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Įžanga 
 

Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro 
kontrabandą ir šių kontrabandinių prekių vartojimo Lietuvoje paplitimą, priežastis, ypatumus ir 
tendencijas, sužinoti Lietuvos žmonių asmeninę patirtį ir pakantumo šiam reiškiniui laipsnį, taip pat 
jų nuomonę apie tai, kokios priemonės yra efektyviausios kovojant su kontrabanda.  

Sociologinę apklausą atliko viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „TNS Gallup“ 2008 m. 
vasario mėnesį.  

Šiuo tyrimu taip pat buvo siekiama išsiaiškinti, kaip pasikeitė situacija per ketverius metus nuo 
2004 m., kuomet buvo atliktas pirmas kontrabandos tyrimas „TNS Gallup“ 2004 m. gegužės mėn. 
vykdytos sociologinės apklausos pagrindu. Analizėje palyginami dviejų apklausų rezultatai. 

Abi apklausos buvo atliktos Omnibuso apklausos principu tiesioginio interviu metodu respondento 
namuose. Pirmosios apklausos metu buvo apklausta 1003 respondentų, o antrosios – 1000 
respondentų. Apklausos reprezentuoja visos Lietuvos 15-74 metų amžiaus gyventojus. 
Respondentai tyrimui atrinkti, naudojant daugiapakopę atsitiktinę atranką.  

Apklaustoji visuma tiksliai atitinka Lietuvos gyventojų proporcijas pagal socialines-demografines 
charakteristikas, t.y. pagal lytį, amžių, tautybę, išsimokslinimą ir gyvenamąją vietą. 
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Socialinės-demografinės apklausos respondentų charakteristikos 

 
 N % 

Lytis: 

Vyras 469 45,7 

Moteris 557 54,3 

Amžius: 

15-19 metų 100 9,7 

20-29 metai 186 18,1 

30-39 metai 177 17,3 

40-49 metai 182 17,7 

50-59 metai 150 14,6 

60-74 metai 231 22,5 

Tautybė: 

Lietuvis 884 86,3 

Rusas 55 5,4 

Lenkas 71 6,9 

Kita 15 1,4 

Išsimokslinimas: 

Pradinis 141 13,7 

Pagrindinis 155 15,1 

Bendras vidurinis 326 31,8 

Aukštesnysis 198 19,3 

Aukštasis 206 20,1 

Užsiėmimas: 
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Pats sau darbdavys 32 3,2 

Samdomas darbuotojas 478 46,6 

Dekretinėse, vaiko 

priežiūros atostogose 
32 3,1 

Bedarbis, ieško darbo 61 6,0 

Pensijoje 256 25,0 

Namų šeimininkė 41 4,0 

Mokinys, studentas 124 12,1 

Pajamos vienam šeimos nariui: 

Iki 400 Lt 159 15,5 

401-600 Lt 195 19,0 

601-800 Lt 169 16,5 

Virš 800 Lt 297 29,0 

Nenurodė 205 20,0 

Gyvenamoji vietovė: 

Vilnius 196 19,1 

Kaunas 124 12,1 

Klaipėda 60 5,8 

Šiauliai 32 3,1 

Panevėžys 30 2,9 

Alytaus apskritis 96 9,4 

Kauno apskritis 54 5,2 

Klaipėdos apskritis 94 9,2 

Marijampolės apskritis 44 4,3 

Panevėžio apskritis 45 4,4 

Šiaulių apskritis 46 4,5 
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Tauragės apskritis 64 6,2 

Telšių apskritis 32 3,1 

Utenos apskritis 54 5,3 

Vilniaus apskritis 54 5,3 

Gyvenamosios vietovės dydis: 

Virš 200 tūkst. 

gyventojų 
320 31,2 

30-200 tūkst. 

gyventojų 
205 20,0 

2-30 tūkst. gyventojų 181 17,6 

Iki 2000 gyventojų 319 31,2 
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Tyrimo rezultatų santrauka 
 Daugiau negu pusė apklaustųjų (61%) mano, kad cigarečių, alkoholio produktų, degalų ir kuro 

kontrabanda Lietuvoje yra svarbi problema, tačiau yra ir svarbesnių už ją, 8% galvoja, kad 
kontrabanda yra svarbiausia problema Lietuvoje, o 26% tai atrodo nereikšminga problema arba 
iš viso nėra problema. 

 Palyginti su 2004 metų tyrimo duomenimis, akivaizdu, kad kontrabandos problemos 
aktualumas mažėja – šiemet mažiau respondentų mano, kad kontrabanda yra svarbiausia 
Lietuvos problema, ir daugiau – kad tai nereikšminga problema arba kad tokios problemos 
iš viso nėra. 

 Žmonių nuomone, augančios produktų kainos ir dideli kainų skirtumai tarp kaimyninių šalių yra 
pagrindinės kontrabandos priežastys. Taip mano daugiau negu pusė (54%) apklaustųjų. Kitos 
svarbios priežastys, žmonių manymu, yra institucinės – korupcija ir per švelnios bausmės 
kontrabandininkams ir teisėsaugos struktūrų nepajėgumas kovoti su kontrabanda. Jas kartu 
sudėjus nurodė apie trečdalį respondentų.  

 Palyginti su 2004 m., dvigubai sumažėjo manančiųjų, kad kontrabanda plinta dėl to, kad 
pernelyg sudėtinga ir brangu užsiimti verslu teisėtai. 

 Augančios produktų kainos ir mažėjančios gyventojų galimybės yra aktualiausios 
disponuojantiems žemiausiomis pajamomis – iki 400 Lt vienam šeimos nariui per mėnesį. 

 Apklaustųjų nuomone, labiausiai Lietuvoje yra paplitęs kontrabandinių cigarečių, o mažiausiai – 
kontrabandinių degalų ir kuro vartojimas. 

 Palyginti su 2004 m. atlikto tyrimo duomenimis, matyti, kad, apklausos dalyvių nuomone, 
sumažėjo kontrabandinių cigarečių bei alkoholio produktų vartojimas, o kontrabandinių 
degalų ir kuro vartojimas liko to paties lygio. 

 Daugiau negu pusė (56%) gyventojų visiškai nepateisina arba yra linkę nepateisinti 
kontrabandos apskritai, o ją visiškai pateisina arba yra linkę pateisinti keturi iš dešimties 
apklausos dalyvių.  

 Šiemet, priešingai nei 2004 m., yra daugiau nepateisinančiųjų tiek kontrabandos, tiek 
kontrabandinių prekių vartojimo nei pateisinančiųjų šiuos reiškinius. 2004 m. 
pateisinančiųjų ir nepateisinančiųjų kontrabandą buvo beveik po lygiai (atitinkamai 47 ir 
48%). 

 Kontrabandą dažniau pateisina vyrai, 20-29 metų amžiaus žmonės, turintys pagrindinį 
arba vidurinį išsimokslinimą, turintys mažiausias pajamas, Utenos ir Tauragės apskričių 
gyventojai. 

 Kaip ir 2004 m., taip ir šiemet kontrabandinių prekių vartojimas yra dažniau pateisinamas negu 
kontrabanda kaip reiškinys apskritai: apie pusę apklaustųjų (46%) visiškai pateisina arba yra 
linkę pateisinti kontrabandinių prekių vartojimą, o kontrabandą kaip reiškinį pateisina 39% 
apklausos dalyvių.  

 6

 



                                                                    Lietuvos laisvosios rinkos institutas  | 2008-03 

 

 Kontrabandinių prekių vartojimą dažniau pateisina vyrai, 20-39 metų amžiaus žmonės, 
turintys pagrindinį išsimokslinimą, žemiausias pajamas, kaimų gyventojai bei gyvenantys 
Tauragės apskrityje. 

 Didžiausia dalis - trečdalis - respondentų mano, kad kontrabanda yra daugelio žmonių 
pragyvenimo šaltinis, ir penktadalis galvoja, kad kontrabandinės prekės leidžia žmonėms 
taupyti.  

 Šiemet padaugėjo manančiųjų, kad kontrabandinės prekės padeda žmonėms taupyti, ir 
sumažėjo teigiančiųjų, kad kontrabanda riboja laisvą konkurenciją, yra rimta kliūtis 
teisėtam verslui ir kad kontrabanda yra valdininkų pasipelnymo šaltinis. Kita vertus, 
šiemet daugiau žmonių mano, kad kontrabandinės prekės dažnai yra nekokybiškos, todėl 
nesaugios vartoti. 

 Kad kontrabanda yra daugelio žmonių pragyvenimo šaltinis, dažniau mano 20-29 m. 
amžiaus apklausos dalyviai, turintys vidurinį išsimokslinimą, žemiausias pajamas, 
gyvenantys kaimo vietovėse. Mažėjant pajamoms ir gyvenamosios vietos dydžiui, didėja 
manančiųjų, kad kontrabanda yra daugelio žmonių pragyvenimo šaltinis.  

 Dažniausiai kontrabandininkai apibūdinami kaip žmonės, turintys mažas pajamas ir neturintys 
kitų pragyvenimo šaltinių – taip galvoja daugiau negu trečdalis apklaustųjų. Po penktadalį 
respondentų teigia, kad kontrabanda užsiima valstybės pareigūnų proteguojami verslininkai ir 
nusikalstamos grupuotės. 

 Palyginti su 2004 m., šiemet sumažėjo manančiųjų, kad kontrabanda dažniausiai užsiima 
nusikalstamos grupuotės. 

 Iš tirtų kontrabandinių prekių, kaip ir 2004 m., dažniausiai perkamos kontrabandinės cigaretės – 
tai bent retkarčiais daro apie penktadalį visų apklaustųjų (21%). Kontrabandinius alkoholio 
produktus bei kontrabandinius degalus ir kurą bent retkarčiais perka po 7% respondentų. Vos 
apie 2% apklaustųjų teigė nesidomintys perkamų prekių kilme ir ši situacija per ketverius metus 
iš esmės nepasikeitė.  

 

 Palyginti su 2004 m., šiemet stebimas visų analizuojamų kontrabandinių prekių vartojimo 
sumažėjimas. 

 Dažniau visas analizuojamas kontrabandines prekes perka vyrai, o alkoholio produktus - 
turintys pagrindinį išsimokslinimą, žemiausias pajamas ir kaimų gyventojai. Dažniau visų 
analizuojamų kontrabandinių prekių perka vyrai, o cigarečių ir alkoholio produktų – taip 
pat turintys pagrindinį ar vidurinį išsimokslinimą, žemiausias pajamas, mažesnių vietovių 
gyventojai. Kuo mažesnė vietovė, tuo didesnė dalis žmonių perka šių kontrabandinių 
prekių.  

 Daugiausiai perkančiųjų kontrabandinių degalų yra tarp žmonių, gaunančių aukščiausias 
pajamas, turinčių vidurinį, aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą, gyvenančių miestuose.  

 Niekada neperkančių kontrabandinių prekių buvo paprašyta nurodyti pagrindines priežastis, 
kodėl jie tokių prekių neperka. Didžiausia dalis apklaustųjų kaip pagrindinė priežastį nurodė 
nepatikimą kontrabandinių prekių kokybę.  
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 Palyginti su 2004 m., šiemet reikšmingai padaugėjo neperkančiųjų kontrabandinių prekių 
dėl nepatikimos kokybės. Taip pat padaugėjo kontrabandinių prekių neperkančiųjų dėl to, 
kad tai prieštarauja jų moralės principams, ir labai sumažėjo neperkančiųjų dėl to, kad 
nežinoma, kur jų įsigyti. 

