
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 SANTRAUKA 

 
Atsiskaitymų  grynaisiais  ribojimas  nėra  efektyvi 

priemonė  kovojant  su  šešėline  ekonomika.  Statistika 

rodo, kad Europos šalyse, kuriose per pastaruosius 10 

metų  elektroniniai  atsiskaitymai  auga  greičiausiai, 

šešėlinės  ekonomikos  nemažėja  sparčiau.  Todėl  nors 

šešėlio  sumažėjimas  lemia  mažesnį  grynųjų  pinigų 

poreikį,  tačiau  dirbtinas,  reguliavimo,  o  ne  žmonių 

pasirinkimo  nulemtas  elektroninių  atsiskaitymų 

augimas neves prie šešėlinės ekonomikos mažėjimo. 

Grynųjų  ribojimas  paveiks  tik  tuos,  kurie  jau  laikosi 

įstatymų  ir veikia  legaliai. Jis sukels nepatogumų (pvz., 

nebus  galima  atsiskaityti  savaitgaliais,  kuomet 

tarpbankiniai  pavedimai  neveikia),  padidins  žmonių 

išlaidas  (žmonės bus priversti naudotis elektroninėmis 

paslaugomis, kurios kainuoja). Tačiau  ribojimas beveik 

nepaveiks  tų,  kurie  jau  veikia  šešėlyje.  Naujas 

reguliavimas  nepaskatins  laikytis  įstatymų,  nes  jie  jų 

nesilaikė  ir  anksčiau.  Tam  tikrais  atvejais  grynųjų 

ribojimas gali ir padidinti šešėlį. 

Apie  du  trečdalius  šešėlyje  uždirbamų  pajamų  yra 

išleidžiama  oficialiai,  t.  y.  sumokant  PVM  ir  kitus 

mokesčius.  Įvedus  apribojimą  atsiskaityti  grynaisiais, 

vietoje to, kad didelė dalis šešėlyje uždirbamų pajamų 

būtų legalizuojamos sumokant mokesčius, bus ieškoma 

būdų  kaip  nelegaliai  uždirbtus  pinigus  ir  išleisti 

nelegaliai  ar  užsienyje.  Atsiskaitymo  grynaisiais 

ribojimas  turėtų  ir  kitų  neigiamų  pasekmių.  Pvz.,  jis 

mažintų  konkurenciją  tarp  atsiskaitymo  būdų. 

Galimybės  rinktis  tiek  grynuosius,  tiek  elektroninius 

pinigus  ribojimas  įstatymais  mažina  konkurenciją  bei 

sukuria  prielaidas  paslaugų  brangimui.  Jei  bankų 

paslaugos  yra  iš  tikro  patogiausios,  pigiausios  ir 

saugiausios,  tai  turi  paaiškėti  pasirinkimu,  o  ne 

prievarta. Noras  ilgainiui atsisakyti grynųjų kelia  ir kitų 

sisteminių problemų.  

Dėl  šių  priežasčių  atsiskaitymų  grynaisiais  ribojimas  

siekiant  sumažinti  šešėlį yra dar vienas pavyzdys, kaip 

ignoruodama  problemos  priežastis  valdžia  ne  tik  jos 

neišspręstų, bet ir sukurtų naujų. 

Faktai ir analizė

Statistika  rodo, kad Europos  šalyse, kuriose 

elektroniniai atsiskaitymai auga greičiausiai, 

šešėlinės ekonomikos nemažėja sparčiau. 

Grynųjų  ribojimas  įstatymais  mažintų 

konkurenciją  tarp  atsiskaitymo  būdų,  kuri 

yra  būtina  paslaugos  kokybės  didėjimo  ir 

kainų mažėjimo prielaida. 

AR ATSISKAITYMŲ GRYNAISIAIS 
RIBOJIMAS SUMAŽINS ŠEŠĖLINĘ 

EKONOMIKĄ? 

