrinėjant situaciją Lietuvoje matoma, kad pas mus sparčiai augo aukštesniosios
klasės respondentų, kurie savo socialinį statusą laikė aukštesniu nei tėvų, lyginamasis
svoris (4.21 pav.). Jei 1991 m. tokių buvo 41 proc., tai 2012 m. – net trys ketvirtadaliai.
Atitinkamai tik menka dalis šios grupės respondentų savo padėtį vertino blogiau nei
tėvų, tik 1–2 proc. Kiek kitokia situacija tarp žemesniosios klasės respondentų. Bėgant
metams didėja skaičius respondentų, kurie savo socialinį statusą laiko blogesniu nei jų
tėvų. Kažkiek tai galima paaiškinti ir susiklosčiusia ekonomine situacija Lietuvoje.
Vienas iš tokių rodiklių galėtų būti respondentų užimtumas darbo rinkoje. Tiesa,
1990 metais Lietuvoje nebuvo skaičiuojama, koks yra nedarbo lygis, tačiau statistika
rodo, kad tais metais valstybinėse įmonės dirbo per 90 proc. šalies gyventojų.76
2001 m. situacija darbo rinkoje reikšmingai pagerėjo. 2001 m. Lietuvoje, lyginant su
kaimyninėmis Baltijos valstybėmis – Latvija ir Estija, – buvo pats žemiausias nedarbo
lygis. Statistikos departamento duomenimis nedarbo lygis mūsų šalyje sudarė 4,3 proc.
Estijoje nedarbo lygis siekė 4,7, Latvijoje – 6,0 proc.77
2012 m. situacija darbo rinkoje tapo daug blogesnė nei 2001 m. Vyrų nedarbo lygis
2012 m. buvo 15,1 proc., moterų – 11,5 proc. Per metus vyrų nedarbo lygis sumažėjo
2,6, moterų – 1,4 procentinio punkto. Bedarbių vyrų buvo 109,8 tūkst., moterų –
85,3 tūkst. Ilgalaikio nedarbo lygis 2012 m. sudarė 6,5 proc. ir buvo 1,4 procentinio
punkto mažesnis nei 2011 m. Ilgalaikių bedarbių buvo 95,7 tūkst., arba beveik kas
antras (49 proc.) bedarbis, – tai 22,2 tūkst. (18,8 proc.) mažiau nei 2011 m.78
Nagrinėjant šias dvi klases reikia pastebėti, kad aukštesniosios klasės atstovai
pažymėjo, jog jų socialinė padėtis yra aukštesnė nei jų tėvų. Per 1991–2012 metus taip
teigiančių respondentų skaičius padidėjo nuo 41 iki 73 proc., o tų, kurie teigė, kad jų
socialinė padėtis analogiška tėvų, sumažėjo nuo 58 iki 25 proc. Tuo metu žemesniosios
klasės atstovai teigė, kad jų socialinė padėtis lyginant su tėvais bėgant laikui tik
blogėjo. Jei 1991 m. respondentų, kurie teigė, kad jų socialinė padėtis blogesnė nei
tėvų, buvo12 proc., tai 2012 m. tokių buvo jau 37 proc. Taip pat augo ir teigiančių, kad
76

http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=16268197.
http://www.delfi.lt/verslas/verslas/lietuvoje-zemiausias-nedarbo-lygis-baltijos-salyse.d?id=16366022.
78
http://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/2012-m-nedarbo-lygis-salyje-buvo-13-2-procento-662-307287.
77
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jų socialinė padėtis pagerėjo lyginant su tėvų socialiniu statusu: nuo 14 proc.
1991 metais iki 30 proc. 2012 metais.
4.21 pav. Intergeneracinis socialinis mobilumas Lietuvoje 1991–2012 m. (proc.)
%
80

74

73

70

50

59

58

60

50
41

39

40

33

30

30

33

37

25

20

14

10

2

1

17
12

2

0
1991
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2012

1991

Aukštesnioji soc. klasė
...aukštesnė nei tėvų

2001

2012

Žemesnioji soc. klasė
...praktiškai vienodos

...žemesnė nei tėvų

4.6. Lietuvos socialinė–klasinė struktūra Baltijos šalių kontekste (2013)79
Apie tyrimą: I. Žičkutės atlikto tyrimo tikslas – identifikuoti Baltijos šalių
socialinių klasių struktūrą, įvertinti, kiek „teisingas“ yra pajamų pasiskirstymas jose.
Tyrimas remiasi Eurostat, Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybinių statistikos
departamentų duomenimis.
Pagrindinis I. Žičkutės atlikto tyrimo tikslas – identifikuoti Baltijos šalių socialinių
klasių struktūrą ir įvertinti, kiek „teisingas“ yra pajamų pasiskirstymas jose . Iki šiol
nėra bendrų kriterijų, kaip visuomenę padalinti į klases: kaip visuomenė turėtų būti
suskirstyta į turtingųjų, vidurinę ir neturtingųjų klases ir koks visuomenės
pasiskirstymas tose klasėse būtų teisingas. Tyrimą sudaro trys dalys. Pirmoje dalyje
apžvelgiamos visuomenės klasių struktūros klasifikacijos ir pristatomi tyrimai. Kitose
dalyse identifikuojama „teisinga“ visuomenės socialinių klasių struktūra ir pateikiama
visuomenės klasių struktūros Baltijos šalyse analizė. Pagrindine problema autorė laiko
trūkumą mokslinių tyrimų, kurie leistų suskirstyti, klasifikuoti gyventojus į 3 klases
(turtingi, vidurinė klasė ir vargšai). Jos tyrimas daugiausiai remiasi gyventojų
pasiskirstymu Baltijos šalyse pagal pajamas. Pasiekti tyrimo tikslus tyrėja siūlo
79

Zickute I. (2013). Social class structure in the Baltic countries. // Economics and management, 18 (1), 183–187.
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sprendžiant tokius uždavinius: a) apžvelgti socialinių klasių struktūras, b) identifikuoti
„teisingą“ gyventojų pajamų pasiskirstymą, c) išanalizuoti ir pateikti Baltijos šalių
šiandieninę struktūrą. Šiame tyrime skirstydama visuomenę į klases mokslininkė
remiasi pajamų dydžiu, t. y. kokias konkrečias pajamas gauna vienos ar kitos socialinės
grupės atstovai. Išskirdama vidurinę klasę ji remiasi R. V. Burkhauser ir kt. autorių80
1996 metais išdėstytu priskyrimo vidurinei klasei kriterijumi, būtent, kad vidurinei klasei
priskiriami gyventojai, kurių pajamos 2–5 kartus viršija skurdo grupės (vargšų) atstovų
pajamas. Remdamasi šalių statistikos departamentų, Eurostato ir atskirų tyrėjų
publikacijose pateikiamais duomenimis apie pajamas ir skurdo ribas, autorė pateikia
Baltijos šalių gyventojų pasiskirstymą į socialines klases 2007 ir 2011 metais (4.22 pav.).
4.22 pav. Baltijos šalių klasinė struktūra 2007 ir 2011 metais (proc.)

Turtingieji
Vidurinė klasė
Vargšai
Turtingieji
Vidurinė klasė
Vargšai

Estija
Latvija
2007 m.
10
3
50
27
40
70
2011 m.
10
3
60
27
30
70

Lietuva
10
40
50
1
9
90

Tačiau didelių abejonių kelia autorės 2011 m. Lietuvos socialinės struktūros klasių
dydžiai, kai vidurinė klasė nuo 2007 iki 2011 m. sumažėja daugiau nei 4 kartus,
o varguomenę sudaro vos ne visi šalies gyventojai: net 9 iš dešimties. Autorė tai bando
pagrįsti 4.10 lentelėje pateikiamais Baltijos šalių minimalaus darbo užmokesčio ir
skurdo ribos rodikliais.
4.10 lentelė. Minimalaus darbo užmokesčio ir absoliučios skurdo ribos
Baltijos šalyse palyginimas 2011 m. (Eur)
Lietuva
Latvija
Estija

Minimalus darbo užmokestis
232
282
278

Absoliuti skurdo riba
348
248
186

80
Burkhauser R. V., Crews A. D., Daly M. C., Jenkins S. P. (1996). Income Mobility and the Middle Class.
Washington, D.C.: AEI Press.
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Tačiau patikslinus duomenis Eurostat ir Statistikos departamento prie LRV
duomenų bazėse, gaunamas kitoks vaizdas; Lietuvoje skurdo riba buvo 200, o ne
348 eurai. Taigi, autorės teiginį, kad skurdo riba yra 1,5 karto didesnė nei minimalus
mėnesinis atlygis, reikėtų performuoti: iš tikrųjų minimalus darbo užmokestis
Lietuvoje 16 proc. didesnis nei absoliuti skurdo riba (4.11 lentelė).
4.11 lentelė. Minimalaus darbo užmokesčio ir absoliučios skurdo ribos
Baltijos šalyse palyginimas 2011 m. (Eur)

Lietuva
Latvija
Estija

Minimalus darbo
užmokestis81
232
282
278

Absoliuti
skurdo riba
20082
248
186

Minimalaus darbo užmokesčio ir
absoliučios skurdo ribos santykis
1,16
1,14
1,49

Lygindami Baltijos šalis matome, kad situacija daug geresnė tik Estijoje, kur
minimalus darbo užmokestis viršija absoliutaus skurdo ribą beveik 1,5 karto. Lietuvoje
ir Latvijoje situacija daugmaž vienoda, tad logiška būtų išvada, kad socialinių klasių
dydžiai šiose šalyse turėtų būti daugmaž vienodi.
Straipsnio pabaigoje autorė pateikia išvadas, susijusias su socialinės struktūros
tyrimų svarba, būtent siekiu parengti išsamų skurdo rizikos vertinimo modelį, kuris
leistų ne tik įvertinti pajamų nelygybę, bet taip pat galėtų apimti daugiau aspektų,
pavyzdžiui, turto, išsilavinimo, užsiėmimo, darbo ir kitus skirtumus. Be to, tai leistų
parengti metodiką, kuri padėtų įvertinti šalis pagal jų socialinių klasių struktūros ir
ekonominio išsivystymo lygio santykį.
***
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę visuomenėje prasidėjo spartūs ekonominiai bei
socialiniai pokyčiai – rinkos ekonomikos įsigalėjimas bei nedarbo atsiradimas.
Kartu pradėjo kisti ir gyventojų socialinė struktūra: galimybė būti bedarbiu, laisvai
samdomu darbuotoju ar tiek smulkesniu, tiek stambesniu verslininku padėjo pagrindą
naujų socialinių grupių formavimuisi. Nauja socialinė struktūra reiškia, jog atitinkamai
turėtų būti keičiama ar iš naujo formuojama socialinė politika. Siekiant tinkamai ją
vykdyti, svarbu turėti aiškų socialinės struktūros vaizdą, o tai reiškia – žinoti, iš kokių
socialinių grupių yra sudaryta visuomenė, kokio dydžio yra šios grupės bei atstumai tarp
jų. Vienas iš galimų socialinės struktūros tyrimo metodų yra kokybinių interviu ar
diskusijų grupių duomenų analizė. Interviu ar diskusijų grupių metu siekiama išsiaiškinti,
kaip informantai suvokia visuomenės struktūrą ir savo padėtį joje.
Siekiant suprasti, kaip Lietuvos gyventojai mato visuomenės, kurioje gyvena,
socialinę struktūrą bei kokiais kriterijais remiantis save tapatina su viena ar kita socialine
klase, buvo atlikta diskusijų grupių83 analizė. Informantams pateiktas klausimas – kokiai
81

