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Turinys

Įvadas

Įvadas

Jūsų rankose ketvirtasis Lietuvos šešėlinės ekonomikos leidinio numeris. Lietuvos laisvosios rinkos
institutas (LLRI) tęsia Lietuvos šešėlinės ekonomikos tyrimus ir šiame leidinyje pateikia daug įdomių
ir naujų duomenų. Šis numeris yra ypatingas. Jame pristatome net šešiose šalyse atliktos išsamios
gyventojų apklausos apie šešėlinę ekonomiką rezultatus.
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Praėjusiais metais šešėlinė ekonomika išliko tema, susilaukusi daug politikų, valstybės
institucijų ir visuomenės dėmesio. Daugelis tyrimų rodo, kad šešėlinė ekonomika Lietuvoje mažėja, tad
vienas iš pagrindinių klausimų – kokios priežastys lemia šį mažėjimą. Dalis teigia, kad šešėlio mažėja dėl
valstybės institucijų vykdomų kovos su šešėliu priemonių. Kita dalis mano, kad pagrindinė šešėlio
mažėjimo priežastis visgi yra gerėjanti šalies ekonominė situacija, mažėjantis nedarbas, augančios
žmonių pajamos.
Vis dėlto, reikia pripažinti, kad šešėlinės ekonomikos lygis Lietuvoje išlieka pakankamai aukštas ir
prielaidų šešėliui atsirasti vis dar yra daug. Svarbu yra tai, kad šešėlio atsiranda visur, kur tik yra
ekonominės veiklos apmokestinimas ir reguliavimas. Todėl kovojant su šešėline ekonomika ypatingai
svarbus balansas.
Šešėlinės ekonomikos augimui ar mažėjimui įtaką daro ekonominiai ciklai, tuo pat metu reikia
ieškoti papildomų priemonių, kurios skatintų šešėlį trauktis. Dar svarbiau išlaikyti balansą tarp tų
priemonių, kurios orientuotos į griežtesnę kontrolę ir bausmes, ir tų, kurios lemia šešėlinės ekonomikos
atsiradimo priežastis – mokesčius ir reguliavimus, ir yra nukreiptos į palankesnį ekonominės
veiklos aplinkos kūrimą. Tad šešėlio negalima matyti tik kaip nusikalstamos veiklos. Šešėlinė ekonomika
yra ekonominė veikla, kurioje sukuriama vertė, kurioje žmonės reaguoja į ekonomines paskatas. Kuo
lengviau veikti legaliai, tuo mažiau norinčių veikti šešėlyje.
Pirmasis Lietuvos šešėlinės ekonomikos leidinio numeris buvo skirtas akcizais apmokestinamų prekių
šešėliui Lietuvoje. Antrojo numerio tema – šešėlinė ekonomika darbo rinkoje. Trečiajame nagrinėjami
šešėlinės ekonomikos mažinimo būdai. Šis, ketvirtasis numeris, skirtas išsamiai gyventojų apklausai,
kuri buvo atlikta trijose Baltijos šalyse, Lenkijoje, Švedijoje ir Baltarusijoje. Pagrindiniai apklausos tikslai
buvo išsiaiškinti, kaip visuomenė supranta šešėlinę ekonomiką, ar ir kokia šešėline veikla užsiima, ką
mano apie skirtingas šešėlines praktikas.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šio leidinio vertingomis įžvalgomis bei aktualia
informacija. Įvairiapusį vaizdą apie šešėlinę ekonomiką, jos dinamiką ir sprendimo būdus galima
susidaryti tik apibendrinus rinkos dalyvių, valstybinių institucijų, analitikų, mokslininkų požiūrius, kurie
visi yra vertingi, tačiau gana dažnai skiriasi. Tikimės, šis leidinys padės išplėsti ir pagilinti žinias apie
šešėlinės ekonomikos reiškinį visiems juo besidomintiems.

Vytautas Žukauskas
Lietuvos laisvosios rinkos instituto viceprezidentas
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Survey of shadow economies

1.

Kas yra šešėlis?

1.1. Šešėlinė ekonomika
Garsus šešėlinės ekonomikos tyrinėtojas Friedrich
Schneider pateikia pakankamai išsamų šešėlinės
ekonomikos apibrėžimą. Šešėlinė ekonomika – tai
visa gamyba ir prekių, paslaugų teikimas, kuris yra
slepiamas nuo valdžios institucijų siekiant šių keturių tikslų:
•
•
•
•

išvengti pajamų, pridėtinės vertės ar kitų
mokesčių mokėjimo;
išvengti socialinio draudimo įmokų mokėjimo;
išvengti tam tikrų standartų vykdymo, pvz.
minimalios algos, saugumo ir kt.;
išvengti įvairių administracinių procedūrų laikymosi.

Jo teigimu, į šešėlinės ekonomikos apibrėžimą
neturėtų būti įtraukiama:
•

•

pogrindinė veikla – nelegalūs veiksmai, atitinkantys standartines klasikinių nusikaltimų
charakteristikas, pvz. vagystės, apiplėšimai,
prekyba narkotikais ir pan.
neformali namų ūkių ekonomika, t. y. įvairi
namų ūkių veikla (pvz. „pasidaryk pats“ tipo
veikla), kuri nėra oficialiai reglamentuojama
specifiniais nacionalinės teisės aktais.

Lietuvoje valstybinės institucijos, kovojančios su
šešėline ekonomika, išskiria dvi šešėlinės ekonomikos rūšis.
Pirma – mokesčių šešėlis. Tai procesai,
vykstantys teisės normomis reguliuojamoje rinkoje, kuriais daromas neigiamas poveikis valstybės
mokestinėms pajamoms, ir apimantys priešingas
teisei veikas, kai vengiama mokestinių prievolių ar
siekiama kitokios neteisėtos mokestinės naudos.
Specifinis tokios šešėlinės ekonomikos požymis
tas, kad veikla vykdoma teisės aktais reguliuojamoje ekonomikoje, tačiau neteisėtu būdu, taip
pat kėsinamasi į valstybės finansinius interesus
ir pajamas iš mokesčių. Tai – akcizais apmokestinamų prekių šešėlis, nelegalus ar neapskaitomas darbas, mokestiniai pažeidimai ir kt.
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Antra – šešėlis kaip kriminalinė ekonomika.
Tai procesai, vykstantys tiek reguliuojamoje, tiek
nereguliuojamoje ar draudžiamoje veikloje ir
apimantys visas priešingas teisei veikas, kuriomis generuojami neteisėti finansiniai ištekliai.
Pavyzdžiui, prostitucija, prekyba ginklais, narkotinių priemonių apyvarta, vagystės, prekyba
žmonėmis, turto prievartavimas ir kt.

Apibendrintai galima teigti, kad šešėlinė
ekonomika (šešėlis) yra ekonominė veikla (t. y. gaminamos prekės arba teikiamos
paslaugos), vykdoma nesilaikant galiojančių teisės aktų ir jų reikalavimų, siekiant
išvengti mokesčių ir/ar reguliavimų.
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miką (ONE), į kurią įtraukia tokius atvejus: kai gamintojas yra neteisėtas, kai gamintojas neprivalo
registruoti savo veiklos, kai registruotas juridinis
asmuo nepatenka į statistinius tyrimus, kai registruoti gamintojai pateikia klaidingą informaciją.
Didžiausią ONE dalį sudaro sąmoningas apskaitos
duomenų iškraipymas norint sumažinti pajamas
arba padidinti išlaidas. Vertindamas šią ONE dalį,
Statistikos departamentas remiasi Valstybinės
mokesčių inspekcijos (VMI) atliekamų tyrimų ir
VMI specialistų apklausų rezultatais.
Vertinant neteisėtas veiklas, įtraukiami neteisėti tabako, alkoholio, narkotikų sandoriai ir sandoriai, sietini su seksualinėmis paslaugomis. Šie
vertinimai yra paremti informacija, gauta iš įvairių
institucijų:
•
•
•

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie
Vidaus reikalų ministerijos;
Lietuvos muitinės prie Finansų ministerijos;
Policijos departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos;

•
•

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos;
žiniasklaidos, įvairių organizacijų atliktų
tyrimų.

1.3. Šešėlinės ekonomikos
dydis Lietuvoje ir Europoje
Šešėlinės ekonomikos mastai Europos valstybėse
smarkiai skiriasi. Laikoma, kad didžiausi šešėlinės
ekonomikos mastai yra Vidurio ir Rytų Europos ir Pietų Europos šalyse. Mažiausi – Vakarų
Europoje ir Skandinavijos šalyse. Profesoriaus
Friedricho Schneiderio atliktų tyrimų rezultatai
rodo, kad didžiausia bendrojo vidaus produkto
(BVP) šešėlinės ekonomikos dalis 2015 m. buvo
Bulgarijoje, Rumunijoje, Turkijoje, Kroatijoje, Estijoje ir Lietuvoje. Mažiausia – Šveicarijoje, Austrijoje, Olandijoje, Jungtinėje Karalystėje.

1 iliustracija

Šešėlinei ekonomikai nėra priskiriama nelegali, finansinę naudą asmeniui teikianti veikla, kuri
yra vykdoma ne savanoriškų mainų pagrindu,
o pažeidžiant kitų asmenų nuosavybės ir neliečiamumo teises (pvz., vagystės, pagrobimai,
žmogžudystės ir kt.).

1.2. Oficialiai neapskaityta
ekonomika
Skaičiuojant nacionalinių sąskaitų rodiklius (pvz.
BVP), į juos yra įtraukiama visa gamyba neatsižvelgiant į tai, ar ji yra teisėta, ar neteisėta arba neregistruota mokesčių, socialinės apsaugos, statistikos ir kitų valdžios institucijų. Svarbu tai, kad
renkant ir analizuojant statistiką neteisėtiems
ekonominiams veiksmams yra priskiriami tokie sandoriai, kai visi susiję ekonomikos dalyviai
veiksmus vykdo bendru susitarimu, be prievartos. Todėl neteisėtų narkotinių medžiagų ar vogto turto įsigijimas, pardavimas arba mainai yra
laikomi statistikoje atsispindinčiais sandoriais, o
vagystės – ne.
Skaičiuodamas BVP, Lietuvos Statistikos departamentas vertina oficialiai neapskaitytą ekono7
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2.

