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1 UVOD 
 
1.1 Opredelitev področja in problema magistrskega dela  
 
Področje preučevanja je siva ekonomija kot prikrita pridobitna dejavnost, katere glavna 
značilnost je izogibanje plačilu davkov in drugih dajatev. Siva ekonomija je pojav, ki je v 
večjem ali manjšem obsegu prisoten v vseh gospodarstvih. Začetek razcveta sive ekonomije 
sega nazaj v 70-eta leta prejšnjega stoletja, v državah Evropske unije (v nadaljevanju EU) pa 
je bila rast največja v zadnjem desetletju 20. stoletja, predvsem kot posledica velikih davčnih 
in socialnih bremen. Siva ekonomija je tudi eden izmed glavnih vzrokov za izmikanje plačilu 
davka na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV-ja), ki pri nas1predstavlja glavni vir 
prihodkov državnega proračuna. Delež DDV-ja je namreč v skupnih prihodkih proračuna 
Republike Slovenije za leto 2006 (Računsko sodišče, 2008, str. 16) znašal 36,7 %,  na drugem 
mestu po velikosti prihodkov mu je sledila dohodnina s skoraj polovico nižjim odstotkom, in 
sicer 15,8 %.  
 
Dela v okviru sive ekonomije so večinoma dodatna dejavnost in ne nadomestilo za zaposlitev. 
Siva ekonomija je torej večinoma priboljšek za povečanje družinskega proračuna, ne pa 
temeljni vir prihodkov. Schneider (2003) pa ugotavlja, da se kar 70 % prihodka, ustvarjenega 
s sivo ekonomijo, neposredno vrača nazaj v gospodarstvo. 
 
Siva ekonomija ima v slovenskem gospodarstvu približno 20 % delež, to sta v svoji študiji 
ugotovila Nastav in Bojnec (2007, str. 193). Evropska komisija je za leto 2003 ugotovila, da 
delež bruto domačega proizvoda v Sloveniji, ki je ustvarjen s sivo ekonomijo, znaša 17 %. To 
je precej manj kot v Grčiji (28 %) ali Italiji (26 %). Ta delež je primerljiv s Finsko, Dansko in 
Nemčijo. Visok obseg sive ekonomije ni problem samo Slovenije, temveč je prisoten v 
številnih državah, zato se iščejo poti in načini za zmanjšanje njenega obsega. V nekaterih 
gospodarskih in političnih sistemih je nujnost, ki dopolnjuje legalno gospodarstvo, saj olajšuje 
socialne napetosti. Zavedati se namreč moramo, da ima siva ekonomija poleg negativnih 
posledic, kot so izpad davkov in socialnih dajatev ter s tem prelaganje finančnih bremen na 
registrirane dejavnosti, napačne indikacije za ekonomsko politiko, tudi pozitivne posledice v 
gospodarstvu in družbi, saj aktivira določene delovne in druge potenciale, ki bi sicer ostali 
neizrabljeni, in hkrati zadovolji določene potrebe, ki bi ostale nezadovoljene., Iz raziskav 
Inštituta za ekonomska raziskovanja, ki so z makroekonomskega vidika skušale oceniti obseg 
in tendence v razvoju sive ekonomije v Sloveniji, je razvidno, da siva ekonomija v Sloveniji 
vse od njene ustanovitve vztrajno narašča, a je od vstopa Slovenije v EU in s tem povezanim 
sprejetjem nove zakonodaje na področju preprečevanja zaposlovanja in dela na črno, rahlo 
upadla (po podatkih Ministrstva za gospodarstvo, 2007). Povečevanje obsega v vseh teh letih 

                                                 
1 Računsko sodišče Republike Slovenije (2008, str. 11) si je zastavilo nalogo razvoja in preizkusa mednarodno 
primerljive metodologije za ocenjevanje izgub davčnih prihodkov pri pobiranju DDV. V revizijskem poročilu iz 
leta 2008 so si zadali cilj odgovoriti, ali je pobiranje DDV v Republiki Sloveniji učinkovito. 
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kaže na trenutno še vedno ugodne pogoje za dinamičen razvoj tega segmenta ekonomije, in 
sicer predvsem relativno veliko število nezaposlenih, visoki stroški dela, zlasti zaradi 
obremenitev z davki in prispevki, neprilagojena delovna zakonodaja, destimuliranje 
delodajalcev za regularno zaposlovanje ter predvsem nižji standard znatnega števila 
državljanov. Res je tudi, da so bile v tem obdobju v veliki meri zmanjšane pravne ovire za 
podjetništvo, vendar so bili tudi materialni pogoji za razvoj malega gospodarstva zelo 
skromni. Sivo ekonomijo v veliki meri omogočajo tudi luknje v pravnem in institucionalnem 
sistemu, ki so posledica začetne faze graditve novega gospodarskega sistema, a kot je bilo že 
omenjeno, se od vstopa Slovenije v EU razmere na tem področju močno izboljšujejo. 
 
1.2 Namen in cilji magistrskega dela  
 
Namen magistrskega dela je prikaz razširjenosti sive ekonomije na področju gradbeništva v 
Sloveniji, ki v ožjem smislu zajema neregistrirane pridobitne dejavnosti, v širšem pomenu 
besede pa še vse tiste neregistrirane dejavnosti, ki po obstoječi metodologiji sistema 
nacionalnih računov ne prispevajo k oblikovanju bruto domačega proizvoda (v nadaljevanju 
BDP). Zanimajo me tako vzroki za njen nastanek in obstoj, trenutno stanje v Sloveniji, še 
posebej torej v gradbeni dejavnosti med majhnimi podjetji, kot tudi pozitivne in negativne 
posledice za nacionalno gospodarstvo in druge gospodarske dejavnosti, povezane z 
gradbeništvom. 
 
Cilj magistrskega dela je torej analizirati obseg sive ekonomije in njenih značilnosti po 
posameznih državah ter zlasti njen obseg v gradbeništvu, tudi v Sloveniji. Osredotočila sem se 
na ekonomski vpliv sive ekonomije v panogi gradbeništvo ter na obstoječe in možne 
zakonodajne ukrepe za zmanjšanje njenega obsega. Pri tem je potrebno poudariti, da siva 
ekonomija v gradbeništvu ni samo ekonomski pojav, ampak je to tudi širši družbeni in 
socialni pojav, zato bi bilo za bistveno zmanjšanje njenega obsega potrebno doseči zavest o 
tem, da je siva ekonomija negativni družbeni pojav, katerega negativne posledice bistveno 
presegajo pozitivne. Dejstvo je, da siva ekonomija v Sloveniji predstavlja znaten delež 
uradnega BDP. Z anketiranjem podjetnikov, inšpekcijskih služb ter končnih kupcev »sive 
gradnje« sem ugotavljala izkušnje izvajalcev ter uporabnikov sive ekonomije. Zanimali so me 
predvsem dejavniki, ki vplivajo na obseg in razvoj tega segmenta gospodarstva ter možni 
ukrepi za preprečevanje ali vsaj omejitev rasti sive ekonomije. Pomembno je namreč 
upoštevati dejstvo, da običajno izključno z represivnimi ukrepi ne dosežemo želenih 
rezultatov, zato bi država morala razmisliti v smeri stimulativnih ukrepov, tako za izvajalce 
kot tudi končne kupce »produktov« sive ekonomije. Na koncu magistrskega dela sledi tudi 
primerjava, izračun dejanskih razlik med vrednostjo individualne stanovanjske hiše 
(stanovanja), zgrajene ali obnovljene z računi izvajalca in prodane kupcu (1) in zgrajene ali 
obnovljene brez izdanih računov izvajalca in prodane kupcu z utajo davka – zgrajene po 
sistemu sive ekonomije (2).  
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1.3 Raziskovalna vprašanja   
 
V magistrskem delu so me vodila sledeča raziskovalna vprašanja (v nadaljevanju RV):  
RV 1: Kateri dejavniki najbolj vplivajo na velik obseg sive ekonomije v Sloveniji?  
RV 2: Zakaj podjetniki in končni kupci nepremičnin, ki so vpleteni v sivo ekonomijo, ne 
občutijo tveganja v takšnem obsegu, da bi s takšnim delovanjem prenehali? 
RV 3: Zakaj se končni kupci nepremičnin odločajo za sivo gradnjo? 
RV 4: Kolikšen dobiček pričakujejo podjetja oz. podjetniki od projektov sive ekonomije? 
RV 5: Kateri so najvidnejši elementi, ki jih anketiranci povezujejo s sivo ekonomijo v 
gradbeništvu? 
RV 6: Kakšne so prednosti nepremičnine, ki je bila zgrajena na sivem trgu?  
 
1.4 Metodologija in omejitve dela 
 
Magistrsko delo vključuje tako strokovno poglobitev kot tudi analitično raziskovalno raven. 
Pri izdelavi so vključene različne metode preučevanja: s preučevanjem literature so bile 
uporabljene metode, ki se nanašajo predvsem na zbiranje in iskanje ter študij strokovne 
literature s področij sive ekonomije (v angl.: Unofficial Economy, Hidden Economy, Illegal 
Economy, Shadow Economy, Informal Sector). Določene podatke sem pridobivala v 
strokovnih ustanovah, kot so Obrtna zbornica Slovenije, Inštitut za ekonomska raziskovanja 
Ljubljana, Davčna uprava Republike Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije. Na Obrtni 
zbornici je bil tako moj informator/kontakt Pavel Sedovnik, namestnik generalnega sekretarja 
OZS, na DURS-U mi je z informacijami pomagal Ivan Simič, (pejšnji) generalni direktor 
DURS-a, ki me je napotil na posamezne inšpektorje in strokovne sodelavce, pri pridobitvi 
GZS-gradiva, ki sem ga v svojem magistrskemu delu uporabljala, mi je pomagal Inšpektorat 
RS za delo, in sicer mag. Borut Brezovar, glavni inšpektor RS za delo. Razgovore sem 
opravila v mesecu nlovembru leta 2007. Pri analizi ključnih razlogov in faktorjev sive 
ekonomije v gradbeni dejavnosti v Sloveniji je uporabljena metoda anketiranja podjetnikov in 
končnih kupcev nepremičnin. Anketirala sem dve skupini udeležencev. Prva skupina 
anketirancev so bili direktorji slovenskih gradbenih podjetij, ki se pri svojem delu bolj ali 
manj intenzivno srečujejo s sivo ekonomijo. Pri izvajalcih so bila zastavljena vprašanja glede 
motivov za izvajanje sive ekonomije, kakšne so cenovne razlike za opravljene storitve z 
računom ali brez, kako se pridobivajo posli v segmentu sive ekonomije, kako podjetnik 
nabavi material, ki ga porabi v okviru neprijavljenih prihodkov. Druga skupina anketirancev 
zajema končne kupce, ki so bolj ali manj povezani z nakupom nepremičnine po principih sive 
ekonomije. Končne kupce sem povprašala predvsem o njihovih izkušnjah glede izvajalcev in 
same tvegane narave »sive gradnje«, ter o kakovosti izvedbe, ažurnosti, doslednosti glede 
dogovorjene cene, možnosti uveljavljanja garancij. Zanimali so me tudi motivi, zakaj se 
posameznik odloči za izvajalca, ki dela na črno, je to nižja cena, ugodni časovni roki, splet 
ugodnih okoliščin. Zastavljeno jim je bilo tudi vprašanje, kako posameznik sprejema 
možnosti sankcije s strani organov državnega nadzora. Izsledki in analiza obeh raziskav 
ponujajo celovito sliko o trenutnem stanju in obsegu sive ekonomije v gradbeništvu v 
Sloveniji. Anketiranje sem izvajala predvsem v osrednjeslovenski regiji, kjer pričakujem tudi 
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zadovoljivo število anketirancev, na podlagi česar sem lahko prikazala dejansko stanje sive 
ekonomije v gradbeništvu, zlasti med majhnimi podjetji in samostojnimi podjetniki. Pri 
pisanju magistrskega dela me je ovirala predvsem razpoložljivost relevantnih podatkov o 
resničnem obsegu sive ekonomije. Siva ekonomija ni namreč, kot že ime pove, uradno nikjer 
evidentirana. Vprašanje pa je tudi, v kolikšni meri lahko v resnici zaupamo v odstotke, ki so 
objavljeni. Nekaj teh podatkov sem skušala pridobiti z opravljeno anketo, ki je podrobneje 
predstavljena v četrtem poglavju.  
 
1.5 Kratek pregled vsebine dela 
 
Po uvodnem delu sem v drugem teoretičnem delu magistrskega dela opredelila sam pojem in 
pojavne oblike sive ekonomije, njeno mesto v okviru tržnega gospodarstva ter dejavnosti, ki 
sestavljajo sivo ekonomijo. Pri tem sem izpostavila značilnosti neformalne oziroma prikrite 
dejavnosti posameznikov, delo oziroma zaposlovanje na črno ter črno (podzemno, ilegalno) 
ekonomijo v primerjavi s pojmovanjem sive ekonomije. Prav tako obravnavam  ekonomske 
kot tudi sociološke vzroke in posledice sive ekonomije v tržnem gospodarstvu. Prikazala sem 
tudi izzive ocenjevanja obsega sive ekonomije v svetu, izzive preprečevanja in omejevanja 
sive ekonomije, tako neformalnih kot ilegalnih aktivnosti. Proti koncu drugega poglavja me je 
zanimalo tudi, če sta korupcija in siva ekonomija substituta ali komplementa. V tretjem 
poglavju sem se osredotočila na izzive ocenjevanja obsega sive ekonomije ter predstavila 
neposredne in posredne metode ocenjevanja, kakor tudi metode (ekonomskega) modeliranja. 
Grafično sem predstavila tudi oceno obsega sive ekonomije v izbranih državah sveta ter oceno 
obsega sive ekonomije v Sloveniji. Podala sem torej oris dejanskega stanja na področju sive 
ekonomije v Sloveniji, analizirala faktorje, ki vplivajo na obseg in razvoj sive ekonomije v 
Sloveniji, ter tudi podatke o razširjenosti sive ekonomije v izbranih državah sveta. Prav tako 
sem predstavila načine kaznovanja sive ekonomije. V četrtem poglavju sem s pomočjo ankete 
(anketirala sem podjetnike in končne kupce) ocenila obseg sive ekonomije v Sloveniji na 
področju gradbeništva, izpostavila sem pojmovanje in elemente sive ekonomije v 
gradbeništvu, razloge za sivo ekonomijo v gradbeništvu, obseg sive ekonomije v gradbeništvu 
in sankcije zaradi sive ekonomije v gradbeništvu v Sloveniji, ki sem jih na koncu analizirala 
tako z vidika vodstva gradbenih podjetij kot vidika končnih kupcev. Gre torej za specifično 
anketo, za neposredni vpogled v razloge, razvoj in oblike sive ekonomije v gradbeni 
dejavnosti v Sloveniji. V zadnjem (petem) delu izvedem tudi primerjavo izgradnje 
individualne stanovanjske hiše z registriranimi izvajalci oziroma z izvajalci iz segmenta sive 
ekonomije, pri čemer so v središču preučevanja vrednost in donosnost projekta, materiali, 
možnosti garancije, davčne posledice in izpostavljenost sankcioniranju. Magistrsko delo se 
zaključuje s priporočili stroki, sklepi in ugotovitvami. Na koncu je podan še pregled 
uporabljene literature in virov, dodane pa so tudi ustrezne priloge. 