https://www.stat.ee/29950.
Statistikos departamento duomenys https://www.stat.gov.lt.
83
Diskusijų grupes atliko bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija
„Baltijos tyrimai“. Diskusijos vyko 2012 m. gruodžio mėnesį, Vilniuje. Atliktos 3 diskusijos: pirmoje dalyvavo 8
informantai nuo 50 metų (imtinai), antroje 6 informantai nuo 20 iki 34 metų (imtinai), trečioje 10 informantų nuo 19 iki
30 metų (imtinai). Pagrindinė tema – kaip žmonės suvokia įvairius demokratijos aspektus. Diskusijų medžiagą
apibendrino VU sociologijos specialybės studentė – LSTC atlikusi praktiką Brigita Čelkytė.
82
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visuomenės grupei (klasei) save priskiria. Pateikti 5 galimi variantai: žemiausiajai,
žemesniajai, vidurinei, aukštesniajai, aukščiausiajai. Toks skirstymas pasirinktas
remiantis A. V. Matulionio pasiūlyta bei kai kuriuose Lietuvos socialinės struktūros
tyrimuose taikoma penkių klasių struktūra.84 Papildomai informantų buvo klausta,
kokiais kriterijais vadovavosi save priskirdami konkrečiai visuomenės grupei bei kokiais
kriterijais remdamiesi bendrai skirsto žmones į šias grupes.
Informantai, nepriklausomai nuo amžiaus ar išsilavinimo, linkę save priskirti
vidurinei klasei ir tik retu atveju laiko save esant kiek žemiau vidurio. Pozicija
grindžiama įvairiais aspektais, tačiau svarbiausias savęs priskyrimo tam tikrai klasei
kriterijus – materialinė padėtis. Informantai priskyrė save vidurinei klasei remdamiesi
neaukštomis pajamomis, ribojančiomis vienokių ar kitokių poreikių patenkinimą.
Kaip sako 30 metų vyras, gaunantis žemas pajamas: „Geresniam daiktui nusipirkti
reikia taupyti ir taupyti. Būna, nesusitaupei, o jau išleidi pinigų“. Panašioje padėtyje
teigė esanti 19 metų dirbanti moteris: „Turi apskaičiuoti, kiek gali skirti
pragyvenimui“. Per „neturėjimą“ savo poziciją išreiškė ir 20 metų serviso darbuotojas:
„Jachtos neturiu, „kietos“ mašinos neturiu. Tai vidutinis žmogus esu ir tiek.“
Taip pat reikšmingas informantų polinkis save priskirti socialinei klasei ne pagal iš
anksto apibrėžtą klasės standartą, tačiau lyginant save su kitais. Vertinant savo padėtį
visuomenėje laikomasi vienos iš dviejų pozicijų – lyginti save su „žemesniais“ arba su
„aukštesniais“. Pirmąjį atvejį iliustruoja 59 metų darbininko žodžiai: „juk aš
darbininkas, dar nesu visai žemai puolęs“. Antrąjį – 58 metų mokytoja, priskirianti
save „viduriui“, kuriam priešpastato „aukščiausią sluoksnį“: „Žiūrint iš materialinės
pusės, tai [aš] kažkur per vidurį. Iš dvasinės, iš išsilavinimo, tai irgi toks „aukso
viduriukas“. Aukščiausias visuomenės sluoksnis, tai čia jau „grietinėlė“, tie, kurie
Seime sėdi, tie, kurie turi savo verslą gerą.“ Šis polinkis lyginti save su kitais galėtų
būti lemiantis veiksnys priskiriant save vidurinei klasei – informantai gali įsivaizduoti,
kad yra ir „aukštesnių“, ir „žemesnių“ už juos, dėl to ir pozicionuoja save ties viduriu.
Didesnė svarba statusui, asmeninėms žmogaus savybėms teikiama bendrai kalbant
apie tai, kokie žmonės priklauso vidurinei klasei. Informantai laikėsi nuomonės, jog
svarbi asmenybė, gyvenimo būdas. Tą rodo 27 metų techniko mintys: „Tai žmonės
turintys savo požiūrį, jau sukūrę šeimas, numatę kažką senatvei atsidėti, turi namus.“
Žemesniajai klasei priskiriami sunkiai besiverčiantys, „tie, kurie gyvena iš
minimumo“ (technikas, 27 m.). Šalia jų gretinami ir bedarbio statusą turintys, tačiau
deviantiniu elgesiu nepasižymintys žmonės: „Jei žmogus be darbo, bet kažkaip dar
sukasi, tvarkingai gyvena, tai nepriskirčiau jo žemiausiajai grupei“ (darbininkas,
59 m.). Taigi, žemesnioji klasė apibrėžiama per materialinę padėtį, tačiau skirtis tarp
žemesniosios ir žemiausiosios klasės brėžiama remiantis socialine padėtimi.
Žemiausiajai klasei priskiriami tie, kurių tiek materialinė, tiek socialinė padėtis yra
labai žema. Tai „degradavę“, socialiai remtini ar dar „žemesni“, net paramos negalintys
gauti žmonės, kurie, kaip teigė 53 metų darbininkė, „ir be darbo, ir be namų.“ 59 metų
darbininkas juos apibūdina kaip tuos, „kurie jau visai nupuolę, kurie vaikšto apie
šiukšliadėžes.“
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Aukščiausioji klasė yra laikoma labiausiai atitolusia nuo kitų. Jai priskiriami
„ypatingi“, pasižymintis savo veiklos pasiekimais žmonės. Kaip teigė 61 metų
mokytojas, šiai klasei priklauso tie žmonės, „kurie gimdo idėjas, kurie jas įgyvendina.“
Tai yra matomi žmonės: „Žmogus turi būti pastebimas, kažkuo ypatingas, žinomas
visuomenėje“ (technikas, 27 m.). Nors informantai nėra linkę neigti, jog materialiniai
kriterijai svarbūs, tačiau apibūdindami aukščiausiąją klasę pabrėžė statuso ir
asmenybės aspektus – žinomumą, veiklumą, išskirtinumą.
Apibendrinant informantų mintis galima formuoti prielaidą, jog Lietuvos gyventojai
yra linkę save pozicionuoti ties viduriu, net jei ir nėra patenkinti gyvenimo sąlygomis.
Šis pozicionavimas pasižymi savęs lyginimu su kitais materialiniu pagrindu. Vertinant
kitų žmonių padėtį visuomenėje daugiau pabrėžiami ir kiti aspektai – statusas,
asmeninės savybės.

4.7. Tolimesnių visuomenės socialinės raidos modelių vertinimas (2015)
Apie tyrimą: Kauno technologijos universiteto Viešosios politikos ir administravimo instituto projektas „Tarptautinė socialinio tyrimo programa: pilietiškumo, darbo
ir socialinės gerovės vertinimai Lietuvoje (ISSP LT-CIWO)“, kurį finansavo
Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MIP-082/2014).
Vienas iš įdomesnių visuomenės stratifikacijos tyrimų pastaraisiais metais. Toliau
pateikiami tyrimo rezultatai, paskelbti internetiniame portale http://psichika.eu.85 Nors
tyrime nėra giluminės visuomenės socialinės-klasinės analizės, tačiau labai naudinga
tai, kaip piliečiai vertina visuomenės modelius, kokį tolimesnį visuomenės raidos
modelį jie laiko tinkamiausiu mūsų visuomenei, kokia linkme ji turėtų vystytis. Žemiau
pateikiame tyrimo pagrindinių rezultatų apibendrinimą, pateiktą minėtame portale.
„Įgyvendinant Tarptautinio socialinio tyrimo programą nuo 2010-ųjų,
respondentams Lietuvoje buvo užduodamas klausimas – visuomenės modeliai: šios
penkios diagramos vaizduoja skirtingus visuomenės tipus (4.23 pav.). Nuspręskite,
kuri, Jūsų nuomone, geriausiai atitinka Lietuvos visuomenę? Jo tikslas yra atskleisti
subjektyvius visuomenės sandaros vertinimus.
Šiame tyrime 78 proc. respondentų teigė, kad gyvename akivaizdžiai socialiai
neteisingoje visuomenėje, pasirinkę savo atsakymams A ir B visuomenės modelius.
Palyginti su 2010 m. pabaigos atsakymais į tą patį klausimą, besirenkančiųjų didžiausia
socialine nelygybe pasižyminčius A ir B visuomenės variantus sumažėjo 7 proc., taip
pat nežymiai daugėjo – nuo 5,9 iki 8,7 proc. – manančiųjų, kad visuomenėje dauguma
žmonių gyvena per vidurį (D visuomenės variantas).
Tačiau, kaip aiškina Kauno technologijos universiteto (KTU) profesorius
politologas Algis Krupavičius, šie poslinkiai visuomenės požiūriuose yra neryškūs ir
pirmiausia susiję su pastarųjų metų socialiniu ir ekonominiu augimu bei bendros
socialinės padėties gerėjimu. „Kita vertus, vos keli procentai apklaustųjų mano, kad
Lietuvoje yra plati ir socialiai saugi vidurinė klasė, kaip kad yra, pavyzdžiui, Vakarų
Europos ar Skandinavijos šalyse“, – komentavo A. Krupavičius.
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4.23 pav. Visuomenės modelių tipai

Tipas A
Mažas elitas viršuje,
nedaug žmonių
viduryje ir daugybė
žmonių apačioje

Tipas B
Visuomenė kaip
piramidė: nedidelis
elitas viršuje,
didesnė dalis
žmonių viduryje ir
daugiausiai apačioje

Tipas C
Tipas D
Tipas E
Tokia pati
Visuomenė, kurioje Dauguma žmonių
piramidė, tik
didžioji dalis žmonių
viršuje ir tik
pačioje apačioje
yra per vidurį
nedaugelis jų yra mažiau
apačioje
žmonių

