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Szara strefa to nierejestrowana aktywnoœý gospodarcza, prowadzona bez wnoszenia odpowiednich opâat, pâacenia podatków i bez przestrzegania obowiĊzujĊcych przepisów
prawnych. W szarej strefie mamy więc do czynienia z zupeânie innym „wâadztwem korporacyjnym” niů w gospodarce oficjalnej. Uůycie tego okreœlenia jest zresztĊ zamierzonym naduůyciem – majĊcym na celu podkreœlenie panujĊcej w szarej strefie „jednoœci”
funkcji wâaœcicielskiej, nadzorczej i operacyjnej. Mamy tu niewĊtpliwie corporate governance, ale bez zasadniczej jego częœci, okreœlanej jako „dobre praktyki”. W szczególnoœci
nie moůe tu byý mowy o transparentnoœci, bo jej brak jest warunkiem koniecznym dla
niezakâóconego funkcjonowania i efektów osiĊganych przez szarĊ strefę.
Szara strefa, okreœlana czasem jako szara sfera
lub „gospodarka cienia”, to zjawisko powszechne, obecne we wszystkich bez wyjĊtku
gospodarkach na œwiecie. Zjawisko to moůna
zdefiniowaý jako dziaâalnoœý gospodarczĊ (wytwórczĊ, budowlanĊ i usâugowĊ), prowadzonĊ
w celach zarobkowych, nie objętĊ system regulacyjnym paľstwa w zakresie rejestracji, podatków, ubezpieczeľ spoâecznych, pozwoleľ (licencje, koncesje), ograniczeľ ekologicznych.
Moůna więc powiedzieý, ůe podstawowĊ zasadĊ „âadu korporacyjnego” w szarej strefie jest
ignorowanie wszelkich ograniczeľ prawnych.

Bez rejestracji, bez dokumentów
Większoœý produktów i usâug szarej strefy wytwarzana jest, obok dziaâalnoœci rejestrowanej,
w maâych i œrednich podmiotach gospodarczych. W podmiotach tych istnieje moůliwoœý ukrywania przychodów – dzięki moůliwoœciom, jakie stwarza prowadzenie księgowoœci w formie uproszczonej. Poza tym przy duůej liczbie pracowników trudno o dyskrecję
koniecznĊ przy ukrywaniu częœci produkcji.
Obok tych podmiotów, w szarej strefie
funkcjonujĊ takůe osoby w ogóle nie zarejestrowane, wykonujĊce pracę na wâasny rachunek – jeœli z tytuâu prowadzonej dziaâalnoœci