Apklausa apie šešėlinę
ekonomiką

Šiame skyriuje pristatomi reprezentatyvia gyventojų apklausa paremto tyrimo rezultatai. Apklausą
sudarė Lietuvos laisvosios rinkos institutas kartu
su organizacijomis partnerėmis ir ekspertais1, atliko rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija „Spinter tyrimai“ Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje, Lenkijoje, Švedijoje ir Baltarusijoje. Pagrindiniai
apklausos tikslai buvo išsiaiškinti, kaip visuomenė
supranta šešėlinę ekonomiką, ar ir kokia šešėline
veikla užsiima, ką mano apie šešėlį.
Apklausa buvo vykdoma nuo 2015 m. gegužės
22 d. iki birželio 15 d. Tikslinę auditoriją sudarė
18-75 metų piliečiai, iš viso 6035 žmonės šešiose
valstybėse. Buvo pritaikytas CAWI (Computer
Assisted Web Interface) internetinių apklausų
metodas, naudota standartizuota apklausos
anketa.

Įvairių šaltinių duomenys rodo, kad Lietuvoje šešėlinėje ekonomikoje sukuriama nuo 15 iki
26 proc. visos šalies pridėtinės vertės.
2008–2010 m. didėjusi Lietuvos šešėlinė ekonomika pastaraisiais metais po truputį mažėja,
tačiau išlieka santykinai aukšto lygio. LLRI atliekamo Lietuvos ekonomikos tyrimo duomenimis,
šešėlinės ekonomikos dalis BVP sparčiai augo
nuo 2008 m. ir 2010 m. sudarė net 28 proc. šalies
BVP. 2011– 2013 m. šešėlinė ekonomika po truputį mažėjo ir 2015 m. siekė 24 proc. BVP. Statis-

tikos departamento pateikiamais duomenimis,
2013 m. neapskaityta ekonomika Lietuvoje siekė
15 proc. BVP.
Profesoriaus Friedrich Schneider atliekamų tyrimų
duomenimis, Lietuvoje šešėlinė ekonomika 2003–
2015 m. po truputį mažėjo. 2003–2009 m. jos dalis
sumažėjo nuo 32 iki 29 proc., o 2009 ir 2010 m.
prasidėjus ekonominei krizei šešėlio kiek padidėjo (iki 30 proc.). Nuo 2010 iki 2015 m. šešėlinės
ekonomikos sumažėjo iki 26 proc. BVP.

2.1. Visuomenės šešėlinės
ekonomikos suvokimas
Tikimybė būti
suvokimas

pagautiems

ir

bausmės

Prieš identifikuojant šešėlinės ekonomikos
priežastis ar siūlant sprendimus, svarbu suprasti, kaip visuomenė suvokia šešėlinę veiklą. Be šių
žinių net ir kruopščiausiai parengtos priemonės
gali pasirodyti bevertės ir nepasiekti tikslų.
Tyrimai atskleidė, kad valstybės šešėlinės ekonomikos dydis priklauso nuo gyventojų visuomenės
supratimo ir požiūrio į šešėlinę ekonomiką. Ne
vienas tyrimas parodė, kad šešėlinės ekonomikos
lygį labiau lemia žmonių požiūris į šešėlį nei atgrasymo priemonės. Dėl to priemonės, skirtos
pagerinti mokestinių įsipareigojimų vykdymą, yra
tiesiogiai susijusios su žmonių požiūrio į šešėlinę
ekonomiką supratimu.
Pirmojoje apklausos dalyje respondentai vertino
galimų bausmių griežtumą, tikimybę būti pagautiems ir skirtingas šešėlines veiklas (kiek jas pateisina).

Suvokimas apie tikimybę būti pagautiems
Kartais žmonės užsiima šešėline veikla. Jie
gauna dalį atlyginimo arba visą atlyginimą
„vokelyje” arba perka prekes ir paslaugas
iš žmonių, kurie nemoka mokesčių. Šitaip
besielgiantys rizikuoja būti pagauti, gauti
pinigines nuobaudas arba papildomus
mokesčius. Respondentų buvo paklausta
apie tikimybę būti pagautiems.

Baltarusijos strateginių tyrimų institutas (BISS), Pilietinės plėtros
forumas (FOR) Lenkijoje, Mises institutas Estijoje, Arnis Sauka
Latvijoje ir Timbro Švedijoje.
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Iš visų apklaustųjų tikimybę būti pagautiems kaip
didžiausią įvertino Švedijos gyventojai. 63 proc. respondentų tikimybę būti pagautiems laiko didele
ar pakankamai didele (27 proc. mano, kad tikimybė maža arba labai maža). Iš visų apklausoje dalyvavusių valstybių vienintelėje Švedijoje didesnė
dalis žmonių vertina tikimybę būti pagautiems
kaip didelę ar labai didelę. Kitose šalyse didžioji
dalis žmonių įsitikinę, kad tikimybė būti pagautiems yra maža ar labai maža.
Visose trijose Baltijos valstybėse tendencijos
panašios. Žmonių, manančių, kad tikimybė būti
pagautiems yra didelė, Latvijoje yra 39 proc.,
Lietuvoje – 43 proc. Daugiausiai manančiųjų, kad
tikimybė būti pagautiems yra maža ar labai maža,
yra Lietuvoje – 57 proc. ir Estijoje – 54 proc.
Suvokimas apie tikimybę būti pagautiems labiausiai priklauso nuo to, ar respondentui asmeniškai
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4 iliustracija

teko užsiimti šešėline veikla. Turintys šešėlinio
darbo patirties vertina pagavimo tikimybę kaip
daug mažesnę nei neturintys. Baltarusijoje šešėlio
darbo patirties turinčių žmonių, vertinančių pagavimo tikimybę kaip labai arba pakankamai didelę,
dalis yra mažesnė 13, Švedijoje – 11, Estijoje – 6,
Latvijoje – 2 procentiniais punktais (toliau – p.p.)
nei taip manančiųjų, kurie neturi tokios patirties.
Įdomu, kad Lenkijoje tiek turintys, tiek neturintys
šešėlinio darbo patirties tikimybę būti pagautiems
vertina vienodai.
Lietuvoje dirbusių ir nedirbusių šešėlinį darbą
žmonių nuomonės dėl tikimybės būti pagautiems
išsiskyrė labiausiai. Net 70 proc. šešėlinėje ekonomikoje dirbusių respondentų tiki, kad tikimybė
būti pagautiems dirbant be darbo sutarties ar
gaunant bent dalį atlyginimo „vokelyje“ yra maža
arba labai maža, t. y. 16 p. p. daugiau nei tokios
patirties neturinčiųjų.

Švedijoje tikimybė būti pagautiems įsigijus prekių
ar paslaugų iš nelegalių šaltinių taip pat suvokiama kaip didžiausia. Septyni iš dešimties Švedijos
gyventojų mano, kad tikimybė yra didelė ar labai
didelė, ir vos vienas iš penkių teigia, kad maža ar
labai maža. Švedija – vienintelė valstybė, kurioje
dauguma apklaustųjų tikimybę būti pagautiems
vertina kaip didelę arba labai didelę.
Lietuvoje vyrauja visiškai skirtingas požiūris:
78 proc. respondentų tikimybę būti pagautiems
suvokia kaip mažą arba labai mažą, tik 21 proc.
mano, kad ji yra didelė ar labai didelė.
Suvokimui apie tikimybę būti pagautiems įsigijus
prekių ar paslaugų iš nelegalių šaltinių taip pat turi
įtakos tokios veiklos patirtis. Šiuo atveju skirtumas
nėra labai didelis: Estijoje prekių ar paslaugų iš nelegalių šaltinių įsigijusių respondentų, vertinančių
tikimybę būti pagautiems, dalis yra mažesnė 8,
Latvijoje – 5, Švedijoje – 4, Baltarusijoje – 3,
Lenkijoje – 1 p. p. nei dalis taip manančiųjų respondentų, kurie iš nelegalių šaltinių nėra pirkę.
Apklausos Lietuvoje rezultatai rodo, kad 17% respondentų, per pastaruosius 12 mėnesių įsigijusių
prekių ar paslaugų iš nelegalių šaltinių, mano,
kad tikimybė būti pagautiems yra didelė arba
labai didelė (taip mano 24 proc. tokios patirties
neturėjusiųjų).
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Visose trijose Baltijos valstybėse respondentai
mano, kad tikimybė būti pagautiems įsigijus prekių
ar paslaugų iš nelegalių šaltinių, t. y. iš pardavėjų,
neįteisinusių savo veiklos ir nemokančių mokesčių,
yra mažesnė nei dirbant be darbo sutarties arba
gaunant bent dalį atlyginimo „vokelyje“ .
Švedijoje ir Lenkijoje matomos skirtingos tendencijos. Tikimybė būti pagautiems įsigyjant prekių ar
paslaugų iš nelegalių šaltinių ten suvokiama kaip
didesnė nei dirbant be darbo sutarties ar gaunant
bent dalį atlyginimo „vokelyje“. Baltarusijoje tikimybė būti pagautiems vykdant abi šešėlines
veiklas suvokiama beveik vienodai.

Bausmės suvokimas
Tiriant žmonių paskatas užsiimti šešėline
veikla svarbu ne tik išsiaiškinti, kaip jie suvokia tikimybę būti pagautiems, bet ir kokia
bausmė, jų manymu, už tai gresia.
Respondentų buvo paklausta, kokio griežtumo bausmę gautų, jei būtų pagauti užsiimdami šešėline veikla, pavyzdžiui, gaudami dalį ar visą atlyginimą „vokelyje“ arba
pirkdami prekes ar paslaugas iš mokesčių
nemokančių pardavėjų.
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nei tie, kurie tokių prekių nepirko. Atsakymus, kad
bausmė švelni arba labai švelni, pasirinko 56 proc.
pirkusiųjų nelegaliai ir 48 proc. tų, kurie teigė nelegaliai niekada nepirkę.
Be to, apklausos rezultatai parodė, kad lietuviams
bausmė už prekių ar paslaugų pirkimą iš nelegalių
šaltinių atrodo švelnesnė nei bausmė už nelegalų
darbą. Paklausti apie bausmės griežtumą už darbą
be darbo sutarties arba gaunant bent dalį atlyginimo „vokelyje“, 55 proc. nurodė, kad ji yra griežta
arba labai griežta, ir tik 38 proc. vadino ją švelnia.
Priešingas požiūris buvo apie pirkimą iš nelegalių
šaltinių: 52 proc. nurodė, kad taikoma pakankamai arba labai švelni bausmė, o griežta arba labai
griežta ji atrodė 37 proc. respondentų.