2 SIVA EKONOMIJA, NJENI VZROKI TER POSLEDICE 
 
Večina avtorjev, ki je želela izmeriti sivo ekonomijo, je naletela na težavo, kako jo definirati. 
Splošno uporabljena definicija zajema vse trenutno neregistrirane ekonomske aktivnosti, ki 
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prispevajo k narodnemu bruto domačemu  proizvodu (v nadaljevanju BDP). Torej, to so tiste 
ekonomske aktivnosti in prihodek, ki preslepi oz. uide vladnim pravilom, obdavčenju in 
zaznavi.  
 
Predvsem se v tuji literaturi pojavlja sledeče besedišče (Renooy et al., 2004, str. 6): skrita (v 
angl.: hidden), delo na črno (v angl.: moonlight), vzporedna (v angl.: parallel), podzemna (v 
angl.: underground), druga (v angl.: second), neuradna (v angl.: unofficial), in siva (v angl.: 
shadow) ekonomija. Tako jo ponekod imenujemo v nasprotju s tržno in uradno ekonomijo 
drugačna ekonomija, kar lahko s stališča opazovanja imenujemo tudi druga, aktivna, črna, 
neuradna, podtalna, vzporedna ali nevidna ekonomija zunaj ekonomskega področja in 
podobno. Ta imena se med seboj razlikujejo v elementih deskripcije, ki jih uporabljajo (delo, 
aktivnosti, plačana delovna sila itd.) ali v uporabi razlikovalnih kriterijev (davčni, statistični, 
zakoniti). 
 
Pri tem Renooy et al. (2004, str. 12) izpostavljajo, da se lahko opis neformalne ekonomije 
osredotoča na različne vidike, med katerimi nekateri poudarjajo aktivnosti ali delo kot glavna 
opisna elementa, drugi pa se raje osredotočajo na transakcije. Opisi torej variirajo glede na 
različne metode merjenja ali pa glede na klasifikacijo različnih kriterijev, ki sestavljajo 
neformalno ekonomijo. Kriterija kot »niso registrirani s strani javnih institucij« ali pa »niso 
vključeni v uradno statistiko« sta npr. takšna primera.  
 
2.1 Siva ekonomija  
 
ILO (2007, str. 1) navaja, da je bil izraz »siva ekonomija« predlagan namesto izraza 
»neformalni sektor«, ki označuje »vse gospodarske dejavnosti, ki v zakonodaji, praksi ali 
formalnih dogovorih niso zajete«.  
 
Siva ekonomija je pojav, ki ga najdemo v vseh sodobnih družbah ne glede na njihovo 
razvitost in družbeno-politično ureditev, povezana pa je z dvema značilnostma sodobnih 
družb: gospodarsko statistiko in davčno upravo. Če sivo ekonomijo povezujemo z 
gospodarsko statistiko, govorimo o »neregistrirani proizvodnji, zaposlenosti in dohodku«, če 
pa jo povezujemo z davčno službo, govorimo o »neprijavljeni ali napačno prijavljeni 
proizvodnji, zaposlenosti in dohodkih«, ki zato, ker niso prijavljeni, tudi niso obdavčeni. V 
Italiji je velika večina ekonomistov zavzela zelo restriktiven pristop. Termin, ki ga 
uporabljajo, je »potopljena ekonomija« in označuje manufakturne aktivnosti, ki se največkrat 
opravljajo v perifernih predelih, v majhnih produkcijskih enotah v delni ali popolni prikritosti. 
Nasprotno italijanskemu je stališče ZDA, ki je veliko širše, saj v »podtalno ekonomijo« 
(underground ali irregular) vključuje ne le produkcijo materialnih dobrin, temveč tudi 
aktivnosti, ki jih lahko razvrstimo v dve veliki kategoriji (Schneider, 2008, str. 7): a) 
nedovoljene ali ilegalne aktivnosti, ki zajemajo davčne prevare v katerikoli obliki, vse vrste 
menjav izmišljenih stvari in storitev, katerih namen je izogibanje davčnim obveznostim, črni 
trg in vse, kjer obstajajo neprijavljeni prihodki in b) deliktne ali kriminalne aktivnosti kot so 
prostitucija, trgovina z drogami, hazardne igre in podobno. Ker te definicije puščajo veliko 
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neodgovorjenih vprašanj, je tabela 1 v pomoč pri razvijanju boljšega občutka, kaj bi lahko 
siva ekonomija vsebovala. 
 

Tabela 1: Pojavne oblike sive ekonomije 
 
 
 

Monetarne transakcije Nemonetarne transakcije 

 
Ilegalne 
aktivnosti 

trgovanje z ukradenimi dobrinami, preprodaja in 
pridelovanje drog, prostitucija, kockanje, prevare, 
tihotapljenje  ipd. 

neposredna menjava drog, 
ukradenih dobrin, tihotapljenje ipd. 
pridelovanje drog za lastno 
uporabo, kraja za lastno uporabo 

 Utaja davka Izogibanje 
davku 

Utaja davka Izogibanje 
davku 

 
Legalne 
aktivnosti 

nezavedeni samozaposlitveni 
prihodek, plače in sredstva 
neprijavljenega dela, 
povezanega z legalnimi 
storitvami in dobrinami 

popust za 
zaposlene, 
posebne 
ugodnosti 

menjava legalnih 
storitev in dobrin 

vse lastno 
opravljeno 
delo in pomoč 
sosedom, 
prijateljem 

 
Vir: Lucinda in Arvate, 2005, str. 2 

 
Iz tabele 1 je razvidno, da obsežna definicija sive ekonomije vključuje neprijavljene prihodke 
iz proizvodnje legalnih dobrin in storitev, tako iz denarnih kot neposrednih transakcij. Tako 
vključuje vse ekonomske aktivnosti, ki bi bile običajno obdavčene, če bi bile prijavljene 
državnim oblastem. V našem primeru bomo vzeli malo ožjo definicijo sive ekonomije, ki 
vključuje vso tržno osnovano legalno proizvodnjo dobrin in storitev, ki so namerno prikrite 
javnim oblastem, zaradi naslednjih štirih razlogov (Schneider, 2007, str. 9-10): 
− izogniti se plačilu davka na dobiček, prihodek ali ostalih davkov (indeks davčne morale); 
− izogniti se plačilu socialnih prispevkov (nizka kakovost državnih institucij); 
− izogniti se legalnim standardom, kot so minimalne plače, maksimalne delovne ure, 

varnostni standardi ipd. (zaposlitvena kvota, razvoj uradne ekonomije in delež 
brezposelnih);  

− izogniti se podreditvi določenih administrativnih postopkov, kot je izpolnitev statističnih 
ali drugih obrazcev. 

 
2.1.1 Pojem in pojavne oblike sive ekonomije 
  
Izvor problema neformalne ekonomije leži v nesposobnosti ekonomij, da bi oblikovale 
zadostno število kakovostnih delovnih mest, ki bi absorbirala razpoložljivo delovno silo. 
Raziskave in analize razpoložljivih podatkov World Employment Report so pokazale, da rast 
zaposlenosti v  formalnem sektorju zaostaja za rastjo razpoložljive delovne sile, ti trendi pa 
naj bi se nadaljevali tudi v prihodnje (ILO, 2007, str. 6).  
 
Fields (2005, str. 4) zanimivo opredeli dualni trg dela: v središču dualističnega trga dela je 
razlikovanje med sektorjem, ki se alternativno imenujeta: a) prvi kot »formalni«, »sodobni«, 
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»industrijski« ali »urbani« in b) drugi, ki se izmenično imenuje »neuradni«, »tradicionalni«, 
»kmetijski« ali »podeželski«. Ponekod ga imenujejo celo »mračni sektor«. Jaz sem se v  
magistrskem delu držala povečini dveh izrazov: »siva ekonomija« ali »neformalni sektor«. Po 
mnenju zgoraj omenjenega avtorja bi se dvojnost trga dela lahko poimenovala tudi  
»segmentacija trga dela« oziroma »razdrobljenost trga dela.« Dvojnost (dualizem) 
gospodarstva se je v zadnjem desetletju izkazala za koristen konceptualni okvir za analizo 
problemov gospodarskega razvoja.  
 
Nikopour, Shah Habibullah in Schneider (2008, str. 2-3) po Cheng (2007) povzemajo, da 
obstajajo vsaj tri miselne šole glede povezave med neformalnim in formalnim gospodarstvom: 
dualizem, strukturalizem in legalizem. Dualisti trdijo, da ima siva ekonomija le malo povezav 
z uradnim gospodarstvom, saj deluje kot samostojen sektor. Ta pristop temelji na neoklasični 
hipotezi, da togost v uradnem sektorju, uvedeni z zakonodajo ali s posredovanjem, segmentira 
trg. Ta dualistična hipoteza trdi, da sta to dva sektorja hčerinskih podjetij, ki preko  skupnih 
dejavnikov vodita k pretoku delavcev in dejavnosti od formalne do sive ekonomije. 
Strukturalisti pa v nasprotju s tem menijo, da sta siva ekonomija in formalni sektor močno 
povezana. Uradna podjetja spodbujajo neformalno proizvodnjo in zaposlenost s podrejenimi 
odnosi do gospodarskih enot in delavcev, da s tem zmanjšujejo svoje vstopne stroške. V 
skladu s tem pristopom so tako neformalna podjetja in neformalni plačni delavci nagnjeni k 
zadovoljitvi interesov povečanja konkurenčnosti redne družbe, ki ji zagotavljajo poceni blago 
in storitve. Zato uradna rastoča gospodarstva pospešujejo razvoj neuradne proizvodnje. 
Legalisti usmerjajo svoje interese neposredno v odnosu med sivo ekonomijo in formalnim 
zakonodajnim okoljem in ne k tistim, ki niso formalno podjetja, kar se pripisuje dejstvu, da  
interesi kapitala sovpadajo z interesi vlade, da se tako lahko vzpostavijo formalna pravila igre. 
Drugo stališče, da se preuči gospodarske posledice sive ekonomije na uradnem gospodarstvu, 
temelji na analizi narave tega razmerja. To pomeni, da je v interesu ekonomistov dobro 
vedeti, če nadomestitveni učinki prevladujejo nad dopolnitvenimi. Ko dopolnjevanje med 
neuradnim in uradnim gospodarstvom premaga nadomestitvene učinke, naj bi večja siva 
ekonomija spodbudila rast uradnega dela ekonomije. To ustreza strukturalni hipotezi. 
Gospodarski razlaga tega je, da se dodana vrednost, ustvarjena v sivi ekonomiji, porablja 
(tudi) v uradnem sektorju. Hkrati pa več uradne proizvodnje povečuje povpraševanje po 
neuradnem blagu in storitvah. Neuradne dejavnosti ustvarjajo nelojalno konkurenco, ki 
negativno vpliva na tržno alokacijo. 
 
Podobno opredelitev teoretičnih stališč glede sive ekonomije zastopa tudi Flodman Becker 
(2004, str. 10): 
− dualisti: neformalno gospodarstvo je ločeno mejno gospodarstvo, ki ni  

neposredno povezano s formalnim gospodarstvom, zagotavlja pa varnost dohodka ali  
socialno mrežo za revne; 

− strukturalisti: neformalno gospodarstvo je podrejeno formalnemu  gospodarstvu. Da bi 
zmanjšali stroške, privilegirani kapitalisti poskušajo podrediti majhne  proizvajalce in 
trgovce; 
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− legalisti: neformalno delo je racionalni odgovor mikro podjetnikov na prekomerno 
zakonsko urejanje vladne birokracije. 
 

Na podlagi tega torej lahko sklepamo, da je potrebno dati pojavu svoj čas, zlasti v času 
recesije in visoke brezposelnosti, da se razvije in živi skupaj z razvojem uradne ekonomije, 
blaži šoke v uradni ekonomiji, saj nudi sočasen izhod iz gospodarske krize, hkrati pa se ob 
izboljševanju poslovnih priložnosti, zmanjševanju davčnega in birokratskega bremena 
oziroma hkratnem transparentnem delovanju javne uprave z vključenostjo širše javnosti tudi 
sam po sebi zmanjšuje.  
 
Sestavine sive ekonomije so neprijavljeno in zato neobdavčeno delo (»fuš«), delo brez 
delovnega dovoljenja (zlasti priseljencev), nelegalno zaposlovanje, ilegalne igre na srečo, 
tihotapljenje, ilegalna trgovina z mamili, tobačnimi izdelki in alkoholnimi pijačami, 
neposredna menjava dobrin in storitev dela in popravila v lastni režiji (do-it-yourself), 
izdajanje napihnjenih (lažnih) računov za poslovne stroške, ilegalna prostitucija, delo (za 
plačilo) v času bolniške ali v času prejemanja podpore za brezposelne, pridelava in prodaja 
lastnega sadja, zelenjave oziroma drugih pridelkov, oderuško posojanje denarja, neprijavljena 
dejavnost ali prijava v manjšem obsegu od dejansko opravljenega dela, napitnine, utaja 
najemnin, zakupnin, prejemanje podkupnin itd. 
 
Pri tem La Porta in Schleifer (2008, str. 2) poudarjata dejstvo, da cenovna konkurenčnost, ki 
jo je povzročilo izogibanje plačilu davkov in zakonodaji, dovoljuje neuradnim podjetjem, da 
premagajo uradna podjetja na račun nižjih cen. Toda kljub temu neuradna podjetja 
prizadenejo rast celotni produktivnosti tako zaradi nizke ekonomije obsega, kar jih dela 
neučinkovite, kakor tudi zaradi tega, ker prevzemajo tržni delež večjim in bolj učinkovitim 
zakonitim konkurentom.  
 
2.1.2 Dejavnosti, ki sestavljajo sivo ekonomijo  
 
Siva ekonomija v ožjem smislu obsega neregistrirane pridobitne dejavnosti, ki niso vključene 
v uradne podatke o bruto domačem proizvodu, pa bi morale biti v skladu z obstoječo 
metodologijo sistema nacionalnih računov (SNA). Siva ekonomija v širšem smislu zajema 
poleg neregistriranih pridobitnih dejavnosti tudi vse tiste neregistrirane dejavnosti, ki po 
obstoječi metodologiji SNA ne prispevajo k oblikovanju bruto domačega proizvoda, ki pa bi 
jih po širših kriterijih oziroma definiciji lahko opredelili kot proizvodne dejavnosti. To so tako 
imenovane vzporedne dejavnosti, ki lahko bistveno prispevajo k materialnemu položaju in 
blaginji posameznih skupin prebivalstva in zajemajo proizvodnjo blaga in storitev za potrebe 
lastnega gospodinjstva, dejavnosti po načelu »naredi si sam«, sosedsko pomoč ter 
prostovoljno in karitativno delo. 
 
