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Flash 288  FINANCIAL CRISIS
D1.

Lytis
[NEKLAUSTI ‐ PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ]

D2.

D3.

‐

[1] Vyras

‐

[2] Moteris

Kiek Jums metų?
‐

[_][_] metų

‐

[00] [ATSISAKĖ/NEATSAKĖ]

Kiek Jums buvo metų, kai Jūs baigėte mokslus dieniniame skyriuje?
[Įrašykite AMŽIŲ, KADA RESPONDENTAS PABAIGĖ MOKSLUS]

D4.

‐

[_][_] ...................................................................................................... metų

‐

[ 0 0 ] ..................................... [TEBESIMOKO DIENINIAME SKYRIUJE]

‐

[ 0 1 ] ....................... [NIEKADA NESIMOKĖ DIENINIAME SKYRIUJE]

‐

[ 9 9 ] .................................................................. [ATSISAKĖ/NEATSAKĖ]

Kalbant apie Jūsų dabartinį užsiėmimą, Jūs esate pats sau darbdavys, samdomas darbuotojas,
darbininkas ar nedirbate? Ar tai reiškia, kad Jūs esate...
[JEIGU RESPONDENTAS NURODĖ SAVO UŽSIĖMIMĄ , TOLIAU SKAITYTI ATITINKAMUS ATSAKYMŲ
VARIANTUS]
- Pats sau darbdavys
Æ i.e. :
- ūkininkas, miškininkas, žvejys .......................................................................... 11
- parduotuvės savininkas, amatininkas ................................................................ 12
- specialistas (teisininkas, medikas, finansininkas, architektas,...) ..................... 13
- kompanijos vadovas .......................................................................................... 14
- kita ...................................................................................................................... 15
- Samdomas Darbuotojas
Æ i.e. :
- specialistas (samdomas gydytojas, teisininkas, finansininkas, architektas) ..... 21
- vadovaujantis darbuotojas, direktorius arba aukščiausio kygio vadovas ......... 22
- vidutinio lygio vadovas...................................................................................... 23
- Valstybės tarnautojas ......................................................................................... 24
- biuro tarnautojas ................................................................................................ 25
- kitas samdomas darbuotojas (pardavėjas, medicinos sesuo, t.t. ...) .................. 26
- kita ...................................................................................................................... 27
- Darbininkas
Æ i.e. :
- darbų vykdytojas/brigadininkas (meistras, t.t. ...) ............................................ 31
- Darbininkas ........................................................................................................ 32
- nekvalifikuotas darbininkas ............................................................................... 33

- kita ...................................................................................................................... 34
- nedirbate
Æ i.e. :
- namų šeimininkė (-as)........................................................................................ 41
- mokosi (dieniniame skyriuje) ............................................................................ 42
- pensininkas ........................................................................................................ 43
- ieško darbo ......................................................................................................... 44
- kita ...................................................................................................................... 45
- [Atsisakė] ............................................................................................................................ 99

D6.

Ar Jūs gyvenate...?
‐

Sostinė.......................................................................................................... 1

‐

Kitas miestas ................................................................................................ 2

‐

kaimas .......................................................................................................... 3

‐

[Atsisakė] ..................................................................................................... 9

KLAUSTI VISUS
D20.
Kiek iš viso 15 metų ir vyresnių žmonių, kurie yra Lietuvos gyventojai, įskaitant ir Jus, šiuo metu
gyvena Jūsų namų ūkyje?

‐ [N/N] .................................................................................................. 99

D21.

Kiek vaikų iki 15 metų šiuo metu gyvena Jūsų namų ūkyje?

‐ [N/N] .................................................................................................. 99

D22.

Kaip Jūs apibūdintumėte dabartinį Jūsų namų ūkio gyvenimo lygį skalėje nuo 1 iki 10? Pasirinkite
vieną skaičių nuo 1 iki 10, kur “1” reiškia “labai neturtingas”, “10” ‐ “labai turtingas”, o kiti skaičiai
rodo tarpinius variantus tarp šių dviejų pozicijų.
(SKAITYTI – TIK VIENAS ATSAKYMAS)

01 Labai
neturtingas
01

Q1.

02

03

04

05

06

07

08

09

02

03

04

05

06

07

08

09

10 Labai
turtingas
10

N/N
99

Kalbant bendrai, Jūsų nuomone, per praėjusius 12 mėnesių skurdas labai sumažėjo, šiek tiek
sumažėjo, šiek tiek padidėjo ar labai padidėjo...
(PAŽYMĖTI VIENĄ ATSAKYMĄ EILUTĖJE)
‐ Labai sumažėjo ..................................................................................... 1

‐ Šiek tiek sumažėjo ................................................................................ 2
‐ Šiek tiek padidėjo ................................................................................. 3
‐ Labai padidėjo ...................................................................................... 4
‐ Nepakito (SPONTANINIS) ..................................................................... 5
‐ [N/N] .................................................................................................... 9
A. … Jūsų gyvenamoje vietovėje? ....................................................................................... 1 2 3 4 5 9
B. …( Lietuvoje)? ................................................................................................................. 1 2 3 4 5 9
C. … Europos Sąjungoje? ..................................................................................................... 1 2 3 4 5 9

Q2.

