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Santrauka. Straipsnyje pateikiama iðsami duomenø analizë apie Lietuvoje gyvenanèius ir á ðalá atvykstanèius treèiøjø ðaliø pilieèius po Lietuvos ástojimo á Europos Sàjungà (2004–2008). Ði informacija yra
bûtina siekiant tirti imigracijos ir integracijos politikos priemones, todël duomenys pateikiami bendrame imigracijos á Lietuvà kontekste. Siekiant palyginimo ir bendro imigracijos konteksto suvokimo, straipsnyje aptariami skirtingø kategorijø imigrantai. Pirmoje straipsnio dalyje pristatomos bendros imigracijos tendencijos ir smulkiai aptariami naujausi duomenys apie treèiøjø ðaliø pilieèius,
gyvenanèius Lietuvos savivaldybëse. Daug dëmesio skiriama treèiøjø ðaliø pilieèiø socialinëms ir demografinëms charakteristikoms (lyèiai, pilietybei, atvykimo pagrindui, profesijai, amþiaus grupei, kt.).
Antroje straipsnio dalyje tiriamas darbo imigracijos reiðkinys (o kartu ir darbo imigrantø socialinës
ir demografinës charakteristikos) kaip esminis imigracijos á Lietuvà aspektas. Straipsnis baigiamas
apibendrinamaisiais teiginiais apie Lietuvoje vyraujanèias treèiøjø ðaliø pilieèiø imigracijos tendencijas ir struktûrà.
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Áþanga
Siekiant tyrinëti imigracijos reiðkiná, ðalyje gyvenanèiø migrantø bendruomeniø
integracijos modelius, analizuoti migracijos ir integracijos politikos kûrimo ir
ágyvendinimo procesus, statistiniai tarptautinës migracijos duomenys tampa
reikðminga analizës sudedamàja dalimi. Kadangi ðiuolaikiniai migracijos procesai yra daugialypiai, jø analizë reikalauja aiðkaus situacijos suvokimo – nuo
valstybës vykdomos politikos, visuomenës nuostatø, þiniasklaidos „atsako“ iki
bendros imigracijos struktûros sampratos.
Informacijos apie imigracijà á Lietuvà per pirmàjá nepriklausomybës deðimtmetá nëra daug1. Po nepriklausomybës atgavimo Lietuva netapo ekonominës
1

Statistinius duomenis renka ir publikuoja valstybinës institucijos (Statistikos departamentas,
Migracijos departamentas, Gyventojø registro tarnyba, kt.). Straipsnyje analizuojami vieðai prieinami Statistikos departamento ir Migracijos departamento duomenys. Lietuvos
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imigracijos tikslo ðalimi, taèiau buvo ir iki ðiol iðlieka tranzito ðalis nelegaliems
migrantams ir prieglobsèio siekëjams. Lietuvos, kaip tranzito ðalies, vaidmuo
sustiprëjo po Europos Sàjungos (2004 ir 2007) ir Ðengeno (2007) erdvës plëtros. Bendri imigracijos mastai á Lietuvà pradëjo augti nuo 2000 m., o ðaliai ástojus á ES (2004) ðio proceso, ypaè darbo imigracijos tendencijos, dar sustiprëjo
(tai tæsësi iki dabartiniø pasauliniø ekonominiø pokyèiø), tuo tarpu prieglobstá
gavusiø asmenø skaièius iðliko stabilus (þr. 1 pav.).