Pojem »neformalna ekonomija« obsega vse ekonomske aktivnosti delavcev in gospodarskih 
enot ki – po zakonu ali v praksi – niso urejene ali so nezadostno urejene s formalnimi 
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sporazumi. Baldassarini (2007, str. 5) neformalne dejavnosti označi kot tiste zakonite 
proizvodne dejavnosti, ki se izvajajo v majhnem  obsegu, z nizko stopnjo organiziranosti, z le 
malo ali brez delitve  med kapitalom in delom, kjer delovna razmerja temeljijo na občasnih 
zaposlitvah, osebnih ali družinskih odnosih, ki so v nasprotju z formalnimi pogodbami. 
Nezakonite dejavnosti pa so proizvodne dejavnosti dobrin in storitev, katerih prodaja, 
distribucija in posedovanje je prepovedana z zakonom, in  dejavnosti, ki so sicer zakonite, a 
so izvajane s strani neavtoriziranih oseb. Podtalne dejavnosti pa so zakonite produktivne 
dejavnosti, ki niso registrirane v glavnem zaradi pomanjkanja statističnih podatkov, sistema 
zbiranja ali iz drugih gospodarskih razlogov, kot so npr. izogibanje plačila davčnih in 
socialnih prispevkov ter obveznosti, s katerimi se lahko zmanjšuje proizvodne stroške. 
 
2.2 Vzroki za razvoj sive ekonomije  
 
Ključni dejavniki oz. razlogi za nastanek sive ekonomije so bili obravnavani v številnih 
študijah. Thum (2005, str. 6) navaja študijo Schneiderja in  Ensteja (2000), ki je kot vzroke 
opredelila predvsem obremenitev z davki in s socialnimi prispevki, ter zlasti pretirano 
zakonodajo, ki upočasnjuje učinkovitost državnih institucij. Pomembna je bila tudi razprava v 
literaturi glede medsebojnih vplivov med sivo ekonomijo in uradnim gospodarstvom, in sicer: 
»Kako vpliva povečan obseg sive ekonomije na formalno gospodarstvo?« Oba sektorja sta 
substituta, oz. to pomeni, da povečanje sive ekonomije pomeni upad dejavnosti v uradnem 
sektorju. Siva ekonomija se odrazi v prikrajšanju tako države (znižani davčni prihodki, večje 
breme nadzora, zmanjšanje zaupanja prebivalstva v državne institucije) kot tudi potrošnika (ni 
garancije za dobrine iz sive ekonomije, manj javnih dobrin), pa tudi proizvajalca (ni 
zavarovanja intelektualne lastnine) in konkurentov zaradi delovanja v pogojih nelojalne 
konkurence, saj imajo podjetja v sivi ekonomiji nižje stroške, ker ne plačujejo prispevkov, 
davkov in podobno. Pozitivna strani sive ekonomije se kaže predvsem pri mikro podjetnikih, 
za katere predstavlja birokracija precej napora in nesmotrno porabo sredstev in zato se (vsaj 
začasno) veliko malih podjetnikov odloči za prikrito delovanje. Ko se podjetje razvije, se 
odločijo za vstop v t.i. uradno ekonomijo. S tega vidika lahko torej sivo ekonomijo 
obravnavamo kot inkubator za smele podjetniške ideje.  
 
Vzroki za neprijavljeno delo so povezani z naslednjimi ugotovitvami (Poročilo o dejavnostih 
in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2007, 2008, str. 3):  
− vse večje povpraševanje po gospodinjskih storitvah in oskrbi kot posledici socio-

demografskih sprememb, zlasti v povezavi s skrajševanjem delovnega časa;  
− z razvojem ožjih in manj hierarhičnih delovnih razmerij z bolj prožnimi plačilnimi sistemi 

ali obračunavanjem delovnega časa;  
− s samozaposlenostjo in podizvajalci ter bolj prožnimi pogodbami in delom na poziv, kadar 

se izrabljajo za neprijavljeni del prihodka;  
− z lažjo vzpostavitvijo čezmejnih (skupin) podjetij, ki zahtevajo učinkovito mednarodno 

sodelovanje med organi in/ali sistemi za nadzor in pregon. 
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Vzroki za obstoj sive ekonomije so si precej podobni tako v razvitem kot v nerazvitem svetu. 
Za sivo ekonomijo najpogosteje tičijo neregistrirane dejavnosti, izogibanje plačilu davkov oz. 
davčne utaje, izogibanje ekonomski zakonodaji kot posledici bremena visokih stroškov dela, 
izogibanje birokraciji in zloraba pravic iz naslova socialne varnosti; ker pa se siva ekonomija 
tudi izogiba uradnim evidencam, je tudi bruto domači  proizvod podcenjen. V sivo ekonomijo 
se običajno uvrščajo dejavnosti, ki so prikrite, kršijo določene legalne norme in predpise, delo 
pa se opravlja kot plačano delo, kot pridobitna dejavnost. Siva ekonomija se je razmahnila v 
70-ih letih prejšnjega stoletja, kot posledica svetovne gospodarske recesije, številnih 
gospodarskih problemov, kot je povečana brezposelnost, manjša socialna varnost 
prebivalstva. Ameriška razlaga pravi, da je do sive ekonomije prišlo zaradi težnje po izognitvi 
davkom, želje po tem, da se zaobidejo razni predpisi, na tak način pa se  tudi izrazi 
nezadovoljstvo z državo.   
 
Tudi anketa Evrobarometra iz leta 2007 navaja podobne razloge za nakup blaga oz. storitev 
sive ekonomije. Med njimi so torej nižja cena, bolj hitra izvedba storitev, usluga med 
poznanimi, da bi pomagali sočloveku v stiski, pa tudi boljša kakovost. 
 
Tabela 2 poudarja, da je nižja cena daleč najpogostejši vzrok za delo v sivi ekonomiji (66 %). 
V Nemčiji, Estoniji, Grčiji, Franciji, Cipru, Latviji, Poljski, Sloveniji in na Slovaškem 
nadpovprečno število anketirancev misli, da so nizke plače v zakonitem poslovanju vzrok, da 
ljudje opravljajo neprijavljeno delo (Evrobarometer, 2007, str. 42). Ostali razlogi so še: 
dejstvo, da je storitev tako hitrejša (21 %), da je to običajno usluga med prijtelji, znanci in 
družino (14 %), da bi pomagali nekomu, ki je v stiski z denarjem (11%), blago ali storitev sta 
redka na uradnem trgu (10 %) in razlog je lahko tudi boljša kakovost (8 %). 
 

Tabela 2: Vzroki,  zakaj nekdo kupi neprijavljeno blago/storitev 
 

 
Populacijska skupina iz EU27 je 3481. 

 
Vir: Evrobarometer, 2007, str. 16 

 
Glede na rezultate vseh raziskav je potrjeno, da je glavni vzrok povečanja sive ekonomije 
povečanje obremenitve davka in povečanje socialne varnosti. Razlogi, navedeni za rast sive 
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ekonomije v zadnjih desetletjih, ki so pogosto medsebojno povezani in se do neke mere 
prekrivajo, so  še naslednji (Flodman Becker, 2004, str. 9-10): 
− omejena absorpcija presežka delovne sile – omejene možnosti kmetijstva in formalnega 

gospodarstva, da bi absorbirala presežek delovne sile, je skupaj s povečanjem števila 
iskalcev zaposlitve povečalo obseg neformalne ekonomije;  

− šibke institucije – šibka sposobnost institucij, da zagotovijo formalno izobraževanje, 
usposabljanje in infrastrukturo, kot tudi druge spodbude za strukturne  reforme, je 
prispevalo k rasti sive ekonomije; 

− odpuščanja  –  strukturne prilagoditve programov v osemdesetih in devetdesetih letih so 
bile gorivo za rast sive ekonomije v državah v razvoju. Izginotje javnega sektorja, 
delovnih mest in zaprtje nekonkurenčnih podjetij je prisililo veliko odpuščenih delavcev, 
da najdejo druge načine za preživetje; 

− kapital je vreden več od dela  –  globalni privilegij povezovanja podjetij, ki so se lahko 
zlahka in hitro premikala čezmejnjo, je v škodo delavcev. Ta globalizacija svetovnega 
gospodarstva, kot tudi svetovne trgovine in naložbe,  se nagibajo k privilegiranju kapitala 
in prikrajševanju  delovne sile, še  posebej nižje kvalificiranih delavcev, ki se ne morejo 
zlahka (ali sploh) seliti; 

− povpraševanje po nizkih cenah blaga in storitev   –  neformalno gospodarstvo se je 
povečalo s pomočjo podeželskih migracij v urbana središča ter z zahtevo po nizkih cenah 
blaga in storitev; 

− nezainteresirane ali neozaveščene vlade  –  mnoge vlade se ne zavedajo ekonomskih 
prispevkov neformalnega gospodarstva in težav, povzročenih zaradi tega, in so zato 
prepričane, da jim ni potrebno posredovati, češ, da bo siva ekonomija sama izumrla; 

− gospodarska stiska in revščina   –  migracije zaradi revščine in vpliva HIV/AIDS-a oz.  
pandemije so elementi, ki težijo k temu, da se povečuje število ljudi, ki vstopajo v 
neformalno gospodarstvo; 

− vse več žensk vstopa na trg dela   –  veliko žensk vodi mikro podjetja, a le majhno število 
žensk podjetnic dejansko vstopi v formalno gospodarstvo. 
 

Poleg tega so v porastu vsi segmenti neformalne delovne sile samozaposleni, neformalni 
delavci, podizvajalci, začasni delavci in delavci s skrajšanim delovnim časom ter 
mikropodjetniki.  
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Tabela 3: Glavni razlogi za porast »sive ekonomije« 
 

 
Populacijska skupina iz EU27 je 3481. 

 
Vir: Evrobarometer, 2007, str. 26 

 
Tabela 3 prikazuje glaven razloge za porast sive ekonomije. Med njimi z 32 % prednjači 
dejstvo, da se  s sivo ekonomijo okoristita obe stranki. Na drugem mestu je s 16 % razlog, da 
sezonskega dela ni potrebno prijavljati. Na tretjem mestu sta z 11 % enkovredno navedena 
razloga: a) da je neprijavljeno delo splošna praksa in  b) da rednega dela sploh ni. Prav tako je 
razlog tudi (9 %), da so davki in socialni prispevki previsoki. Med najmanjšimi razlogi je s 3 
% navedeno dejstvo, da je administracija zakonite dejavnosti preveč kompleksna. Za svoje 
delo lahko zaradi sive ekonomije prejmeš tudi večjo provizijo (4 %). 
 
2.3 Pogoji za obstoj sive ekonomije  
 
Pogoji za obstoj sive ekonomije so raznovrstni, med njimi lahko najdemo tako krizo zaupanja 
v državo, preveliko obremenitev zasebnega sektorja z davki, upadanje davčne morale, 
preveliko birokracijo, stagnacija ali upadanje realnih dohodkov, rastočo brezposelnost, 
skrajšanje delovnega časa in s tem več prostega časa, tudi nekateri varstveni instituti 
delovnega in socialnega prava delavcem omogočajo delo na črno (dolgi odpovedni roki, 
nadomestilo za brezposelnost itd.), tudi trenutna gospodarska kriza vpliva na zaposlovanje na 
črno. Temeljni razlog za razcvet sive ekonomije v razvitih gospodarstvih naj bi bila davčna 
utaja (evazija). Ostali razlogi so še: 
− rastoče breme dodatnih stroškov dela, 
− omejitve, prepovedi birokratizacije, 
− zatekanje v sivo ekonomijo, da bi obdržali različne socialne podpore (podpora za 

brezposelne), 
− nekatere dejavnosti so nelegalne, prepovedane, 
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− nezadovoljstvo z delovanjem in cilji države, 
− spremembe v strukturi in trajanju delovnika - več prostega časa, 
− spremembe v delovni etiki, 
− povečano število ilegalnih priseljencev. 
 

Tabela 4: Učinki sive ekonomije 
 
Področje učinka Konkretni učinki 
 
Alokacijski 
učinki 

− prenos delovnega napora in ustvarjalnosti v prikrito dejavnost, 
− zanemarjanje usposabljanja pri delavcih, ki delajo v sivi ekonomiji, 
− uporaba materialov, opreme in časa v podjetju za prikrito dejavnost. 

Stabilizacijski  
učinki 

− dopolnilna preskrba prebivalstva, 
− kompenzacija padca uradne gospodarske dejavnosti (proticiklični učinek), 
− stabilizacija socialnih razmer. 

 
Blaginjski učinek 

− ponudba cenejših dobrin ali storitev prebivalstvu, 
− boljše zadovoljevanje potreb s prerazporeditvijo dobrin na črno, 
− dodatni zaslužki za socialno ogrožen sloj. 

Redistributivni 
učinek 

− v globalu ne povečuje razlik v neenakosti, 
− pojavlja se nekaj ekstremnih nelegalnih zaslužkov  –  demonstracijski 

učinek. 
 

Vir: Lasten, 2007. 
 
Tabela 4 prikazuje različna področja, ki vplivajo na sivo ekonomijo. Področja učinkov na sivo 
ekonomijo so tako alokacijski, stabilizacijski, blaginjski in redistributivni. Alokacijski učinki 
pomenijo, da je povpraševanje po proizvodih in storitvah uradnega sektorja manjše od tistih 
dejavnosti, kjer je močna konkurenca v obliki dela na črno in prikritega dela, hkrati pa dodatni 
razpoložljivi dohodek od aktivnosti v sivi ekonomiji ustvarja dodatne izdatke v 
gospodinjstvih, katerih struktura se razlikuje od strukture zmanjšanega povpraševanja v 
uradnem sektorju, ki je posledica sive ekonomije. Učinki se kažejo tudi v spremenjeni 
strukturi proizvodov, ki je posledica aktivnosti sive ekonomije. Stabilizacijski učinki 
povečujejo fleksibilni potencial ponudbe, deluje pa tudi kot socialni blažilec – v kriznih 
razmerah se gospodinjstva obračajo k sivi ekonomiji kot ponudniki delovne sile in kot 
povpraševalci po dobrinah. Blaginjski učinki sive ekonomije so ponudba cenejših dobrin in 
storitev prebivalstvu, boljše zadovoljevanje potreb s prerazdelitvijo dobrin ali storitev »na 
črno«, dodatni zaslužki za socialno ogroženi sloj. Pri tem je pomembno ugotoviti, kakšno je 
skupno povečanje blaginje vseh prebivalcev države. Če morajo neudeleženci v sivi ekonomiji 
plačevati več davkov na račun sodelujočih v sivi ekonomiji, bodo ti imeli manjšo blaginjo, 
zato bodo nedvoumno nasprotovali vključevanju drugih v sivo ekonomijo. Redistributivni 
učinki pomenijo, da dodatni dohodek na podlagi sive ekonomije ni enakomerno porazdeljen. 
Vendar do sedaj še ni bilo empirično dokazano, v kolikšni meri siva ekonomija zmanjšuje 
razliko v dohodkih. Hkrati tudi ni dokazan pogost učinek, da siva ekonomija ustvarja večje 
socialne razlike. Ekonomske učinke sive ekonomije je smiselno analitsko razvrstiti na 
negativne in pozitivne posledice. 
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2.4 Posledice sive ekonomije  
 
Siva ekonomija se lahko odrazi v prikrajšanju tako države (znižani davčni prihodki, večje 
breme nadzora, zmanjšanje zaupanja prebivalstva v državne institucije) kot tudi potrošnika (ni 
garancije za dobrine iz sive ekonomije, manj javnih dobrin), pa tudi proizvajalca (ni 
zavarovanja intelektualne lastnine) in konkurentov zaradi delovanja v pogojih nelojalne 
konkurence, saj imajo podjetja v sivi ekonomiji nižje stroške, ker ne plačujejo prispevkov, 
davkov in podobno. Delo na črno prav tako ustvarja dumping delovne sile ter nelojalno 
konkurenco, poleg tega pa je velika možnost poškodb pri delu in zaposlovanju na črno. 