Lietuva – vienintelė iš šešių apklausoje dalyvavusių
valstybių, kurioje dauguma respondentų bausmę
laiko labai griežta ar pakankamai griežta. 38 proc.
apklausos dalyvių mano, kad bausmė yra pakankamai švelni ar labai švelni.
Nuomonių skirtumai dar labiau išryškėja išnagrinėjus anksčiau šešėlinėje rinkoje veikusių asmenų

atsakymus. Paprašyti įvertinti bausmės griežtumą
už darbą be darbo sutarties arba gaunant bent
dalį atlyginimo „vokelyje“, 60 proc. respondentų ją
nurodė esant labai griežta arba pakankamai griežta. Iš niekada šešėlinėje ekonomikoje nedirbusių
asmenų bausmes griežtomis laiko 54 proc., o daugiau ar mažiau švelniomis – 39 proc.

6 iliustracija

Tokio požiūrio priežastys greičiausiai yra apklausos dalyvių žinios apie bausmių dydį, taip pat asmeninis požiūris į tam tikras veiklas. Bausmės už
šešėlinį darbą Lietuvoje iš tiesų yra griežtesnės nei
už nelegalių prekių ar paslaugų įsigijimą. Apklausos rezultatai leidžia manyti, kad dalyviams ši informacija yra žinoma.
Jei respondentas nebuvo susipažinęs su situacija
ar nežinojo bausmių griežtumo, jis tikriausiai vadovavosi savo supratimu. Pavyzdžiui, jei asmuo
yra labiau linkęs pateisinti neteisėtus pirkimus nei
nelegalų darbą, tikėtina, kad jis nurodytų, kad už
nelegalius pirkimus baudžiama švelniau.
Apklausos Švedijoje rezultatai yra įdomus sąryšio
tarp tikimybės būti pagautiems užsiimant šešėline
veikla ir bausmės griežtumo pavyzdys. Daugumoje valstybių respondentų dalis, kurie manė, kad
bausmė yra pakankamai ar labai griežta, buvo
didesnė nei dalis manančiųjų, kad tikimybė būti pagautiems yra didelė arba labai didelė. Ši tendencija akivaizdi Lietuvoje ir Lenkijoje. Išsiskiria Švedijos

Lenkijos gyventojų nuomone, už prekių ar paslaugų įsigijimą iš nelegalių šaltinių baudžiama
griežčiausiai. Beveik pusė respondentų teigė, kad
bausmė labai arba pakankamai griežta, 39 proc.
nurodė, kad ji labai arba pakankamai švelni.
Kitose valstybėse didžioji dalis apklausos dalyvių
teigė, kad bausmė už tokią veiklą yra pakankamai
arba labai švelni. Vieną iš šių dviejų variantų Esti12

gyventojai, nes juos nuo užsiėmimo šešėline veikla
labiausiai atgraso ne suvokiamas bausmės dydis, o
didelė tikimybė būti pagautiems. Švedijos respondentų, kurie suvokė tikimybę būti pagautiems dirbant be darbo sutarties arba gaunant bent dalį atlyginimo „vokelyje“ kaip didelę ar labai didelę, dalis
sudarė 63 proc. (kitų valstybių nesvertinis vidurkis
yra 40 proc.), o vertinančiųjų bausmę kaip griežtą
arba labai griežtą buvo tik 26 proc. (kitų valstybių
nesvertinis vidurkis yra 46 proc.).
Šie rezultatai padeda geriau suprasti, ko reikėtų imtis siekiant sumažinti žmonių dalyvavimą šešėlinėje ekonomikoje ir kaip padidinti atgrasomąjį poveikį. Reikia sumažinti paskatas dalyvauti šešėlinėje veikloje. Valstybės, kuriose suvokiama tikimybė
būti pagautiems yra maža, palyginti su bausmės
griežtumu (pavyzdžiui, Lenkija ar Lietuva), turėtų
skirti daugiau dėmesio šešėlinės veiklos aptikimui,
o ne bausmėms.
Šešėlinės veiklos pateisinimas
Respondentų buvo paprašyta išreikšti nuomonę
apie tai, kiek jie pateisina konkrečias šešėlines
veiklas. Pateisinimo lygis gali atskleisti keletą dalykų. Pirma, jis parodo, kiek valstybėje palankios sąlygos šešėlinei ekonomikai: kuo labiau visuomenė pateisina tam tikrą veiklą, tuo lengviau
žmonėms ja užsiimti. Didelis pateisinimo lygis taip
pat gali parodyti, kiek žmonės realiai dalyvauja
šešėlinėje ekonomikoje – kuo daugiau, tuo labiau
veikla bus pateisinama.

Respondentų buvo paklausta, ar jie asmeniškai pateisina skirtingomis šešėlinėmis
veiklomis užsiimančius žmones.

joje pasirinko 57 proc. respondentų, Baltarusijoje
– 54 proc., Latvijoje – 52 proc., Švedijoje – 51 proc.
Kaip ir Latvijoje, Lietuvoje 52 proc. gyventojų
bausmę už prekių ar paslaugų įsigijimą iš nelegalių šaltinių vertina kaip švelnią arba labai švelnią. Įdomu, kad asmenys, kurie per paskutinius
metus pirko ar įtarė pirkę prekes iš nelegaliai veikiančio pardavėjo, teigė, kad bausmė yra švelnesnė,
13
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8 iliustracija

7 iliustracija

Didžioji dalis respondentų visose valstybėse
nepateisina darbo be darbo sutarties, kai visas atlyginimas mokamas „vokelyje“. Tačiau atsakymai
skirtingose valstybėse skiriasi.
Estijos ir Lietuvos gyventojai labiausiai nepateisina
darbo be sutarties (atitinkamai 75 proc. ir 74 proc.
jo greičiau nepateisina ar visiškai nepateisina), ir
tik ketvirtadalis nurodė, kad tokį darbą pateisina
(atitinkamai 23 proc. ir 24 proc. ).
Visgi tolesnė anksčiau šešėlinėje darbo rinkoje
dalyvavusių Lietuvos gyventojų atsakymų analizė parodė, kad darbą be darbo sutarties dirbę ar
gavę bent dalį atlyginimo „vokelyje“ respondentai
yra atlaidesni. 30 proc. jų teigė, kad greičiau pateisina ar visiškai pateisina darbą be darbo sutarties,
o iš anksčiau tokios veiklos patirties neturėjusių
respondentų pateisinančiųjų buvo 23 proc.
Be to, analizuojant konkrečias šešėlines veiklas
pateisinančių respondentų Lietuvoje charakteris-
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tikas buvo pastebėta, kad dauguma tokių asmenų
nėra patenkinti šalies valdžia. Tai leidžia daryti
išvadą, kad nepatenkinti Lietuvos valdžia asmenys
yra labiau linkę pateisinti įvairias šešėlines veiklas.
Rezultatai parodė, kad 29 proc. nepatenkintų
valdžia gyventojų greičiau ar visiškai pateisina
darbą be darbo sutarties, o iš patenkintų valdžios
veikla asmenų tokį darbą palaiko tik 20 proc. Į klausimą, kiek yra patenkinti Lietuvos valdžia, respondentai atsakė pasirinkdami skaičių dešimtbalėje
skalėje, kur 1 reiškia „visiškai nepatenkintas“, o
10 – „labai patenkintas“. Prie nepatenkintųjų priskirti visi, pasirinkę skaičių nuo 1 iki 3, prie patenkintųjų – nuo 6 iki 10.
Suprantama, kad žmonės nenori mokėti daugiau mokesčių už viešąsias paslaugas, jei nėra
jomis patenkinti. Kai valstybės gyventojai nemato viešųjų išlaidų naudos, jie yra linkę manyti, kad
mokesčiai, kuriuos privalo mokėti, yra neteisingi.
Todėl natūralu, kad tokie asmenys labiau palaiko
mokestinę naštą palengvinančią šešėlinę veiklą.

Palyginti su darbu be darbo sutarties, kai visas
atlyginimas gaunamas „vokelyje“, darbas su darbo sutartimi gaunant dalį atlyginimo „vokelyje“
yra labiau pateisinamas visose valstybėse. Respondentai Latvijoje ir Baltarusijoje vėl buvo atlaidžiausi: šiose šalyse tokį darbą greičiau pateisina ar visiškai pateisina atitinkamai 58 proc. ir
51 proc. respondentų, o nepateisina – atitinkamai 40 proc. ir 48 proc. Kitose valstybėse dauguma tokį darbą vertina kritiškai. Švedijoje jo greičiau ar visiškai nepateisina 63 proc. apklaustųjų,
Estijoje – 64 proc., Lietuvoje – 56 proc., Lenkijoje –
55 proc.
Nors didžioji dalis apklaustų Lietuvos gyventojų
nepritaria nelegaliam darbui gaunant bent dalį

atlyginimo „vokelyje“ praktikos, panašu, kad
anksčiau šešėlinėje darbo rinkoje dalyvavę asmenys ją pateisina labiau nei tokios patirties neturintys. Dauguma (58 proc.) dirbusiųjų nelegaliai
ar gavusiųjų bent dalį atlyginimo „vokelyje“ nurodė, kad visiškai ar greičiau pateisina darbą su darbo sutartimi, gaunant bent dalį atlyginimo „vokelyje“. Tarp nelegalaus darbo patirties neturėjusiųjų
tokių buvo 42 proc.
Dirbančiuosius samdomą darbą su darbo sutartimi, bet gaunančius bent dalį atlyginimo „vokelyje“, yra labiau linkę pateisinti ir valdžia nepatinkinti
žmonės. 46 proc. teigusiųjų, kad nėra patenkinti
Lietuvos valdžia, taip pat pateisina tokį darbą.
Nepateisina 42 proc.