Bendros treèiøjø ðaliø pilieèiø imigracijos tendencijos
Ðio straipsnio tyrimo objektas – tai (1) Lietuvoje leidimus laikinai ir nuolat gyventi turintys ir (2) á Lietuvà ávairiais pagrindais atvykstantys treèiøjø ðaliø pilieèiai2. Kadangi ði tikslinë grupë (ar tikslinæ grupæ apibrëþianti sàvoka) apima
ávairias imigrantø kategorijas, atlikti bendrà treèiøjø ðaliø pilieèiø imigracijos
struktûros analizæ yra bûtina. Kita vertus, iðskirti treèiøjø ðaliø pilieèius, kaip
vienà struktûrinæ imigracijos proceso dalá, taip pat tikslinga. Kaip buvo aptarta
leidinio pratarmëje, treèiøjø ðaliø pilieèiø imigracija á Lietuvà gali bûti apibrëþiama plaèiai ir analizuojama ávairiais aspektais: pradedant pilietybe, atvykimo
pagrindais ir baigiant lyties ar amþiaus aspektais, todël suprantama, jog situacijos analizë bendromis imigracijos tendencijomis neapsiriboja3.
Po 2004 metø ES plëtros á Lietuvà atvykstanèiø treèiøjø ðaliø pilieèiø skaièius kasmet augo: nuo 1360 2005 m. iki 2568 2008 m. (2005 m., palyginus
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darbo birþa ir Gyventojø registrø tarnyba informacijà pateikë atsakydamos á oficialià Socialiniø tyrimø instituto uþklausà.
Atliekant statistiniø duomenø analizæ pagal lytá, remiamasi projekto „Lietuvoje gyvenanèiø treèiøjø ðaliø pilieèiø integracijos politikos vertinimo principai ir rodikliai“ metu
MRU doktorantës Rasos Erentaitës atlikto tyrimo, analizuojanèio migrantø integracijos
prielaidas lyties aspektu, duomenimis.
Pagal ES naudojamus sàvokø apibrëþimus, treèiøjø ðaliø pilieèiais laikomi asmenys, kurie
nëra ES pilieèiai, t. y. neturi ES valstybiø nariø pilietybës. Treèiøjø ðaliø pilieèiais taip
pat nëra laikomi Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybiø nariø (EFTA narës –
Islandija, Norvegija, Lichtenðteinas, Ðveicarija) pilieèiai, todël svarbiausias tikslinës grupës bruoþas – treèiosios ðalies pilietybës turëjimas (ðiame straipsnyje treèiøjø ðaliø pilieèiø
savoka taip pat neapima prieglobstá gavusiø uþsienieèiø ir asmenø, neturinèiø pilietybës).
Didesnë dalis Lietuvoje gyvenanèiø treèiøjø ðaliø pilieèiø turi leidimus nuolat gyventi ðalyje, todël analizuojant bendrà imigracijos struktûrà ir integracijos problematikà á tai atsiþvelgti bûtina. Nuolatos Lietuvoje gyvenanèiø uþsienieèiø ne ES pilieèiø imigracijos tendencijos sutampa su valstybës politikos prioritetais: Lietuvos politiniuose dokumentuose
prioritetas integracijos priemoniø atþvilgiu yra teikiamas uþsienieèiams, turintiems leidimus nuolat gyventi ðalyje (plaèiau þr. Lietuvos imigracijos politika ir treèiøjø ðaliø pilieèiø integracijos prielaidos).
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su 2004 m., buvo uþfiksuotas nedidelis sumaþëjimas). Lyginant imigrantø ið
treèiøjø ðaliø skaièiø su bendru kasmet á Lietuvà atvykstanèiø imigrantø skaièiumi matoma, jog tai nedidelë imigracijos dalis, taèiau didëjanti nuo 20 proc.
2005 m. iki 28 proc. 2008 m. (þr. 2 pav.). Didþiàjà dalá kasmet á Lietuvà atvykstanèiø imigrantø sudaro Lietuvos pilieèiai4. Imigrantø sraute, kurá sudaro
uþsienieèiai, treèiøjø ðaliø pilieèiai (lyginant su bendru kasmet imigruojanèiø
uþsienieèiø skaièiumi) sudaro daugumà: jø dalis iðaugo nuo 65 proc. 2005 m.
iki 87 proc. 2008 m. (þr. 3 pav.). Nors santykinë dalis didëja, taèiau nuo 2006
iki 2008 m. bendras ðalyje gyvenanèiø treèiøjø ðaliø pilieèiø skaièius maþëjo;
tuo tarpu 2009 m. pradþioje matomas didþiausias Lietuvoje gyvenanèiø treèiøjø ðaliø pilieèiø skaièiaus augimas (þr. 1 lent.). Reikia pabrëþti, kad uþsienieèiø (ES ir ne ES pilieèiø) sudaroma bendro gyventojø skaièiaus dalis Lietuvoje yra nedidelë: Migracijos departamento duomenimis, 2009 m. ði dalis
siekë 0,98 proc. Treèiøjø ðaliø pilieèiø dalis yra dar maþesnë.
Lietuvoje gyvenanèiø treèiøjø ðaliø pilieèiø skaièius pagal pilietybæ rodo,
kad 2005–2009 m. ðios grupës migrantø daugumà sudarë Europos valstybiø
pilieèiai (Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos). Migracijos departamento duomenimis, 2009 m. pradþioje Rusijos pilieèiai sudarë 50 proc., Baltarusijos –
23 proc. ir Ukrainos – 12 proc. bendro treèiøjø ðaliø pilieèiø skaièiaus Lietuvoje. Ið Azijos valstybiø bûtø galima iðskirti Kinijos pilieèius, kuriø skaièius per aptariamàjá laikotarpá iðaugo beveik dvigubai: nuo 253 (2005) iki
436 (2009) (þr. 1 lent.).
Kasmetinës treèiøjø ðaliø pilieèiø imigracijos tendencijos pagal pilietybæ
yra panaðios: dauguma imigrantø atvyksta ið Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos.
2008 m. Migracijos departamento duomenimis, Baltarusijos pilieèiai sudarë
39 proc., Ukrainos – 20 proc. ir Rusijos – 14 proc. visø atvykstanèiøjø treèiøjø ðaliø pilieèiø skaièiaus. Taip pat matomas smarkus imigrantø ið Baltarusijos, Moldovos ir Ukrainos skaièiaus didëjimas. Jei 2004 m. ðis skaièius atitinkamai buvo 203, 16 ir 246, tai 2008 m. – 987, 123 ir 508.
Statistiniai duomenys apie treèiøjø ðaliø pilieèiø imigracijà pagal lytá rodo, kad vyrai sudaro didesnæ dalá kasmet á Lietuvà atvykstanèiø treèiøjø ðaliø
pilieèiø. Statistikos departamento duomenimis, per analizuojamà laikotarpá
vyrø ir moterø ið treèiøjø ðaliø atvykimo dinamika buvo skirtinga: jei imigrantø vyrø procentinë iðraiðka (kaip ir bendras skaièius) nuolat didëjo (nuo
57 proc. 2004 m. iki 78 proc. 2008 m.) tai moterø skaièius per tà patá laikotarpá svyravo, o procentinë iðraiðka sumaþëjo dvigubai: nuo 43 proc. 2004 m.
iki 22 proc. 2008 m. (þr. 4 pav.).
4