 Didžiausia dalis žmonių, kurie neperka kontrabandinių prekių dėl jų nepatikimos kokybės, 
yra tarp 20-39 metų žmonių, turinčiųjų aukštąjį išsilavinimą, gaunančiųjų aukščiausias 
pajamas, gyvenančiųjų miesteliuose ir kaimuose bei Tauragės ir Marijampolės apskrityse. 

 Moralės principus kaip pagrindinę kontrabandinių prekių nepirkimo priežastį daugiausiai 
nurodo vyriausi respondentai (60-74 metų), turintys aukštesnįjį išsilavinimą, gaunantys 
aukštesnes pajamas, miestų gyventojai bei Panevėžio ir Alytaus apskričių gyventojai. 

 Pusės Lietuvos gyventojų manymu, dažniausiai kontrabandinių prekių įsigyjama turgavietėse. 
Trečdalis apklaustųjų teigė, kad kontrabandinės prekės dažniausiai perkamos iš pažįstamų. 

 Mažesnėse gyvenvietėse kontrabandinių prekių įsigyjama iš privačių asmenų dvigubai 
dažniau nei didžiuosiuose miestuose, o miestų gyventojai dažniau jų įsigyja turguose. 

 Efektyviausia priemone kovai su kontrabanda, kaip ir 2004 m., tebelaikomi mokesčių 
mažinimas ir korupcijos valdžioje mažinimas, o teisėsaugos pareigūnų įgaliojimų didinimas, jų 
skaičiaus ir algų didinimas, apklausos dalyvių nuomone, mažiausiai padėtų efektyviai kovoti su 
kontrabanda. 

 Palyginti su 2004 m., sumažėjo respondentų, teigiančių, kad mokesčių mažinimas ir 
valdžios reguliavimų verslui mažinimas yra labai efektyvios ar greičiau efektyvios kovos 
su kontrabanda priemonės, ir padidėjo dalys respondentų, manančių, kad teisėsaugos 
pareigūnų skaičiaus, įgaliojimų ir algų didinimas yra labai efektyvios ar greičiau 
efektyvios kovos su kontrabanda priemonės. 

 Didžiausios dalies apklausos dalyvių nuomone, per pastaruosius trejus metus išaugo cigarečių 
kontrabandos ir kontrabandinių cigarečių vartojimo mastai, o alkoholio produktų bei degalų ir 
kuro kontrabandos bei vartojimo mastai nesikeitė.  

 Palyginti su 2004 m., matyti, kad statistiškai reikšmingai mažesnė dalis respondentų 
mano, jog per pastaruosius trejus metus didėjo cigarečių ir alkoholio produktų 
kontrabanda; taipogi kur kas mažiau gyventojų teigia, jog padidėjo visų išvardintų 
kontrabandinių prekių vartojimo mastai. 

 Kalbant apie artimiausius trejus metus, dažniausiai linkstama manyti, kad toliau didės cigarečių 
kontrabandos ir jos vartojimo mastai. Gyventojai taip pat prognozuoja degalų ir kuro 
kontrabandos ir vartojimo augimą. O alkoholio atveju, kaip ir prieš ketverius metus, nuomonės 
išsiskyrė – prognozuojančiųjų augimą ir manančiųjų, kad mastai nesikeis, dalis yra tokia pati 
(28%).  

 Palyginti su 2004 m., didesnė dalis respondentų mano, kad per artimiausius trejus metus 
cigarečių kontrabandos ir vartojimo mastai nesikeis. Padaugėjo ir prognozuojančiųjų 
didesnius degalų ir kuro kontrabandos ir vartojimo mastus.  

 Respondentų buvo klausiama, ar nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai prisijungus prie Europos 
Sąjungos, Lietuvos ir Kaliningrado srities bei Lietuvos ir Baltarusijos sienų pralaidumas 
kontrabandai padidėjo, nepasikeitė ar sumažėjo. Dažniausiai respondentai mano, jog 
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pralaidumas kontrabandai, Lietuvai prisijungus prie ES, nepasikeitė (41%), tačiau teigiančių, 
jog pralaidumas padidėjo, visgi yra daugiau negu manančių, jog jis sumažėjo (atitinkamai 26% 
ir 11%). 

 Kaip ir 2004 m., taip ir šiemet pagrindinis informacijos apie kontrabandą Lietuvoje šaltinis yra 
žiniasklaida. Ją nurodė 72% apklaustųjų. Pusė Lietuvos gyventojų apie kontrabandą taip pat 
žino iš draugų, pažįstamų ir kaimynų patirtis. Tyrimas rodo, kad iš asmeninės patirties apie 
kontrabandą žino daugiau nei penktadalis apklaustųjų. 

 Palyginti su 2004 m., šiemet mažesnė dalis respondentų apie kontrabandą Lietuvoje 
sužino iš žiniasklaidos ir didesnė – iš draugų, pažįstamų, kaimynų patirties.  

 Lietuvos žmonės atsakomybę už kontrabandos plitimą priskiria valstybės vadovams ir 
politikams (kartu 43%).  

 Nuo 2004 m. padaugėjo manančiųjų, kad už kontrabandos plitimą atsakinga visa 
visuomenė (nuo 20 iki 28%), ir atitinkamai sumažėjo dalis žmonių, priskiriančių 
atsakomybę teisėsaugos institucijų vadovams (nuo 29 iki 20%).  
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Tyrimo rezultatų analizė 

1. Kontrabandos problemos suvokimas ir 
vertinimas 

1.1 Kontrabandos problemos suvokimas 
Kaip ir 2004 m., šiemet daugiau nei pusė apklaustųjų (61%) teigė, kad cigarečių, alkoholio 
produktų, degalų ir kuro (2004 m. - ir cukraus) kontrabanda Lietuvoje yra svarbi problema, tačiau 
yra ir svarbesnių už ją. Kontrabandos problemos aktualumas mažėja – šiemet kur kas mažiau 
respondentų negu prieš ketverius metus mano, kad kontrabanda yra svarbiausia problema Lietuvoje 
(atitinkamai 8% ir 15%) bei didesnei daliai apklausos dalyvių tai atrodo nereikšminga problema 
arba iš viso ne problema (atitinkamai 26% ir 19%). 
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Procentai skaičiuojami nuo visų apklaustųjų (2008 m. n=1075, 2004 m. n=1003). 

Kontrabandos problemos svarbą dažniau suvokia moterys, 15-19 metų žmonės, turintys aukštesnį ir 
aukštąjį išsimokslinimą, aukštas pajamas (daugiau negu 800 Lt vienam šeimos nariui per mėnesį) ir 
vidutinio dydžio miestų (30-200 tūkst. gyventojų) ir miestelių (2-30 tūkst.) gyventojai (respondentų 
suskirstymas pagal socialines-demografines charakteristikas pateiktas Įžangoje). Tauragės 
apskrityje, t.y. apskrityje, kur kontrabandinių prekių vartojimas yra labiausiai paplitęs (žr. 2.2.), net 
45% gyventojų kontrabanda atrodo svarbiausia šalies problema.   
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Nagrinėjant tyrimo rezultatus pagal socialines-demografines charakteristikas stebimos kelios 
sąsajos. Kuo jaunesni žmonės, tuo didesnė jų dalis mano, kad kontrabanda yra svarbi problema, bet 
yra ir svarbesnių (kaip ir 2004 m.), o kuo mažesnė vietovė, tuo daugiau gyventojų teigia, kad 
kontrabanda yra svarbiausia Lietuvos problema. Įdomu tai, kad 2004 m. buvo priešinga tendencija: 
mažėjant gyvenamosios vietos dydžiui, daugėjo manančiųjų, kad kontrabanda yra nereikšminga problema.  

1.2 Kontrabandos paplitimo priežastys 
Apklausos dalyviai buvo prašomi įvardyti pagrindines kontrabandos paplitimo Lietuvoje priežastis. 
Žmonių nuomone, augančios produktų kainos ir dideli kainų skirtumai tarp kaimyninių šalių yra 
pagrindinės kontrabandos priežastys. Taip mano daugiau negu pusė (54%) apklaustųjų. Kitos 
svarbios priežastys, žmonių manymu, yra institucinės – korupcija ir per švelnios bausmės 
kontrabandininkams ir teisėsaugos struktūrų nepajėgumas kovoti su kontrabanda. Jas kartu sudėjus 
nurodė apie trečdalį respondentų. Palyginti su 2004 m., dvigubai sumažėjo manančiųjų, kad 
kontrabanda plinta dėl to, kad pernelyg sudėtinga ir brangu užsiimti verslu teisėtai. 
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Augančios produktų kainos ir mažėjančios gyventojų galimybės vertinant kontrabandos priežastis 
yra aktualiausios disponuojantiems žemiausiomis pajamomis – iki 400 Lt vienam šeimos nariui per 
mėnesį, 20-29 metų žmonėms, Alytaus apskrities gyventojams (45%). Didelius kainų skirtumus su 
kaimyninėmis šalimis kaip pagrindinę kontrabandos priežastį daug dažniau nei vidutiniškai linkę 
pabrėžti Utenos apskrities gyventojai (39%). Korupcija atrodo svarbesnė priežastis vyresniems 
žmonėms (nuo 40 metų) bei miestelių ir Telšių apskrities gyventojams. Augant pajamoms, daugėja 
manančiųjų, kad teisėsaugos struktūros yra nepajėgios kovoti su kontrabanda. 

1.3 Atsakomybė už kontrabandos plitimą 
Lietuvos žmonės atsakomybę už kontrabandos plitimą priskiria valstybės vadovams ir politikams 
(kartu 43%). Nuo 2004 m. padaugėjo manančiųjų, kad už kontrabandos plitimą atsakinga visa 
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visuomenė (nuo 20 iki 28%), ir atitinkamai sumažėjo dalis žmonių, priskiriančių atsakomybę 
teisėsaugos institucijų vadovams (nuo 29 iki 20%).  

Visai visuomenei atsakomybę už kontrabandos plitimą dažniau priskiria moterys, 20-29 metų 
žmonės, aukštąjį išsimokslinimą turintys gyventojai, didmiesčių (virš 200 tūkst. gyventojų) bei 
Alytaus ir Tauragės apskričių gyventojai. Kuo vyresni žmonės ir kuo geresnis jų išsilavinimas, tuo 
daugiau yra manančiųjų, kad atsakomybę turi prisiimti valstybės vadovai. Šiai nuomonei dažniau 
pritaria ir miestelių bei Klaipėdos ir Marijampolės apskričių gyventojai. Teisėtvarkos institucijų 
vaidmenį labiausiai pabrėžia jauniausi respondentai ir Utenos apskrityje gyvenantys žmonės. 
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1.4 Kontrabandos vertinimas 
2008 m. Lietuvos gyventojai kritiškiau vertina kontrabandą ir kontrabandinių prekių vartojimą nei 
prieš ketverius metus. Šiemet, priešingai nei 2004 m., yra daugiau nepateisinančiųjų tiek 
kontrabandos, tiek kontrabandinių prekių vartojimo nei pateisinančiųjų šiuos reiškinius.  