9 iliustracija
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Prekių ir paslaugų įsigijimą iš legaliai veikiančių
parduotuvių žinant, kad pardavėjas neapskaito
gautų pajamų, taip pat labiausiai pateisina respondentai Latvijoje ir Baltarusijoje (visiškai ar greičiau
pateisina atitinkamai 42 proc. ir 38 proc.). Nedaug
atsilieka ir Lietuva su 36 proc. pateisinančiųjų. Nepaisant to, viešoji nuomonė šiai praktikai visose
trijose valstybėse nėra palanki, nes didžioji dalis apklausos dalyvių jos nepateisina (atitinkamai
54 proc., 59 proc. ir 62 proc.).
Kaip ir kitais atvejais, šešėlinio darbo patirties
turintys Lietuvos gyventojai šią veiklą yra linkę

pateisinti labiau nei šešėlyje nedirbę žmonės.
44 proc. anksčiau dirbusių be darbo sutarties ar
gavusių bent dalį atlyginimo „vokelyje“ asmenų
teigė, kad greičiau ar visiškai pateisina neapskaitomus įsigijimus – 8 p.p. daugiau nei tokios patirties
neturinčių.

Apklausa apie šešėlinę ekonomiką

11 iliustracija

Panaši situacija matoma analizuojant apklausos
rezultatus pagal pasitenkinimo valdžia rodiklį.
Valdžia nepatenkinti Lietuvos gyventojai ir vėl
buvo labiau linkę pateisinti neapskaitomus pirkimus (40 proc.), palyginti su valdžia patenkintais
asmenimis (33 proc.).

10 iliustracija

Nelegali prekyba cigaretėmis, alkoholio produktais, jų gamyba, taip pat degalų kontrabanda visose šešiose valstybėse pateisinama gerokai mažiau nei kitos tiriamos šešėlinės veiklos – šios veiklos greičiau ar visiškai nepateisina didžioji dauguma respondentų. Baltarusijoje tokį požiūrį išreiškė
devyni iš dešimties apklaustųjų, aštuoni iš dešimties – Estijoje (81%), Lenkijoje (80 proc.) ir Švedijoje (79 proc.). Neigiamai nusiteikusių respondentų dalis Lietuvoje ir Latvijoje sudarė 77 proc.,
o likęs penktadalis (21 proc.) buvo linkę minėtus
veiksmus pateisinti.

bandą, nelegalią gamybą ir platinimą greičiau
ar visiškai pateisina 33 proc. šešėlinio darbo patirties turėjusių respondentų, taip pat mano daug
mažesnė dalis šešėlyje nedirbusiųjų – vos 19 proc.

Tarp patirties šešėlinėje veikloje turėjusių ir tokios patirties neturėjusių asmenų yra didelė atskirtis. Atidesnis žvilgsnis į rezultatus parodo, kad
cigarečių, alkoholio produktų, degalų kontra-

Žemiau pateikiama lentelė, kurioje lyginamas
šešėlinių veiklų pateisinamumas pagal valstybę ir
veiklą.
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Nuomonės taip pat pasiskirsto ir lyginant patenkintų bei nepatenkintų valdžia asmenų atsakymus.
Tik 15 proc. patenkintų valdžia respondentų pateisina minėtą praktiką, o pritariančiųjų cigarečių,
alkoholio produktų, degalų kontrabandai nelegaliai gamybai ir platinimui tarp nepatenkintų
žmonių yra dvigubai daugiau – 29 proc.

Raudona ir mėlyna spalvos nurodo atitinkamai
daugiausiai ir mažiausiai pateisinamas šešėlines
veiklas kiekvienoje valstybėje. Nepaisant to, kad
skirtingas šešėlines veiklas pateisinančių respondentų dalys valstybėse skiriasi, pastebimos
bendros tendencijos. Visose valstybėse, išskyrus
Švediją, labiausiai pateisinama šešėlinė veikla yra
darbas su darbo sutartimi gaunant bent dalį atlyginimo „vokelyje“. Visose be išimčių valstybėse
žmonės mažiausiai linkę pateisinti cigarečių, alkoholio produktų, degalų kontrabandą, nelegalią
gamybą ir pardavimą. Darbas be darbo sutarties,
kai visas atlyginimas mokamas „vokelyje“, ir prekių ar paslaugų įsigijimas iš legaliai veikiančių parduotuvių žinant, kad pardavėjas neapskaito gautų
pajamų, pagal pateisinimo laipsnį yra vertinamas
mažiau palankiai.

Suvokiamos
priežastys

užsiėmimo

šešėline

veikla

Palyginti didelis kai kurių nelegalių veiklų palaikymas gali būti paaiškintas ištyrus priežastis, lemiančias žmonių dalyvavimą šešėlinėje veikloje.
Apklausos dalyviai buvo paprašyti nurodyti, kodėl,
jų nuomone, žmonės perka neapskaitytas prekes
ar dirba šešėlyje. Respondentams buvo duoti keli
pasirinkimo variantai, suteikiant galimybę rinktis
daugiau nei vieną.

Pirma, apklausos dalyvių buvo paklausta,
kodėl, jų nuomone, žmonės įsigyja prekes
ar paslaugas iš nelegalių pardavėjų ar legalių pardavėjų, kurie nedeklaruoja savo
pajamų.
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13 iliustracija

Figure 16

Dauguma respondentų visose valstybėse pagrindine šešėlio priežastimi laiko didelę legalių
prekių ar paslaugų kainą. Šią priežastį nurodė
71 proc. respondentų Lietuvoje, 68 proc. – Latvijoje,
65 proc. – Estijoje, 61 proc. – Lenkijoje, 58 proc. –
Švedijoje, 54% – Baltarusijoje. Tai rodo, jog žmonės
perkamąją galią laiko svarbiausiu veiksniu, lemiančių sprendimus pirkti šešėlyje. Galima daryti išvadą, kad visos legalių produktų kainas didinančios priemonės (pavyzdžiui, prekių ar paslaugų
apmokestinimas ar reguliavimas) ar nelegalių produktų kainas mažinančios priemonės sukuria paskatą pirkti prekes ar paslaugas, kai gautos pajamos nėra apskaitomos.

Nežinojimas, kad pardavėjas veikia nelegaliai ar
neapkaito pajamų, buvo antrasis pagal dažnumą
atsakymas (jį pasirinko 58 proc. respondentų Estijoje, apie pusę – Lenkijoje, Baltarusijoje ir Latvijoje, 41 proc. - Švedijoje). Taip pat gana dažnai buvo
minimas geresnis prekių ar paslaugų prieinamumas nelegalioje rinkoje – šį variantą pasirinko apie
penktadalis respondentų (nuo 17 proc. Estijoje iki
24 proc. Baltarusijoje). Anot apklausos dalyvių, legalių pardavėjų parduodamų konkrečių prekių ar
paslaugų radimas buvo mažiausiai svarbi priežastis pirkti neapskaitytas prekes ar paslaugas.

Antra, apklausos dalyvių buvo paklausta
apie, jų nuomone, pagrindines priežastis,
nulemiančias darbą be darbo sutarties ar
bent dalies atlyginimo gavimą „vokelyje“.

Pagrindinė priežastis, kodėl renkamasi dirbti
šešėlyje, yra dideli mokesčiai. Ją nurodė didžioji dalis respondentų visose valstybėse, išskyrus
Švediją (69 proc. Estijoje, 67 proc. – Lietuvoje,
66 proc. – Latvijoje, 65 proc. – Baltarusijoje,
62 proc. – Baltarusijoje ir tik 40 proc. – Švedijoje).
Šiuos duomenis patvirtina ir anksčiau šešėlinėje rinkoje dirbusių Lietuvos gyventojų atsakymai.
69 proc. jų nurodė didelius mokesčius kaip svarbiausią nedeklaruoto darbo priežastį. Svarbu
pažymėti, kad tokiam požiūriui pritaria visi apklausos dalyviai Lietuvoje, nepaisant jų pajamų ar
požiūrio į valdžią. Kad žmonės užsiima šešėline
veikla dėl didelės mokestinės naštos, sutinka ir
daug uždirbantys (70 proc.), ir mažai (70 proc.).
Taip pat mano patenkinti valdžia (68 proc.) ir ja
nepatenkinti asmenys (68 proc.).
Antroji dažniausia Lietuvos gyventojų nurodyta
priežastis – baimė prarasti socialines pašalpas.
Peršasi išvada, kad neefektyvi ir perteklinė valsty-
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bės pašalpų sistema neskatina žmonių ieškoti
darbo legalioje rinkoje. Šią priežastį dažniausiai minėjo moterys, namų šeimininkės, nepilną
dieną dirbantys darbuotojai, kaimo vietovėse gyvenantys žmonės ir, svarbiausia, teigiamai valdžią
vertinantys asmenys. Visi paminėti kriterijai daugmaž atitinka vidutinio pašalpų gavėjo profilį.
Nepasitenkinimas valstybės teikiamomis paslaugomis taip pat yra svarbus veiksnys. Jį nurodė
penktadalis respondentų Baltarusijoje, Lenkijoje
ir Švedijoje, 26 proc. - Lietuvoje ir 28 proc. – Estijoje. Latvijoje kas antras respondentas mano, kad
tai yra svarbi paskata dirbti nedeklaruotą darbą.
Kaip jau minėta, jei respondentai nemato viešųjų
paslaugų naudos, tikėtina, jog jie nenorės mokėti mokesčių. Dėl to tokie asmenys yra labiau linkę
pateisinti skirtingas šešėlines veiklas. Pavyzdžiui,
Lietuvoje vidutinis pasitenkinimo valdžia lygis yra
vos 4.81 dešimtbalėje skalėje.
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Visi tyrimo duomenys nesutampa su paplitusia
nuomone, kad žmonės užsiima šešėline veikla
vien dėl švelnių bausmių ar nedidelės tikimybės
būti pagautiems. Apklausos respondentai nenurodė nė vienos iš šių priežasčių kaip sukeliančios
šešėlinę ekonomiką. Be to, jų neminėjo ir anksčiau
šešėline veikla užsiėmę asmenys.

