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Įvadas 

 
Darbe nagrinėjama Lietuvos tabako gaminių apmokestinimo akcizais sistema ir Lietuvos tabako gaminių 
rinkos tendencijos 2002-2010 m.  Tyrimo tikslas yra išanalizuoti, kokią įtaką akcizo mokesčio tabako 
gaminiams didinimas kartu su kitais ekonominiais ir socialiniais veiksniais turėjo legaliai ir nelegaliai tabako 
gaminių rinkai, tabako gaminių vartojimui, akcizų politika siekiamų tikslų įgyvendinimui. 

Pirma darbo dalis skirta reguliavimui akcizais ir su juo susijusiai problematikai. Antroje dalyje analizuojama  
Lietuvos ekonominė-socialinė padėtis tiek, kiek ji galėjo turėti įtakos trečioje darbo dalyje nagrinėjamoms 
tabako gaminių rinkos Lietuvoje tendencijoms 2002-2010 m.  

Tyrime remiamasi Pasaulio banko, Pasaulio sveikatos organizacijos, Lietuvos statistikos departamento, 
Europos Komisijos, Europos Sąjungos statistikos agentūros “Eurostat”,  Finansų ministerijos, Muitinės 
departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, tabako gaminiais prekiaujančių įmonių, 
Lietuvos laisvosios rinkos instituto, taip pat kitų organizacijų ir tyrėjų studijomis bei duomenimis. 
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1. Reguliavimo akcizais ir jo problemų apžvalga 

1.1. Akcizų pagrindimas 

Akcizo mokesčio taikymas, skirtingai nuo įprastų mokesčių (pelno, gyventojų pajamų, pridėtinės vertės 
mokesčių), paprastai grindžiamas ne tik poreikiu finansuoti biudžetą, bet ir kitais „svarbiais visuomenės“ 
tikslais. Istoriškai akcizais dažniausiai būdavo apmokestinamos prabangos prekės arba vadinamosios 
„nuodėmės“ prekės. Prie tokių paprastai būdavo priskiriami ir tabako gaminiai. Argumentuojantys už 
„nuodėmės“ mokestį laikosi požiūrio, kad ne tik piktnaudžiauti tabako vartojimu, bet ir rūkyti apskritai yra 
blogai, jog nėra nežalingo tabako vartojimo kiekio.  Todėl tabako gaminiai buvo apmokestinami arba 
uždraudžiami.  

Vėlesniais laikais buvo suformuluoti ir kitokie argumentai, remiantys tabako gaminių apmokestinimą, o 
akcizai cigaretėms tapo svarbia prieš rūkymą nukreiptų priemonių dalimi. Pirmasis argumentas, kurį 
pateikia akcizų šalininkai, remiasi neigiamu išoriniu poveikiu (eksternalitetu). Neigiamas išorinis poveikis – 
tai situacija, kai individualaus veikėjo rinkoje kaštai skiriasi nuo bendrų patiriamų socialinių kaštų. 
Teigiama, jog tabako vartojimas kenkia aplinkinių sveikatai, juos erzina ir sukelia nepatogumų. Be to, 
egzistuoja finansiniai kaštai visuomenei, nes rūkančių asmenų gydymui išleidžiama daugiau sveikatos 
apsaugos lėšų nei nerūkančių. Teoriškai tinkamai nustatytas akcizo mokestis yra lygus ribinei vartojimo 
sukeliamai žalai, todėl gaminio vartojimas tampa efektyvus. Kitaip tariant, akcizai pakelia kainą ir taip 
sumažina vartojimą iki tokio lygio, kuris egzistuotų, jeigu vartotojai patirtų visą vartojimo sukeliamą žalą. 

Kitas argumentas, kurį nurodo akcizo cigaretėms šalininkai, remiasi neracionalaus arba neinformuoto 
vartojimo prielaida. Akivaizdu, kad rūkymas yra sveikatai žalinga veikla. Vis dėlto, jeigu žmonės žino 
pavojų, kuris kyla sveikatai, jie gali pasverti naudą bei žalą, gaunamą iš tabako gaminių vartojimo, ir priimti 
sau tinkamą sprendimą. Tačiau tam reikia, kad vartotojai turėtų informacijos apie rūkymo keliamą riziką ir 
tinkamai ją pasvertų. Pavyzdžiui, Europos Sąjungoje vartotojai apie rūkymo sukeliamą žalą informuojami ir 
privalomais įspėjamaisiais pranešimais ant tabako gaminių pakuočių. Akcizų šalininkai teigia, jog žmonės 
neadekvačiai suvokia rūkymo žalą. Pavyzdžiui, Pasaulio bankas nurodo, kad 1996 metais Kinijoje 61 
procentas apklaustų rūkančių asmenų manė, kad tabakas jiems buvo „mažai arba visai nežalingas“. Pasaulio 
bankas pripažįsta, kad turtingose šalyse rūkantys asmenys suvokia tabako keliamą pavojų, bet teigia, kad jie 
šią riziką vertina menkiau, nei nerūkantys asmenys1.  

Be to, argumentuojama, kad dažnai rūkyti pradedama paauglystėje arba jaunystėje: net jeigu jaunimas turi 
informacijos apie keliamą žalą, jie ne visada gali ja pasinaudoti, priimdami tinkamus sprendimus. Pagal 
Pasaulio banką daugelis pradedančių rūkyti nepakankamai įvertina tiek sveikatai keliamą riziką, tiek ir 
pavojų tapti priklausomam nuo tabako. Remiantis šia prielaida, tokie asmenys nepakankamai įvertina 
būsimus rūkymo kaštus (kitaip tariant, kaštus, susijusius su sunkumais pakeisti jaunystėje priimtą 
sprendimą rūkyti). 

Galiausiai reikia pastebėti, kad akcizai tabako gaminiams daugelyje šalių yra svarbūs valstybės pajamų 
šaltiniai. Akcizai tabako gaminiams yra laikomi patogia apmokestinimo forma, nes tabako vartojimas yra 
palyginti neelastingas (kitaip tariant, padidinus mokesčius tabako gaminiams, vartotojai nėra linkę stipriai 
mažinti vartojimo). Be to, žmonės, ypač nerūkantys, yra linkę palankiau vertinti tabako gaminių 
apmokestinimą. Pažymėtina, kad tarp siekio surinkti lėšas į valstybės biudžetą ir sveikatos tikslų egzistuoja 

                                                            
1 Pasaulio bankas, Curbing the Epidemic: Governments and the Economics of Tobacco Control. 1999. 
Internete <http://www1.worldbank.org/tobacco/book/html/chapter3.htm>  
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tam tikras prieštaringumas. Kuo labiau vartotojai bus linkę mažinti vartojimą, tuo lengviau bus pasiekti 
sveikatos tikslų, tačiau tuo labiau nukentės valstybės biudžetas. 

1.2. Akcizų taikymo problemos 

Akcizai cigaretėms yra taikomi beveik visose išsivysčiusiose šalyse. Tačiau akcizų kritikai nurodo nemažai 
teorinių ir praktinių akcizų taikymo problemų. 

1. Nėra įmanoma tiksliai nustatyti neigiamo išorinio poveikio dydžio, kurį sukelia rūkymas. Akcizų 
kritikai pažymi, jog dažniausiai to net nėra bandoma padaryti – akcizas nustatomas ne objektyviai, 
o remiantis nusistovėjusia tradicija. Tai patvirtina jau minėtas faktas, kad dažnai akcizas yra 
naudojamas ne kaip išorinio poveikio mažinimo ar neutralizavimo priemonė, bet kaip būdas 
surinkti pinigus į valstybės biudžetą. Europos Komisijos teigimu, „akcizai yra visų pirma valstybės 
pajamų surinkimo instrumentas nacionaliniu lygiu“2. Be to, nėra sutariama, ar tabako vartojimas 
turi neigiamą išorinį poveikį visuomenei finansinių kaštų prasme: kai kurie autoriai teigia, kad 
sveikatos išlaidas, skirtas gydyti rūkantiems asmenims, atsveria mažesnės socialinės išmokos 
rūkantiems žmonėms, nes jie miršta jaunesni3. Reikia paminėti, kad tokio pobūdžio skaičiavimai 
nebando nustatyti asmens gyvybės vertės; akcizų kritikai pripažįsta, kad rūkymas yra žalingas bei 
pavojingas, tačiau diskutuojama būtent dėl to, ar yra sukeliami išoriniai finansiniai kaštai 
visuomenei. 

2. Akcizo taikymas tabako bei kitiems šiuo mokesčiu apmokestinamiems gaminiams yra sąlyginis 
dalykas: daugelio kitų produktų (ir paslaugų) vartojimas taip pat turi neigiamą išorinį poveikį, 
tačiau jie nėra apmokestinami akcizais dėl susiklosčiusių tradicijų, papročių ar politinių priežasčių. 
Vienas pavyzdys – tai vadinamieji „greitojo maisto“ produktai (tiesa, pastaruoju metu pasigirsta 
pasiūlymų taikyti akcizą ir šiems gaminiams)4. Akcizo mokesčio objektu sveikatos apsaugos 
sumetimais galėtų tapti ir druska, cukrus, maisto papildai ir pan. 