Pasak A. Krupavičiaus, prieš kelerius metus analogiškame tyrime Danijoje,
Norvegijoje, Belgijoje, Suomijoje ir Švedijoje A visuomenės modelį, kuriame socialinė
nelygybė didžiausia, rinkosi tik nuo 1,6 iki 7 proc. apklaustųjų, kai Lietuvoje 2010 metais –
beveik pusė, t. y. 48,8 proc., 2011 m. – 36,1 proc., o 2015 m. – vis dar trečdalis (33,8 proc.)
respondentų (4.24 pav.).
Tuo pat metu visuotinės gerovės valstybes sukūrusiose Šiaurės Europos šalyse –
52 proc. islandų, 62 proc. danų ir 63 proc. norvegų – rinkosi D ir E visuomenės
modelius, kur vyrauja plati vidurinė ar aukštesnė vidurinė klasės.
„Respondentų atsakymai Lietuvoje buvo labiausiai panašūs į Rytų ir Vidurio Europos
bei tokių šalių kaip Vengrija, Latvija, Estija, Rusija vertinimus“, – sako A. Krupavičius.
4.24 pav. Visuomenės modelių vertinimas 2010, 2011 ir 2015 m.
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Amžiaus ir išsilavinimo kintamieji beveik neturi įtakos visuomenės modelio
pasirinkimui: tik šiek tiek daugiau vyresnio amžiaus ir universitetinio išsilavinimo
respondentų renkasi didesnę socialinę nelygybę atspindinčius modelius, nes, ko gero,
yra kritiškesni dabartinei Lietuvos visuomenės būklei.
Pajamų skirtumai taip pat neturi didesnio poveikio šiandieninės visuomenės modelio
vertinimams, bet jie yra reikšmingi, kai kalbama apie ateities visuomenę. Tarp
respondentų, kurių mėnesinės pajamos atskaičius mokesčius buvo nuo 501 iki 1000 eurų,
56,1 proc. norėtų, kad ateityje visuomenėje vyrautų vidurinė klasė arba D modelis, o nuo
visų respondentų tokiam pasirinkimui pritarė kiek mažiau – 46,6 proc. atsakiusiųjų.
„Žvelgiant į ateitį arba kokioje visuomenėje norėtų gyventi dauguma apklaustųjų
Lietuvoje, akivaizdu, kad 50 proc. norėtų gyventi visuomenėje su plačia vidurine klase
ir renkasi D visuomenės modelį (4.25 pav.). Dar beveik 25 proc. norėtų gyventi
„apverstos piramidės“ visuomenėje, kur dauguma jos narių būtų viršuje (E modelis)“, –
portalui kalbėjo KTU profesorius A. Krupavičius.
4.25 pav. Koks visuomenės tipas Lietuvoje turėtų būti?
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5. LIETUVOS SOCIALINĖ STRUKTŪRA EUROPOS
ŠALIŲ KONTEKSTE (1991–2001)
Apie tyrimą: 1991 m. vykdant tyrimo „Demokratijos stiprėjimas Centrinėje ir
Rytų Europoje“ pirmąjį etapą. 1990–2001 m. Europoje atliktas tyrimas buvo
vykdomas 2 etapais:
I-asis – 1990 m. birželis – 1992 m. lapkritis;
II-asis – 1998 m. vasaris – 2001 m. rugsėjis.
I etape dalyvavo: Bulgarija, Čekoslovakija, Estija, Rytų Vokietija, Vengrija,
Rusija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovėnija, Ukraina, II etape: Baltarusija,
Bulgarija, Čekija, Estija, Rytų Vokietija, Vakarų Vokietija, Vengrija, Latvija,
Lietuva, Lenkija, Rumunija, Rusija, Slovakija, Slovėnija, Ukraina.
Per abu tyrimo etapus apklausti 28926 respondentai. Atranka – reprezentatyvi
atranka – suaugę gyventojai nuo 18 m. ir vyresni.
Duomenų rinkimo būdas – personalinis interviu pasitelkiant standartizuotą
klausimyną. Tyrimo projektą koordinavo Edeltraud Roller, Dieter Fuchs, HansDieter Klingemann, Bernhard Wessels (Socialinių mokslų tyrimo centras Berlin,
WZB) ir János Simon (Vengrijos Mokslų akademija, Budapeštas).
Lietuvoje I-jo etapo (1991 m. liepos mėn.) metu apklausti 918 respondentų,
II-jame etape (2001 m. rugsėjo mėn.) apklausti 1005 respondentai. Lietuvoje tyrimus
atliko: 1991 m. – Nacionalinių tyrimų centras (E. Staneika ir E. K. Sviklas),
2001 m. – Baltijos tyrimai (R. Ališauskienė).

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę pirmą kartą detaliau analizuota socialinė-klasinė
Lietuvos gyventojų struktūra.
Pirmojo etapo rezultatai publikuoti knygoje: The Postcommunist Citizen edited by
Samuel H. Barnes and János Simon (Budapest: Erasmus Foundation and the Institute
for Political Science of the Hungarian Academy of Sciences, 1998).
Šio tyrimo duomenys laisvai prieinami mokslininkams Vokietijos socialinių mokslų
infrastruktūros tarnybos GESIS Centriniame empirinių socialinių tyrimų archyve
(tyrimo Nr. ZA–4054)86 ir Lietuvos HSM duomenų archyve (tyrimo Nr. LiDA_SEE_
0051_STUDY_01).
1991 m. tyrimo pagrindiniai rezultatai
Šiame tyrimo etape išskirtos 4 pagrindinės klasės:
 aukščiausioji (Upper class) – aukštuomenė, elitas;
 aukštesnioji (Upper middle class) – vidurinės klasės aukščiausios grupės
atstovai;
86
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 žemesnioji (Lower middle class) – vidurinės klasės žemiausiosios grupės
atstovai, esantys tarp vidurinės ir dirbančiosios klasių;
 dirbančioji (Working Class) – žmonės, dirbantys už atlyginimą, daugiausia pramonėje. Dirbančioji klasė pagal darbo vietas apima vadinamąsias mėlynąsias apykakles, dalį baltųjų apykaklių darbo vietų, ir daugumą paslaugų sferos darbo vietų.
Nagrinėdami 1991 m. tyrimą pasirinkome palyginimui Europos vidurkį ir Lietuvos
kaimyninių šalių, dalyvavusių tyrime, duomenis. Lietuvos ir kaimyninių šalių Lenkijos
ir Estijos klasinės struktūros yra panašios ir nedaug skiriasi. Tačiau lyginant su
Europos vidurkiu skirtumai pakankamai ryškūs žemesniojoje ir darbininkijos klasėse.
Aukščiausiosios klasės negalime nagrinėti dėl labai nedidelio respondentų skaičiaus
(5.1 pav.).
5.1 pav. Respondentų klasinė struktūra 1991 m.87 (proc.)
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Nagrinėjant respondentų dabartinį socialinį statusą ir jų tėvų klasinę būseną galima
pastebėti, kad tarp respondento socialinio statuso ir jo klasinės kilmės egzistuoja tam
tikras ryšys: kuo žemesnė respondento klasė tuo labiau ji priklauso nuo tėvų socialinio
statuso. Jei Europoje 45 proc. aukštesniosios klasės respondentų atitinka tėvų socialinį
statusą, tai žemesniojoje klasėje tokių jau 66 proc., o darbininkijoje – net 82 proc.
Panaši situacija ir Lietuvoje bei kitose šalyse, tik jose (išskyrus Estiją) skaičiai daugiau
skiriasi nuo Europos vidurkio (5.1 lentelė).
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5.1 lentelė. Respondento socialinė klasė ir socialinė kilmė
(proc. kiekvienoje socialinėje klasėje) 1991 m.
Šalis
Europa88
Lietuva
Estija
Lenkija
Europa88
Lietuva
Estija
Lenkija
Europa88
Lietuva
Estija
Lenkija

Respondento
socialinė klasė

Tėvų socialinė klasė
Žemesnioji
38
38
43
36
66
74
71
73
14
33
24
30

Aukštesnioji
45
58
44
53
9
12
7
10
3
8
3
11

Aukštesnioji

Žemesnioji

Darbininkija

Darbininkija
13
3
10
9
24
14
22
17
82
58
72
59

2001 m. tyrimas
2001 m. II-jo šio tyrimo etape, greta 1991 m. išskirtų klasių, dar buvo išskiriama
valstietijos (peasants) klasė, kurią sudaro smulkūs žemės savininkai ir žemės ūkio
darbininkai. Kažkuria prasme tai atspindėjo postsovietinės epochos specifiką,
kai plačiu mastu buvo gražinama sovietinės sistemos nusavinta privati nuosavybė
žemės ūkio sektoriuje.
2001 m. Lietuvos klasinė struktūra praktiškai atitiko Europos vidurkį, išskyrus
nežymiai didesnę aukštesniosios ir žemesniosios klasių dalį (2 proc.), ir mažesnę
darbininkijos dalį (4 proc.). Tuo tarpu kai kuriose kaimyninėse šalyse atskirose klasėse
skirtumai buvo ryškesni (5.2 pav.).
5.2 pav. Respondentų pasiskirstymas į klases 2001 m. tyrime89 (proc.)
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5.2 lentelėje pateikiama respondentų klasinės ir jų tėvų socialinės padėties situacija
Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse.
5.2 lentelė. Respondento socialinė klasė ir socialinė kilmė 2001 m. tyrime
(proc. kiekvienoje socialinėje klasėje)
Šalis
Europa90
Lietuva
Estija
Lenkija
Latvija
Rusija
Baltarusija
Europa90
Lietuva
Estija
Lenkija
Latvija
Rusija
Baltarusija
Europa90
Lietuva
Estija
Lenkija
Latvija
Rusija
Baltarusija
Europa90
Lietuva
Estija
Lenkija
Latvija
Rusija
Baltarusija
Europa90
Lietuva
Estija
Lenkija
Latvija
Rusija
Baltarusija
90

Respondento
Tėvų socialinė klasė
socialinė
Aukščiausioji Aukštesnioji Žemesnioji Darbininkija Valstietija
klasė
36
23
12
20
9
22
22
11
34
11
0
0
0
0
0
52
24
4
19
0
Aukščiausioji
50
0
13
12
25
27
33
20
7
13
0
0
0
100
0
3
43
24
21
9
2
39
27
18
14
2
36
25
25
12
1
32
27
32
8
Aukštesnioji
5
45
19
22
9
5
48
10
22
15
3
40
17
20
20
1
10
43
33
13
2
15
33
24
26
1
13
39
35
12
1
8
35
38
18
Žemesnioji
1
11
40
27
21
1
15
34
37
13
2
10
33
28
27
0
2
6
69
23
0
2
6
55
37
0
7
8
63
22
0
0
4
68
28
Darbininkija
0
5
6
64
25
0
3
6
65
26
0
2,1
8,4
48,1
41,4
0
1
2
9
88
0
1
3
14
82
0
3
3
13
81
0
0
0
5
95
Valstietija
0
5
2
8
85
0
6
4
17
73
0
0
4
3
93

Europa – II tyrimo etapas.
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Nagrinėjant socialinį mobilumą, galima teigti, kad Lietuvos rodikliai lyginant su
Europos vidurkiu 2001 metais su keliomis nedidelėmis išimtimis daugmaž atitiko
Europos rodiklius. Panaši situacija ir kitose kaimyninėse šalyse. Kiek ryškesni skirtumai tarpgeneraciniame mobilume jaučiasi žemesniojoje klasėje ir žemiau.
Klasinė struktūra – pasiskirstymas į socialines grupes
Apie tyrimą: Europos socialinis tyrimas 4 banga (EST 4, 2008 m.). Šiame tyrime
apklausiamas tam tikras kiekis (efektyvus imties dydis – ne mažiau kaip 1500
respondetų) 15 metų ir vyresnių šalių gyventojų, atrinktų griežtai tikimybiškai ir
gerai reprezentuojančių visus šalies dalyvės gyventojus. 4 EST bangos lauko darbai
Lietuvoje pradėti 2009 spalio 16 d. ir truko iki 2010 sausio 12 d. Juos atliko
UAB „Baltijos tyrimai“.
5.3 lentelė. Šalių, dalyvavusių EST 4 (2008 m.), visuomenių klasinė struktūra
(5 klasių schema)
Šalis
Airija
Belgija
Danija
Graikija
Ispanija
Jungtinė karalystė
Olandija
Portugalija
Prancūzija
Suomija
Švedija
Vokietija
Bulgarija
Čekija
Estija
Kroatija
Kipras
Latvija
Lenkija
Lietuva
Rumunija
Slovakija
Slovėnija
Vengrija

Klasinė padėtis
Baltosios Smulkioji Kvalifikuoti Nekvalifikuoti
apykaklės buržuazija darbininkai
darbininkai
ES šalys – senbuvės
54,2
7,5
9,5
22,5
56,2
7,1
9,5
24,4
57,6
5,1
11,4
22,3
40,1
21,2
9,3
19,0
34,8
12,0
12,9
31,7
60,6
8,2
6,9
23,0
68,9
7,4
6,9
14,4
35,0
11,7
15,0
31,1
57,7
5,9
10,4
21,5
50,4
7,4
11,6
22,9
62,7
7,1
9,6
18,0
56,9
7,9
13,3
18,4
Naujosios ES šalys (po 2004 m.)
40,9
3,9
10,5
34,1
45,2
7,6
18,8
24,7
48,8
3,7
16,6
25,4
55,6
4,4
15,3
22,3
51,1
13,4
13,2
19,7
44,1
3,1
16,2
27,1
45,0
6,4
13,8
22,7
43,1
3,3
17,1
28,2
46,7
1,5
19,6
26,6
46,8
6,3
16,4
26,1
53,6
5,1
12,7
25,7
40,2
4,7
17,8
30,2
86