2. 2. Šešėlinės ekonomikos
paplitimas
Antroji apklausos dalis buvo skirta nustatyti
žmonių šešėlinės veiklos patirtį. Šešėlinės veiklos
buvo padalintos į dvi kategorijas. Pirmoji apima
dviejų rūšių įsigijimus, iš kurių gautos pajamos
nėra apskaitomos: (i) kai perkamos legalios prekės
ar paslaugos iš legaliai veikiančių parduotuvių
arba paslaugų tiekėjų, tačiau negaunamas kvitas,

o pardavėjas neapskaito gautų pajamų, (ii) kai perkamos prekės ar paslaugos iš žmonių, kurie veikia
nelegaliai, nėra įregistravę savo veiklos ir nemoka
mokesčių.

Apklausa apie šešėlinę ekonomiką

15 iliustracija

Antroji kategorija apima nedeklaruotą veiklą darbo rinkoje ir apima du atvejus: (i) darbo su darbo
sutartimi, tačiau gaunant dalį atlyginimo „vokelyje“, (ii) darbo be darbo sutarties, kai visas atlyginimas gaunamas „vokelyje“.
Patirtis įsigyjant prekes ar paslaugas, iš kurių
gautos pajamos nėra apskaitomos

Žmonių buvo paklausta apie jų patirtį per
pastaruosius 12 mėnesių įsigyjant prekių ar
paslaugų, kuomet buvo žinoma arba įtariama, jog pajamos neapskaitomos.
Visose valstybėse žmonės turi mažiau patirties
įsigyjant iš nelegalių tiekėjų nei iš legaliai veikiančių, tačiau pajamų neapskaitančių pardavėjų. Didžiausia dalis iš nelegalių pardavėjų pirkusių respondentų buvo Latvijoje – 45 proc. Beveik
trečdalis pirko kartą ar du per paskutinius metus,
15 proc. – iki dešimties kartų, o 2 proc. – reguliariai
per paskutinius metus. Lietuvoje 42 proc. respondentų pirko iš nelegalių pardavėjų, Baltarusijoje jų
dalis sudarė 38 proc., Estijoje – 35 proc., Lenkijoje – 30 proc. Mažiausiai nelegaliai pirko respondentai Švedijoje – vos 12 proc.

14 iliustracija

Be to, iš nelegaliai veikiančių pardavėjų dažniau
pirko anksčiau šešėlinėje rinkoje dirbę asmenys.
Lietuvos pavyzdys parodo, kad 51 proc. nelegalaus darbo patirties neturėjusių respondentų teigė
nepirkę iš nelegalių šaltinių, tą patį nurodė tik
18 proc. nelegalaus darbo patirties turinčių apklausos dalyvių.

Nagrinėjamose valstybėse žmonių patirtis įsigyjant prekių ar paslaugų, kai iš jų gautos pajamos
neapskaitomos, labai skiriasi. Apklaustieji Lietuvoje turėjo daugiausiai patirties perkant iš legaliai veikiančių pardavėjų, kai pajamos buvo neapskaitytos. Šį faktą pripažino 63 proc. respondentų, iš kurių per paskutinius 12 mėnesių 5 proc.
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taip pirko reguliariai, 26 proc. - iki dešimt kartų,
32 proc. - kartą ar du. Latvijoje tokios patirties
turėjo mažiau apklaustųjų (57 proc.). Baltarusijoje
nelegaliai pirko kas antras apklaustasis (49 proc.).
Kitose valstybėse dauguma respondentų neigė
įsigiję prekių ar paslaugų be kvito: Estijoje 53 proc.,
Lenkijoje – 55 proc., Švedijoje – 69 proc.

Darbo šešėlyje patirties turintys respondentai
geriau sugeba aptikti nelegalius pardavėjus. Kaip
atskleidė anksčiau aprašyti duomenys, šešėlinėje
darbo rinkoje dalyvavę žmonės paprastai patenka
į žemesnių pajamų ir išsilavinimo grupes arba yra
bedarbiai. Todėl jiems aktualu surasti pigesnį prekių ar paslaugų šaltinį.
Apibendrinant įsigijimo iš legalių šaltinių, kai
gautos pajamos nėra apskaitomos, ir įsigijimo
iš nelegalių šaltinių rezultatus, galima išskirti tris
valstybių grupes. Šios veiklos labiausiai paplitusios
Lietuvoje ir Latvijoje, mažiau – Baltarusijoje ir Estijoje, o Lenkijoje ir Švedijoje perkama mažiausiai
neapskaitytų prekių ir paslaugų.

Respondentų taip pat buvo paprašyta nurodyti apytikslį pinigų kiekį, kiek jie išleido pirkdami
iš pajamų neapskaitančių legalių šaltinių ir nelegalių pardavėjų. Visose valstybėse apie du trečdaliai apklausos dalyvių teigė, kad neapskaitytoms
prekėms ir paslaugoms išleidžia iki 50 eurų kas
mėnesį. Dažniausiai respondentai išleidžia iki
20 eurų (tiek išleidžiantys teigė 35 proc. apklaustųjų Lenkijoje, 48 proc. – Švedijoje).
Didžioji dalis žmonių nelegalioms prekėms ir paslaugoms išleidžia nedaug pinigų. Detalesnė Lietuvos apklausos rezultatų analizė atskleidžia, kad
moterys, kaimo vietovių gyventojai, nedidelį išsilavinimą turintys asmenys ir nepatenkintieji valdžia
išleidžia mažiausiai. Tačiau tai nereiškia, kad
žmonės nelegaliems pirkimams skiria tik nedidelį
kiekį pinigų. Priešingai, mažesnės išleistos sumos
leidžia daryti prielaidą, kad nelegaliai perka būtent
mažas pajamas gaunantys asmenys. Jei 20, 50 ar
net 100 eurų pasiturinčiam namų ūkiui galbūt nėra
dideli pinigai, uždirbančiam 325 eurus (minimalus mėnesinis atlyginimas Lietuvoje) asmeniui tai
sudaro didelę pajamų dalį. Šie duomenys tik dar
kartą patvirtina, kad dauguma šešėlinėmis veiklomis užsiimančių žmonių priklauso mažas pajamas
turintiems namų ūkiams.
Sunku nustatyti tikslias sumas, kai duomenys
pateikiami intervalais ir procentais. Kad būtų
galima palyginti mėnesines išlaidas nelegalioms
prekėms ir paslaugoms, buvo apskaičiuotas mėnesinių išlaidų svertinis vidurkis2.
Svertinis mėnesinių išlaidų vidurkis skaičiuojamas dauginant
skaičių intervalų vidurinę reikšmę iš respondentų procento
kiekviename intervale. Paskutinis atviras intervalas (1000 eurų ir
daugiau) skaičiuojamas kaip 1250 eurų. Atsakymai „nežinau“
pašalinami proporcingai padalinant juos per visus intervalus.

2

21

Apklausa apie šešėlinę ekonomiką

16 iliustracija

Remiantis šiais skaičiavimais, daugiausiai nelegalioms prekėms ir paslaugoms išleidžiama Švedijoje – 89 eurus per mėnesį. Lenkija atsidūrė antroje
vietoje su 80 eurų, Lietuva su 72 eurais – trečia.
Estijoje per mėnesį išleidžiama apie 68 eurus, o
Baltarusijoje ir Latvijoje – atitinkamai po 59 ir
57 eurus per mėnesį.
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Patirtis šešėlinėje darbo rinkoje
Darbas šešėlyje yra jautri tema, todėl žmonės dažnai yra nelinkę jos atvirai ir detaliai aptarinėti. Dėl
to apklausos dalyvių buvo paprašyta atsakyti ne
apie savo, o apie draugų ir artimųjų patirtį.

Draugai ir giminaičiai
Respondentų buvo paklausta, ar turi
draugų arba artimųjų, kurie dirbo šešėlinėje rinkoje (be darbo sutarties ar gaunant
bent dalį atlyginimo „vokelyje“) per paskutinius dvylika mėnesių.

17 iliustracija

Šešėlyje dirbusiems draugams arba artimiesiems
būdingiausias buvo darbas su darbo sutartimi,
tačiau gaunant dalį atlyginimo „vokelyje“. Ši tendencija labiausiai akivaizdi Baltijos valstybėse, kur
tokį atsakymą pasirinko aštuoni iš dešimties respondentų. Išimtis – Švedija.
Darbas be darbo sutarties, kai visas atlyginimas
mokamas „vokelyje“, buvo antrasis dažniausias
atsakymas. Švedija yra vienintelė valstybė, kur dirbančiųjų be darbo sutarties draugų arba artimųjų
dalis yra didesnė nei dirbančių su darbo sutartimi,
tačiau gaunančių bent dalį atlyginimo „vokelyje“
(atitinkamai 43 proc. ir 50 proc.). Lietuvoje, Estijoje ir Švedijoje savarankiškas darbas yra trečioji
dažniausia nedeklaruoto darbo rūšis. Ją nurodė
apie trečdalis respondentų.

valandų vidurkį3. Lenkijoje nelegaliam darbui vidutiniškai skiriamos 26 valandos per savaitę – daugiausiai iš apklausoje dalyvavusių valstybių. Toliau
seka Baltarusija su 23 ir Estija su 22 valandomis.
Lietuviai dirbdami nelegaliai vidutiniškai praleidžia
mažiau kaip pusę darbo savaitės – 17 valandų.
Reikia paminėti, kad pateiktas vidutinis darbo
šešėlinėje rinkoje laikas. Kai kurie respondentai
šešėlyje dirba visą dieną, o kiti skiria galbūt vos kelias valandas.
19 iliustracija

Išvedus nesvertinį vidurkį, 62 proc. respondentų
atsakė, kad jų draugai arba artimieji dirbo su
darbo sutartimi, tačiau gavo bent dalį atlyginimo
„vokelyje“, 32 proc. nurodė, kad draugai arba artimieji dirbo be darbo sutarties, 25 proc. dirbo savarankiškai ir gavo dalį pajamų ar visas pajamas jų
nedeklaruodami.
Daugiausia respondentų, atsakiusių, kad turi
šešėlyje dirbusių draugų ar artimųjų, yra Latvijoje. Tokių draugų ar artimųjų šioje šalyje pripažino turintys 36 proc. apklaustųjų. Lenkijoje teigiamai atsakė 33 proc. respondentų, Latvijoje ir

Baltarusijoje – 29 proc. respondentų, Estijoje –
26 proc. Švedijoje tokių asmenų buvo mažiausiai
– vos 8 proc. turi šešėlinėje darbo rinkoje dirbusių
draugų ar artimųjų.