3. Kai kurie akcizų kritikai pažymi, jog cigarečių apmokestinimas uždeda didelę mokestinę naštą 
vartotojams. Minėta, kad tabako gaminių vartojimas yra palyginti neelastingas: išaugus kainoms, 
vartotojai palyginus nedaug mažina vartojimą (bent jau trumpuoju laikotarpiu), todėl išauga jų 
išlaidos, finansinė bei mokestinė našta. Be to, ši našta yra diskriminuojanti (apmokestinanti tik tam 
tikrą visuomenės dalį) bei dažnai neproporcingai didesnė neturtingiems asmenims. Taip yra dėl 
dviejų priežasčių. Pirma, mažiau pasiturintys asmenys paprastai tabako gaminiams išleidžia didesnę 
dalį savo pajamų tabako gaminiams nei turtingesni gyventojai. Antra, rūkymas daugelyje šalių yra 
populiaresnis tarp neturtingų, mažiau išsilavinusių žmonių. Tokiomis aplinkybėmis akcizai tabako 
gaminiams yra regresyvūs mokesčiai. Tiesa, akcizų šalininkai argumentuoja, kad neturtingesni 
gyventojai yra jautresni tabako gaminių kainai, todėl padidintas akcizas labiau sumažins 
vargingesnių žmonių vartojimą – tai savo ruožtu sumažins jų sergamumą bei kaštus ir taip 
palengvins jų padėtį. 

4. Nurodoma, jog akcizai, kaip ir kiti mokesčiai, sukelia administracinius bei laiko sąnaudų kaštus. Be 
to, šiuos kaštus didina tai, kad akcizų taisyklės tampa vis sudėtingesnės; ryškus to pavyzdys – 
Europos Sąjungos akcizų sistema. 

                                                            
2 Europos Komisija, Consultation Paper on the structure and rates of excise duty applied on cigarettes and 
othe manufactured tobacco. 2007. 
3 W. Kip Wiskusi, Principles for Cigarette Taxation in Africa. 2003, 17 psl. 
4 Roy E. Cordato, „Social Cost“ Taxes on Unhealthy Foods and Bullets: Abuse of Economics and Personal 
Freedom. 2002. 
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5. Akcizai, brangindami legalius tabako gaminius, patys sukelia neigiamų padarinių. Pirma, vartotojai 
gali imti vartoti pigesnius produktus arba kitokio pobūdžio žalingus gaminius. Be to, branginami 
akcizai sukuria paskatas plėstis nelegalių gaminių rinkai, kontrabandai, korupcijai ir nusikalstamai 
veiklai. Asmenys, ypač mažiau pasiturintys, tampa labiau linkę pirkti tokius gaminius. Minėti 
veiksniai savo ruožtu mažina akcizų efektyvumą, apsunkina sveikatos tikslų siekimą, biudžeto 
surinkimą, didina šešėlinės ekonomikos mastą.  

6. Kritikuojama yra vartotojų nežinojimo (neinformuotumo) prielaida, teigiant, jog vartotojai dažnai 
net perdeda rūkymo keliamą žalą. Pavyzdžiui, JAV duomenimis, nors iš 100 rūkančių apie 10 
miršta dėl plaučių vėžio, visuomenė mano, jog šis skaičius yra 48 iš 1005. Be to, jeigu problema 
kyla dėl informacijos stokos, tikslinga ją spręsti ne apmokestinimo priemonėmis, o būtent 
informuojant vartotojus apie rūkymo keliamą žalą. 

7. Akcizai kritikuojami, teigiant, jog jie reiškia globėjišką, paternalistinį požiūrį į vartotoją. Kaip 
minėta, vienas iš argumentų už akcizus remiasi prielaida, jog vartotojai nėra racionalūs, priimdami 
sprendimą rūkyti. Akcizų kritikai kvestionuoja šią prielaidą, teigdami, jog tik individualus 
vartotojas gali priimti sau tinkamą (nebūtinai sveikiausią ar geriausią) sprendimą. Jų teigimu, aktyvi 
valstybės paternalistinė politika, nuimdama nuo asmens sprendimo atsakomybę, ilgainiui neigiamai 
veikia pačių žmonių įpročius ir požiūrį į savo sveikatą ir saugumą – jie mažiau saugosi patys. 

1.3. Ekonominės kontrabandos priežastys 

Kontrabanda šiame tyrime laikomas bet koks ne asmeniniam naudojimui skirtų prekių gabenimas per sieną 
pažeidžiant nustatytas muitinės procedūras nepriklausomai nuo gabenamų prekių vertės. Kontrabanda yra 
vienas iš pagrindinių veiksnių, potencialiai mažinančių akcizo efektyvumą. Tarptautinis mokesčių ir 
investicijų centras būtent dėl kontrabandos veiksnio abejoja Pasaulio banko bei Pasaulio sveikatos 
organizacijos teiginiais, jog akcizų kėlimas yra efektyviausia priemonė mažinti vartojimą6. Cigarečių 
kontrabanda pasaulyje yra labai išplitusi. Tyrimai rodo, kad apie 30 procentų tarptautiniu mastu 
eksportuojamų cigarečių tenka kontrabandai7. Tai daug didesnis rodiklis nei daugumos eksportuojamų 
vartojimo prekių.  

Be to, kad kontrabanda mažina akcizų efektyvumą, ji turi ir daugiau neigiamų pasekmių. Kontrabanda 
sunkina legalaus verslo padėtį, didina šešėlinės ekonomikos mastą, skatina korupciją, mažina įplaukas į 
valstybės biudžetą. Kaip parodo pasaulio patirtis, cigarečių kontrabanda organizuotoms nusikaltėlių 
grupėms gali tapti palyginti mažai rizikinga, bet pelninga veiklos rūšimi, kuria finansuojamos kitos veiklos 
rūšys.  

Kontrabandą galima traktuoti kaip tam tikrą ekonominės veiklos rūšį, kurioje veikia paklausos ir pasiūlos 
dėsniai, konkurencija ir pan. Kontrabandinėmis prekėmis besinaudojantys asmenys patenkina savo poreikį 
įsigyti pageidaujamų prekių, o kontrabandines prekes tiekiantys asmenys siekia patenkindami esančią 
paklausą gauti pajamų. Tokiu aspektu kontrabandą išnagrinėjo 2004 metais Lietuvos laisvosios rinkos 
instituto atliktas „Kontrabandos ekonominių priežasčių tyrimas“. Kontrabanda priklauso nuo daugelio 
veiksnių, tokių kaip mokesčių bei kainų skirtumai tarp kaimyninių šalių, pragyvenimo lygio valstybėje bei 

                                                            
5 W. Kip Viscusi ir John F. Cogan, Principles of Cigarete Taxation. 2003, 9 psl. 
6 International Tax and Investment Center, The Relationship between Taxation, Consumption and Smuggling 
of Tobacco. 2003, 1 psl. 

 <http://www.iticnet.org/publications/ITIC%20OEF%20Special%20Report%20English%20final..pdf> 
7 Pasaulio bankas, Curbing the Epidemic: Governments and the Epidemics of Tobacco Control. Internete 
<http://www1.worldbank.org/tobacco/chapter5.asp> 
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aplinkinėse šalyse, reguliacinės naštos, korupcijos bei šešėlinės ekonomikos lygio, gyventojų požiūrio į 
kontrabandines prekes, viešųjų paslaugų kokybės, kontrabandos infrastruktūros ir pan. 

Išvardytus kontrabandos veiksnius galima būtų suskirstyti į dvi grupes – tai mokestinės naštos (kainų) 
skirtumai tarp kaimyninių šalių bei likusius veiksnius (šešėlinės ekonomikos bei korupcijos mastas, 
gyventojų požiūris į kontrabandines prekes). Galima klausti apie tai, kuri veiksnių grupė yra pagrindinė.  

Atsakymas į šį klausimą yra labai svarbus kalbant apie kovos su kontrabanda ir nelegalia rinka būdus. Jeigu 
lemiantys yra mokestinės naštos bei kainų skirtumai, tai valstybės, siekdamos sumažinti kontrabandą, turėtų 
mažinti mokesčius šalyje ir taip mažinti ekonomines kontrabandos paskatas. Kita vertus, jeigu kontrabandos 
mastą pirmiausia lemia tokios aplinkybės, kaip korupcijos lygis arba nepakankama sienų apsauga, tai 
tikslinga būtų vykdyti antikorupcines programas, valdžios institucijų veiklą daryti efektyvesne, orientuotis į 
griežtesnės kontrolės priemones. 

Kai kurių autorių bei institucijų nuomone, lemiantys yra ne kainų veiksniai. David Merriman teigimu, 
cigarečių kainų skirtumai yra tik vienas – ir turbūt ne svarbiausias – veiksnys, skatinantis kontrabandą. Šis 
tyrimas teigia, kad korupcijos lygis šalyje statistiškai geriau paaiškina kontrabandą nei kainų skirtumai8. 
Taigi daroma išvada, kad kontrabandą stabdyti reikia užkertant kelią pasiūlai, t.y. kovojant su korupcija, 
skiriant daugiau lėšų sienų apsaugai. Iš esmės tokios nuomonės laikosi ir Pasaulio bankas.   

