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Wstêp
Szara strefa jest dziœ na œwiecie zjawiskiem powszechnym i pojawia
siê w ró¿nych formach. Dotyka ró¿nych gospodarek, przy czym jej nasilenie (wzrost) wystêpuje najczêœciej tam, gdzie roœnie ingerencja pañstwa
w obszar dzia³alnoœci biznesu. Dlatego rozwija siê najszybciej w tych krajach, w których prawo nadmiernie ogranicza swobodê dzia³ania przedsiêbiorców, pomniejszaj¹c tym samym mo¿liwoœci w ich d¹¿eniu do powiêkszania zysków [Grzegorzewska-Mischka, 2010]. S¹ kraje, w których
nawet ponad po³owa PKB jest wytwarzana przez osoby wykonuj¹ce pracê w szarej strefie. Niestety, nie ma dziœ skutecznych metod do ca³kowitego jej wyeliminowania.
G³ównym narzêdziem wykorzystywanym do walki z szar¹ stref¹
i ingerowania przez pañstwo w dzia³alnoœæ przedsiêbiorców, choæ nie
z pe³nym skutkiem, jest prawo. Przewiduje bowiem odczuwalne dolegliwoœci (sankcje) dla tych, którzy ³ami¹ przepisy. Szczególnie zaœ dotkliwe
dla przedsiêbiorców staje siê prawo podatkowe. Jest dotkliwe wtedy, kiedy regu³y gry wobec przedsiêbiorców, jak pisze J. Penc [1997], s¹ zbyt restryktywne, tzn. kiedy dominuje prymat funkcji fiskalnej pañstwa nad
funkcj¹ reguluj¹c¹ i stymuluj¹c¹. Dlatego, zdaniem wymienionego autora, sk³ania to niektórych przedsiêbiorców do odchodzenia od przedsiêbiorczoœci jawnej do przedsiêbiorczoœci zakamuflowanej, która staje siê
przedsiêbiorczoœci¹ penalizowan¹.
Prawo podatkowe stanowi nie tylko o wielkoœci ciê¿arów nak³adanych na przedsiêbiorców, ale samo w sobie jest pewnego rodzaju ciê¿arem. Jest tak dlatego, ¿e przepisy w obszarze podatków s¹ czêsto niejednoznaczne, niespójne, a przez to i nie zawsze zrozumia³e. Z tego
powodu staj¹ siê tak¿e przyczyn¹ „ucieczki” niektórych przedsiêbiorców
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w szar¹ strefê. Wprawdzie w tej strefie dolegliwoœæ przepisów ich nie dosiêga, jednak obci¹¿a ryzykiem kary przy ujawnieniu dzia³ania ich w tym
obszarze. Podmioty te mog¹ relatywnie szybko wejœæ w konflikt m.in.
z organami podatkowymi.
Jednym z ma³ych kroków podejmowanych obecnie w Polsce maj¹cych s³u¿yæ poprawie sytuacji w zakresie przejrzystoœci prawa podatkowego i zarazem s³u¿¹cych wsparciu przedsiêbiorców jest projekt zmian
w ustawie Ordynacja podatkowa. Celem zmian ma byæ ujednolicenie
w kraju interpretacji podatkowej. Mia³aby ona umo¿liwiæ za³atwianie
przez podatników spraw w dowolnych urzêdach skarbowych w Polsce,
a tak¿e umo¿liwiæ wsparcie ich poprzez powo³anie do ¿ycia instytucji
asystenta podatnika. Ta instytucja jest szczególnie potrzebna przedsiêbiorcom i mo¿e byæ doceniana w pocz¹tkuj¹cym okresie ich dzia³alnoœci
gospodarczej [www.money.pl, 2015]. W za³o¿eniach akcentuje siê, ¿e
przyjête przepisy bêd¹ jasne, przejrzyste i przyjazne uczciwym podatnikom [www.egospodarka.pl, 2015].
Dokonane zmiany id¹ w kierunku uproszczenia systemu podatkowego oraz u³atwienia dzia³alnoœci podatnikom. W szczególnoœci nale¿y
pozytywnie oceniæ postulat wprowadzenia wprost do Ordynacji podatkowej zasady in dubio pro tributario1. Pozytywne nale¿y równie¿ oceniæ
postulat dotycz¹cy wyj¹tków przerywaj¹cych b¹dŸ zawieszaj¹cych bieg
terminu przedawnienia zobowi¹zania podatkowego. Jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e zmiany te s¹ jedynie zal¹¿kiem potrzebnych zmian w systemie
podatkowym. Efektem finalnym powinno byæ stworzenie Ordynacji podatkowej gwarantuj¹cej jasnoœæ, pewnoœæ i stabilnoœæ prawa podatkowego.
Celem artyku³u jest wykazanie, ¿e szara strefa ma w Polsce swoje
okreœlone Ÿród³a, w tym w du¿ym stopniu podatkowe. W niniejszych
rozwa¿aniach d¹¿ono do wykazania tego, ¿e podatki i zbudowany wraz
z nimi ca³y system obci¹¿eñ przedsiêbiorców móg³by, przy jego choæby
czêœciowej zmianie, ograniczaæ ich ucieczkê w szar¹ strefê.
Udowadniaj¹c s³usznoœæ tych twierdzeñ, pos³u¿ono siê metod¹ analizy piœmiennictwa, obserwacj¹ oraz metodami statystycznymi, bazuj¹c
na wczeœniejszych badaniach autorów.