 
2.4.1 Negativne posledice sive ekonomije  
 
Lavrač (2009, str. 4) je poudaril, da so akterji sive ekonomije predvsem redni zaposleni in 
neregistrirani brezposelni, manj pa registrirani brezposelni. V sivi ekonomiji so zastopane 
praktično vse panoge, povečuje pa se delež storitev na podlagi znanja. Prevladuje mnenje, da 
je siva ekonomija nezaželeno, vendar dopustno delo, ki je potrebno za preživetje, nedopustno 
pa je goljufanje države za davke. Negativne posledice sive ekonomije so: 
− statistična iluzija  –  netočni statistični podatki pomenijo, da je v ocenah BDP zajet le del 

sive ekonomije, pri nas je to proizvodnja v registriranih enotah gospodinjstev (v bivšem 
zasebnem sektorju proizvodnje na področju kmetijstva in obrti), obseg paralelnih 
dejavnosti, ki lahko bistveno prispevajo k materialnemu položaju in blaginji posameznih 
kategorij prebivalstva, pa v izračunu BDP ni upoštevan. Zaradi tega so podatki o obsegu 
BDP netočni, podcenjeni in ne odražajo realnega stanja v ekonomski aktivnosti 
določenega prebivalstva; 

− napačne indikacije za ekonomsko politiko  –  podcenjeni BDP daje napačne informacije 
za izvajanje ekonomske politike. Ukrepi ekonomske politike so tako neustrezni in lahko 
povzročajo celo nasprotne učinke od pričakovanih. Netočnost je prisotna predvsem pri: 
podatkih o nezaposlenosti (prejemniki socialnih podpor oziroma podpor za brezposelne 
delajo hkrati tudi v sivi ekonomiji), stopnji inflacije (v sivi ekonomiji je praviloma raven 
cen nižja, nižja pa je tudi rast cen), oceni stopenj rasti (dejavnosti sive ekonomije 
prosperirajo, kadar uradna ekonomija stagnira in obratno; 

− izpad dajatev  – davkov in socialnih dajatev. Dejavnosti sive ekonomije ne plačujejo 
davkov in prispevkov za socialno varstvo, kar povzroča velike izgube v državnem 
proračunu oz. izgubo javnih prihodkov, hkrati pa se zaradi tega še poveča obremenitev 
uradnega sektorja z davki in prispevki; 

− pri delu na črno udeleženci niso socialno ali zdravstveno zavarovani  –  delavci pri delu 
na črno ne uživajo direktne ali indirektne zakonske zaščite (zakonov o minimalni plači, o 
varstvu pri delu, kolektivnih pogodb). Zato običajno delavci delajo na črno dopolnilno s 
svojo redno legalno zaposlitvijo in jim delo na neuradnem trgu pomeni dopolnilni 
zaslužek. Seveda pa se pojavljajo tudi kategorije delavcev, katerim je delo v neuradnem 
sektorju edini vir zaslužka, tu pa se pokaže v celoti negativna plat sive ekonomije 
povezana z zaščito delavcev. Problem dela na črno se kaže tudi pri naročnikih oziroma 
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kupcih, ki v primeru slabo opravljenega dela nimajo možnosti uveljavljanja garancij 
oziroma pritožb; 

− odpravlja ali omejuje konkurenco  – uradno gospodarstvo ne more tekmovati z ilegalnim 
delom in nizkimi cenami, kar se kaže predvsem v primeru zaostrenih gospodarskih 
razmer. Zato pride pogosto do vertikalne integracije med uradnim in podjetjem v sivi 
ekonomiji. Uradno podjetje decentralizira fazo proizvodnega procesa, in sicer tako, da jo 
spremeni v »neuradnega«. Tako ima tudi uradni sektor nižje stroške, ki so sicer značilni 
za neuradni sektor. Na tak način čedalje večji del gospodarskih subjektov deluje nelegalno 
in neuradno, kar ruši temelje tržnega gospodarstva, ki predpostavlja enak položaj vseh 
subjektov na trgu. 

 
Prav tako se pospešuje absentizem, niža storilnost v uradni zaposlitvi, zmanjšuje 
produktivnost, povečuje se utrujenost, kar rezultira v večjem številu nesreč pri delu, kar ima 
posledice za premoženje in varnost ljudi. 
 
2.4.2 Pozitivne posledice sive ekonomije  
 
Poleg negativnih posledic sive ekonomije pa ne smemo zanemariti tudi pozitivnih strani 
tovrstnega delovanja. Vpliv na (majhne) podjetnike je do določene mere pozitiven, saj 
predstavlja birokracija za majhna podjetja precej napora in nesmotrno porabo sredstev in zato 
se (vsaj začasno) veliko malih podjetnikov odloči za prikrito delovanje. Ko se podjetje 
razvije, se odločijo za vstop v t.i. uradno ekonomijo. S tega vidika lahko torej sivo ekonomijo 
obravnavamo kot »inkubator za smele podjetniške ideje«. Nadalje, proizvodnja, ki zaposluje 
na črno, ne vsebuje pomembnega dela stroškov, prispevkov za socialno in zdravstveno 
zavarovanje, kar lahko pomeni večjo konkurenčnost. Prodaja blaga in storitev brez računa 
pomeni tudi (vsaj za davek na dodano vrednost) nižjo ceno za kupca, končnega potrošnika. 
Koristi na mikro ravni očitno pretehtajo stroške (ki jih največkrat nosijo drugi), in tako je siva 
ekonomija prisotna skoraj povsod. Dejstvo, ki ga je potrebno na tej točki tudi upoštevati je, da 
so določene dejavnosti bolj »ranljive« za sivo ekonomijo kot druge  –  npr. kmetijstvo, 
gradbeništvo, turizem, osebne storitve in storitve v gospodinjstvih so dejavnosti, v katerih je 
tradicionalno prisotno več sive ekonomije. Vendar pa sodobni trendi premikajo tudi sivo 
ekonomijo v druge, predvsem intelektualne  dejavnosti. 
 
Pozitivne posledice sive ekonomije so odvisne od dejanskih gospodarskih razmer v družbi in 
od obdobja, v katerem se skuša ugotavljati njene učinke. Tudi Repovž (2009) je mnenja, da 
ima siva ekonomija poleg negativnih tudi vrsto pozitivnih učinkov: v času recesije nastopa kot 
socialni korektiv, ki je za marsikoga vir preživetja, sicer pa inkubator za podjetnike na 
začetku njihove kariere. »Močan razmah sive ekonomije je velik opozorilni znak, da država 
pretirava z davčnimi obremenitvami in administrativnimi bremeni, hkrati pa pomeni dodatno 
povpraševanje za storitve in blago iz legalnega gospodarstva, kar je še posebno pomembno v 
časih gospodarske krize«.  
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Pozitivne posledice sive ekonomije so: 
a) večja tržna fleksibilnost pomeni prednost subjektov, ki delujejo v sivi ekonomiji v večji 

tržni prilagodljivosti, tako glede zahtev in potreb kupcev kot tudi glede pogojev na trgu. 
Subjekti v sivi ekonomiji: 
− se izogibajo državni kontroli in administriranju cen, 
− ob odsotnosti sindikatov ni potrebno spoštovanje kolektivnih pogodb pri plačah, 
− visoka je fleksibilnost pri najemanju in odpuščanju delavcev, 
− pomembna je tudi odsotnost raznih predpisov in omejitev, ki sicer ovirajo hitrejše 

prilagajanje v uradnem gospodarstvu; 
b) stabilizacijski konjunkturni učinki izhajajo iz dejstva, da se obseg sive ekonomije 

poveča, ko je uradno gospodarstvo v recesiji in obratno. Tako deluje siva ekonomija 
stabilizacijsko na gospodarska nihanja. V času recesije je pomembna tudi funkcija sive 
ekonomije kot socialnega blažilca. Gospodinjstva se obračajo k sivi ekonomiji tako kot 
ponudniki delovne sile kot povpraševalci po dobrinah. Negativni učinki stabilizacijske 
politike so tako mnogo manj prisotni, kot bi bili v primeru odsotnosti sive ekonomije; 

c) izboljšanje stvarne preskrbe prebivalstva, saj zadovoljujejo povpraševanje na področjih, 
kjer formalni sektor zaostaja za rastjo povpraševanja ali pa zaradi deficitarnosti zvišuje 
cene dobrin. Tako delujejo neuradne dejavnosti kot dopolnilni, komplementarni vir 
preskrbe.  

 
Siva ekonomija je imela pomembno vlogo dopolnilnega vira preskrbe tudi v bivših 
socialističnih državah, kjer so kupci povpraševali po dobrinah sive ekonomije predvsem 
zaradi njihove boljše kvalitete ali preprosto zato, ker so bili to edini dosegljivi izdelki, kljub 
temu da je bila njihova cena višja. V razvitih tržnih gospodarstvih, kjer je povpraševanje 
običajno manjše kot potencialna ponudba, pa kupci povprašujejo po dobrinah sive ekonomije 
predvsem zaradi nižjih cen. Siva ekonomija tudi aktivira delovne in druge potenciale, ki bi 
sicer ostali neizrabljeni, in pokriva potrebe, ki bi sicer ostale nezadovoljene. V tem pogledu je 
komplementarna dejavnost  v odnosu do formalnih, registriranih dejavnosti. 
 
2.5 Izzivi preprečevanja in omejevanja sive ekonomije  
 
Po nekaterih priporočilih mora država upoštevati sivo ekonomijo v svoji ekonomski politiki 
vselej, kadar ta znaša 5 ali več % bruto družbenega proizvoda. 
 
Slovenija sivo ekonomijo skuša preprečevati tudi s posodobljenim Zakonom o preprečevanju 
dela in zaposlovanja na črno (v nadaljevanju ZPDZC-UPB1, Uradni list RS, št. 12/2007). 
Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
(ZPDZC) izvajajo inšpektorati in drugi organi v okviru pooblastil, določenih z ZPDZC in 
posebnimi zakoni. Globa za kršitelje Zakona o preprečevanju zaposlovanja na črno znaša od 
4.000 do 20.000 evrov, vendar se v praksi najpogosteje dogaja, da se denarne globe 
nadomestijo z ustnim opominom. Pojav sive ekonomije se smatra kot nezaželen in temu 
primerno je (zakonsko) preganjan, pri čemer sodelujejo razni organi, kot npr.: Ministrstvo za 
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notranje zadeve, Inšpektorat za delo, Tržni inšpektorat in drugi. Pomen odkrivanja dejanskega 
stanja se kaže pri iskanju (terjanju) davčnih prihodkov države in pri oblikovanju primernih 
prijemov politike zaposlovanja, socialne podpore, regionalnega razvoja in podjetništva.  
 
Repovž (2009) piše, da je potrebna uvedba sistematičnega nadzora nad delom in zaposlitvijo 
na črno in razviti ustrezne davčne instrumente, ki bodo spodbujali delodajalce, da bodo 
prijavljali zaposlene, inšpektorati pa morajo poostriti nadzor predvsem nad delom avtošol in 
zdravilcev. Na inšpektoratu za delo so v letu 2009 povečali nadzor nad delom in 
zaposlovanjem na črno, sicer pa v nasprotju s pričakovanji v času gospodarske krize opažajo 
upad števila kršiteljev. Delodajalci so namreč pri iskanju notranjih rezerv najprej odslovili 
tiste, ki so bili zaposleni na črno, študente, začasne delavce in zaposlene za določen čas, saj je 
postopek odpuščanja teh ljudi bistveno lažji kot pri odpuščanju redno zaposlenih.  
 
Država lahko torej uporablja kratkoročne in dolgoročne ukrepe, usmerjene k zmanjšanju sive 
ekonomije. Kratkoročni ukrepi običajno pomenijo povečanje kontrole in nadzora, vendar ti 
ukrepi običajno niso učinkoviti, ker večina ljudi zagovarja sivo ekonomijo v določenem 
obsegu in niso pripravljeni sodelovati pri zmanjševanju tega pojava. Učinkovitejši kratkoročni 
ukrepi so:  
− legalizacija določenih oblik dela na črno, 
− poenostavitev napovedi za odmero davkov (dohodnine), 
− uvajanje obdavčevanja po sistemu normiranih odhodkov. 
 
Problematika sive ekonomije se mora reševati dolgoročno tako, da se izboljša poslovno okolje 
(zniževanje birokratskih in administrativnih ovir, poročil, postopke registracije itd.) in hkrati 
izboljša administrativno in institucionalno okolje ter zagotovi preglednost delovanja pravil in 
regulacij, vzpostaviti je potrebno učinkovito sodelovanje civilne družbe in njen nadzor nad 
proračunskimi sredstvi oziroma delovanjem prej omenjenih dejavnosti ter znižati davčno 
breme. Politika zastraševanja tistih, ki delajo v sivi ekonomiji, ni nujno napačna, je pa 
vsekakor kratkovidna, saj se bodo tisti, ki ostanejo v sivi ekonomiji, »vedno bolj odmikali v 
ilegalo in krut ter dobro organiziran kriminal«. Bolj primerna politika je torej zvabiti tiste, ki 
so v sivi ekonomiji v uradno ekonomijo in jim zagotoviti prehodno obdobje oziroma 
amnestijo za njihove (pretekle) dejavnosti.  
 
Namen dolgoročnih ukrepov je predvsem v otežitvi pogojev za delovanje v sivi ekonomiji, in 
sicer z naslednjimi političnimi ukrepi (Ghai, 2006, str. 103): 
− izboljšanje regulative, da ni tako plenilska in zaviralna, 
− reforme civilnih storitev vključno s povišanjem plač in ustreznega financiranja 

zakonodajnih teles, 
− transparentnost in participacija javnosti v zakonodajnih procesih, 
− privatizacija bank in razvoj tržnih mehanizmov, 
− decentralizacija javne administracije in boljše upravljanje z javnimi financami, 
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− vladavina prava, še posebej zaščita lastninskih pravic, 
− nadaljnja liberalizacija in deregulacija trgov, 
− tesne proračunske in monetarne politike, ki zmanjšujejo stopnje inflacije, 
− plačilo v gotovini in ne blago za blago, 
− davčna reforma (osnovana na pravilni presoji, ali bo povečanje oz. zmanjšanje stopenj 

povečalo dobiček), 
− ostrejše in bolj strateško naravnane kazni za nezakonite aktivnosti. 
 
