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Anotacija

Straipsnyje nagrinėjama šešėlinės ekonomikos ir
oficialiai neapskaitytos ekonomikos koncepcijų analogija. Kadangi tyrimuose tiek šešėlinės ekonomikos, tiek oficialiai neapskaitytos ekonomikos sampratos vartojamos
tame pačiame kontekste, t. y. nagrinėjant įmonių nuslepiamą veiklą, straipsnyje gilinamasi į tai, ar šios sampratos yra tapačios. Koncepcijų panašumai ir skirtumai identifikuojami susisteminus šešėlinės ekonomikos rūšis bei
oficialiai neapskaitytos ekonomikos sritis ir atlikus jų lyginamąją analizę. Pirmoje straipsnio dalyje nagrinėjamos
šešėlinės ekonomikos sampratos ir pateikiama straipsnio
autorės šešėlinės ekonomikos koncepcija. Antroje straipsnio dalyje pristatoma oficialių statistikos institucijų naudojama oficialiai neapskaitytos ekonomikos koncepcija.
Trečioje dalyje atliekamas šešėlinės ekonomikos ir oficialiai neapskaitytos ekonomikos koncepcijų palyginimas.
Pagrindiniai žodžiai: šešėlinė ekonomika, oficialiai neapskaityta ekonomika, pogrindinė ekonomika, neformali ekonomika, nelegali ekonomika.

Įvadas

Analizuojant tyrimus šešėlinės ekonomikos
tematika, susiduriama su sampratų įvairove. Mokslinėje literatūroje nuslėptą ūkinę komercinę veiklą
įprasta vadinti šešėline ekonomika (Enste, 2015,
2018; Gaspareniene, Kartasova, Remeikiene, 2014;
Goel, Saunoris, Schneider, 2019; Koufopoulou, Williams, Vozikis, Souliotis, 2019; Medina, Schneider,
2018; Novkovska, 2019; Remeikienė, Gasparėnienė, Schneider, 2017; Sauka, Putnins, 2019; Schneider, 2018a, 2019; Williams, Horodnic, 2015; Zaman,
Goschin, 2015). Tačiau oficialiąją statistiką rengiančios institucijos, pavyzdžiui, Lietuvos statistikos departamentas, Eurostatas, Pasaulio bankas, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, ūkiniams sandoriams, kurie nėra oficialiai įregistruojami, apibrėžti vartoja oficialiai neapskaitytos eko-