1

Wprowadzenie regulacji w Ordynacji podatkowej wskazuj¹cej, ¿e niedaj¹ce siê usun¹æ
w¹tpliwoœci co do treœci przepisów prawa podatkowego rozstrzyga siê na korzyœæ podatnika wp³ynie na zwiêkszenie ochrony praw podatników w relacjach z organami podatkowymi i da mo¿liwoœæ obrony stanowiska podatników przed s¹dami administracyjnymi.
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1. Pojêcie szarej strefy
W literaturze przedmiotu pojêcie „szara strefa” nie jest jednolicie definiowane. Nie ma te¿ jednolitego nazewnictwa tej strefy. Mo¿na bowiem
spotkaæ zamiennie u¿ywane dla niej okreœlenia, takie jak np.: nielegalna
gospodarka, ukryta gospodarka czy np. nielegalny obieg. Potocznie definiuje siê j¹ w sposób prosty, przyjmuj¹c, ¿e okreœla j¹ „ukrywana dzia³alnoœæ gospodarcza, prawem dozwolonej produkcji lub us³ugi, przed
organami podatkowymi, celnymi i innymi instytucjami kontrolnymi”
[www.egospodarka.pl, 2015].
W potocznej definicji nie dodaje siê i nie podkreœla, ¿e dochody uzyskiwane z tej dzia³alnoœci przyczyniaj¹ siê w doœæ istotny sposób do tworzenia (wzrostu) PKB. W literaturze naukowej w formu³owanych definicjach tej strefy wspomniany aspekt jest jednak ujmowany.
Jedn¹ z powszechniej stosowanych w literaturze przedmiotu definicji szarej strefy jest ta, jak pisze austriacki autor F. Schneider, która stanowi, ¿e „buduj¹ j¹ wszystkie rodzaje dzia³alnoœci gospodarczej, jakie
przyczyniaj¹ siê do oficjalnie liczonego PKB, ale bie¿¹co s¹ dzia³alnoœci¹
nierejestrowan¹” [Schneider, Enste, 2000].
Podobnie formu³uj¹ szar¹ strefê wskazywani przez wymienionego
autora np.: L. E. Feige, F. i W. Pommerehne, czy H. Lubell. Wed³ug polskiego autora T. Chroœcickiego szara strefa to czêœæ dzia³alnoœci gospodarczej, która ma wprawdzie legalny charakter, ale w ca³oœci lub w czêœci
ukrywana jest przed urzêdami podatkowymi, celnymi, ubezpieczeñ
spo³ecznych i nie znajduje odzwierciedlenia w sprawozdawczoœci statystycznej. Na podstawie szacunków GUS zalicza j¹ jednak do wartoœci produktu krajowego brutto [Chroœcicki, 2007]. Nale¿y podkreœliæ – co wynika
z przytoczonej definicji – ¿e chodzi o dokonywanie jedynie szacunków
wielkoœci szarej strefy. Dzia³alnoœæ w niej jest bowiem niezg³aszana i dlatego jej rozmiary staj¹ siê po prostu niemierzalne. Wynika to przede
wszystkim z braku Ÿróde³ danych na jej temat.
W kontekœcie prezentowanych definicji warto nawi¹zaæ tak¿e do definicji szarej strefy prezentowanej w polskim Systemie Rachunków Narodowych. Definicja ta wskazuje m.in. tak¿e na produkcjê nielegaln¹, czyli
dzia³alnoœæ zabronion¹ przez prawo oraz nieformaln¹ produkcjê gospodarstw domowych. Jednak¿e przy tak szerokim rozumieniu tej strefy
jeszcze wiêksz¹ trudnoœæ sprawia³oby jej szacowanie. Dlatego te¿ w badaniach szarej strefy uwzglêdnia siê przede wszystkim dzia³alnoœæ legaln¹, ale niezg³oszon¹ (niezarejestrowan¹).
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W tym miejscu nale¿y dodaæ, ¿e ucieczkê do szarej strefy obserwuje
siê tak¿e wœród osób zabiegaj¹cych na rynku pracy o zatrudnienie. Ma to
miejsce najczêœciej w sytuacji utrzymuj¹cego siê lub rosn¹cego w kraju
bezrobocia. Mo¿e dochodziæ w takich okresach do nierejestrowanego zatrudniania siê przez osoby podejmuj¹ce pracê, zwan¹ te¿ potocznie prac¹
„na czarno”. To te¿ staje siê istotnym elementem omawianego zjawiska,
czyli szarej strefy. Ucieczka tych osób w tê sferê nie ma jednak z regu³y
bezpoœredniego zwi¹zku z ich chêci¹ omijania obci¹¿eñ podatkowych
i tych zwi¹zanych ze sk³adkami na œwiadczenia spo³eczne. Ma zaœ zwi¹zek wy³¹cznie z narzucanymi im przez pracodawcê (przedsiêbiorcê) warunkami zatrudnienia. Równolegle z zatrudnianymi on sam te¿ w takim
przypadku wchodzi w szar¹ strefê. W zasadzie to on korzysta na zatrudnianiu pracowników „na czarno”. G³ównym zaœ celem takiego dzia³ania
jest korzyœæ polegaj¹ca m.in. na unikaniu op³acania sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne czy omijaniu procedur administracyjnych, jak np. wype³nianie kwestionariuszy statystycznych itp.
Z braku jednolitego okreœlania pojêcia i zakresu szarej strefy wynika,
¿e mo¿na analizowaæ j¹ w ró¿nym zakresie. Oznacza to, ¿e nale¿y w toku
jej badania stosowaæ kilka metod badawczych. Ka¿da zaœ metoda da
w konsekwencji inne wyniki jej rozmiarów, ale wszystkie wskazuj¹ na jej
dynamikê [Smuga, 2005].