Daugiau negu pusė (56%) gyventojų visiškai nepateisina arba yra linkę nepateisinti kontrabandos 
apskritai, o ją visiškai pateisina arba yra linkę pateisinti keturi iš dešimties apklausos dalyvių. 2004 
m. pateisinančiųjų ir nepateisinančiųjų kontrabandą buvo beveik po lygiai (atitinkamai 47 ir 48%). 
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Visiškai pateisina Linkę pateisinti Linkę nepateisinti Visiškai nepateisina Nežino
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Kontrabandą dažniau pateisina vyrai, 20-29 metų žmonės, turintys pagrindinį arba vidurinį 
išsimokslinimą, mažiausias pajamas, Utenos ir Tauragės apskričių gyventojai. Kaip ir 2004 m., 
galima pastebėti tiesioginę priklausomybę tarp gyvenamosios vietos dydžio ir kontrabandos 
pateisinimo laipsnio: kuo mažesnė vietovė, tuo daugiau žmonių visiškai pateisina kontrabandą. Tai 
galima aiškinti didesniu kontrabandinių prekių paplitimu būtent mažesnėse vietovėse (žr. 2.2.). 

1.5 Kontrabandinių prekių vartojimo vertinimas 
Priešingai nei 2004 m., šiemet nepateisinančiųjų kontrabandinių prekių vartojimo, kaip ir 
kontrabandos apskritai, yra daugiau nei pateisinančiųjų. Tyrimo duomenimis, pusė Lietuvos 
gyventojų visiškai nepateisina arba yra linkę nepateisinti kontrabandinių prekių vartojimo. Per 
ketverius metus ypač reikšmingai padidėjo nepateisinančiųjų dalis - nuo 34 iki 49% ir atitinkamai 
sumažėjo pateisinančiųjų dalis – nuo 61 iki 46%. Tyrimo rezultatai rodo, kad pakantumas 
kontrabandinių prekių vartojimui yra didesnis nei kontrabandai apskritai. 

Nepaisant šių teigiamų žmonių vertinimo poslinkių, pakantumas kontrabandai ir kontrabandinių 
prekių vartojimui tebėra didelis. Kaip rodo apklausos duomenys, keturi iš dešimties žmonių 
pateisina arba yra linkę pateisinti kontrabandą ir beveik pusė visuomenės pateisina kontrabandinių 
prekių vartojimą.  
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Visiškai pateisina Linkę pateisinti Linkę nepateisinti Visiškai nepateisina Nežino
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Kontrabandinių prekių vartojimą dažniau pateisina vyrai, 20-39 metų žmonės, turintys pagrindinį 
išsimokslinimą, gaunantys iki 400 Lt arba 600-800 Lt vienam šeimos nariui per mėnesį. Kaip 
matome, kontrabandinių prekių vartojimą, priešingai nei pačią kontrabandą, pateisina ir didesnes 
pajamas gaunantys žmonės.  

2004 m. pakantumas kontrabandinių prekių vartojimui buvo didžiausias miestuose, o šiemet 
miestelių ir kaimų (iki 2 tūkst. gyventojų) gyventojai šį reiškinį visiškai pateisina dvigubai dažniau 
nei didmiesčių gyventojai. Kaip rodo tyrimas, būtent mažesnės vietovės išsiskiria didesniu 
kontrabandinių prekių (cigarečių ir alkoholio produktų) paplitimu ir vartojimu bei palankesniu 
požiūriu į kontrabandą (žr. 1.6). Kaip ir kontrabandos atveju, pakantumas kontrabandinių prekių 
vartojimui yra didesnis Tauragės apskrityje, kur kontrabandinės prekės yra perkamos dažniausiai iš 
visų Lietuvos apskričių (žr. 2.2), ir Utenos apskrityje.  

Apklausos rezultatų analizė rodo, kad kontrabandą ir kontrabandinių prekių vartojimą iš esmės 
dažniausiai pateisina tos gyventojų grupės, kurios dažniau pačios perka kontrabandinių prekių (žr. 
2.2).  

Įdomu tai, kad 2004 m. buvo ryški priklausomybė tarp gyventojų pajamų lygio ir jų pakantumo 
kontrabandai ir jos vartojimui – didėjant pajamoms, mažėjo visiškai pateisinančiųjų šiuos du 
reiškinius, o šiemet šios tendencijos nebeliko. Tai gali būti susiję su pajamų augimu tam tikruose 
ekonominės veiklos sektoriuose, pvz. statybų ar transporto sektoriuose (taip pat žr. 2.2.). 

1.6 Informacijos apie kontrabandą Lietuvoje šaltiniai 
Apklausos dalyvių buvo prašoma pasakyti, iš kur jie žino apie kontrabandą Lietuvoje. Galima buvo 
pasirinkti kelis atsakymus. Kaip ir 2004 m., taip ir šiemet pagrindinis informacijos apie kontrabandą 
Lietuvoje šaltinis yra žiniasklaida. Ją nurodė 72% apklaustųjų. Pusė Lietuvos gyventojų apie 
kontrabandą taip pat žino iš draugų, pažįstamų ir kaimynų patirtis. Tyrimas rodo, kad iš asmeninės 
patirties apie kontrabandą žino daugiau nei penktadalis apklaustųjų. 
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Palyginti su 2004 m., šiemet mažesnė dalis respondentų apie kontrabandą Lietuvoje sužino iš 
žiniasklaidos ir didesnė – iš draugų, pažįstamų, kaimynų patirties.  

Sumažėjęs žiniasklaidos kaip informacijos apie kontrabandą šaltinio vaidmuo gali būti susiję su 
sumažėjusiu kontrabandos problemos aktualumu ir atitinkamai mažesniu žiniasklaidos dėmesiu 
kontrabandai.  
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Iš draugų ir pažįstamų patirties apie kontrabandą dažniausiai sužino 20-29 metų žmonės, turintys 
vidurinįjį išsilavinimą, mažesnes pajamas, miestelių ir kaimų, Telšių ir Marijampolės apskričių 
gyventojai.  

Asmenine patirtimi savo žinias apie kontrabandą dažniau grindžia 30-49 metų žmonės bei Kauno ir 
Tauragės apskričių gyventojai. Jauniausi žmonės daugiausiai iš visų remiasi žiniasklaida (83%) ir 
rečiausiai iš visų asmenine ir pažįstamų patirtimi (8 ir 42% atitinkamai).    

1.7 Požiūris į kontrabandą 
Apklausos dalyviai buvo prašomi pasakyti, kuris iš pateiktų teiginių geriausiai atspindi jų nuomonę 
apie kontrabandą. Didžiausia dalis - trečdalis - respondentų mano, kad kontrabanda yra daugelio 
žmonių pragyvenimo šaltinis, ir penktadalis galvoja, kad kontrabandinės prekės leidžia žmonėms 
taupyti.  

Palyginti su 2004 m., reikšmingai padidėjo manančiųjų, kad pigios kontrabandinės prekės leidžia 
žmonėms taupyti - nuo 13 iki 21%. Tokius pokyčius greičiausiai lėmė nuo 2004 m. kylantis prekių 
ir paslaugų kainų lygis. Apklausos duomenys rodo, kad sumažėjo dalis teigiančiųjų, kad 
kontrabanda riboja laisvą konkurenciją ir yra rimta kliūtis teisėtam verslui bei kad ji yra valdininkų 
pasipelnymo šaltinis. Kita vertus, statistiškai reikšmingai daugiau apklausos dalyvių teigė, jog 
kontrabandinės prekės dažnai yra nekokybiškos, todėl kelia grėsmę žmonių sveikatai. 
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Kad kontrabanda yra daugelio žmonių pragyvenimo šaltinis, dažniau mano 20-39 metų žmonės, 
turintys vidurinįjį išsimokslinimą, žemiausias pajamas (iki 400 Lt), žmonės, gyvenantys 
miesteliuose ir kaimo vietovėse, Marijampolės ir Telšių apskrityse. Tyrimas rodo, kad mažėjant 
pajamoms ir gyvenamosios vietos dydžiui, didėja manančiųjų, kad kontrabanda yra daugelio 
žmonių pragyvenimo šaltinis.  

Priešingai nei 2004 m., šiemet stebimos ir kelios kitos tendencijos, kurios rodo, kad netiesiogines 
kontrabandos pasekmes dažniau įžvelgia daugiau išsilavinę žmonės, gaunantys aukštesnes pajamas 
ir miestų gyventojai. Taigi, kuo geresnis išsilavinimas, tuo daugiau manančiųjų, kad kontrabanda 
mažina biudžeto įplaukas; augant pajamoms, daugėja teigiančiųjų, kad kontrabandinės prekės 
dažnai yra nekokybiškos ir kelia grėsmę žmonių sveikatai; o kuo didesnė gyvenamoji vieta, tuo 
daugiau žmonių pritaria teiginiui, kad kontrabanda riboja laisvą konkurenciją ir yra rimta kliūtis 
teisėtam verslui.   

1.8 Nuomonė apie kontrabandininkus 
Apklausos buvo klausiami, kuris iš pateiktų teiginių geriausiai atspindi jų nuomonę apie 
kontrabandininkus. Kaip ir 2004 m., šiemet dažniausiai manoma, kad kontrabandininkai yra 
žmonės, turintys mažas pajamas ir neturintys kitų pragyvenimo šaltinių - tokią nuomonę išsakė 
daugiau negu trečdalis apklaustųjų. Po penktadalį respondentų teigia, kad kontrabanda užsiima 
valstybės pareigūnų proteguojami verslininkai ir nusikalstamos grupuotės.  

Palyginti su 2004 m., sumažėjo manančiųjų, kad kontrabanda dažniausiai užsiima nusikalstamos grupuotės. 
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*Klausta tik 2008 m. 

Kad kontrabanda užsiima mažų pajamų žmonės, dažniau mano jauniausi respondentai, turintys 
vidurinį išsimokslinimą, mažiausias pajamas, Utenos, Kauno ir Tauragės apskričių gyventojai. 
Kontrabandininkus kaip valstybės pareigūnų proteguojamus verslininkus dažniausiai apibūdina  50-
74 metų žmonės, turintys aukštąjį išsimokslinimą, gaunantys 600-800 Lt pajamas, Alytaus, 
Klaipėdos ir Vilniaus apskričių gyventojai. Kontrabandos veiklą dažniausiai priskiria 
nusikalstamoms grupuotėms Panevėžio ir Šiaulių apskričių gyventojai, taip pat aukštąjį išsilavinimą 
turintys žmonės. Įdomu, kad per ketverius metus nuomonė apie kontrabandininkus kaip 
nusikalstamas grupuotes pasikeitė. 2004 m. manančiųjų, kad kontrabanda dažniausiai užsiima 
nusikalstamos grupuotės, daugėjo kylant išsilavinimo lygiu ir didėjant gyvenamajai vietai, o šiemet 
šių tendencijų nebeliko. Tai gali būti susiję su sumažėjusiu kontrabandos temos nušvietimu 
žiniasklaidoje. 
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2. Kontrabandos ir kontrabandinių prekių 
vartojimo paplitimas ir ypatumai 

2.1 Nuomonė apie kontrabandinių prekių vartojimo paplitimą 
Tyrimo dalyvių buvo prašoma įvertinti kontrabandinių prekių vartojimo paplitimą. Apklaustųjų 
nuomone, labiausiai Lietuvoje yra paplitęs kontrabandinių cigarečių vartojimas, o mažiausiai - 
kontrabandinių degalų ir kuro vartojimas.  