Žemdirbiai
6,3
2,9
3,4
10,3
8,6
1,3
2,3
7,3
4,5
7,7
2,6
3,6
10,6
3,7
5,5
2,4
2,6
9,5
12,0
8,2
5,6
4,5
2,9
7,1
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5.3 lentelės tęsinys. Šalių, dalyvavusių EST 4 (2008 m.), visuomenių klasinė struktūra
(5 klasių schema)
Klasinė padėtis
Baltosios Smulkioji Kvalifikuoti Nekvalifikuoti
apykaklės buržuazija darbininkai
darbininkai
Ne ES šalys
Izraelis
59,8
10,5
11,0
16,6
Norvegija
60,0
6,5
11,7
19,5
Rusija
50,4
3,6
15,3
25,3
Šveicarija
62,6
7,9
11,7
15,1
Turkija
34,3
10,0
13,9
29,7
Ukraina
48,0
4,6
15,2
22,7
Europa – vidurkis
50,8
7,3
12,8
23,5
Šalis

Žemdirbiai
2,3
2,3
5,4
2,6
12,1
9,5
5,6

Analogiška situacija matoma ir analizuojant Europos socialinio tyrimo 4 bangos
(2008 m.) rezultatus. Nors ir naudojamas kitoks klasinės struktūros modelis, situacija
išlieka tokia pati kaip ir 2001 m. Kuo žemesnė socialinė padėtis, tuo Lietuvos rodikliai
didėja lyginant su europiniu vidurkiu. Tai parodo tam tikrą vidurinės ir aukštesniųjų
klasių formavimosi atsilikimą.
Apie tyrimą: Europos socialinis tyrimas (6 banga) buvo vykdomas 2010–2012 m.
Jo vykdymą Europos mastu koordinavo City Universitetas Londone (Jungtinėje
Karalystėje), finansavo Europos Komisija. Tyrimą Lietuvoje vykdė Kauno technologijos
universitetas ir UAB „Baltijos tyrimai“, finansavo Lietuvos mokslo taryba.
5.4 lentelė. Šalių, dalyvavusių EST 6 (2012 m.) tyrime, visuomenių klasinė struktūra91
Šalis
Vokietija
Belgija
Danija
Ispanija
Suomija
Prancūzija
Nyderlandai
Airija
Švedija
Italija
Portugalija
Jungtinė karalystė

EE
12,7
19,4
12,3
13,0
11,2
9,6
17,3
17,1
15,5
13,7
7,2
16,4

Klasinė padėtis
PM
SE
ES šalys – senbuvės
34,1
3,7
33,7
3,0
31,7
2,5
31,7
6,7
38,9
5,1
35,3
2,6
38,4
4,3
24,5
6,9
39,4
3,5
27,9
8,6
17,8
7,7
28,5
7,4
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IW

29,2
26,3
37,2
27,9
25,7
30,8
29,4
34,2
26,2
23,4
33,2
32,2

20,3
17,6
16,2
20,8
19,0
21,7
10,7
17,3
15,4
26,4
34,1
15,5

https://spp.revues.org/2339?lang=en Rosário Mauritti, Susana da Cruz Martins, Nuno Nunes, Ana Lúcia Romão and
António Firmino da Costa. The social structure of european inequality: a multidimensional perspective, p. 75–93.
Žr. 2016-11-11 d.
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5.4 lentelės tęsinys. Šalių, dalyvavusių EST 6 (2012 m.) tyrime, visuomenių klasinė struktūra
Šalis
Bulgarija
Kipras
Slovakija
Slovėnija
Estija
Vengrija
Lietuva
Lenkija
Čekija
Islandija
Norvegija
Šveicarija
Europa – vidurkis

Klasinė padėtis
PM
SE
Naujosios ES šalys (po 2004 m.)
10,2
21,6
5,2
14,9
27,2
6,4
9,6
21,6
3,9
13,9
31,7
3,9
17,1
30,7
2,8
7,1
25,6
4,9
7,8
22,2
3,4
17,3
26,1
10,6
10,5
29,4
4,9
Ne ES šalys
24,2
36,3
5,9
11,2
43,2
3,2
19,9
38,5
4,4
13,5
31,1
5,7
EE