2. Pañstwo wobec szarej strefy
Pañstwa, chc¹c zapobiegaæ szerzeniu siê szarej strefy, najczêœciej realizuj¹ œcis³¹ kontrolê prowadzonej przez przedsiêbiorców dzia³alnoœci
gospodarczej. Czyni¹ to w ró¿ny sposób, pos³uguj¹c siê w zasadzie takim
samym narzêdziem, jakim jest prawo. Wykorzystuj¹ w ramach kontroli
przedsiêbiorców mo¿liwoœæ stosowania ró¿nych œrodków karnych, ale
tak¿e próbuj¹ edukowaæ spo³eczeñstwo. Rzadziej natomiast rozwi¹zuj¹
problem poprzez reformy systemów podatkowych i ubezpieczeñ spo³ecznych, które – jak s³usznie podkreœlaj¹ F. Schneider i D. H. Enste –
mog³yby poprawiæ dynamikê oficjalnej gospodarki [Schneider, Enste,
2000].
W Polsce walka pañstwa z szar¹ stref¹ i dba³oœæ o rejestrowan¹
dzia³alnoœæ przedsiêbiorców zapewnia mu jak na razie sta³e i gwarantowane wp³ywy z podatków. By³yby one zapewne wiêksze, gdyby bardziej ograniczaæ w kraju dzia³alnoœæ nierejestrowan¹. Nale¿y jednak
postawiæ istotne pytanie: czy bêdzie mo¿liwe ograniczenie tego przy za-
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chowaniu dotychczasowego systemu podatkowego? Jeœli odpowiedŸ
brzmi „nie”, to co nale¿y w nim zmieniæ? Czy wystarczy zmieniæ tylko
system podatkowy, czy te¿ nale¿y podj¹æ równolegle jeszcze inne dzia³ania? Jakie? Propozycje rozwi¹zañ uwzglêdniono w dalszej czêœci artyku³u.
W Polsce wp³ywy z podatków wskazywa³y w ostatnich latach nieznacznie rosn¹c¹ tendencjê. Ich wielkoœci przedstawiono na rysunku 1.
Rysunek 1. Roczne wp³ywy z podatków w latach 2006–2013 [mld z³]

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [www.finanse.mf.gov.pl, 2015].

Jak wynika z rysunku, ten dokonuj¹cy siê w ostatnich latach wzrost
(z ma³ymi odchyleniami) rocznych wp³ywów z podatków móg³ wynikaæ
m.in. z tego, ¿e regulacje prawne w zakresie opodatkowania wobec wielu
dzia³añ stawa³y siê coraz bardziej restryktywne. I tak np. w 2011 r. podwy¿szono VAT na czas do 2013 r. (z 22% na 23%), a nastêpnie przed³u¿ono jego obowi¹zywanie na tym poziomie do 2016 r. Podwy¿szono te¿
np. akcyzê na oleje napêdowe, wyroby spirytusowe o 15%, wyroby i susz
tytoniowy o 4% (w 2012 r.), a w 2014 r. o 5%, zamro¿ono kwotê woln¹ od
podatku itd. Tego typu dzia³ania ze strony pañstwa mog³y staæ siê Ÿród³em wzrostu wp³ywu z podatków (widocznego na wykresie), podobnie
jak mog³o sprzyjaæ temu zwiêkszenie œci¹galnoœci podatków, dokonywane w wyniku wzrostu liczby przeprowadzanych kontroli wœród podatników. Takim dzia³aniom ze strony pañstwa towarzyszy jednak z regu³y
chêæ uciekania od narzucanego re¿imu ponoszenia podatkowych obci¹¿eñ i szukania z tego powodu miejsca w szarej strefie. Wymieniany
wczeœniej ekonomista F. Schneider, powo³uj¹c siê na twierdzenia tak¿e
wielu innych autorów, jako jedn¹ z wa¿niejszych przyczyn tej ucieczki
wskazuje w³aœnie na tê, która nawi¹zuje do podatków.
Opodatkowanie i jego skutki to w ogóle z³o¿one zjawisko, bo obejmuje nie tylko sferê prawn¹, ale w równie du¿ym stopniu ekonomiczn¹,
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nie mówi¹c ju¿ o spo³ecznej. Nie trzeba zaœ szczególnych dowodów, aby
przyj¹æ, ¿e podatki w istotny sposób mog¹ nie tylko sprzyjaæ szerzeniu siê
szarej strefy, ale tak¿e hamowaæ wzrost gospodarczy kraju.