Palyginti su 2004 m. atliktos apklausos duomenimis, matyti, kad labiausiai, žmonių nuomone, 
sumažėjo kontrabandinių alkoholio produktų vartojimas - manančiųjų, kad kontrabandinių 
alkoholio produktų vartojimas yra labai paplitęs sumažėjo per pusę. Lietuvos gyventojai taip pat 
linkę įžvelgti mažesnį kontrabandinių cigarečių vartojimą nei prieš ketverius metus (reikšmingai 
sumažėjo manančiųjų, kad šių prekių vartojimas yra labai paplitęs, ir padaugėjo manančiųjų, kad jis 
yra vidutiniškai paplitęs). Kontrabandinių degalų ir kuro vartojimas, apklaustųjų nuomone, yra 
beveik to paties lygio kaip ir prieš ketverius metus.  
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Kad kontrabandinių cigarečių vartojimas Lietuvoje yra paplitęs, dažniau mano vyrai, 20-29 metų 
respondentai, turintys vidurinį išsimokslinimą, gyvenantys vidutinio dydžio miestuose bei 
miesteliuose. Ypač didelius kontrabandinių cigarečių vartojimo mastus įžvelgia Tauragės (89%), 
Alytaus (72%) ir Telšių (62%) apskričių gyventojai.  

Kad Lietuvoje paplitęs kontrabandinių alkoholio produktų vartojimas, dažniau teigia 20-29 metų 
respondentai, disponuojantys aukščiausiomis pajamomis, gyvenantys miesteliuose ir kaimo 
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vietovėse, Tauragės, Telšių, Alytaus bei Marijampolės apskrityse. Net 91% apklaustųjų Tauragės 
apskrities gyventojų nurodė, kad kontrabandinio alkoholio vartojimas yra paplitęs reiškinys.  

Kontrabandinių degalų ir kuro vartojimo paplitimą dažniausiai linkę įžvelgti 20-29 metų žmonės, 
miestelių gyventojai, Tauragės, Marijampolės bei Telšių apskričių gyventojai. 86% Tauragės 
apskrities gyventojų teigia, kad kontrabandinių degalų ir kuro vartojimas yra labai paplitęs. 

Kaip rodo tyrimas, didesnis kontrabandinių prekių paplitimas įžvelgiamas tose apskrityse, kurių 
gyventojai dažniausiai teigė ir patys perkantys šių prekių, t.y. Tauragės, Alytaus, Marijampolės 
apskritys (žr. 2.2.).  

2.2 Kontrabandinių prekių pirkimo dažnumas 
Apklausos dalyvių buvo klausiama, ar jie asmeniškai perka kontrabandinių prekių ir jeigu taip, kaip 
dažnai. Šiemet, kaip ir 2004 m., dažniausiai perkamos kontrabandinės cigaretės - jas bent retkarčiais 
perka apie penktadalį visų apklaustųjų (2004 m. – apie trečdalį), o nuolat arba dažnai 
kontrabandinių cigarečių perka kas antras perkantysis kontrabandinių cigarečių. Kontrabandinius 
alkoholio produktus bei kontrabandinius degalus ir kurą bent retkarčiais perka po 7% apklaustųjų 
(2004 m. atitinkamai beveik penktadalis ir dešimtadalis). Visų kontrabandinių prekių perkančiųjų 
dalis per ketverius metus sumažėjo, bet ypač reikšmingai sumažėjo perkančiųjų kontrabandinių 
cigarečių ir kontrabandinių alkoholio produktų.  

Palyginti su 2004 m., šiemet per pusę sumažėjo nuolat perkančiųjų kontrabandinių cigarečių - nuo 
12 iki 6%. Svarbu ir tai, kad statistiškai reikšmingai sumažėjo atsitiktinių visų nagrinėjamų 
kontrabandinių prekių pirkėjų: kontrabandinių cigarečių - nuo 14 iki 10%, kontrabandinių alkoholio 
produktų - nuo 15 iki 4%, kontrabandinių degalų ir kuro - nuo 8 iki 5%.  

Vos apie 2% apklaustųjų teigė nesidomintys perkamų prekių kilme ir ši situacija per ketverius 
metus iš esmės nepasikeitė.  
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Vertinant abiejų apklausų rezultatus 2008 m. smarkiai sumažėjo perkančiųjų tik legalias prekes ir 
atitinkamai padaugėjo apskritai nevartojančiųjų visų nagrinėjamų prekių. Apskritai nagrinėjamų 
prekių nevartojančių žmonių skaičiaus reikšmingas  padidėjimas yra mažai tikėtinas (to nepatvirtina 
ir kiti degalų, alkoholio ar tabako vartojimo duomenų šaltiniai), todėl šiemet stebimi proporcijų 
skirtumai tarp „perkančiųjų tik legalias“ ir „tokių prekių apskritai nevartojančiųjų“ tikriausiai 
atsirado dėl skirtingo apklausų atlikimo 2004 m. ir 2008 m. Todėl, deja, neįmanoma įvertinti, kaip keitėsi 
gyventojų, perkančiųjų kontrabandines prekes, ir visų šias prekes apskritai vartojančiųjų santykis.  

Dažniau visų analizuojamų kontrabandinių prekių perka vyrai, o cigarečių ir alkoholio produktų – 
taip pat turintys pagrindinį ar vidurinį išsimokslinimą, žemiausias pajamas, mažesnių vietovių 
gyventojai. Tarp gyvenamosios vietos dydžio ir kontrabandinių cigarečių ir alkoholio produktų 
pirkimo dažnumo yra tiesioginė priklausomybė: kuo mažesnė vietovė, tuo didesnė dalis žmonių 
perka šių kontrabandinių prekių.  

O kontrabandinių degalų ir kuro atveju rezultatai yra iš esmės priešingi. Daugiausiai perkančiųjų 
kontrabandinių degalų ir kuro yra tarp žmonių, gaunančių aukščiausias pajamas, turinčių vidurinį, 
aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą, gyvenančių miestuose.  

Pagal amžiaus grupes didelių kontrabandinių prekių vartojimo skirtumų nėra. Kontrabandinių 
cigarečių bei degalų ir kuro dažniau perka 20-49 metų žmonės, o kontrabandinių alkoholio produktų 
– 20-29 bei 40-49 metų žmonės. 

Apklausos duomenys rodo stiprų ryšį tarp gyventojų išsimokslinimo ir legalių prekių pirkimo: kuo 
aukštesnis išsilavinimas, tuo didesnė dalis žmonių perka tik legalias prekes. 
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Priešingai nei 2004 m., šiemet nėra priklausomybės tarp gyventojų pajamų lygio ir visų 
nagrinėjamų prekių pirkimo. Prieš ketverius metus mažėjant pajamoms, daugėjo vartojančiųjų tiek 
kontrabandines cigaretes, tiek alkoholį, tiek degalus ir kurą.  Šiems vartojimo priklausomybės nuo 
pajamų lygio pasikeitimams įtakos galėjo turėti gan didelis pajamų augimas kai kuriuose 
ekonominės veiklos sektoriuose, pvz. statybų ir transporto sektoriuose, pastaraisiais metais. 
Nebeliko priklausomybės ir tarp gyvenamosios vietos dydžio ir legalių produktų pirkimo, o 2004 m. 
didėjant gyvenamosios vietos dydžiui, daugėjo perkančiųjų tik legalias prekes.  

Atskirai verta panagrinėti tyrimo rezultatus regioniniu požiūriu. Labiausiai išsiskiria Tauragės 
apskritis - ten vartojančiųjų visas nagrinėjamas kontrabandines prekes yra bent dvigubai daugiau nei 
kitose Lietuvos apskrityse. Pusė Tauragės apskrities gyventojų perka kontrabandinių cigarečių ir net 
trečdalis tai daro nuolat arba dažnai, o ketvirtadalis gyventojų bent kartais perka kontrabandinių 
alkoholio produktų ir 28% bent kartais kontrabandinių degalų ir kuro. Perkančiųjų kontrabandinių 
cigarečių ir alkoholio produktų taip pat daugiau nei vidutiniškai yra Alytaus apskrityje (17% perka 
nuolat arba dažnai kontrabandinių cigarečių ir 8% - kontrabandinių alkoholio produktų) ir 
Marijampolės apskrityje (27% bent kartais perka kontrabandinių cigarečių ir 11% kartais perka 
kontrabandinių alkoholio produktų). 

2.3 Kontrabandinių prekių nepirkimo priežastys 
Niekada neperkančiųjų kontrabandinių prekių buvo paprašyta nurodyti pagrindines priežastis, kodėl 
jie tokių prekių neperka. Dažniausia kontrabandinių prekių nepirkimo priežastis - nepatikima 
kontrabandinių prekių kokybė. Kitos svarbios priežastys - tai prieštarauja asmeniniams moralės 
principams arba žmonės nežino, kur kontrabandinių prekių įsigyti. 

Palyginti su 2004 m., neperkančiųjų kontrabandinių prekių dėl nepatikimos kokybės reikšmingai 
padidėjo - nuo 31 iki 44%. Taip pat padaugėjo kontrabandinių prekių neperkančiųjų dėl to, kad tai 
prieštarauja jų moralės principams (nuo 11 iki 19%), ir labai sumažėjo neperkančiųjų dėl to, kad 
nežinoma, kur jų įsigyti (nuo 28 iki 12,5%.) 
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Procentai skaičiuojami nuo niekada neperkančių bent vienos kontrabandinės prekės (2008 m. n=287, 2004 m. n=737). 

Didžiausia dalis žmonių, kurie neperka kontrabandinių prekių dėl jų nepatikimos kokybės, yra tarp 
20-39 metų žmonių, turinčiųjų aukštąjį išsilavinimą, gaunančiųjų aukščiausias pajamas bei 
gyvenančiųjų miesteliuose ir kaimuose. Įdomu, kad Tauragės ir Marijampolės apskrityse, kur 
kontrabandinės prekės yra labiausiai paplitusios ir perkamos, didžioji dauguma neperkančiųjų 
kontrabandinių prekių – atitinkamai 81% ir 72% - jų neperka dėl to, kad nepasitiki kokybe. Tai 
byloja, kad kokybe nepasitikima daugiau iš patirties, o ne dėl vyraujančios nuomonės, kad 
kontrabandinės prekės yra nekokybiškos. Beje, šios apskritys yra vienintelės, kur iš viso nėra 
nežinančiųjų, kur įsigyti kontrabandinių prekių.  

Šiemet, priešingai nei 2004 m., nėra priklausomybės tarp gyventojų pajamų lygio ir kontrabandinių 
prekių nepirkimo dėl nepatikimos kokybės, o prieš ketverius metus didėjant pajamoms, daugėjo 
žmonių, neperkančių kontrabandinių prekių dėl šios priežasties. 

Moralės principus kaip pagrindinę kontrabandinių prekių nepirkimo priežastį daugiausiai nurodo 
vyriausi respondentai (60-74 metų), turintys aukštesnįjį išsilavinimą, gaunantys aukštesnes pajamas, 
miestų gyventojai bei Panevėžio ir Alytaus apskričių gyventojai. Įdomu tai, kad pusė Alytaus 
apskrities gyventojų, t.y. devynis kartus daugiau nei vidutiniškai, neperka kontrabandinių prekių dėl 
to, kad nenori turėti nemalonumų su teisėsauga.    
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Daugiausiai tų, kurie nežino, kur įsigyti kontrabandinių prekių, yra tarp vyriausių respondentų, 
turinčių pradinį arba pagrindinį išsilavinimą, gaunančių mažiausias pajamas (dvigubai daugiau nei 
kitose pajamų grupėse), Utenos ir Šiaulių apskrityse (virš 20%).  