RE

IW

31,7
34,5
30,6
21,4
21,1
28,5
28,8
19,7
28,8

31,3
16,9
34,2
29,1
28,3
34,0
37,8
26,2
26,4

20,6
27,3
24,0
28,1

13,0
15,2
13,2
21,6

Analizuodami Europos socialinio tyrimo 6 bangos (2012 m.) rezultatus, kur
naudojamas dar kitoks klasinės struktūros modelis, taip pat matome, kad situacija
Lietuvoje išskirtinė tuo pačiu aspektu, kaip ir 4 EST bangos 2008 metais rezultatuose –
vis dar išlieka vidurinės klasės formavimosi problema.
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Nagrinėjant socialinę-klasinę Lietuvos posovietinę struktūrą pagrindinė problema –
socialinės struktūros tyrimų, o taip pat tyrimų, kuriuose greta nagrinėjamų problemų yra ir
socialinės stratifikacijos klausimai, palyginamumas. Praktiškai visi nagrinėti tyrimai
(1990–2001, 1993–2004, 2008, 2012 m.) rėmėsi skirtingomis metodologinėmis bei
metodinėmis prielaidomis. Studijoje siekta atsakyti, ar išskirtinai tik vidurinė klasė gali
susieti aukščiausiai bei žemiausiai klasėms priklausančius gyventojus į bendrą visuomenę
kaip tam tikrą piliečių organizaciją. Atskleidžiamos vidurinės klasės Lietuvoje
formavimosi ir jos sociologinių tyrimų ištakos, dabartinė padėtis bei perspektyvos.
Kita problema – tai subjektyvių ir objektyviais kriterijais grįstų duomenų atitikimas:
nors tapatinimasis ar net savo objektyvių duomenų (tokių kaip pajamos ar išsimokslinimo lygis) pateikimas būna laikomi patikimais, tiksliau juos būtų galima apibūdinti
kaip ,,sąlyginai objektyvius“. Tiesiog empirinių tyrimų metu surinkti informaciją iš
pačių informantų (kad ir apie pajamas ar išsimokslinimą) yra paprasčiau, nors ir
mažiau tikslu, nei lyginti šią informaciją su dokumentiniais šaltiniais. O masinėse
apklausose tokio uždavinio įgyvendinimas tampa iš principo neįmanomas.
Todėl sudarant tyrimo instrumentarijų tyrėjui svarbu skirti du aspektus:
1. Ar komponentai, kurie bus laikomi bei įvardijami kaip vidurinės klasės skyrimo
kriterijai (t. y. kurie leis konkretų respondentą priskirti vidurinei klasei arba
pasakyti, kad jis jai tikrai negali būti priskiriamas), turi aiškias ribas?
2. Ar šie priskyrimo vidurinei klasei komponentai tikrai leidžia identifikuoti
vidurinės klasės socialines charakteristikas, kuriomis ji skiriasi nuo kitų
socialinių klasių ar sluoksnių? Daugeliu atvejų išplaukusios ribos skatina įvairių
ribinių klasių skyrimą.
Pagrindiniai savęs priskyrimo tam tikrai socialinei klasei kriterijai:
 išsimokslinimas (kuo aukštesnis išsimokslinimas, tuo aukštesnė socialinė padėtis);
 šeimos finansinė padėtis – subjektyvus asmeninės finansinės padėties
vertinimas, šeimos pajamos, pajamos vienam šeimos nariui. Atitinkamai nuo
gaunamų pajamų ir pajamų vienam šeimos nariui labai ryškiai priklauso ir
prisiskyrimas tam tikrai klasei, visuomenės socialinei grupei. Kuo aukštesnės
pajamos, tuo aukštesnis ir savęs įvertinimas.
Paskutiniu metu konstatuojama tendencija, kai didelė skurdžiai gyvenančių
gyventojų dalis labiau linksta savo padėtį paaukštinti nei pažeminti. Tyrėjų vertinimu,
dabartiniu metu palaipsniui tampa gėda viešai pripažinti nepriteklių ar būti vargšu.
Jeigu pirmieji tyrimai (apie 1990-uosius) savo aktualiu uždaviniu įvardijo vidurinės
klasės ,,radimą“, tai šių dienų tyrimuose jau tapo akivaizdu, kad visuomenėje turime
nemažai socialinių grupių, kurios savo gyvenimo būdu bei stiliumi yra artimos ar artėja
prie visuotinai nusistovėjusių vidurinės klasės standartų. Pagal tapatinimąsi su vidurine
klase tokių žmonių dalis tyrimuose taip pat didėja. Šiandieninei Lietuvai aktualus
klausimas, kada ir kaip darbininkų klasės ar inteligentijos atstovai tampa vidurine
klase, kokios yra šios transformacijos ar formavimosi tendencijos?
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Atskleista, kad Lietuvos vidurinė klasė toli gražu nėra vienalytė. Tai stipriai
socialiai diferencijuota žmonių grupė: tiek pagal amžiaus kartas, tiek miesto-kaimo
pjūviu, tiek pagal profesines grupes. Vidurinės klasės sudėtyje daug valstybinio
sektoriaus darbuotojų, papildančių šią klasę specialistų, tarnautojų bei aukštos
kvalifikacijos darbininkų sąskaita. O štai vidurinės klasės augimas atstovų iš privataus
verslo (naujai susikūrusių privataus verslo įmonių) darbuotojų nėra ryškus. Todėl
dabartinė Lietuvos vidurinė klasė atspindi gebėjusiųjų adaptuotis prie naujos socialinės
tikrovės žmonių grupes. Vidurinės klasės socialinis portretas tampa įvairesnis
įtraukdamas skirtingų socialinių sluoksnių žmones, auga jų profesinės priklausomybės
įvairovė, trinamos ribos tarp valstybinio ir privataus sektoriaus atstovų. Žinoma, didėja
amžiaus filtrai patekti į vidurinę klasę, kuri neišvengiamai jaunėja. Pagrindiniu turtingų
šeimų ir vargingai gyvenančių šeimų socialiniu demografiniu skirtumu nurodomas
mažesnis pensininkų skaičius turtingose šeimose, nes aukštesnės klasės atstovai šiuo
metu formuojasi daugiau dėl jaunų, į verslą linkusių žmonių veiklos. Ryški tendencija
socialinėje stratifikacijoje – kuo aukštesnis respondento socialinis statusas, tuo
mažesnis atotrūkis tarp jo ir jo tėvų socialinės padėties. Beveik visų respondentų,
priskiriančių save aukštesniajai klasei, statusas nėra žemesnis nei jų tėvų. Lygindami
pokyčius tarp respondento klasinės padėties ir tėvų socialinio statuso 1991–2001 m.,
matome, kaip ryškiai respondentų socialinis statusas kito aukštesniojoje klasėje: jei
1991 m. 41 proc. aukštesniosios klasės atstovų teigė, kad jų socialinė padėtis yra
aukštesnė nei tėvų, tai 2001 m. tokių buvo jau 59 proc., ir per šį laikotarpį mažėjo
turinčių tokią padėtį lyginamasis svoris. Taip pat labai ryški amžiaus ir priskyrimo
klasei priklausomybė. 2012 m. tyrime iki 40 m. amžiaus vidurinės ir aukštesnės klasių
atstovų skaičius didėjo – nuo 67 iki 74 proc. 2004 m. tyrime vidurinės ir aukštesnės
klasių atstovų skaičius maksimumą pasiekia 30–39 m. amžiaus grupėje, net 84 proc.
respondentų identifikuojasi su šiomis socialinėmis klasėmis.
Darosi sunkiau vertinti išsimokslinimo kriterijaus poveikį vidurinės klasės
formavimuisi. Išsimokslinimo svarba išlieka aprašant (bei tikrovėje vykstant) žmonių
socialinį mobilumą į vidurinius bei aukštesnius (pagal pajamas) sluoksnius, net jeigu
šiuo metu aukštasis išsimokslinimas neatrodo pakankamu kriterijumi, užtikrinančiu
vidurinės klasės atstovams galimybę išvengti bedarbystės ar užsitikrinti pajamas.
Vidurinės klasės atstovų interesų diferenciacija taip pat nemažės, nes į šios klasės
formavimąsi bus įtraukiami tiek ekonomiškai nepriklausomi gyventojai, tiek įvairiausi
tarnautojai (valstybės tarnybos, teisėsaugos institucijų ir pan.), kurių vertybės bei
interesai sunkiai pasieks bendrą vardiklį. Todėl bent jau verbaliniame lygyje galima
nesunkiai prognozuoti, kad vidurinės klasės atstovai skirsis savo požiūriu į šalies
visuomeninę struktūrą: viena dalis remtų liberalias pažiūras, kita – socialinės lygybės.
O štai bendros vidurinės klasės ideologijos formavimasis tampa sunkiai įsivaizduojamu
uždaviniu. Lietuvos valstybingumo bei demokratijos stiprinimas galėtų tapti
integruojančiu bendru vardikliu (nors įgyvendinimo būdai skirtųsi).
Lyginant ekonomikos, politikos ir sociologijos mokslų požiūrius į vidurinę klasę,
vidurinės klasės samprata įvairuoja, kaip ir vidurinės klasės skyrimo kriterijai, šios
klasės raiškos ypatumai, lemiantys, kiek būtų galima išskirti ribinių klasių. Vidurinės
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klasės, kaip tam tikros socialinės bendruomenės, nusistovėję ir aiškūs skyrimo kriterijai
turi būti lyginami su jų atpažinimu viešojoje nuomonėje.
Šių dienų problema ir vienas iš pagrindinių įvairių mokslų tyrėjų nesusikalbėjimo
šaltinių yra takoskyros tarp ,,vidurinės klasės“ ir ,,vidurinio sluoksnio“ nebuvimas, ribų
trynimas, modernios koncepcijos nesukūrimas. Kalbant apie klasės skyrimo kriterijus,
nemažai autorių tebesilaiko požiūrio, kad klasinės sąmonės, kaip klasės solidarumo
kriterijaus, egzistavimas yra būtinas. Tai siejama su interesų bendrumu tų žmonių,
kurie tapatinasi su vidurine klase, su interesais tų, kurie sudaro klasę: klasės
suprantamos kaip žmonių grupės, kurias vienija bendri interesai. Bendri interesai kuria
tam tikrą žmonių bendriją bei skatina socialiniams veiksmams.
Kiekvienas žmogus gali priklausyti tam tikroms socialinėms grupėms ar
bendruomenėms ir tik išreikštas savo interesų tapatumas su konkrečia grupe leidžia jį
laikyti tos grupės atstovu. Tapatinimosi su vidurine klase atveju, turime lyg ir
atvirkštinį procesą: deklaruojamas tapatumas, bendrumas su klase, bet ne su jos sunkiai
įvardijamais interesais. Kai kurie tyrėjai pasitenkinimą savo socialine pozicija laiko
pakankamu tapatinimosi su socialine vidurine klase pagrindu. Socialinė grupė
(kaip kolektyvinis socialinių veiksmų veikėjas, kuriantis tam tikras socialines funkcijas
ar veiksmus) nebūtinai užtikrina, kad taip elgsis kiekvienas atskiras šios bendruomenės
individas ar kad kiekvienas jų būtinai turi pakankamai gebėjimų tai atlikti. Kitaip
tariant, socialinės grupės charakteristikos negali būti tiesiogiai adresuotos kiekvienam
individui ar tos grupės atstovui.
Nors per 1990–2015 metus Lietuvos gyventojų vertybinės nuostatos stipriai keitėsi,
vidurinės klasės kaip tokios ,,balsas“ nebuvo girdimas, o ir pagal objektyvius kriterijus
vyravo galimų priskirti vidurinei klasei atstovų politinis pasyvumas (jų pačių
suvokiamas ir reiškiamas). Bet kurios šalies demokratinių procesų varomoji jėga –
visuomenės vidurinė klasė. Tačiau šiai dienai nėra jokio pagrindo kaip nors išryškinti
Lietuvos vidurinės klasės socialinio politinio aktyvumo ar jo raiškos. Tai galėtų
atsirasti tik kaip konkrečių politinių jėgų ar partijų kryptingos veiklos rezultatas.
Tiek vidurinės, tiek žemesniųjų klasių atstovai remtų tas politines partijas, kurios
deklaruotų, kad atstovauja vidurinės klasės interesus ir todėl tokio bendro pobūdžio
klausimo naudojimas (,,Ar jūs remtumėte politinę partiją, atstovaujančią vidurinės
klasės interesus?“) yra neveiksmingas kaip savaime suprantamas. Tik klausimai apie
vidurinės klasės politinį aktyvumą bei jos politines pažiūras (ar poziciją) tam tikrais
klausimais dar turėtų kažkokią prasmę (ypač, klausiant apie socialinį teisingumą
konkrečiais klausimais, kas parodytų, kad vidurinė klasė lyginant, pavyzdžiui, su
žemiausiomis, socialinę nelygybę laikytų blogiu, kylančiu iš užimtumo,
išsimokslinimo, kvalifikacijos skirtumų).
Nepaisant šių dienų vidurinės klasės ryškios plėtros bei jos socialinės-profesinės
sudėties kaitos, vidurinė klasė neprarado savo kokybinio skirtumo (specifikos) kitų
šalies socialinių grupių atžvilgiu, kuris neapsiriboja vien materialinės gerovės rodikliais,
bet apima gana platų įvairių reiškinių spektrą. Tik išsivysčiusios Vakarų visuomenės yra
labiau linkusios (ir turi tam pagrindo) šiame kontekste kalbėti apie tam tikrą vidurinės
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klasės eroziją, ypač žeidžiančią jaunus žmones (bei kviečiančią imtis atitinkamų
politinių iniciatyvų) didėjančios socialinės nelygybės bei šių tendencijų kontekste.
Taigi, kaip keisis vidurinės klasės vidinė struktūra? Apibrėžiant vidurinę klasę kaip
grupę žmonių, turinčių bendras (daugiau mažiau sutampančias) socialines ekonomines
charakteristikas (pajamų lygį, išsimokslinimą, profesinį statusą), ateityje kai kurie
autoriai (Future ..., 2013, p.18) linkę prognozuoti du vidurinės klasės pogrupius:
1. Dabartiniu metu priklausančius vidurinei klasei (,,subrendusi“ ar ,,apibrėžta“
vidurinė klasė), kuriai nesunkiai pritaikomi beveik visi ,,klasikiniai“ vidurinės
klasės skyrimo kriterijai (turi pajamų, ieško, kur jas investuoti, o ne tik skirti
vartojimui; išsimokslinimo siekis sau ar vaikams (net užsienyje) – jos prioritetas;
šeimos laisvalaikis ar atostogos svetur; turi būstą (siekia gerovės jame); galbūt
siekia įsigyti ar turėti sodybą, geresnį automobilį, pan.; kuria geresnes gyvenimo
sąlygas savo vaikams).
2. Naujai norinčių priklausyti vidurinei klasei grupė (,,vidurinės klasės
naujakuriai“). Tie, kurių šiandien negalime priskirti vidurinei klasei dėl jų
profesinės karjeros pradžios ar ribotų pajamų, bet kurių išsimokslinimo lygis yra
pakankamas ir jie turi aukštas ambicijas. Todėl visai netrukus jie susidurs su tais
pačiais vidurinės klasės iššūkiais: geros darbo vietos; darbo ir šeimos išlaikymo;
būsto ir taip toliau.
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SUMMARY
MIDDLE CLASS IN LITHUANIA
Almost every one of us thinks he knows what “middle class” means or even
identifies himself with it, or right away denies the existence of such class by saying
that “there is no middle class at all”. However, it is obvious that a number of important
social science concepts addressing middle class often turn to be misleading or are very
vague. Therefore, the first question to ask is “What do we really know about the
middle class”?
This study presents the analysis of social identifications of Lithuanian population
with middle class position between 1991–2012. The forms of social identification in
different periods of Lithuanian state formation are analyzed in the context of the
dominant ideologies or theories within economical background and the context of
national self-identification complexity is investigated. This article also aims at
analyzing social identity in door of Lithuanian independence, at the beginning of it
formation and in now days as well. Prevailed surveys and the authors are discussed.
The analysis of the empirical investigation has also shown that the identity with the
middle class remain the strongest on all stages of Lithuanian state formation, only the
content and the meaning of the middle class differ.
There are several “historical” and well-established socioeconomic definitions of the
middle class referring to it as a group of people who fall somewhere in between the
groups of people with the weakest and strongest social status in society (in social,
economic and cultural terms; those who more or less have middle social status, middle
income and education level, middle taste, etc.). On the other hand, this class is
traditionally located somewhere between elite (or aristocracy) and working class.
If we are the middle class, what are our duties towards other classes and the entire
state / society? If we are not, how should we identify the other being the middle class,
and what is the way to establish good relations with them (in the case we deem it
desirable or necessary)?
On the other hand, general principles to define the middle class in various countries
obviously differ from country to country. Criteria to describe the middle class in the
United States probably would not suit for former USSR countries and many eastern
European countries or even western European countries. Notwithstanding this, citizens
of different countries have all grounds to identify themselves with the middle class:
many of them have permanent jobs, decent cars, access to appropriate holidays,
appropriate housing and property (also, frequently, access to health care services and
education of an appropriate level).
Data from a wide range of social research and middle class studies conducted by
researchers in different countries or regions (Eastern Europe, USA, Latin America,
China or Middle East) reveal one common trend: the emergence of two different
groups of people. The first one is distinguished on the basis of economic criteria
(income level adequate to educational attainment, apartment, retirement, etc.).
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The second one refers to the groups of people who self-identify themselves as the
middle class. For instance, a middle-class standard of living in the United States has
come to mean having “a secure job, a safe and stable home, access to health care,
retirement security, benefits for vacation, illness and the birth or care of a child,
opportunities to save for the future and the ability to provide a good education
(including a college education) for at least one child”. At the same time, in accordance
with the results of the study conducted by the National Opinion Research Center
(NORC) at the University of Chicago, this standard of living belongs no more to the
middle class of the American population. More and more families of the country think
they still are the middle class but in fact, they are a “paycheque-to-paycheque group of
people” that has to save on almost everything in almost all areas, from toll calls to
shopping. And that’s the economists’ conclusion. Both sociologists and economists in
the United States agree that there is no more American middle class in the usual sense.
Although economists are still estimating income levels and sociologists are still
analysing labour market and the focus-group survey data, they all provide quite
different numbers and distinguished paradigms / parameters.
An interesting question that is relevant for nowadays Lithuania would be when and
how working class and intelligentsia representatives become the middle class
members? We will try to grope these transformation or formation trends at this stage.
How does the working class transform into the middle class (if any)? Are there any
other criteria except for average income? How important in this context are the
national, cultural, religious or other differences? Are there any marginal classes and
how many of them?
The concept of a “social class” encompasses numerous theoretical and
methodological approaches. Social transformations which have occurred in Eastern
Europe over the past decades push boundaries and demand new traditional and
alternative perspectives describing social stratification (Marxian, Weberian, race- /
class- / sex-based, postmodernist, etc.). Therefore, sociologists today discuss both the
structure of classes and the impact social classes have, for instance, on policy, identity
or life-style. Issues under consideration include distribution of classes, stratification,
labour movement, other organisations based on the class principle, participation of
classes in elections, relationship between classes and consumption, economic outlook
for classes. The concept of social classes calls for discussing their interaction with
other social groups based on racial, gender or educational characteristics. Most of the
latter are affiliated as non-class movements, for instance, for women’s rights, the
Green movement or advocates of consumers’ rights.
On the other hand, a social class is a sociological concept which defines the position
of an individual or a social group (in terms of ownership of the means of production
and control over work of others) and in that context the middle class cannot be
considered a social class at all.
Three main “attributes” of a social position - power, privilege and prestige – quite
often are incongruous, existing in different systems of stratification in parallel.
However, there are two things – occupation and class – which form the basis for
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sociological studies of social stratification: inequality, power and different perception
of this by individuals. When merged into a whole, they form the frame, the invisible
skeleton of society, covering many areas of our social lives. It is very important that
the analysis of the structure of social classes and changes thereof is not limited to the
national level but viewed in the context of other countries.
Sociologists, therefore, are no longer surprised at the efforts of researchers in various
countries undergoing rapid transitions or transformations to provide new meanings to the
concepts of the middle class taking into account peculiarities and history of their
respective countries. In Lithuania, one of the first attempts of this sort was Social
Changes in Baltic and Nordic Countries, an international project launched in 1993.
Coordinated by the University of Tampere (Finland), the project brought together
Finnish, Swedish, Lithuanian, Latvian and Estonian research centres. In 1998, Bulgarian
sociologists organised an international conference called “The Middle Class as
a Precondition of a Sustainable Society (supported by the Open Society Foundation,
East-East Program, and the Konrad Adenauer Foundation) which addressed the issues of
becoming the middle class. Likewise, in 2014, Ukrainian sociologists raised the issue of
actualisation of the concept of the middle class in their project “Middle Class in Ukraine:
Life Values, Readiness for Association, and Promotion of Democratic Standards”
implemented by the Razumkov Centre and sponsored by the Government of Canada
through the Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD). Great
attention has been paid to Russia: the middle class developing under conditions of new
social reality in Russia has been researched both by Russian sociologists (The Russian
Middle Class: Dynamics of Changes, a project implemented by the Complex Social
Research Institute in 2003, sponsored by the Friedrich Ebert Foundation) and Finnish
researchers (Future of Russian Middle Class, https://www.slideshare.net/futurewatch/
report-middle-classfin1). The latter are interested in the post-Soviet middle class in order
to highlight the trends of this class which should be considered by Finnish industries and
businessmen in the light of the Russian middle class as a growing consumer: “Booming
consumption expenditure of the Russian middle class stipulating overall economic
growth; the largest consumption market in Europe; higher needs for intangible products leisure, entertainment, service, etc.” (https://www.slideshare.net/futurewatch/reportmiddle-classfin1). Therefore, papers and publications analysing and studying the middle
class in the worldwide or global context are no longer surprising. “According to
economists, the existence of the middle class indicates the level of development of a
country, and this is what Lithuania cannot boast of. On the contrary, when asked to
define the boundaries of the middle class, many experts shrug their shoulders and claim
that there is actually no middle class left in Lithuania” (Povilaitytė, 2012).
Description of the middle class in modern societies is usually sought through
defining its position in social stratification, typically by using classical doctrines of
classes developed by Erik Olin Wright and John Goldthorpe, as well as criteria for
distinguishing (or dividing) them.
Where reasons for respondents’ self-identification with the middle class in one or
another study are rather stereotypic, efforts to find out the arguments of those who do
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not identify themselves with the middle class have been anticipated to reveal new
aspects. However, everything seems similar here, too (Balakirieva, 2014, p. 18): low
income is mentioned first, owning no expensive or luxury property is mentioned
second, and holding no managerial position – third. The access to means and resources
is quite an important criterion in that case. Responses like “my relatives / parents have
never belonged to the middle class” or “I do not have higher education” are mentioned
less frequently.
After the onset of the global economic crisis in 2008, The Economist (February
2009) announced that almost half of the world's population now belongs to the middle
class, as a result of rapid growth in emerging countries. It characterised the middle
class as having a reasonable amount of discretionary income, so that they have roughly
a third of their income left for discretionary spending after paying for basic food and
shelter. This allows people to buy consumer goods, take care of their health, and
provide for their children’s education. Basing on those indicators, Asian countries had
considerably more representatives of the middle class in 2007 and 2008 compared with
Western countries.
Economists are mainly focused on the financial position of the middle class
(consumption standards / peculiarities of economic behaviour and economic
awareness) (Pezzini, M. (2014). The increase in average incomes and the fall in levels
of absolute poverty in the world suggest that an increasing proportion of the world’s
population is neither rich nor poor by well-established national standards but finds
itself in the middle of the income distribution. According to Pezzini, in 2009, the
middle class included 1.8 billion people, with Europe having 664 million, Asia 525 million and North America - 338 million, accounting for the highest number of
people belonging to this group. Pezzini argues that even in Africa, where middle class’
growth has not been very robust, it has nonetheless been noticeable and contributed to
increased domestic consumption in many countries: sales of refrigerators, television
sets, mobile phones, motors and automobiles have surged in different African countries
in recent years. Possession of cars and motor cycles in Ghana, for example, has
increased by 81% since 2006. As the expansion continues, the size of the “global
middle class” is forecast to increase from 1.8 billion in 2009 to 3.2 billion by 2020 and
4.9 billion by 2030 (ibid.). The bulk of this growth will come from Asia where the
middle class will represent 66% of the global middle-class population by 2030
(Fig. 1). This expansion continues. The size of the “global middle class” will increase
from 1.8 billion in 2009 to 3.2 billion by 2020 and 4.9 billion by 2030. The bulk of this
growth will come from Asia: by 2030 Asia will represent 66% of the global middleclass population and 59% of middle-class consumption, compared to 28% and 23%,
respectively in 2009, according to the Figure 1.
Lithuanian residents derive most of their income from salaried employment
(EUR 10.8 billion in 2016) (Savickas, 2017). Lithuanian researchers note that “low
wages represent a very high job insecurity risk factor in Lithuania. Employed people
can save little from their salaries. Losing a job affects their standard of living to a great
degree. This could be to a certain extent compensated by social guarantees. That’s why
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atypical forms of employment are not widespread in Lithuania (in particular, fixed
term and part-time employment contracts. In 2016, individuals employed under fixedterm contracts and part-time accounted for as few as 1.9% and 8.0% of the total
employed respectively). This risk is encountered by many self-employed individuals
(especially in agriculture), seasonal workers and undeclared workers. In 2016, there
were 155.4 thousand self-employed individuals in Lithuania, and this figure has been
steadily growing since 2011” (Gruževskis B., Brazienė R., 2017).
Fig. 1. Global middle class consumption, 2000-2030 (by % of global total)
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Source: Kharas, Homl (2010), „The Emerging Middle Class in Developing Countries“, Development
Centre Working Papers, No. 295, OECD Publishing.