3. Podatki a szara strefa gospodarcza
Podatki i op³aty stanowi¹ podstawowe Ÿród³o dochodów pañstwa
i samorz¹dów. Pochodz¹ w g³ównej mierze z opodatkowania aktywnoœci
gospodarczej spo³eczeñstwa i s¹ wystarczaj¹ce tylko wówczas, gdy maksymalnie du¿y obszar tej aktywnoœci bêdzie opodatkowany. Skutecznoœæ
dochodów podatkowych zale¿y nie tylko od wielkoœci bazy podatkowej,
poprawnoœci rozwi¹zañ systemu prawno-podatkowego, ale w du¿ej mierze od poziomu akceptacji przez spo³eczeñstwo i przedsiêbiorców tych
rozwi¹zañ.
Do podstawowych przyczyn wystêpowania i wzglêdnej trwa³oœci
szarej strefy zalicza siê: nadmierny fiskalizm, Ÿle skonstruowany i nadmiernie rozbudowany system ulg i preferencji podatkowych, ma³o elastyczne prawo pracy, zbyt wysokie pozap³acowe koszty pracy oraz bezrobocie. Zale¿noœæ miêdzy fiskalizmem pañstwa o poziomem szarej
strefy jest niew¹tpliwa i bardzo wyraŸna. Wzrost fiskalizmu zawsze jest
powodem rozwoju szarej strefy podatkowej. Z kolei wzrastaj¹cy poziom
szarej strefy gospodarczej jest podstawowym sygna³em braku akceptacji
rozwi¹zañ podatkowych w pañstwie.
Nieakceptowany poziom i zakres opodatkowania zawsze by³y powodem gwa³townych reakcji spo³eczeñstw. W przesz³oœci przejawia³y siê
dzia³aniami bardzo gwa³townymi, okreœlanymi jako „bunty podatkowe”,
jak i bardziej spekulacyjnymi, jak uchylanie siê czy unikanie opodatkowania, których najbardziej popularnym przyk³adem jest ucieczka w szar¹
strefê gospodarcz¹. Szara strefa gospodarcza towarzyszy podatkom od
pocz¹tku ich funkcjonowania, jednak rzetelne badania tych zagadnieñ
rozpoczê³y siê w latach piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku [Cagan, 1958].
W Polsce wzrost zainteresowania szar¹ stref¹ rozpocz¹³ siê dopiero po
rozpoczêciu zmian zwi¹zanych z transformacj¹ systemow¹. Postrzeganie
szarej strefy w ró¿nych kontekstach spo³ecznych, politycznych i gospodarczych skutkuje brakiem jednoznacznych definicji j¹ okreœlaj¹cych.
W zwi¹zku z tym najczêœciej przyjmowane s¹ cztery obszary kwalifikowania szarej strefy, które kszta³tuj¹ zakres definicyjny, jakoœciowy i iloœciowy, przyjêty przez polsk¹ praktykê statystyczn¹ oraz odpowiednie
organy administracji pañstwowej (tablica 1).
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Tablica 1. Podstawowe elementy konstruuj¹ce obszar „szarej strefy
gospodarczej”
Podstawowe elementy konstruuj¹ce obszar „szarej strefy gospodarczej
Jest to potajemna produkcja, co
prawda dzia³alnoœæ nosz¹ca znamiona
legalnoœci, ale niezg³aszana
odpowiednim organom (underground
productions). W tym zakresie wyró¿niæ
mo¿na produkcjê sektora
nieformalnego (informal sector
production), którego celem jest
zapewnienie pracy i dochodu osobom
dzia³aj¹cym w tych podmiotach.

Produkcja nielegalna, zabroniona
przez prawo, w zwi¹zku z czym
ukrywana we wszystkich jej
p³aszczyznach (illegal production).

Transfery zysków oraz innych
sk³adników maj¹tkowych w celu
zani¿enia zobowi¹zañ podatkowych.

Nieformalna produkcja gospodarstw
domowych na w³asny u¿ytek
(household production for own final use).

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Jasiñski, 2004].