nomikos terminą (European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic
Co-operation and Development, United Nations,
World Bank, 2009; Juškienė, Gruževskis, Kėdaitienė, Kėdaitis, Martinavičius, Moteikienė, Pocius,
Pranulis, Slepniovas, 2004; Lietuvos statistikos departamentas, 2016, 2017).
Taigi, rodos, tas pats reiškinys – nuslepiama
ūkinė veikla – skirtinguose šaltiniuose vadinamas
skirtingai. Dėl šios priežasties egzistuoja sampratų įvairovės problema: tampa neaišku, ar tyrimuose vartojamos sąvokos – šešėlinė ekonomika ir oficialiai neapskaityta ekonomika – reiškia tą patį? Jei
koncepcijos tapačios, oficialiai neapskaitytos ekonomikos tyrimų rezultatus galima pritaikyti išsamesniam šešėlinės ekonomikos vertinimui, ir atvirkščiai. Jei koncepcijos skiriasi, šešėlinės ekonomikos
ir oficialiai neapskaitytos ekonomikos tyrimų rezultatai yra tarpusavyje nepalyginami. Tuomet kyla
klausimas, kuo šios koncepcijos skiriasi?
Sampratų įvairovės problemą įvardija ne tik
straipsnio autorė, bet ir kiti tyrėjai (Huynh, Nguyen,
2019; Koufopoulou, Williams, Vozikis, Souliotis,
2019; Kubaienko, 2018; Schneider, Buehn, 2017,
2018; Wyżnikiewicz, 2019). Mokslo darbuose teigiama, kad dar nėra sukurtas patikimas ir išsamus
šešėlinės ekonomikos apibrėžimas (Wyżnikiewicz,
2019), o tyrimuose vartojamų terminų skirtumai išryškėja dėl šešėlinių veiklų įvairovės (Koufopoulou
ir kt., 2019).
Nepaisant to, kad tyrėjai įvardija sampratų
įvairovės problemą, jų darbuose nėra atskleidžiama,
kuo konkrečiai panašūs ar skiriasi šešėlinės ekonomikos ir oficialiai neapskaitytos ekonomikos terminai. Atsižvelgiant į tai, kad abi nagrinėjamos koncepcijos – tiek šešėlinė ekonomika, tiek oficialiai neapskaityta ekonomika – naudojamos tame pačiame
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kontekste, t. y. nagrinėjant įmonių nuslėptą veiklą,
galima daryti prielaidą, kad šios sąvokos yra tapačios. Tačiau norint pagrįsti arba paneigti šį teiginį,
tikslinga detaliai išnagrinėti tyrimo objektą – šešėlinės ekonomikos ir oficialiai neapskaitytos ekonomikos sampratas.
Taigi, tyrimo tikslas – susisteminti šešėlinės
ekonomikos ir oficialiai neapskaitytos ekonomikos
koncepcijas, nustatyti jų panašumus ir skirtumus.
Tyrimo uždaviniai:
1. Išnagrinėti šešėlinės ekonomikos ir oficialiai neapskaitytos ekonomikos sampratas.
2. Susisteminti nagrinėjamas sampratas pagal šešėlinės ekonomikos rūšis ir oficialiai neapskaitytos ekonomikos sritis.
3. Atlikti šešėlinės ekonomikos ir oficialiai neapskaitytos ekonomikos koncepcijų palyginimą.
4. Pateikti tyrimo išvadas apie analizuotų šešėlinės
ekonomikos ir oficialiai neapskaitytos ekonomikos koncepcijų panašumus ir skirtumus.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, šešėlinės ekonomikos ir oficialiai neapskaitytos ekonomikos sampratų analizė ir apibendrinimas,
šešėlinės ekonomikos rūšių ir oficialiai neapskaitytos ekonomikos sričių susisteminimas ir lyginamoji analizė.

Šešėlinės ekonomikos koncepcija

Dėl ekonominių procesų sudėtingumo šešėlinė ekonomika apima daugelį sričių (Charmes, 2019;
Dell’Anno, Gómez-Antonio, Alañon-Pardo, 2007;
Koufopoulou ir kt., 2019; Krumplytė, 2008, 2009;
Kubaienko, 2018; Maskvytienė, Valuckaitė, 2017;
Nikopour, Habibullah, Schneider, 2008; Schneider,
2018b; Schneider, Buehn, 2018; Schneider, Enste,
2000; Schneider, Hametner, 2007; Wyżnikiewicz,
2019), todėl kiekvienas tyrėjas, pasirinkdamas nagrinėjamą sritį, pats apsibrėžia šešėlinės ekonomikos koncepciją. Straipsnyje nagrinėjama šešėlinės

ekonomikos koncepcija apibrėžiama susisteminus
skirtingų autorių vartojamas sampratas.
Tarptautinė darbo organizacija (International Labour Office, 1972) remiasi neformalios ekonomikos koncepcija. Atsižvelgdama į ūkio subjektų
bei rinkos savybes ji neformalią ekonomiką apibrėžia kaip ekonomiką, kurioje dominuoja šeimos valdomos mažos įmonės; gamyboje naudojamos darbui
imlios technologijos; darbuotojai žinių bei įgūdžių
įgyja per neformalų ugdymą; įmonės laisvai įeina į
rinką; veikla vykdoma konkurencingose, bet nereguliuojamose rinkose (t. y. netaikomi tarifai, kvotos ir
prekybos licencijos).
Hart (1973) neformalios ekonomikos koncepcijoje papildomai išskiria teisėtą-neformalią bei neteisėtą-neformalią ekonomikas. Be to, atsižvelgia ir į
veiklos dažnumą. Jei teisėta veikla, pavyzdžiui, muzikavimas šventėse, fotografavimas, drabužių siuvimas, vykdoma sistemingai ir už atlygį, tačiau nemokant mokesčių, – ji priskiriama teisėtai-neformaliai ekonomikai. Jei tokia veikla yra atsitiktinio
pobūdžio – tuomet ji nelaikoma neformalia. Neteisėtos-neformalios ekonomikos koncepcijos atveju
dažnumo sąlyga nėra taikoma – ši veikla iš karto laikoma neteisėta, draudžiama įstatymais.
Lippert ir Walker (1997) pogrindinės ekonomikos koncepcija atitinka Hart (1973) neformalios
ekonomikos sampratą. Šiuo atveju skiriasi tik autorių naudojami pavadinimai ir apibrėžimai, tačiau atitinkamų sąvokų prasmė yra vienoda. Lippert ir Walker (1997) nelegali-pogrindinė ekonomika tapatinama su Hart (1973) neteisėta-neformalia ekonomika,
o legali-pogrindinė ekonomika – su teisėta-neformalia ekonomika. Autorių naudojamos koncepcijos skiriasi tik tuo, kad Lippert ir Walker (1997) darbą savo
namų ūkyje laiko pogrindinės ekonomikos dalimi.
Atsižvelgdama į mokslininkų vartojamas
sampratas, straipsnio autorė išskiria tris šešėlinės
ekonomikos rūšis – pogrindinę, neformalią ir nelegalią ekonomikas (žr. 1 pav.).

