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─ Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimas 2013 ─ 

 

Įžanga 
 
Didelis ar mažas būtų šešėlinės ekonomikos reiškinių paplitimas, juose dalyvauja šalies gyventojai. Todėl 
būtent nuo gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą priklauso šių prekių paplitimas 
bei galimybė valstybinėms institucijoms sėkmingai kovoti su šešėlinės ekonomikos reiškiniais. Gyventojų 
požiūris taip pat lemia, kokios bus naujai siūlomų reguliavimų, keičiamų mokesčių pasekmės legaliai ir 
nelegaliai rinkai. 
 
Dėl šių priežasčių Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) nuo 2004 m. atlieka gyventojų požiūrio į 
kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimo tyrimą. Antrus metus iš eilės šis tyrimas vykdomas ne tik 
Lietuvoje, bet ir Latvijoje bei Estijoje. 
 
Naujausią, reprezentatyvų gyventojų nuomonės tyrimą trijose Baltijos šalyse LLRI užsakymu, 2013 m. 
sausio mėnesį atliko bendrovė „Spinter tyrimai“, apklaususi 3033 nuolatinius Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
gyventojus: 1004 Lietuvoje, 1026 Latvijoje ir 1003 Estijoje. Apklausti Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojai 
buvo nuo 18 iki 75 metų amžiaus. 
 
Tyrimo vadovas – LLRI vyr. ekspertas Vytautas Žukauskas. 
Toliau bus analizuojami naujausio ir ankstesnių tyrimų duomenys. 
 
Tyrimo duomenys ir analizė 
 

1. Gyventojų nuomone nelegalių prekių vartojimas labiausiai didėjo 
Lietuvoje 

 
Didžiausia dalis gyventojų, manančių, kad per 2012 metus nelegalių prekių vartojimo mastai didėjo, yra 
Lietuvoje, kiek mažiau Latvijoje, o mažiausiai – Estijoje. 
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Manančių, kad cigarečių suvartojimo mastai per 2012 metus padidėjo, Lietuvoje buvo net 59% (20% 
manė, kad padidėjo daugiau nei 30 proc.). Latvijoje manančių, kad cigarečių suvartojimas didėjo, buvo 
53%, o Estijoje – 37%.  
 
60% Lietuvių mano, kad per 2012 metus nelegalių degalų ir kuro suvartojimas didėjo. Taip manančių latvių 
– 47%, o estų mažiausiai – 29%.  
 
Manančiųjų, kad nelegalių alkoholio produktų suvartojimas augo Lietuvoje yra 50%, Latvijoje 48%, Estijoje 
31%.  
 
Visose šalyse ir visose akcizinių prekių grupėse pasisakiusiųjų, kad per 2012-uosius metus vartojimas 
didėjo, buvo daugiau nei pasisakiusiųjų, kad vartojimas mažėjo. Šie duomenys rodo, kad gyventojų 
požiūriu, kontrabandinių ir nelegalių prekių paplitimas Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse yra pakankamai 
didelis. 
 

2. Kas trečias lietuvis perka kontrabandines cigaretes ir degalus 
 
Lietuvos gyventojams buvo užduotas ir vienas papildomas klausimas, siekiant išsiaiškinti kontrabandinių ir 
kitų nelegalių prekių vartojimą. Lietuvos gyventojų buvo klausiama, ar jie (arba jų šeimos nariai) 2012 m. 
įsigijo tam tikrų kontrabandinių ar neoficialiai pagamintų ir pardavinėjamų prekių ar paslaugų (žinodami, 
kad prekės nelegalios, arba pardavėjas pajamų neapskaitė, nebuvo įteisinęs savo veiklos). Šiuo klausimu 
siekiama tiesiogiai įvertinti nelegalių prekių paplitimą. 
 