Oczywistym celem oraz nastêpstwem produkcji ukrytej jest nieujawnianie Ÿróde³ dochodów z ni¹ zwi¹zanych. Produkcjê ukryt¹ podejmuj¹
zarówno podmioty zarejestrowane (mamy wówczas do czynienia z uchylaniem siê od p³acenia podatków), jak i podmioty niezarejestrowane
(wówczas mówimy o unikaniu p³acenia podatków). Narzêdzia takich zachowañ s¹ zró¿nicowane, ale najczêœciej obejmuj¹: niewystawianie lub
pos³ugiwanie siê fakturami nieodzwierciedlaj¹cymi faktycznych transakcji, pochodz¹cymi od nieistniej¹cych podmiotów, fa³szowanie dowodów p³atnoœci, nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksi¹g podatkowych,
zani¿enie rozmiarów prowadzonej dzia³alnoœci. S¹ nimi równie¿: wykorzystywanie luk i niejasnoœci w prawie podatkowym oraz zatrudnianie
pracowników „na czarno”.
ród³em produkcji ukrytej mo¿e byæ równie¿ dzia³alnoœæ optymalizuj¹ca opodatkowanie, w wyniku której nastêpuje w sposób sztuczny zredukowanie podstaw opodatkowania. Z kolei produkcja nielegalna skupia
siê na wytwarzaniu takich wyrobów lub œwiadczeniu takich us³ug, których zarówno wytwarzanie, obrót, jak te¿ rozpowszechnianie jest generalnie zabronione przez obowi¹zuj¹ce przepisy prawa. Wœród tych metod
najczêœciej spotykanymi formami s¹ przestêpstwa gospodarcze.
Sposoby unikania podatków s¹ ró¿ne w poszczególnych krajach
i uzale¿nione od obowi¹zuj¹cych przepisów prawa podatkowego. Skutki
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szarej strefy s¹ wielop³aszczyznowe i dotykaj¹ praktycznie wszystkich
dziedzin gospodarki oraz ¿ycia spo³eczeñstwa. Do najistotniejszych z nich
nale¿y zaliczyæ:
1. Zmniejszanie wp³ywów do bud¿etu pañstwa i bud¿etów samorz¹dowych. Zmniejszone wp³ywy skutkuj¹ spadkiem iloœci oraz jakoœci
dóbr publicznych. Przeciwdzia³anie tym zjawiskom przez pañstwo
skutkuje wzrostem stawek podatkowych, które z kolei uszczuplaj¹
dochody spo³eczeñstwa oraz wp³ywaj¹ negatywnie na rozwój przedsiêbiorczoœci w sektorze prywatnym.
2. Tworzenie luki bud¿etowej. Zmniejszenie wp³ywów bud¿etowych
z tytu³u podatków prowadzi do zmniejszenia siê prorozwojowych
nak³adów pañstwowych oraz kredytów dla przedsiêbiorstw. Spirala
dzia³añ wywo³uje zwiêkszenie liczby bezrobotnych, którzy nastêpnie
uciekaj¹ w szar¹ strefê. Powstaj¹cy deficyt bud¿etowy jest najczêœciej
przyczyn¹ procesów inflacyjnych.
3. Zmniejszenie wydatków pañstwa na naukê, prace badawczo-rozwojowe, infrastrukturê spo³eczno-ekonomiczn¹, p³atnoœci transferowe,
p³ace sfery bud¿etowej, co skutkuje obni¿eniem poziom ¿ycia wszystkich tych osób, a w konsekwencji spadkiem popytu konsumenckiego.
4. Szara strefa wstrzymuje rozwój legalnie dzia³aj¹cych sektorów gospodarczych. Podmioty, dzia³aj¹c w gospodarce nieformalnej, unikaj¹
p³acenia podatków oraz sk³adek ZUS, zatrudniaj¹ pracowników „na
czarno”, w wyniku czego ich koszty s¹ ni¿sze. Skutkuje to tym, ¿e oficjalna gospodarka ma mniejsz¹ wydolnoœæ.
5. Szara strefa deformuje ca³y obraz krajowej gospodarki. Nieprawdziwe dane ekonomiczne doprowadzaj¹ do podejmowania fa³szywych
decyzji wp³ywaj¹cych nastêpnie na ryzyko zwi¹zane z b³êdnymi przewidywaniami rozwoju gospodarki.

4. Metody badania rozmiarów oraz szacunki szarej strefy
gospodarczej
Istota zjawiska szarej strefy powoduje, ¿e badanie jej rzeczywistych
rozmiarów w gospodarce jest niezwykle trudne. Trudno jest mierzyæ sfery
ukrywane, dodatkowo w sytuacji, gdy uczestnicy tych procesów pragn¹
zostaæ niezidentyfikowani. Do tej pory nie zaproponowano jednej skutecznej metody badania zjawiska „gospodarki cienia”. Trudnoœci w jednoznacznym zdefiniowaniu pe³nego obszaru ukrytej gospodarki (dzia³alnoœæ
legalna, nielegalna, przestêpcza, gospodarstwa domowe itd.) powoduj¹,
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¿e wyniki prezentowane przez ró¿ne organizacje, przy zastosowaniu
w³asnych metod badañ, ró¿ni¹ siê wzajemnie w sposób tak istotny, ¿e
mog¹ stwarzaæ w¹tpliwoœci co do prawid³owoœci takich szacunków.
Zaproponowane badawcze metody pomiaru poziomu szarej strefy
gospodarczej dzielone s¹ na metody bezpoœrednie i poœrednie [Schneider,
i inni, 2007]. Przedstawiono je w tablicy 2.
Tablica 2. Metody pomiaru poziomu szarej strefy gospodarczej oraz ich
konstrukcja
Rodzaj metody
metoda ankiety

Konstrukcja metody
Opiera siê na analizie danych pozyskanych
w drodze dobrowolnej ankiety wœród podmiotów
gospodarczych (Zalet¹ metody jest mo¿liwoœæ
pozyskania dok³adnych informacji wœród
anonimowej grupy przedsiêbiorców. Wad¹ jest
ryzyko skonstruowania b³êdnych wniosków
w przypadku z³ego sformu³owania
kwestionariusza).

metoda kontroli fiskalnej Oparta jest na badaniach rozbie¿noœci pomiêdzy
sk³adanymi deklaracjami podatkowymi
a wynikami okreœlaj¹cymi prawid³owe
zobowi¹zanie, uzyskanymi w drodze
wyrywkowych kontroli, dokonywanych wœród
statystycznej populacji przedsiêbiorców
(Podstawow¹ wad¹ metody jest fakt, i¿
przeprowadzane kontrole podatkowe,
umo¿liwiaj¹ce skonfrontowanie ich wyników ze
sk³adanymi deklaracjami, nie odbywaj¹ siê na
podstawie doboru losowego, lecz zgodnie z planem
kontroli).
metoda rozbie¿noœci

Oparta na wyliczeniach ró¿nic pomiêdzy
statystyk¹ dochodu a statystyk¹ wydatków. Jej
podstawê stanowi koncepcja, ¿e w rachunkowoœci
krajowej wartoœæ dochodu PNB (produkt
narodowy brutto) powinna byæ równa wysokoœci
wydatków PNB.

metoda ró¿nic miêdzy
oficjaln¹ a rzeczywist¹
si³¹ robocz¹

W metodzie zak³ada siê, ¿e udzia³ si³y roboczej jest
wielkoœci¹ sta³¹. Zatem spadek jej udzia³u
w oficjalnej gospodarce oznacza jej przejœcie do
szarej gospodarki.
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Rodzaj metody