Šešėlinės ekonomikos rūšys

Pogrindinė
ekonomika

Neformali ekonomika

Nelegali ekonomika

1 pav. Straipsnio autorės sudaryta šešėlinės ekonomikos koncepcija
Šešėlinės ekonomikos koncepcijoje (žr. 1
pav.) laikoma, kad:
1. Pogrindinė ekonomika apima teisėta veikla užsiimančių ūkio subjektų nuslepiamą rinkos pro-
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dukciją (pvz., nedeklaruotas legalios veiklos pajamas, vokeliuose mokamus atlyginimus, nuslepiamas pajamas, nuslepiamus pridėtinės vertės
ar kitus mokesčius).

2. Nelegali ekonomika apima įstatymais draudžiama veikla užsiimančių rinkos dalyvių produkciją (pvz., prekybą narkotikais, nelegalią alkoholio gamybą, kontrabandą).
3. Neformali ekonomika apima neprivalančių registruotis ūkio subjektų rinkai bei asmeniniam
naudojimui skirtą produkciją (pvz., namų ūkių
gamybą savo reikmėms, talkininkavimą, neprivalančių registruotis subjektų rinkos produkciją).
Nors dėl tyrėjų skirtingų požiūrių į ekonominius procesus sudėtinga apibrėžti šešėlinės ekonomikos sąvoką (Buehn, Schneider, 2012; Feld, Schneider, 2010; Gylys, 2005, 2008; Koufopoulou ir kt.,
2019; Kubaienko, 2018; Petkantchin, 2013; Russell, 2010; Williams, Horodnic, 2015; Wyżnikiewicz, 2019), apibendrinant nagrinėtas koncepcijas galima teigti, kad šešėlinės ekonomikos pagrindas –
siekis išvengti administracinės, fiskalinės, mokestinės aplinkos, darbo saugos bei kitų reikalavimų, t. y.
nuo valdžios institucijų nuslėpti ekonominę veiklą.

Oficialiai neapskaitytos ekonomikos
koncepcija

Valstybinės institucijos bei tarptautinės organizacijos, Eurostatas, Pasaulio bankas, Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO)
ir kitos oficialiąją statistika rengiančios institucijos
vartoja oficialiai neapskaitytos ekonomikos (angl.
officially non-observed economy) terminą. Oficialiai
neapskaitytos ekonomikos sąvoka pristatoma Nacionalinių sąskaitų sistemos, Europos sąskaitų sistemos metodologijose ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijose (European Commission ir kt., 2009; Eurostat, 2013; Organisation for Economic Co-operation and Development, International Monetary Fund, International Labour Organisation, Commonwealth of Independent States, 2002). Pažymėtina, jog ši sąvoka yra
reglamentuota Europos Komisijos (Council Regulation..., 1996), todėl visos institucijos vartoja tą patį
oficialiai neapskaitytos ekonomikos terminą.

Ar subjektas įtraukiamas į oficialius
administracinius, statistinius tyrimus?
NE
Ar subjekto
veikla
oficialiai
registruota?
TAIP
T4: Registruotas
juridinis asmuo
T5: Registruota
įmonė
TAIP
T1: Subjektas privalo
registruotis, tačiau to
nedaro – subjekto veikla
pogrindinė

TAIP
Ar subjekto pateikta
informacija tvarkoma
tinkamai?