Many economic research studies point to a direct link between income inequality
and a decrease in social groups with average income, thus highlighting the need to
measure and record the limits of inequality in order to understand what is going on
with the “middle class”.
In 2017, an economist from DanskeBank, relying upon findings of Rokas
Grajauskas’ research, argued that 36% of total households (458 thousand) could fall
within a middle-income group in Lithuania; lower income group accounts for 38% of
total households (488 thousand) and 19% of total households (243 thousand) are living
in poverty. The rest 86 thousand accounting for 7% of total households in Lithuania
fall within a higher income group (Savickas, 2017). According to the economist,
Lithuania’s middle class is one of the smallest in Europe. Accounting for 36%, it is the
104

SUMMARY

third from the bottom after Romania and Bulgaria (ibid.). European countries with the
largest middle classes are Scandinavian countries which are not only rich countries, but
also have evenly distributed incomes.
The European Household Survey 2011 showed that Lithuania was ranked just ahead
of Latvia by the number of households with median income (24% and 23% respectively)
and fell almost twice behind Denmark (40%).
Fig. 2. Size of income classes based on net household income, selected EU countries, 2011
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This study is aimed at understanding why the middle class could or should become the
centre of interests or attention of any political party (or all of them?) rather than focusing
on the middle class / participation in policy, public administration or civic society.
We are not sure whether it would be possible in today’s Lithuania to analyse only
hypothetical, potential types of middle-class policy or real policy. It is difficult to
explain a diversity of real middle-class policy both within parties and movements,
merely because the drawing of boundaries of the middle class is problematic and
unstable. The analysis of political attitudes, however, is necessary, as the governments
will sooner or later encounter competing groups of interests within the middle class
itself manifesting in various relations with the state. And such interests will require
balancing. Developed countries believe that small middle classes determine, inter alia,
election results, because they support a mood of frustration and protest.
There are some arguments that the term “middle class”, although useful for social
sciences, is more political or journalistic than sociological. Namely policy
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representatives are supposed to be the most interested in how the middles class is living
or feeling, what their satisfaction levels are and what ratings the middle class give to
political figures. It has become a stereotype to assume that better assessment of
a financial or material situation a priori means greater support for the government
(whatever it is), greater support for the market economy and also greater support for
democratic norms and values. All this relates namely to the middle class. Countries
attempting to define the middle class anew have first of all to do with the criteria of
distinguishing it. As a result, they sometimes arrive at the question whether the middle
class exists in reality or whether it is a theoretical construct or an imaginary
community. Stable or more or less shaped social communities are considered to be
those that could be statistically defined in a certain way. This requires a particular view
as to what or who should be considered middle class or its representatives: whether it
depends on a certain level of income, possession of a house or a car, etc. Is subjective
self-identification within the framework of those criteria enough?
The existence (or formation) of middle class as a certain social community
undoubtedly requires old, well-established and clear criteria for distinguishing the
middle class and identification thereof in the public opinion. We believe this could be
the focus of further studies in Lithuania.
The reproduction of the middle class can be characterised by significant differences
in income levels (by 1.5–2 times) compared with other salaried groups, level of
education and motivation, and unemployment experiences and consequences.
Therefore, sociological theories consider the following criteria as well-established, or
rather classical criteria for the identification of the middle class:
 College or higher level of education;
 Above-median income (closely associated with the economic approach to the
middle class);
 Managerial positions;
 Autonomy at work to the extent it is necessary to organise one’s own work and
perform it independently.
Types of autonomy at work are defined by the content of work rather than by the
professional title or job title. Therefore, qualitative methods are also used for this purpose.
Criteria for measuring the middle class: problem of objectivity and subjectivity
(or self-identification)
Many researchers agree with the existence and importance of the problem of selfidentification with the middle class, as well as with the importance of definition and
justification of self-identification criteria. In the case at issue, researchers tend not to
confine themselves to the criteria of financial or material standing; rather, they extend
the criteria to cover lifestyle characteristics, not just a summer holiday, entrepreneurial
activity, values or attitudes.
A study carried out in Ukraine (Paniotto, 2014, p. 9-12) singled out the following
criteria of self-identification with the middle class:
 Respondents identify themselves as representatives of the middle class;
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 State that their standard of living is adequate or higher (above the indicator of
“overall, it is enough for a living”);
 Mention or describe their level of education as higher than vocational or
secondary education;
 Express common interests with middle-class representatives;
 Mention that representatives of the middle class are dominant in their immediate
social environment.
Some researchers (Paniotto, 2014, p. 10) argue that the division between the
objective and subjective is not a dichotomy, since the subjective criteria we use are not
exclusively subjective. Likewise, we cannot always claim that data provided by
statistics departments represent purely objective data. The statistics are often based on
sample method of data collection. Thus, in addition to objective and subjective data, he
introduces the term “subjective facts”. Researchers often have to decide which data to
rely upon: statistics or specific sociological survey. Paniotto suggests that the latter
should be regarded as subjective facts rather than purely subjective data.
Combinations of objective criteria and criteria of self-identification with the middle
class reveal the following criteria pattern (probably even without a definite theoretical
approach, because it cannot be asserted that understanding or opinions of the
researcher and the informant coincide):
 Stability of self-identification with the middle class;
 Adequate level of education (higher than secondary and/or vocational);
 Relatively higher level of wellbeing.
Sociologists have almost reached a consensus that criteria like income or social
wellbeing alone are not accurate enough unless accompanied by more a detailed
specification as to the sources of income, the social situation regarding the structure of
income and expenditure. With no clarification of this aspect, it would be a mistake to
define the concept of middle class, especially for those countries that are still at the
stage of market formation.
We have chosen this scheme for linking and singling the main indicators of the
middle class out of a variety of its definitions, moreover that the concept of the middle
class started developing in Lithuania just a few decades ago. Usually, there are three
main criteria of the middle class:
 Financial / material situation;
 Social and occupational status;
 Self-identification with the middle class.
The key problem when analysing the social class structure in post-Soviet Lithuania
is the (un)ability to compare social structure studies, as well as studies addressing
social stratification issues along with other research problems. Actually all the study
sources analysed (1990 – 2001, 1993, 2004, 2008, 2012) were based on different
methodological and methodical assumptions. The study aimed at answering the
question whether bringing people from highest and lowest classes together into
a common society as a certain organisation of citizens is an exclusive prerogative of
the middle class. It reveals the origins of the shaping of the middle class in Lithuania
and of its sociological surveys, current situation and future perspectives.
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The social class structure in Lithuania in the context
of Baltic countries (2013)92
The main purpose of the study carried out by Žičkutė, I., is to identify social
classes’ structure of the Baltic countries and to evaluate how “fair” income distribution
in these countries is. Common criteria for dividing society into classes have been
absent so far which would allow classifying the population into the rich, middle class
and the poor, and identifying the “fair” distribution of the population within the
classes. The structure of the study consists of three parts. The first part contains a
review of classifications and analysis of the structure of society’s classes.
The identification of the “fair” structure of society’s classes and the analysis thereof in
the Baltic countries are presented in the remaining two parts. According to the author,
the main problem of this study is the lack of research which would allow classifying
the population into three classes (the rich, middle class and the poor. Her research is
mainly based on the distribution of income among the populations of the Baltic
countries. To achieve the purpose of the research, the author formulates the following
tasks: (a) To overview the structures of social classes; (b) to identify the “fair”
distribution of income among the population; and (c) to analyse and present the
existing structure of social classes in the Baltic countries. The belonging to one or
another class of society in this study is determined on the basis of income, i.e. what
size of income representatives of one or other social group possesses. To identify the
middle class, the author relies upon the criterion of affiliation with the middle class laid
Fig. 3. Social class structures in the Baltic countries in 2007 and 2011 (by %)
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Zickute I. (2013). Social class structure in the Baltic countries. Economics and management, 18(1), 183-187.
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by Burkhauser, R.V. at al.93 in 1996, who attributed to the middle class those inhabitants whose income is 2 to 5 times higher the income of the poverty group (the poor).
Using the data on income and poverty thresholds published by national statistics
departments, Eurostat and individual researchers, the author further provides
stratification of the population in the Baltic countries into social classes in 2007 and
2011. The data are provided in Fig. 3.
Yet, the size of the social classes in Lithuania in 2011 provided by the author raises
serious doubts. According to Žičkutė, the middle class in Lithuania shrank by more
than 4 times over the period from 2007 to 2011 with almost the entire population
(9 out of 10) falling within the group of the poor. The author’s findings are based on
minimum wage and poverty threshold indicators in the Baltic countries provided in the
Table 1 below.
Table 1. Comparison of minimum monthly wage and absolutely poverty line in the Baltic
countries in 2011 (EUR)
Minimum wage
232
282
278