2008 m. Lietuvos pilieèiai sudarë 68 proc. bendro imigrantø skaièiaus. Tai rodo gráþtamosios migracijos tendencijas.
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Nuo 2004 iki 2008 m. treèiøjø ðaliø pilieèiams per metus iðduodamø
leidimø laikinai gyventi Lietuvoje skaièius padidëjo daugiau nei dvigubai
(114 proc.) – nuo 6583 iki 14 084. Per tà patá laikotarpá ketvirtadaliu
(25 proc.) sumaþëjo treèiøjø ðaliø pilieèiams iðduodamø leidimø nuolat gyventi Lietuvoje skaièius (nuo 8689 iki 6551), taèiau bendras leidimø gyventi
Lietuvoje treèiøjø ðaliø pilieèiams skaièius per aptariamà laikotarpá iðaugo
35 proc. (nuo 15 272 iki 20 635) (þr. 5 pav.)5. Vis dëlto analizuojami duomenys patvirtina bendrà atvykstanèiø treèiøjø ðaliø pilieèiø skaièiaus augimo
tendencijà nagrinëjamu laikotarpiu, o treèiøjø ðaliø pilieèiams iðduotø ir pakeistø leidimø laikinai ir nuolat gyventi Lietuvoje skaièius atspindi bendras
tendencijas – daugiausiai leidimø iðduodama Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos pilieèiams.
Duomenys apie treèiøjø ðaliø pilieèiams iðduotus leidimus gyventi pagal lytá
taip pat rodo vyrø imigrantø dominavimà: nuo 2004 iki 2008 m. daugiau leidimø buvo iðduota vyrams. Ði tendencija ypaè ryðki iðduotø leidimø laikinai gyventi statistikoje: ið viso per penkerius metus jø vyrams iðduota 45 050, moterims – 30 181. Moterims iðduodamø leidimø laikinai gyventi procentinë iðraiðka kasmet maþëjo, o vyrø – didëjo. Ypaè ði tendencija iðryðkëjo 2008 m. Analizuojant iðduotø leidimø nuolat gyventi Lietuvoje proporcijas pagal lytá matyti,
jog vyrams ir moterims iðduotø dokumentø skaièius beveik vienodas – kasmet
proporcija svyruoja apie 50 proc., ðiek tiek pasislinkdama á didesniàjà pusæ vyrø
atþvilgiu (þr. 2 lent.).
Bendras vyrø skaièiaus didëjimas tarp imigrantø ið treèiøjø ðaliø analizuojamu laikotarpiu sutapo su darbo imigracijos tendencijomis. Lietuvai ástojus á ES,
tarp atvykstanèiø treèiøjø ðaliø pilieèiø vis didesnæ dalá sudarë ekonominiai imigrantai, o dominavusá ðeimø susijungimo pagrindà 2008 m. pakeitë atvykimas
dirbti (þr. 3 lent.). Per visà analizuojamà laikotarpá pagal leidimø laikinai gyventi iðdavimo pagrindus ðeimos susijungimas (pagal daþnumà) vis dar lieka vyraujantis atvykimo pagrindas.
Vis dëlto perëjimas nuo ðeimos susijungimo, kaip vyraujanèio atvykimo
pagrindo, prie darbo imigracijos nëra visoms migrantø ið treèiøjø ðaliø grupëms bûdinga tendencija. Analizuojant atvykimo pagrindø dinamikà pagal lytá
matyti, kad jau aptartas pokytis ávyko tik vyrø imigracijoje, tuo tarpu moterø
skaièius darbo imigracijoje iðliko nedidelis. Netgi prieðingai – lyginant laiko-
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Iðduotø leidimø gyventi skaièius nereiðkia, jog tiek pat asmenø naujai atvyko á ðalá – didelë dalis leidimø gyventi iðduodama tiems patiems, Lietuvoje kurá laikà jau gyvenantiems, asmenims, todël absoliutûs skaièiai ðiuo atveju nëra tinkami naujai atvykusiøjø skaièiui ávertinti.
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tarpio pradþià ir pabaigà, moterims darbo pagrindu iðduotø leidimø dalis sumaþëjo. 2004 m. ðeimos susijungimas sudarë 54 proc. visø moterims iðduotø
leidimø gyventi Lietuvoje, o darbo pagrindas – 7,5 proc. 2008 m. ðeimos susijungimas sudarë 63 proc. visø moterims iðduotø leidimø, o darbo pagrindas – vos 4,5 proc.
Taigi per pastaràjá penkeriø metø laikotarpá ðeimos susijungimas iðliko pagrindinis laikinø leidimø gyventi Lietuvoje iðdavimo pagrindas moterims ið treèiøjø ðaliø, o bendros imigracijos struktûros pasikeitimus pagal atvykimo pagrindà lëmë didëjanti vyrø darbo imigracija6.
Lytis gali bûti svarbus veiksnys, diferencijuojantis atvykstanèius á Lietuvà treèiøjø ðaliø pilieèius pagal atvykimo tikslus. Atvykstanèiøjø treèiøjø ðaliø pilieèiø penkeriø metø statistika rodo, kad lyties „filtras“ imigracijos procesuose veikia, patvirtindamas tradicinius moterø ir vyrø vaidmenis migracijos procesuose
ir visuomenëje: moterø atvykimas labiau susijæs su ðeiminëmis aplinkybëmis, o
vyrø – su darbu.
Su ðia tendencija galima sieti ir atvykstanèiø treèiøjø ðaliø pilieèiø struktûrà pagal amþiø. Nors atvyksta jauni (nuo 25 iki 44 metø), darbingo amþiaus
treèiøjø ðaliø pilieèiai, vis dëlto galima pastebëti, jog vyrø daugiausiai yra nuo
20 iki 49 m., tuo tarpu moterø „mobiliausias“ amþius yra trumpesnis – nuo 20
iki 39 m. (2006–2007) ir nuo 20 iki 34 m. (2004–2005). Ðiuos skirtumus galima sieti su reprodukciniais veiksniais, labiausiai palieèianèiais moteris, taip
pat tradiciniais lyèiø vaidmenimis visuomenëje ir struktûrinëmis imigracijos
sàlygomis.
Apibendrinant duomenis apie Lietuvoje gyvenanèius ir á Lietuvà atvykstanèius treèiøjø ðaliø pilieèius galima pastebëti, jog imigracija á Lietuvà palaipsniui didëja. Pasiskirstymas pagal amþiaus grupes leidþia teigti, jog daugiausiai á Lietuvà atvyksta (ir Lietuvoje gyvena) darbingo amþiaus uþsienieèiai, neturintys ES ðaliø pilietybës. Treèiøjø ðaliø pilieèiø pasiskirstymas pagal pilietybæ liudija apie Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos pilieèiø imigracijos dominavimà, o lyties aspektas – apie bendrà imigracijos maskulinizacijos
tendencijà. Ir nors pastarojo meto migracijà lyèiø aspektu analizuojanèioje literatûroje akcentuojama, kad moterys vis aktyviau dalyvauja globaliuose mig-

6

Dël leidimø nuolat gyventi Lietuvoje iðdavimo pagrindø ávairialypiðkumo bendra analizë
lyties poþiûriu nëra pakankamai informatyvi. Nagrinëjant atskirai leidimø nuolat gyventi
Lietuvoje pagrindus galima pastebëti, kad dauguma jø nëra informatyvûs lyties aspektu
(pvz., LR pilieèio ar nuolatinio gyventojo vaikai, lietuviø kilmës asmenys, Lietuvoje tam
tikrà laikà iðgyvenæ asmenys, LR pilieèiai, kt.). Aktualesni galëtø bûti duomenø apie atvykstanèius nuolatiniø gyventojø ðeimos narius lyginimai pagal lytá, taèiau tokiø atvejø
yra tiek maþai, kad lyginimas nebûtø informatyvus.
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racijos procesuose7, á Lietuvà atvykstanèiø treèiøjø ðaliø pilieèiø atveju vyrauja atvirkðèia dinamika, kai moterø dalis bendruose imigracijos srautuose tampa vis maþesnë.

Treèiøjø ðaliø pilieèiai Lietuvos savivaldybëse
Duomenys apie imigracijà pagal konkreèias socialines ir demografines charakteristikas (amþius, lytis, pilietybë, atvykimo pagrindas, kt.) iðduodamus leidimus laikinai ir nuolat gyventi Lietuvoje pateikiami Migracijos departamento „Migracijos metraðèiuose“ ir Statistikos departamento „Demografijos metraðèiuose“.
Siekiant pateikti naujausius ir tikslius duomenis apie Lietuvoje su ávairiais
leidimais gyvenanèius treèiøjø ðaliø pilieèius Lietuvos savivaldybëse, buvo gauta informacija ið Gyventojø registro tarnybos8. Ðios tarnybos duomenys gali bûti
laikomi tiksliausiais, kadangi bûtent ði institucija gauna naujausius duomenis
apie Lietuvoje gyvenanèius uþsienieèius.
Naudojant Gyventojø registro tarnybos 2009 m. rugsëjo duomenis, buvo sudaryti þemëlapiai, iliustruojantys treèiøjø ðaliø pilieèiø pasiskirstymà Lietuvos
savivaldybëse. Kaip matoma ið toliau pateikto þemëlapio, daugiausiai treèiøjø
ðaliø pilieèiø gyvena Vilniaus miesto savivaldybëje – 9986 asmenys (t. y. 35 proc.
visø Lietuvoje gyvenanèiø treèiøjø ðaliø pilieèiø). Toliau seka Klaipëdos miestas – 3792 (13,3 proc.), Visaginas – 2449 (8,6 proc.), Kauno miestas – 2106
(7,4 proc.), Vilniaus rajonas – 1536 (5,4 proc.) ir Ðiauliai – 1214 (4,3 proc.).