gospodarczej nie wypeâniajĊ obowiĊzków finansowych wobec paľstwa.
W szerokim ujęciu do szarej strefy zalicza
się takůe produkcję nielegalnĊ, stanowiĊcĊ jednoznacznie delikt kryminalny – œwiadczenie
usâug lub wytwarzanie dóbr, których produkcja, sprzedaů czy posiadanie sĊ zabronione
przez prawo (np. produkcja i handel narkotykami, obrót nielegalnym alkoholem, prostytucja).
Szara strefa obejmowaý więc moůe produkcję ukrytĊ i produkcje nielegalnĊ. Produkcja
ukryta to wytwarzanie dóbr lub œwiadczenie
usâug, które nie sĊ zabronione przez prawo, ale
sĊ œwiadomie ukrywane ze względów finansowych. Do szarej strefy nie zalicza się natomiast
wręczania âapówek czy okupów – gdyů sĊ to w
istocie transfery gotówki pomiędzy osobami.
KolejnĊ cechĊ charakterystycznĊ dla szarej
strefy jest brak dokumentowania dziaâalnoœci
gospodarczej, choý gdy jest ona prowadzona
na większĊ skalę jej organizator prowadzi zapewne jakieœ zapiski, ale tylko na wâasny uůytek. Dziaâalnoœý nie jest dokumentowana, gdyů
mogâoby to staý się dowodem w postępowaniu
podatkowym Ukrywana jest więc wszelka informacja nie tylko o obrotach, ale równieů
zatrudnieniu, wynagrodzeniach, odbiorcach,
dostawcach, itp. W transakcjach sprzedaůy
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brak jest dokumentów typu umowa lub zamówienie, a wymiana następuje wyâĊcznie w formie towar czy usâuga za gotówkę.
Szara strefa posâuguje się zresztĊ wyâĊcznie
gotówkĊ jako œrodkiem regulowania zobowiĊzaľ. Pomiędzy kupujĊcym a sprzedajĊcym występuje zmowa czyli ciche potajemne porozumienie zobowiĊzujĊce do milczenia. Szara strefa nie korzysta więc z ůadnych produktów
bankowych – tak kredytowych, jak i depozytowych. W szarej strefie dominujĊ usâugi, a nie
produkty. W przypadku produktów powstajĊ
bowiem dodatkowe problemy zwiĊzane z magazynowaniem i wprowadzaniem ich do obrotu.
Cykl rozwoju szarej strefy jest nieregularny,
pozostajĊcy w opozycji do rozwoju gospodarki
rejestrowanej. Tak więc szara strefa rozwija się
szybciej gdy gospodarka oficjalna jest w fazie
recesji i na odwrót. Moůna powiedzieý, ůe w
pewnym stopniu peâni ona funkcje bufora.
Niemniej ograniczona podaů i inflacyjny
wzrost cen w gospodarce oficjalnej moůe byý
bodŭcem do rozwoju szarej strefy.

Dwa bieguny szarej strefy
Szara strefa zdominowana jest przez pracowników o niskich kwalifikacjach zawodowych, z
czym wiĊůĊ się relatywnie maâe wynagrodzenia.
Dla tych osób praca nierejestrowana stwarza
szanse na uzyskanie jakiegokolwiek zajęcia
przynoszĊcego dochód, na ogóâ stanowiĊcego
jedyne ŭródâo utrzymania. Ten czynnik jest
prawdopodobnie bodŭcem dla częœci pracodawców (firmy prywatne i gospodarstwa domowe) do podejmowania ryzyka zatrudniania
pracowników bez formalnej umowy o pracę.
Zatrudnieni nie sĊ wówczas objęci ůadnym
ubezpieczeniem, a wynagrodzenia otrzymujĊ
nie na rachunek bankowy, ale w gotówce.
Ze względu na potrzebę uzyskania uprawnieľ emerytalnych, osoby pracujĊce w szarej

strefie i majĊce okoâo 10 lat do emerytury –
zazwyczaj wychodzĊ z niej i intensywnie szukajĊ legalnego zatrudnienia. W szarej strefie sĊ
takůe często zatrudniani cudzoziemcy nie posiadajĊcy pozwolenia na pracę oraz bezrobotni
otrzymujĊcy zasiâek.
Dla rynku pracy bardzo istotne jest to, czy
praca nierejestrowana stanowi podstawowĊ
aktywnoœý zawodowĊ danej osoby, czy teů
traktowana jest jako zajęcie dorywcze i nie
stanowi gâównego ŭródâa dochodu. Wydaje się,
ůe praca nierejestrowana dla zdecydowanej
większoœci jĊ podejmujĊcych jest jedynym zajęciem zawodowym. Dotyczy to szczególnie
osób mâodych, a biorĊc pod uwagę pâeý i przestrzenne zróůnicowanie – kobiet.
Na drugim biegunie pracujĊcych w szarej
strefie znajdujĊ się osoby o wysokich kwalifikacjach, dla których praca w szarej strefie
oznacza dodatkowe zarobki. Przykâadem mogĊ
byý usâugi lekarskie wykonywane w trakcie lub
poza oficjalnymi godzinami pracy, czy udzielanie korepetycji za wynagrodzenie w caâoœci
ukrywane przed organami podatkowymi.
Niektóre rodzaje dziaâalnoœci gospodarczej
sĊ bardziej podatne na „zalety” szarej strefy –
budownictwo, handel, usâugi, przemysâ odzieůowy. Do najczęœciej wykonywanych prac nierejestrowanych naleůĊ remonty i naprawy budowlano-instalacyjne, usâugi budowlane i instalacyjne oraz opieka nad dzieými lub osobami starszymi. W ramach szarej strefy wykonywane sĊ często naprawy samochodów, wynajem mieszkaľ czy prowadzenie usâug remontowo-budowlanych.
Pewne rodzaje usâug ze swej natury nie
sprzyjajĊ formalnemu zatrudnieniu – moůna tu
wymieniý np. udzielanie korepetycji, opiekę
nad dzieými, sprzĊtanie mieszkaľ, prace rolne
czy drobny handel. Tak więc szara strefa moůe
wspieraý zarówno konsumpcję, jak i inwestycje.
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Bardziej podatne na ukrywanie obrotów czy
dochodów sĊ oczywiœcie maâe i œrednie firmy.
Natomiast duůe firmy podlegajĊ większej kontroli i wolĊ minimalizowaý podatki wykorzystujĊc luki prawne, czy np. stosowaý ceny
transferowe. Znanych jest co najmniej kilkanaœcie sposobów uchylania się od pâacenia podatków, w tym m.in rejestrowanie spóâek na
podstawione osoby (tzw. sâupy).
Generalnie naleůy stwierdziý, ůe szara strefa
jest mocno wewnętrznie zróůnicowana i w
zwiĊzku z tym podejœcie do niej musi byý takůe
zróůnicowane.