NE
Ar subjektas
privalo
registruotis?
NE
T2:
Subjekto
veikla
nelegali

TAIP
T6:
Netikslumai
dėl subjekto
kaltės

NE
T7:
Netikslumai
statistiniuose
vertinimuose

NE
T3:
Subjektas
neprivalo
regisruotis

2 pav. Oficialiai neapskaitytos ekonomikos tipų identifikavimo modelis
Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis Gyomai ir Van de Ven (2014), Organisation for Economic
Co-operation and Development ir kt.(2002).

Kadangi oficialiai neapskaitytos ekonomikos,
kaip ir šešėlinės ekonomikos, sąvoka yra labai plati, oficialiai neapskaitytos ekonomikos apibrėžimas
skaidomas į tipus. Vertinant ūkio subjektų veiklą,
tikslinga remtis oficialiai neapskaitytos ekonomikos
tipų identifikavimo modeliu (žr. 2 pav.), kuriame atsižvelgiama į kelis esminius niuansus: informacijos
apie ūkio subjektą prieinamumą administraciniuose šaltiniuose bei galimybę subjektą įtraukti į statistinius tyrimus, subjekto veiklos legalumą, tinkamą
disponavimą subjekto informacija (Gyomai, Van de
Ven, 2014; Organisation for Economic Co-operation
and Development ir kt., 2002).

Jei ūkio subjektas nėra registravęs savo veiklos, tačiau pagal šalyje galiojančius įstatymus jis tai
daryti privalo, subjekto veikla traktuojama kaip pogrindinė ir priskiriama T1 tipui, t. y. oficialiai neapskaitytai ekonomikai. Panaši situacija yra ir T6 tipo
atveju – ūkio subjektas yra registruotas, bet, siekdamas išvengti statistinės ir mokestinės atsakomybės,
atsakingoms institucijoms sąmoningai pateikia klaidingą informaciją apie savo veiklos rezultatus.
T2 tipo atveju subjekto veikla savaime laikoma neteisėta. Nelegali veikla netgi negali būti registruojama, nes jos veikimo principų nereglamentuoja
teisės aktai. Registruotis neprivalo T3 tipui priklau-
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santys subjektai. Kadangi T3 kuria legalią produkciją, naudojamą savam galutiniam vartojimui, jie kardinaliai skiriasi nuo T1.
Su T3 tipu glaudžiai siejami T4 ir T5 tipai. T3,
T4, T5 sąsajos pasireiškia tuo, kad šiems tipams priskiriami subjektai laikosi įstatymų, o į statistinius tyrimus nepatenka ne dėl kryptingo siekimo išvengti
atsakomybės. T4 ir T5 apima santykinai mažus subjektus, kurie yra neįtraukiami į statistinius tyrimus
dėl minimalios įtakos šalies ekonomikai. Priklausomai nuo galimų duomenų šaltinių, T5 tipas gali būti
įvertintas remiantis administraciniais duomenimis.
O T7 apima statistiniuose vertinimuose pasitaikan-

čius netikslumus, atsiradusius dėl vertintojo kaltės ar
vertinimo sistemos trūkumų (Gyomai, Van de Ven,
2014; Organisation for Economic Co-operation and
Development ir kt., 2002).
Apibendrinant oficialiai neapskaitytos ekonomikos tipų identifikavimo modelį, galima išskirti šias oficialiai neapskaitytos ekonomikos sritis: pogrindinę ekonomiką, neformalų sektorių, namų ūkių
gamybą savam galutiniam vartojimui, nelegalų sektorių, statistinius netikslumus (žr. 3 pav.) (European
Commission ir kt., 2009; Eurostat, 2013; Juškienė ir
kt., 2004; Organisation for Economic Co-operation
and Development ir kt., 2002).

Oficialiai neapskaitytos ekonomikos sritys

Pogrindinė
ekonomika

Neformali
ekonomika

Gamyba savam
galutiniam
vartojimui

Nelegali
ekonomika

Netikslumai
statistiniuose
vertinimuose

3 pav. Oficialiai neapskaitytos ekonomikos koncepcija
Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis European Commission ir kt., 2009; Eurostat, 2013;
Organisation for Economic Co-operation and Development ir kt., 2002.