Kita vertus, Tarptautinių mokesčių ir investicijų centro teigimu, nors kartais egzistuoja ryšys tarp šalies 
korupcijos lygio ir kontrabandos paplitimo, svarbiausias veiksnys yra kainų skirtumai tarp šalių, o 
kontrabanda iš esmės yra paklausos nulemtas reiškinys9. Dideli kainų skirtumai skatina kontrabandos bei 
prekybos tarp šalių pagausėjimą net tose šalyse, kuriose korupcijos lygis žemas, o sienų apsaugai skiriami 
nemenki resursai. Ekonominių priežasčių kontrabandai atsiradimas taip pat sukuria prielaidas korupcijai 
atsirasti. Kuo didesnė ekonominė kontrabandos nauda, tuo didesnė motyvacija ir galimybės 
užsiimantiesiems kontrabanda dalyvauti korupcinėje veikloje. 

Teisėsaugos institucijų taikomos priemonės nukreiptos į kontrabandos mažinimą (pvz. griežtesnė kontrolė, 
didesnės bausmės, korupcijos teisėsaugos institucijose mažinimas) taip pat prisideda prie ekonominių 
paskatų kontrabandai mažinimo. Kontrabanda kaip ir bet kuri kita ekonominė veikla turi savo pajamas ir 
sąnaudas. Kontrabandos pajamos priklauso nuo prekės kainų skirtumo prekės kilmės šalyje ir prekės 
realizavimo šalyje. Kontrabandos veiklos sąnaudų dydis be kitų veiksnių labai priklauso nuo šios veiklos 
rizikos, kuri apima tikimybę, jog veikla bus išaiškinta  bei potencialių baudų ir kitų bausmių už šią veiklą 
dydžio. Tai yra veiksniai, kuriuos teisėsaugos institucijos, kovojančios su kontrabanda, turi galimybę 
paveikti, padidindamos kontrabandos veiklos sąnaudas ir taip sumažindamos kontrabandos ekonomines 
paskatas. 

Apibendrinant derėtų konstatuoti, kad kontrabandą veikia daugelis veiksnių. Svarbūs yra tiek su mokestine 
našta bei kainomis, tiek ir su kitais procesais susiję faktoriai. Nagrinėjant kontrabandos procesus, reikia 
atsižvelgti į juos visus. Beje, Lietuvoje, kaip ir kitose naujosiose ES valstybėse, tiek kainų, tiek ir kiti 
veiksniai yra itin palankūs kontrabandos plėtrai: jau minėta, kad kainos kaimyninėse Rytų valstybėse tampa 
reliatyviai mažesnės, naujosios narės turi gana menkus sienų apsaugos resursus, čia paplitusi korupcija, 
dideli šešėlinės ekonomikos mastai. 

                                                            
8 David Merriman, Ayda Yurekli ir Frank J. Chaloupka, „How big is the worldwide cigarette-smuggling 
problem?“, 2000,  385 psl. Internete <http://www1.worldbank.org/tobacco/tcdc/365TO392.PDF>  
9 International Tax and Investment Center, The Relationship between Taxation, Consumption and Smuggling 
of Tobacco. 2003, 1 psl. 
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2. Lietuvos ekonominė-socialinė padėtis 

Ekonominis-socialinis kontekstas, pragyvenimo lygis, vartotojų perkamoji galia turi didelės įtakos tam, 
kokius pokyčius sukelia didėjančios tabako gaminių kainos. Svarstant nelegalios rinkos galimą išplitimą, 
svarbūs, kaip jau minėta, tokie veiksniai, kaip korupcijos paplitimas, šešėlinės ekonomikos mastas, 
vartotojų požiūris į kontrabandinius gaminius. Toliau aptariami minėti faktoriai konkrečiame Lietuvos 
kontekste. Lietuvos ekonominės-socialinės padėties analizė yra svarbi kaip kontekstas analizuojant ir 
interpretuojant trečiojoje tyrimo dalyje nagrinėjamoms tabako gaminių rinkos tendencijoms.  

2.1. BVP, pragyvenimo lygis 

2002-2007 m. Lietuvos ekonomika sparčiai augo. Sparčiausiai ekonomika augo 2003 metais, kai realus 
BVP išaugo net 10,2 procento – tai buvo aukščiausias rodiklis tarp Europos Sąjungos valstybių. Itin spartus 
ekonomikos augimas buvo ir sekančiais ketveriais metais, vidutinis realaus BVP metinis augimas 2001 – 
2007 metais siekė net 8 proc.  

 

2008 m. Lietuvos ekonomikos augimas pradėjo lėtėti. 2008 metais realus BVP paaugo jau tik apie 3 proc. 
2009 m. įsisiūbavus pasaulio ekonomikos krizei Lietuvos ekonomika patyrė gilų nuosmukį, šiais metais 
Lietuvos realus BVP krito 15 proc.  

Tačiau, nepaisant spartaus ekonominio augimo 2001 – 2007 metais, pragyvenimo lygis Lietuvoje buvo 
gerokai žemesnis nei senosiose Europos Sąjungos valstybėse. Žemiau pateikta lentelė atskleidžia, kad BVP 
tenkantis vienam gyventojui Lietuvoje, matuojant pagal perkamosios galios standartą, pirmą kart pasiekė  
pusę ES-27 šalių vidurkio 2004 m. Be to, Lietuvoje pragyvenimo lygis buvo vienas iš žemiausių tarp 
naujųjų Europos Sąjungos narių. 2009 metais mažesnis pragyvenimo lygis buvo tik Latvijoje (jeigu 
neskaičiuosime 2007 metais įstojusių Rumunijos ir Bulgarijos). BVP vienam gyventojui pagal perkamosios 
galios standartą siekė maždaug 53 proc. ES-27 šalių vidurkio. Reikia turėti omenyje, jog BVP tenkančio 
vienam gyventojui Lietuvoje 2009 m. sumažėjo pirmą kartą nuo pat 2000 m. 
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BVP vienam gyventojui pagal perkamosios galios standartą (ES-27 šalių vidurkis = 100) 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Slovėnija 80 80 82 83 86 87 88 88 91 87 
Čekija 68 70 70 73 75 76 77 80 80 80 
Slovakija 50 52 54 55 57 60 63 67 72 72 
Estija 45 46 50 54 57 62 66 70 68 63 
Vengrija 55 59 62 63 63 63 63 62 65 63 
Lenkija 48 48 48 49 51 51 52 54 57 61 
Lietuva 39 41 44 49 50 53 55 59 62 53 
Latvija 37 39 41 43 46 49 52 56 57 49 

Šaltinis: Eurostat 

Neturtingesnėse valstybėse gyventojai didesnę savo pajamų dalį išleidžia būtiniems vartojimo produktams, 
pavyzdžiui, maistui. Taip pat paprastai mažesnio pragyvenimo lygio šalyse didesnę išlaidų dalį sudaro 
alkoholiui, tabako gaminiams išleidžiamos lėšos. Šią tendenciją patvirtina ir Lietuvos atvejis (kaip ir kitų 
regiono šalių patirtis). Kaip matyti iš žemiau pateiktos lentelės, Lietuvoje maistui ir nealkoholiniams 
gėrimams 2005 m. teko beveik 33,8 procentai visų namų ūkių išlaidų. „Eurostat“ duomenimis, tai buvo 
vienas didžiausių rodiklių Rytų ir Centrinės Europos regione. Tabakui, alkoholiniams gėrimams ir 
narkotikams taip pat teko 3,5 proc. visų išlaidų. ES-15 šalyse maistui ir nealkoholiniams gėrimams, taip pat 
tabako gaminiams, alkoholiniams gėrimams bei narkotikams teko mažesnė išlaidų dalis – 2,3 proc. 
Naujesniais  Statistikos departamento namų ūkių biudžetų tyrimo, atlikto 2009 m. duomenims 10  namų ūkių 
išlaidos tabako gaminiams  2008 m. sudarė 1,4 proc. visų namų ūkių išlaidų. 

Namų ūkių išlaidos (procentais nuo visų išlaidų) 2005 metais 
  ES-27 šalys Lietuva Latvija Lenkija Slovakija Vengrija Estija Čekija Slovėnija 
Maistui ir nealkoholiniams 
gėrimams 14,6% 33,8% 29,2% 25,5% 24,5% 22,6% 22,5% 20,6% 16,7% 
Alkoholiniams gėrimams, 
tabakui ir narkotikams 2,3% 3,5% 3,1% 2,5% 2,8% 3,6% 2,8% 2,9% 2,4% 

Tabakui 1,0% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 2,4% 1,2% 1,2% 1,2% 

Alkoholiniams gėrimams 1,1% 2,2% 1,7% 1,0% 1,3% 1,2% 1,6% 1,6% 1,2% 
 Šaltinis: Eurostat 

2.2. Šešėlinės ekonomikos dydis 

Tiksliai nustatyti šešėlinės ekonomikos dydį yra sunku ar net neįmanoma. Nagrinėjant šešėlinės ekonomikos 
reiškinį paprastai remiamasi įvairiais tyrimais, kurie pateikia apytikslius šešėlinės ekonomikos dydžio 
vertinimus. Pateiksime kelių periodiškai vykdomų Lietuvos šešėlinės ekonomikos tyrimų rezultatus. 