Tropienie rozmiarów
nierejestrowanej dziaâalnoœci
Nierejestrowanie częœci dziaâalnoœci gospodarczej nie pozwala precyzyjnie okreœliý rzeczywistej wartoœci caâego produktu krajowego brutto. Jednak pomimo braku sprawozdawczoœci,
wartoœý usâug i produktów wytwarzanych w
szarej strefie zalicza się do PKB na podstawie
szacunków GUS. Do oszacowania rozmiarów
szarej strefy stosuje się róůne metody – pozwalajĊce w sposób poœredni oceniý jej udziaâ w
PKB, na podstawie analizy pewnych zjawisk i
symptomów.
Jak juů wspomniano, jedynym praktycznie
instrumentem rozliczeniowym szarej strefy jest
gotówka. Podstawowe znaczenie majĊ więc tu
metody monetarne, które badajĊ relację obiegu
gotówkowego do caâkowitej iloœci pieniĊdza i
pokazujĊ dynamikę tego zjawiska. Na podstawie modeli ekonometrycznych szacuje się
funkcje regresji pomiędzy PKB a popytem na
pieniĊdz gotówkowy. Okreœla się uzasadnionĊ
dla gospodarki skalę obiegu gotówki, uznajĊc
przekroczenie tej wielkoœci za symptom zapotrzebowania na gotówkę ze strony szarej strefy.
Tak wyliczone zapotrzebowanie na gotówkę
porównuje się z popytem. Nadwyůkę uznaje
się za wartoœý szarej strefy. W jednej z metod
zakâada się takůe, ůe wzrost udziaâu wyůszych
nominaâów banknotów w zapotrzebowaniu na
gotówkę sugeruje wzrost rozmiarów szarej