Oficialiai darbas visą darbo dieną Lietuvoje sudaro 40 valandų per savaitę. Daugiau kaip pusė
respondentų teigė, jog jų draugai arba artimieji
per savaitę dirbo 20 arba mažiau valandų. Vadinasi, jų darbas veikiausiai vyko po darbo valandų, ne
visą darbo dieną arba laikinai.
Svertinis mėnesinių išlaidų vidurkis skaičiuojamas dauginant
skaičių intervalų vidurinę reikšmę iš respondentų procento
kiekviename intervale. Paskutinis atviras intervalas (40 valandų ir
daugiau) buvo skaičiuojamas kaip 44 valandos. Atsakymai „nežinau“
buvo pašalinti proporcingai padalinant juos per intervalus.

3

Norint tiesiogiai palyginti, kiek skirtingų valstybių
šešėlinėse darbo rinkose buvo dirbta valandų ir
uždirbta pinigų, reikia apskaičiuoti svertinį dirbtų
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Svertinis vidurkis taip pat parodo, kad Švedijoje ir
Estijoje iš šešėlinio darbo gaunamos didžiausios
pajamos. Švedijoje jos siekia 1108 eurus, Estijoje
– 1022 eurus. Mažiausiai iš darbo šešėlyje uždirba
Latvijos ir Lietuvos gyventojai – atitinkamai 449 ir
489 eurus. 925 eurus uždirbantys Lenkijos gyventojai ir 777 eurus gaunantys Baltarijos gyventojai
yra per vidurį.
20 iliustracija

Kas dalyvauja šešėlinėje ekonomikoje
Lietuvoje?
Analizė apie apklausos dalyvių patirtį šešėlinėje
darbo rinkoje drauge su detalia jų sociodemografinių charakteristikų analize atskleidė tam tikrą
bruožų visumą, būdingą šešėlinį darbą dirbantiems žmonėms. Žemiau pateiktos charakteristikos būdingos be darbo sutarties dirbusiems
arba bent dalį atlyginimo „vokelyje“ gavusiems
respondentams. Skirtumai tarp šešėlinio darbo
patirties neturėjusių asmenų atsakymų ir tų, kurie
pripažino jos turintys, padėjo sudaryti vidutinio
šešėlinėje ekonomikoje dirbančio asmens profilį.
Sociodemografinių charakteristikų analizė atskleidė, kad beveik trečdalis (29% proc.) šešėlinės
ekonomikos dalyvių yra 26-35 metų amžiaus.
Amžiaus vidurkis yra 34-42 metai (arba daugiau), o
mediana – nuo 36 iki 45 metų. 42 proc. dirbančiųjų šešėlinėje ekonomikoje nurodė gyvenantys kaimo vietovėse.
62 proc. šešėlinėje rinkoje dirbančių asmenų
nurodė, kad legaliai dirba visą darbo dieną. Šiek
tiek daugiau kaip ketvirtis (27 proc.) buvo bedarbiai. Be to, didžiosios dalies dirbančiųjų šešėlyje
respondentų legalus uždarbis siekė 301-500 eurų
per mėnesį, nors pakankamai didelė dalis uždirbo
ir mažiau. Mėnesinio atlyginimo vidurkis yra nuo
358 iki bent 588 eurų, o mediana – nuo 301 iki
mažiausiai 500 eurų.
Šešėlinėje darbo rinkoje žmonės santykinai mažai
išleidžia ir uždirba. Tai leidžia manyti, kad šešėlinis
darbas paprastai vyksta ne visą darbo dieną, po
darbo valandų arba yra vienkartinis reiškinys.
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3.

Lietuvos šešėlinės
ekonomikos segmentai

3.1. Šešėlis cigarečių rinkoje
Kas yra cigarečių šešėlis?
Cigarečių šešėlinei rinkai priskiriamos dviejų
rūšių cigaretės. Didžiausią dalį šešėlio sudaro
kaimyninėse Rusijoje ir Baltarusijoje įsigyjamos
ir nelegaliai per sieną gabenamos cigaretės (kontrabanda). Kita rūšis yra nelegaliuose fabrikuose
gaminamos cigaretės, t. y. padirbtos cigaretės.
Cigarečių šešėlio rinka Lietuvoje
Cigarečių šešėlinės rinkos dydis yra vertinamas
remiantis tyrimų kompanijos „Nielsen“ atliekamu
tuščių cigarečių pakelių tyrimu. Tyrimo metu renkami tušti cigarečių pakeliai (tiek iš šiukšliadėžių,
tiek tiesiog numesti gatvėse) ir skaičiuojama, kuri
dalis cigarečių pakelių priklauso padirbtų ir nelietuviškų pakelių kategorijai. Šis tyrimas yra atliekamas kas pusę metų, taip įvertinant šešėlinės

cigarečių rinkos dinamiką. Vieno tyrimo metu surenkama maždaug 5800 tuščių cigarečių pakelių.
Pagrindinis šio tyrimo ribotumas yra tas, kad į
tyrimą nepatenka privačios erdvės (namai, butai), darbo vietos ir kaimiškos vietovės (tiriami tik
miestai).
Tuščių pakelių tyrimas rodo, kad šešėlinės cigarečių rinkos dalis Lietuvoje mažėja. 2012 m.
pabaigoje ji siekė daugiau kaip trečdalį visos rinkos (35 proc.). 2013 ir 2014 m. ji sumažėjo ir svyravo apie 28-30 proc. Tyrimai rodo, kad nelegalių
cigarečių vartojimas Lietuvoje 2015 m. sparčiai
sumažėjo iki 20 proc. visos cigarečių rinkos.
Didžiausia dalis nelegalios cigarečių rinkos
2015 m. buvo kontrabandinės prekės (padirbtos prekės sudarė vos 0,1 proc. visos cigarečių
rinkos). 80 proc. surastų nelietuviškų cigarečių
pakelių buvo Iš Baltarusijos. Didžiausia nelegalių
cigarečių pakelių dalis rasta Šiauliuose (34 proc.),
Šilutėje (26 proc.), Kaune (24 proc.) ir Radviliškyje
(23 proc.).
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Didžioji dalis šešėlinės darbo patirties turinčių
respondentų nurodė, kad per savaitę darbui
šešėlinėje ekonomikoje skiria iki 10 valandų. Praleisto laiko vidurkis yra 9-15 valandų, mediana –
nuo 5 iki 10 valandų. Iš darbo šešėlyje uždirbama
nedaug: trečdalis respondentų prisiduria apie
51-100 eurų per mėnesį. Nelegalaus uždarbio vidurkis yra 177-365 eurai, mediana – nuo 101 iki
300 eurų.
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Taigi, nelegalios cigarečių rinkos duomenys rodo,
kad nors nelegalus cigarečių vartojimas Lietuvoje sumažėjo perpus nuo 2009–2010 m. buvusio
aukščiausio lygio, nelegalių cigarečių vartojimas
vis dar sudaro penktadalį rinkos ir yra didesnis,
nei buvo Lietuvoje prieš ekonominę krizę. Nelegali cigarečių rinkos dinamika yra jautri ekonomikos
ciklui, tabako gaminių apmokestinimui bei kitiems
tabako gaminių apribojimams. Svarstant tabako
gaminių apmokestinimą ar kitus būdus apriboti legalių tabako gaminių vartojimą Lietuvoje, reikėtų
atsižvelgti ne tik į šių priemonių tiesioginius, su
sveikata susijusius tikslus, bet ir į jų įtaką šešėlinei
ekonomikai.