Sodobni davčni sistemi odmerjajo davke za večino davčnih prihodkov in socialne dajatve na 
osnovi osebnih dohodkov. S tem davki in dajatve veliko bolj obremenjujejo delovne 
intenzivne dejavnosti, ki imajo nizko produktivnost in uporabljajo preprosto tehnologijo in 
tako pripadajo segmentu, ki je posebej izpostavljen konkurenci s strani sive ekonomije. V tem 
oziru nekateri predlagajo uvedbo davkov na skupno prodajo. Geldens priporočajo ukinitve 
davkov na povprečne dohodke, izguba pa naj bi bila nadomeščena z obdavčenjem nekaterih 
neobnovljivih materialov in s povečanjem davka na dodano vrednost.Če povzamemo, lahko 
država do sive ekonomije vzpostavi eno izmed treh oblik pristopa: sive ekonomije ne 
preganja, lahko reagira represivno ali pa jo skuša zatreti že v kali, torej ravna preventivno. 
Represivni ukrepi so po navadi bolj kot ne administrativni ukrepi, ki ne dosegajo želenih 
rezultatov (znano je, da poostritev in povišanje kazni praviloma ne vpliva na zmanjšanje 
deliktov). Cilj nelegalnih aktivnosti je največkrat povečanje dohodka ali premoženja, torej je 
motiv teh aktivnosti ekonomski. Če uvedene sankcije nimajo podpore v splošni pravni zavesti 
občanov, pride do pretiranega odpora in ukrepi postanejo neučinkoviti. Preventivni ukrepi naj 
bi ožili prehod iz formalne v sivo ekonomijo. Pri tem mora biti poudarek na ekonomskih 
ukrepih, ki delujejo neposredno na vzroke za nastanek in razvoj sive ekonomije, ne pa na 
njene pojavne oblike oziroma simptome.  
 
Področja, na katera se skuša posegati s preventivnimi ukrepi, so: 
− davčna politika: znižanje davčnega bremena z določeno racionalizacijo davčne uprave, 

preoblikovanje davčnega sistema, večja povezava višine davkov s poslovnimi rezultati; 
− socialna politika: neposrednejši prenos dajatev na same prejemnike dohodkov, ki bodo 

tako prisiljeni v racionalno porabo, legalizacija nekaterih oblik sive ekonomije; 
− breme predpisov: zmanjšanje bremena predpisov s poenostavljanjem pogojev in dovoljenj 

za odpiranje legalnih obrtnih delavnic in podjetij; 
− industrijska politika: poudarek na selektivni industrijski politiki v korist obetavnih 

sektorjev s finančnimi in davčnimi spodbudami za raziskave in razvoj. 
 
2.5.1 Zakonodajne aktivnosti pri preprečevanju sive ekonomije 
 
V 80-tih in 90-tih letih  20. stoletja so bili sprejeti številni ukrepi in iniciative za odpravo, 
zmanjšanje in preprečevanje prikritega dela. Tudi danes na davčni upravi poskušajo sivo 
ekonomijo zajeziti s številnimi ukrepi. Trenutno je aktualen projekt »siva ekonomija 2009«, ki 
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želi zaščititi javni interes, saj zaradi sive ekonomijev državni proračun ne priteče toliko 
davkov, prispevkov in drugih dajatev, kot bi jih lahko priteklo. Tukaj gre tako za utajo DDV-
ja, kot za nepravilno zmanjševanje davčne osnove pri davku od dohodkov. Delo na črno se zdi 
v slovenski družbi družbeno povsem sprejemljivo, še posebej, če je to način preživetja in 
zagotavljanje nekega normalnega standarda, zelo pa obsojamo ekscesno 
bogatenje. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju MDDSZ) je v 
Sloveniji pristojno za področje preprečevanja dela in zaposlovanja na črno.  
 
ILO (2007, str. 9-10) izpostavlja, da kjer že obstaja urejena zakonodaja, ki pokriva to 
področje sive ekonomije, obstaja pomanjkanje sporazumov in uveljavitve znotraj neformalne 
ekonomije s pomočjo urejene delovne administracije in inšpekcije. Prav tako je znano dejstvo, 
da se siva ekonomija lažje uveljavlja znotraj marginalnih skupin (zaznamovani s spolom, 
etnično pripadnostjo, statusom migranta in drugi). Le tem je siva ekonomija pogosto edini vir 
preživetja. Ott (2004, str. 122) svetuje pospešitev procesa tranzicije oziroma prestrukturiranja 
in še posebej privatizacije. Davčna reforma namreč znižuje obseg sive ekonomije v državi. Ob 
tem poudarja, da je »bolj pomembno odstraniti vzroke kot pa kaznovati posledice«. V tem 
pogledu je to še eno navodilo, ki govori  proti (neposredni) politiki zastraševanja in 
kaznovanja. 
 
Čeprav je siva ekonomija zaradi nezakonitega značaja načelno obsojana, ker krši zakone, in 
čeprav nacionalne zakonodaje vsebujejo številne določbe, ki so posebej namenjene tej 
problematiki, so nekatere države ocenile, da je treba sprejeti splošne zakone, ki bi kaznovali 
in preprečevali tovrstne aktivnosti. Večina teh splošnih zakonov izključuje s svojega področja 
paralelne dejavnosti. Skoraj vsi predvidevajo širitev področja uporabe zakonodaje in uredbe o 
veljavi povišane kazni, tako za ilegalne delavce oziroma delavce na črno kot za tiste, ki tako 
delo opravljajo, ter okrepitev inšpekcijskih in kontrolnih služb. 
 
Izkušnje tujih držav pri preprečevanju sive ekonomije (predvsem pri preprečevanju dela na 
črno) kažejo, da ukrepi niso dali pričakovanih rezultatov. Vzrok so nepremišljeni ukrepi, ki so 
bili naravnani le na določene segmente sive ekonomije, ne pa na celoto. Ukrepi za 
izkoreninjenje sive ekonomije so neučinkoviti predvsem zaradi nenatančnost definicij in 
dejstva, da je zakonodaja pravi labirint pogosto neusklajenih predpisov, prav tako primanjkuje 
inšpektorjev, ki imajo tudi težave pri definiciji kršitev. Tudi sodne oblasti so pogosto 
pretirano blage in dajejo prenizke kazni, sem sodi tudi  prevelika toleranca oblasti, 
delodajalskih in delavskih organizacij ter splošno negativno javno mnenje do boja proti delu 
na črno. 
 
Novi dopolnjeni Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je prinesel nekaj 
sprememb  predvsem v zvezi z:  
− legalizacijo nekaterih dejavnosti, ki so bile pred tem obravnavane kot delo ali 

zaposlovanje na črno, ter  
− zaostritvijo nekaterih dejavnosti in sankcij pri odkritem delu ali zaposlovanju na črno. 
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Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur. l. RS, št. 12/2007-UPB1) je uzakonil 
kratkotrajno delo kot izjemo, ki se ne šteje kot delo ali zaposlovanje na črno, vendar pa ga je 
treba predhodno prijaviti in plačati prispevke. Namen te določbe je, da lahko zakonec, otroci 
in starši lastnika oziroma solastnika družbe, ustanovitelja zavoda oziroma samostojnega 
podjetnika z največ 10 zaposlenimi v primerih izredno povečanega obsega dela pri naštetih 
delodajalcih opravljajo kratkotrajno delo – neke vrste pomoč, za katero ne prejemajo plačila. 
Vendar pa je treba opravljanje kratkotrajnega dela pred začetkom dela prijaviti pri krajevno 
pristojni upravni enoti. Delodajalec je dolžan po zakonu o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju za osebo, ki bo opravljala kratkotrajno delo, plačati prispevek za 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Po zakonu se namreč smatra, da pri vsakem delu 
nastanejo dodatna tveganja nastanka poškodb ali poklicnih bolezni, zato mora biti podana 
posebna prijava in plačan prispevek. 
 
V letu 2007 je bila uveljavljena nova davčna zakonodaja, ki naj bi razbremenila gospodarstvo, 
vzpostavila konkurenčen, poenostavljen in pregleden sistem davkov ter administrativne 
poenostavitve. V tem okviru so se zmanjšali stroški dela preko znižanja dohodnine (znižanje 
obremenitev aktivnih dohodkov, preko povečanega neobdavčenega dela dohodkov in preko 
zmanjšanja progresivnosti obdavčitve aktivnih dohodkov) in davka na izplačane plače, 
ustvariti konkurenčno davčno okolje, povečanje pravne varnosti (preglednost predpisov) ter 
poenostavitev predpisov in postopkov. S tem je bil uveljavljen davčni sistem, ki prispeva tudi 
k večjemu zaposlovanju in zmanjševanju obsega dela in zaposlovanja na črno. K povečanemu 
obsegu prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti je prispevala tudi spremenjena 
zakonodaja na področju davčnega postopka, ki je uvedla institut samoprijave. 
 
V letu 2005 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gostinstvu, s katerim 
so v gostinstvu ukinjeni izobrazbeni pogoji za opravljanje dejavnosti. Ta sprememba je 
vplivala na zmanjševanje dela na črno tudi v letu 2007, saj je posameznikom, ki prej 
predpisanih pogojev za opravljanje dejavnosti niso izpolnjevali, omogočila prijavo in zakonito 
opravljanje dejavnosti. (Poročilo o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja 
na črno za leto 2007, 2008, str. 5-6). 
 
2.5.2 Omejevanje in zakonska regulativa v nekaterih evropskih državah 
 
Predvsem v Nemčiji in Franciji so uvedli novo, veliko bolj natančno in dorečeno zakonodajo. 
Učinki novih, popravljenih zakonodaj so zelo obetavni na področju omejevanja sive 
ekonomije. 
 
Številni ukrepi politike, ki jih je uvedla nemška vlada, je vplivala na obseg sive ekonomije v 
letih 2006 in 2007. Simulacija je dala naslednje rezultate (Schneider, 2007a, str. 20): 
− odprava subvencij za gradnjo zasebnih hiš, ki je začele veljati s 1. januarjem 2006 vodi k 

rasti sive ekonomije v letu 2006 z 0,2 -0,35 milijard evrov, ker so v nekaterih 
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gospodinjstvih poskušali nadomestiti državne subvencije z iskanjem drugih virov 
dohodka. Vendar, ker se ta določba uporablja samo za nove zahtevke in za že dodeljene 
subvencije, bo odprava subvencij za graditelje zasebnih hiš imela bolj izrazite učinke tudi 
v prihodnosti; 

− nov ukrep davčnih olajšav za vzdrževanje stavb in moderniziranje kot tudi za varstvo 
otrok in nego na domu so se stroški od 1. januarja 2006 intenzivno izkoristili in tako se je 
v 2006 (2007) zmanjšal obseg sive ekonomije za 0,75 milijarde -1,25 (2,50 - 3,80) 
milijard evrov pod enakimi pogoji; 

− 1. 7. 2006 se je povečala stopnja  socialnega zavarovanja (od 25 do 30 %) komercialnih 
mini služb, kar  bo privedlo do povečanja sive ekonomije. 

 
Na splošno so zgoraj navedeni ukrepi vodili k zmanjšanju obsega sive ekonomije za okoli 150 
do 250 milijonov evrov. 
 
V Franciji so 31. 12. 1991 sprejeli zakon, ki krepi boj proti delu na črno in boj proti 
organiziranemu prihodu in bivanju tujcev v Franciji. Ta zakon v precejšnji meri izboljšuje 
oziroma zaostruje predpise, ki zadevajo delo na črno, določa nekatere pojme, nove 
komplementarne kazni in dopolnjuje obveznosti delodajalcev, ki zaposlujejo delavce. Poleg 
tega uvaja novo preventivno določbo, ki izpostavlja obveznost pazljivosti in katere 
nespoštovanje lahko privede do denarne odgovornosti tistega, ki dela na črno, in tistega, ki 
uporablja storitve takšnega dela posredno ali neposredno. Za kršenje zakonskih določb o delu 
na črno so torej lahko kaznovane osebe, ki so krive opravljanja takšnega dela, kot tudi osebe, 
ki so uporabljale storitve teh oseb. V zakonu so opredeljene dejavnosti, ki so klasificirane kot 
le delno zakonite. Poleg kaznovalne odgovornosti je odjemalec skupaj z delavcem na črno 
solidarno vezan na plačilo davkov, taks in prispevkov, ki jih delavec na črno dolguje državni 
blagajni in organom socialnih zavarovanj, plačilo nadomestil in stroškov zaradi dela s prikrito 
plačo in, če to primer zahteva, tudi povračilo prejete javne pomoči. Kršitve zakonskih določb, 
povezane s prepovedmi dela na črno, se v Franciji strogo kaznujejo z denarno kaznijo ali celo 
z zaporom. 
 
V ZR Nemčiji je bil proti koncu leta 1981 sprejet nov zakon o boju proti delu na črno, 
predvsem zato, ker prejšnji zakoni niso dali želenih rezultatov. Ta zakon je bil nazadnje 
noveliran 26. 7.1994 ter kot tak velja še danes. Uraden naziv zakona je Zakon o 
premagovanju dela na črno. Po tem zakonu se za delo na črno šteje delo nekoga, ki izvaja dela 
ali storitve v znatnem obsegu, če: 
− ni pravočasno izpolnil obveznosti prijave pri ustreznih organih zveznega urada za delo, 

pri ustreznem nosilcu pokojninskega in invalidskega zavarovanja ali pri nosilcu socialne 
pomoči, kar je dolžan storiti po veljavni nemški zakonodaji, 

− ni pravočasno objavil začetka svojega delovanja ali mirujočega podjetja ali pa ni 
pravočasno dobil dovoljenja za opravljanje potujoče gospodarske dejavnosti,  

− samostojno opravlja obrtno dejavnost, ne da bi bil vpisan v obrtni register. 
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Z navedenim zakonom se sankcionira tudi dajanje naročil za opravljanje dela na črno. Tako 
ravna v nasprotju z zakonom oseba, ki dovoljuje opravljanje del ali storitev v znatnem 
obsegu, če pooblasti eno ali več oseb, ki izvajajo takšne storitve, ali če kot podjetnik pooblasti 
drugega podjetnika, za katerega ve ali domneva, da bo za izpolnitev naročila zaposlil nemške 
delojemalce, ki za to nimajo ustreznega delovnega dovoljenja, ali podizvajalsko podjetje, ki 
zaposluje delovno silo na črno. Prav tako je z zakonom sankcionirana nepoštena reklama v 
medijih. V sklop sankcij, ki doletijo kršilce predpisov o delu na črno je, v posameznih 
premerih in za določen čas, vključena tudi izključitev iz javnih razpisov. Enako se sankcionira 
tudi pravne ali fizične osebe, ki so zaposlovale delavce na črno. 
 
Zelo zanimiv način boja proti sivi ekonomiji so izbrali na Danskem. Danska je uvedla 
poseben sistem na področju storitev v gospodinjstvu. Ugotovili so, da večina dela na črno 
nastaja kot posledica nesposobnosti plačevanja storitev, obremenjenih s prispevki in davki s 
strani večine gospodinjstev. Zato so razvili poseben ukrep aktivne politike zaposlovanja, ki 
zagotavlja gospodinjstvom 50 % refundacijo vsakega računa za opravljeno storitev v 
gospodinjstvu v primeru, da je storitev izvedena preko legalne pravne ali fizične osebe. Obseg 
projekta iz leta v leto narašča in analize kažejo, da je že v tretjem letu poslovanja zagotovil od 
3000 do 4000 novih delovnih mest v okviru različnih organizacij, ki nudijo storitve 
gospodinjstvom. 
 