strefy. Przyjmuje się tu zaâoůenie, ůe w okresie
bazowym rozmiary szarej strefy sĊ zerowe.
Nie ulega jednak wĊtpliwoœci, ůe wiĊzanie
wzrostu iloœci gotówki w obiegu wyâĊcznie ze
wzrostem szarej strefy jest uproszczeniem.
Wzrost iloœci gotówki jest efektem wzrostu
dochodów, które w caâoœci nie przedkâadajĊ się
na obrót bezgotówkowy. Wzrost iloœci gotówki
jest równieů wynikiem spadku stopy procentowej. Tak czy inaczej wpâyw szarej strefy na
obrót gotówkowy jest niewĊtpliwy, jednak
skwantyfikowanie tego wpâywu wobec innych
czynników, które wzmagajĊ ten obrót, nie jest
moůliwy bez zaawansowanych badaľ.
Innymi metodami dla szacowania wielkoœci
szarej strefy sĊ:
x analiza zuůycia energii, tj. nieproporcjonalnoœci zuůycia energii w stosunku do dynamiki PKB;
x bezrobocie rejestrowane a faktyczne;
x badania ankietowe.
Metoda badania moůe bazowaý na zaâoůeniu, ůe wzrost szarej strefy to róůnica pomiędzy transferami oraz pâacami (dochodami) a
konsumpcjĊ. Na wzrost szarej strefy wskazujĊ
równieů badania aktywnoœci ekonomicznej
ludnoœci przy spadku rejestrowanego zatrudnienia.
Niepewnoœý pomiarów szarej strefy sprawia, ůe z szacunkami dotyczĊcymi szarej strefy
raczej nie polemizuje się. Dotyczy to m.in.
autorytetu w tej dziedzinie, austriackiego profesora Friedricha Schneidera (patrz wykresy).
Istotne sĊ tylko tendencje: im niůszy poziom
rozwoju gospodarczego, tym większy zakres
gospodarki nieformalnej. Szara strefa maleje
więc najbardziej w krajach, gdzie poziom rozwoju gospodarczego jest najwyůszy. Przyjmuje
się, zgodnie z praktykĊ œwiatowĊ, ůe jej udziaâ
w PKB na poziomie 5-10% jest standardem.
W Polsce w nierejestrowanej częœci gospodarki wytwarzana jest ok. 1/5 PKB – wynika z
gruntownej analizy szarej strefy, którĊ przeprowadziây Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
wraz z Centrum Analiz Spoâeczno-Ekonomicznych, CBOS i Milward Brown
SMG/KRC.
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Wykres 1 i 2.

Ŭródâo: Anita Bâaszczyk, WyciagnĊý biznes z szarej strefy, Rzeczpospolita, 21.01. 2010.

Co sprzyja rozwojowi
gospodarki cienia?
Stymulatorem rozwoju szarej strefy jest gâównie system podatkowy, a w szczególnoœci polityka fiskalna, sprzyjajĊca unikaniu pâacenia
podatków, ceâ, skâadek, itp. PoůywkĊ dla rozwoju szarej strefy sĊ takůe nadmierne regulacje,
ograniczajĊce swobodę przedsiębiorstw i osiĊgany przez nie poziom zysku. Wysokie obciĊůenia podatkowe i para-podatkowe aktywizujĊ
szarĊ strefę – im wyůsze koszty podatkowe i
więcej regulacji, tym więcej zatrudnionych w
szarej strefie. W Polsce narzuty podatkowe i
para-podatkowe w relacji do efektywnych wynagrodzeľ przekraczajĊ 75% – co doœý wymownie tâumaczy rozmiary szarej strefy. Niechęý do pâacenia podatków jest zresztĊ tak
ponadczasowa i uniwersalna, ůe raczej nie istnieje taki poziom podatków, przy którym
atrakcyjnoœý funkcjonowania w legalnej gospodarce byâaby większa niů w szarej strefie.
Niektórzy uwaůajĊ, ůe istnienie szarej strefy
jest wynikiem ůywioâowej i twórczej reakcji na
brak zdolnoœci paľstwa do zaspokajania po-