Vytauto Žukausko, tyrimo vadovo, komentaras: 
„Analizuojant šį klausimą reikia turėti omenyje, jog galimai ne visi apklaustieji atsakė sąžiningai, t.y. kad 
dalis jų buvo linkę nutylėti. Todėl šio klausimo atsakymus reikia vertinti kaip savotiškas „grindis“, t.y. kad 
bent ši dalis atsakiusiųjų gyventojų tikrai įsigijo nelegalių prekių ar paslaugų, nors iš tikro ji gali būti ir 
didesnė. Svarbu ir tai, kad šis klausimas atspindi ne gyventojų nuomonę ar požiūrį į kontrabandą, o faktą 
apie tai, ar žmonės 2012 m. įsigijo nelegalių prekių ar paslaugų.“  
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Didžiausia dalis Lietuvos gyventojų per 2012 m. įsigijo nelegalių cigarečių. Taip teigė 35 proc. apklaustųjų. 
Antroje vietoje yra degalai ir kuras. Šių nelegalių prekių įsigijusių gyventojų dalis 2012 m. sudarė 29%. 
Trečioje vietoje su 23% atsidūrė prekių ir paslaugų kategorija „kita“, į kurią įeina įvairios prekės (pvz., 
namų ūkio prekės,  mediena, automobiliai, drabužiai) ir paslaugos (pvz., statybos darbai, grožio, medicinos 
ir estetikos, maitinimo paslaugos, slauga ir kt.).  
 
Vytauto Žukausko, tyrimo vadovo, komentaras: 
„Minėtos akcizais apmokestinamos prekės yra dažnai pasitaikančios nelegalios prekės dėl to, kad itin 
didelę dalį jų kainos (cigaretėse apie 80%, stipriame alkoholyje – apie 60%, benzine apie 50%) sudaro 
mokesčiai, t.y. tuomet, kai jos parduodamos legaliai. Nelegali prekių apyvarta didžiąja dalimi  yra 
mokesčių vengimo pasekmė.“ 
 

3. Lietuviai ir latviai labiau linkę pateisinti kontrabandą ir nelegalių 
prekių vartojimą, estų pakantumas mažėja 

 
Lietuvoje ir Latvijoje didžioji dalis gyventojų visiškai arba greičiau pateisina cigarečių, alkoholio produktų, 
degalų ir kuro kontrabandą ir nelegalų vartojimą. Lietuvoje 2013 m. sausį 62% gyventojų pateisino 
kontrabandinių ir nelegalių prekių vartojimą, nepateisinančių dalis siekė 31%. Latvijoje šie skaičiai 
atitinkamai siekė 51% ir 43%. 
 
Estija yra vienintelė iš Baltijos šalių, kurioje kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą visiškai arba greičiau 
pateisinančių žmonių dalis siekė 31% ir ji buvo mažesnė už dalį tų, kurie šių prekių visiškai arba greičiau 
nepateisina, t.y.  62%. Be to, Estijoje pateisinančiųjų kontrabandinių ir nelegalių prekių vartojimą žmonių 
dalis, lyginant su 2012 m., mažėjo. 
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4. Ekonomikos  situacijai pablogėjus kontrabandą Lietuvoje 
linkstama pateisinti labiau 

 
Kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą pateisinančių ir nepateisinančių dalies dinamika rodo, jog 
gerėjant Lietuvos ekonominei situacijai 2004-2008 m. pateisinančių dalis mažėjo, o nepateisinančių – 
didėjo. 2008 ir 2009 m. kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą pateisinančių ir nepateisinančių dalys 
buvo panašios. Nuo 2010 m. pateisinančių kontrabandą dalis vėl padidėjo, o nepateisinančių – sumažėjo. 