Remiantis Statistikos departamento skelbiamais duomenimis, šešėlinė ekonomika Lietuvoje 2001-2002 
metais siekė 18-19 proc. bendrojo vidaus produkto. Nuo 2004 metų šešėlinės ekonomikos dalis BVP ėmė 
mažėti ir naujausiais Statistikos departamento pateikiamais duomenimis 2007 m. siekė apie 12 proc. BVP.  

                                                            
10 http://www.stat.gov.lt/lt/catalog/download_release/?id=3443&download=1&doc=1629 
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2010 m. liepos mėnesį Pasaulio bankas paskelbė tyrimą11 vertindamas 162 pasaulio valstybių šešėlinę 
ekonomiką 1999-2007 m. Šio tyrimo duomenimis Lietuvoje šešėlinės ekonomikos dalis 1999-2007 m. 
nuosekliai didėjo. 1999 m. šešėlinės ekonomikos dalis BVP siekė apie 30 proc. ir iki 2007 m. ši dalis 
paaugo iki 34 proc. Šio tyrimo rezultatai skiriasi nuo Statistikos departamento duomenų tiek šešėlinės 
ekonomikos dydžio vertinimu tiek jo kitimo tendencija. 

Reguliariai šešėlinės ekonomikos apimties įvertinimus pateikia ir Lietuvos laisvosios rinkos institutas kas 
pusę metų atliekamame Lietuvos ekonomikos tyrime. Jame šešėlinės ekonomikos dydį vertina rinkos 
dalyviai. Tyrimo duomenimis, 2001 metais šešėlinė ekonomika siekė apie 19 procentų BVP. Vėlesniais 
metais šešėlinė ekonomika išsilaikė maždaug ties 20 procentų nuo BVP riba. 2007 – 2008 m. pastebėtas 
šešėlinės ekonomikos dalies BVP sumažėjimas iki 18 proc., prasidėjus ekonominiam nuosmukiui 2009 
metais šešėlis šoktelėjo iki 23 proc. BVP. Naujausio LLRI ekonomikos tyrimo duomenimis prognozuojama, 
jog šešėlio dalis BVP 2010 m. padidės 27 proc., panašiame lygyje išsilaikys ir 2011 m. 

2.3. Korupcijos mastas 

„Transparency International“ kasmet sudaro korupcijos suvokimo indeksą, kuris yra išvestinis indikatorius, 
leidžiantis suskirstyti valstybes pagal suvokiamą korupcijos paplitimą tarp viešojo sektoriaus tarnautojų ir 
politikų, bei apčiuopti suvokiamos korupcijos masto dinamiką šalyje. 

                                                            
11 http://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/5356.html 
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Lietuvoje 2009 m. korupcijos suvokimo indekse surinko 4,9 balų iš dešimties (10 – labai skaidri valstybė, 0 
– labai korumpuota valstybė). Tai aukščiausias Lietuvos įvertinimas nuo 1999 metų. Tačiau reikia turėti 
omenyje tai, jog po 2000 ir 2001 metų, kai buvo matomas apčiuopiamas korupcijos suvokimo indekso 
Lietuvoje augimas, 2001 – 2009 metais korupcijos suvokimo indeksas išliko panašaus lygio svyruodamas 
keliomis dešimtis balo. Tai rodo, jog Lietuvoje suvokiamos korupcijos lygis nagrinėjamu laikotarpiu iš 
esmės negerėjo. 

Lietuvoje korupcijos paplitimas buvo gerokai aukštesnis nei Vakarų Europoje. 2009 metais Lietuva kartu su 
Čekija korupcijos suvokimo indekse dalinosi 23 ir 24 vietas tarp Europos Sąjungos ir kitų Vakarų valstybių. 
Latvija šiame indekse liko 25 vietoje, Estija buvo 15 vietoje. Lietuva korupcijos suvokimo indekse aplenkė 
tik Rumuniją, Graikiją, Bulgariją, Italiją, Slovakiją ir Latviją.  

Jog Lietuvoje korupcija yra plačiai paplitusi problema rodo ir „Transparency International“ sudaryto 2008 
m. korupcijos žemėlapio duomenys.  Į klausimą, ar per paskutinius 5 metus teko duoti kyšį teigiamai atsakė 
net 43 proc. Lietuvos gyventojų. 77 proc. gyventojų manė, jog per paskutinius metus 5 metus korupcijos 
mastai Lietuvoje išaugo ir 59 proc. manė, jog visuomenė atlaidžiai žiūri į korumpuotus asmenis. 

2.4. Vartotojų požiūris į kontrabandines prekes 

LLRI užsakymu 2010 m. balandžio mėn. buvo atliktas sociologinis tyrimas „Gyventojų nuomonė dėl 
kontrabandos ir nelegalių prekių“. Vienas iš tyrimo tikslų buvo išsiaiškinti, koks yra žmonių pakantumo 
kontrabandai ir nelegalioms prekėms laipsnis. Tyrimas atskleidė, kad daugiau nei pusė apklaustųjų (60 
procentų)  visiškai pateisina arba yra linkę pateisinti kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą, o likę arba 
visiškai nepateisina ar yra linkę nepateisinti kontrabandos (30 procentų) arba neturi nuomonės šiuo klausimu 
(10 procentų). Pažymėtina, kad visiškai pateisinančių kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą buvo 
dvigubai daugiau nei visiškai nepateisinančių. Kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą labiau pateisina 
miesto gyventojai. Palyginimui 2008 metais kontrabanda pateisino arba buvo linkę pateisinti 39 procentai, 
2009 - 43 procentai, 2010 m. – 60 proc. gyventojų. Taigi, paskutiniais metais galime stebėti žymų (17 proc. 
punktų) kontrabandos toleravimo padidėjimą. 

Net 34 procentai apklaustųjų pagrindine kontrabandos paplitimo priežastimi nurodė didelį kainų skirtumą, 
kurį lemia dideli mokesčiai (akcizai), 20 procentų nurodė, jog tai antra pagal svarbą priežastis. Įdomu tai, jog 
net 60 procentų apklaustųjų mano, kad kontrabanda ir nelegalių prekių gamyba yra daugelio žmonių 
pragyvenimo šaltinis. Taip labiau linkę manyti vyriausi tyrimo dalyviai, žemiausio išsimokslinimo 
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apklaustieji, kaimo vietovių gyventojai. Net 43 procentai mano, kad pigios kontrabandinės ir nelegalios 
prekės leidžia žmonėms taupyti. Tai dažniau nurodė mažesnių pajamų grupės atstovai.  

Požiūris į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą 

 

Šaltinis: Lietuvos laisvosios rinkos institutas, Gyventojų nuomonė dėl kontrabandos ir nelegalių prekių, 2010 metų duomenys. 

 

 

 

 

 

Taigi, nagrinėjant akcizų harmonizavimo pasekmes Lietuvoje, svarbu atsižvelgti į specifinį šalies kontekstą. 
Lyginant su ES senbuvėmis, Lietuvoje pragyvenimo lygis yra vis dar santykinai mažas (BVP vienam 
gyventojui 2008 m. siekė apie 60 proc. ES-25 vidurkio), gyventojai išleidžia didesnę savo pajamų dalį 
būtiniausio vartojimo prekėms. Lietuvoje ir aplinkinėse valstybėse palyginti didelis šešėlinės ekonomikos 
mastas, paplitusi korupcija. Lietuvoje taip pat yra gana palankus vartotojų požiūris į kontrabandą, šis 
palankumas ypač išaugo 2010 m. 
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3. Tabako rinkos tendencijos Lietuvoje 2002-2010 m. 

3.1. Lietuvos akcizų cigaretėms sistema 

Pagal Lietuvos Respublikos Akcizų įstatymą nr. I-429, kuris galiojo iki 2002-06-30, tabakui buvo taikomas 
specifinis 36 litų už 1000 cigarečių tarifas12. Derybų dėl Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą metu akcizai 
turėjo būti priderinti prie ES reikalavimų. Tai lėmė vertybinio akcizų elemento atsiradimą. Be to, reikia 
prisiminti, kad akcizai Lietuvoje buvo per maži, kad atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus. Norint 
patenkinti ES akcizų minimumo normas, specifinis akcizų tarifas Lietuvoje turėjo kilti. Šie pakeitimai buvo 
įtraukti į naują Akcizų įstatymą Nr. IX-569, kuris įsigaliojo nuo 2002 metų liepos 1 dienos.  Pagal pirmą šio 
įstatymo variantą cigaretėms buvo taikomas 30,2 litų specifinis ir 10% vertybinis akcizai, o vėliau priimtoje 
redakcijoje nuo 2003 kovo 1 dienos specifinis akcizas padidėjo iki 42,6 litų. 

Lietuvai įstojus į ES įsigaliojo Akcizų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. IX-1987, kuris dar labiau padidino 
akcizų tabakui tarifus: specifinis tarifas išaugo iki 47,5 litų, o vertybinis – iki 15%13. Derybų su ES metu 
Lietuva išsiderėjo pereinamąjį laikotarpį iki 2009 gruodžio 31 dienos, kurio metu akcizai turėjo kasmet 
vidutiniškai augti po 26%.  

