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Ievads 
 
Neatkarīgi no tā, vai ēnu ekonomikas fenomens ir plaši izplatīts vai ne, to veido arī cilvēku līdzdalība. 
Tāpēc visas sabiedrības attieksme pret kontrabandas darbībām un nelegālo preču izmantošanu ietekmē 
šo preču izplatību un valsts iestāžu spēju cīnīties pret ēnu ekonomiku. Arī iedzīvotāju attieksme iespaido 
izmaiņu ietekmi uz regulējuma un nodokļu piemērošanas vidi attiecībā gan uz legālo, gan nelegālo tirgu. 
 
Tieši šo iemeslu dēļ kopš 2004.gada Lietuvas Brīvā tirgus institūts (LBTI) veic pētījumu par iedzīvotāju 
attieksmi pret kontrabandu un nelegālo preču patēriņu. Otro gadu šis pētījums tiek veikts Lietuvā, Latvijā 
un Igaunijā.  
 
Jaunāko reprezentatīvo viedokļu aptaujas pētījumu trīs Baltijas valstīs pēc LBTI pasūtījuma 2013.gada 
janvārī veica “Spinter research”, kas aptaujāja 3033 Lietuvas, Latvijas un Igaunijas pastāvīgos iedzīvotājus: 
1004 Lietuvā, 1026 Latvijā un 1003 Igaunijā. Dalībnieku vecums svārstās no 18 līdz 75 gadu vecumam.  
 
Galvenais pētnieks – LBTI vecākais eksperts Vitauts Zukausks (Vytautas Zukauskas). 
Tālāk pētījumā tiks analizēti kārtējā un iepriekšējo pētījumu dati. 
 

Pētījuma dati un analīze 
 

1. Lielākais nelegālo preču lietošanas pieaugums - Lietuvā  
 
Lielākais cilvēku skaits, kas domā, ka 2012.gadā lietoto nelegālo preču apjoms ir pieaudzis, bijis Lietuvā, 
tad seko Latvija un Igaunija. 
 
 

 
 
 
59% lietuviešu domā, ka cigarešu patēriņš 2012.gadā ir pieaudzis (20% no viņiem domāja, ka tas ir 
pieaudzis par vairāk kā 30%). Līdzīgi rezultāti bija Latvijā – 53%, Igaunijā tie sasniedza tikai 37%. 
 

Jūsuprāt, vai 3 gadu laikā šo nelegālo preču patēriņa daudzums ir pieaudzis, palicis tāds pats 
vai krities? 
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60% lietuviešu domā, ka nelegālās degvielas patēriņš 2012.gadā ir pieaudzis. Latvijā 47% cilvēku apgalvo 
to pašu, kamēr Igaunijā to saka tikai 29% cilvēku. 
 
Saskaņā ar 50% Lietuvas respondentu teikto 2012.gadā nelegālā alkohola un tā izstrādājumu lietošana ir 
pieaugusi. Latvijā 48% cilvēku piekrīt šim apgalvojumam, savukārt Igaunijā tā domā tikai 31%.  
 
Visās valstīs un visās akcīzes preču kategorijās bijis vairāk cilvēku, kas apgalvoja, ka 2012.gadā šo preču 
patēriņš ir pieaudzis, nekā to, kas apgalvoja, ka tas ir krities. Pamatojoties uz dalībnieku viedokli, šie dati 
apliecina, ka kontrabandas un nelegālās preces ir plaši izplatītas Lietuvā un pārējās Baltijas valstīs.  
 

2. Viens no trim lietuviešiem pērk kontrabandas cigaretes un 
degvielu  

 
Lietuviešiem tika uzdots papildu jautājums, lai uzzinātu par kontrabandas un nelegālo preču lietošanu. 
Viņiem jautāja, vai viņi vai viņu ģimenes locekļi 2012.gadā ir pirkuši jebkādas kontrabandas vai neoficiāli 
ražotas un tirgotas preces vai pakalpojumus (pieņemot, ka viņi zināja, ka šīs preces ir nelegālas vai 
pārdevējs neuzskaita ienākumu vai tā bija pretlikumīga saimnieciskā darbība). Šī jautājuma mērķis bija 
tieši novērtēt nelegālo preču izplatību. 
 