trzeb spoâeczeľstwa. Inni twierdzĊ, ůe szara
strefa jest przejawem spoâecznego nieposâuszeľstwa, którego siâĊ napędowĊ jest nieodâĊczny czâowiekowi instynkt samoobrony.
Warto odnotowaý i takie opinie.
Na rozmiary szarej strefy ma równieů
wpâyw poziom moralnoœci podatkowej czyli
przyzwolenia spoâecznego na unikanie opodatkowania. W Polsce nie uwaůa się tego za dziaâanie nieetyczne, jest to raczej postrzegane jako
przejaw zaradnoœci. Takie poglĊdy sĊ efektem
braku zaufania do paľstwa i wynikajĊ z przekonania, ůe paľstwo ŭle gospodaruje wpâywami z podatków.
Naleůy przy tym pamiętaý, ůe pracujĊcy w
szarej strefie nie pâacĊ bezpoœrednio podatków
i skâadek na ubezpieczenie spoâeczne, korzystajĊc jednak z usâug finansowanych z podatków (edukacji publicznej, sâuůby zdrowia, pomocy spoâecznej, bezpieczeľstwa publicznego
itd.). Ktoœ musi na to pâaciý – pracujĊcy w
gospodarce oficjalnej ponoszĊ więc dodatkowy
cięůar podatkowy.
Wzrost szarej strefy powodowany jest równieů socjalizacjĊ dochodów w postaci liberal1 (21) 2010 x PRZEGLðD CORPORATE GOVERNANCE
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nego systemu przyznawania zasiâków, uâatwieniami w otrzymaniu renty czy emerytury (w
tym z KRUS), niewielkĊ róůnicĊ pomiędzy
pâacĊ minimalnĊ a zasiâkiem. W tym ostatnim
przypadku bezrobotny nie jest zainteresowany
legalnĊ pracĊ, gdyů opâaca mu się pobieraý
zasiâek i pracowaý na czarno. Pracodawca proponuje zwykle wyůsze wynagrodzenie, gdy
pracownik jest zatrudniany bez rejestrowania.
Czynnikiem zdecydowanie sprzyjajĊcym
rozwojowi szarej strefy jest recesja i towarzyszĊce jej bezrobocie. W wymiarze indywidualnym oznacza to koniecznoœý pozyskania jakiejkolwiek pracy i dochodów. Moůliwoœý zarobkowania w tej częœci obiegu gospodarczego
chroni więc wiele rodzin przed skrajnym ubóstwem i âagodzi dramatycznĊ sytuację na rynku
pracy.
Uczestnictwo w gospodarce oficjalnej oznacza okreœlone uciĊůliwoœci i koszty: czas poœwięcony na zaâatwianie formalnoœci, oczekiwanie na przyznanie pozwoleľ, licencji, koncesji itp. Tymczasem duůy zakres uzaleůnienia od
decyzji pracowników sâuůb skarbowych moůe
bardziej wpâywaý na rozmiary szarej strefy niů
samo obciĊůenie podatkowe. Czasami dochodzĊ do tego koszty korupcji, które sĊ dla podejmujĊcego dziaâalnoœý gospodarczĊ takim
samym obciĊůeniem jak podatek.
Poziom podatków, wysoki stopieľ skomplikowania systemu podatkowego, niestabilne
przepisy – to dodatkowe uciĊůliwoœci, zwâaszcza dla maâych firm i osób fizycznych. Czynnikiem sprzyjajĊcym dodatkowo podejmowaniu
dziaâalnoœci w szarej strefie jest relatywnie maâe ryzyko prowadzenia dziaâalnoœci nierejestrowanej.

Skutki bezpoœrednie
i skutki uboczne
Negatywne konsekwencje funkcjonowania
szarej strefy to przede wszystkim;
x luka w przychodach budůetowych wynikajĊca z funkcjonowania szarej strefy jest jed-