Jei Jūs turėtumėte pasakyti, kiek Lietuvoje yra neturtingų žmonių, Jūs pasakytumėte, kad tai...?
(TIK VIENAS ATSAKYMAS)
‐ vienas iš 3 asmenų ‐ ar apie 30% yra neturtingi Lietuvoje ................... 1
‐ Vienas iš 5 asmenų ‐ ar 20% ................................................................. 2
‐ Vienas iš 10 asmenų ‐ ar 10% ............................................................... 3
‐ Vienas iš 20 asmenų ‐ ar 5% ................................................................. 4
‐ Mažiau nei 5% ...................................................................................... 5
‐ [N/N] .................................................................................................... 9

Q3.

Kuris iš šių teiginių geriausiai nusako tai, kaip Jūsų namų ūkis šiuo metu apmoka savo sąskaitas ir
kreditinius įsipareigojimus?
(TIK VIENAS ATSAKYMAS)
‐ Aš / mes apmokame be jokių sunkumų ........................................................ 1
‐ Aš / mes apmokame, bet kartas nuo karto mums sunku tai padaryti .......... 2
‐ Aš / mes apmokame, bet nuolat stengiamės iš visų jėgų ............................. 3
‐ Aš / mes vėluojame apmokėti kai kurias sąskaitas ir kreditinius įsipareigojimus

4

‐ Aš / mes turime tikrų finansinių sunkumų ir pavėlavome apmokėti daugelį sąskaitų bei
kreditinių įsipareigojimų ................................................................................. 5
‐ [N/N] ............................................................................................................ 9

Q4.

a. Ar per praėjusius 6 mėnesius kiek nors pasikeitė Jūsų finansinės galimybės gauti sveikatos
apsaugos paslaugas Jums ar Jūsų artimiesiems?
(JEI TAIP)
Ar dabar tai pasidarė daug labiau finansiškai prieinama, šiek tiek lengviau, šiek tiek sunkiau ar
daug sunkiau finansiškai prieinama?
(PAŽYMĖTI VIENĄ ATSAKYMĄ EILUTĖJE)
b. O Jūsų finansinės galimybės gauti vaikų priežiūros paslaugas Jūsų vaikui?
c. O Jūsų finansinės galimybės gauti ilgalaikės priežiūros paslaugos Jums ar Jūsų artimiesiems?
‐ Taip, dabar daug labiau finansiškai prieinama ..................................... 1
‐ Taip, dabar šiek tiek labiau finansiškai prieinama ................................ 2

‐ Taip, dabar šiek tiek mažiau finansiškai prieinama .............................. 3
‐ Taip, dabar daug mažiau finansiškai prieinama .................................. 4
‐ Ne, nepasikeitė .................................................................................... 5
‐ Netaikoma ............................................................................................ 8
‐ [N/N] .................................................................................................... 9
A. Sveikatos apsaugos paslaugos Jums ar Jūsų artimiesiems? ........................................ 1 2 3 4 5 8 9
B. Vaiko priežiūros paslaugos Jūsų vaikui? ...................................................................... 1 2 3 4 5 8 9
C. Ilgalaikės priežiūros paslaugos Jums ar Jūsų artimiesiems? ........................................ 1 2 3 4 5 8 9

Q5.

Prašau pasirinkti iš šių atsakymų variantų, kokia, Jūsų nuomone, bus Jūsų pensija ateityje?
(SKAITYTI ‐ KEISTI TEIGINIŲ SKAITYMO TVARKĄ ‐ TIK VIENAS ATSAKYMAS)
‐ Jūsų pensijai neturės įtakos ekonominiai ir finansiniai įvykiai ...................... 1
‐ Jūs gausite mažesnę pensiją nei tikėjotės .................................................... 2
‐ Jūs turėsite išeiti į pensiją vėliau nei planavote ............................................ 3
‐ Jūs turėsite taupyti pinigus tam laikui, kai būsite pensijoje ......................... 4
‐ Kita(SPONTANINIS) ....................................................................................... 8
‐ [N/N] ............................................................................................................ 9

Q6.