Remiantis Ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros organizacijos, Tarptautinio valiutos fondo,
Eurostato metodologijomis (European Commission
ir kt., 2009; Eurostat, 2013; Organisation for Economic Co-operation and Development ir kt., 2002), oficialiai neapskaitytos ekonomikos sritys (žr. 3 pav.)
apibrėžiamos taip:
1. Pogrindinė ekonomika – legali gamybinė veikla,
sąmoningai slepiama nuo valdžios institucijų dėl
mokesčių vengimo, darbo saugos ar kitų reikalavimų nesilaikymo.
2. Nelegalus sektorius – prekių ir paslaugų gamybinė veikla, kuri yra draudžiama įstatymais arba
vykdoma jai neįgaliotų gamintojų.
3. Neformalus sektorius – neregistruotų namų ūkių
ar nekorporuotų įmonių su neprivalomu registruotis darbuotojų skaičiumi gamybinė veikla,
kurianti rinkos produkciją.
4. Namų ūkių gamyba savam galutiniam vartojimui – namų ūkių gamybinė veikla kuriant prekes ir paslaugas, kapitalizuojamas tuose pačiuose namų ūkiuose.
5. Statistiniai netikslumai1 – rodiklių vertinimams
Statistinių vertinimų netikslumai ir jų apimtys gali būti identifikuojami kompleksiškai analizuojant įvairius tarpusavyje susijusius rodiklius. Pavyzdžiui, teoriniu atveju, atliekant gamybos bei
išlaidų metodais įvertinto BVP, komponentų lyginamąją analizę.
Jei tie patys rodikliai, įvertinti skirtingais metodais, nesutampa,
tikėtina, jog to priežastis – netikslumai statistiniuose tyrimuose
(Organisation for Economic Co-operation and Development ir
kt., 2002).
1
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aktuali informacija, į kurią neatsižvelgiama dėl
statistikos sistemos trūkumų.
Taigi, oficialiai neapskaitytą ekonomiką galima apibrėžti kaip rinkoje vykstančius procesus, pažeidžiančius teisinį reguliavimą ar kitaip darančius
neigiamą poveikį valstybės mokestinėms pajamoms
ar finansiniams interesams, kai valstybinės institucijos neturi informacijos apie tokią veiklą.

Šešėlinės ekonomikos ir oficialiai
neapskaitytos ekonomikos koncepcijų
palyginimas

Lyginant straipsnio autorės išskiriamas šešėlinės ekonomikos rūšis su oficialiai neapskaitytos
ekonomikos sritimis (žr. 4 pav.), matyti, kad oficialiąją statistiką rengiančių institucijų vartojama oficialiai neapskaitytos ekonomikos sąvoka savo plačia
aprėptimi artima straipsnio autorės šešėlinės ekonomikos koncepcijai.
Remiantis ketvirtame paveiksle pateiktu
straipsnio autorės šešėlinės ekonomikos rūšių ir oficialiai neapskaitytos ekonomikos sričių palyginimu,
matyti, kad pogrindinės ekonomikos ir nelegalios
ekonomikos komponentai egzistuoja abiejose nagrinėjamose koncepcijose. Vis dėlto, analizuojant koncepcijų panašumus, tikslinga atsižvelgti ne tik komponentų pavadinimus, bet ir jų esmę.

Šešėlinės ekonomikos rūšys

Pogrindinė
ekonomika

Pogrindinė
ekonomika

Nelegali
ekonomika

Neformali ekonomika

Neformali
ekonomika

Gamyba
savam
galutiniam
vartojimui

Nelegali
ekonomika

Netikslumai
statistiniuose
vertinimuose

Oficialiai neapskaitytos ekonomikos sritys

4 pav. Šešėlinės ekonomikos rūšių ir oficialiai neapskaitytos ekonomikos sričių palyginimas
Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis European Commission ir kt., 2009; Eurostat, 2013;
Organisation for Economic Co-operation and Development ir kt. 2002.