nĊ z przyczyn deficytu budůetowego i negatywnych zjawisk towarzyszĊcych temu deficytowi;
x niechęý kapitaâu zagranicznego do inwestowania w kraju, gdzie szara strefa jest duůa,
bowiem konkurencja cenowa z szarĊ strefĊ
nie jest moůliwa;
x hamowanie wzrostu gospodarki, gdyů strefa
ta bez inwestycji i dopâywu kapitaâu z zewnĊtrz nie jest w stanie modernizowaý się i
szybko rozwijaý;
x rozwarstwianie się dochodów spoâeczeľstwa: z jednej strony niskie dochody pracobiorców zatrudnionych w szarej strefie, a z
drugiej demonstrowana zamoůnoœý przedsiębiorców – w postaci luksusowej konsumpcji, będĊca skutkiem niepâacenia podatków;
x petryfikowanie niůszego poziomu technicznego pewnych obszarów gospodarki.
Jak nadmierny fiskalizm moůe pogâębiý
trudnoœci budůetowe pokazuje tzw. prawo
Laffera, ilustrujĊce zaleůnoœý pomiędzy wysokoœciĊ stóp podatkowych a wpâywami do budůetu paľstwa z tytuâu podatków. Wrost obciĊůeľ podatkowych powoduje, ůe praca staje
się coraz mniej opâacalna i firmy rezygnujĊ z
dziaâalnoœci gospodarczej lub uciekajĊ w szarĊ
strefę, która zamienia się w drugi obieg gospodarczy.
Jak wykazujĊ doœwiadczenia rosyjskie, istnieje pewien krytyczny poziom, po przekroczeniu którego marginalny – jak się wydaje –
poziom szarej strefy przeksztaâca się w poziom
krytyczny. Szara strefa ma bowiem moůliwoœý
trwaâej reprodukcji rozszerzonej. Wtedy jest to
duůy problem, a jego rozwiĊzanie wymaga
opracowania i realizacji specjalnego programu.
Z faktu istnienia w Polsce szarej strefy wynika szereg zagroůeľ zwiĊzanych nie tylko z
obniůeniem wpâywów do budůetu czy ograniczaniem wpâat na rzecz ZUS-u. Jeœli strefa ta
się rozrasta, to maleje zaufanie do paľstwa.
Jednoczeœnie wysoka skala bezrobocia skâaniaý
będzie do podejmowania pracy w tej sferze, i
to nie tylko jako pracy dodatkowej, ale jako
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gâównego zajęcia. Efektem będzie dalsze zawyůanie stopy bezrobocia.
Skutek istnienia szarej strefy to takůe demoralizacja podatników – zgodnie z zasadĊ: dlaczego ja mam pâaciý podatki, skoro inni nie
pâacĊ?. Dochodzi to tego zachwianie zasadami
rynkowej konkurencji, bowiem podmioty legalnie dziaâajĊce nie majĊ szans w konkurencji
cenowej z przedsiębiorstwami dziaâajĊcymi na
większĊ skalę w szarej strefie. Niůsze koszty
pozwalajĊ ustalaý niůsze ceny, a te podkopujĊ
egzystencję przedsiębiorstw dziaâajĊcych legalnie. Fakt ten często powoduje paradoksalne
zjawisko przymusu podejmowania dziaâania w
szarej strefie.
Szkodliwym efektem istnienia szarej strefy
jest takůe to, ůe prowadzi ona do zafaâszowania statystyki – nie wiadomo przecieů, ile naprawdę gospodarka produkuje, jaki jest rzeczywisty poziom cen, zatrudnienia itp. Dezinformacja w tym zakresie przekâada się na wadliwe decyzje makroekonomiczne. PâacĊc zasiâki wszystkim bezrobotnym, de facto wspomagamy szarĊ strefę, a nie tych, którzy faktycznie szukajĊ pracy. Przy niůszym oficjalnym
bezrobociu decyzje ministerstwa pracy byâyby
inne.
Podobnie jest z kwestiĊ inflacji – jeœli przyjĊý, ůe w szarej strefie ceny sĊ niůsze, to i poziom inflacji jest tu niůszy niů w dziaâalnoœci
rejestrowanej. W takiej sytuacji narzędzia antyinflacyjne mogâyby byý âagodniejsze, gdyů z
reguây sĊ one antywzrostowe. Nie zachodziâaby więc potrzeba aplikowania gospodarce
lekarstw, które dajĊ niepoůĊdane skutki uboczne.