Atsiskaitymų grynaisiais ribojimas neigiamai 

paveiktų  legaliai  veikiančius  žmonės  ir 

verslus,  tačiau  neturėtų  beveik  jokio 

poveikio tiems, kurie jau veikia šešėlyje. 
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Įvadas	
Šešėline  ekonomika  vadinama  ekonominė  veikla 

(teikiamos  prekės  ar  paslaugos),  vykdoma  nesilaikant 

galiojančių teisės aktų ir jų reikalavimų siekiant išvengti 

mokesčių  ir/ar  reguliavimų.  Įvairių  šaltinių 

duomenimis, šešėlinė ekonomika Lietuvoje sudaro 25–

30 proc. bendrojo vidaus produkto. 

Valdžios  institucijos  kovojant  su  šešėline  ekonomika 

Lietuvoje  siūlo  atsiskaitymų  grynaisiais  apribojimą. 

Pagal  jį  atsiskaitymų  tarp  fizinių  ir  juridinių  asmenų, 

kurie  viršys  10  tūkstančių  litų,  nebus  galima  atlikti 

grynaisiais.  Prieš  apsisprendžiant  dėl  šios  priemonės 

įvedimo  būtina  įvertinti,  ar  šis  naujas  veiklos 

reguliavimas bus efektyvus, t. y. ar  juo galima pasiekti 

šešėlinės  ekonomikos  sumažėjimo?  Kokias  pasekmes 

jis turės legaliai veikiantiems žmonėms ir verslui, t. y. ar 

jų  nepagrįstai  neapsunkins?  Kokias  nenumatytas 

pasekmes jis gali lemti? 

Ką	rodo	statistika?	
Pasisakantieji už atsiskaitymų grynaisiais  ribojimą kaip 

priemonę mažinant šešėlinę ekonomiką teigia, kad yra 

reikšmingas  ryšys  tarp  elektroninių  atsiskaitymų  ir 

šešėlio.  Kitaip  sakant,  šalyse,  kuriose  dažniau 

naudojami negrynieji pinigai, šešėlio yra mažiau.  

Iš  tiesų,  statistika  rodo,  kad  ES  šalyse  yra  ryšys 
(teigiama koreliacija)  tarp šešėlinės ekonomikos dalies 
nuo  BVP  ir  tarp  to,  kiek  elektroninių  atsiskaitymų 
vidutiniškai tenka vienam gyventojui (tačiau ryšys nėra 
vienareikšmis, yra išimčių, tokių kaip Estija). 
 
8T8T8TTačiau koreliacija nerodo  8T8T8Tpriežastingumo. Šiuo atveju 

ji rodo, ne kad elektroniniai atsiskaitymai lemia šešėlį, 

o  tai,  kad  abu  šie  veiksniai  yra  nulemti  trečiojo  – 

šalių   ekonominio  išsivystymo.  Skandinavijos,  Vakarų 

Europos  šalių  didesnis  ekonominis  išsivystymas  lemia 

tiek  santykinai  mažesnį  šešėlinės  ekonomikos  dydį 

(didesnės  žmonių  pajamos  reiškia mažesnes  paskatas 

dalyvauti  šešėlyje),  tiek  dažnesnį  atsiskaitymą 

negrynaisiais  pinigais  (gyventojai  labiau  pasitiki 

bankais,  pripratę  prie  įvairesnių  atsiskaitymo  būdų). 

Šalių  ekonominį  išsivystymą  galima  pamatuoti  BVP, 

tenkančiu  vienam  šalies  gyventojui.  Statistinis  ryšys 

tarp  BVP,  tenkančio  vienam  gyventojui,  ir  šešėlinės 

ekonomikos  bei  tarp  BVP,  tenkančio  vienam 

gyventojui,  ir  elektroninių  atsiskaitymų  skaičiaus  yra 

stipresnis nei tarp elektroninių atsiskaitymų ir šešėlinės 

ekonomikos  (ryšio  stiprumas matuotas determinacijos 

koeficientu (R2), žiūrėti pav. kitame psl.). 
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Šaltinis: ECB, F. Schneider



 

 

3Ar atsiskaitymų grynais ribojimas sumažins šešėlinę ekonomiką? 