Konstrukcja metody

metoda transakcyjna

Oparta na za³o¿eniu istnienia sta³ej relacji miêdzy
iloœci¹ transakcji i oficjalnym PNB. Poprzez
powi¹zanie ca³kowitego nominalnego PNB z iloœci¹
transakcji mo¿na obliczyæ wartoœæ PNB szarej
strefy, odejmuj¹c wartoœæ oficjalnego PNB od
ca³kowitego nominalnego PNB.

metoda popytu na
pieni¹dz

Oparta na korelacji popytu na pieni¹dz i obci¹¿eñ
podatkowych (skoro transakcje w szarej strefie s¹
realizowane wy³¹cznie w gotówce, to wzrost
wartoœci „gospodarki cienia” zwiêksza w tym
samym okresie popyt na pieni¹dz.

metoda analizy zu¿ycia
energii elektrycznej

Elastycznoœæ produkcji wzglêdem zu¿ycia energii
elektrycznej jest zazwyczaj bliska jednoœci. To
z kolei oznacza, ¿e wzrost zu¿ycia energii jest
wskaŸnikiem wzrostu ogólnego, wynikaj¹cego
z gospodarki oficjalnej i nieoficjalnej. To pozwala
przy porównaniu rzeczywistego zu¿ycia energii
oraz oficjalnego PKB na oszacowanie wartoœci PKB
nieoficjalnego.

metoda agregowanego
modelu – metoda
Dynamic

Pozwala ona na ujêcie i przebadanie wielu ró¿nych
przyczyn istnienia i rozwoju szarej strefy. Metoda
ta uwzglêdnia wiele czynników konstruuj¹cych
skalê szarej gospodarki.

ród³o: Opracowanie na podstawie [Wyrzykowski, 2013].

W ostatnim okresie najbardziej rozwijaj¹ siê ekonometryczne metody pomiaru szarej strefy. S¹ nimi: metoda badania popytu na pieni¹dz,
metoda pomiaru zu¿ycia energii elektrycznej oraz metoda Dynamic. Doœwiadczenia wskazuj¹, ¿e s¹ to równie¿ metody najbardziej wiarygodne
i jednoczeœnie metody najtañsze.
W Polsce zawsze mieliœmy problem z oszacowaniem rzeczywistej
wartoœci szarej strefy gospodarczej, jej udzia³u w PKB oraz nastêpstw
podatkowych. W zasadzie dopiero od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych podejmowane s¹ dok³adniejsze próby oszacowania wielkoœci szarej strefy
gospodarczej. Pierwsze badania zrealizowane przez Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN okreœli³y rozmiary szarej strefy
w 1993 r. na poziomie ok. 20% PKB. Dla porównania, Inteligence Unit londyñskiego tygodnika „Economist” zalicza³ w tym samym okresie pod
tym wzglêdem Polskê do tej samej kategorii co Hiszpaniê (25%) i Grecjê
(30%). Szar¹ strefê w Polsce szacowano wiêc w przedziale o du¿ej rozpiê-
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toœci, tj. pomiêdzy 340 a 450 bln starych z³otych rocznie. Badania Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej realizowane przy zastosowaniu metod ekonometrycznych oszacowa³y udzia³
szarej strefy w PKB w 2006 r. w wysokoœci 22,1% (przy zastosowaniu metody popytu na energiê elektryczn¹) oraz na poziomie 22,8% (przy zastosowaniu metody badania popytu na pieni¹dz).
Zespó³ pod kierownictwem F. Schneidera dokona³ analogicznych
wyliczeñ przy zastosowaniu szacunku metod¹ Dynamic i w 2006 r. oceni³
udzia³ szarej strefy gospodarczej w polskim PKB na poziomie istotnie
wy¿szym, bo wynosz¹cym 27,3%. Jeszcze inaczej szacowane s¹ analogiczne wielkoœci w przypadku badañ realizowanych przez GUS, który
z uwagi na przyjêty (ograniczony) zakres szarej strefy gospodarki zawsze
zani¿a jej rzeczywist¹ wartoœæ. W tym samym 2006 r. oszacowa³ jej udzia³
w PKB na poziomie 15,9%. Wydaje siê zatem za uzasadnione szacowanie
poziomu szarej strefy gospodarczej w Polsce przy u¿yciu przynajmniej
kilku metod i dopiero na ich podstawie mo¿na wyrobiæ sobie pogl¹d co
do jej rzeczywistych rozmiarów. Analiza tak uzyskanych danych pozwala na stwierdzenie, ¿e realna wartoœæ szarej strefy gospodarczej w 2011 r.
jest zawarta w przedziale pomiêdzy 228 mld z³ a 380 mld z³ (wyliczono na
podstawie metod: F. Schneidera, Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej
oraz GUS – rysunek 2).
Rysunek 2. Estymowana wartoœæ szarej strefy gospodarczej w Polsce w latach
1999–2011 przy zastosowaniu trzech metod badawczych

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Schneider, 2006; Renoy i inni, 2004].