7

8
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Castles ir Miller (2003) pastebi, kad ðiuolaikinë migracija taip pat iðsiskiria feminizacijos
aspektu, kai vis didesnis moterø vaidmuo ryðkëja ávairiuose migracijos tipuose: praeityje
darbo migrantø ir pabëgëliø judëjimuose dominavo vyrai, taèiau ðiuo metu moterø tarptautinis mobilumas yra didesnis ir ávairesnis.
Ið Gyventojø registro tarnybos gauti duomenys (mokama informacija) apëmë kiek platesnæ treèiøjø ðaliø pilieèiø sàvokà: á atsiøstà informacijà buvo átraukti asmenys be pilietybës, EFTA nariø (Islandijos, Norvegijos, Lichtenðteino, Ðveicarijos) pilieèiai, papildomà
apsaugà ir pabëgëlio statusà gavæ uþsienieèiai. Kadangi duomenys buvo pateikti pagal skirtingas kategorijas (leidimai nuolat ir laikinai gyventi, lytis, amþiaus grupë, pilietybë), atrinkti tikslines imigrantø grupes ið bendro atsiøsto duomenø masyvo buvo neámanoma
(su tam tikromis iðlygomis tai pavyko padaryti analizuojant duomenis pagal pilietybæ).
EFTA nariø pilieèiai ir pabëgëlio statusà gavæ uþsienieèiai sudaro itin nedidelæ uþsienieèiø
dalá Lietuvoje, todël jø átraukimo á bendrà duomenø apie treèiøjø ðaliø pilieèius visumà
poveikis analizei nëra didelis. Nors asmenys be pilietybës sudaro kiek didesnæ dalá Lietuvoje gyvenanèiø uþsienieèiø, taèiau jø teisinis ir socialinis statusas gali bûti prilyginamas
treèiøjø ðaliø pilieèiø teisiniam ir socialiniam statusui, todël poreikis ir metodika analizuoti treèiøjø ðaliø pilieèiø ir asmenø be pilietybës situacijà yra vienodas.
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Treèiøjø ðaliø pilieèiai Lietuvos savivaldybëse
(2009 m. rugsëjo 29 d. duomenys)

Ðaltinis: þemëlapis sudarytas straipsnio autoriaus pagal Gyventojø registro tarnybos duomenis.
Pastaba: Lietuvos savivaldybëse vyrauja netolygus treèiøjø ðaliø pilieèiø pasiskirstymas, todël
þemëlapyje parodyti intervalai nëra lygiaverèiai. 2009 m. rugsëjo 29 d. duomenimis, Lietuvoje
gyveno 28 556 treèiøjø ðaliø pilieèiai.

Didieji Lietuvos miestai yra treèiøjø ðaliø pilieèiø imigracijos traukos centrai. Minëtose savivaldybëse gyvenantys treèiøjø ðaliø pilieèiai sudaro daugumà
visoje Lietuvoje gyvenanèiø uþsienieèiø ne ES pilieèiø: 2009 m. rugsëjo duomenimis, ið 28 556 Lietuvoje gyvenanèiø treèiøjø ðaliø pilieèiø 21 083 (73,8 proc.)
gyvena bûtent ðiose savivaldybëse9, todël jas tikslinga analizuoti atskirai.
Ðiuo atveju reikia pabrëþti, kad pagal pateiktus Gyventojø registro tarnybos duomenis, dauguma (68 proc., arba 19 322) Lietuvoje gyvenanèiø treèiøjø ðaliø pilieèiø turëjo leidimus nuolat, o 32 proc. (arba 9234) – laikinai gyventi ðalyje. Analizuojant atskiras savivaldybes vyrauja panaðios tendencijos.
Pavyzdþiui, Vilniuje 63 proc. gyvenanèiø uþsienieèiø (ne ES pilieèiø) turi leidimus nuolat, o likusi dalis (37 proc.) – laikinai gyventi Lietuvoje. Klaipëdo9

Á ðá skaièiø átraukti ir asmenys be pilietybës, EFTA nariø pilieèiai ir uþsienieèiai, turintys
pabëgëlio statusà ar papildomà apsaugà.
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je ir Kaune vyrauja vienodos proporcijos (atitinkamai 66 ir 34 proc.) Visagine – 88 ir 12 proc., Ðiauliuose – 75 ir 25 proc., Vilniaus rajone – 52 ir
48 proc. (þr. 4 lent.).
Smulkiau aptariant leidimø nuolat gyventi iðdavimo aplinkybes pastebëtina, kad vyraujantis iðdavimo pagrindas yra reglamentuotas Ástatymo „Dël uþsienieèiø teisinës padëties“ 53 straipsnio (Leidimo nuolat gyventi iðdavimo ir
keitimo pagrindai) 2 dalies (Leidimas nuolat gyventi uþsienieèio praðymu gali
bûti pakeistas jeigu) 3 punkte (pasibaigia leidimo nuolat gyventi galiojimas). Vilniuje ðis iðdavimo (pakeitimo) pagrindas sudaro 65 proc. visø leidimus nuolat
gyventi turinèiø ir mieste gyvenanèiø uþsienieèiø ne ES pilieèiø, Klaipëdoje –
73 proc.; Visagine – 78 proc.; Kaune ir Vilniaus rajone – po 67 proc. ir Ðiauliuose – 76 proc. (þr. 4 lent.). Galima daryti prielaidà, kad didelë dalis treèiøjø
ðaliø pilieèiø Lietuvoje gyvena ilgiau negu 10 metø10. Ðiuo atveju ið visø savivaldybiø, kuriose gyvena didþiausias treèiøjø ðaliø pilieèiø skaièius, bûtø galima iðskirti Visaginà: ðiame mieste 88 proc. treèiøjø ðaliø pilieèiø turi leidimus
nuolat gyventi Lietuvoje, o absoliuti dauguma (78 proc.) ðiuos leidimus yra gavæ dël leidimo nuolat gyventi galiojimo pabaigos. Tolygiausias pasiskirstymas
yra uþfiksuotas Vilniaus rajono savivaldybëje.
Aptariant kitus vyraujanèius leidimø nuolat gyventi iðdavimo-pakeitimo pagrindus matoma, kad skirtinguose didþiuosiuose miestuose leidimø iðdavimø
aplinkybës skiriasi. Pavyzdþiui, apþvelgiant leidimø nuolat gyventi iðdavimo pagrindus, galima pastebëti, kad Vilniuje 19 proc. mieste gyvenanèiø treèiøjø ðaliø pilieèiø iðduoti-pakeisti leidimai yra pakeisti leidimui tapus netinkamam
naudoti; 4 proc. – leidimà praradus ir tik 3 proc. iðduoti dël to, kad uþsienietis
(ne ES pilietis) Lietuvoje pragyveno be pertraukos 5 metus, turëdamas leidimà
laikinai gyventi ðalyje. Klaipëdoje 7 proc. visø iðduotø-pakeistø leidimø nuolat
gyventi pakeisti dël asmens duomenø keitimo, 4 proc. – netiksliø áraðø leidime.
Kaune 6 proc. visø iðduotø-pakeistø leidimø iðduoti nuolat Lietuvoje pragyvenus 5 metus, turint leidimà laikinai gyventi ðalyje, ir 6 proc. pakeisti dël netiksliø áraðø. Kituose miestuose vyraujanèios tendencijos yra panaðios (þr. 4 lent.).
Analizuojant ðiuos duomenis pagal lytá matoma bendra tendencija: vyrams
iðduodama (ar pratæsiama) daugiau leidimø nuolat gyventi ðalyje negu moterims,
iðskyrus Visaginà (vyrams – 809, moterims – 892) ir Ðiaulius, kur ðis skaièius
nëra didelis (vyrams – 33, moterims – 41) (þr. 4 lent.)
10
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Leidimas nuolat gyventi gali bûti iðduodamas uþsienieèiui, jeigu jis ar ji pragyveno Lietuvoje be pertraukos pastaruosius 5 metus ir turëjo leidimà laikinai gyventi. Leidimas nuolat gyventi uþsienieèiui iðduodamas 5 metams, o praëjus ðiam terminui – keièiamas (Ástatymas „Dël uþsienieèiø teisinës padëties“ (IX-2206). Jei uþsienietis Lietuvoje gyvena su
pakeistu leidimu gyventi, tuomet jis ar ji ðalyje gyvena maþiausiai 10 metø.