  

 

 

 
 
Pastarojo  dešimtmečio  Europos  šalių  statistiniai 
duomenys  nerodo,  jog  elektroninių  pinigų  ir  jų 
operacijų  didėjimas  šalyje  lemia  spartesnį  šešėlinės 
ekonomikos  sumažėjimą.  Penkiose  šalyse,  kuriose 
2003–2012  metais  buvo  stebėtas  sparčiausias 
elektroninių  pervedimų  skaičiaus  augimas  (jose 
elektroninių  atsiskaitymų  skaičius,  tenkantis  vienam 
gyventojui,  išaugo  net  4,7  karto)  šešėlinė  ekonomika 
šiuo  laikotarpiu  sumažėjo 3,3 proc. punkto. Tuo  tarpu 

penkiose  šalyse,  kuriose  šiuo  laikotarpiu  elektroninių 
pavedimų  skaičiaus  augimas  buvo  lėčiausias,  šešėlinė 
ekonomika vidutiniškai mažėjo sparčiau – 3,6 proc. 

 

 
 
Estijos pavyzdys  taip pat  iliustruoja,  kad  tik dažnesnis 
negrynųjų  pinigų  naudojimas  nemažina  šešėlinės 
ekonomikos. Estijoje atsiskaitymų negrynaisiais pinigais 
kiekis  ne  tik  yra  ženkliai  didesnis  nei  Lietuvoje  ar 
Latvijoje,  tačiau  ir  lenkia  Europos  Sąjungos  vidurkį. 
Tačiau  šešėlinės  ekonomikos  lygis  čia  yra  aukštas  bei 
panašus į esantį kitose Baltijos šalyse.P0FP0FP0F

1 

                                                            
1 The Shadow Economy in Europe, 2013, 15 puslapis. 
Nuoroda: 
http://www.visaeurope.com/en/newsroom/news/articles/2
013/shadow_economy_report.aspx  

 
Šalys, kuriose elektroninių pervedimų skaičius 2003‐2012 

m. augo lėčiausiai 
 

Šalys 

El. 
Pervedimų 
skaičiaus 
augimas 

Vidurkis 
Šešėlinės 

ekonomikos 
sumažėjimas 

Vidurkis

Portugalija
39%

32 % 

‐2,8

3,6 % 
punkto 

Vokietija  37% ‐3,8

Austrija  34% ‐3,2

Italija  27% ‐4,5

Prancūzija 
25% ‐3,9

 
Šalys, kuriose elektroninių pervedimų skaičius 2003‐2012 

m. augo sparčiausiai  
 

Šalys 

El. 
Pervedimų 
skaičiaus 
augimas 

Vidurkis 
Šešėlinės 

ekonomikos 
sumažėjimas 

Vidurkis

Bulgarija
638%

373% 

‐4

3,3 % 
punkto 

Lietuva  426% ‐3,5

Lenkija  277% ‐3,3
Vengrija  263% ‐2,5

Slovakija  260% ‐3,1
         

Ekonominio 
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BVP tenkantis vienam gyvenotjui pagal PPP, ES27=100

BVP ir elektroninių pervedimų ryšys 2012 
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BVP lygio ir šešėlio ryšys 2012 m.

Šaltiniai: ECB, Eurostat 

Šaltiniai: ECB, Eurostat 

R² = 56% 

R² = 51%

R² = 73% 
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Elektroninių pinigų naudojimas Estijoje 2003–2012 m. 
laikotarpiu  išaugo  daugiau  nei  3  kartus,  šešėlinės 
ekonomikos sumažėjo tik 2,5 proc. punkto.  
 
Statistikos  analizė  rodo,  kad  vien  tik  verčiant 
gyventojus  naudotis  negrynaisiais  pinigais  šešėlis 
nesumažės. Skirtingą šešėlinės ekonomikos  lygį  lemia 
ne  grynųjų  naudojimas,  o  kiti  veiksniai  (ekonominis 
išsivystymas,  mokesčių  lygis,  gyventojų  požiūris  į 
šešėlį ir kt.). 
 