Ar Jūs jaudinatės dėl to, kad senatvėje Jūsų pajamos bus nepakankamos, kad galėtumėte gyventi
oriai. Savo nuomonei išreikšti naudokite skalę nuo 1 iki 10, kur 1 reiškia “Visiškai nesijaudinu”, o
10 reiškia “Labai jaudinuosi”
(TIK VIENAS ATSAKYMAS)

01 Visiškai
nesijaudinu
01

Q9.

02

03

04

05

06

07

08

09

02

03

04

05

06

07

08

09

10 Labai
jaudinuosi
10

N/N
99

Ar per paskutinius 12 mėnesių Jūsų namų ūkyje kada nors buvo pasibaigę pinigai ir nebuvo kuo
apmokėti įprastas sąskaitas ar už ką nusipirkti maisto arba kitų kasdieninio vartojimo prekių?
(TIK VIENAS ATSAKYMAS)
‐ Taip....................................................................................................... 1
‐ Ne ......................................................................................................... 2
‐ [N/N] .................................................................................................... 9

Q7.

Ko Jūs tikitės iš ateinančių 12 mėnesių? Kalbant apie Jūsų namų ūkio finansinę situaciją, ar
ateinantys 12 mėnesių bus geresni, blogesni ar tokie pat?
(TIK VIENAS ATSAKYMAS)
Ateinantys 12 mėnesių bus...
‐ … Geresni ............................................................................................. 1

‐ … Blogesni ............................................................................................ 2
‐ … Tokie patys ....................................................................................... 3
‐ [N/N] .................................................................................................... 9
Q8.

Galvojant apie ateinančius 12 mėnesių, kaip Jūs manote, ar yra didelė rizika, vidutinė rizika,
nedidelė rizika ar visiškai nėra jokios rizikos, kad jūs vėluosite...
(VIENAS ATSAKYMAS EILUTĖJE)
(SKAITYTI – KEISTI TEIGINIŲ SKAITYMO TVARKĄ)
‐ Didelė rizika .......................................................................................... 1
‐ Vidutinė rizika ...................................................................................... 2
‐ Nedidelė rizika...................................................................................... 3
‐ Jokios rizikos......................................................................................... 4
‐ Netaikoma ............................................................................................ 8
‐ [N/N] .................................................................................................... 9
A. … laiku sumokėti Jūsų nuomos ar nekilnojamo turto mokestį ....................................... 1 2 3 4 8 9
B. … susitvarkyti su nenumatytom 3500 litų išlaidomis ...................................................... 1 2 3 4 8 9
C. … laiku grąžinti vartojamąją paskolą (tokią, kaip paskola perkant elektros prietaisus, baldus ir
pan.)......................................................................................................................... 1 2 3 4 8 9
D. … mokant įprastus mokesčius ar perkant maistą arba kitus kasdieninio vartojimo daiktus1 2 3 4 8 9

Q10.

Kaip Jūs manote, kiek tikėtina, kad per ateinančius 12 mėnesių Jūs turėsite išsikelti iš savo būsto
dėl to, kad daugiau neįstengiate jo išlaikyti?
Tai...
(TIK VIENAS ATSAKYMAS)
‐ Labai tikėtina ........................................................................................ 1
‐ Greičiau tikėtina ................................................................................... 2
‐ Greičiau netikėtina ............................................................................... 3
‐ Visiškai netikėtina ................................................................................ 4
‐ [N/N] .................................................................................................... 9

Q11 IR Q12 NEREIKIA KLAUSTI TŲ, KURIE MOKOSI (D4=42 Mokosi) ARBA JAU NEDIRBA (D4=43 Pensijoje)
ARBA IEŠKO DARBO (D4=44 ieško darbo) ARBA PRIŽIŪRI NAMUS (D4=41 pri=i8ri namus)

Q11.

Kaip Jūs pasakytumėte, ar Jūs esate užtikrintas, kad sugebėsite išsilaikyti savo darbo vietoje per
ateinančius 12 mėnesių?
(TIK VIENAS ATSAKYMAS)
‐ Visiškai užtikrintas ................................................................................ 1
‐ Greičiau užtikrintas .............................................................................. 2
‐ Greičiau neužtikrintas .......................................................................... 3

‐ Visiškai neužtikrintas ............................................................................ 4
‐ [N/N] .................................................................................................... 9

Q12.

Jei Jus atleistų iš darbo, kaip Jūs skalėje nuo 1 iki 10 įvertintumėte tikimybę per kitus 6 mėnesius
susirasti darbą? “1” reiškia, kad tai “būtų visiškai netikėtina”, o “10” ‐ “labai tikėtina”?
(TIK VIENAS ATSAKYMAS)

01 Visiškai
netikėtina
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10 Labai tikėtina

N/N

02

03

04

05

06

07

08

09

10

99