2007-2009 m. laikotarpiu akcizai cigaretėms buvo keliami dar keturis kartus. 2007 m. kovo mėn. specifinis 
tarifas išaugo iki 66 litų, o nuo 2008  m. sausio tiek specifinis tiek vertybinis tarifai atitinkamai padidėjo iki 
79 litų ir 20 proc. 2009 m. akcizai cigaretėms buvo keliami du kartus. Pirmas pakėlimas įsigaliojo nuo kovo 
mėn., tuomet specifinis tarifas padidėjo iki 95 litų. Antrasis pakėlimas įsigaliojo rugsėjo mėn., specifinis 
tarifas pakeltas iki 132 litų, vertybinis iki 25 proc. Šiuo metu Lietuva atitinka minimalų ES 64 eurų 1000-iui 
cigarečių apmokestinimo akcizu minimumą, tačiau akcizų mokestis turės būti didinamas norint pasiekti 
minimalius ES reikalavimus 2018 m. 

3.2. Akcizų našta ir cigarečių kainos 

Lietuvoje nuo 2002-ųjų iki 2010 metų akcizai cigaretėms buvo didinami dviem bangomis (žr. grafiką 
žemiau). 2002 – 2004 m. akcizai buvo didinami tris kartus, absoliuti akcizų našta cigaretėms išaugo 70 
procentų (skaičiuojant didžiausią paklausą turinčioms kainų grupės cigaretėms).  Auganti akcizų našta lėmė 
sparčiai didėjančias cigarečių kainas, augo ir populiariausios kainų kategorijos cigarečių kainos. Statistikos 
departamento duomenimis, žemesnės klasės Lietuvoje gaminamų cigarečių kainos 2002-2004 metais išaugo 
36 procentais, aukščiausios klasės cigarečių – 9 procentais. Labiausiai augo cigarečių be filtro kaina – šios 
rūšies gaminiai pabrango 48 procentais. Tai, kad sparčiau augo pigesnių cigarečių kaina, lėmė specifinio 
akcizo komponento didinimas (specifinis akcizas santykinai labiau apmokestina pigesnes cigaretes nei 
brangesnius gaminius). 

                                                            
12 LR Akcizų įstatymas Nr.I-429 5.8 str. 
13 LR Akcizų įstatymas Nr. IX-1987 28 str. 
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Po 2004 metų sausio mėnesio akcizas cigaretėms nebuvo didinamas iki pat 2007 metų kovo 1 dienos, taigi 
akcizų našta cigaretėms neaugo. Tai lėmė ir nedidelį cigarečių kainų augimą arba net jų mažėjimą. 
Statistikos departamento duomenimis, bendras mažmeninių kainų indeksas 2005 metais išaugo 1,1 
procento, o 2006 metais sumažėjo 0,5 procento. 2006 metais labiau mažėjo pigesniam segmentui 
priklausančių cigarečių kainos. 

Tabako gaminių vidutinės mažmeninės kainos (20 vienetų, litais) 

  2002 2003 2004 

Cigaretės su filtru, žemesnės klasės (gaminamos Lietuvoje) 2,03 2,35 2,77 

Cigaretės su filtru, aukščiausios klasės (gaminamos Lietuvoje ir importuojamos) 3,73 3,9 4,06 

Cigaretės be filtro (gaminamos Lietuvoje) 1,6 1,96 2,37 

Cigaretės be filtro (gaminamos Lietuvoje) 1,6 1,96 2,37 

  2006 2007 2008 2008  

Pirmajam kainų segmentui priklausančios cigaretės su filtru 5,76 5,88 6,63 7,82 

Antrajam kainų segmentui priklausančios cigaretės su filtru 4,55 4,77 5,68 6,84 

Trečiajam kainų segmentui priklausančios cigaretės su filtru 3,5 3,72 4,48 5,76 

Ketvirtajam kainų segmentui priklausančios cigaretės su filtru 2,61 2,64 3,43 4,67 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. 

Antroji akcizų didinimo banga buvo 2007 - 2009 m., kuomet akcizai cigaretėms buvo didinami 4 kartus, iš 
viso akcizų našta didžiausią paklausą turinčios kainų grupės cigaretėms išaugo 130 proc. Tai atsiliepė ir 
cigarečių kainoms. Statistikos departamento duomenimis 2007 - 2009 m. mažmeninė cigarečių kaina išaugo 
61 proc. Labiausiai 2007 - 2009 m. pabrango ketvirto, pigiausio kainų segmento cigaretės (79 proc.), 
mažiausiai padidėjo pirmojo kainų segmento cigarečių kaina (36 proc.). 

Šis dviejų akcizų cigaretėms bangų išskyrimas turės reikšmės tolimesnei tendencijų Lietuvos tabako rinkoje 
analizei, nagrinėjant nelegalaus vartojimo, kontrabandos masto pasikeitimus. 
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3.3. Perkamosios galios pokyčiai 

2002-2004 m.  tabako gaminių mažmeninių kainų augimas nedaug lenkė namų ūkių pajamų augimą. Tai 
parodo, jog šiuo laikotarpiu gyventojų perkamoji  galia cigaretėms išliko pakankamai stabili.  

2005-2007 metų laikotarpiu Lietuvai buvo būdingas besitęsiantis stiprus ekonomikos augimas. Lietuvos 
ekonomika įžengė į etapą, kuriame ekonominis augimas pradėjo sparčiau auginti gyventojų disponuojamas 
pajamas.  

 

Taigi dėl dviejų veiksnių – cigarečių kainų nedidėjimo ir spartaus disponuojamų pajamų augimo – Lietuvos 
gyventojų perkamoji galia cigarečių atžvilgiu 2005-2006 m. stipriai išaugo. Kaip atskleidžia diagrama, 
vidutiniškai perkamosios galios augimas 2005-2007 m. buvo ženkliai didesnis nei jos sumažėjimas 2000-
2003 metais. 

2008 m. situacija pasikeitė, mažmeninės cigarečių kainos augimas pralenkė namų ūkių pajamų augimą. Tai 
galima paaiškinti tiek smarkiai sulėtėjusiu ekonomikos augimu 2008 m. tiek pakeltais akcizo tarifais 
cigaretėms. Deja, Statistikos departamentas nutraukė namų ūkių biudžeto tyrimą ir nepateikia tikslių 
disponuojamų pajamų rodiklių 2009-iesiems metams, tačiau 2009 m. žmonių perkamosios galios mažėjimas 
buvo  stipresnis nei 2008 m., kadangi dėl mažėjančio darbo užmokesčio (bruto darbo užmokestis 2009 m. 
lyginant su 2008 m. sumažėjo 5 proc.) mažėjo namų ūkių pajamos, o cigarečių kainos per 2009 m. išaugo 
net 26 proc. 

3.4. Bendro ir nelegalaus cigarečių vartojimo tendencijos 

Vienas iš pagrindinių akcizo tabako gaminiams efektyvumą mažinančių veiksnių yra nelegalių gaminių 
išplitimas. Tai ne tik apsunkina sveikatos tikslų siekimą (nelegalūs gaminiai yra tokie pat žalingi ar net 
pavojingesni sveikatai), bet sukelia ir daugelį kitų problemų valstybei: didina korupciją, nusikalstamumo 
paplitimą, šešėlinę ekonomiką bei reikalauja didesnių valstybės institucijų resursų, skirtų kovai su juodąja 
rinka. 
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Būtent dėl perėjimo prie nelegalių gaminių vartojimo efekto akcizų poveikis legalios rinkos sumažėjimui 
paprastai būna mažesnis nei bendram vartojimui14. Taip atsitiko ir Lietuvoje 2000 - 2004 m. ir 2009 - 2010 
m.: ryškiai sumažėjusios legalios rinkos efektą bendro vartojimo prasme didele dalimi atsvėrė išaugę 
nelegalūs pardavimai. 

Statistikos departamentas pateikia tabako gaminių suvartojimo statistiką, kuri apima mažmeninėje 
prekyboje ir maitinimo įmonėse oficialiai parduotus tabako gaminius, todėl nelegalių cigarečių suvartojimas  
nėra įvertintas. Statistikos departamento  pateikiamais cigarečių suvartojimo duomenimis legalus cigarečių 
vartojimas mažėjo nuo  2001 m. iki 2004 m.  Šiuo laikotarpiu legali cigarečių rinka susitraukė apie 15 proc. 
Tuo tarpu  nuo 2004 m. iki pat 2007 m. legalių cigarečių suvartojimas nuosekliai augo vidutiniškai po 3 
proc. per metus. 2008 m. lyginant su prieš tai buvusiais legalių cigarečių rinka sumažėjo apie 2 proc. 
Ryškus legalių cigarečių vartojimo pokytis užfiksuotas 2009 m. Statistikos departamento duomenimis 
legalių cigarečių vartojimas šiais metais krito net 33 proc. Kaip jau minėta, šios statistikos trūkumas yra tas, 
jog ji neapima nelegalaus vartojimo, todėl negali atspindėti bendros cigarečių vartojimo tendencijos. 