Kokias	šešėlines	veiklas	gali	paveikti	
grynų	pinigų	ribojimas?	
Siūlant atsiskaitymų grynaisiais ribojimą kaip priemonę 

kovojant su šešėline ekonomika teigiama, kad neriboti 

asmenų  tarpusavio  atsiskaitymai  sukuria  „palankias 

sąlygas  vykdyti  neskaidrią  ūkinę  komercinę  veiklą“, 

jog  sumažinus  atsiskaitymų  grynaisiais  pinigais  kiekį 

„sumažės prielaidos šešėlinei ekonomikai“. Tačiau  tai 

nėra  pakankamas  reguliavimo  pagrindimas.  Šis 

reguliavimas  turės  poveikį  tiems,  kas  jau  laikosi 

įstatymų.  Tačiau  svarstant  reguliavimo  efektyvumą 

reikia atsakyti  į  klausimą,  kaip  ribojimas paveiks  tuos, 

kurie  jau veikia šešėlyje,  t. y.  tuomet, kai abi šešėlinio 

sandorio  pusės  žino,  jog  dalyvauja  šešėlyje,  su  tuo 

sutinka ir sąmoningai pažeidžia teisės aktus. 

Daugeliu  šešėlinės  ekonomikos  atsiradimo  atvejų  abi 

pusės  (t.  y.  tiek  prekės  ar  paslaugos  gavėjas  (pinigų 

mokėtojas),  tiek  prekės  ar  paslaugos  teikėjas    (pinigų 

gavėjas)) savanoriškai sutinka dalyvauti sandoryje.  

Taip  yra  tuomet,  kai  perkamos  ir  parduodamos 

nelegalios  prekės  ar  paslaugos  (pvz.,  kontrabandinės, 

padirbtos prekės), nelegalaus darbo ar „vokelių“ atveju 

ar  pajamų  neapskaitymo  atvejais  (pvz.,  kuomet 

mokėtojas  sutinka  atsiskaityti  grynaisiais  nelegaliai, 

kadangi jam tokiu atveju padaroma nuolaida).  

Tačiau atsiskaitymų grynaisiais ribojimas šių sandorių 

nepaveiks,  kadangi  abi pusės dalyvaudamos  šešėlyje 

jau sutinka pažeisti  įstatymus  ir yra  įsitraukę  į šešėlį. 

Be  to, daugeliu atvejų  tokie atsiskaitymai yra mažesni 

 

UUUMokėjimo gavėjas 

UUUSUTINKA DALYVAUTI ŠEŠĖLYJE 
UUUPASTABOS 

UUUMokėtojas 

UUUSUTINKA 

DALYVAUTI 

ŠEŠĖLYJE 

• UUUNelegali prekyba prekėmis ir 

paslaugomis (kontrabandinės, 

padirbtos prekės, nelegalios 

prekės ir paslaugos) 

• UUUNelegalus darbas ir „vokeliai“ 

• UUUNeapskaitytos pajamos, kai su 

mokėtoju sutariama (pvz., 

daroma nuolaida) 

UUUAtsiskaitymų grynaisiais ribojimas 

nepaveiks tų sandorių, kuomet abi 

pusės sutinka pažeisti įstatymą. 

UUUMokėtojas 

UUUNESUTINKA 

DALYVAUTI 

ŠEŠĖLYJE 

• UUUNeapskaitytos pajamos, kai 

mokėtojas to nežino. 

UUUGali turėti įtakos neapskaitytoms 

pajamoms. 

UUUBet, kiek tokių atvejų, kai suma yra 

didesnė nei 10 tūkst. Lt ir mokėtojas 

nereikalauja dokumento? 
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nei numatoma reguliavimo suma – 10 tūkst. Lt. 

Atsiskaitymų  grynaisiais  ribojimas  gali  paveikti  tuos 

sandorius,  kuomet  prekės  ar  paslaugos  gavėjas  ir 

pinigų  mokėtojas  nenori  dalyvauti  šešėlyje.  Taip 

atsitinka  tuomet,  kai  legalios  prekės  ar  paslaugos 

pardavėjas  neapskaito  pajamų  (neįtraukia  jų  į 

privalomą  apskaitą  norėdamas  išvengti  PVM  ir  pelno 

mokesčio), nors prekės ar paslaugos gavėjas atsiskaitęs 

grynaisiais  manė,  kad  šios  pajamos  bus  apskaitytos. 