2.4 Kontrabandinių prekių įsigijimo vieta 
Pusės Lietuvos gyventojų manymu, dažniausiai kontrabandinių prekių įsigyjama turgavietėse. 
Trečdalis apklaustųjų teigė, kad kontrabandinės prekės dažniausiai perkamos iš pažįstamų. 

Itin retai kontrabandinės prekės perkamos kioskuose ir parduotuvėse.  
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Sprendžiant pagal apklausos duomenis, mažesnėse gyvenvietėse kontrabandinių prekių įsigyjama iš 
privačių asmenų dvigubai dažniau nei didžiuosiuose miestuose, o miestų gyventojai dažniau jų 
įsigyja turguose. Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apskrityse yra didžiausia dalis manančiųjų, kad 
turgavietės yra pagrindinė kontrabandinių prekių pirkimo vieta. Kad kontrabandinių prekių 
dažniausiai įsigyjama turgavietėse, taip pat dažniau teigia 30-39 metų žmonės bei gaunantys 600-
800 Lt pajamų.  

Draugus ir pažįstamus kaip pagrindinį kontrabandinių prekių įsigijimo šaltinį dažniau nei 
vidutiniškai nurodo Telšių ir Alytaus apskričių gyventojai (68 ir 58% apklaustųjų atitinkamai), taip 
pat 20-29 metų žmonės ir gaunantys žemiausias pajamas.  
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3. Kontrabandos ir kontrabandinių prekių 
vartojimo pokyčiai 

3.1 Pokyčiai per pastaruosius trejus metus 
Didžiausios dalies apklausos dalyvių nuomone, per pastaruosius trejus metus išaugo cigarečių 
kontrabandos ir kontrabandinių cigarečių vartojimo mastai, o alkoholio produktų bei degalų ir kuro 
kontrabandos bei vartojimo mastai nesikeitė.  

Palyginti su 2004 m., matyti, kad statistiškai reikšmingai mažesnė dalis respondentų mano, jog per 
pastaruosius trejus metus didėjo cigarečių ir alkoholio produktų kontrabanda; taipogi kur kas 
mažiau gyventojų teigia, jog padidėjo visų išvardintų kontrabandinių prekių vartojimo mastai. 
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Galima pastebėti, kad gyventojų nuomonė apie kontrabandos ir kontrabandos vartojimo mastų 
pokyčius skiriasi nuo jų atsakymų apie asmeninį vartojimą, kurie rodo, kad visų nagrinėjamų 
kontrabandinių prekių vartojimas sumažėjo nuo 2004 m. Tokį skirtumą galima aiškinti tuo, kad 
bendrai kontrabandos mastus vertino visi respondentai, o skaičiai apie asmeninį vartojimą atspindi 
tik perkančiųjų kontrabandines prekes atsakymus. 

Nagrinėjant tyrimo rezultatus pagal pjūvius, matyti, kad visų nagrinėjamų kontrabandinių prekių 
kontrabandos ir jos vartojimo augimą per pastaruosius trejus metus įžvelgė 15-29 metų žmonės bei 
vidutinio dydžio miestų ir miestelių gyventojai. Cigarečių kontrabandos didėjimo tendencijas taip 
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pat dažniau nei vidutiniškai nurodė pradinį išsilavinimą turintys žmonės, o kontrabandinių cigarečių 
vartojimo augimą – pradinį išsilavinimą turintys žmonės ir gaunantys žemiausias pajamas. 
Alkoholio produktų kontrabandos ir vartojimo didėjimą dažniau įžvelgė žmonės, gaunantys 400-
600 Lt pajamų bei turintys pradinį arba vidurinį išsilavinimą. Degalų ir kuro kontrabandos augimo 
tendencijas dažniau nurodė pradinį išsilavinimą turintys žmonės, o kontrabandinių degalų ir kuro 
vartojimo - pradinį išsilavinimą turintys žmonės ir aukščiausias pajamas gaunantys gyventojai. 

Priešingą nuomonę, t.y. kad visų nagrinėjamų kontrabandinių prekių kontrabandos ir vartojimo 
mastai per pastaruosius trejus metus mažėjo, išsakė daugiausia vyrai, 40-59 metų amžiaus žmonės, 
turintys aukštesnįjį išsilavinimą, gaunantys mažiausias pajamas, kaimų gyventojai.   

Tarp aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių buvo daugiausia manančiųjų, kad kontrabandos ir 
vartojimo mastai per pastaruosius trejus metus nesikeitė.  

Kaip ir kontrabandinių prekių pirkimo atveju, matomi dideli skirtumai regioniniu požiūriu. 
Kontrabandos ir jos vartojimo augimo tendencijos per pastaruosius trejus metus labiausiai 
įžvelgiamos ten, kur daugiausiai paplitęs kontrabandinių prekių vartojimas: Tauragės apskrityje yra 
dvigubai ir daugiau kartų didesnė nei kitur dalis manančiųjų, kad visų kontrabandinių prekių 
kontrabandos (virš 70% respondentų) ir jos vartojimo mastai (virš 80%) per pastaruosius trejus 
metus didėjo. O štai Utenos apskritis išsiskiria priešinga nuomone. Ten yra didžiausia dalis 
teigiančiųjų, kad visų prekių kontrabandos (virš trečdalio respondentų) ir jos vartojimo (apie 
penktadalį respondentų) mastai mažėjo. Taip pat dažniau nei vidutiniškai šiai nuomonei pritaria 
Vilniaus apskrities gyventojai. 

Verta paminėti ir kitus regionus. Cigarečių ir alkoholio kontrabandos ir vartojimo mastų didėjimą 
dažniau nei vidutiniškai nurodo Telšių apskrities gyventojai, o šių kontrabandinių prekių vartojimo 
didėjimą - taip pat Alytaus ir Šiaulių apskričių gyventojai. Klaipėdos apskrityje dažniau nei 
vidutiniškai manoma, kad didėjo kontrabandinių cigarečių vartojimas bei degalų ir kuro 
kontrabanda ir vartojimas.  

3.2 Prognozuojami pokyčiai per artimiausius trejus metus 
Kalbant apie artimiausius trejus metus, dažniausiai linkstama manyti, kad toliau didės cigarečių 
kontrabandos ir jos vartojimo mastai. Gyventojai taip pat prognozuoja degalų ir kuro kontrabandos 
ir vartojimo augimą. O alkoholio atveju, kaip ir prieš ketverius metus, nuomonės išsiskyrė – 
prognozuojančiųjų augimą ir manančiųjų, kad mastai nesikeis, dalis yra tokia pati (28%).  

Palyginti su 2004 m., didesnė dalis respondentų mano, kad per artimiausius trejus metus cigarečių 
kontrabandos ir vartojimo mastai nesikeis. Padaugėjo ir prognozuojančiųjų didesnius degalų ir kuro 
kontrabandos ir vartojimo mastus.  
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Visų nagrinėjamų kontrabandinių prekių kontrabandos ir vartojimo mastų didėjimą per ateinančius 
trejus metus dažniausiai prognozuoja 20-39 metų amžiaus žmonės, turintys vidurinįjį išsilavinimą 
bei gyvenantys miesteliuose. Nors žemiausias ir aukščiausias pajamas gaunantys žmonės 
dažniausiai prognozuoja visų nagrinėjamų prekių kontrabandos ir vartojimo augimą, reikia 
paminėti, kad šiose pajamų grupėse yra kone dvigubai didesnė dalis prognozuojančiųjų mažėjimą 
nei vidutinių pajamų respondentų grupėse. 

Didžiausia dalis manančiųjų, kad kontrabandos ir jos vartojimo mastai mažės, yra tarp jauniausių 
respondentų (išskyrus degalų prognozes) ir aukštesnįjį išsimokslinimą turinčių žmonių, o alkoholio 
atveju taip pat pagrindinį išsilavinimą turinčių gyventojų.  

Regioniniu požiūriu vėl reikia išskirti Tauragės ir Utenos apskritis. Kaip ir vertinant pastarųjų trejų 
metų pokyčius, visų nagrinėjamų prekių kontrabandos ir vartojimo augimo prognozes išsakiusiųjų 
dalis Tauragės apskrityje yra dvigubai ir daugiau didesnė nei vidutiniškai, o Utenos apskrityje ir vėl 
yra daugiausiai prognozuojančių mažėjimą (nors reikia pasakyti, kad, priešingai nei vertinant 
pastarųjų trejų metų pokyčius, visgi didesnė dalis Utenos apskrities gyventojų mano, kad 
kontrabandos ir jos vartojimo mastai didės).  

3.3 Lietuvos narystės ES poveikis kontrabandai 
Respondentų buvo klausiama, ar, jų nuomone, nuo 2004 m. gegužės 1d. Lietuvai prisijungus prie 
Europos sąjungos, Lietuvos ir Kaliningrado srities bei Lietuvos ir Baltarusijos sienų pralaidumas 
kontrabandai padidėjo, nepasikeitė ar sumažėjo. 
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Didžiausia Lietuvos gyventojų dalis mano, kad pralaidumas kontrabandai, Lietuvai prisijungus prie 
ES, nepasikeitė (41%), tačiau teigiančiųjų, kad pralaidumas padidėjo visgi yra daugiau negu 
manančių, kad jis sumažėjo (atitinkamai 26% ir 11%). 
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Kad kontrabandos pralaidumas padidėjo, dažniau mano 15-29 metų respondentai, gyvenantys 
vidutinio dydžio miestuose bei Tauragės apskrityje. Beje, taip manančiųjų dalis Tauragės apskrityje 
yra tris kartus didesnė (78%) nei vidutiniškai. Reikia paminėti ir tai, kad augant pajamų lygiui, 
daugėja manančiųjų, kad pralaidumas padidėjo. Sienos pralaidumo sumažėjimą daugiausia įžvelgia 
vyrai, 30-49 metų respondentai, turintys aukštesnįjį išsimokslinimą, Alytaus, Vilniaus ir Utenos 
apskričių gyventojai. Kad pralaidumas nepasikeitė, dažniau galvoja gyvenantys miesteliuose bei 
Klaipėdos ir Marijampolės apskrityse. 

4. Kovos su kontrabanda priemonių vertinimas 
Efektyviausiomis kovos su kontrabanda priemonėmis, kaip ir 2004 m., tebelaikomi mokesčių 
mažinimas ir korupcijos mažinimas. Už jas pasisako atitinkamai 72% ir 75% apklaustųjų. Sienos 
kontrolės stiprinimas nurodomas kaip trečia pagrindinė priemonė (62% respondentų). Kitos 
institucinės priemonės - teisėsaugos pareigūnų skaičiaus, įgaliojimų ir algų didinimas – dažniausiai  
vertinamos kaip neefektyvios kovojant su kontrabanda. Pakankamai svarbūs žmonėms atrodo 
švietimas ir bausmių kontrabandininkams griežtinimas.  

Palyginti su 2004 m., sumažėjo respondentų, vertinančių mokesčių ir verslo reguliavimų mažinimą 
kaip labai efektyvias kovos su kontrabanda priemones, ir padaugėjo manančiųjų, kad teisėsaugos 
pareigūnų skaičiaus, įgaliojimų ir algų didinimas yra efektyvios priemonės. 
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Kuo didesnės pajamos, tuo didesnė dalis respondentų pasisako už mokesčių ir korupcijos mažinimą. 
Šioms priemonėms dažniau nei vidutiniškai pritaria ir Telšių bei Klaipėdos apskričių gyventojai. 
Beje, Telšių apskrities gyventojai išsiskiria tuo, kad visas priemones vertina kaip efektyvias 
kovojant su kontrabanda. 