Walczyý z szarĊ strefĊ
czy jej przyczynami?
W rozwaůaniach nt. ewentualnej walki z szarĊ
strefĊ naleůy uwzględniý fakt, iů przyczynami
powstawania i rozwoju tej strefy sĊ przede
wszystkim: nadmierna ingerencja paľstwa w
gospodarkę, rozbudowany sektor publiczny,
wysoki poziom podatków i skomplikowany

system podatkowy. Istotne znaczenie w zwalczaniu szarej strefy ma więc ograniczenie wymiaru obciĊůeľ podatkowych i im podobnych
(skâadki na ZUS, Fundusz Pracy itp.). Redukcji
szarej strefy sprzyja takůe czytelny i zrozumiaây
system podatkowy, niepodatny tym samym na
sprzeczne interpretacje.
Podstawowym kryterium podejmowania
decyzji przez podmioty gospodarcze w gospodarce rynkowej jest zysk, którego wysokoœý
zaleůy m.in. od kosztów. Zasadniczym zaœ
skâadnikiem kosztów dziaâalnoœci gospodarczej
sĊ koszty pracy. Obniůanie tych kosztów ograniczajĊ mechanizmy rynkowe – poniůej pewnego poziomu pâac pracodawca nie pozyska
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i cechach osobowych, a moůe
nawet nie pozyskaý ich w ogóle. Jednoczeœnie
więc, nie dostosowujĊc pâac do poziomu rynkowego pracodawca spowoduje wysokĊ fluktuację kadr, co przeâoůy się na obniůenie jakoœci i zmniejszenie wydajnoœci.
Kierunkiem dziaâania pracowdawcy na
rzecz zachowania niezbędnego poziomu wynagrodzeľ, przy zachowaniu moůliwoœci obniůenia kosztów pracy, moůe byý ograniczenie
pâatnoœci podatkowych i obciĊůeľ quasi-podatkowych. Trzeba jednak braý pod uwagę i to,
ůe w sytuacji kryzysowej silniejsze sĊ tendencje
do dziaâaľ za wszelkĊ cenę obniůajĊcych koszty osobowe. ZmniejszajĊc koszty pâacowe firma moůe wtedy obniůyý cenę produktu czy
usâugi bez spadku zysku.
Jak juů wspomniano, niektóre rodzaje usâug
szarej strefy powinny byý przez wâadze w zasadzie tolerowane, np. opieka nad dzieými,
korepetycje, czy usâugi międzysĊsiedzkie w
rolnictwie. Ich rejestracja i opodatkowanie
prowadziâyby bowiem do absurdu.
Szara strefa generalnie jest zjawiskiem niepoůĊdanym – czy moůna jednak dopatrzyý się
w niej jakichœ zalet? W ograniczonym zakresie
szara strefa ma pewne pozytywne skutki:
x powoduje dekoncentrację dziaâalnoœci gospodarczej i w zwiĊzku z tym większĊ konkurencję;
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x zwiększa podaů, obniůa inflację i tworzy
popyt na usâugi sektora oficjalnego;
x powoduje rozwój maâych firm, które po
przekroczeniu okreœlonej skali mogĊ przejœý
do gospodarki oficjalnej;
x powoduje efektywniejszĊ alokację zasobów;
x pozwala zmniejszyý faktyczne bezrobocie.
Dla niektórych grup spoâecznych szara strefa stanowi czynnik stabilizacji. W warunkach
kryzysu szara strefa jest zaœ amortyzatorem
gospodarczym i spoâecznym, umoůliwia bowiem pracę i konsumpcję ubogim warstwom
spoâecznym.
PodstawowĊ zaletĊ szarej strefy jest zwiększenie liczby tanich miejsc pracy o niskiej produktywnoœci, które nie byâyby utworzone w
oficjalnej sferze gospodarki. Ponadto zatrudnieni w szarej strefie, choý nie pâacĊ bezpoœrednio podatków i skâadek, to pâacĊ podatki
poœrednie, bowiem nabywajĊ produkty i usâugi,
które obciĊůone sĊ podatkiem VAT i akcyzĊ.
Tym samym przyczyniajĊ się do wzrostu gospodarczego, zwiększajĊc popyt i zatrudnienie
rejestrowane. Nie wydaje się, by w obecnej
sytuacji gospodarczej miaâo się coœ zmieniý w
tym zakresie.