Įvedus  atsiskaitymų  grynaisiais  ribojimą,  sumos, 

didesnės  10  tūkstančių  Lt,  būtų  pervedamos 

elektroniniais  pavedimais  ir  todėl  jų  nebepavyktų 

neapskaityti. Tačiau  tokių situacijų yra santykinai  labai 

mažai,  kadangi  pirkėjas,  sumokėjęs  daugiau  nei  10 

tūkstančių  Lt,  turi  stiprų  interesą  pareikalauti 

pardavimą patvirtinančio dokumento dėl galimo prekės 

grąžinimo, garantijos ar kitų tikslų. 

Tai rodo, jog nors grynieji  ir yra naudojami šešėlinėje 

ekonomikoje,  dar  nereiškia,  kad  atsiskaitymų 

grynaisiais  ribojimas  paveiks  šešėlines  veiklas,  ypač 

kai abi sandoriu pusės sutinka dalyvauti šešėlyje. 

Negrynųjų	pinigų	naudojimo	saugumas	
nėra	vienareikšmis		
Pasisakantieji  už  atsiskaitymų  grynaisiais  pinigais 

ribojimą  teigia,  kad  elektroniniai  atsiskaitymai  yra 

saugesni.  Reikia  atkreipti  dėmesį,  kad  vertinant 

atsiskaitymų  grynaisiais  ir  negrynaisiais  pinigais 

saugumą  reikia  įvertinti  ne  tik  riziką,  susijusią  su 

grynųjų  pinigų  transportavimu,  vagystės  ir  praradimo 

klausimais,  tačiau  ir bankų veiklos  sistemine  rizika bei 

tapatybės  nustatymo  rizika  naudojantis  negrynaisiais 

pinigais.  Pastarojo  metų  bankų  veiklos  problemos  ir 

bankrotai  Lietuvoje  ir  Europoje  rodo,  jog  grynųjų 

pinigų  naudojimas  kaip  nesaugumo  šaltinis  lyginant 

su negrynaisiais pinigais nėra vienareikšmis. 

Grynųjų	ribojimas	–	nuosavybės	teisių	
pažeidimas	
Atsiskaitymų  grynaisiais  ribojimas  gali  turėti 

nuosavybės  teisių  pažeidimo  požymių.  Konstitucinio 

Teismo  jurisprudencijoje,  nuosavybės  teisės  turinį 

sudaro  valdymo,  naudojimo  ir  disponavimo  teisės.  P1FP1FP1F

2
PPP 

Atsiskaitymų  grynaisiais  apribojimas  pažeidžia 

naudojimo  teisę,  kuri  yra  apibrėžiama  kaip  teisė 

pritaikyti  daikto  savybes  savo  poreikiams  tenkinti. 

Priėmus  reguliavimą  fizinis  ar  juridinis  asmuo  teisėtai 

įgijęs,  uždirbęs  pinigus  nebegalės  jų  naudoti 

atsiskaitydamas  grynaisiais  didesne  nei  10  tūkst.  Lt 

suma ir taip patenkinti savo poreikius. 

Kokios	neigiamos	grynųjų	pinigų	
ribojimo	pasekmės?	

Sukels	problemų	atsiskaitant	ir	didins	gyventojų	
išlaidas	
Reguliavimas  sukels  nepatogumų  asmenims 

atsiskaityti  tam  tikromis  aplinkybėmis,  pvz., 

savaitgaliais,  kai  atsiskaityti  grynaisiais  pinigais 

tarpbankiniais  pavedimais  bus  neįmanoma  arba  kai 

reikia  sumokėti  greitai  ir mokėtojas  neturi  galimybės 

atlikti  elektroninio  mokėjimo.  Taip  pat,  asmenys, 

norintys  atsiskaityti  negrynaisiais  pinigais,  patirs 

papildomų  sąnaudų,  kadangi  bus  priversti  įsigyti 

mokėjimo paslaugas, kurios jiems anksčiau nekainavo. 