Analizējot šo jautājumu, mums ir jāpatur prātā, ka cilvēki, kam šis jautājums tika uzdots, ne vienmēr 
atbildēja godīgi, t.i. daži no viņiem vienkārši publiski neatzina, ka patērē nelegālas preces. Tādēļ pozitīvās 
atbildes uz šo jautājumu ir skatāmas kā “pamats”, t.i. vismaz šie respondenti ir tiešām pirkuši nelegālas 
preces un pakalpojumus, kaut varbūt īpatsvars varētu būt pat lielāks. Vēl svarīgāk ir tas, ka šis jautājums 
apliecina, ka persona 2012.gadā ir pirkusi kādas nelegālas preces vai pakalpojumus, nevis personas 
viedokli par kontrabandu. 

 
 

 
2012.gadā lielākā Lietuvas iedzīvotāju daļa ir pirkusi nelegālas cigaretes, ko apliecinājuši 35% 
respondentu. Otrā vietā bija degviela; šo preci iegādājās 29% cilvēku. Trešajā vietā ar 23% ir kategorija 
“citi”, kas iever dažādas preces (t.i. mājsaimniecības preces, koku, automašīnas un apģērbu) un 

 

Vai 2012.gadā Jūs vai Jūsu ģimenes locekļi esat pirkuši jebkādas kontrabandas vai nelegāli 

ražotas preces vai pakalpojumus? 

Cigaretes                                                            Alkohola izstrādājumi                                                                  Degviela                                                                       Citi 
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pakalpojumus (t.i. būvniecības, skaistumkopšanas, medicīnas un estētiskas, ēdināšanas pakalpojumus, 
kopšanu un aprūpi un citus). 
 
Minētās akcīzes preces ir visizplatītākās nelegālās preces, jo, kad tās tirgo likumīgi, lielu daļu šo preču 
cenas veido augstie nodokļi (cigaretēm ap 80%, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ap 60% un degvielai 
ap 50%); augstās cenas dēļ šīs preces nonāk nelegālajā tirgū. Pārsvarā nelegālo preču apgrozījums ir sekas, 
mēģinājumiem izvairīties no nodokļiem.   
 

3. Lietuvieši un latvieši vairāk nekā igauņi attaisno kontrabandu un 
nelegālo preču lietošanu  

 
Lietuvā un Latvijā lielāka iedzīvotāju daļa attaisno kontrabandu un cigarešu, alkohola izstrādājumu un 
degvielas nelegālo patēriņu. 62% lietuviešu 2013.gada janvārī attaisnoja kontrabandas ceļā iegūto un 
nelegālo preču lietošanu, pretstatā 31%, kas neattaisnoja. Latvijā 51% attaisnoja un 43% neattaisnoja. 
 
Igaunija ir vienīgā no trijām pētījumā ietvertajām valstīm, kurā kontrabandas un nelegālo preču lietošanu 
attaisnoja vai pilnībā attaisnoja tikai 31%,kas bija ievērojami mazāka cilvēku daļa nekā tā, kas neattaisno 
vai pilnībā neattaisno šīs darbības (62%). Turklāt, ja salīdzina ar 2012.gadu, Igaunijā samazinājusies to 
cilvēku daļa, kas attaisno kontrabandas un nelegālo preču lietošanu.  
 

 

4. Lietuvieši vairāk attaisno kontrabandu, kad pasliktinās 
ekonomiskais stāvoklis 

Īpatsvara dinamika liecina, ka no 2004. līdz 2008.gadam to cilvēku īpatsvars, kas attaisnoja kontrabandu 
un nelegālo preču patēriņu, samazinājās, bet to, kas neattaisno – pieauga. 2008. un 2009.gadā attiecīgie 
īpatsvari bija vienādi. No 2010.gada vērojams liels attaisnojošo īpatsvara pieaugums un liels 
neattaisnojošo īpatsvara kritums. 