 
 
Vytauto Žukausko, tyrimo vadovo, komentaras: 
„Kontrabandinių ir nelegalių prekių paplitimas yra susijęs su gyventojų požiūriu į šias prekes. Kuo labiau 
gyventojai linkę šias prekes pateisinti, tuo didesnis yra šių prekių vartojimas ir tuo sunkiau tampa 
teisėsaugos institucijoms kovoti su šiais reiškiniais. Be to, gyventojų požiūris į nelegalias prekes keičiasi 
priklausomai nuo ekonominės, socialinės šalies padėties. Prastėjant šalies ekonominei padėčiai gyventojai 
yra dažniau linkę pateisinti šešėlinėje ekonomikoje vykstančius reiškinius.“ 
 

5. Nelegalių prekių kokybė: lietuviai pasitiki, estai abejoja 
 
Lietuvoje labiausiai iš Baltijos šalių pasitikima nelegalių prekių kokybe, kiek mažiau pasitikima Latvijoje. 
Estai mažiausiai pasitiki nelegalių prekių kokybe. Visose trijose šalyse žmonės mažiausiai pasitiki 
nelegaliomis alkoholio prekėmis, labiausiai – cigaretėmis. 
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Lietuvos gyventojai pasitiki cigarečių (54%) bei degalų ir kuro (52%) kokybe, kiek mažiau pasitikima 
alkoholio produktų kokybe – 33%. Latvijoje 41% gyventojų pasitiki nelegalių cigarečių, 37% – degalų, 23% 
– alkoholio kokybe. Estija labiausiai skeptiškai vertina nelegalių akcizinių prekių kokybę – nelegaliomis 
cigaretėmis, degalais ir alkoholiu Estijoje pasitiki atitinkamai tik 26%,  22%, ir 17%. Įdomu tai, kad daugiau 
pasitikinčių nelegalių prekių kokybe nei nepasitikinčių 2013 m. buvo tik Lietuvoje (tik nelegaliomis 
cigaretėmis bei degalais). 
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Vytauto Žukausko, tyrimo vadovo, komentaras: 
„Kuo didesnis žmonių pasitikėjimas nelegalių prekių kokybe, tuo labiau žmonės yra linkę šias prekes 
vartoti. Tai patvirtina ir šio tyrimo duomenys. Labiausiai žmonės pasitiki nelegalių cigarečių kokybe, kiek 
mažiau degalų ir kuro, ir mažiausiai – alkoholio produktų. Ta pati tendencija išryškėja ir klausiant 
gyventojų, kokių nelegalių prekių gyventojai yra įsigiję per 2012 m. Duomenys rodo, kad daugiausiai 
gyventojai pripažino įsigiję tų nelegalių prekių, kurių kokybę labiausiai pasitiki.“  
 

6. Kontrabandos ir nelegalių prekių vartojimo priežastys – akcizai ir 
menkstančios galimybės įpirkti legalias prekes 

 
Visų trijų Baltijos šalių piliečiai svarbiausiomis priežastimis, lemiančiomis kontrabandinių ir nelegalios 
gamybos prekių ar paslaugų paplitimą, nurodė augančias produktų kainas, mažas ar mažėjančias 
gyventojų pajamas ir galimybes įpirkti teisėtai  bei  didelį akcizinių prekių kainų skirtumą palyginti su 
kaimyninėmis šalimis, kuriuos lemia dideli mokesčiai (akcizai).  
 
Net 78% estų mano, kad pirmoji priežastis yra viena iš svarbiausių, taip manančių latvių ir lietuvių yra 
atitinkamai 61%, 46%.  Kainų skirtumus kaip vieną iš svarbiausių priežasčių nurodė 55% estų, 50% latvių, 
45% lietuvių. Trečia pagal svarbumą priežastis Latvijoje ir Lietuvoje yra korupcija valdžioje, Estijoje – tai, 
kad pernelyg brangu ir sudėtinga užsiimti verslui teisėtai. Pakankamai ryškus skirtumas tarp Baltijos šalių – 
Estijoje korupciją valdžioje kaip nelegalių prekių paplitimo priežastį įvardino dvigubai mažiau žmonių nei 
Lietuvoje ir Latvijoje. 
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Vytauto Žukausko, tyrimo vadovo, komentaras: 
„Šie duomenys parodo, jog visose Baltijos šalyse gyventojai labai panašiai vertina nelegalių prekių 
paplitimo priežastis. Pagrindinės dvi priežastys yra tarpusavyje susijusios. Viena vertus, nelegalių prekių 
paplitimą lemia didelės atitinkamų legalių prekių kainos, kurias didžiąja dalimi lemia didelis šių prekių 
apmokestinimas. Kita vertus, didelio apmokestinimo poveikį žmonės jaučia labiau tuomet, kai žmonių 
pajamos yra mažos, ir norint legaliai įpirkti šias prekes reikia skirti santykinai didelę dalį pajamų.“ 
 