Gali	net	padidinti	šešėlį	
Apie  du  trečdalius P2FP2FP2F

3
PPP  šešėlyje  (nelegaliai)  uždirbamų 

pajamų yra išleidžiama oficialiai, t. y. sumokant PVM ir 

kitus  mokesčius.  Įvedus  apribojimą  atsiskaityti 

grynaisiais  vietoj  to,  kad  didelė  dalis  šešėlyje 

uždirbamų  pajamų  būtų  legalizuojamos  sumokant 

mokesčius,  bus  ieškoma  būdų  kaip  nelegaliai 

uždirbtus pinigus ir išleisti nelegaliai ar užsienyje. Taip 

grynųjų pinigų apribojimas siekiant sumažinti šešėlį gali 

turėti  priešingą  rezultatą:  mažesnė  dalis  nelegaliai 

uždirbamų  pinigų  bus  išleidžiama  legaliai  sumokant 

mokesčius. 

                                                            
2 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. birželio 
17 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 
m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 1169‐22 „Dėl specialaus 
Vyriausybės vertybinių popierių aukciono“ atitikimo Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos valstybės 
iždo įstatymo 1 straipsnio antrajai daliai, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės įstatymo 21 straipsnio 5 punktui ir 
Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos 
1995 metų valstybės biudžeto ir atskaitymų į savivaldybių 
biudžetus normatyvų bei dotacijų“ 4 straipsniui“, Valstybės 
žinios. 1997, Nr. 58‐1351. 
3 The Shadow Economy in Europe, 2011, 5 puslapis. 
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Mažins	konkurenciją	tarp	atsiskaitymo	būdų	
Svarbi  grynųjų  pinigų  ribojimo  neigiama  pasekmė  yra 

konkurencijos  tarp  atsiskaitymo  būdų  mažėjimas. 

Galimybė  rinktis  tiek  grynuosius,  tiek  elektroninius 

pinigus  (ir  juos  aptarnaujančių  institucijų  veiklą) 

apriboja  bankų  ir  kitų  organizacijų,  teikiančių 

atsiskaitymo  paslaugas,  galimybes  didinti  savo 

paslaugų kainas.	

Suomijos centrinio banko specialistų studijos P3FP3FP3F

4
PPP išvadose 

teigiama,  kad  grynųjų  pinigų  panaudojimas 

racionalizuojamas  kaip  priemonė  „kuri  suteikia 

alternatyvą  debetinėms  ir  kreditinėms  kortelėms  –  ir 

taip neleidžia bankų sektoriui įgyti monopolinės galios 

nustatant paslaugų kainas“. 

Todėl  alternatyvų  nebuvimas  ar  jų  mažinimas 

įstatymais mažina  konkurenciją  ir  sukuria  prielaidas 

paslaugų  brangimui.  Jei  bankų  paslaugos  yra  iš  tikro 

patogiausios, pigiausios ir saugiausios, tai turi paaiškėti 

vartotojų  pasirinkimu,  o  ne  atsiskaitymų  grynaisiais 

ribojimu įstatymais. 

Ilgainiui	didins	pinigų	kiekį	ir	kainas	
Noras  ilgainiui  atsisakyti  grynųjų  kelia  ir  sisteminių 

problemų.  Išleidžiamų  grynųjų  pinigų  (pinigų  bazės) 

kiekį  Lietuvoje  riboja  valiutų  valdybos modelis,  pagal 

kurį  centrinis bankas negali  išleisti  į  apyvartą daugiau 

pinigų nei turi aukso atsargų ir konvertuojamų užsienio 

valiutų  rezervo. Komerciniai bankai per dalinę  rezervų 

bankininkystę  ir  pinigų  multiplikatorių  taip  pat  turi 

teisę  kurti  elektroninius  pinigus  ir  taip  didinti  pinigų 

kiekį  bei  prisidėti  prie  bendro  kainų  augimo.  Šią 

komercinių bankų  teisę  kurti pinigus  apriboja  grynųjų 

pinigų  naudojimas  –  kuo  daugiau  yra  naudojamasi 

grynaisiais pinigais, tuo mažiau komerciniai bankai gali 

sukurti  elektroninių  pinigų  (dėl  privalomų  atsargų 

reikalavimo  ir  likvidumo  rizikos).  Todėl  naudojimosi 

grynaisiais  pinigais  ribojimas,  verčiantis  naudotis 

bankų  paslaugomis,  sukurs  prielaidas  komerciniams 

bankams  didinti  pinigų  kiekį  kuriant  elektroninius 

pinigus ir taip prisidėti prie kainų augimo. 