160

Ewa Grzegorzewska-Mischka, Wojciech Wyrzykowski

5. Podatkowe skutki szarej strefy gospodarczej w Polsce
Podstawowymi czynnikami wp³ywaj¹cymi na rozwój szarej strefy
gospodarczej jest nieakceptowalny, zbyt fiskalny system podatkowy oraz
próby jego obejœcia przez podatników, czego przyczyny le¿¹ nie tylko
w sferze materialnej, ale równie¿ zakorzenionej od pokoleñ sferze behawioralnej. Ograniczony zakres kontroli podatkowych i skarbowych powoduje, ¿e ich wyniki nie s¹ w stanie nawet w przybli¿eniu okreœliæ rzeczywistej skali szarej strefy gospodarczej oraz jej skutków podatkowych.
Dlatego te¿, szacuj¹c jej rozmiary, mo¿na ponownie zastosowaæ opart¹ na
danych statystycznych ich estymacjê.
Udzia³ podatków w ca³kowitym PKB Polski w 2013 r. wynosi³ 32,5%.
Wartoœæ PKB w tym samym roku wynios³a 1635 mld z³. Przyjmuj¹c szacunki udzia³u szarej strefy gospodarczej w zakresie od 16% okreœlanych
przez GUS do 27% okreœlanych przez zespó³ Schneidera, mo¿na okreœliæ
wartoœæ szarej strefy w Polsce w 2013 r. w przedziale pomiêdzy 261 mld z³
a 446 mld z³. To pozwala na estymacjê strat podatkowych, jakie ponosimy
poprzez wy³¹czenie spod opodatkowania tej czêœci wartoœci PKB. Mo¿na
j¹ zatem oszacowaæ w przedziale od 84,8 mld z³ do 145 mld z³. Skoro jako
podstawow¹ przyczynê wzrostu szarej strefy gospodarczej najczêœciej
wymienia siê nadmierny fiskalizm pañstwa i wynikaj¹c¹ z tego nisk¹
akceptowalnoœæ obowi¹zuj¹cego systemu podatkowego, nale¿y odpowiedzieæ na pytanie, jak mocno skorelowana jest zale¿noœæ pomiêdzy
wartoœci¹ udzia³u szarej strefy w gospodarce narodowej a wielkoœci¹
udzia³u podatków w ca³kowitym PKB. Czyli, na ile wzrost ogólnego
obci¹¿enia podatkowego (ciê¿aru podatkowego czy te¿ stopnia fiskalizmu pañstwa) przyczynia siê do rozwoju szarej strefy.
Zale¿noœæ miêdzy wzrostem fiskalizmu a wzrostem szarej strefy wydaje siê byæ oczywista. Jednak s¹ badania, które nie wykazuj¹ istotnej korelacji pomiêdzy tymi dwoma wskaŸnikami [Aruoba, 2010]. Wykazuj¹
one m.in., ¿e wiele pañstw znanych z wysokich podatków charakteryzuje
siê ma³¹ szar¹ stref¹ gospodarcz¹, a z kolei czêœæ pañstw kojarzonych
z niskimi podatkami ma relatywnie du¿y segment gospodarki nieformalnej. Sytuacjê w tym zakresie prezentuje rysunek 3.
Jak widaæ z zestawienia, co mo¿e byæ pewnym zaskoczeniem, w Polsce szara strefa nie wykazuje bezpoœredniej korelacji z wielkoœci¹ ciê¿aru
podatkowego, a to oznacza, ¿e decyduj¹cy wp³yw na rozwój tej strefy
maj¹ inne ni¿ wy³¹cznie podatkowe czynniki.
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Wydaje siê, ¿e sk³onnoœæ do dzia³ania w szarej strefie w Polsce
w g³ównej mierze wynika z dwóch czynników:
– niskiego prawdopodobieñstwa wykrycia ukrytej dzia³alnoœci i ewentualnych kosztów z tym zwi¹zanych,
– poziomu atrakcyjnoœci korzyœci wynikaj¹cych z dzia³ania w formalnym sektorze, a w g³ównej mierze stopnia ochrony przez pañstwo legalnie dzia³aj¹cych przedsiêbiorców (czy te¿ pracowników w sytuacji
„pracy na czarno”).
Rysunek 3. Porównanie udzia³u szarej strefy w PKB oraz udzia³u podatków
w PKB w Polsce

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [www.ec.europa.eu/taxtrends, www.stat.gov.pl].

Zakoñczenie
Rozwi¹zañ nie nale¿y szukaæ w podnoszeniu restrykcyjnoœci aparatu
skarbowego. Paradoksalnie wcale nie najwa¿niejsze s¹ dzia³ania ujawniaj¹ce przypadki nieformalnej gospodarki. Sam poziom wysokoœci ciê¿arów
podatkowych, aczkolwiek wa¿ny, nie jest jedyn¹ i podstawow¹ przyczyn¹ rozwoju szarej strefy gospodarczej. Dobrze skonstruowane stabilne prawo gospodarcze, preferencje dla przedsiêbiorczoœci, które nie mog¹ byæ
jedynie ci¹gle deklarowane, a musz¹ byæ rozwi¹zaniami rzeczywistymi,
ochrona i gwarancja stabilizacji i niezmiennoœci prawa podatkowego,
ewidentna ochrona rzetelnych, uczciwych przedsiêbiorców2 przyniesie
2

