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Tomasz Kujaczynski 

Arkadiusz Bernal 

Zbigniew Galor 

Sławomir Kalinowski  

Ukryta gospodarka Poznania i jego margines  
społeczny 

Pojęcie szarej strefy gospodarczej – marginesu gospodarczego? 

Opis zjawiska szarej strefy gospodarczej jest dokonywany w wielu 

aspektach. Według Guttmana (1977) pioniera w tej dziedzinie jest to: „sek-

tor nieformalny jako marginalna działalność gospodarcza”.  W sensie eko-

nomicznym (Tanzi 1982, Grabowski 1995) to część PKB, która jest nieza-

rejestrowana lub niecałkowicie zarejestrowana i jako taka nie jest mierzo-

na przez oficjalne statystyki. Inaczej, szara gospodarka jest gospodarką 

niezarejestrowaną, co oznacza gospodarkę nieopodatkowaną, w tym też 

sensie ukrytą. Natomiast w aspekcie socjologicznym - "antropologiczno-

ekonomicznym" (Mars, Altman 1987, Sowa 1990) jest to: nieformalna 

działalność gospodarcza, przepływ zasobów do indywidualnych osób na 

ich prywatny użytek, nie przejawia się w oficjalnych rozliczeniach, albo 

jest lecz pod innymi tytułami i pozostaje w związku z działalnością zawo-

dową (zarobkową) tych osób. 

Punktem wyjścia do analizy zagadnienia szarej strefy gospodarczej 

jest zdefiniowanie tej kategorii. Nawet pobieżny przegląd pojęć dostęp-

nych w literaturze wskazuje na niejednoznaczność tej kategorii. Przykła-

dowo Kozłowski wyróżnia szereg obszarów występowania szarej strefy. 

Są to:  

 praca nierejestrowana (według danych GUS dla 6,9% ogółu pracują-

cych w polskiej gospodarce praca na czarno była zajęciem głównym, a 

dla 8,8% zajęciem dodatkowym);  

 unikanie płacenia podatków przez firmy prowadzące legalną działal-

ność  

 działalność firm nielegalnych (fikcyjnych bądź niezarejestrowanych); 

 obrót towarowy z zagranicą (przemyt na dużą skalę, fikcyjny tranzyt, 

eksport i reeksport dużych ilości towaru, zwłaszcza alkoholu, papiero-

sów, sprzętu elektronicznego samochodów, nadużywanie przywilejów 

celnych np. w sprawie mienia przesiedleńczego); oszustwa podatkowe 