                                                            
4 Is Cash Used Only in the Shadow Economy? Kari Takala, 
Matt Viren. 539 puslapis. Nuoroda: 
http://ideas.repec.org/a/taf/intecj/v24y2010i4p525‐
540.html 

Gali	iššaukti	tolimesnius	finansinio	sektoriaus	
reguliavimus	
Įpareigodama  gyventojus  atsiskaitant  naudotis 

negrynaisiais  pinigais  valstybė  tuo  pat  metu  verčia 

žmones  naudotis  finansines  paslaugas  teikiančių 

institucijų paslaugomis. Šis draudimas  turi nuosavybės 

teisių  pažeidimo  požymių,  kadangi  asmuo  norėdamas 

pasinaudoti  savo  uždirbtomis  lėšomis  privalės  pirkti 

paslaugą.  Be  to,  ilgainiui  šis  apribojimas  gali  tapti 

pretekstu  tolimesniam  finansinio  sektoriaus 

reguliavimui.  Nesant  pasirinkimo  tarp  grynųjų  ir 

elektroninių pinigų, paslaugų prieinamumo didinimo ar 

kainų  mažinimo  gali  būti  pradėta  siekti  naujais 

reguliavimais.  

Ar	išnyktų	šešėlis,	jei	neliktų	grynųjų	
pinigų?	
Šešėlinės  ekonomikos  atsiradimo  priežastis  yra  ne 

grynųjų  pinigų  egzistavimas.  Todėl  net  jei  ir  būtų 

uždrausta naudotis grynaisiais, šešėlis liktų – atsirastų  

grynieji šešėliniai pinigai. Šešėlis atsiranda iš sandorio, 

kuris  yra  naudingas  abiems  pusėms.  Šio  sandorio 

naudingumą  visada  lemia  mokestis  ar  reguliavimas. 

Pavyzdžiui,  jei  apmokestinamas  paslaugų  teikimas, 

abiems pusėms gali būti naudinga susitarti ir pasidalinti 

mokesčio sumą. Kuo šis apmokestinamas yra didesnis, 

tuo  didesnė  paskata  šešėliui.  Grynieji  pinigai  tėra 

tarpininkas, kurio pagalba šis susitarimas vyksta. Juos 

uždraudus žmonės atrastų kitą mainų priemonę, pvz., 

užsienio  valiutą,  brangųjį  metalą  ar  naudotų 

barterinius  mainus.  Mainų  priemonės  ribojimas  gali 

padidinti  dalyvavimo  šešėlyje  sąnaudas,  tačiau  jei 

šešėlio atsiradimo priežastys nenyksta arba net auga, ši 

veikla vis dar lieka naudinga abiems sandorio pusėms.  
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IŠVADOS	IR	REKOMENDACIJOS 
 Atsiskaitymų  grynaisiais  ribojimas  neigiamai 

paveiktų  legaliai veikiančius žmones  ir verslus, 

mažintų  konkurenciją  tarp  atsiskaitymo  būdų, 

tam  tikrais  atvejais  sukeltų  nepatogumų 

atsiskaitant  ir  padidintų  žmonių  ir  verslų 

išlaidas,  sudarytų  prielaidas  tolimesniam 

finansinio sektoriaus reguliavimui. 

 Atsiskaitymų grynaisiais ribojimas nėra efektyvi 

priemonė  mažinant  šešėlinę  ekonomiką. 

Statistinių  duomenų  analizė  parodė,  kad 

Europos  šalyse,  kuriose  elektroniniai 

atsiskaitymai  auga  greičiausiai,  šešėlinės 

ekonomikos  nemažėja  sparčiau.  Analizė  rodo, 

kad  reguliavimas  neturėtų  beveik  jokio 

poveikio tiems, kurie jau veikia šešėlyje.  

 Siekiant mažinti  šešėlinę  ekonomiką  Lietuvoje 

pirmiausia  reikia  atsižvelgti  į  šešėlinės 

ekonomikos  atsiradimo  priežastis  (t.  y. 

ekonominės  veiklos  suvaržymus  mokesčių  ir 

reguliavimų pavidalu) ir mažinti jas. 

 

 

 

 