 

Prekybos tabako gaminiais rinkos dalyviai pateikia tam tikrus vertinimus ne tik apie legalų, tačiau ir nelegalų 
cigarečių vartojimą. Šie duomenys rodo, jog  bendras (legalus ir nelegalus) cigarečių vartojimas Lietuvoje 
sumažėjo nuo 5,9 milijardo cigarečių 2002 metais iki 5,3 milijardo 2009-aisiais, t.y. iš viso 10 proc., 
vidutiniškai apie 2 proc. per metus (žr. grafiką žemiau). Nėra aišku, kiek bendro vartojimo sumažėjimą lėmė 
pakilusios cigarečių kainos. Bendro vartojimo mažėjimui įtakos galėjo turėti įtakos kiti veiksniai. Reikia 
prisiminti, kad mokestinė politika buvo tik viena iš taikomų priemonių prieš tabako vartojimą Lietuvoje; 
neaišku, kokią įtaką mažėjančiam rūkymo populiarumui turėjo reguliavimas, įvairūs draudimai, informacinės 
kampanijos apie tabako žalą.  

2002-2010  metais bendro vartojimo pokyčiai buvo daug mažesni nei legalaus cigarečių pardavimo 
pokyčiai. Jei 2002-2004 m. legalus cigarečių pardavimas sumažėjo nuo 4,9 mlrd. cigarečių iki 3 mlrd. (net 
39 proc.), tai nuo 2004 iki 2008 m. jis išaugo iki 5,5 mlrd. (83 proc.). 2009 m. buvo pastebimas ryškus 27 
proc. legalių cigarečių pardavimo kritimas. 
                                                            
14 International Tax and Investment Center, International Tax and Investment Center, The Relationship 
between Taxation, Consumption and Smuggling of Tobacco. 2003, 1 psl. 



                                                                     Lietuvos laisvosios rinkos institutas  | 2010-11-11 

17 
 

 

Iš grafiko taip pat matyti, jog 2008 m. legalių cigarečių pardavimas Lietuvoje buvo didesnis už bendrą 
cigarečių suvartojimą. Šis skirtumas buvo sąlygotas 2008 m. pagyvėjusios užsienio piliečių paklausos 
Lietuvoje parduodamoms cigaretėms. Tuo metu kaimyninėse Latvijoje ir Lenkijoje cigaretės buvo 
brangesnės nei Lietuvoje. Užsienio piliečiams parduodamos cigaretės yra apskaitomos legaliuose cigarečių 
pardavimuose, tačiau nėra įtraukiamos į bendro vartojimo statistiką. 

Visa tai leidžia teigti, kad didėjančios ar mažėjančios cigarečių kainos turėjo daug didesnę įtaką legaliam 
parduotų cigarečių skaičiui nei bendram vartojimui (kitaip tariant, bendro vartojimo paklausos elastingumas 
buvo daug mažesnis nei legalių cigarečių).  

Panašias legalios ir nelegalios rinkos tendencijas rodo ir kiti šaltiniai. „JTI Marketing and Sales“ duomenimis 
2002 – 2004 m. kontrabandinių gaminių dalis bendrame cigarečių vartojime paaugo nuo 18 iki 48 proc. 
(žiūrėti grafiką žemiau). Vėliau tolygiai mažėjo iki 2008 m. kai pasiekė apie ketvirtadalį rinkos (24 proc.). 
Vertinama, jog 2009 m. kontrabandinių cigarečių dalis bendrame vartojime siekė apie 26 proc., o 2010-iems 
metams prognozuojamas didelis šuolis iki 49 proc. 

Tiesa, nelegalios rinkos dalis, skaičiuojant pinigine išraiška, turėjo būti mažesnė nei vertinant produkcijos 
vienetais, nes juodojoje rinkoje parduodamos cigaretės yra pigesnės. Pirma, dažniausiai juodojoje rinkoje 
pardavinėjamos pigesnių kainų segmentų cigaretės; antra, šių cigarečių savikaina yra mažesnė: jos vežamos 
iš mažesnių kainų šalių, išvengiama mokestinių bei kitokių su legaliu pardavimu susijusių sąnaudų.  
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2007 – 2010 metais buvo atliktos kelios gyventojų apklausos, siekiant išsiaiškinti nelegalių cigarečių 
vartojimo Lietuvoje mastą ir jo kitimą. 2007 - 2008 metais TNS Emor ir TNS Gallup atliktose apklausose 
„Lithuania: DNS Survey“ buvo siekiama išsiaiškinti kuri Lietuvos gyventojų vartojamų cigarečių dalis 
buvo „nesumokėtų mokesčių“ (angl. DNP – duty not paid) kategorijos. Šiai kategorijai buvo priskiriamos 
pagamintos pardavimui Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, legaliai įsivežtos iš kitų šalių asmeninio 
vartojimo tikslais, kontrabandinės bei nepaženklintos jokiomis banderolėmis cigaretės.  Šio tyrimo 
duomenys neleidžia atskirti legaliai importuotų asmeninio vartojimo tikslais originalių produktų, tačiau 
turint omenyje, jog importas asmeninio vartojimo tikslais yra griežtai ribojamas, tyrimo duomenis galime 
laikyti pakankamai tikslia informacija apie nelegalios produkcijos Lietuvoje kiekius ir jų dinamiką. 
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Tyrimo duomenimis 2007 m. DNP kategorijos cigarečių buvo rasta pas 30 proc. cigarečių vartotojų (18-64 
m.).  Didžiausia dalis DNP kategorijos cigarečių buvo tarp gyventojų pietų Lietuvoje (52 proc.) ir vakarų 
Lietuvoje (36 proc.) t.y. būtent tuose regionuose, kurie turi sieną su Kaliningrado sritimi. 2008 m. DNP 
kategorijos cigarečių dalis sumažėjo iki 21 proc. Tiek  2008 tiek 2009 m. daugiausia DNP kategorijos 
pakelių buvo iš Rusijos. Šių tyrimų metu buvo atskleista, jog absoliučiai didžiausia dalis DNP kategorijos 
cigarečių buvo nuperkama turguose (~40 proc.) ir iš kitų asmenų/draugų (~35 proc.). Taip pat tyrimas 
parodė, jog 2007-2008 m. labai didelė dalis rūkančiųjų žinojo apie galimybę nusipirkti cigarečių iš Rusijos 
(~95 proc.) ir yra bent kartą bandę (2007 m. 73 proc., 2008 m. – 62 proc.) 

2009 ir 2010 m. tyrimai apie nelegalų cigarečių vartojimą Lietuvoje paremti labai panašia metodologija. 
Tyrimo metu žmonių buvo prašoma pateikti turimų cigarečių pakelį ir taip buvo nustatomas ant pakelio 
esančio įspėjamojo sveikatos pranešimo kalba. Tai nėra lygiai toks pats tačiau labai artimas DNP 
kategorijos cigarečių apbrėžimui 2007-2008 m. tyrimuose. 

2009 m. cigarečių su įspėjamuoju sveikatos pranešimu ne lietuvių kalbą buvo rasta pas 25 proc. cigarečių 
vartotojų (18-74 m.)., 24 proc. iš jų – rusų kalba. Didžiausia dalis cigarečių, su užsienio kalbų 
įspėjamaisiais pranešimais buvo rasta tarp vyresnio amžiaus (45 – 74 m.), gyvenančių kaimo vietovėse, 
turinčių mažesnių pajamas ir rūkančių pigesnio (value) segmento cigaretes vartotojų. Net 85 proc. cigarečių 
su įspėjamaisiais sveikatos pranešimais užsienio kalba buvo iš „value“ segmento, 68 proc. iš jų buvo prekės 
ženklo „Saint George“ cigaretės. Tyrimo metu buvo atskleista, jog kainų skirtumas tarp „value“ segmento 
cigarečių su lietuvišku ir kitos kalbos įspėjamuoju sveikatos pranešimo yra apie 1 lt. 

2010 m. tyrimo duomenimis cigarečių vartotojų dalis, pas kuriuos rasta cigarečių su įspėjamuoju sveikatos 
pranešimu ne lietuvių kalba paaugo iki 49 proc. Cigaretės su įspėjamaisiais pranešimais rusų kalba rastos 
pas 46 proc. rūkančiųjų. Lyginant su 2009 m. šis padidėjimas yra labai žymus, indikuojantis nelegalaus 
vartojimo išaugimą. Didžiausią dalį cigarečių su įspėjamuoju sveikatos pranešimu ne lietuvių kalba sudarė 
„Saint George“ cigaretės (40 proc.) Didžiausia dalis šios kategorijos cigarečių rasta pas žemesnes pajamas 
turinčių, nedidelių miestelių ir kaimų gyventojų. 

3.5. Kontrabandos mastai 

Lietuvoje didžiąją dalį nelegalios rinkos sudaro būtent kontrabandiniai produktai. Todėl, viena vertus, 
kontrabandos tendencijos padeda įvertinti nelegalios rinkos dydį, ir, kita vertus, duomenis apie nelegalią 
rinką galima interpretuoti kaip atspindinčius kontrabandą.  

Kalbant apie kontrabandą, kaip ir apie šešėlinės ekonomikos mastą, susiduriama su matavimo bei duomenų 
patikimumo problema. Duomenų apie sugaunamų kontrabandinių prekių kiekį ir jų dinamiką negalima 
laikyti nei tiksliai visos kontrabandos rodikliais nei nelegalaus prekių vartojimo rodikliais. Juos reiktų 
vertinti kaip skaičius, atspindinčius kontrabandos tendencijas, jų dinamiką.  