V svojem Proračunskem zakonu (Budget Law) iz leta 2007 je italijanska vlada določila vrsto 
ukrepov, s katerimi nasprotujejo neprijavljenim zaposlitvam v podjetjih. Cilj je bil  
spodbujanje podjetij, ki delujejo v industriji, kjer je višji odstotek oblik neprijavljenega dela, 
da bi začeli izpolnjevati obveznosti iz naslova socialnih prispevkov ter drugih povezanih 
obveznosti. Proračunski zakon je bil uveden kot instrument za kongruenco indeksov, ki so 
opredeljeni kot »razmerje med kakovostjo proizvedenega blaga in storitev in količino ur, 
potrebnih za njihovo proizvodnjo« (Baldassarini, 2007, str. 22). 
 
2.5.3 Delo in zaposlovanje na črno  
 
Delo na črno natančno opredeljuje 3. člen Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na 
črno (ZPDZC-UPB1, Uradni list RS, št. 12/2007), ki določa, da se za delo na črno šteje 
opravljanje dejavnosti oziroma dela v naslednjih primerih:  
− če pravna oseba opravlja dejavnost, ki je nima vpisane v sodni register, oziroma opravlja 

dejavnost, ki je nima določene v temeljnem aktu, ali če nima z zakonom predpisanih listin 
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane ali v temeljnem aktu določene 
dejavnosti;  

− če podjetnik opravlja dejavnost, katere nima vpisane v ustrezen register, ali če nima z 
zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane 
dejavnosti;  

− če pravna oseba ali podjetnik opravlja dejavnost kljub začasni prepovedi opravljanja 
dejavnosti;  
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− če tuje podjetje ne opravlja dejavnosti v Republiki Sloveniji prek podružnic ali opravlja 
dejavnost brez ustreznega dovoljenja;  

− če posameznik opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen kot to določa ta 
ali drugi zakoni.  

 
Pri opredeljevanju pojma dela na črno je treba opozoriti tudi na razlikovanje pomena izrazov 
delo na črno ter zaposlovanje na črno. Osnovna razlika je v tem, da gre pri delu na črno za 
neke vrste nedovoljeno opravljanje dejavnosti oziroma opravljanje dejavnosti ali dela v 
nasprotju z zakonom oziroma za neprijavljeno dejavnost ali delo, ki omogoča neprijavljen 
dohodek. O zaposlovanju na črno pa večinoma govorimo, ko le-to ni v skladu z veljavnimi 
delovno-pravnimi predpisi. 
 
»Kriza je čas, ko se poveča količina zaposlovanja na črno. Podjetja poskušajo prihraniti kjer 
koli je možno, kandidati pa so se zaradi krize pripravljeni zaposliti tudi na črno,« tako piše 
Ruter (2009), ter dodaja, da sta »tako delo kot tudi zaposlovanje na črno prepovedana«.  
 
»Siva ekonomija se lahko spremeni v ilegalno, črno ekonomijo, če se država loti preveč 
represivnih ukrepov. Popolna odprava te oblike dela ni izvedljiva, država naj se raje  
zavzame za zniževanje davkov in za na splošno bolj urejene ekonomske mehanizme«, tako 
Repovž (2009). Delo na črno lahko definiramo kot profesionalno aktivnost, edino ali 
sekundarno, ki se opravlja na robu ali zunaj zakonskih uredbenih ali pogodbenih obveznosti, s 
pridobitniškim namenom in ne občasno. Pri tem so Renooy et al. (2004, str. 48) mnenja, da je 
neprijavljeno delo bolj tipična za sektorje z višjim deležem ročnega dela in z nižjimi plačami, 
kjer sta konkurenčnost in dobiček močno odvisna od stroškov. Prav tako je zelo razširjeno v 
sektorjih in poklicih z uporabo nizko kvalificirane delovne sile, sezonskega ali priložnostnega 
dela v okolju, ki se ga ne more zlahka nadzorovati. Tipični sektorji z visoko stopnjo pojava 
neprijavljenega dela so gradbena industrija, kmetijstvo, hotelirstvo in restavracije, trgovine 
(tipične so ulične maloprodaje in tržnice) in druge storitve, tudi tekstilna industrija. 
 
Področje odkrivanja in preprečevanja zaposlovanja na črno ostaja pomemben segment dela v 
Inšpektoratu RS za delo. Inšpektorji za delo so v letu 2008 ugotovili 511 kršitev, ki se 
nanašajo na področje zaposlovanja na črno, kar je manj kot v preteklem letu. Inšpektorji za 
delo so ugotavljali kršitve zaposlovanja na črno v rednih inšpekcijskih pregledih, kontrolnih 
inšpekcijskih pregledih in izrednih inšpekcijskih pregledih, bodisi v okviru usmerjenih akcij 
ali na podlagi pobud prijaviteljev oziroma v skupnih aktivnostih odkrivanja in preprečevanja 
dela in zaposlovanja na črno. V letu 2008 je bil spremenjen tudi Kazenski zakonik, ki prinaša 
spremembo pri kaznivih dejanjih zoper delovno razmerje in socialno varnost, kamor po 
novem uvršča tudi zaposlovanje na črno. S spremembo Kazenskega zakonika RS (Uradni list 
RS, št. 55/2008,  v nadaljevanju KZ), so tako dopolnjena tudi kazniva dejanja zoper delovno 
razmerje in socialno varnost, med katera se od 1. 11. 2008 dalje uvršča tudi zaposlovanje na 
črno. 199. člen KZ določa, da se, kdor v nasprotju s predpisi zaposli dva ali več delavcev in 
jih ne prijavi za ustrezno zavarovanje ali zaposli več tujcev ali oseb brez državljanstva brez 
ustreznih dovoljenj za delo, kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. Če pa je to 
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dejanje storjeno z zaposlitvijo delavcev, ki niso usposobljeni za izvajanje del s posebnimi 
pooblastili ali s pravico poseganja v telesno ali duševno celovitost posameznika, pa se storilec 
kaznuje z zaporom do treh let. Največ vseh kršitev v zvezi z zaposlovanjem na črno je bilo v 
letu 2008 ugotovljenih v  dejavnosti gostinstva, in sicer 142 kršitev. Sledijo gradbeništvo s 
137 kršitvami, dejavnost trgovine s 55 kršitvami, dejavnost kopenskega prometa s 34 
kršitvami ter proizvodnja živil s 27 kršitvami (glej sliko 1). 
 

Slika 1: Število kršitev v zvezi z zaposlovanjem na črno v letu 2008 
 

 
 

Vir: Lasten , povzeto po Poročilu o delu inšpektorata RS za delo za leto 2008, str. 162 
 
V letu 2008 je bilo zaradi ugotovljenega  zaposlovanja na črno pravnim osebam, zasebnikom 
ali posameznikom izdanih 244 plačilnih nalogov in 354 odločb o prekršku, število izrečenih 
ukrepov se giblje v približno enakih okvirih kot preteklo leto. V letu 2008 so inšpektorji na 
področju delovnih razmerij opravili 9.355 inšpekcijskih pregledov. Ugotavljanje zaposlovanja 
na črno je problem v dejavnosti gradbeništva na večjih gradbiščih, velikih proizvodnih halah 
ter pri delodajalcih, kjer inšpektor ne more vstopiti, ne da mu delodajalec ali njegov zaposleni 
fizično ne omogoči dostopa. Inšpektorji tudi navajajo, da se je marsikatera prijava2 izkazala 
za neresnično. Zaradi anonimnosti pa prijavitelja ni bilo mogoče sankcionirati. Prejete prijave 
se pretežno nanašajo na domnevno nezakonito opravljanje dejavnosti, kar sodi v pristojnost 
nadzora Tržnega inšpektorata RS, in na nezakonito zaposlovanje (Poročilo o delu inšpektorata 
RS za delo za leto 2008, str. 162-163). 
 
Leta 1997 je bil sprejet socialni sporazum, v katerem so socialni partnerji na zahtevo Obrtne 
zbornice Slovenije opozorili na delo na črno oziroma na sivo ekonomijo. Iniciativo je 
prevzela obrt, ki je bila s pretiranim obsegom dela na črno še posebej prizadeta. Represivni 
ukrepi proti delu na črno so bili vedno sprejeti v času ekonomske in socialne krize. Prav tako 
povečuje obseg dela na črno še čas tranzicij in lastninjenje gospodarskih subjektov.  
 

                                                 
2 Avtomatski odzivnik za prijavo dela in zaposlovanja na črno je nameščen v prostorih Inšpektorata RS za delo. 
Prijavitelji so lahko podali prijavo na telefonsko številko avtomatskega odzivnika (01 43 61 411). 



 25

Delo na črno pa  ima predvsem negativne posledice za gospodarstvo, ki so škodljivi predvsem 
za: 
− delodajalce: posledice pregona zadenejo tako delodajalce kot delojemalce, delodajalec pa 

v primeru slabo opravljenega dela (na črno) ne more uveljavljati garancijo ali pritožbo; 
− delavce: zaposleni, ki opravljajo ilegalno in neprijavljeno delo na črno, lahko izgubijo 

svojo osnovno, to je legalno zaposlitev. Poleg tega je njihovo zdravje bolj ogroženo kot 
zdravje delavcev, ki legalno opravljajo le eno zaposlitev. Negativne posledice so lahko 
veliko hujše, kadar je delo na črno edina aktivnost delavca, predvsem, kadar delavec nima 
nobene zakonske zaščite; 

− državo in socialne institucije: prikrito delo je zelo škodljivo za državo in socialne 
institucije. Npr. državni proračun in organi socialne zaščite izgubijo denar zaradi davčnih 
utaj in neplačevanja prispevkov za socialno varnost;  

− skupnost kot celoto: plačniki prispevkov so prisiljeni z višjimi direktnimi ali posrednimi 
davki kompenzirati izgubo sredstev, ki nastane zaradi neplačevanja socialnih dajatev in 
davčnih utaj; 

− premoženje in varnost ljudi –  pomisliti moramo predvsem na: 
− Koliko požarov je posledica nekvalitetnega dela na črno? 
− Koliko eksplozij plinske napeljave je posledica opravljenega dela na črno? 
− Koliko prometnih nesreč je posledica neustreznosti motornih vozil, katere so 

vzdrževali in servisirali na črno? 
− Kolikšni zneski zavarovalnin so bili izplačani za škode, ki so bile posledica 

neustreznega ilegalnega dela – dela na črno?; 
− okolje: delo na črno ima negativne posledice na okolje, saj se dejavnosti opravljajo v   

neurejenih prostorih, ki ne zadostujejo vsem normativon, odpadki pa so zaradi prikrivanja 
teh dejavnostti odlagajo na črno in s tem neposredno onesnažujejo oklje (npr. odpadki iz 
gradbeništva, prenavljanja, rušenja, odpadna olja ipd.); 

− potrošnika oz. uporabnika storitev takšnega dela: pomanjkanje strokovnega znanja 
povzroča, da je delo opravljeno nekvalificirano. Tveganje zaradi nestrokovnega dela nosi 
potrošnik, saj je izpostavljen nevarnostim za telo in življenje pri določenih obrtniških 
delih, lahko mu je povzročena materialna škoda, saj od delavca na črno ne more zahtevati 
odškodnine, ne more uveljavljati garancij ipd. 

 
15. člen ZPDZC (Ur. l. RS, št. 12/2007-UPB1) predpisuje globe v razponu, kar pomeni, da 
inšpektor v hitrem postopku izreče le najnižjo predpisano globo v višini 208, 65 EUR. Globa 
je relativno nizka in s samo izdajo odločbe o prepovedi opravljanja dejavnosti se ne doseže 
pozitivnega učinka v smislu znižanja dela na črno. Kljub višjim globam, ki jih je uvedla 
novela ZPDZC so najnižje predpisane globe za opravljanje dela na črno še vedno prenizko 
opredeljene. 
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2.5.4 Utaja davkov 
 
Delo na črno oz. siva ekonomija je primer utaje davkov. Med pogoje za obstoj in razvoj dela 
na črno lahko prištejemo predvsem veliko število nezaposlenih, zmanjšanje števila zaposlenih 
v gospodarstvu, visoki stroški dela, neprilagojena delovna zakonodaja, nizke plače in 
nezanesljiva izplačila plač v mnogih dejavnostih, davčna politika, ki ne spodbuja 
zaposlovanja in vlaganj v zasebne dobrine, nizek standard precejšnjega dela državljanov, ki 
iščejo cenejše storitve in proizvode ali se sami ukvarjajo z delom na črno, da bi si zagotovili 
denar za preživetje. 
 
Žibert (2006, str. 1-2) utajo davkov poimenuje tudi davčni umik, ki pomeni, da  se subjekt 
izogne izpolnitvi davčne obveznosti. Posledica tega pojava je zmanjšanje predvidenih javnih 
prihodkov. Pri tem dejanju niso neposredno oškodovane tretje osebe. V tem se davčni umik 
loči od davčne prevalitve. Če je davčno izmikanje množičen pojav, ima vendarle posreden 
vpliv na davčno breme poštenih davčnih zavezancev. Kadar govorimo o davčnem izmikanju, 
mislimo predvsem na nezakonit davčni umik ali davčno zatajitev. Davčna zatajitev nastopa 
bodisi v obliki davčne utaje, bodisi v obliki davčnega tihotapstva. Oba primera sta protipravna 
in kazniva. Glede na stopnjo družbene nevarnosti dejanja sta oba pravno kvalificirana kot 
finančni prekršek ali pa kaznivo dejanje. 
 
Žibert (2006, str. 8-9) tako nadaljuje, da za delodajalce v Sloveniji ni spodbudno, da neto 
plača že v višini 3.000 evrov podjetnike stane 10.000 evrov. Uvedbo novih davkov ni 
priporočljiva z vidika povečanja konkurenčne sposobnosti gospodarstva, saj se večina davkov prej 
ali slej prenese med produkcijske stroške. Naslednja slabost slovenskega davčnega sistema je 
pobiranje davščin. Obračun in pobiranje davščin temelji predvsem na analitični metodi in metodi 
davčne napovedi. Na tak način se pobirajo socialni prispevki, dohodnina posameznikov, 
dohodnina podjetij in davek na dodano vrednost. 
 
Perić (2002, str.45) opisuje pojavne oblike konflikta med državo – davčnim organom in 
davčnim zavezancem – davkoplačevalcem, ki se lahko kaže po različnih vrstah dejanj: 
− izogibanje plačevanju davkov (namerno, vendar na zakonit način), 
− izmikanje plačevanju davkov (direktno ali posredno pride do zmanjšanja davčne osnove in 

s tem manj plačanega davka), 
− davčna zatajitev (nezakonite nepravilnosti, ki predstavljajo davčno utajo).  
 
V Poslovni strategiji za obdobje 2009 do 2013 je DURS izpostavila cilj krepiti kulturo, 
znotraj katere je izpolnjevanje davčnih obveznosti samoumevno. Aktivnosti nadzora, kontrole 
in preiskav bo osredotočila predvsem na tiste zavezance, ki se izogibajo plačevanju zakonskih 
obveznosti.  
 