Tiek šešėlinės ekonomikos, tiek oficialiai neapskaitytos ekonomikos kontekste pogrindinė ekonomika apima ūkio subjektų nuslėptą rinkos produkciją, kai siekiama išvengti pajamų, pridėtinės
vertės ar kitų mokesčių, nemokėti socialinio draudimo įmokų, išvengti teisinių darbo rinkos reikalavimų bei administracinių procedūrų.
Nelegali ekonomika šešėlinės ekonomikos
kontekste taip pat atitinka nelegalią ekonomiką oficialiai neapskaitytos ekonomikos kontekste – abiem
atvejais ji apima neteisėtus veiksmus, kurie nepriklauso nuo to, ar subjektų veikla draudžiama, ar nedraudžiama įstatymais. Pavyzdžiui, nelegaliai ekonomikai priskiriama ir narkotinių medžiagų gamyba ir prekyba (t. y. prekių ir paslaugų produkcija,
kurios gamyba, pardavimas ar disponavimas ja yra
draudžiami įstatymais), ir nelicencijuotų gydytojų
paslaugos (t. y. prekių ir paslaugų produkcija, kuri
įprastai yra teisėta, bet vykdoma neautorizuotų gamintojų ar paslaugų teikėjų).
Skirtumai tarp šešėlinės ekonomikos ir oficialiai neapskaitytos ekonomikos išryškėja oficialiai
neapskaitytos ekonomikos koncepcijoje išskiriant
neformalios gamybos, gamybos savam galutiniam
vartojimui bei netikslumų statistiniuose vertinimuose sritis (žr. 4 pav.).
Šešėlinės ekonomikos rūšis – neformali ekonomika – oficialiai neapskaitytos ekonomikos kontekste skaidoma į neformalią ekonomiką bei gamy-

bą savam galutiniam vartojimui. Tačiau šis skaidymas yra labiau teorinis, nes pagal prasmę šešėlinės
ekonomikos sampratoje identifikuojama neformalios ekonomikos rūšis apima ir neformalią ekonomiką, ir gamybą savam galutiniam vartojimui. Taip yra
dėl to, kad straipsnyje analizuojama šešėlinės ekonomikos sąvoka yra maksimaliai plati – ji apima neprivalančių registruotis ūkio subjektų rinkai bei asmeniniam naudojimui skirtą produkciją.
Be to, tiek šešėlinės ekonomikos, tiek oficialiai neapskaitytos ekonomikos koncepcijose namų
ūkių gamyba vertinama vadovaujantis reikšmingumo kriterijumi (Organisation for Economic Co-operation and Development ir kt., 2002). Į namų ūkių
gamybą savam galutiniam vartojimui yra įtraukiama
reikšmingą įtaką šalies ekonomikai turinti produkcija, pavyzdžiui, savo jėgomis atliekamas kapitalinis būsto remontas. Tačiau mažą ekonominę vertę
kuriančios savo jėgomis atliekamos paslaugos, pavyzdžiui, namų tvarkymas, šeimos narių slaugymas,
nėra priskiriamos nei oficialiai neapskaitytai, nei šešėlinei ekonomikai. Taigi, neformali ekonomika šešėlinės ekonomikos kontekste yra lygi neformalios
ekonomikos ir gamybos savam galutiniam vartojimui sumai.
Tuo tarpu netikslumai statistiniuose vertinimuose išskiriami tik oficialių statistikos institucijų naudojamoje oficialiai neapskaitytos ekonomikos koncepcijoje. Netikslumai statistiniuose vertini-
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muose kyla tuomet, kai įmonės atsitiktinai neįtraukiamos į tyrimų populiacijos sąrašus (pvz., kai įmonė klaidingai klasifikuojama pagal regioną ar veiklos
rūšį), įmonės negauna klausimynų (pvz., dėl klaidingų adresų), įmonių ataskaitos apdorojamos netinkamai (pvz., dėl techninių klaidų). Taigi, ši oficialiai
neapskaitytos ekonomikos sritis priklauso nuo techninių priežasčių.
Šešėlinės ekonomikos koncepcijoje koncentruojamasi ne į techninius duomenų rinkimo niuansus, o į reiškinio ekonominę prasmę. Dažnu atveju
mokslo atstovai naudojasi oficialių statistikos institucijų jau apdorotais duomenimis, todėl šešėlinės
ekonomikos koncepcijoje statistinių netikslumų rūšis nėra išskiriama. Vadinasi, vienintelis skirtumas
tarp šešėlinės ekonomikos rūšių ir oficialiai neapskaitytos ekonomikos sričių yra netikslumai statistiniuose vertinimuose.