TREÈIØJØ ÐALIØ PILIEÈIØ IMIGRACIJOS Á LIETUVÀ TENDENCIJOS (2004–2008)

Galimos ávairios jau pateiktø duomenø interpretacijos: viena vertus, dalá ðiø
asmenø galima laikyti nebe imigrantais ið treèiøjø ðaliø, o Lietuvoje ilgà laikà
gyvenanèiais etniniø maþumø atstovais, kurie Lietuvoje gyvendami daugiau negu 10 metø nëra ágijæ Lietuvos Respublikos pilietybës; kita vertus, galima daryti
prielaidà, jog ðiø asmenø teisinis ir socialinis statusas nesiskiria nuo kitø imigrantø, turinèiø leidimus nuolat gyventi, statuso, todël ðiø kategorijø integracijos
problematikà tikslinga lyginti.
Kaip buvo minëta, maþesnë dalis treèiøjø ðaliø pilieèiø Lietuvoje gyvena su
leidimais laikinai gyventi ðalyje. Leidimø laikinai gyventi iðdavimø pagrindai
rodo, kad didþioji dauguma leidimø iðduodama ðeimos susijungimo ir ketinimø
dirbti pagrindais. Jei Vilniuje, Visagine ir Kaune vyrauja ðeimos susijungimo
aplinkybës, tai Klaipëdoje, Ðiauliuose ir Vilniaus rajone – darbo aplinkybës.
Pavyzdþiui, Vilniuje 38 proc. visø mieste gyvenanèiø uþsienieèiø (ne ES pilieèiø), turinèiø leidimus laikinai gyventi, yra atvykæ ðeimos susijungimo pagrindais, 23 proc. – darbo pagrindais. Visagine atitinkamai 82 ir 8 proc., Kaune –
36 ir 24 proc. Klaipëdoje daugiausiai leidimø laikinai gyventi iðduodama darbo pagrindais (41 proc.), o kiek maþiau (37 proc.) ðeimos susijungimo pagrindais. Ðiauliuose atitinkamai 46 ir 43 proc., Vilniaus rajone – 60 ir 29 proc. (þr.
4 lent.).
Ðiuo atveju vël bûtø galima iðskirti Visagino miestà, kuriame 82 proc. leidimø laikinai gyventi yra iðduota ðeimos susijungimo, ir Vilniaus rajonà, kuriame 60 proc. iðduodama ketinimø dirbti pagrindais. Kauno mieste, palyginus su kitomis savivaldybëmis, leidimai laikinai gyventi ávairiais pagrindais11
iðduodami kiek tolygiau. Analizuojant ðiuos duomenis, vëlgi iðsiskiria atvykimo pagrindai ir lyties aspektas. Pavyzdþiui, Ðiauliø mieste ið 141 treèiøjø ðaliø
pilieèiø, turinèiø leidimà laikinai gyventi darbo pagrindais, tik 1 leidimas iðduotas moteriai. Kauno mieste – 171 leidimas laikinai gyventi darbo pagrindais iðduotas vyrams, 2 – moterims. Vilniuje – 782 vyrams ir 57 – moterims.
Kitose didþiausià treèiøjø ðaliø pilieèiø skaièiø turinèiose savivaldybëse situacija identiðka.
Iðsamesnë leidimø laikinai gyventi iðdavimo pagrindø analizë parodë, kad
visuose aptariamuose didþiuosiuose miestuose, po ðeimos susijungimo ir darbo
aplinkybiø, vyrauja teisëtos veiklos, studijø ir kvalifikacijos tobulinimo pagrindai. Ðiais pagrindais iðduotø leidimø laikinai gyventi skaièiai nëra dideli, todël procentinë iðraiðka taip pat nedidelë: pavyzdþiui, Vilniuje po 16 proc.,
Klaipëdoje – atitinkamai 4 ir 14 proc., Kaune – 9 ir 22 proc. visø treèiøjø
ðaliø pilieèiø, savivaldybëje gyvenanèiø su leidimais laikinai gyventi ðalyje
(þr. 4 lent.).

11

Ðeimos susijungimas, ketinimai dirbti, teisëta veikla, iðsilavinimas.
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Viena ið svarbiausiø socialiniø ir demografiniø charakteristikø yra imigrantø
(ðiuo atveju treèiøjø ðaliø pilieèiø) pilietybë. Duomenø analizë apie Lietuvos
didþiuosiuose miestuose gyvenanèiø uþsienieèiø ne ES pilieèiø pasiskirstymà
pagal pilietybæ rodo, jog nors bendros tendencijos nesikeièia (vyrauja Rusijos,
Baltarusijos ir Ukrainos pilieèiai), taèiau analizuojant skirtingus duomenis (leidimø iðdavimø pagrindø pasiskirstymà pagal pilietybæ), situacija savivaldybëse
skiriasi. Pavyzdþiui, nors Vilniaus rajono savivaldybëje treèiøjø ðaliø pilieèiai
su leidimais laikinai ir nuolat gyventi ðalyje pasiskirstæ tolygiai (atitinkamai
48 ir 52 proc.), taèiau ði savivaldybë yra vienintelë, kurioje Turkijos pilieèiai
patenka tarp 3 didþiausiø treèiøjø ðaliø pilieèiø grupiø. Tai paaiðkina leidimø
laikinai gyventi iðdavimas pagal pagrindus: 60 proc. ðiø dokumentø iðduota darbo pagrindais, o ið 188 Turkijos pilieèiams darbo pagrindais iðduotø leidimø
tik 2 iðduoti moterims. Taip pat ðioje savivaldybëje, vienintelëje ið didþiausià
treèiøjø ðaliø pilieèiø skaièiø turinèiø savivaldybiø, Baltarusijos pilieèiai yra
didþiausia grupë. Kitose savivaldybëse didþiausià treèiøjø ðaliø pilieèiø grupæ
sudaro Rusijos pilieèiai. Vilniaus mieste susikoncentravusi santykinai nemaþa
kinø bendruomenë: tai 4-ta pagal dydá treèiøjø ðaliø pilieèiø grupë ðioje savivaldybëje, kurios daugumà sudaro vyrai (þr. 4 lent.).