V načrtu dela za leto 2009 DURS daje poudarek sistematičnemu nadzoru sive ekonomije, 
zaposlovanju na črno in delu na črno. Za usmerjen, sistematičen in uspešen boj proti sivi 
ekonomiji je uvedla projektni nadzor (v nadaljevanju Projekt siva ekonomija). Aktivnosti 
nadzora sive ekonomije so vodene s strani Generalnega davčnega urada, Preiskovalno 
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analitskega oddelka. Predstojnik projekta je generalna direktorica DURS. V okviru Projekta 
siva ekonomija bo DURS izvajala (Rehberger Ujčič, 2009, str. 1):   
a) nadzor nad registriranimi podjetji in samostojnimi podjetniki, ki opravljajo rizične 

dejavnosti in so za opravljanje le teh tudi registrirani, ne evidentirajo pa prometa in 
zaposlujejo na črno, z namenom izogibanja plačevanja dajatev (pojav – siva ekonomija, 
zaposlovanje na črno) in 

b) nadzor nad  pravnimi osebami,  podjetniki in posamezniki, ki opravljajo  dejavnost, pa te 
dejavnosti nimajo vpisane v register oziroma opravljajo  dejavnost, ki je nimajo določene 
v temeljnem aktu, ali opravljajo dejavnost, ki ne ustreza  izpolnjevanju pogojev za 
opravljanje registrirane, ali za opravljanje dejavnosti sploh niso registrirani (pojav  –  delo 
na črno). 

 
DURS za zajezitev obsega sive ekonomije razmišlja o več ukrepih, med drugim tudi o tako 
imenovanem irskem modelu, ko je davčna uprava vsem kršiteljem dala prehodni rok za 
registracijo dejavnosti in ureditev dokumentov, nato pa uvedla drastične kazni. Pri kršiteljih 
gre predvsem za samostojne podjetnike ali manjša podjetja. 
 
Generalni davčni urad RS, Sektor za davčni nadzor, Oddelek za inšpekcijo, je predstavil 
projekt DURS-a Siva ekonomija. Gre za projekt v letu 2009, ki daje poudarek sistematičnemu 
nadzoru sive ekonomije. Cilj je zavarovati javni interes s preprečevanjem dela in zaposlitve 
na črno, preprečevati davčne utaje na področju DDV in z zniževanjem davčnih osnov. Z 
nadzorom in medijskimi objavami želijo davčne zavezance spodbuditi k uporabi instituta 
samoprijave3, k registraciji in legalizaciji opravljanja dejavnosti ter k dvigu davčne morale in 
ozaveščenosti. Nadzor vršijo tudi nad podjetji, ki imajo registrirano dejavnost, vendar se 
izogibajo plačevanju dajatev. Največ kršitev zaznavajo v gradbeništvu, gostinstvu in turizmu. 
Reševanje tega problema otežuje premajhno število inšpektorjev in preblage kazni za 
kršitelje. Potreben je torej sistematičen nadzor nad delom in zaposlitvijo na črno s strani 
inšpekcij, predvsem pa je največji problem v družbenem sprejetju dela na črno. Povečati je 
treba število inšpektorjev ter izvesti nujne spremembe davčne zakonodaje, ki ne bo spodbujala 
dela na črno (Rehberger Ujčič, 2009, str. 2-3). 
 
2.5.5 Korupcija in siva ekonomija: substituta ali komplementa? 
 
V tem podpoglavju raziskujem odnos med sivo ekonomijo in korupcijo. Tako sta združena 
dva vidika literature. Prva obravnava vpliv korupcije  na sivo ekonomijo, drugi pa je vpliv 
sive ekonomije na korupcijo. V obeh sklopih obstajajo pomembne vrzeli. Pogosto vidimo sivo 
ekonomijo in korupcijo kot »dvojčici«, ki rabita ena drugo ali pa se borita ena proti drugi. To 
za družbene znanstvenike pomeni, da sta lahko siva ekonomija in korupcija ali substituta ali 
komplementa. Podjetniki sive ekonomije so odvisni od koruptivnosti uradnikov. Korupcija in 
siva ekonomija sta substituta v tem smislu, da siva ekonomija zmanjšuje nagnjenje uradnikov 
k zahtevanju podkupnin.  
                                                 
3 Anonimni telefon je: 080 30 60. 
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Thum (2005,  str. 2-3) opredeli korupcijo –  po priljubljeni definiciji Svetovne banke (1997) – 
š kot zlorabo javnega urada za zasebno korist. Merjenje korupcije poteka  zadnjih 10 let s 
pomočjo Indeksa zaznavanja korupcije oz. v angl.: »Corruption Perception Index« s strani 
antikorupcijske organizacije »Transparency International«.. 
 
Modela korupcije in sive ekonomije sta lahko komplementarna. V polno zaposlitvenem 
modelu, je lahko delavec zaposlen ali v uradnem gospodarstvu ali v sivi ekonomiji. Zato 
povečanje sive ekonomije vedno zmanjša velikost uradnega trga. V tem modelu korupcija 
povečuje sivo ekonomijo, saj korupcijo vidimo kot obliko obdavčenja in reguliranja 
neuradnih podjetij. Siva ekonomija in korupcija sta komplementa v primeru, da se  
davkoplačevalec dogovori z inšpektorjem za znižanje plačila davkov v zameno za 
podkupnino. 
 
Teoretično je razmerje med korupcijo in sivo ekonomijo nedorečeno. Obstajajo razlogi, ki 
pravijo, da se lahko to razmerje razlikuje med državami z visokimi in nizkimi prihodki. V 
državah z visokimi prihodki uradni sektor preskrbi javnost z zakonodajo, redom in 
pravičnostjo. Navadno imajo le obrtniki ali mali podjetniki možnost delati podtalno. V tem 
primeru je siva ekonomija skrita davčnim inšpekcijam in drugim uradnikom. Z drugimi 
besedami: ni potrebe po podkupninah. Tako se v državah z visokimi prihodki kaže tudi 
majhna stopnja korupcije, kjer imajo posamezniki možnost pravično soditi skorumpiranim 
uradnikom. Dogajajo pa se primeri korupcije, ko podjetja iz javnega sektorja podkupijo 
upravnike za izvedbo javnih poslov (gradbeni sektor). Ta pogodba pa se ne obravnava kot 
siva ekonomija. Zato korupcija v državah z visokimi prihodki lahko pomeni samo doseganje 
nekih ugodnosti, ki olajšujejo delo v narodnem gospodarstvu. Prihodki, zasluženi s sivo 
ekonomijo, se v večji meri potrošijo v javnem sektorju. 
 
Tako sta lahko siva ekonomija in javni sektor komplementarna. Kot nakazujeta Schneider and 
Enste (2000) v (Dreher in Schneider, 2006, str. 5) se najmanj dve tretjini prihodka, ki je 
zaslužen v sivi ekonomiji, takoj potroši v uradnem sektorju. Ustrezno povečanje državnih 
prihodkov in okrepljena institucionalna kakovost pa pomeni verjetno zmanjšanje korupcije. 
Dreher in Schneider (2006, str. 2) tudi poudarjata, da so podkupnine vladnih uradnikov v 
državah z visokim dohodkom, potem, ko inšpekcija odkrije delovanje v senci, le redko 
možnost. Seveda v tem pogledu podjetniki koruptivnih uradnikov ne potrebujejo podkupovati, 
saj jih lahko kazensko ovadijo, sodišča pa so bolj ali manj učinkovita. 
 
Predikcija negativne (nadomestne – substitutivne) povezave med korupcijo in sivo ekonomijo 
je v skladu z modeli Choi in Thum (2004), Dreher, Kotsogiannis in  McCorriston (2005a) v 
(Dreher in Schneider, 2006, str. 5). V državah z nizkimi prihodki se pričakuje prevlada drugih 
mehanizmov. Namesto korektnega dela v uradnem sektorju in ponujanju dodatnih storitev 
javnosti se podjetja popolnoma spustijo v nelegalne aktivnosti. Tako restavracije, bari kot tudi 
velika podjetja delujejo v podzemlju. Eden izmed razlogov za to je slabše stanje blaginje kot v 
državah z visokimi prihodki. Zato, da bi se izognili obdavčitvam in kaznim, podkupljajo 
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uradnike in s tem povečujejo korupcijo. Korupcija nastopa zaradi plačevanja dolgov in 
obveznosti iz sive ekonomije. Tako imata v teh državah korupcija in siva ekonomija pozitivno 
oz. komplementarno vlogo. Tako lahko povzamemo sledeče trditve: 1.) v državah z nizkimi 
prihodki sta siva ekonomija in korupcija komplementarja in 2.) v državah z visokimi prihodki 
sta siva ekonomija in korupcija substituta. Bolj intenzivno kot je urejeno uradno 
gospodarstvo, večji je obseg sive ekonomije. Velike davčne obremenitve povečujejo velikost 
gospodarstva v senci. Višje davčne obremenitve pomenijo večjo korupcijo (Dreher in 
Schneider, 2006, str. 5-6). Delovanje sive ekonomije je torej alternativa korupciji v državah z 
visokim dohodkom (to  pomeni nadomestno razmerje-substitut), medtem ko se korupcija in 
siva ekonomija dopolnjujeta v državah z nizkimi in srednjimi dohodki. Prav tako strožja 
ureditev vodi do korupcije, medtem ko boljše delovanje prava in krepitev demokracije 
pomenijo manj korupcije (Dreher in Schneider, 2006, str. 15). Schneider (2008, str. 10) 
navaja, da korupcija vodi v: 
− manjše naložbe, s posledicami nižje rasti BDP-ja, 
− nealokacijo virov, zlasti izobraženi ljudje, spet nižja rast BDP-ja, 
− zmanjšanje (tujih) tokov pomoči, spet nižjo rast BDP-ja, 
− izgubo davčnih prihodkov, upad javne infrastrukture,  nižjo rast BDP-ja, in 
− nižjo kakovost državnih institucij in manj učinkovit sodni in policijski sistem. 
 
V povzetku so empirični dokazi, da je podzemna dejavnost alternativa predhodni korupciji v 
državah z visokimi prihodki (nadomestno razmerje), medtem ko se korupcija in siva 
ekonomija v državah z nizkimi in srednjimi dohodki dopolnjujeta. Vendar pa so rezultati do 
neke mere odvisni od tega, kako je določena regresija s korupcijo in kako se izmeri. Le v 
primeru, če je dovolj privlačno, da se dodatno sodeluje pri uradnem gospodarstvu in/ali, če je 
korupcija strogo preganjana, se bodo dejavnosti sive ekonomije dejavnosti prenesle v uradno 
gospodarstvo. Na drugi strani mora biti siva ekonomija preveč tvegana, da se kršitelj lahko 
kaznuje, potem dejavnosti sive ekonomije izgubijo smisel (Schneider, 2008, str. 14). 
Transparency International (v nadaljevanju TI) je organizacije civilne družbe, ki vodi svetovni 
boj proti korupciji. Po oceni civilne javnosti se koruptivne storitve in institucije lahko 
razvrstijo v tri kategorije (Global Corruption Report 2008, 2009, str. 305-306): 
− zelo koruptivni (za kuruptivne jih šteje več kot polovica vprašanih), vključujejo politične 

stranke, parlament/zakonodajalce in policijo; 
− skorumpirani (med skorumpirane jih šteje več kot tretjina vprašanih), vključujejo zasebni 

sektor, medije, sodstvo in zakonodajni sistem, zdravstvene storitve in davčni organi in 
− manj koruptivni (h kuruptivnim jih šteje manj kot tretjina vprašanih), vključujejo 

nevladne organizacije in verske organizacije. 
 
Glede na rezultate iz leta 2007 je kar 54 % vseh intervjuvanih gospodinjstev pričakovalo, da 
se bo raven korupcije v njihovi državi  povečala v naslednjih treh letih. 
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3 OBSEG SIVE EKONOMIJE V SVETU   
 
S problemom spremljanja in ocene obsega neprijavljenega dela se soočajo praktično vse 
države sveta, tako tudi EU vključno s Slovenijo. Problem predstavlja predvsem opredelitev 
ustrezne metodologije za merjenje sive ekonomije. Na ravni EU pa pridobivanje zanesljivih 
primerljivih podatkov o obsegu neprijavljenega dela otežuje tudi dejstvo, da je le-to v 
nacionalnih zakonodajah različno opredeljeno.  
 
Za pravilno razumevanje in ocenjevanje sive ekonomije je pomembno razlikovati tudi med 
registriranim in neregistriranim dohodkom, ki odraža registrirano ali neregistrirano dejavnost. 
Osnovni namen registriranja dohodkov je namreč statistično spremljanje dejavnosti. S 
pomočjo prijavljenega in neprijavljenega dohodka, se lahko spremlja in zagotavlja priliv 
davkov in prispevkov za proračun in drugo javno porabo (npr. zdravstveno, pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje) ter ugotavlja finančne posledice sive ekonomije na višino proračunov 
in javno porabo.  
 
3.1 Izzivi ocenjevanja obsega sive ekonomije  
 
Glede na definicijo nezaznavne (spregledane oz. skrite) produkcije predstavlja siva ekonomija 
metodološki izziv, kako izmeriti njen obseg in določiti njene značilnosti, pa tudi za 
oblikovanje politike, glede na to, da ima različne posledice (Nastav in Bojnec, 2007, str. 194). 
 
Dva izmed izzivov merjenja obsega sta po La Porta in Schleifer (2008, str. 4) tudi ta, da 
neformalna ekonomija obsega različne pojave. Eden izmed njih so skrita podjetja, ki skrivajo 
svoje proizvode pred policijo, davčno avtoriteto in drugimi regulatorji. Drugi pojav je skriti 
prihodek. Prihodek  se lahko prikriva tudi s strani uradno registriranih podjetij, ki na račun 
tega znižujejo svoje davčne obveznosti. Poleg teh konceptualnih izhodišč, je še cela vrsta 
drugih praktičnih problemov pri merjenju obsega skritih podjetij in outputa. Kakorkoli že, 
obstaja več različnih metod, ki so na razpolago za merjene obsega neformalne ekonomije.  
 
Metode merjenja obsega sive ekonomije (Nastav in Bojnec, 2007, str. 195) so tri: 
a) direktna metoda, ki obsega ankete gospodinjstev in podjetij glede njihovega obnašanja do 

sive ekonomije; 
b) indirektne metode ovrednotijo sivo ekonomijo z znaki, ki jih pusti na (uradni) ekonomiji. 