Lietuvos pasienyje sulaikyta tabako kontrabanda (pakeliais) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Baltarusija 37.247 196.550 262.290 539.079 452.346 283.214 250.289 446.288 264.046 

Lenkija 48.800 2.773 2.973 2.880 29.741 56.433 398.483 825.682 99.984 

Rusija 140.826 195.626 1.194.670 2.388.460 2.596.501 2.155.062 1.824.962 672.268 920.140 

Pajūris 4.390 3.800 5.650 5.049 7.843 261.408 552.940 90.614 27.680 

Latvija 23.800 77.238 116.970 288.178 307.827 236.825 139.149 127.980 55.739 
Kiti VSAT 
padaliniai             199.500 169.291 796.316 
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IŠ VISO 255.143 475.987 1.582.553 3.223.646 3.394.258 2.992.942 3.365.323 2.332.123 2.163.905 
Šaltinis: Valstybės sienų apsaugos tarnyba (VSAT). 

VSAT Sulaikomų kontrabandinių gaminių skaičius per 2002-2009 išaugo beveik 3,5 kartų. Procentais 
didžiausias šuolis įvyko 2003-aisiais metais, kai sulaikytos tabako kontrabandos skaičius padidėjo net 230 
procentų. Didžiąją dalį sulaikomos kontrabandos, 2002-2009 metų laikotarpiu sudarė nelegalios siuntos iš 
Rusijos ir Baltarusijos. Per nagrinėjamą laikotarpį sulaikomos siuntos iš šios šalies padidėjo net 17 kartų. 
VSAT duomenimis, apie 53 proc. visų 2009 m. pasieniečių sulaikytų cigarečių į Lietuvą neteisėtai buvo 
bandoma įvežti iš Kaliningrado srities, po 19 proc. – iš Baltarusijos ir Latvijos. 

Pagrindine cigarečių kontrabandos gabenimo priežastimi 2009 m. buvo didelis šių akcizinių prekių kainų 
skirtumas Lietuvoje, ES valstybėje, ir kaimyninėse šalyse Rusijoje bei Baltarusijoje, kur cigaretės yra 
gerokai pigesnės. VSAT 2010 m. sausio mėnesio paskelbtame pranešime spaudai teigiama, jog Rusijoje 
pastaruoju metu išpopuliarėjusių cigarečių „Jing Ling“ blokas (10 pakelių) kainuoja apie 10 Lt. 
Kontrabandos būdu atgabentas toks pat kiekis šių rūkalų Lietuvos „juodojoje“ rinkoje parduodamas už 
maždaug 25 Lt, o nelegaliai išgabentas ir perparduodamas Jungtinėje Karalystėje – už 55 Lt. 

Be VSAT duomenis apie sulaikytų nelegalių tabako gaminių  kiekį taip pat pateikia Policija bei Muitinės 
departamentas. Statistika rodo, jog  2003-2009 sulaikomų tabako gaminių kiekis augo.  2004 m. sulaikytos 
kontrabandos gaminių kiekis lyginant su 2003 m. išaugo 30 proc. Tai patvirtina ankstesnės analizės 
duomenis, jog 2004 m. nelegalaus vartojimo rinka buvo smarkiai išsiplėtusi. 2005-2008 m. sulaikomų 
kontrabandinių tabako gaminių kiekis augo nežymiai, vidutiniškai po 5 proc. kasmet. Ypač didelis šuolis 
įvyko 2009 m., kuomet sulaikomų tabako gaminių kiekis išaugo net 46 proc. Per keturis 2010 m. mėnesius 
(trečdalį metų) buvo sulaikyta net 121 mln. kontrabandinių cigarečių, o tai yra apie 60 proc. 2009 metų 
kiekio. Per aštuonis 2010 m. mėnesius muitininkai sulaikė cigarečių už beveik 52 mln. litų. Palyginti su 
praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, sulaikytos rūkalų kontrabandos padidėjo beveik 3,5 karto.  

 

Muitinės departamento duomenimis tabako gaminių gabenimo schema į Vakarų Europos valstybes išlieka 
nepakitusi. Populiariausios per Lietuvos Respublikos teritoriją kontrabandos būdu gabenamos cigaretės yra 
"Jin Ling", skirtos Vakarų Europos, ypač Vokietijos ir Jungtinės Karalystės, šalių rinkoms. 
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Įdomu tai, jog nuo 2004 m. iki 2009 m. keitėsi sulaikytų tabako gaminių pasiskirstymas pagal paskirties 
rinką, t.y. sulaikytų tabako gaminių, skirtų Lietuvos rinkai dalis mažėjo nuo 98 proc. 2004 m. iki vos 10 
proc. 2009 m. (pateikiami 11 mėn. duomenys). Darant prielaidą, jog sulaikytų tabako gaminių struktūra 
atitinka visą kontrabandos struktūrą, galima teigti, jog vis didesnė dalis cigarečių kontrabandos Lietuvoje 
yra skirta ne Lietuvos, o užsienio rinkoms. Tai parodo, jog kontrabanda yra ne tik Lietuvos, o visos Europos 
problema. Sumažinus akcizą cigaretėms Lietuvoje, būtų galima sumažinti kontrabandos skirtos vietinei 
rinkai kiekį, tačiau  ekonominis motyvas gabenti kontrabandą per Lietuvą į vakarų Europos šalis 
nesumažėtų.  

Akcizų dydis Lietuvoje daro įtaką kontrabandos kiekiui. Viena vertus akcizų dydis daro įtaką kontrabandos 
mastui vietiniams poreikiams tenkinti. Kita vertus, didelis nelegalių cigarečių vartojimo paplitimas šalyje 
skatina žmones labiau toleruoti kontrabandos reiškinį, o tai sukuria palankią aplinką (infrastruktūrą) 
kontrabandai iš Lietuvos ir į kitas užsienio šalis. 

Tai iš dalies patvirtina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalį pristatyti teismų praktikos skiriant 
bausmes už kontrabandą tyrimo rezultatai.15 Atliktas tyrimas leido padaryti išvadą, kad prokuroro iniciatyva 
didesnė dalis bylų, kuriose asmenys buvo kaltinti padarę veikas aprašytas kontrabandos konstitucinėje 
sudėtyje, buvo užbaigtos supaprastinto proceso tvarka priimant teismo baudžiamąjį įsakymą. Taip užbaigus 
baudžiamąjį procesą, didesnioji dalis paskirtų baudų savo dydžiu neviršijo nustatytos baudos vidurkio.  
Analizuojant teismų priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius pastebėti dažni švelnesnės negu baudžiamojo 
įstatymo numatytos bausmės skyrimo atvejai, kai asmenį pripažinus kaltu, neteisėtai  gabenant šaunamuosius 
ginklus, šaudmenis, narkotines ar psichotropines medžiagas jam paskirta su terminuotu laisvės atėmimu 
nesusijusi arba švelnesnė negu sankcijoje nustatyta terminuoto laisvės atėmimo bausmė.  Taip pat pastebėta 
švelnesnės bausmės skyrimo dažnėjimo tendencija. 

Kaip minėta, sulaikomų tabako gaminių negalima laikyti tiksliais tikrosios kontrabandos masto rodikliais. 
Neatmestina galimybė, kad sugaunamų siuntų skaičius išaugo dėl efektyvesnės valstybės institucijų veiklos, 
prieš kontrabandą nukreiptų veiksmų. Tačiau šią versiją silpnina faktas, kad kitokio pobūdžio kontrabandos 
sulaikymas 2002-2008 metais negerėjo: sulaikomų alkoholio siuntų skaičiai netgi sumažėjo. 

                                                            
15 http://www.lat.lt/default.aspx?item=pspaud&id=836 
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„JTI Marketing and Sales“ remdamasis 3.4 darbo dalyje minėtais TNS atliktais tyrimais apie DNP 
kategorijos cigaretes pateikia Lietuvos rinkoje realizuotų kontrabandinių cigarečių kiekio vertinimus. 

 

Remiantis šiais duomenimis 2002-2004 m. realizuotų kontrabandinių cigarečių kiekis Lietuvoje išaugo 2,6 
karto, t.y. nuo maždaug 1 mlrd. cigarečių iki 2,7 mlrd. 2004-2008 m. laikotarpiu suvartojamų 
kontrabandinių gaminių kiekis tolygiai mažėjo iki 1,2 mlrd. cigarečių 2008 m. Remiantis 2009 ir 2010 m. 
TNS Latvia atliktomis apklausomis, „JTI Marketing and Sales“ vertina, jog 2009 m. kontrabandinių 
cigarečių suvartojimas paaugo iki 1,4 mlrd., o 2010 m. Lietuvoje bus suvartojama apie 2,2 mlrd. 
kontrabandinių cigarečių. 

Turint omenyje anksčiau pateiktus duomenis apie tai, jog didžioji dalis cigarečių kontrabandos Lietuvoje 
2009 m. buvo skirta ne Lietuvos rinkai, tikrasis cigarečių kontrabandos kiekis Lietuvoje (įvertinus ne tik 
Lietuvoje suvartojamas kontrabandines cigaretes, tačiau ir išvežamas į Vakarų Europos valstybes) yra kur 
kas didesnis. Remiantis Muitinės kriminalinės tarnybos duomenimis, jog 2009 m. 90 proc. sulaikytos 
kontrabandinės tabako produkcijos buvo skirta užsienio rinkai ir „JTI Marketing and Sales“ duomenimis, 
jog 2009 m. kontrabandinių cigarečių vartojimas Lietuvoje siekė 1,4 mlrd., galima teigti, jog bendras 
cigarečių kontrabandos kiekis 2009 m. siekė apie 14 mlrd. cigarečių, t.y. 1400 pilnų krovininių automobilių 
puspriekabių per metus, arba beveik 4 puspriekabės per dieną. 