ekonomikos rūšimis ar oficialiai neapskaitytos ekonomikos sritimis tyrėjai remiasi.
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Sakalauskaitė, R.
The Analogy of Shadow Economy and Officially Non-Observed Economy
Summary
The study examines the analogy of the concepts
of shadow economy and non-observed economy. This
study is relevant due to the fact that the studies related to
shadow economy face the diversity of concepts: it seems
that the same phenomenon – companies’ hidden activity
– is named differently in various sources. In scientific
literature, companies’ hidden activity is commonly named
as a ‘shadow economy’ (Enste, 2015, 2018; Gaspareniene,
et al., 2014; Goel, et al., 2019; Koufopoulou, et al.,
2019; Medina and Schneider, 2018; Novkovska, 2019;
Remeikienė, et al., 2017; Sauka and Putnins, 2019;
Schneider, 2018a, 2019; Williams and Horodnic, 2015;
Zaman and Goschin, 2015). Meanwhile, official statis
tical institutions, e.g. Statistics Lithuania, Eurostat,
World Bank, Organization for Economic Co-operation
and Development, use other term to define companies’
hidden activity, i.e. ‘non-observed economy’ (European
Commission, International Monetary Fund, Organisation
for Economic Co-operation and Development, United
Nations, World Bank, 2009; Juškienė, et al., 2004;
Lietuvos statistikos departamentas, 2016, 2017).
Taking into account that both of these concepts
are used in the same context, it can be assumed that the
concepts of shadow economy and non-observed economy
are identical. However, in order to accept or reject this
statement, it is essential to analyze in detail the object of
the study – the concepts of the shadow economy and the
non-observed economy.
Therefore, the purpose of this study is to structure
the concepts of shadow economy and non-observed
economy and to identify their similarities and differences.
It is done by using the following method: the study of
concepts is based on a comparative analysis of the types
of shadow economy and the areas of non-observed
economy. Due to the complexity of economic processes,
shadow economy and non-observed economy cover many
fields.
The types of shadow economy concept which is
defined by the author are the following:
• The underground economy which covers market
output (e.g. undeclared income from legal activities,
salaries paid in envelopes, concealed income,
concealed value added or other taxes) concealed by
legal operators.
• The illegal economy covers the production of illicit
operators (e.g. drug trafficking, illegal alcohol
production, smuggling).
• The informal economy covers market and private
use output of units that have no obligation to register
their activity (e.g. own-use production of households,
auxiliaries).
Correspondingly, the areas of non-observed
economy concept which is used by official statistical
institutions are the following:
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•

The underground economy – a legal manufacturing
activity that is deliberately concealed from the
authorities due to tax evasion, safety at work or other
non-compliance.
• The illegal economy – the manufacturing activity of
goods and services that is prohibited by law or carried
out by unauthorized manufacturers.
• The informal sector – manufacturing activities of
unregistered households or unincorporated enter
prises with non-registered employees, that produce
market output.
• The household production for own final use – the
productive activity of households producing goods
and services capitalized within the same households.
Summarizing the shadow economy concept which
is defined by the author and non-observed economy
concept which is used by official statistical institutions,
it can be stated that although the essence of the shadow
economy and non-observed economy is the same, these
concepts are not analogous. Thus, the assumption done
at the beginning of this study (that the concepts of the
shadow economy and non-observed economy are
identical) is rejected.
The similarity between the concepts of shadow
economy and non-observed economy is related to the fact
that both of them include market processes that violate
legal regulation and adversely affect tax revenue and
financial interests of the state, where official institutions
are not informed about such activity. In addition to the
similarity of the analyzed concepts, shadow economy
as well as non-observed economy include underground,
informal, illegal economies and production for own final
use.
The fundamental difference of the analyzed
concepts is that shadow economy does not include
statistical inaccuracies, but statistical inaccuracies are
included in non-observed economy. Basically, statistical
inaccuracies are defined as relevant information that is
not taken into account due to weaknesses in the statistical
surveys.
To sum it up, shadow economy researchers
who rely on non-observed economy data published by
official statistical institutions, should pay attention to the
treatment of statistical inaccuracies. Theoretically, if the
part of statistical inaccuracies in non-observed economy
is insignificant, then non-observed economy can be
identified as the shadow economy. However, in order to
ensure the quality of studies, in practice it is recommended
to indicate to which specific types of shadow economy
or areas of non-observed economy researchers refer to in
their studies.
Keywords: Shadow economy, non-observed
economy, underground economy, informal economy,
illegal economy.