Lithuania
Latvia
Estonia

Absolute powerty line
348
248
186

However, the revised data in Eurostat’s and Statistics Lithuania databases provide a
different picture; the poverty threshold in Lithuania was EUR 200 instead of EUR 348.
Therefore, although the author stated that the minimum monthly salary was by
1.5 times lower than the absolute poverty line, the actual minimum wage in Lithuania
was 16% above the absolute poverty line (Table 2).
Table 2. Comparison of minimum monthly wage and absoluty poverty line in the
Baltic countries in 2011 (EUR)
Minimum wage94
Lithuania
Latvia
Estonia

232
282
278

Absolute
poverty line
20095
248
186

The ratio of minimum wage and
absolute poverty line
1,16
1,14
1,49

A comparison between the Baltic countries shows that only Estonia demonstrates a
considerably better situation with the minimum wage exceeding the absolute poverty
line by 1.5 times. The situation is more or less similar in Lithuania and Latvia.
It follows logically that those countries should also have social classes of more or less
identical sizes.

93
Burkhauser R.V., Crews A.D., Daly M.C., Jenkins S.P. (1996). Income Mobility and the Middle Class. Washington,
D.C.: AEI Press.
94
https://www.stat.ee/29950.
95
Statistics Lithuania https://www.stat.gov.lt.
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The social structure in Lithuania in the context of
European countries (1991 -2012)96
The structure of social classes was first analysed in more detail after the reestablishment of Lithuania’s independence. The first-stage results were published in
The Postcommunist Citizen, edited by Samuel H. Barnesand János Simon (Budapest:
Erasmus Foundation and the Institute for Political Science of the Hungarian Academy
of Sciences 1998).
The results of this study are freely accessible for scientists at the Central Archive for
Empirical Social Research of the German Social Science Infrastructure Services (GESIS)
(Study No ZA – 4054)97 and Lithuanian Data Archive for HSS (Study No. LiDA_SEE_
0051_STUDY_01).
Main results of the study in 1991
At this stage, the study identified 4 major classes:
 Upper class – high society, elite;
 Upper middle class – representatives of the upper group of the middle class;
 Lower middle class – representatives of the lowest group of the middle class
falling between the middle class and working class;
 Working class – people employed for wages, especially for industrial work. The
working class by jobs includes blue-collar jobs, some of white-collar jobs and
most of service jobs.
To analyse the study of 1991, we took for comparison the Europe’s average and
data of the neighbouring countries which participated in the study. In fact, Lithuania
and its neighbours Poland and Estonia have similar class structures with minor
differences. However, the differences are rather significant in the lower middle class
and working class compared with the European average. The upper class is omitted
from the analysis due to a very small number of respondents (Fig. 4).
The analysis of the respondents’ current social status and their parents’ class
status reveals a certain relationship between the respondents’ social status and their
class origin: the lower is the class the respondent belongs to, the more it is dependent
on the parents’ social status. In Europe, 45% of respondents in the upper middle class
belong to the same class as their parents; in the lower middle class, respondents in
the same class as their parents account for 66% and in the working class – even for
82%. The situation is similar in Lithuania and in other countries, although the latter
(except for Estonia) demonstrate greater differences compared with the average in
Europe (Table 3).

96
Study “Consolidation of Democrasy in Central and Eastern Europe 1990-2001“ (Wave I - 1990-1992 and Wave II 1997-2001, ESS4, ESS6.
97
http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fCatalog/Ca.
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Fig. 4. Distribution of respondents into classes in 1991 study (by %)
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Table 3. Respondent's social class and social origin (by % in each social class) in 1991
Šalis
Europe
Lithuania
Estonia
Poland
Europe
Lithuania
Estonia
Poland
Europe
Lithuania
Estonia
Poland

Respondent‘s
social class
Upper middle
class

Lower middle
class

Working class

Upper middle
class
45
58
44
53
9
12
7
10
3
8
3
11
111

Parental social class
Lower middle
class
38
38
43
36
66
74
71
73
14
33
24
30

Working class
13
3
10
9
24
14
22
17
82
58
72
59
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Study in 2001
In 2001, at the second stage of the study, one more class was added to the classes
identified in 1991. It was called the peasants class consisting of small landowners and
agricultural workers. This, to a certain extent, reflected the specifics of the post-Soviet
epoch involving large-scale restitution of private property expropriated by the Soviet
system in the agricultural sector.
In 2001, the Lithuanian class structure was basically in line with the European
average, except for insignificantly higher portions of the upper middle class and lower
middle class (by 2%) and a lower portion of the working class (by 4%). Differences in
individual classes were considerably higher in some other Lithuania’s neighbouring
countries (Fig. 5).
Fig. 5. Distribution of respondents into classes in 2001 study (by %)
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Table 4 demonstrates the class status of the respondents and the social status of
their parents in Lithuania and in the neighbouring countries.
Table 4. Respondent's social class and social origin (by % in each social class) in 2001
Country

Respondent‘s
social class Upper class

Europe
Lithuania
Estonia
Poland
Upper class
Latvia
Russia
Belarus
Europe
Lithuania
Estonia
Upper
Poland
middle class
Latvia
Russia
Belarus
Europe
Lithuania
Estonia
Lower
Poland
middle class
Latvia
Russia
Belarus
Europe
Lithuania
Estonia
Working
Poland
class
Latvia
Russia
Belarus
Europe
Lithuania
Estonia
Poland
Peasants
Latvia
Russia
Belarus

36
22
0
52
50
27
0
3
2
2
1
5
5
3
1
2
1
1
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Parental social class
Upper
Lower
Working
middle class middle class
class
23
12
20
22
11
34
0
0
0
24
4
19
0
13
12
33
20
7
0
0
100
43
24
21
39
27
18
36
25
25
32
27
32
45
19
22
48
10
22
40
17
20
10
43
33
15
33
24
13
39
35
8
35
38
11
40
27
15
34
37
10
33
28
2
6
69
2
6
55
7
8
63
0
4
68
5
6
64
3
6
65
2,1
8,4
48,1
1
2
9
1
3
14
3
3
13
0
0
5
5
2
8
6
4
17
0
4
3
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Peasants
9
11
0
0
25
13
0
9
14
12
8
9
15
20
13
26
12
18
21
13
27
23
37
22
28
25
26
41,4
88
82
81
95
85
73
93
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With regard to social mobility, the analysis shows that Lithuanian indicators,
as compared with the European average in 2001, were more or less consistent with the
European indicators with some minor exceptions. The situation was similar in other
neighbouring countries. Differences in intergenerational mobility were more
significant in the lower middle class and lower classes.
Table 5. The class structure of the countries participating in the ESS 4 (2008) (Class 5 scheme)
Country

White collar

Estonia
Latvia
Poland
Lithuania
Russia
Ukraine
Europe

48,8
44,1
45,0
43,1
50,4
48,0
50,8

Small
bourgeoisie
3,7
3,1
6,4
3,3
3,6
4,6
7,3

Class position
Skilled
workers
16,6
16,2
13,8
17,1
15,3
15,2
12,8

Unskilled
workers
25,4
27,1
22,7
28,2
25,3
22,7
23,5

Peasants
5,5
9,5
12,0
8,2
5,4
9,5
5,6

Analysis of the results from the European Social Survey Round 4 (2008) presents
an analogous picture. Although the model of the class structure is different,
the situation remains the same as in 2001. The lower is the social status, the higher are
indices for Lithuania vis-à-vis the European average. This is indicative of certain
backwardness in the formation of the middle and upper classes.
Analysis of the results from the ESS Round 6 (2012) which, again, used a different
model of class structure also demonstrates that Lithuania has a different situation
which is actually the same as in the ESS Round 4 (2008), i.e. the problem of middleclass formation still exists.
Table 6. The class structure of the countries that participated in the ESS 6 (2012) survey98
Country
Estonia
Lithuania
Poland
Europe

EE
17,1
7,8
17,3
13,5

PM
30,7
22,2
26,1
31,1

Class position
SE
2,8
3,4
10,6
5,7

RE
21,1
28,8
19,7
28,1

IW
28,3
37,8
26,2
21,6

In order to analyse intergenerational mobility and to compare surveys representing
different periods and methods, we could single out two classes for the analysis and
comparison purposes, in particular, the upper middle class and the lower middle class.
One trend is clear right away: the higher is the social status of respondents, the smaller
98