Sienos kontrolės stiprinimas dažniausiai atrodo svarbus jauniausiems respondentams bei Telšių ir 
Utenos apskričių gyventojams.  

Švietimo svarbą dažniau suvokia 30-39 metų žmonės, turintys aukštąjį išsilavinimą ir aukščiausias 
pajamas, miestų gyventojai, Telšių ir Šiaulių apskričių gyventojai. 

Kuo aukštesnis išsimokslinimas, tuo mažesnė dalis manančiųjų, kad su kontrabanda reikia kovoti 
griežtinant bausmes kontrabandininkams. Šią priemonę dažniau išskiria jauniausi žmonės, kaimų 
gyventojai, Telšių ir Utenos apskričių gyventojai. 
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Pareigūnų skaičiaus, algų ir įgaliojimų didinimui pritaria daugiausiai vidutinio dydžio miestų 
gyventojai. Už algų didinimą dažniau pasisako ir žmonės, turintys aukštesnįjį išsilavinimą, 
gaunantys 600-800 Lt pajamų, Alytaus, Utenos ir Telšių apskričių gyventojai. Pareigūnų įgaliojimų 
didinimas atrodo svarbus jauniausiems žmonėms, gaunantiems 600-800 Lt pajamų, Telšių ir Utenos 
apskričių gyventojams. Pareigūnų skaičiaus didinimui labiausiai pritaria jauniausi respondentai ir 
Telšių apskrities gyventojai. 
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Tyrimo išvados 
Dviejų nagrinėjamų sociologinių apklausų rezultatai leidžia įvertinti, kaip per ketverius metus 
pasikeitė Lietuvos gyventojų požiūris į kontrabandą ir kontrabandinių prekių vartojimą bei kaip 
pasikeitė kontrabandinių prekių vartojimo paplitimas Lietuvoje. Pirmoji apklausa buvo atlikta 2004 
m. gegužės mėn., praėjus keliems mėnesiams nuo to, kai 2004 m. sausio 1 d. cigarečių akcizo 
specifinis elementas buvo padidintas nuo 42,6 Lt iki 47,5 Lt. Alkoholiniams gėrimams taikomi 
akcizų tarifai tarp dviejų gyventojų apklausų išliko stabilus, ir tik nuo 2008 sausio 1d. po ilgos 
pertraukos jie buvo padidinti. Nuo 2002 m. spalio 1 d. iki 2004 m. sausio 1 d. specifinis cigarečių 
akcizo elementas iš viso padidėjo 17,3 Lt. Antroji apklausa buvo atlikta 2008 m. gegužės mėn. Nuo 
2007 m. kovo 1 d. specifinis cigarečių akcizas buvo padidintas nuo 47,5 Lt iki 66 Lt, o nuo 2008 m. 
sausio mėn. buvo pakelti alkoholio ir degalų akcizai.  

Daugumai Lietuvos žmonių kontrabanda tebėra svarbi šalies problema, tačiau šios problemos 
aktualumas mažėja. Nuo 2004 m. per pusę sumažėjo manančiųjų, kad kontrabanda yra svarbiausia 
Lietuvos problema, ir padaugėjo teigiančiųjų, kad tai nereikšminga problema arba iš viso ne 
problema. Tokius nuomonių pokyčius greičiausiai lėmė pasikeitusios šalies aktualijos. Pastaruoju 
metu svarbiausiomis problemomis žmonėms tapo sparčiai kylančios prekių ir paslaugų kainos, 
nekilnojamojo turto rinkos sąstingis, migracija.  

Lietuvos gyventojų nuomone, augančios kainos ir aukštų akcizų tarifų nulemti kainų skirtumai tarp 
kaimyninių šalių yra pagrindinės kontrabandos plitimo priežastys. Kitos svarbios priežastys yra 
institucinės – korupcija, per švelnios bausmės kontrabandininkams, teisėsaugos struktūrų 
nepajėgumas kovoti su kontrabanda.   

Tyrimo rezultatai rodo, kad kontrabandos vertinimas Lietuvos visuomenėje keičiasi į geresnę pusę - 
žmonės kritiškiau vertina kontrabandą ir kontrabandinių prekių vartojimą. Priešingai nei prieš 
ketverius metus, šiemet nepateisinančiųjų tiek kontrabandos, tiek kontrabandinių prekių vartojimo 
yra daugiau nei pateisinančiųjų. Vis dėlto pakantumas šiems reiškiniams tebėra didelis: keturi iš 
dešimties žmonių visiškai pateisina arba yra linkę pateisinti kontrabandą ir beveik pusė visuomenės 
pateisina kontrabandinių prekių vartojimą.  

Matome, kad kontrabandinių prekių vartojimą žmonės pateisina daugiau nei kontrabandą apskritai. 
Miesteliuose ir kaimuose – t.y. mažesnėse vietovėse, kur žmonės dažniau perka kontrabandinių 
prekių – visiškai pateisinančiųjų kontrabandinių prekių vartojimą yra dvigubai daugiau negu 
didmiesčiuose. Galima bendrai pastebėti, kad pakantumo lygis yra didesnis tose gyventojų grupėse, 
kurios dažniau pačios perka kontrabandinių prekių. 

Trečdalis apklaustųjų teigė, kad kontrabanda yra daugelio žmonių pragyvenimo šaltinis, o 
penktadalis mano, kad pigios kontrabandinės prekės leidžia žmonėms taupyti. Tyrimas rodo, kad 
mažėjant pajamoms ir gyvenamosios vietos dydžiui, daugėjo manančiųjų, kad kontrabanda yra 
daugelio žmonių pragyvenimo šaltinis. Per ketverius metus reikšmingai padidėjo manančiųjų, kad 
kontrabandinės prekės leidžia žmonėms taupyti, ir tai gali būti susiję su sparčiai kylančiomis 
kainomis Lietuvoje. Toks požiūris į kontrabandą paaiškina, kodėl žmonės palankiau vertina 
kontrabandos vartojimą nei pačią kontrabandą ir kodėl pakantumas kontrabandos vartojimui yra 
didesnis mažesnėse vietovėse. Kalbant apie kontrabandos suvokimą svarbu ir tai, kad dabar 
kontrabanda rečiau vertinama kaip kliūtis laisvai konkurencijai ir teisėtam verslui arba kaip 
valdininkų pasipelnymo šaltinis. 
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Žmonių požiūrį į kontrabandą atspindi ir jų nuomonė apie kontrabandininkus. Kaip ir prieš 
ketverius metus, kontrabandininkai dažniausiai apibūdinami kaip žmonės, gaunantys mažas 
pajamas ir neturintys kitų pragyvenimo šaltinių. O nuo 2004 m. sumažėjo manančiųjų, kad 
kontrabanda dažniausiai užsiima nusikalstamos grupuotės. Šį nuomonės pasikeitimą iliustruoja ir 
tai, kad šiemet nebeliko 2004 m. sąsajos, kuomet priskiriančiųjų kontrabandos veiklą 
nusikalstamoms grupuotėms daugėjo didėjant išsilavinimo lygiui ir gyvenamosios vietos dydžiui. 
Greičiausiai tokiems nuomonių pokyčiams įtakos turėjo kitų aktualijų kontekste sumažėjęs 
žiniasklaidos dėmesys kontrabandai.  

Tyrimo rezultatai rodo, kad poreikis - ir galimybės - pirkti kontrabandinių prekių yra, ir žmonės vis 
dar dažnai naudojasi šia galimybe.  

Iš tyrime nagrinėjamų prekių, Lietuvoje dažniausiai perkamos kontrabandinės cigaretės. Per 
ketverius metus reikšmingai sumažėjo kontrabandinių cigarečių ir ypač kontrabandinių alkoholio 
produktų vartojimas. Tai rodo tiek žmonių nuomonė apie kontrabandinių prekių paplitimą, tiek 
apklausų dalyvių atsakymai apie tai, kaip dažnai jie patys perka kontrabandinių prekių, tiek 
nuomonė apie kontrabandos ir kontrabandinių prekių vartojimo pokyčius per pastaruosius trejus 
metus. Palyginti su 2004 m., šiemet per pusę sumažėjo nuolat perkančiųjų kontrabandinių cigarečių 
bei atsitiktinių visų nagrinėjamų kontrabandinių prekių pirkėjų.  

Pagal socialines-demografines charakteristikas, dažniau kontrabandinių cigarečių ir alkoholio 
produktų perka vyrai, pagrindinį ar vidurinį išsimokslinimą turintys žmonės, gaunantys žemiausias 
pajamas, gyvenantys mažesnėse vietovėse. Tarp gyvenamosios vietos dydžio ir kontrabandinių 
cigarečių ir alkoholio produktų pirkimo dažnumo stebima tendencija: kuo mažesnė vietovė, tuo 
didesnė dalis žmonių perka šių kontrabandinių prekių. O kontrabandinių degalų ir kuro atveju 
rezultatai yra priešingi. Daugiausiai perkančiųjų kontrabandinių degalų ir kuro yra tarp gaunančiųjų 
aukščiausias pajamas, gyvenančiųjų miestuose, turinčiųjų vidurinį iki aukščiausiojo išsilavinimo. 
Didelių kontrabandinių prekių vartojimo skirtumų pagal gyventojų amžiaus grupes nėra. Visų 
kontrabandinių prekių dažniau perka 20-49 metų amžiaus žmonės, išskyrus alkoholio atveju 30-39 
metų amžiaus žmones. 

Per ketverius metus įvyko tam tikri kontrabandinių prekių vartojimo pokyčiai pagal socialines-
demografines gyventojų charakteristikas. Prieš ketverius metus mažėjant pajamoms, daugėjo 
vartojančiųjų tiek kontrabandines cigaretes, tiek alkoholį, tiek degalus ir kurą, o perkančiųjų tik 
legalias prekes daugėjo didėjant gyvenamosios vietos dydžiui. Šiemet šių sąsajų nebeliko. Galima 
paminėti, kad nebeliko ir priklausomybės tarp pajamų lygio ir pakantumo kontrabandai ir jos 
vartojimui, o 2004 m. didėjant pajamoms, mažėjo visiškai pateisinančiųjų šiuos du reiškinius. 
Kontrabandinių prekių vartojimo ir pakantumo kontrabandai priklausomybės nuo pajamų lygio 
pasikeitimus galima būtų aiškinti pajamų augimu kai kuriuose ekonominės veiklos sektoriuose, pvz. 
statybos ir transporto sektoriuose. 

Atskirai verta paminėti regioninius kontrabandinių prekių vartojimo paplitimo skirtumus. Kaip ir 
prieš ketverius metus, kontrabandinės prekės daugiausiai perkamos Tauragės apskrityje, kur 
vartojančiųjų visas nagrinėjamas kontrabandines prekes yra bent dvigubai daugiau nei kitose 
Lietuvos apskrityse. Perkančiųjų kontrabandinių cigarečių ir alkoholio produktų taip pat daugiau nei 
vidutiniškai yra Alytaus ir Marijampolės apskrityse. Šie „regioniniai“ tyrimo rezultatai apie 
asmeninį kontrabandinių prekių pirkimą sutampa ir su „regionine“ gyventojų nuomone apie 
kontrabandinių prekių paplitimą - būtent aukščiau minėtų apskričių gyventojai įžvelgia didžiausią 
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kontrabandinių prekių paplitimą. Tauragės apskrities gyventojai taip pat deklaruoja didžiausią 
visoje šalyje pakantumą tiek kontrabandai, tiek kontrabandinių prekių vartojimui.  