3.2. Šešėlis alkoholinių gėrimų  
rinkoje
Kas yra alkoholinių gėrimų rinkos šešėlis?
Alkoholinių gėrimų rinkos šešėliu vadinama nelegaliai gaminamų ir parduodamų alkoholinių
gėrimų rinka. Šią rinką sudaro kelių rūšių nelegalių
alkoholinių gėrimų segmentai. Tai – nelegalūs
namų gamybos produktai (pvz., naminė degtinė),
iš denatūruoto etilo alkoholio4, nelegalaus spirito pagaminti gėrimai („pilstukas“5) arba padirbti
alkoholiniai gėrimai (falsifikatai) ir nelegaliai į šalį
įvežami alkoholiniai gėrimai (kontrabanda).6
Aukštas stipriųjų alkoholinių gėrimų apmokestinimas taip pat skatina žmones rinktis vartoti
surogatinį alkoholį, t. y. skysčius, kuriuose yra alkoholio (pvz., burnos skalavimo skystis, kvepalai,
odekolonai).7
Dėl alkoholinių gėrimų kontrabandos akcizinių
prekių šešėlinę ekonomiką dažnai linkstama tapatinti su kontrabanda. Tačiau tai nėra tikslu. Nors
didžiausia dalis nelegalių cigarečių Lietuvoje yra
kontrabandinės cigaretės, nelegalioje alkoholinių
gėrimų rinkoje kontrabandinių (t. y. per pasienio
kontrolės punktus nelegaliai gabenamų) gėrimų
kiekis yra santykinai mažas. Todėl nelegalaus alkoholio problema Lietuvoje didžiąja dalimi yra ne
kontrabandos, o nelegalios gamybos ir apyvartos
vidaus rinkoje problema.
Dažnai etilo alkoholis ar jau pagaminti vartojimui
skirti produktai perdirbami ir sandėliuojami garažuose, pagalbinėse, negyvenamose ar apleistose patalpose (fermose, sandėliuose, angaruose
ir pan.). Dalis asmenų vartojimui paruoštais alkoholiniais gėrimais prekiauja tiesiog namuose.
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apimtis
Alkoholinių gėrimų nelegali rinka vertinama naudojantis tiesioginiu metodu, t. y. apklausomis.
Apskritai šešėlinės ekonomikos vertinimo specialistai išskiria dvi pagrindines šešėlio dydžio
matavimo metodų kryptis. Viena kryptis yra tiesioginiai metodai (apklausos), kai gyventojų, rinkos
dalyvių, specialistų ir ekspertų, valstybinių organizacijų darbuotojų ir pan. yra klausiama apie tai,
koks yra šešėlinės ekonomikos lygis, ar žmonės
yra įsitraukę į šešėlį. Kita kryptis – netiesioginiai
metodai, kuomet šešėlis skaičiuojamas matuojant šešėlinės ekonomikos apraiškas. Pavyzdžiui,
tuščių cigarečių pakelių tyrimas priskiriamas netiesioginiams metodams, kadangi šešėlis netiesiogiai išskaičiuojamas iš rastų nelegalių cigarečių
pakelių. Paprastai teigiama, jog tiesioginiai būdai
yra patikimesni tuomet, kai sunku rasti gerą rodiklį, reiškinį, kuris netiesiogiai atspindėtų šešėlio
paplitimą. Nelegalios alkoholio rinkos skaičiavimas būtent ir susiduria su šia problema.
Šešėlinės rinkos dalis gėrimų rinkoje vertinama remiantis LLRI užsakymu „Rait“, „Spinter
tyrimai“ ir „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
atliktomis
apklausomis.
Atliekama
Lietuvos seniūnų apklausa, specialistų (alkoholinių gėrimų gamintojų, prekybininkų,
kontrolės ir sveikatos institucijų, ekonomistų ir
analitikų) apklausa ir gyventojų apklausa. Kiekvienoje iš šių apklausų jos dalyvių prašoma įvertinti, koks yra šešėlinės ekonomikos paplitimas, o
galutinis nelegalios rinkos vertinimas yra šių trijų
apklausų vidurkis.

Dažniausiai aptinkami denatūratai didelį kiekį etilo alkoholio
turinčiuose skysčiuose, naudojamuose ne pagal paskirtį, yra metilo
alkoholis (naudojamas pramonėje, labai nuodingas, žmonės juo
dažniausiai apsinuodija geriant „pilstuką“), propilo alkoholis ir jo
izomerai (dedama į langų ploviklius, dezinfekavimo priemones,
įvairius valiklius), etilenglikolis – tai alkoholio darinys, kuris yra
variklio aušinimo skysčių sudedamoji dalis.
5
Siekiant padidinti nelegaliai pagaminto „pilstuko“ pardavimų
apimtis į jį pridedama dažomųjų medžiagų, o tara pažymima
klastotomis, dažniausiai baltarusiškomis ar rusiškomis etiketėmis ir
banderolėmis.
6
Didžiausią dalį alkoholinių prekių šešėlio Lietuvoje sudaro naminė
degtinė ir alkoholinių gėrimų falsifikatai. Kontrabandinių alkoholinių
gėrimų dalis yra santykinai maža, nes per pasienio kontrolės
punktus alkoholis nelegaliai gabenamas nedideliais kiekiais.
7
Kontrolės institucijos šios kategorijos produktų į „šešėlinės
ekonomikos“ sudėtį neįtraukia, kadangi šie produktai į šalį patenka
legaliai, realizuojami legaliai, sumokami atitinkami mokesčiai, tačiau
tam tikros kategorijos asmenų (asocialių, alkoholinę priklausomybę
turinčių) vartojami kaip alkoholio pakaitalai.
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Stipriųjų nelegalių alkoholinių gėrimų rinka Lietuvoje yra santykinai didelė, tačiau pastaraisiais metais ji mažėjo. Nuo 2012 m. iki 2015 m. nelegalių
stipriųjų alkoholinių gėrimų rinka nuosekliai sumažėjo nuo 36 iki 22 proc. Apklaustų specialistų
teigimu, alaus rinkoje šešėlis sudaro apie 2 proc.,
vyno rinkoje – 5 proc. Tad nelegali alaus ir vyno
rinka Lietuvoje – retas reiškinys. Dažniausiai tai
namuose pagaminta produkcija, gaminama savo
reikmėms ar norint pavaišinti draugus ir kaimynus.
Apie šešėlinės alkoholio rinkos dinamiką Lietuvoje taip pat galima spręsti iš užfiksuotų pažeidimų,

susijusių su nelegalių alkoholini gėrimų gaminimu, laikymu, gabenimu, pardavimu ar realizavimu.8
Iš grafiko matyti, kad užfiksuotų pažeidimų ir
pradėtų ikiteisminių tyrimų, susijusių su nelegaliu alkoholiu, skaičius Lietuvoje 2012-2014 m.
mažėjo. Per 2012–2015 m. laikotarpį užfiksuotų
pažeidimų ir pradėtų ikiteisminių tyrimų mažėjo nuo maždaug 3300 2012 m. iki maždaug 1900
2015 m., t. y. apie 40 proc. Šis sumažėjimas atitinka šešėlinės ekonomikos alkoholio rinkoje mažėjo
mąstą tuo pačiu laikotarpiu nuo 36 iki 22 proc.

4

8
Šiame tyrime bus vertinami surašyti Administracinės teisės
pažeidimo protokolai dėl pažeidimų susijusių su alkoholinių
gaminimu, laikymu, pardavimu ar realizavimu (177 str., 177-1 str.,
177-2 str.) bei pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičius pagal
Baudžiamojo kodekso 201 str. - neteisėtas namų gamybos stiprių
alkoholinių gėrimų ir aparatų jiems gaminti gaminimas, laikymas,
gabenimas turint tikslą realizuoti ar realizavimas. Kai kurie
pažeidimai susiję su nelegaliais alkoholiniais gėrimais taip pat gali
pakliūti ir po kitais ATPK ar BK straipsniais, tačiau jų skaičius yra
nedidelis.
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Pagal Policijos departamento duomenis9 nelegalioje alkoholinių gėrimų apyvartoje vyrauja naminė degtinė ir broga (pirminis produktas
naminės degtinės gamybos procese). Šie produktai sudarė apie 90 proc. viso institucijų sulaikyto
alkoholinių produktų kiekio. Broga yra pirminis
produktas naminės degtinės gamybos procese,
dėl šios priežasties jos visuomet yra sulaikoma
daugiau nei pačios naminės degtinės.

Dar vienas informacijos šaltinis apie nelegalių alkoholinių gėrimų rinką Lietuvoje yra statistika apie
sulaikytų nelegalių alkoholio produktų kiekius.
2013 m. šis kiekis, palyginti su prieš tai buvusiais,
kiek augo, tačiau 2014 ir 2015 m. mažėjo. Naujausiais duomenimis 2015 m. iš viso buvo sulaikyta ir

iš apyvartos išimta apie 116 tūkstančių litrų įvairių
nelegalių alkoholio produktų. Palyginti su prieš
tai buvusiais metais, tai yra apie penktadaliu mažiau. Vertinant per visą nagrinėjamą laikotarpį
(nuo 2012 iki 2015 m.), sulaikytų alkoholinių
gėrimų kiekis sumažėjo apie 13 proc.
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Taigi, nelegalių alkoholinių gėrimų rinka Lietuvoje mažėja, tačiau problema vis dar išlieka aktuali.
2015 m. Lietuvos seniūnijų seniūnų apklausa atskleidė, jog net 36 proc. seniūnų teigimu, jų
seniūnijose galima įsigyti nelegaliai platinamo
(gaminamo) alkoholio. 20 proc. seniūnų teigė, jog
sutinka su teiginiu, kad nelegalaus alkoholio vartojimas ir jo sukeliamos pasekmės yra didelė problema jų seniūnijoje. Todėl tiek svarstant galimybę
didinti akcizus alkoholiniams gėrimams, tiek vertinant šio sprendimo įtaką alkoholinių gėrimų vartojimui, žmonių sveikatai ir biudžeto pajamoms,
būtina atsižvelgti į alkoholinių gėrimų kainos didėjimo įtaką alkoholinių gėrimų rinkos šešėliui.

Policijos departamento duomenys atspindi nelegalaus alkoholio
struktūrą vidaus rinkoje, kadangi Policijos departamentas išima
daugiau nei 90 proc. šių gaminių iš neteisėtos apyvartos.

9
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3.3. Šešėlis kuro rinkoje
Kas yra kuro šešėlis?
Šešėlinio kuro rinka Lietuvoje susideda iš keleto
segmentų. Pirma, automobilių kuras dėl kainų
skirtumų kaimyninėse šalyse gabenamas į Lietuvą iš trečiųjų šalių. Iš Rusijos Federacijos Kaliningrado srities ir iš Baltarusijos per LR tranzitu krovininių transporto priemonių vairuotojai vilkikų
kuro talpyklose pagal galiojančius teisės aktus legaliai gabena didelius kiekius kuro (pilnus bakus).
Lietuvoje dalis šių transporto priemonių kuro talpyklose gabenamo kuro parduodama nelegaliai.
Nelegalia kuro prekyba dažnai verčiasi ir pasienio
ruožo gyventojai.10
Antra, pastaruoju metu rinkoje pastebėta pažeidimų, kai organizuojamos nusikalstamos prekybos kuru schemos nemokant pridėtinės vertės
mokesčio. Sukuriamos fiktyvios įmonės Lietuvoje ir užsienio šalyse, importuojami degalai į
rinką ir pardavinėjami mažuose degalinių tinkluose ar tiesiogiai transporto veiklą vykdančioms
bendrovėms. Taip į Lietuvos biudžetą nesumokamas PVM.
Trečia, pasitaiko, kuomet pateikiami neteisingi
duomenys krovinius lydinčiuosiuose dokumentuose. Deklaruojama, kad į šalį įvežamos akcizais
neapmokestinamos prekės (pvz. tepalinė alyva), o
iš tikro yra vežamas kuras.
Kuro rinkos šešėlio Lietuvoje apimtis
Apie nelegalaus kuro vartojimo mastą Lietuvoje
bent iš dalies galima spręsti iš Lietuvos seniūnijų seniūnų apklausų, vykdytų 2012, 2014 ir
2015 m. 2012 m. apklausos metu seniūnai įvertino, kad vidutiniškai seniūnijose gyventojai suvartoja 18 proc. nelegalaus kuro (buvo klausiama tiek
apie benziną, tiek apie dyzeliną). 2014 m. apklausos metu seniūnų buvo klausima atskirai apie dyzeliną ir apie benziną. Šios apklausos duomenimis,
Lietuvos gyventojai suvartoja 14 proc. nelegalaus
benzino ir 17 proc. dyzelino. 2015 m. pabaigoje,
seniūnų vertinimu, nelegali kuro rinka sumažėjo.
Jų vertinimu, Lietuvoje vidutiniškai suvartojama
7 proc. nelegalaus benzino ir 11 proc. dyzelino.