Mierzyý siây na zamiary
Walka z szarĊ strefĊ – tak systemowa, jak i
instytucjonalna, powinna byý prowadzona
umiejętnie by byâa skuteczna. Taka walka wymaga od organów skarbowych profesjonalizmu
i doœwiadczenia. ProwadzĊcy jĊ pracownicy
powinni byý odpowiednio wykwalifikowani i
wyspecjalizowani by dostrzec symptomy tego
zjawiska. Jeůeli przedsiębiorstwo od lat osiĊga
niskĊ rentownoœý lub nawet stratę, moůe to
wskazywaý, ůe firma uczestniczy częœciowo w
szarej strefie. Sprawnoœý aparatu œcigania i
odpowiednie stanowienie prawa mogĊ ograni-

czyý takĊ dziaâalnoœý. Oto czynniki, które
sprzyjajĊ jej ograniczeniu:
x zmniejszenie stawek podatkowych i zlikwidowanie mankamentów systemu podatkowego – nadmierna iloœý tytuâów, skomplikowana metoda naliczania, samowola lokalna w ulgach, niski stopieľ œciĊgalnoœci;
x zmniejszenie ingerencji paľstwa w gospodarkę (pozwolenia, licencje, itp.);
x zwiększenie kosztów dziaâania w szarej strefie, czyli zwiększenie kar i prawdopodobieľstwa wykrycia takiej dziaâalnoœci. Represje finansowe w przypadku stwierdzenia
naduůyý powinny byý zdecydowanie zaostrzone, a kary – w peâni egzekwowane.
Stosowaniem restrykcji i kar moůna organiczyý rozmiary szarej strefy, jednak tylko w
niewielkim stopniu, a na pewno nie radykalnie.
Zawsze będĊ istnieli przedsiębiorcy, którzy
mimo ryzyka będĊ chcieli pâaciý mniej niů więcej. Zasada „duůe ryzyko – duůy zysk” ma tutaj
teů zastosowanie. Natomiast pomysâowoœý i
elastycznoœý uczestników szarej strefy na pewno będzie większa niů organów wâadzy. Ten
rodzaj ludzkiej aktywnoœci musi byý więc tolerowany. DĊůeniem wâadz powinno zaœ byý to,
by potencjaâ zaangaůowany w szarej strefie
przynajmniej w częœci ujawniâ się w oficjalnej
gospodarce, a legalnie dziaâajĊce firmy nie byây
wypychane z rynku.
Niskie opodatkowanie, jak pokazuje praktyka, nie musi ograniczyý wpâywu do kasy paľstwowej, a moůe zachęciý do funkcjonowania
w sferze oficjalnej. Pracodawcom i pracownikom przestaje się w pewnym momencie opâacaý ryzyko prowadzenia nieformalnej dziaâalnoœci. Tworzenie zaœ nowych miejsc pracy i
przywracanie zaufania do paľstwa wydajĊ się
podstawowymi czynnikami ograniczania tej
sfery aktywnoœci gospodarczej. Tworzeniu się
wspólnoty interesów szarej strefy i korzystajĊcych z jej produktów osób naleůy przeciwstawiý przekonanie, ůe paľstwo racjonalnie go-
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spodaruje podatkami – w interesie wszystkich
obywateli. Po prostu powinno się wzmacniaý
przekonanie, ůe opâaca się byý uczciwym.
Szara strefa ma charakter uniwersalny i ponadczasowy. Zjawisko to nie jest wystarczajĊco
dobrze zbadane – zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Stwierdzenia typu:
bezrobocie sprzyja rozwojowi szarej strefy – sĊ
oczywiste, a na pewno nie odkrywcze. Tymczasem pogâębiona analiza przyczyn, rozmia-

rów i skutków dziaâania szarej strefy mogâaby
daý podstawę do opracowania wâaœciwych
œrodków zaradczych.
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