 

 

Janvāris 2013 

Februāris 2012 

Janvāris 2013 

Februāris 2012 

Februāris 2012 

Februāris 2012 

Li
et

u
va

 
La

tv
ija

 
Ig

au
n

ija
 

Pilnībā attaisno 
Drīzāk 
neattaisno 

Drīzāk 
attaisno 

Pilnībā 
neattaisno 

Nav 
piemērojams 

Kā Jūs personīgi vērtējat kontrabandu un nelegālo cigarešu, alkohola izstrādājumu un degvielas 
patēriņu? 

Janvāris 2013 
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Kontrabandas un nelegālo preču izplatība ir saistīta ar cilvēku attieksmi pret šīm precēm. Jo vairāk cilvēku 
vēlas attaisnot šīs preces, jo lielāki kļūst to patēriņu apjomi, un jo grūtāk tiesībsargājošajām iestādēm tikt 
galā ar šo parādību. Turklāt iedzīvotāju attieksme pret nelegālajām precēm mainās atkarībā no 
ekonomiskajiem un sociālajiem apstākļiem attiecīgajā valstī. Kad pilsoņu ekonomiskā situācija pasliktinās, 
viņi vairāk vēlas attaisnot ēnu ekonomiku.  
 

5. Nelegālo preču kvalitāte: lietuvieši uzticas, igauņi apšauba 
 
No trīs Baltijas valstīm visvairāk nelegālo preču kvalitātei uzticas lietuvieši, kam seko latvieši. Igauņi uzticas 
vismazāk. Visās trijās valstīs cilvēki vismazāk uzticas alkohola izstrādājumu kvalitātei, bet cigarešu 
kvalitātei – visvairāk.  
 

 
 

Kā Jūs personīgi vērtējat nelegālo cigarešu, alkohola produktu un degvielas kontrabandu un 

patēriņu? 

Pilnībā attaisno vai drīzāk attaisno Pilnībā neattaisno vai drīzāk neattaisno 

Vai uzticaties nelegālo preču kvalitātei? 
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54% lietuviešu ir apmierināti ar cigarešu kvalitāti, 52% uzticas degvielas kvalitātei, kamēr tikai 33% uzticas 
alkohola kvalitātei. 41% Latvijas iedzīvotāju uzticas cigarešu kvalitātei, 37% uzticas degvielas kvalitātei un 
tikai 23% uzticas alkohola kvalitātei. Igauņi ir visskeptiskākie starp Baltijas valstīm attiecībā uz nelegālo 
preču kvalitāti – 26% uzticas cigarešu kvalitātei, 22% uzticas degvielas kvalitātei un tikai 17% uzticas 
alkohola kvalitātei. Interesanti, ka tikai Lietuvā 2013.gadā bija vairāk to cilvēku, kas uzticējās nelegālo 
preču kvalitātei, nekā to, kas neuzticējās (tikai cigaretes un degviela).   
 

 

 
 
 
  
Kā pētījuma dati rāda, jo vairāk cilvēki uzticas nelegālo preču kvalitātei, jo vairāk viņi vēlas patērēt šīs 
preces. Cilvēki visvairāk uzticas cigarešu kvalitātei, tām seko degviela un visbeidzot alkohola izstrādājumi. 
Tāda pati tendence parādās, kad cilvēkiem lūdz pastāstīt, kādas nelegālas preces viņi ir pirkuši 2012.gadā. 
Rezultāti rāda, ka cilvēki ir pirkuši preces, kuru kvalitātei viņi uzticas visvairāk.  
 