***
Apibendrinant duomenis apie Lietuvos savivaldybëse gyvenanèius uþsienieèius
ne ES pilieèius, galima kalbëti apie tam tikrus imigracijos modelius. Analizuojant leidimø iðdavimø pagrindus ir jø pasiskirstymà pagal pilietybæ Lietuvos miestuose matoma, kad atskiros Lietuvos savivaldybës pritraukia skirtingø kategorijø imigrantus. Vienos savivaldybës (ar miestai) yra ekonominiø imigrantø, kitos – ðeimos susijungimo traukos centrai. Galima daryti prielaidà, kad Lietuvos
miestuose jau yra susiformavæ tam tikri migracijos tinklai12, kurie skatina imigracijos procesus nepaisant ekonominiø pokyèiø ar kitø veiksniø; kituose regionuose imigracijos sàlygas diktuoja (ar, bent jau iki pasauliniø ekonominiø pokyèiø, diktavo) ekonominë situacija. Viena vertus, 6 savivaldybëse gyvena be12
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Migracijos tinklo teorija migracijos procesà apibûdina kaip tinklà, kuris apibrëþia tarpasmeninius santykius tarp migranto (gyvenanèio tikslo ðalyje) ir jo(s) ðeimos nariø ar draugø (gyvenanèiø kilmës ðalyje). Neformalûs socialiniai ryðiai jungia migruojanèiuosius su
migrantais (migrantø bendruomenëmis), jau ásikûrusiais tikslo ðalyje, ir potencialiais migrantais. Ðie socialiniai tinklai gali sumaþinti naujai atvykstanèiø migrantø integracijos kaðtus. Migrantø kuriami tinklai pleèiasi tiek kilmës, tiek tikslo ðalyse ir taip susidaro sàlygos
potencialiems tarptautinës migracijos srautams (Massey et al. 1993). Viena ið ðios teorijos
iliustracijø – ðeimos susijungimas, kai vienoje ðalyje esantys migrantai tampa „traukos objektu“ kitiems, potencialiems migrantams (ðeimos nariams, artimiesiems, kt.). Tokiu bûdu pleèiasi tarptautinës migracijos tinklas, kuris tampa save generuojanèiu procesu.

TREÈIØJØ ÐALIØ PILIEÈIØ IMIGRACIJOS Á LIETUVÀ TENDENCIJOS (2004–2008)

veik 74 proc. visø Lietuvoje gyvenanèiø uþsienieèiø (ne ES pilieèiø), o didþioji
dalis jø ðalyje gyvena ilgiau negu 10 metø; kita vertus, dauguma leidimus laikinai gyventi turinèiø treèiøjø ðaliø pilieèiø atvyksta arba pas savo ðeimos narius,
arba norëdami dirbti.
Svarbu akcentuoti, jog didieji Lietuvos miestai (Vilnius, Klaipëda ir Kaunas), kuriuose gyvena daugiau negu 55 proc. visø treèiøjø ðaliø pilieèiø, neabejotinai sukuria bendrus imigracijos á Lietuvà struktûros ypatumus (pilietybë,
atvykimo pagrindas, leidimai laikinai ar nuolat gyventi ðalyje). Taèiau analizuojant atskiras savivaldybes iðryðkëja vietos ypatumai. Pavyzdþiui, Visagino
miestas pasiþymi santykinai dideliu nuolat gyvenanèiø treèiøjø ðaliø pilieèiø
skaièiumi ir aiðkiomis ðeimos susijungimo tendencijomis; Vilniaus rajonas –
santykinai dideliu Turkijos pilieèiø (darbo imigrantø) skaièiumi ir, kartu su
Klaipëda ir Ðiauliais, darbo imigracijos mastais. Vilniaus ir Kauno miestuose
treèiøjø ðaliø pilieèiai labiau yra linkæ steigti verslus ar uþsiimti kita individualia teisëta veikla. Visose didþiausià treèiøjø ðaliø pilieèiø skaièiø turinèiose savivaldybëse dominuoja vyrai, iðskyrus Visaginà, kuriame, nepaisant ekonominiø ar ðeiminiø imigracijos sàlygø, palyginus su kitomis Lietuvos savivaldybëmis, pastebima migracijos feminizacija. Vilniaus miestas ir rajonas iðsiskiria
ið kitø Lietuvos savivaldybiø ne tik dideliu treèiøjø ðaliø pilieèiø skaièiumi,
bet ir jø pasiskirstymu pagal pilietybæ (Kinijos ir Turkijos). Kitose savivaldybëse gyvenanèiø treèiøjø ðaliø pilieèiø skaièius nëra didelis (svyruoja nuo 0,1 iki
2,2 proc.), todël nedaro didelës átakos bendrai imigracijos struktûrai.

Darbo imigracija: statistika, tendencijos ir problematika
Svarbus rodiklis analizuojant leidimus laikinai gyventi yra jø iðdavimo prieþastys. Tiek pagal Migracijos departamento, tiek pagal Gyventojø registro tarnybos duomenis, pagrindinës prieþastys, dël kuriø uþsienieèiai atvyksta á Lietuvà, yra ðeimø susijungimas ir ketinimai dirbti. Kadangi 2004–2008 m. Lietuvoje vyraujantis imigracijos tipas buvo darbo imigracija, ðá procesà tikslinga
aptarti atskirai.
Darbo imigracijos procesai Lietuvai tapo itin aktualûs ðaliai ástojus á ES.
Nuo 2004 m. matoma aiðki darbo imigracijos á Lietuvà augimo tendencija:
2004–2008 m. duomenimis13, kiekvienais metais uþsienieèiams iðduotø dar-