7. Kovos su kontrabanda ir nelegalių prekių vartojimo būdai: 
svarbiausia mažinti mokesčius 

 
Baltijos šalių gyventojai mano, kad efektyviausia kovos su kontrabanda ir nelegalių prekių gamyba ir 
prekyba priemonė yra mokesčių (akcizų) mažinimas, siekiant mažesnių kainų. Šią priemonę visose Baltijos 
šalyse efektyviausia laikė net 60 proc. daugiau žmonių nei neefektyvia.  
 
Valdžios reguliavimų, trukdančių užsiimti verslu, sumažinimą Lietuvoje ir Latvijoje žmonės laiko antra 
efektyviausia priemone kovojant su nelegalių prekių paplitimu. Estijos gyventojų nuomone, antra 
svarbiausia priemonė yra sienos kontrolės stiprinimas. Visose trijose šalyse gyventojų, teigiamai 
vertinančių tokias priemones kaip teisėsaugos pareigūnų algų ir skaičiaus didinimas, jų įgaliojimų 
didinimas, buvo panaši arba net mažesnė dalis nei vertinančių jas neigiamai.  
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Vytauto Žukausko, tyrimo vadovo, komentaras: 
„Baltijos šalių gyventojų nuomone efektyviausios yra tos kovos su nelegalių prekių paplitimu priemonės, 
kurios nukreiptos į paskatų veikti šešėlyje mažinimą, t.y. mažinti akcizinių prekių kainas, kad vertimasis šių 
prekių prekyba būtų kuo mažiau pelningas. Administracinio ir baudžiamojo pobūdžio priemonės yra 
vertinamos kur kas mažiau palankiai.“ 
 

8. Draudimai didina paskatas prekių ieškoti nelegalioje rinkoje 
 
Gyventojų nuomone, antra pagal svarbumą kontrabandos ir nelegalių prekių vartojimo paplitimo 
priežastis yra dideli akcizinių prekių kainų skirtumai palyginti su kaimyninėmis šalimis, kuriuos lemia dideli 
mokesčiai (akcizai). Paskatas ieškoti prekių nelegalioje rinkoje ir veikti šešėlyje gali padidinti ne tik 
mokesčiai legalioms prekėms, bet ir kiti reguliavimai, pvz., tam tikrų prekių rūšių uždraudimas. 
  
Vienas iš tokių pavyzdžių yra 2012 metų pabaigoje Europos Komisijos pasiūlymas Tabako Direktyvoje 
uždrausti prekybą įvairių skonių cigaretėmis ir riboti cigarečių formą. Europos Parlamentui pritarus 
Europos Komisijos pasiūlymams, mėtinės ir kitokio išskirtinio (ne tabako) skonio cigaretės taptų 
nelegalios. Taip pat potencialiai būtų taikomi apribojimai cigarečių formai.  
 
Šis naujas reguliavimas gali turėti poveikį ne tik žmonių cigarečių vartojimo įpročiams, tačiau ir nelegaliai 
cigarečių rinkai. Gyventojų požiūrio į kontrabandines ir nelegalias prekes tyrime buvo klausiama, ar 
draudimas legaliai parduoti skirtingų skonių bei plonumo cigaretes (pvz., mėtinės, „slim“) paskatintų 
gyventojus ieškotų šių prekių nelegalioje rinkoje. Šiuo klausimu siekiama įvertinti galimą siūlomų 
draudimų poveikį nelegaliai tabako gaminių rinkai. 
 