Kontrabandinių prekių vartojimo paplitimas pagal apskritis buvo panašus ir prieš ketverius metus. 
Labiausiai situacija pasikeitė Telšių apskrityje, kur perkančių kontrabandinių prekių, ypač cigarečių 
ir alkoholio produktų, gyventojų dalis smarkiai sumažėjo.  

Didelis kontrabandinių prekių vartojimo paplitimas Tauragės ir Marijampolės apskrityse tiesiogiai 
susijęs su šių apskričių teritorijose esančia Lietuvos Respublikos valstybine siena su Rusijos 
Federacijos Kaliningrado sritimi, iš kur daugiausiai plaukia pigios kontrabandinės prekės. Lietuvai 
įstojus į Europos Sąjungą, Rusijos Federacija nuėmė reguliarias sienos apsaugos pajėgas, kas 
padidino galimybes nevaržomai vežti kontrabandines prekes iki pat Lietuvos sienos.  

Kontrabandos paplitimo pagal apskritis kontekste galima paminėti nedarbo rodiklius ir įmonių 
statistiką. Kaip rodo 2004-2006 metų duomenys,  Tauragės ir Alytaus apskritys pasižymėjo 
aukščiausiu registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykiu, o visos trys pagal 
kontrabandos paplitimą lyderiaujančios apskritys – Tauragės, Marijampolės ir Alytaus – taip pat 
pasižymi vienu mažiausių per metus registruojamų naujų įmonių skaičiumi. Viena vertus, šie 
veiksniai galėjo turėti įtakos kontrabandos augimui. Kita vertus, didelis kontrabandos paplitimas ir 
žmonių dalyvavimas joje gali stabdyti naujų įmonių steigimą ir nedarbo mažėjimą. 

Besikeičiančias visuomenės nuostatas dėl kontrabandos atspindi ir tai, kad žmonės daugiau nei prieš 
ketverius metus suvokia ir laiko reikšmingą kontrabandinių prekių kokybės problemą. Nepatikima 
kontrabandinių prekių kokybė yra dažniausia kontrabandinių prekių nepirkimo priežastis, ir dalis 
žmonių, neperkančių šių prekių dėl jų nepatikimos kokybės, reikšmingai padidėjo. Taipogi 
padaugėjo smerkiančiųjų kontrabandą dėl kontrabandinių prekių prastos kokybės keliamos grėsmės 
žmonių sveikatai. Įdomu tai, kad Tauragės ir Marijampolės apskrityse - apskrityse, kur 
kontrabandinių prekių vartojimas yra labiausiai paplitęs - daugiausiai yra visai neperkančiųjų 
kontrabandinių produktų (kone dvigubai daugiau nei kitur) būtent dėl to, kad žmonės nepasitiki šių 
prekių kokybe. Reikia paminėti dar ir tai, kad šiemet, priešingai nei prieš ketverius metus, nebeliko 
tendencijos, kuomet didėjant pajamoms, daugėjo neperkančiųjų kontrabandinių prekių dėl jų 
nepatikimos kokybės. 

Kitas svarbus visuomenės nuomonės pasikeitimas yra tai, kad beveik padvigubėjo dalis gyventojų, 
neperkančių kontrabandinių produktų dėl to, kad tai prieštarauja jų moralės principams (antra pagal 
svarbą kontrabandos nevartojimo priežastis). Kita vertus, perpus sumažėjo neperkančiųjų 
kontrabandinių prekių dėl to, kad nežino, kur jų įsigyti, o jau minėtos Tauragės ir Marijampolės 
apskritys yra vienintelės, kur iš viso nėra nežinančiųjų, kur įsigyti kontrabandinių prekių. 

Dažniausiai kontrabandinės prekės perkamos turgavietėse ir iš pažįstamų, draugų, kaimynų. 
Didmiesčiuose ir vidutinio dydžio miestuose pagrindinė kontrabandinių prekių įsigijimo vieta yra 
turgūs, o miesteliuose ir kaimuose dažniausiai jų perkama iš pažįstamų. Itin retai kontrabandinių 
prekių įsigyjama kioskuose ir parduotuvėse.  

Lietuvos gyventojų nuomone, per pastaruosius trejus metus išaugo cigarečių kontrabandos ir 
kontrabandinių cigarečių vartojimo mastai, o alkoholio produktų bei degalų ir kuro kontrabandos 
bei vartojimo mastai nesikeitė. Gyventojų nuomonė apie kontrabandos ir kontrabandos vartojimo 
mastų pokyčius skiriasi nuo jų atsakymų apie asmeninį vartojimą, kurie rodo, kad visų nagrinėjamų 
kontrabandinių prekių vartojimas nuo 2004 m. sumažėjo. Tokį skirtumą galima aiškinti tuo, kad 
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bendrai kontrabandos mastus vertino visi respondentai, o skaičiai apie asmeninį vartojimą atspindi 
tik perkančiųjų kontrabandines prekes atsakymus.  

Nuomonei dėl didelio kontrabandinių cigarečių paplitimo ir cigarečių kontrabandos bei jos 
vartojimo mastų augimo įtakos turi cigarečių akcizų didinimas ir dėl to sparčiai kylančios cigarečių 
kainos ir didėjantys kainų skirtumai su kaimyninėmis šalimis. Nuo 2002 m. spalio mėn. iki 2008 m. 
kovo mėn. specifinis cigarečių akcizo elementas buvo didinamas 4 kartus, nuo 30,2 Lt iki 79 Lt. 
Akcizų tarifai taikomi etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams buvo suderinti su ES 
reikalavimais dar iki įstojimo į ES 2004 metų gegužės 1 d., o paskutinį kartą padidėjo nuo 2008 
metų sausio 1 d.  

Dažniausiai prognozuojama, kad per ateinančius trejus metus toliau didės cigarečių bei degalų ir 
kuro kontrabandos ir vartojimo mastai. Tikėtina, jog prognozėms dėl cigarečių kontrabandos ir jos 
vartojimo augimo įtakos turi tolesnis akcizų didinimas. Paskutinį kartą specifinis cigarečių akcizo 
elementas buvo padidintas 2008 m. kovo 1 d. nuo 66 Lt iki 79 Lt. Šiuo metu Lietuvoje taikomi 
cigarečių akcizai sudaro 60% lygio, kurį Lietuva yra įsipareigojusi pasiekti iki 2009 m. pabaigos, 
tad Lietuvos gyventojų per artimiausius pusantrų metų dar laukia pakankamai didelis cigarečių 
kainų augimas.  Prognozes dėl degalų kontrabandos augimo greičiausiai lemia augančios degalų ir 
kuro kainos pasaulio ir Lietuvos rinkose. Alkoholio atveju, kaip ir prieš ketverius metus, nuomonės 
išsiskyrė – prognozuojančiųjų augimą ir manančiųjų, kad alkoholio kontrabandos ir jos vartojimo 
mastai nesikeis, dalys yra vienodos.  

Regioniniu požiūriu tiek didėjimo tendencijos per pastaruosius trejus metus, tiek augimo prognozės 
artimiausiems trejiems metams labiausiai įžvelgiamos ten, kur daugiausiai paplitęs kontrabandinių 
prekių vartojimas, t.y. Tauragės apskrityje. Ten visų nagrinėjamų prekių kontrabandos ir vartojimo 
augimą įžvelgė ir prognozuoja dvigubai didesnė gyventojų dalis nei kitur. Priešinga nuomone – 
nuomone dėl mažėjimo tendencijų - abiem atvejais labiausiai pasižymi Utenos apskritis.  

Didžiausia Lietuvos gyventojų dalis mano, kad pralaidumas kontrabandai, Lietuvai prisijungus prie 
ES, nepasikeitė, tačiau teigiančiųjų, kad pralaidumas padidėjo, visgi yra daugiau negu manančiųjų, 
kad jis sumažėjo. 

Kaip ir prieš ketverius metus, mokesčių ir korupcijos mažinimas laikomas efektyviausiomis kovos 
su kontrabanda priemonėmis. Ši žmonių nuomonė nuosekliai išplaukia iš jų požiūrio į kontrabandos 
paplitimo priežastis, kurių svarbiausios, kaip minėta, yra augančios kainos, didelių akcizų nulemti 
kainų skirtumai su kaimyninėmis šalimis ir korupcija. Institucinės kovos su kontrabanda priemonės, 
tokios kaip teisėsaugos pareigūnų skaičiaus, įgaliojimų ir algų didinimas, dažniausiai vertinamos 
kaip neefektyvios.   

Kovos su kontrabanda priemonių, kaip ir kontrabandos plitimo priežasčių, vertinimas yra susijęs su 
klausimu apie tai, kam tenka atsakomybė už kontrabandos plitimą. Lietuvos žmonės atsakomybę už 
kontrabandos plitimą daugiausiai priskiria valstybės vadovams ir politikams, t.y. tiems žmonėms, 
nuo kurių daugiausiai priklauso kovos su kontrabanda priemonių įgyvendinimas. Galima pastebėti, 
kad reikšmingai sumažėjo už kontrabandos plitimą kaltinančiųjų teisėsaugos institucijų vadovus. 
Beje, atitinkamai sumažėjo manančiųjų, kad teisėsaugos struktūrų nepajėgumas kovoti su 
kontrabanda yra svarbi kontrabandos plitimo priežastis.  

Pagrindinis informacijos apie kontrabandą Lietuvoje šaltinis tebėra žiniasklaida, tačiau šis 
žiniasklaidos vaidmuo, tyrimo duomenimis, mažėja. Tai gali būti susiję su sumažėjusiu 
kontrabandos problemos aktualumu ir atitinkamai mažesniu žiniasklaidos dėmesiu kontrabandai. 
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Šiemet daugiau žmonių apie kontrabandą sužino iš draugų, pažįstamų ir kaimynų patirties, nors 
dabar rečiau kontrabandinių prekių įsigyjama iš draugų ar pažįstamų nei prieš ketverius metus. 
Tyrimas rodo, kad iš asmeninės patirties apie kontrabandą žino daugiau nei penktadalis apklaustųjų. 
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Priedas A. Apklausos anketa 

 
 

POŽIŪRIS Į AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ KONTRABANDĄ 

 
PERSKAITYKITE: Dabar norėčiau Jums užduoti keletą klausimų apie akcizais apmokestinamų 
prekių kontrabandą, jų vartojimą ir prieš kontrabandą taikomų priemonių efektyvumą. Visi 
klausimai yra tik apie cigaretes, alkoholio produktus, degalus ir kurą. Klausimai neapima tokių 
kontrabandinių prekių kaip ginklai, narkotikai ir pan. Čia kontrabanda suprantama kaip 
prekių gabenimas per valstybės sieną, nepateikiant jų muitinės kontrolei ir išvengiant 
apmokestinimo. Kalbant apie kontrabandinių prekių vartojimą, omenyje turima į šalį įvežtų 
kontrabandinių prekių vartojimą. 
 
1. Jūsų nuomone, ar cigarečių, alkoholio produktų, degalų ir kuro kontrabanda Lietuvoje 

yra … ? PERSKAITYKITE. GALIMAS VIENAS ATSAKYMAS. 
1. Svarbiausia Lietuvos problema 

2. Svarbi problema, bet yra svarbesnių už ją 

3. Nereikšminga problema 

4. Tai nėra problema 

5. Tai ne problema, o nauda – galimybė užsidirbti ar taupyti 

6. Nežino/ neatsakė 

 
2. Kaip Jūs manote, kokios priežastys lemia kontrabandos paplitimą Lietuvoje? Nurodykite 

pagrindinę ir antrą pagal svarbą priežastį. KIEKVIENAME STULPELYJE PAŽYMĖKITE PO VIENĄ 
ATSAKYMĄ. PARODYKITE KORTELĘ NR. 2.