6. Iemesls kontrabandas un nelegālo preču patēriņam – akcīzes 
nodokļi un aizvien mazākas iespējas atļauties legālas preces 

 

Saskaņā ar visu trīs Baltijas valstu pilsoņu teikto galvenie iemesli kontrabandas un nelegālo preču un 
pakalpojumu izplatībai ir: pirmkārt, pieaugošās patēriņa priekšmetu cenas, sarūkošās algas un krītošā 
spēja iegādāties legālas preces, un, otrkārt, lielā akcīzes preču cenu starpība ar kaimiņvalstīm augstā 
akcīze nodokļa dēļ.  
 
78% igauņu domā, ka pirmais iemesls ir viens no svarīgākajiem, 61% latviešu un 46% lietuviešu domā 
tāpat. Cenu starpību kā vienu no svarīgākajiem iemesliem minēja 55% igauņu, 50% latviešu un 45% 
lietuviešu. Trešais svarīgākais iemesls Latvijā un Lietuvā ir korupcija valdībā, kamēr igauņi saka, ka ir pārāk 
daudz izmaksu un sarežģījumu, lai veiktu likumīgu saimniecisko darbību. Būtiska atšķirība starp Baltijas 
valstīm var tikt novērota attiecībā uz korupciju valdībā, jo šo problēmu izceļ divreiz vairāk lietuviešu un 
latviešu nekā igauņu.  
 
 
 
 

Nelegālo preču patēriņš un kvalitāte 

               Cigaretes                                                                                      Degviela                                                                              Alkohola izstrādājumi 

Patēriņš (iedzīvotāju īpatsvars, kas pirka nelegālās preces 2012.gadā) 

 
Iedzīvotāju īpatsvars, kas uzticas kvalitātei 
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Iegūtie dati norāda, ka visās trijās Baltijas valstīs cilvēki min tos pašus iemeslus nelegālo preču izplatībai. 
Divi galvenie iemesli ir savstarpēji saistīti. No vienas puses, nelegālo preču izplatības iemesls ir līdzīgu vai 
tādu pašu produktu augstās cenas, ko nosaka lielie nodokļi šiem produktiem. No otras puses, cilvēki jūt 
lielo nodokļu politikas ietekmi, kad tiem ir zemi ienākumi; salīdzinoši liela ienākumu daļa ir jānovirza, lai 
nopirktu šos produktus likumīgi.  
 
 

7. Kontrabandas un nelegālo preču izplatīšanas apkarošanas ceļi: 
nodokļu samazināšana ir vissvarīgākā  

 

Atsaucoties uz Lietuvas, Latvijas un Igaunijas iedzīvotāju teikto, visefektīvākais pasākums kontrabandas un 
nelegālo preču un pakalpojumu ražošanas apkarošanai ir pazemināt nodokļus, lai samazinātu cenas. Visās 
trijās Baltijas valstīs 60% cilvēku to uzskatīja drīzāk par efektīvu nekā neefektīvu līdzekli.  
 
Kā otru efektīvu līdzekli cīņā ar nelegālo preču izplatību lietuvieši un latvieši min valdības regulējuma, kas 
apgrūtina saimnieciskās darbības uzsākšanu un veikšanu, samazināšanu. Tikmēr igauņi domā, ka otrs 
svarīgais līdzeklis ir pastiprināt robežu kontroli. Visās valstīs cilvēku īpatsvars, kas tādu līdzekli kā palielināt 
tiesībsargājošo ierēdņu skaitu un algas vērtē pozitīvi, bija vienāds ar vai mazāks par to cilvēku īpatsvaru, 
kas redz to negatīvā gaismā.  

LV 

Kā Jūs domājat, kādi ir iemesli kontrabandas un nelegālās preču ražošanas un 

tirdzniecības izplatībai? 