 
 
10% lietuvių, 5% latvių ir 7% estų būtų paskatinti įsigyti nelegalių skirtingų skonių bei plonumo cigarečių 
nelegaliai jeigu toks draudimas įsigaliotų ir jų nebeliktų legalioje rinkoje (skaičiuojant tik nuo rūkančiųjų tai 
sudarytų atitinkamai 23%, 11% ir 20%). Žmonių dalis, kuriuos toks draudimas paskatintų ieškoti tokių 
cigarečių nelegalioje rinkoje, yra didesnė nei dalis tų, kuriuos toks draudimas paskatintų mesti rūkyti 
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(atitinkamai 1%, 3%, 2%). Dalis gyventojų teigė, kad jau dabar nelegaliai įsigyja tokių cigarečių, kurias 
siekia uždrausti naujas reguliavimo pasiūlymas. 
 
Vytauto Žukausko, tyrimo vadovo, komentaras: 
„Atsirandant naujiems draudimams arba didėjant mokestinei naštai dalis gyventojų siekdami patenkinti 
savo poreikius tampa nelegalios rinkos dalyviais, kadangi ten prekės arba yra pigesnės, arba jų galima rasti 
tik nelegalioje rinkoje. Šie rezultatai iliustruoja mokesčių ir draudimų pasekmes nelegaliai rinkai – 
daugėjant draudimų ir didėjant mokesčiams legalioje rinkoje, vis didesnė dalis žmonių ieško prekių 
nelegaliai.“ 
 
Apibendrinimas 

• Gyventoju požiūriu, kontrabandinių ir nelegalių prekių paplitimas Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse 
yra pakankamai didelis. Apklausa parodė, kad nelegalių cigarečių ir degalų bei kuro per 2012 m. 
įsigijo kas trečias Lietuvos gyventojas. 
 

• Lietuviai iš trijų Baltijos šalių labiausiai pateisina kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą. 
Prastėjant šalies ekonominei padėčiai gyventojai yra dažniau linkę pateisinti šešėlinėje 
ekonomikoje vykstančius reiškinius. Pateisinimas sudaro palankesnes sąlygas šių prekių 
vartojimui, taip pat – teisėsaugos institucijoms tampa sunkiau kovoti su šešėline ekonomika.  

 
• Labiausiai žmonės pasitiki nelegalių cigarečių kokybe, kiek mažiau degalų ir kuro, ir mažiausiai – 

alkoholio produktų. Duomenys rodo, kad kuo didesnis žmonių pasitikėjimas nelegalių prekių 
kokybe, tuo labiau žmonės yra linkę šias prekes vartoti. 

 
• Augančios produktų kainos ir mažėjančios gyventojų pajamos bei dideli kainų skirtumai su 

kaimyninėmis šalimis yra nurodomos kaip svarbiausios kontrabandos ir nelegalių prekių ar 
paslaugų paplitimo priežastys visose trijose valstybėse. 

 
• Pasak gyventojų, efektyviausi būdai kovoti su šiais reiškiniais yra mokesčių (akcizų) mažinimas, 

siekiant mažesnių kainų, kadangi tai mažina paskatas veikti šešėlyje. Antras efektyviausias būdas 
Lietuvoje ir Latvijoje – valdžios reguliavimų, trukdančių užsiimti verslu mažinimas. 

 
• Atsirandant naujiems draudimams didelė dalis gyventojų siekdami patenkinti savo poreikius 

tampa nelegalios rinkos dalyviais.  Pavyzdžiui, uždraudus skirtingų skonių ir plonumo cigaretes 
Baltijos šalyse nuo 11% (Estijoje) iki 23% (Lietuvoje) rūkančių gyventojų teigia, kad jie būtų 
paskatinti ieškoti šių cigarečių nelegalioje rinkoje. 
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