Taigi, Lietuvoje nelegalaus kuro vartojimas sudaro
apie dešimtadalį kuro rinkos. Per 2015 m. nelegalaus kuro vartojimas mažėjo. Nelegalaus kuro vartojimas yra labiau paplitęs regionuose, kurie yra
arčiau sienos su ES nepriklausančiomis šalimis.
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Lietuvoje iš nelegalios apyvartos išimamų naftos produktų kiekis buvo smarkiai išaugęs
2014 m., 2015 m. sumažėjo iki 2010 – 2013 m. lygio.
Naujausiais duomenimis iš nelegalios apyvartos
2015 m. išimta 278 tonų nelegalaus kuro. Daugiausia naftos produktų iš nelegalios apyvartos
išimta policijos pajėgomis. Didžiausius naftos produktų kiekius išėmė Klaipėdos ir Kauno apskričių
policijos pareigūnai. Šiose apskrityse išimtas kiekis sudaro 43 proc. viso šalyje policijos iš nelegalios apyvartos išimto naftos produktų kiekio.
Sprendžiant transporto priemonių kuro talpyklose gabenamo ir nelegaliai parduodamo kuro
problemą, 2011 m. liepos 15 d. įsigaliojo Keleivių
įvežamų prekių neapmokestinimo akcizais ir importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklių taikymo tvarkos aprašas. Jame apibrėžta, kad keleiviams, atvykstantiems į Lietuvą iš trečiųjų šalių,
muito ir mokesčių lengvatos taikomos tuo atveju,
jeigu keleivis vyksta per valstybinę sieną ne daugiau kaip 5 kartus per mėnesį. Keleivis, per kalendorinį mėnesį atvykęs į Lietuvą 6 ir daugiau kartų,
privalo pateikti muitinei Keleivio deklaraciją, nurodydamas joje informaciją apie įvežamų prekių
(tarp jų ir degalų, esančių nešiojamojoje talpykloje) kiekį, vertę, transporto priemonės duomenis ir
joje esantį kuro kiekį. Šios prekės, taip pat transporto priemonės kuro bake esantys degalai teisės
aktų nustatyta tvarka apmokestinami importo
mokesčiais.

27 iliustracija

LR muitinė 2015 m. ir toliau vykdė sustiprintą
degalų, įvežamų kuro bakuose iš trečiųjų šalių,
kontrolę pasienio kontrolės punktuose, pasienyje su Latvija ir Lenkija bei šalies viduje. Nuo
2014 m. vasario 14 d. muitinės pareigūnai visuose
tarptautiniuose muitinės kelių postuose pradėjo
reikalauti krovininių transporto priemonių vairuotojų raštu deklaruoti iš trečiųjų šalių įvežamus
degalus, esančius transporto priemonės kuro talpyklose. Vairuotojai muitinės patvirtintą keleivio
deklaraciją privalo turėti visos kelionės metu, kol
šioje transporto priemonėje naudojami lengvatinėmis sąlygomis į LR įvežti degalai.

10
Automobilių bakuose legaliai kertant sieną įsivežamas
asmeniniam naudojimui skirtas kuras nėra priskiriamas šešėlinei
ekonomikai tol, kol jis nėra nelegaliai parduodamas.
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Tačiau rinkoje atsirado nauja tendencija, susijusi PVM slėpimu kuro rinkoje. 2016 m. kovo mėn.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT),
bendradarbiaudama su Valstybine mokesčių
inspekcija, atskleidė dvi Vilniuje ir Mažeikiuose
veikusias organizuotas grupes, vykdžiusias nusikalstamą prekybą benzinu ir dyzeliniu kuru.
Skaičiuojama, kad dėl sukurtos pridėtinės vertės
mokesčio vengimo schemos iš viso į biudžetą nesumokėta apie 12 mln. eurų PVM.
Skelbiama11, kad iš Latvijos į Lietuvos rinką iš viso
atgabenta apie 60 tūkst. tonų degalų, kurie buvo
realizuojami mažuose degalinių tinkluose ir transporto veiklą vykdančioms bendrovėms. FNTT
duomenimis, nusikalstamos grupuotės naudojosi
24 Lietuvos bendrovėmis, kurios nevykdė realios
ekonominės veiklos ir nemokėjo mokesčių. Be to,
organizuotos grupuotės, siekdamos užmaskuoti
savo nusikalstamą veiklą ir išvengti PVM mokėjimo į Lietuvos biudžetą, savo veikloje naudojo fiktyvias Latvijoje, Estijoje, Kipre, Lenkijoje, Čekijoje ir
Bulgarijoje registruotas bendroves.
Su nusikaltimu susiję asmenys būdavo paskiriami
vadovauti įvairiuose Lietuvos miestuose įsteigtoms bendrovėms, kurios realiai nevykdė jokios
veiklos. FNTT Šiaulių apygardos valdybos tyrėjai,
rinkdami įrodymus dėl nusikalstamos prekybos
degalais, užfiksavo, kad per dieną Lietuvos rinkai
buvo atgabenama nuo 5 iki 10 benzinvežių, kas
sudarytų nuo 150 iki 300 tonų kuro.

Panaši schema buvo atskleista 2015 m. pabaigoje12, kuomet FNTT pareigūnai sulaikė 5 įtariamuosius, kurie prekiaudami naftos produktais nuslėpė
8 mln. eurų PVM , kuris turėjo būti sumokėtas į
valstybės biudžetą. Kaip ir anksčiau minėtu atveju,
grupuotė veikė ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Rumunijoje. Mokesčiai nuslėpti
prekiaujant degalais per fiktyvias įmones ir klastojant deklaracijas, nurodant klaidingus produkcijos
pardavimo kelius, kainą ir kitus duomenis.
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Diagramoje žemiau pateikiama informacija apie
cigarečių įvairiose ES šalyse įperkamumą. Kaip
rodo pateikti duomenys, Lietuvoje cigarečių
kainos, įvertinant žmonių pajamas, yra vienos

didžiausių. Įperkamumas mažesnis tik kai kuriose
kitose Rytų Europos valstybėse, tokiose kaip Rumunija, Bulgarija, Latvija ar Vengrija.
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3.4. Akcizinių prekių apmokestinimas ir įperkamumas
Galutinės akcizinių prekių kainos didelę dalį sudaro mokesčiai (PVM ir akcizas): apie 60 proc.
benzino ir stipriųjų alkoholinių gėrimų kainos,
80 proc. cigarečių. Lietuvoje nominalus akcizų
dydis (skaičiuojant eurais) nėra pats didžiausias
tarp ES šalių, taip pat akcizinės prekės dažnai
yra žymiai pigesnės nei Vakarų Europos ar Skandinavijos šalyse. Tačiau svarbu tai, kad vertinant
žmonių pajamas Lietuvoje, akcizinės prekės nėra
apmokestintos mažai lyginant su kitomis ES šalimis. Vertinant mokesčių įtaką šešėlinei ekonomikai, reikia įvertinti ne tik nominalų akcizo dydį ar
akcizinių prekės kainą, bet ir tai, kaip šios prekės
įperkamos vidutines pajamas gaunančiam žmogui.
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http://www.fntt.lt/lt/news/view/?id=1151
http://lietuvosdiena.lrytas.lt/kriminalai/naftos-produktu-prekeiviu-grobis-8-milijonai-euru.htm
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Panaši situacija matoma analizuojant alkoholio
bei kuro įperkamumą skirtingose ES valstybėse.
Lietuvoje jis ir vėl vienas mažiausių visoje sąjungoje. Toliau esančiose diagramose vaizduojami
50 litrų benzino įperkamumo ir akcizo mokesčio
dešimčiai litrų etilo alkoholio (stipriems alkoholiniams gėrimams) duomenys.

Diagramos duomenimis, įsigyti 50 litrų benzino asmuo Lietuvoje turi skirti 12% vidutinių mėnesinių
pajamų. Vienintelės kitos valstybės, kurių gyventojai gali sau leisti mažiau, yra vienos naujausių ES
narių – Bulgarija ir Rumunija. Kitose Baltijos šalyse
padėtis geresnė: latviai išleidžia 10% vidutinių mėnesinių pajamų, o estai – 6%.

Lietuvos šešėlinės ekonomikos segmentai

Alkoholio įperkamumas taip pat nėra didelis. Akcizo mokestis 10 litrų etilo alkoholio lietuviams
kainuoja 27% vidutinių mėnesinių pajamų. Vienintelė Lietuvą lenkianti šalis yra Rumunija su
31%. Tokių Vakarų Europos valstybių kaip Liuksemburgas, Austrija ar Vokietija gyventojams al-

koholis atsieina atitinkamai vos 3%, 5% ir 6% jų
mėnesinių pajamų.
Taigi, nors Lietuvoje akcizų ar kitų mokesčių tarifai
nėra didžiausi, jie turi daug didesnę įtaką šešėliui
dėl santykinai žemų žmonių pajamų.
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