13

Pagrindinis duomenø ðaltinis – Lietuvos darbo birþa. Statistiniø duomenø analizë atliekama pagal ðiuos kintamuosius: bendras leidimø dirbti iðdavimø-pratæsimø skaièius ir dirbanèiø treèiøjø ðaliø pilieèiø pasiskirstymas pagal socialines ir demografines charakteristikas: pilietybë, lytis, profesijos, ekonominës veiklos sritys. Analizuojant duomenis apie
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bo leidimø skaièius augo dvigubai. Jei 2004 m. Lietuvoje buvo iðduoti 877,
tai 2006 m. – 2982, o 2008 m. – 7819 leidimai dirbti (þr. 1 pav.).
Kartu su iðduotais leidimais dirbti augo ir ðiø leidimø pratæsimø skaièius –
nuo 38 2006 m. iki 580 2008 m. Tai rodo, jog imigrantai, dirbæ Lietuvoje tam
tikrà laiko tarpà, neiðvyksta, bet lieka ðalyje. Kita vertus, iðaugo panaikintø darbo leidimø skaièius, ypaè nuo 2007 m., todël galima teigti, kad su darbo imigracijos augimu padidëjo ir darbo imigrantø „rotacija“.
Dar vienas darbo imigracijos kanalas – komandiruotës14. Tokio tipo leidimø dirbti skaièius taip pat augo – nuo 2005 m. padidëjo daugiau nei keturis
kartus. Analizuojant komandiruotø uþsienieèiø pasiskirstymà pagal profesijas
matoma, jog 2008 m. daugiausiai jø buvo ádarbinta statybø sektoriuje (mûrininkais (21 proc.), montuotojais (24 proc.), betonuotojais (19 proc.), suvirintojais (11 proc.); tuo tarpu 2008 m. pagal darbo sutartis ádarbintø uþsienieèiø
pasiskirstymas pagal profesijas kiek skiriasi: dauguma (63 proc.) buvo ádarbinta vairuotojais, kur kas maþiau mûrininkais (9 proc.), suvirintojais (8 proc.),
virëjais (4 proc.), kt.
Nors á Lietuvà komandiruotiems uþsienieèiams leidimas dirbti yra bûtinas, taèiau skirtumas ádarbinant treèiøjø ðaliø pilietá komandiruojant yra tas, jog ðiuo atveju darbo leidimo iðdavimas yra paprastesnis15, be to, jis iðduodamas greièiau.
Komandiruotø darbuotojø skaièiaus augimas rodo, jog toks bûdas Lietuvoje ádarbinti uþsienieèius tampa vis populiaresnis. Komandiruotø uþsienieèiø darbo santykius reguliuoja juos komandiruojanèios ðalies ástatymai. Tokiems darbuotojams
nesant Lietuvos darbo santykiø teisiniu subjektu, didëja jø iðnaudojimo galimybës.
Vienas ið svarbiausiø analizës aspektø yra migrantø pilietybë. Lietuvoje ádarbintø uþsienieèiø pasiskirstymas pagal pilietybæ rodo, kad per visà analizuojamà laikotarpá (2004–2008) daugiausiai darbo imigrantø atvyko ið Ukrainos ir
Baltarusijos, taip pat augo darbo imigrantø skaièiai ið Moldovos, Kinijos ir Turkijos. Beje, Turkijos ir Kinijos pilieèiø darbo imigracija á Lietuvà turëjo átakos
bendrai imigracijos struktûros kaitai16. Pavyzdþiui, 2007 m. buvo ádarbinti 393,
2008 m. – 1804 Turkijos pilieèiai17 (þr. 6 pav.).

14

15
16
17
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darbo imigracijà reikia atsiþvelgti á tai, kad darbo leidimai iðduodami treèiøjø ðaliø pilieèiams ir asmenims be pilietybës, todël iðskyrus pastaruosius, treèiøjø ðaliø pilieèiai yra
vienintelë darbo imigrantø kategorija, fiksuojama Lietuvos darbo birþos (ES ir EFTA
valstybiø nariø pilieèiams, norintiems ásidarbinti Lietuvoje, darbo leidimo nereikia).
Lietuvos Respublikos ástatymuose komandiruotas darbuotojas apibrëþiamas kaip darbuotojas, paprastai dirbantis kitoje valstybëje, taèiau laikinai atsiøstas dirbti á LR teritorijà
(LR Garantijø komandiruotiems darbuotojams ástatymas. 2005 05 12. Nr. X-199,
Þin., Nr. 67-2406).
T. y. nereikia áregistruoti laisvos darbo vietos, árodyti darbo patirties, kt.
Turkijos ir Kinijos pilieèiai sudaro didesnæ uþsienieèiø dalá ne tik darbo imigracijos, bet ir
bendrame imigracijos sraute.
Tai galima sieti su Vilniuje tuo metu statomu prekybos ir pramogø centru „Ozas“.

TREÈIØJØ ÐALIØ PILIEÈIØ IMIGRACIJOS Á LIETUVÀ TENDENCIJOS (2004–2008)

Nuo 2004 m. iki 2008 m. nemaþai darbo imigrantø atvyko ið Rusijos, taèiau
2008 m. Turkijos, Moldovos ir Kinijos pilieèiø darbo imigracijos mastai á Lietuvà buvo didesni negu Rusijos pilieèiø (þr. 6 pav.). Taip pat pastebëtina, kad
pasauliniai ekonominiai pokyèiai ne tik sumaþino darbo imigracijos mastus Lietuvoje ið visø jau aptartø ðaliø, bet kartu ir paskatino kitokio pobûdþio (t. y. teisëtos veiklos) imigracijà (pavyzdþiui, ið Kinijos18).
2005 ir 2006 m. duomenys parodo ES integracijos poveiká darbo imigracijos srautams: bûtent tais metais Lietuvoje ádarbintø Rumunijos pilieèiø skaièius buvo tarp 5 daugiausiai darbo imigrantø „siunèianèiø” ðaliø, kai 2007 ir
2008 m. Rumunijos pilieèiø ðioje statistikoje jau nebesimatë, nes ES pilieèiams, norintiems dirbti ES valstybëje narëje, darbo leidimas nëra reikalingas (su tam tikromis iðlygomis) (þr. 6 pav.).
Analizë lyties aspektu rodo, kad absoliuti dauguma treèiøjø ðaliø pilieèiams
iðduotø leidimø dirbti tenka vyrams. Tai liudija apie tradiciná ekonominës imigracijos modelá, kur didþiausias darbo jëgos trûkumas matomas gamybos, statybos, transporto ir kituose sektoriuose, kuriuose pozicijas daþniausiai uþima vyrai (2005 m. dauguma imigrantø dirbo gamybos, o nuo 2007 m. statybos sektoriuje19) (þr. 7 pav.). Vyrø darbo imigracijos dominavimà taip pat iliustruoja
trûkstamø profesijø sàraðe20 vyraujantys ekonominës veiklos sektoriai, pagal kuriuos sudaromos sàlygos atvykti ir ásidarbinti treèiøjø ðaliø pilieèiams, o tai leidþia prognozuoti didesná vyrø aktyvumà darbo imigracijoje.
Uþsienieèiams iðduodami leidimai dirbti pagal profesijas – dar vienas svarbus kintamasis analizuojant Lietuvoje dirbanèiø treèiøjø ðaliø pilieèiø situacijà.
Ðis kintamasis papildo ekonominës veiklos sektoriø analizæ. Duomenys apie
iðduotus leidimus dirbti profesijø atþvilgiu rodo, jog dauguma Lietuvoje ádarbintø treèiøjø ðaliø pilieèiø dirbo mûrininkais, vairuotojais ir suvirintojais.
Leidimø dirbti iðdavimas taip pat rodo Lietuvos darbo rinkos poreikius: jei
2004–2005 m. paklausiausi Lietuvos darbo rinkoje buvo laivø korpusø suvirintojai, tai nuo 2006 m. – vairuotojai. Nuo 2007 m. prie paklausiausiø profesijø sàraðo galima priskirti statybø sektoriuje vyraujanèias profesijas – mûrininkus, gelþbetoniniø konstrukcijø montuotojus ir betonuotojus.