 

 
2.1. 

Pagrindinė 
priežastis 

2.2. 
Antra pagal 

svarbą 
1. Pernelyg sudėtinga ir brangu užsiimti verslu teisėtai 1 1 
2. Bausmės kontrabandininkams yra per švelnios 2 2 
3. Dideli kainų skirtumai palyginti su kaimyninėmis šalimis, 

kuriuos lemia dideli mokesčiai (akcizai) 3 3 

4. Teisėsaugos struktūros yra nepajėgios kovoti su kontrabanda 4 4 
5. Kultūrinis palikimas/ tradicijos 5 5 
6. Korupcija valdžioje 6 6 
7. Augančios produktų kainos ir mažėjančios gyventojų 
galimybės įpirkti teisėtai 7 7 

8. Kita (PARAŠYKITE):________________________ 8 8 
9. Nežino/ neatsakė 9 9 



                                                                 Lietuvos laisvosios rinkos institutas  | 2008-03 

 36 

 
3. Įvertinkite šių kontrabandinių prekių vartojimo paplitimą Lietuvoje. KIEKVIENOJE 

EILUTĖJE PAŽYMĖKITE PO VIENĄ ATSAKYMĄ. PARODYKITE KORTELĘ NR. 3.
 

 Labai 
paplitęs 

Vidutiniškai 
paplitęs 

Mažai 
paplitęs 

Visai 
nepaplitęs 

Nežino/ 
neatsakė 

1. Cigarečių 1 2 3 4 5 
2. Alkoholio produktų 1 2 3 4 5 
3. Degalų ir kuro 1 2 3 4 5 
 
Gal dar norėtumėte išsakyti savo nuomonę apie kitų, čia nepaminėtų, kontrabandinių prekių 
vartojimo paplitimą? JEIGU TAIP: Kokios tai prekės ir kokia Jūsų nuomonė apie jų paplitimą. 
 

 Labai 
paplitęs 

Vidutiniškai 
paplitęs 

Mažai 
paplitęs 

Visai 
nepaplitęs 

Nežino/ 
neatsakė 

Kitų prekių (PARAŠYKITE): 
__________________________ 1 2 3 4 5 

 
4. Jūsų nuomone, per pastaruosius trejus metus šių prekių kontrabandos ir jų vartojimo 

mastai Lietuvoje didėjo, nesikeitė ar mažėjo? 
 

4.1.   Kontrabandos mastai 4.2.   Vartojimo mastai 
 Didė-

jo 
Nesi-
keitė 

Mažė-
jo 

Nežino/ 
neatsakė 

Didė-
jo 

Nesi-
keitė 

Mažė-
jo 

Nežino/ 
neatsakė 

1. Cigarečių 1 2 3 4 1 2 3 4 
2. Alkoholio 
produktų 1 2 3 4 1 2 3 4 

3. Degalų ir kuro 1 2 3 4 1 2 3 4 
 
5. Jūsų nuomone, per artimiausius trejus metus šių prekių kontrabandos ir jų vartojimo 

mastai Lietuvoje didės, nesikeis ar mažės? 
 

5.1.   Kontrabandos mastai 5.2.   Vartojimo mastai 
 

Didės Nesikeis Mažės Nežino/ 
neatsakė Didės Nesikeis Mažės Nežino/ 

neatsakė
1. Cigarečių 1 2 3 4 1 2 3 4 
2. Alkoholio produktų 1 2 3 4 1 2 3 4 
3. Degalų ir kuro 1 2 3 4 1 2 3 4 
 
6. Kaip asmeniškai Jūs vertinate cigarečių, alkoholio produktų, degalų ir kuro 

kontrabandą? GALIMAS VIENAS ATSAKYMAS. PARODYKITE KORTELĘ NR. 6.
1. Visiškai pateisinu 

2. Esu linkęs(-usi) pateisinti 

3. Esu linkęs(-usi) nepateisinti 

4. Visiškai nepateisinu 

5. Nežino/ neatsakė 
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7. Kaip asmeniškai Jūs vertinate minėtų kontrabandinių prekių vartojimą? GALIMAS VIENAS 

ATSAKYMAS. PARODYKITE KORTELĘ NR. 6. 
1. Visiškai pateisinu 

2. Esu linkęs(-usi) pateisinti 

3. Esu linkęs(-usi) nepateisinti 

4. Visiškai nepateisinu 

5. Nežino/ neatsakė 

 
8. Iš kur Jūs žinote apie kontrabandą Lietuvoje? PERSKAITYKITE. GALIMI KELI ATSAKYMAI. 

1. Iš asmeninės patirties 

2. Iš draugų, pažįstamų, kaimynų patirties 

3. Iš žiniasklaidos 

4. Kita (PARAŠYKITE):  

5. Nežino/ neatsakė 

 
9. Kuris iš kortelėje pateiktų teiginių geriausiai atspindi Jūsų nuomonę apie kontrabandą? 

GALIMAS VIENAS ATSAKYMAS. PARODYKITE KORTELĘ NR. 9.
1. Kontrabanda riboja laisvą konkurenciją ir yra rimta kliūtis teisėtam verslui, o tai stabdo 

ekonomikos ir žmonių gerovės augimą 

2. Kontrabanda yra daugelio žmonių pragyvenimo šaltinis 

3. Kontrabanda mažina biudžeto pajamas, ir dėl to nukenčia socialinės programos 

4. Kontrabanda yra natūralus reiškinys 

5. Kontrabanda yra valdininkų pasipelnymo šaltinis 

6. Kontrabandinės prekės dažnai yra nekokybiškos, todėl kelia grėsmę žmonių sveikatai 

7. Pigios kontrabandinės prekės leidžia žmonėms taupyti 

8. Nežino/ neatsakė 

 
10. Kuris iš žemiau pateiktų teiginių geriausiai atspindi jūsų nuomonę apie 

kontrabandininkus. GALIMAS VIENAS ATSAKYMAS. PARODYKITE KORTELĘ NR. 10. 
1. Kontrabanda užsiima tie, kuriems per sudėtinga ir brangu užsiimti verslu teisėtai 

2. Kontrabanda užsiima mažų pajamų žmonės, kurie neturi kitų pragyvenimo šaltinių 

3. Kontrabanda užsiima valstybės pareigūnų proteguojami verslininkai 

4. Kontrabanda verčiamasi įtraukiant nepilnamečius 

5. Kontrabanda užsiima nusikalstamos grupuotės 

6. Nežino/ Neatsakė 

 
11. Ar asmeniškai Jūs perkate ir jeigu taip, ar dažnai perkate šių kontrabandinių prekių? 

KIEKVIENOJE EILUTĖJE PAŽYMĖKITE PO VIENĄ ATSAKYMĄ. PARODYKITE KORTELĘ NR. 11. 
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 Perku 
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1. Cigarečių 1 2 3 4 5 6 7 
2. Alkoholio produktų 1 2 3 4 5 6 7 
3. Degalų ir kuro 1 2 3 4 5 6 7 
 
12 KLAUSIMAS TIEMS, KURIE NIEKADA NEPERKA KONTRABANDINIŲ PREKIŲ (11 KL. NETURI BŪTI 
PAŽYMĖTI 1, 2, 3 AR 5 ATSAKYMAI JOKIAI PREKEI IR TURI BŪTI PAŽYMĖTAS 4 ATSAKYMAS KURIAI 
NORS PREKEI). 
 
12. Kodėl Jūs neperkate kontrabandinių prekių? Nurodykite pagrindinę ir antrą pagal 

svarbą priežastį. KIEKVIENAME STULPELYJE PAŽYMĖKITE PO VIENĄ ATSAKYMĄ. 
PARODYKITE KORTELĘ NR. 12.

 
12.1. 

Pagrindinė 
priežastis 

12.2. 
Antra pagal 

svarbą 
1. Tai prieštarauja mano moralės principams 1 1 
2. Norėčiau jas pirkti, bet nedrįstu 2 2 
3. Nežinau, kur jų įsigyti 3 3 
4. Nepasitikiu kokybe 4 4 
5. Kainų skirtumas tarp kontrabandinių ir legalių prekių 

nepakankamai didelis, kad skatintų įsigyti kontrabandinių 
prekių 

5 5 

6. Nenoriu nemalonumų su teisėsauga 6 6 
7. Kita 
(PARAŠYKITE):______________________________ 7 7 

8. Nežino/ neatsakė 8 8 
 
13. O dabar norėčiau Jūsų paprašyti įvertinti šių kovos su kontrabanda priemonių 

efektyvumą? KIEKVIENOJE EILUTĖJE PAŽYMĖKITE PO VIENĄ ATSAKYMĄ. 
 PARODYKITE KORTELĘ NR. 13.

 Labai 
efektyvi

Greičiau 
efektyvi 

Greičiau 
neefektyvi

Visiškai 
neefektyvi 

Nežino/ 
neatsakė

1. Bausmių kontrabandininkams 
griežtinimas 1 2 3 4 5 

2. Mokesčių (akcizų) mažinimas 
siekiant mažesnių kainų 1 2 3 4 5 

3. Sienos kontrolės stiprinimas 1 2 3 4 5 
4. Valdžios reguliavimų, trukdančių 

užsiimti verslu, mažinimas 1 2 3 4 5 

5. Teisėsaugos pareigūnų skaičiaus 
didinimas 1 2 3 4 5 

6. Teisėsaugos pareigūnų įgaliojimų 
didinimas 1 2 3 4 5 

7. Teisėsaugos pareigūnų algų 
didinimas 1 2 3 4 5 
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8. Švietimas 1 2 3 4 5 
9. Korupcijos valdžioje mažinimas 1 2 3 4 5 
 
 
14. Kaip Jūs manote, kur dažniausiai įsigyjama kontrabandinių prekių? PERSKAITYKITE. 

GALIMAS VIENAS ATSAKYMAS. 
1. Turgavietėse 

2. Kioskuose 

3. Parduotuvėse 

4. Iš draugų ar pažįstamų 

5. Kita (PARAŠYKITE):  

6. Nežino/ neatsakė 

 
15. Kam, Jūsų nuomone, tenka didžiausia atsakomybė už kontrabandos plitimą? 

PERSKAITYKITE. GALIMAS VIENAS ATSAKYMAS. 
1. Politikams 

2. Valstybės vadovams 

3. Teisėtvarkos institucijų vadovams 

4. Verslininkams 

5. Visai visuomenei 

6. Kita (PARAŠYKITE):  

7. Nežino/ neatsakė 

 

16. Kaip Jūs manote, ar nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai prisijungus prie Europos sąjungos, 
Lietuvos ir Kaliningrado srities bei Lietuvos ir Baltarusijos sienų pralaidumas kontrabandai padidėjo, 
nepasikeitė ar sumažėjo? PAAIŠKINKITE, JEIGU REIKIA: Sakydami “sienų pralaidumas kontrabandai” 
omenyje mes turime tai, kaip sunku, ar lengva gabenti kontrabandines prekes ne per sienos perėjimo 
punktus arba per sienos perėjimo punktus nepateikiant jų apžiūrai. 

1. Padidėjo 

2. Nepasikeitė 

3. Sumažėjo 

4. Nežino/ neatsakė 
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Priedas B. Lietuvos apskričių žemėlapis 
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