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POKYČIAI PER DEŠIMTMETĮ

ŠEŠĖLINĖ EKONOMIKA.
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Šešėlinės ekonomikos samprata (I)

Šešėlinė ekonomika 
(mokestinis šešėlis)

Oficialiai 
neapskaityta 
ekonomika

(statistinis vertinimas)

Šešėlinė 
ekonomika

Procesai, vykstantys teisės
normomis reguliuojamoje
rinkoje, darantys neigiamą
poveikį valstybės mokestinėms
pajamoms ir apimantys
priešingas teisei veikas, kuriomis
vengiama mokestinių prievolių ar
siekiama kitokios neteisėtos
mokestinės naudos.

BVP dalies, kuri negali būti
tiesiogiai įvertinta naudojant
oficialius duomenų šaltinius,
vertinimas pagal Europos
Komisijos reikalavimus,
siekiant užtikrinti BVP
vertinimo išsamumą ir
palyginamumą. Procesai, vykstantys tiek

reguliuojamoje, tiek
nereguliuojamoje ar
draudžiamoje veikloje ir
apimantys visas priešingas
teisei veikas, kuriomis
generuojami neteisėti
finansiniai ištekliai.

(kriminalinė ekonomika)
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Šešėlinės ekonomikos samprata (II)

kurie vyksta teisės normomis reguliuojamoje 
rinkoje

kuriais daromas neigiamas poveikis valstybės 
mokestinėms pajamoms

kurie apima priešingas teisei veikas, kuriomis 
vengiama mokestinių prievolių ar siekiama 

kitokios mokestinės naudos

Šešėlinė

ekonomika

Šešėlinė ekonomika (mokestinis šešėlis) –
procesai, vykstantys teisės normomis
reguliuojamoje rinkoje, kuriais daromas neigiamas
poveikis valstybės mokestinėms pajamoms, ir
apimantys priešingas teisei veikas, kuriomis
vengiama mokestinių prievolių ar siekiama kitokios
neteisėtos mokestinės naudos.

Procesai
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Šešėlinę ekonomiką įtakojantys veiksniai

Reguliavimo 
intensyvumas ir 

kokybė

Motyvacija 
mokėti mokesčius

Mokestinė
našta

Pajamų ir 
pragyvenimo lygis

Viešųjų paslaugų 
kiekis ir kokybė

Valstybės 
paramos 
sistema

Korupcija

Nelegalių veikų 
pelningumas

Pasitikėjimas 
valdžia ir jos 
institucijomis

Kontrolės 
sistemos 

efektyvumas
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Šešėlinės ekonomikos pasekmės

Finansiniai 
sąžiningo 

verslo 
praradimai

Pavojus 
visuomenės 

sveikatai

Mažėja 
pasitikėjim
as valstybe

Iškreipiami 
socialiniai 
santykiai

Iškreipiama 
konkurencija

Biudžeto 
praradimai „Šešėlio“

pasekmės
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„Šešėlio“ dydžio pokyčiai
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Prof. F. Schneider
vertinimu šešėlinės
ekonomikos mastas 

Lietuvoje mažėjo

Prof. F. Schneider
nustatyta „šešėlio“ 

dydžio viršutinė 
riba. Tikrasis dydis 

yra mažesnis. 

Nelegalios tabako apyvartos lūžis

2016 m.

17,7 %41,3 %

2010 m.

Bendrovės „Nielsen“
atlikto tyrimo
duomenimis,
neapmokestintų
tabako gaminių rinkos
dalis gerokai sumažėjo
ir yra mažiausia nuo
2010 m.

Oficiali apyvarta vidaus rinkoje

2010 - 2015 m.

+27% +49%
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Viešosios nuomonės
formuotojai netinkamai
informuoja visuomenę,
interpretuodami MIMIC
modelio pagalba gautus
rezultatus.
Neteisingai informuota
visuomenė viršutinę
hipotetinę šešėlinės
ekonomikos masto ribą
sutapatina su
faktiniu/tikruoju „šešėlio“
mastu.

Nėra faktinis/tikrasis „šešėlio“ 
masto dydis

MIMIC modelio esmė ir rezultatų interpretavimas

Visa einamuoju momentu 

neapskaityta ekonominė veikla 
Taikydamas MIMIC modelį, prof. F.

Schneideris šešėlinę ekonomiką

įvertina kaip visą einamuoju

momentu neapskaitytą ekonominę

veiklą, kuri nebuvo įtraukta

skaičiuojant BVP.

Gautas dydis yra viršutinė hipotetinė 

šešėlio masto riba („lubos“)

Viršutinės ribos faktas 

viešoje erdvėje 

neakcentuojamas –

visuomenė „šešėlio“ masto 

„lubas“ laiko 

faktiniu/tikruoju šešėlinės 
ekonomikos dydžiu

F. Schneideris pagal MIMIC modelį nustatė

didžiausią hipotetinį Lietuvos „šešėlio“ masto

dydį 2015 m. – 25,8 %. Profesorius mano, kad

faktinis/tikrasis Lietuvos „šešėlio“ 2015 m.

dydis buvo 16-18% BVP.
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Pagalba

KonsultavimasBaudimas

2005 m. 2015 m.

2005 m. „šešėlį“ kontroliuojančių subjektų veikla buvo sutelkta į

represinę funkciją – bausti mokesčių nemokančius asmenis. Vėliau

persiorientuota į visuomenės konsultavimą ir švietimą, institucijų

bendradarbiavimo plėtimą, t.y. į paslaugų teikimo funkciją.

Požiūrio į kontrolę pasikeitimas

Bendradarbiavimas
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29 151

Kontrolės pasikeitimas

2005 m. 2010 m. 2015 m.

17 789

90,2 mln. Eur 127,4 mln. Eur

Pereita prie rizikos valdymo
sistemos – tiksliau nustatomi
mokesčių galimai nemokantys
asmenys, todėl netrikdoma
sąžiningų rinkos subjektų veikla.

63,8 mln. Eur

52 718

Priskaičiuota nesumokėtų mokesčių

Atlikta kontrolės veiksmų
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925, 6 mln. Eur

173,5 mln. Eur

Ikiteisminiuose tyrimuose
išaiškinta nuslėptų mokesčių

13674

2,16 mln. l

3245 t

12570
2 mlrd. 100 

mln. vnt. 
cigarečių

Kontrolės 

rezultatai 
2005-2015 m.



11

Nebūk abejingas – pranešk apie pažeidimą

Valstybės sienos
apsaugos tarnyba 
Tel. 8 800 10 112
www.pasienis.lt 

Valstybinė
darbo inspekcija

Tel. 8 5 213 97 50
www.vdi.lt

Narkotikų, tabako ir 
alkoholio kontrolės 

departamentas
Tel. 8 5 266 80 50

www.ntakd.lt

Finansinių 
nusikaltimų

tyrimų tarnyba 
Tel. 8 5 261 62 05

www.fntt.lt 

Muitinės 
departamentas

Tel. 8 800 555 44
www.cust.lt

Valstybinė 
mokesčių 
inspekcija
Tel. 1882

www.vmi.lt

Policijos
departamentas 

Tel. 8 5 272 53 72
www.policija.lt 