(Class location: ACM typology): EE – Entrepeneurs and executives; PM – Professionals and managers; SE – Selfemployed; RE – Routine employees; IW – Industrial workers.
https://spp.revues.org/2339?lang=en Rosário Mauritti, Susana da Cruz Martins, Nuno Nunes, Ana Lúcia Romão and
António Firmino da Costa. The social structure of european inequality: a multidimensional perspective, p. 75–93.
Seen: 2016-11-11 d.
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is the difference between their social status and that of their parents. Almost all
respondents positing themselves in the upper middle class have the same or higher
social status compared with their parents. Both in 1991 and 2001, as few as 3% of
respondents on average in Europe reported having a lower social status than their
parents; every second of them indicated having a higher social status than their parents.
Naturally, this indicator varies from country to country within the limits of few
percentage points. Table 7 and Table 8 present relevant indicators for Lithuania’s
neighbouring countries. The situation is similar with regard to the lower middle class,
except that respondents who thought their social position was lower than that of their
parents account for 10% or even more in some individual countries. This particularly
refers to the 2001 survey.
Table 7. Intergenerational social mobility in 1991 (by %)
Country
Europe
Lithuania
Estonia
Poland
Europe
Lithuania
Estonia
Poland

Respondent‘s
social class
Upper middle
class

Lower middle
class

Respondent‘s social position is
...higher than
...practically the
...lower than
parent
same
parent
51
45
3
41
58
1
53
44
2
45
53
2
24
66
10
14
74
12
22
71
7
17
73
10

Table 8. Intergenerational social mobility in 2001 (by %)
Country
Europe
Lithuania
Estonia
Poland
Latvia
Europe
Lithuania
Estonia
Poland
Latvia

Respondent‘s
social class

Upper middle
class

Lower middle
class

Respondent‘s social position is
...higher than
...higher than
...higher than
parent
parent
parent
54
43
3
59
39
2
61
36
3
65
32
3
50
45
5
46
43
11
50
33
17
47
39
14
56
35
9
48
40
12

Analysis of the situation in Lithuania shows a rapid increase in the relative
weighting of respondents in the upper middle class believing their social status is
higher compared with their parents. In 1991, such respondents accounted for 41% and
increased up to 3/4 in 2012. At the same time, just a small portion of respondents in
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this group assessed their social position below that of their parents (only 1 or 2 %).
The situation is slightly different for the lower middle class. The number of
respondents who think their social status is lower than that of their parents is growing
over time. This could be explained to a certain extent by the economic situation
existing in Lithuania. One of indicators in this context could be respondents’
employment in the labour market. Although the level of unemployment was not
measured in Lithuania in 1990, statistical data suggest that over 90% of Lithuanian
people were employed with state-owned enterprises99. The year 2001 saw a considerable improvement in the labour market. The level of unemployment that year was
the lowest in Lithuania compared with the neighbouring Baltic countries – Latvia and
Estonia. According to Statistics Lithuania, the rate of unemployment stood at 4.3% in
Lithuania, 4.7% in Estonia and 6.0% in Latvia.100
A recently observed trend is that a significant portion of people living in poverty
tend to elevate their status rather than to lower it. According to the researchers, it’s
gradually becoming a shame to recognise publicly that you are poor.
Where the first studies (around the 1990s) addressed the issue of “discovering” the
middle class, it has become obvious in recent studies that there are many social groups
in society which way of living or lifestyle is close to, or approximates, the wellestablished standards of the middle class. The share of such people by self-identification
with the middle class is also increasing in studies and surveys. The issues relevant for
Lithuania today are those relating to the transformation of the working class or
intelligentsia into the middle class and the trends of such transformation or formation.
It has been revealed that the Lithuanian middle class is far from being
homogeneous. This group of people is greatly socially differentiated by age
generations, urban / rural divisions and occupational groups. The middle class has
many public-sector employees and grows on account of professionals, officers and
highly-skilled workers. However, representatives of private business (newly
established private business undertakings) are not much contributing to the growth of
the middle class. Therefore, the current middle class in Lithuania represents the groups
of people capable of having adapted to the new social reality. A social portrait of the
middle class becomes more and more diverse, with people from different social strata
and growing diversity of their occupational affiliation. This is blurring the line between
representatives from the private and public sectors. Naturally, the filters for becoming
the middle class are getting “finer” as the middle class inevitably gets younger.
The main reported demographic difference between rich families and those living in
poverty is the smaller number of retired persons in rich families. The upper middle
class is currently developing rather on account of young business-minded people.
A salient trend in social stratification is that the higher is the social status of
respondents, the smaller is the difference between their social position and that of their
parents. Almost all respondents positing themselves in the upper middle class have the
99

http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=16268197.
http://www.delfi.lt/verslas/verslas/lietuvoje-zemiausias-nedarbo-lygis-baltijos-salyse.d?id=16366022.
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same or higher social status compared with their parents. The comparison of changes
between respondents’ class status and their parents’ social position in 1991–2001
shows a marked change in the respondents’ social position in the upper middle class.
In 1991, respondents believing their social status is higher compared with their parents
accounted for 41%; this share increased up to 59% in 2001. Likewise, there is marked
relationship between age and class affiliation. According to the survey in 2012,
the number of representatives of the middle and upper classes grew from 67% to 74%.
According to the survey in 2004, representatives of the middle and upper classes reach
the maximum in 30-39 age group where even 84% of respondents identify themselves
with the mentioned social classes.
It becomes more difficult to assess the impact of the education criterion on the
formation of the middle class. Education retains its importance in descriptions
(and actual processes) of social mobility towards middle and upper strata (measured by
income) even though higher education currently does not seem to be a sufficient
criterion preventing the middle class from unemployment or ensuring their income.
The differentiation of interests of the middle class is also not likely to shrink, taking
into account that this class will include both economically independent members and
various types of officers (civil servants, law enforcement officers, etc.) whose values
and interests will encounter difficulties in reaching a common denominator.
Accordingly, it could be easily projected, at least on verbal level, that approaches of
the middle class to the social organisation of the country will vary: some of them will
support liberal views while others - social equality. As for development of the common
ideology of the middle class, this is a hardly imaginable task. The strengthening of
Lithuania’s statehood and democracy could become a common integrating
denominator (yet differing in methods).
When comparing approaches of economic, political and sociological sciences
towards the middle class, the concept of the middle class varies in line with varying
criteria for identification of the middle class and peculiarities of its manifestations
which influence the number of marginal classes that could be singled out. The wellestablished and clear criteria for distinguishing the middle class as a certain social
community need to be compared with their recognition in public opinion.
Current-days challenges and main reasons of miscommunication among researchers
are the absence of the dividing line between the middle class and middle stratum, the
blurring of lines and the lack of a modern concept. With regard to the criteria
identifying one or another class, many authors still support the view that class
consciousness must exist as a class solidarity criterion. This is associated with
a commonality of interests among people who identify themselves with the middle
class, with interests of those who make up the class: a class refers to a group of people
sharing common interests. Common interests create a certain community of people and
encourage them for social actions.
Each person may belong to a certain social group or community; he is considered
a representative of the particular group only when he expresses the identity of his
interests with that group. In the case of self-identification with the middle class, we
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have a sort of the opposite process: the declared self-identity, commonness refers to the
class but not to the difficult-to-define interests of the class. According to some
researchers, satisfaction with social position is a sufficient ground for selfidentification with the social middle class. A social group (as a collective performer of
social actions) which performs certain social functions or actions not necessarily by
itself guarantees that each individual members of the community behaves in the same
manner or that each of them has sufficient competences to behave that way. In other
words, the characteristics of a social group may not apply mutatis mutandis to each
individual member or representative of the group.
Although value-based approaches of Lithuanian residents underwent dramatic
changes during a period from 1990 to 2015, the “voice” of the middle class as such was
not heard. In addition, there was a strong variation in political passivity (both perceived
and expressed) of those who could be attributed to the middle class by objective criteria.
The middle class is the driving force for democratic processes in any country. However,
today there are no grounds at all to define social-political activity of the Lithuanian
middle class or its manifestations in one way or another. This could only result from the
targeted activities of certain political forces or parties. Representatives of both the
middle class and lower classes would support the political parties declaring that they
represent the interests of the middle class. Therefore, general questions like “Would you
support a political party representing the interests of the middle class?” is naturally
ineffective. Only questions about political activity of the middle class and its political
views (or positions) on certain issues might have some sense (especially with regard to
social justice in particular cases, showing that the middle class, as compared, for
example, with the lowest classes, considers social inequality as evil rising from
differentiated unemployment, education and/or qualifications).
In spite of the marked development of the current-days middle class and changes in
its social-occupational composition, the middle class has not lost its qualitative
differences (specificities) vis-à-vis other social groups. The specificities of the middle
class are not limited to the indicators of material wealth, but cover a wide range of
various phenomena. However, developed Western societies tend (and have grounds) to
speak in this context about erosion of the middle class, what particularly hurts young
people (and calls for taking certain political initiatives) in the context of growing social
inequality and related tendencies.
Thinking about future changes in Lithuanian middle class structure and
considering middle class as a group of people with common social and economic
features (level of income, education and professional status), we suppose (and agree
with other authors in different countries (Future ...,2013, p.18) that in the future two
subgroups will differentiate:
1. Those that currently belong to the middle class i.e. the maturing middle class.
For this group, investments will become priority rather than consumption:
investing in future, in extra sources of income and development of next
generation. Most desired services will be education abroad, leisure for teenagers
and family entertainment. As soon as the representatives of this segment have
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already purchased real estate, they will be primarily interested in home
improvement, furniture, indoor design, and countryside real estate and
apartments for their growing children.
2. The ‘wanna-be’ middle class or new entrants. Those who currently cannot
qualify for the middle class due to early phase of career which is limiting income
today but who have good educational background combined with ambition.
Within soon they would need to solve the same challenges and tasks as the
"current middle class": finding a balance between work and family leisure, lack
of free time, allocating a part of family income for investing in real estate and
future of the family, finding products and services of best quality for themselves
and for children.
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Meilutė Taljūnaitė, Eduardas Kęstutis Sviklas. Vidurinė klasė Lietuvoje: mokslo
studija. – Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2018. – 120 psl.
ISBN 978-9955-531-61-6
Studijoje siekta atsakyti, ar išskirtinai tik vidurinė klasė gali susieti aukščiausiai bei žemiausiai
klasėms priklausančius gyventojus į bendrą visuomenę kaip tam tikrą piliečių organizaciją. Nagrinėjamas
šiandienei Lietuvai aktualus klausimas, kada ir kaip darbininkų klasės ar inteligentijos atstovai tampa
vidurine klase, kokios yra šios transformacijos ar formavimosi tendencijos. Lyginant ekonomikos,
politikos ir sociologijos mokslų požiūrius į vidurinę klasę, pateikiama vidurinės klasės samprata, vidurinės
klasės skyrimo kriterijai, šios klasės raiškos ypatumai, gilinamasi, kiek būtų galima išskirti ribinių klasių.
Vidurinės klasės, kaip tam tikros socialinės bendruomenės, nusistovėję ir aiškūs skyrimo kriterijai
lyginami su jų atpažinimu viešojoje nuomonėje. Atskleidžiamos vidurinės klasės Lietuvoje formavimosi ir
jos sociologinių tyrimų ištakos, dabartinė padėtis bei perspektyvos.
Nagrinėjant socialinę-klasinę Lietuvos posovietinę struktūrą pagrindinė problema – socialinės
struktūros tyrimų, taip pat tyrimų, kuriuose greta nagrinėjamų problemų yra ir socialinės stratifikacijos
klausimai, palyginamumas. Remiamasi Lietuvos sociologų nuo 1990 m. atliktų tyrimų antrine analize.
Nors nagrinėti tyrimai (1990–2001, 1993, 2004, 2008, 2012 m.) rėmėsi skirtingomis metodologinėmis bei
metodinėmis prielaidomis, jų palyginimas leido atskleisti sociologijos mokslo metodologijos bei metodų,
formavusių vidurinės klasės pažinimą, raidą.