 
 
 

Pieaugošās preču cenas, zemie un rūkošie ienākumi un iespējas 
atļauties legālas preces 

Lielās cenu atšķirības salīdzinājumā ar kaimiņu valstīm, ko rada lielie 
nodokļi (akcīze) 

 
Korumpēta valdība 

 
Ir pārāk dārgi un sarežģīti veikt saimniecisko darbību likumīgi 

 
Sodi kontrabandistiem un nelegālajiem ražotājiem/ tirgotājiem ir par 

mazu  
Tiesībsargājošās iestādes nespēj apkarot kontrabandu un nelegālo 

preču patēriņu 
 

Kultūras mantojums/ tradīcijas 
 
 

Citi 
 

Nav piemērojams 

* Vairāku atbilžu iespēja; summa 

pārsniedz 100% 
Lietuva Igaunija 
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Cilvēki Baltijas valstīs domā, ka visefektīvākie veidi nelegālo preču izplatības apkarošanai ir tie, kas vērsti 
pret stimulu darboties ēnu ekonomikā, t.i. samazināt akcīzes preču cenu tā, lai šo preču tirdzniecība būtu 
mazāk ienesīga. Administratīvie vai paaugstinātie soda mēri tiek uzskatīti par mazāk efektīgiem.  
 

8. Aizliegums palielina stimulu meklēt preces nelegālajā tirgū 
 
Atsaucoties uz cilvēku teikto, otrs vissvarīgākais iemesls kontrabandas un nelegālo preču patēriņa 
izplatībai ir acīmredzami lielā cenu starpība starp kaimiņvalstīm, ko nosaka augstie akcīzes nodokļi. 
Stimulu meklēt preces nelegālajā tirgū un iesaistīties ēnu ekonomikā var veicināt ne tikai nodokļi, bet arī 
ar papildu regulējums, t.i. noteiktu produktu aizliegums. 
 
Viens šāda regulējuma piemērs ir 2012.gada Eiropas Komisijas piedāvājums Tabakas direktīvas sakarā 
aizliegt dažādas garšas cigarešu tirdzniecību un kontrolēt cigarešu izmēru un formu. Pieņemot, ka Eiropas 
Parlaments apstiprinās Eiropas Komisijas priekšlikumu, piparmētru un citas garšas (ne tabakas) cigaretes 
kļūs nelegālas. Tikts piemēroti cigarešu izmēra un formas ierobežojumi.  
 
Šis jaunais regulējums var ietekmēt ne tikai smēķētāju paradumus, bet arī nelegālo cigarešu tirgu. 
Pētījumā respondentiem tika jautāts, vai aizliegums pārdot dažādu garšu un formas cigaretes (t.i. 
piparmētru un tievās) rosinātu cilvēkus meklēt šādus produktus nelegālajā tirgū. Šis jautājums palīdz 
novērtēt jaunā regulējuma ietekmi uz nelegālo tabakas tirgu.  
 

Kontrabandas un nelegālo preču ražošanas un tirdzniecības apkarošanas veidu efektivitātes novērtējums 2013.gadā*  

Samazināt 

nodokļus (akcīzi), 

lai samazinātu 

cenas 

Samazināt valdības 

regulējumu , kas 

uzliek 

saimnieciskajai 

darbībai barjeras 

Stiprināt 

robežkontroli 

Palielināt sodus Palielināt 

tiesībsargājošo 

iestāžu ierēdņu 

algas 

Palielināt 

tiesībsargājošo 

iestāžu ierēdņu 

skaitu 

Palielināt 

tiesībsargājošo 

iestāžu ierēdņu 

pilnvaras 

Lietuva Latvija Igaunija 

* Salīdzinošā starpība starp tiem cilvēkiem, kas tic, ka līdzekļi ir efektīvi, un tiem, kas netic efektivitātei. 
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10% lietuviešu, 5% latviešu un 7% igauņu pirktu dažādu garšu un formas cigaretes nelegālajā tirgū, ja šāds 
regulējums stātos spēkā un šī prece nebūtu pieejama legālajā tirgū (ja ņem vērā tikai smēķētāju atbildes, 
rezultāts palielinās attiecīgi uz 23%, 11% un 20%). To cilvēku īpatsvars, kas justu pamudinājumu meklēt 
tādas cigaretes nelegālajā tirgū, ir lielāks par to cilvēku īpatsvaru, kas atmestu smēķēšanu (attiecīgi 1%, 3% 
un 2%). Daži respondenti jau nelegāli pērk šādas cigaretes, kuras varētu tikt aizliegtas ar jauniem 
regulējuma priekšlikumiem.  
 
