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Kas yra šešėlis?

• Šešėlinė ekonomika:
• Ūkinė veikla (darbas, pagamintos prekės ir suteiktos paslaugos);
• Vykdoma nesilaikant galiojančių teisės aktų;
• Siekiant išvengti mokesčių ir (arba) reguliavimo. 

• Kokie yra esminiai klausimai apie šešėlį?
• Koks šešėlio dydis?
• Kodėl atsiranda šešėlis?
• Kaip mažinti šešėlį?
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Šešėlinės ekonomikos veiksniai

• Mokesčių moralė ir visuomenės požiūris į šešėlinę ekonomiką;
• Suvokiama tikimybė būti pagautam ir suvokiamas bausmės

griežtumas;
• Gyventojų pajamos ir prekių bei paslaugų įperkamumas;
• Visuomenės požiūris į valdžią ir jos paslaugas.



Metodika

Duomenys:
• Reprezentatyvi gyventojų apklausa;
• 2018 m. kovas – balandis;
• Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Čekija ir Švedija;
• 6055 respondentai.
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Kova su šešėline ekonomika

• Viešosios politikos priemonės šešėlinei ekonomikai mažinti;
• Laikotarpis: nuo 2015 m. iki 2019 m.;
• Įgyvendintos, vykdomos ir planuojamos vykdyti;
• Suskirstytos į penkias kategorijas pagal šešėlinės ekonomikos 

veiksnius:
• Apmokestinimas
• Reguliavimas
• Bausmės
• Aptikimas
• Pateisinamumas
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Kovos su šešėline ekonomika politikos priemonės
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Apibendrinimas

• Mokesčių ir reguliavimo įtaka šešėliui priklauso nuo tokių veiksnių, 
kaip:

• Šešėlinės ekonomikos pateisinamumas;
• Finansinė padėtis ir pajamų lygis;
• Bausmės ir tikimybės įkliūti suvokimas.

• Kova su šešėliu nutaikyta į šešėlio užkardymą, o ne į ekonominės 
veiklos ištraukimą iš šešėlio į legalią veiklą.


	Šešėlinė ekonomika – nuo priežasčių link sprendimų
	Kas yra šešėlis?
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Šešėlinės ekonomikos veiksniai
	Metodika
	Metodika
	Metodika
	Metodika
	Metodika
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Kova su šešėline ekonomika
	Slide Number 16
	Apibendrinimas