Elementami ochrony rzetelnych przedsiêbiorców mog¹ by przyznane im specjalne
uprawnienia, jak np. niestosowanie wobec nich, przy sporadycznych wykroczeniach, kar
wynikaj¹cych z Kodeksu karnego skarbowego, zmniejszanie odsetek ustawowych
z tytu³u sporadycznych opóŸnieñ w zap³acie podatku, ograniczenie liczby kontroli wobec
nich czy stosowanie bardzo uproszczonych procedur sprawdzaj¹cych i inne. Z kolei
upraszczanie procedur rozpoczynania dzia³alnoœci gospodarczej zwi¹zane jest m.in.
z doprowadzeniem do koñca procedury jednego okienka (obecnie nadal nale¿y udaæ siê
do ZUS i US przy wyborze opodatkowania podatkiem VAT), uelastycznieniem prawa
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wiêksze efekty w podwy¿szaniu oficjalnego PKB ni¿ sta³e podatkowe
obietnice, najczêœciej wyborcze. Zwiêkszanie w ten sposób polskiego PKB
bezpoœrednio wp³ynie na zwiêkszenie dochodów podatkowych i – jak to
wynika z symulacji – w wartoœciach pozwalaj¹cych jeœli nie na ca³kowit¹
likwidacjê, to na pewno istotne zmniejszenie corocznego deficytu bud¿etowego. Takie niefiskalne zwiêkszanie dochodów z podatków pozwoli
równie¿ na ich naturalne a nie politycznie wymuszone ich obni¿anie
w nastêpnych okresach. Dzia³ania zmierzaj¹ce do zmniejszania obszarów
szarej strefy gospodarczej powinny obejmowaæ szeroki asortyment inicjatyw, od stanowienia racjonalnego prawa gospodarczego i podatkowego, poprzez system narzêdzi wspomagaj¹cych walkê z szar¹ stref¹ (narzêdzia fiskalne), racjonalne, ale nie nadmierne kontrole, upraszczanie
procedur rozpoczynania dzia³alnoœci gospodarczej i zwiêkszanie stopnia
wolnoœci gospodarczej. Szarej strefy nie da siê zlikwidowaæ, ale mo¿na j¹
ograniczaæ. Szukanie rozwi¹zañ jedynie we wzmacnianiu systemu kontroli na niewiele siê zda, gdy¿ szara strefa w Polsce obejmuje aktualnie
zbyt du¿¹ liczbê podmiotów gospodarczych i ludzi. Do walki z szar¹
stref¹ gospodarcz¹ nale¿y w³¹czyæ spo³eczeñstwo, poprzez zainteresowanie np. pozyskiwaniem rachunków. Przyk³adowo, obowi¹zuj¹ca kilka
lat temu ulga remontowa powodowa³a, ¿e mo¿na j¹ by³o uzyskaæ wy³¹cznie na podstawie posiadanej faktury VAT za wykonane us³ugi. Dzisiaj brak takiej ulgi powoduje, ¿e mo¿liwoœæ obni¿enia wartoœci us³ugi
niepotwierdzanej dorêczon¹ faktur¹ (poprzez odjêcie podatku VAT i podatku dochodowego) jest zbyt du¿¹ pokus¹.
le skonstruowany system podatkowy jest jednym z podstawowych
Ÿróde³ szarej strefy gospodarczej. W celu jej eliminowania nale¿y wdra¿aæ
rozwi¹zania akceptowalne, eliminuj¹ce ucieczkê spod opodatkowania.
Nale¿y podejmowaæ skuteczniejsze badania nad zale¿noœci¹ miêdzy systemem podatkowym a poziomem szarej strefy. Podatkowe i nie tylko podatkowe skutki gospodarki ukrytej s¹ tak olbrzymie, ¿e przekazanie
chocia¿by u³amka procentu na takie badania przyniesie zwielokrotnione
korzyœci [Wyrzykowski, 2013].

wyboru formy opodatkowania dzia³alnoœci gospodarczej, rozszerzeniem form zrycza³towanych na wiêkszy asortyment rodzajów dzia³alnoœci, zwolnieniem z obowi¹zku wp³acania zaliczek na podatek dochodowy przez pierwszy rok dzia³alnoœci, uruchamianiem
dzia³alnoœci gospodarczej „na próbê”.
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Streszczenie
Skutki szarej strefy s¹ wielop³aszczyznowe i dotykaj¹ praktycznie wszystkich dziedzin gospodarki oraz ¿ycia spo³eczeñstwa. Jednym z podstawowych
czynników wp³ywaj¹cych na rozwój szarej strefy gospodarczej jest nieakceptowalny system podatkowy. Badania i estymacje pozwalaj¹ na oszacowanie podatkowych skutków szarej strefy gospodarczej w Polsce w przedziale od 84,8 mld z³
do 145 mld z³. W celu eliminowania podatkowych uwarunkowañ szarej strefy
nale¿y wdra¿aæ rozwi¹zania akceptowalne, eliminuj¹ce ucieczkê spod opodatkowania. Konstrukcja odpowiednich narzêdzi musi byæ poprzedzona skuteczniejszymi badaniami nad zale¿noœci¹ miêdzy systemem podatkowym a poziomem szarej strefy.

S³owa kluczowe
przedsiêbiorca, przedsiêbiorczoœæ, podatki, szara strefa gospodarcza

The gray area as a result of state tax policy (Summary)
The effects of the informal economy are multifaceted and affects virtually all
sectors of the economy and of society. One of the main factors affecting the development of the underground economy is not accepted, the tax system. Research
and estimates allow you to estimate the fiscal impact of the gray economy in Poland in the range from 84.8 billion to 145 billion z³. In order to eliminate the gray
area of tax considerations should be implemented solutions acceptable to eliminate escape from taxation. Construction of suitable tools must be preceded by
a more effective research on the relationship between the tax system and the level
of the shadow economy.
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