Kad tiek ieviests jauns regulējums vai tiek palielināti nodokļi, daļa iedzīvotāju, lai apmierinātu savas 
vajadzības, kļūst par nelegālā tirgus dalībniekiem, jo preces šajā tirgū ir lētākas, vai atsevišķas preces 
atrodamas tikai nelegālajā tirgū. Šie rezultāti pilnībā atspoguļo nodokļu politikas un regulējumu attiecībā 
uz nelegālo tirgu – pastiprināts regulējums vai ierobežojumi un pieaugošie nodokļi legālajā tirgū rosina 
vairāk cilvēku meklēt preces nelegāli.  

 
Secinājumi  
 

 Saskaņā ar Lietuvas, Latvijas un Igaunijas pilsoņu teikto kontrabandas un nelegālo preču izplatība 
ir plaša. Pētījums pierāda, ka viens no trim lietuviešiem 2012.gadā ir nopircis cigaretes vai 
degvielu nelegāli.  

 

 Salīdzinot ar latviešiem un igauņiem, visvairāk lietuviešu attaisnoja kontrabandas un nelegālo 
preču lietošanu. Kad pasliktinās ekonomiskā situācija, cilvēki daudz biežāk attaisno ēnu 
ekonomiku. Attaisnošana rada labvēlīgus apstākļus šo preču lietošanai un rada grūtības 
tiesībsargājošajām iestādēm cīnīties ar ēnu ekonomiku.  

 
 Visvairāk cilvēki uzticas cigarešu, pēc tam degvielas kvalitātei. Viszemākā uzticība ir alkohola 

izstrādājumu kvalitātei. Pētījuma dati parāda, ka, jo vairāk cilvēki uzticas nelegālo preču kvalitātei, 
jo vairāk viņi vēlas tās iegādāties. 

 

 Augošās preču cenas, sarūkošie cilvēku ienākumi un lielās cenu starpības ar kaimiņvalstīm ir 
norādītas kā vissvarīgākie iemesli kontrabandas un nelegālo preču izplatības pieaugumam visās 
trīs Baltijas valstīs.  

 

Vai aizliegums likumīgi tirgot dažādu garšu un resnuma cigaretes (piparmētru vai tievās) Jūs stimulētu meklēt 

šādas preces nelegālajā tirgū? 

Jā Nē, jo es nelietoju 

šādas cigaretes 

Nē, es jau pērku 

šādas cigaretes 

nelegāli 

Nē, es pirktu to, kas 

tiek tirgots legāli 

Nē, jo es tādā 

gadījumā atmestu 

smēķēšanu  

Es nesmēķēju Nav 

piemērojams 

Lietuva Latvija Igaunija 
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 Saskaņā ar cilvēku teikto, visefektīvākais veids ēnu ekonomikas apkarošanai ir samazināt nodokļus 
(akcīzi), lai samazinātu šo preču cenas, jo tas samazinātu stimulu iesaistīties ēnu ekonomikā. Otrs 
līdzeklis saskaņā ar lietuviešu un latviešu teikto ir samazināt valdības regulējumu, kas apgrūtina 
saimniecisko darbību. 
 

 Kad tiek ieviests jauns regulējums un aizliegumi, daļa iedzīvotāju, lai apmierinātu savas vajadzības, 
kļūst par nelegālā tirgus dalībniekiem. Piemēram, dažādu garšu un formas cigarešu aizliegums 
Baltijas valstīs mudinātu 20% igauņu, 11% latviešu un 23% lietuviešu, kas smēķē šāda veida 
cigaretes, meklēt tās nelegālajā tirgū.  