18

19

20

Þr. plaèiau þiniasklaidoje plaèiai nuvilnijusià temà: „Kinai okupuoja Panevëþá“, DELFI,
2009 11 11; „Kinai lietuviams tampa geidþiamiausiais darbdaviais“, 15 min, 2009 11 14;
„Kinai imasi verslo Lietuvoje“, LRYTAS, 2009 11 26 ir kt.
Statistikos apie uþsienieèiams iðduotus darbo leidimus rinkimo metodika keièiasi, nes
2008 m. pateikiamoje informacijoje paslaugø ir pramonës sektoriai apima kelis smulkesnius ankstesniais metais iðskirtus sektorius (pvz., transporto, lengvosios pramonës,
gamybos, ðvietimo).
LR Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos sàraðai, pagal kuriuos supaprastinta tvarka
buvo iðduodami darbo leidimai uþsienieèiams.
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Iki pastarøjø pasauliniø ekonominiø pokyèiø darbo imigracijos mastai Lietuvoje palaipsniui didëjo, taèiau pasikeitusi ekonominë situacija paveikë tarptautinës migracijos tendencijas Lietuvoje. Jei 2007 ir 2008 m. buvo vieðai diskutuojama, kaip padidinti darbo jëgos pasiûlà ir patenkinti dël auganèios ðalies
ekonomikos ir spartaus Lietuvos pilieèiø emigracijos proceso didëjantá darbuotojø poreiká, tai ðiuo metu situacija darbo rinkoje kardinaliai pasikeitë. Nedarbo augimas neabejotinai padarë átakà ir darbo imigracijos procesams. Statistiniai duomenys rodo staigø darbo imigracijos Lietuvoje sumaþëjimà (palyginus
su 2008 m. pirmuoju ketvirèiu, per pirmàjá 2009 m. ketvirtá buvo ádarbinta
87 proc. maþiau uþsienieèiø). Kita vertus, pasauliniai ekonominiai pokyèiai ne
tik keièia situacijà (t. y. darbo vietø maþëjimà) tuose sektoriuose, kuriuose daþniausiai dirba imigrantai, bet ir skatina ribojanèios imigracijà politikos ágyvendinimà siekiant apsaugoti „vietinæ“ darbo rinkà21. Taip pat didëja nelegalios migracijos, nelegalaus darbo ir prekybos þmonëmis tikimybë (IOM 2009).

Iðvados
Analizuojant imigracijos tendencijas pirmiausia svarbu akcentuoti, kad bendra
Lietuvoje nuolat ir laikinai gyvenanèiø uþsienieèiø dalis nëra didelë: 2009 m. ði
dalis siekë 0,98 proc. visø Lietuvos gyventojø. Treèiøjø ðaliø pilieèiø dalis yra
dar maþesnë.
Atlikus Lietuvoje gyvenanèiø ir kasmet á Lietuvà atvykstanèiø treèiøjø ðaliø
pilieèiø statistiniø duomenø (2004–2008) analizæ ir lyginimà su bendru kasmet
imigruojanèiø uþsienieèiø skaièiumi pastebima, kad treèiøjø ðaliø pilieèiai sudaro didelæ imigracijos struktûros dalá: 2008 m. imigravæ treèiøjø ðaliø pilieèiai
sudarë 87 proc. visø tais metais imigravusiø uþsienieèiø skaièiaus.
Statistiniø duomenø analizë apie uþsienieèiø (ne ES pilieèiø) pasiskirstymà
savivaldybëse parodë, kad 6 Lietuvos savivaldybëse gyvena beveik 74 proc. visø
treèiøjø ðaliø pilieèiø, o didþioji dalis jø ðalyje gyvena su leidimais nuolat gyventi ilgiau negu 10 metø. Kita vertus, dauguma leidimus laikinai gyventi turinèiø
treèiøjø ðaliø pilieèiø atvyksta ðeimos susijungimo ir darbo pagrindais. Analizuojant imigracijos, o ypaè integracijos, procesus Lietuvoje, á ðiuos duomenis
atsiþvelgti bûtina.
21

30

Pvz., darbo migrantø skaièiaus maþinimas jau buvo deklaruotas kai kuriose ðalyse (Italija,
Jungtinë Karalystë, Ispanija, kt.). Ispanijos vyriausybë ávedë finansines dotacijas bedarbiams migrantams sugráþti namo. Tai, jog darbo imigracija yra susijusi su pasauliniais ekonominiais pokyèiais, rodo ir trumpinamas paklausiø profesijø sàraðas Lietuvoje – nuo
60-ies 2007 m. iki 7-iø 2009 m. (LR SADM ásakymas dël profesijø, kuriø darbuotojø
trûksta Lietuvos Respublikoje, sàraðo pagal ekonominës veiklos rûðis 2009 m. II pusmeèiui. 2009 06 30, Nr. A1-422. Þin., Nr. 79-3294).

TREÈIØJØ ÐALIØ PILIEÈIØ IMIGRACIJOS Á LIETUVÀ TENDENCIJOS (2004–2008)

Analizuojant treèiøjø ðaliø pilieèiø atvykimo pagrindus pagal pilietybæ matoma, kad ðeimos susijungimo aplinkybës susijusios su moterø, o ekonominës
(darbo) aplinkybës – su vyrø imigracija. Bendros imigracijos struktûros atþvilgiu vyrauja vyrø imigracija.
Nors absoliuti dauguma Lietuvoje gyvenanèiø ir kasmet á ðalá ávairiais tikslais atvykstanèiø treèiøjø ðaliø pilieèiø turi Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos pilietybæ, stebimos naujø imigrantø bendruomeniø (kinø, turkø, kt.) kûrimosi prielaidos, kurioms átakos turi tiek ekonominës sàlygos, tiek kiti tarptautinæ migracijà skatinantys veiksniai (Ðengeno erdvës plëtra, iðoriniø ES sienø kaita, kt.).
Apibendrinti statistiniai duomenys apie Lietuvoje dirbanèius treèiøjø ðaliø
pilieèius liudija, kad absoliuti dauguma Lietuvoje ádarbintø uþsienieèiø koncentruojasi keliuose pagrindiniuose ekonominës veiklos sektoriuose (statybos, transporto, paslaugø). Kartu su iðduotais leidimais dirbti augo ir ðiø leidimø pratæsimø skaièius. Tai rodo, jog imigrantai, dirbæ Lietuvoje tam tikrà laiko tarpà, neiðvyksta, bet lieka ðalyje. Kita vertus, iðaugo panaikintø darbo leidimø skaièius,
ypaè nuo 2007 m., todël galima teigti, kad su darbo imigracijos augimu padidëjo ir darbo imigrantø „rotacija“. Pastebimos ryðkios darbo imigracijos maskulinizacijos tendencijos.
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This article provides a comprehensive analysis of empirical data on third country nationals
that immigrated to and lived in Lithuania after its accession to the EU (2004–2008). This information is indispensable for the research of immigration and integration policies and is therefore provided within the broader context of immigration to Lithuania. In order to obtain comparative results,
various categories of immigrants are analysed. First, the main tendencies of recent immigration and
the newest data of third country nationals living in Lithuanian municipalities are presented. Special
attention is given to various demographic characteristics of third country nationals, such as sex, citizenship, grounds for arrival, profession, age group, etc. Second, labour migration is analysed as the
most important pattern of current immigration and the main socio-demographic characteristics of
labour migrants are identified. Finally, concluding statements on the main tendencies of the immigration of third country nationals to Lithuania and the structure of immigration are provided.
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