3.6. Akcizų vaidmuo biudžete 

Kalbant apie akcizus dažnai išryškinamas jų kaip fiskalinės (biudžeto) priemonės vaidmuo. Kai kuriose 
šalyse pajamos iš akcizų sudaro reikšmingą dalį valstybės biudžeto lėšų.  Kaip matyti iš žemiau pateiktos 
lentelės, Lietuvoje pajamos iš tabako akcizų 2002 metais siekė 1,9  proc. 2002-2007 m. periodu pajamų 
dalis iš tabako akcizų augo nežymiai, 2007 m. akcizų iš cigarečių dalis valstybės biudžete sudarė 2,4 proc. 

Tiesa, dėl statistinių duomenų trūkumo iki 2003 m. imtinai pateikiami visų tabako gaminių akcizų skaičiai – 
ne tik cigarečių, todėl tikrasis skaičius būtų šiek tiek mažesnis. Kita vertus, pajamos iš cigarečių akcizo 
sudaro didžiąją daugumą visų pajamų iš tabako gaminių: 2004-2009 metais, kai turimi duomenys pagal 
atskiras tabako gaminių grupes, šis rodiklis siekė 99 procentus. Taigi iš esmės pajamas iš akcizų už cigaretes 
iki 2003 m. galima sulyginti su bendromis pajamomis iš tabako akcizų. 
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Nors 2002-2007 m. akcizų iš tabako gaminių dalis valstybės biudžete augo nedaug, biudžeto pajamos iš 
tabako akcizų išaugo net 137 proc. Tai parodo, jog  dėl akcizų tarifų tabako gaminiams didinimo bei spartaus 
legalaus tabako gaminių vartojimo 2004-2007 m. ne tik sparčiai augo valstybės biudžeto pajamos iš tabako 
gaminių, tačiau didėjo ir kitų mokesčių surinkimas. 

 2007 m., pajamų iš tabako akcizų dalis ėmė didėti sparčiau. 2009 m. akcizai iš tabako gaminių sudarė jau 
apie 5 proc. visų valstybės biudžeto pajamų. Nors 2009 m. lyginant su 2008 m. smarkiai augo valstybės 
biudžeto pajamų  iš akcizo už apdorotą tabaką (nuo 3,5 proc. iki 4,7 proc.), biudžeto pajamos iš akcizo už 
apdorotą tabaką paaugo vos 1 proc. Tai rodo, jog valstybės biudžeto pajamos iš akcizo buvo mažiau 
elastingos už kitų mokestines pajamos: kitų mokesčių surinkimui smarkiai krentant, akcizų pajamos už 
apdorotą tabaką išliko pastovios. Viena iš šio reiškinio priežasčių – du kartus 2009 m. kelti akcizo 
cigaretėms tarifai. 

Naujausiais valstybės biudžeto pajamų iš akcizus už apdorotą tabaką duomenimis, per pirmus 2010 m. metų 
mėnesius akcizų surinkta net 43 proc. mažiau nei tuo pat laikotarpiu 2009 m. Tai svarbus rodiklis, rodantis 
pasikeitusią tendenciją akcizų už apdorotus tabako gaminius surinkime. 

Turint 3.5 darbo skyriuje aptartus duomenis apie kontrabandinių cigarečių suvartojimo kiekį Lietuvoje ir 
darant prielaidą, jog nesant kontrabandai atitinkamu kiekiu pasipildytų legalių cigarečių vartojimas, galima 
hipotetiškai paskaičiuoti biudžetų pajamų praradimą dėl kontrabandos. 

  2008 2009 2010 
Suvartotų kontrabandinių cigarečių pakelių skaičius, mln. 60 70 110 
Akcizo dydis pakeliui, LTL* 2,6 3,4 4,5 
PVM dydis pakeliui, LTL* 0,76 0,97 1,32 
Negautos biudžeto pajamos iš akcizų, mln. LTL 155 240 499 
Negautos biudžeto pajamos iš PVM, mln. LTL 46 68 145 
Visos negautos biudžeto pajamos, mln. LTL 201 308 644 

*Skaičiuojama nuo didžiausią paklausą turinčios kainų grupės (MPPC) cigarečių 
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Remiantis minėta prielaida, dėl kontrabandos 2008 m. biudžetas negavo 156 mln. Lt. pajamų iš akcizų už 
cigaretes ir tai yra 23 proc. viso į biudžetą surinkto akcizo už cigaretes. 2009 m. negautos biudžeto pajamos 
paaugo iki 238 mln. Lt (35 proc. viso akcizo už cigaretes), 2010 m. įvertinus kontrabandos mastą negautos 
biudžeto pajamos sieks apie pusę milijardo litų. Įvertinus biudžeto netekimus ne tik dėl akcizo mokesčio bet 
ir dėl PVM – skaičiai dar didesni. Remiantis jais 2010 m. valstybės biudžeto negauto pajamos siekė 644 mln. 
LTL. 

Tai yra tik apytikriai, orientaciniai vertinimai, kadangi: pirma – sunku tiksliai įvertinti kontrabandos mastą, 
antra – daroma prielaida, jog visi suvartojami kontrabandiniai gaminiai kitu atveju būtų suvartojami legaliai, 
trečia – PVM ir akcizų praradimai skaičiuojami nuo didžiausią paklausą turinčios kainų grupės cigarečių. 



                                                                     Lietuvos laisvosios rinkos institutas  | 2010-11-11 

25 
 

 

Išvados 
 

1. Akcizų kaip cigarečių vartojimo mažinimo priemonės efektyvumas priklauso nuo daugelio veiksnių 
ir yra skirtingas įvairiose šalyse. Viena iš pagrindinių akcizo efektyvumą mažinančių priežasčių 
yra kontrabanda, kuri turi ir daugiau neigiamų pasekmių: sunkina legalaus verslo padėtį, 
mažina įplaukas į biudžetą, didina šešėlinės ekonomikos mastą, suteikia stimulą 
nusikalstamai veiklai.  

2. Lietuvoje galima išskirti du akcizų didinimo laikotarpius: 2002-2004 m., kuomet akcizų našta  
išaugo 70 procentų (skaičiuojant populiariausiai kainų kategorijai) ir 2007-2009 m., kuomet akcizų 
našta išaugo 131 proc. Abejuose laikotarpiuose buvo pastebimas žymus cigarečių mažmeninių  
kainų augimas.  

3. Akcizų didinimas sukėlė ryškius pokyčius tabako rinkoje. 2002-2004 m. mažėjo legalių cigarečių 
pardavimai, išaugo kontrabanda ir nelegali rinka. Remiantis įvairiais įvertinimais, 2004 metais 
legalios ir nelegalios rinkos dalys beveik susilygino. 2005-2008 m. ekonomikai sparčiai augant, 
didėjant žmonių perkamajai galiai, nelegali rinka ėmė mažėti, didėjo legalių cigarečių 
pardavimai. Nuo 2008 m. nelegali rinka vėl ėmė plėstis, ypač didelis nelegalios rinkos ir 
kontrabandos šuolis pastebėtas 2010 m., kuomet smarkiai kritus legalių cigarečių pardavimui 
nelegali rinka pasiekė 2004 m. lygį ir sudarė apie pusė visos cigarečių rinkos. Prie to prisidėjo tiek 
smarkiai Lietuvą paveikęs ekonomikos nuosmukis, tiek du kartus 2009 m. didinti akcizai 
cigaretėms ir augančios cigarečių kainos.  

4. Akcizų politikos ir jos pasekmių Lietuvoje 2002-2010 m. analizė rodo, jog analizuojant akcizų 
politikos efektyvumą, reikia įvertinti bendrą, t.y. ne tik legalių, bet ir nelegalių cigarečių 
vartojimą. Lietuvoje stiprus akcizų cigaretėms kėlimas nagrinėjamu laikotarpiu buvo susijęs 
su sparčiu nelegalios rinkos augimu. Šį faktą būtina įvertinti formuojant ateities tabako 
akcizų politiką ne tik Lietuvos bet ir ES lygmeniu, bei svarstant akcizų kėlimą kaip būdą 
sumažinti cigarečių vartojimą. 

5. Nagrinėjant akcizų harmonizavimo pasekmes Lietuvoje, svarbu atsižvelgti į specifinį šalies 
kontekstą. Lyginant su ES senbuvėmis, Lietuvoje pragyvenimo lygis yra vis dar santykinai mažas 
(BVP vienam gyventojui 2009 m. siekė 53 proc. ES-25 vidurkio), gyventojai išleidžia didesnę savo 
pajamų dalį būtiniausio vartojimo prekėms. Lietuvoje ir aplinkinėse valstybėse palyginti didelis 
šešėlinės ekonomikos mastas, paplitusi korupcija. Lietuvoje taip pat yra gana palankus vartotojų 
požiūris į kontrabandą, kuris ypač išaugo 2010 m. 