Direktna metoda se lahko razdeli na še več metod, npr. monetarna metoda (povpraševanje 
po valuti in odnos), metoda odmika (odmik med porabo in potrošnjo, odmik pri 
dobavi/povpraševanju po delovni sili) ter metode fizičnega outputa (metoda potrošnje 
električne energije); 

c) modeliranje je raziskovalni pristop do raziskovanja odnosa vzrokov (determinant) in 
indikatorjev latentne sive ekonomije, ki se potem ocenijo.   
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Merjenje in odkrivanje nečesa, ki ne samo, da je po definiciji prikrito, ampak tudi samo po 
sebi (namerno) ostaja prikrito, je vsekakor zelo zahtevna, včasih celo nemogoča naloga. Kot 
posledica te nejasnosti predstavlja merjenje pojava sive ekonomije velik izziv. Oblikovane in 
predstavljene so bile razne metode merjenja oziroma ocenjevanja obsega sive ekonomije v 
gospodarstvih, rezultati pa se medsebojno precej razlikujejo, kar seveda predstavlja dodatno 
težavo. Zato se porajajo vprašanja, kot je na primer, katera ocena (metoda) je pravilna. Študije 
so pokazale, da čeprav dajejo metode različne ocene obsega sive ekonomije, vse nekako 
nakazujejo enako ali podobno dinamiko pojava sive ekonomije v času. Za posamezne od 
metod lahko pričakujemo, da predstavljajo bodisi zgornjo bodisi spodnjo mejo ocene obsega 
sive ekonomije. 
 
3.1.1 Neposredne metode ocenjevanja  
 
Renooy et al. (2004, str. 24) navajajo, da metode merjenja sive ekonomije delimo tudi na 
direktne in indirektne. Med direktne metode prištevamo ankete, vendar je ta oblika merjenja 
sive ekonomije zelo redka. Razlog za to je strah pred pridobivanjem napačnih oz. neiskrenih 
odgovorov, so razmeroma drage in zavzamejo veliko časa. To je tudi eden izmed razlogov, da 
se ta metoda pogosto uporablja za proučevanje samo enega sektorja ali panoge. 
 
Neposredne metode obsegajo ocenjevanje s pomočjo (podrobnih) vprašalnikov gospodinjstev 
in podjetij o njihovih aktivnostih v sklopu sive ekonomije. Za te metode se verjame, da 
predstavljajo spodnjo mejo ocene obsega sive ekonomije, saj se predvideva, da anketiranci del 
svojih aktivnosti prikrijejo, npr. zaradi strahu pred pregonom ali kaznovanjem. Tako lahko za 
eno od direktnih metod ocenjevanja omenim evropsko raziskavo Evrobarometer, ki je bila 
izvedena leta 2007. Absolutno število izvedenih anket za to raziskavo je bilo med 500 in 1500 
anketiranci v vsaki od evropskih držav, kar je dokaj majhna populacija glede na občutljivost 
tematike. To je tudi omejilo možnosti za podrobno analizo sive ekonomije v vsaki državi. 
 
3.1.2 Posredne metode ocenjevanja 
 
Pri merjenju sive ekonomije je možno le posredno ocenjevanje, saj je prikrita. Metode 
merjenja lahko sicer razvrstimo v dve skupini: 
a) po prvih metodah ocenimo obseg vsake od aktivnosti, ki jih uvrščamo v sivo ekonomijo, 

ter ocene seštejemo, 
b) ocenimo zgolj agregatni (skupni) obseg sive ekonomije. 
 
Indirektne metode pa se med drugimi delijo na (Georgiou, 2007, str. 23): 
a) metodo razlik  
 Predpostavka te metode je, da naj bi bil dohodkovni del BDP-ja enak potrošnemu delu. 
Vsaka razlika med tema dvema vrednostima, še posebej, če je dohodkovni del večji kot 
potrošni, kaže na obstoj sive ekonomije. Druga zelo pogosto uporabljena metoda je metoda, ki 
primerja ugotovitve na strani ponudbe delovne sile z rezultati raziskave na strani 
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povpraševanja po delovni sili. Ko obseg dela glede na ponudbo delovne sile preseže obseg 
dela, ki je merjen v podjetjih, lahko govorimo o obstoju sive ekonomije (Renooy et al., 2004, 
str. 26). 
b) metodo porabe elektrike 
 Predpostavka te metode je, da realni BDP raste po enaki stopnji kot poraba elektrike. Razliko 
med rastjo BDP in rastjo porabe elektrike se pripiše sivi ekonomiji. Poglavitna pomanjkljivost 
te metode je, da na primer storitveni sektor, ki je del sive ekonomije, za opravljanje svoje 
dejavnosti ne potrebuje elektrike ali pa uporablja druge vire energije, kot sta bencin, nafta. 
Poleg tega ta metoda ne upošteva sprememb v učinkovitosti izrabe virov energije (Schneider, 
2005, str. 38). 
c) monetarno metodo ali metodo povpraševanja po denarju 
 Predpostavka te metode je, da se večina neformalnih transakcij odvija v gotovini. Ko siva 
ekonomija raste, se to odrazi v povečanju uporabe bankovcev. Pomanjkljivost te metode je, da 
vse neformalne transakcije vendarle niso plačane v gotovini. Na primer na Nizozemskem je le 
44 % neformalnih transakcij v gotovini, v Veliki Britaniji pa 45 % (Renooy et al., 2004, str. 
29). 
d) MIMIC model (Multiple Indicators and Multiple Causes) 
 Metoda temelji na ideji, da je siva ekonomija neopazovana spremenljivka. Po eni strani nanjo 
vplivajo določeni vzroki, po drugi strani pa sama vpliva na druge spremenljivke, ki so v 
modelu opazovane kot indikatorji za obstoj sive ekonomije. Najbolj pogosto uporabljeni 
vzroki so davčno breme, stopnja brezposelnosti, stopnja gospodarskega razvoja, indikator pa 
je gospodarska rast (Georgiou, 2007, str. 31). 
 
Najboljše so metode odstopanja, ki temeljijo na primerjavah podatkov, npr. med anketami o 
delovni sili in poslovno statistiko, kakor tudi monetarne metode. Zadnje so postale znane v 
Evropi zaradi dela profesorja Friedrich Schneiderja, ki je predstavil stopnje neprijavljenega 
dela za veliko različnih držav, izračune pa je naredil s pomočjo analize denarnega toka v vsaki 
posamezni državi (Evrobarometer, 2007, str. 6). 
 
Posredne metode torej ocenjujejo obseg sive ekonomije preko sledov, ki jih le-ta pušča v 
gospodarstvu. Tako se te metode naprej delijo na več podskupin: denarne metode vključujejo 
proučevanje denarnih agregatov, večinoma gotovine v obtoku, saj temeljijo primarno na 
predpostavki, da se večina sive ekonomije odvija (plačuje) v gotovini. Tu najdemo tri denarne 
metode: povpraševanje po gotovini, transakcijsko metodo in razmerje gotovina/depoziti. 
Naslednja skupina obsega metode razhajanja med dohodkom in izdatki (iz podatkov iz 
nacionalnih računov). Sem spadajo metode, ki proučujejo razhajanja med ponudbo dela, ki se 
jih razbere iz podatkov ankete o delovni sili, ki bolj realno odraža dejansko stanje (ponudbe) 
na trgu dela in povpraševanjem, ki je »zapisana« v podatkih podjetij in količini dela, ki jo 
prijavijo podjetja. Poznamo še metodo fizičnega proizvoda, ki primerja gibanje dveh količin, 
in sicer na eni strani dejansko potrošnjo električne energije in vrednost BDP, saj predpostavka 
te metode pravi, da dinamika teh dveh količin sovpada. Tako se razhajanje lahko interpretira 
kot prikrito delovanje. Posredne metode lahko odražajo bodisi spodnjo bodisi zgornjo mejo 



 33

(npr. denarne metode, ker se ne odvija vsa siva ekonomija samo v gotovini). Podobno je tudi 
pri metodi potrošnje električne energije potrebno upoštevati spremembe v energetski 
učinkovitosti in intenzivnosti proučevanega gospodarstva, tako da je lahko ocena po tej 
metodi precenjena. 
 
3.1.3 Metode (ekonomskega) modeliranja 
 
Metode (ekonomskega) modeliranja uporabljajo pristop, ki povezuje dve vrsti spremenljivk: 
na eni strani so spremenljivke, ki se jih smatra kot vzrok za pojav sive ekonomije (npr. 
stopnja brezposelnosti, stopnja davkov) in te spremenljivke so obravnavane kot determinante 
ali kot pojasnjevalne spremenljivke. Na drugi strani se srečamo s t.i. indikatorji, ki so neke 
vrste posledice delovanja v sivi ekonomiji,  npr. stopnja vključenosti v (uradno) delovno silo, 
podobno pa se siva ekonomija odraža tudi v količini BDP. Pristop modeliranja sive ekonomije 
tako obravnava sivo ekonomijo kot prikrito (latentno) spremenljivko. 
 
Tako La Porta in Schleifer (2008, str. 6) pišeta, da je temu pristopu sledil Schneider (2007), ki 
je ocenjeval indikatorje multiplih učinkov oz. MIMIC model. Indikatorske spremenljivke 
vključujejo 18-64 stopnjo delovne participacije, letno rast BDP-a in spremembo v lokalni 
valuti na glavo prebivalstva. Vzročni variabli sta razmerje na davek/BDP, indeks ekonomske 
svobode in stopnja brezposelnosti ter BDP/prebivalca. To merjenje neformalne ekonomije je 
dobro, če je dober model, ki ga podpira. V nadaljevanju tega magistrskega dela je 
predstavljena korelacija med obsegom neformalne ekonomije in spremenljivkami kot so 
davčne stopnje. To merjenje neformalnega sektorja je dostopno za 145 držav, ki ga je izvajal 
Schneider (2007). 
 
3.2 Ocena obsega sive ekonomije v izbranih državah sveta 
 
Schneider in Klinglmair (2004, str. 4) navajata, da čeprav je siva ekonomija oz. delo na črno 
dejstvo vsake družbe po svetu, jo večina družb skuša nadzirati z različnimi ukrepi, kot so npr. 
kazni, pregon, gospodarska rast ali izobraževanje. Zbiranje statistike glede tega, kdo je 
vključen v nelegalne aktivnosti, pogostost, s katero se te aktivnosti dogajajo in njihov obseg, 
je poglavitno za sprejem učinkovitih odločitev glede alokacije državnih virov na tem 
področju. Na žalost pa je pridobivanje tovrstnih informacij na trgu dela in blaga zelo težko 
delo, saj so vsi vpleteni v te aktivnosti zelo zainteresirani, da se jih ne odkrije.  
 
Stopnje sive ekonomije za 145 držav za 1999/2000, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 in 
2004/2005 je izračunal Schneider (2007). Ko prikazujemo stopnjo sive ekonomije v razponu 
teh časovnih obdobij za 145 držav, ki so si zelo različne po stopnji razvoja in lokacijsko, se 
moramo zavedati, da nam dajo take primerjave le grobo sliko razvrstitve velikosti sive 
ekonomije v teh državah.  
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Za raziskavo determinant obsega neuradne ekonomije je potrebno opredeliti determinante v tri 
širše kategorije (La Porta in Schleifer, 2008, str. 7): strošek spremembe v formalno 
ekonomijo, strošek, da ostaneš uradna ekonomija in koristi od uradne ekonomije.  
 
Rezultati sive ekonomije za države v razvoju (v nadaljevanju DVR) so razdeljeni po 
kontinentih v Afriko, Azijo, Centralno Ameriko in Južno Ameriko in so prikazane v tabelah 1  
do 4. Rezultati za 37 afriških držav so prikazani v tabeli 1. Če najprej vzamemo razvoj sive 
ekonomije v teh 37 državah v obdobju 1999-2000, vidimo, da se je stopnja sive ekonomije v 
teh državah povečala. V povprečju je bila stopnja sive ekonomije 41,3 % BDP, v obdobju 
2002-2003 pa se je povečala na 43,2 %. To je povprečno za 1,9 odstotne točke skozi štiri leta. 
Če pogledamo rezultate 2002-2003, vidimo, da imajo Zimbabve, Tanzanija in Nigerija (s 
63,2, 60,2 in 59,4 %), daleč največ sive ekonomije, država v sredini je Mozambik z 42,4 %. 
Južna Afrika pa ima najmanj sive ekonomije, z 29,5 %, kateri sledijo Lesoto s 33,3 %  in 
Namibija s 33,4 %. 
 
Velikost sive ekonomije v Afriki (in drugih državah v razvoju) so le do neke mere stvar 
davčnih bremen, saj je lokalna ekonomija tako omejena, da si prebivalci pogosto ne morejo 
prislužiti sredstev za preživetje na zakonit način. Delo v sivi ekonomiji je pogosto edini način 
doseganja minimalnih standardov za življenje. 
 
V tabeli 5 je prikazan rezultat za 28 azijskih držav. Težko je ravnati z vsemi azijskimi 
državami enako, saj so nekatere, kot so Izrael, Singapur ali Hong Kong, visoko razvite, 
medtem ko se Tajska, Nepal in podobne še vedno razvijajo. Povprečje sive ekonomije v tej 
regiji se je povečalo iz 28,9 % v 1999-2000  na 30,8 % narodnega BDP-ja v obdobju 2002-
2003, kar pomeni porast za 1,9 % v obdobju štirih let. Med posameznimi državami v obdobju 
2002-2003 ima Tajska s 54,1 % daleč največ sive ekonomije, sledi mu Kambodža z 52,4 % in 
Šrilanka s 47,2 % narodnega BDP. Država v sredini je Južna Koreja z 28,2 % narodnega 
BDP, sledi ji Jemen, z 29,1 % in Združeni Arabski Emirati z 27,8 %. Singapur, Hong Kong in 
Savdska Arabija imajo najnižjo stopnjo sive ekonomije s 13,7 %, 17,2 % in 19,7 % narodnega 
BDP. 
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Tabela 5: Velikost sive ekonomije v 37 afriških državah 
 

Siva ekonomija (v % narodnega BDP), izračunana z uporabo 
metode DYMIMIC in metodo valutnega povpraševanja 

Št. Država 

1999/2000 2001/2002 2002/2003 2003/2004  2004/2005 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

Alžirija 
Angola 
Benin 
Bocvana 
Burkina Faso 
Burundi 
Kamerun 
Centralno Afriška Rep. 
Čad 
Kongo 
Republika Kongo 
Slonokoščena obala 
Egipt 
Etiopija 
Gana 
Gvineja 
Kenija 
Lesoto 
Madagaskar 
Malavi 
Mali 
Mavretanija 
Maroko 
Mozambik 
Namibija 
Niger 
Nigerija 
Ruanda 
Senegal 
Sierra Leone 
Južna Afrika 
Tanzanija 
Togo 
Tunizija 
Uganda 
Zambija 
Zimbabve 

34,1 
43,2 
47,3 
33,4 
41,4 
36,9 
32,8 
44,3 
46,2 
48,0 
48,2 
43,2 
35,1 
40,3 
41,9 
39,6 
34,3 
31,3 
39,6 
40,3 
42,3 
36,1 
36,4 
40,3 
31,4 
41,9 
57,9 
40,3 
45,1 
41,7 
28,4 
58,3 
35,1 
38,4 
43,1 
48,9 
59,4

35,0 
44,1 
48,2 
33,9 
42,6 
37,6 
33,7 
45,4 
47,1 
48,8 
49,1 
44,3 
36,0 
41,4 
42,7 
40,8 
35,1 
32,4 
40,4 
41,2 
43,9 
37,2 
37,1 
41,3 
32,6 
42,6 
58,6 
41,4 
46,8 
42,8 
29,1 
59,4 
39,2 
39,1 
44,6 
49,7 
61,0

35,6 
45,2 
49,1 
34,6 
43,3 
38,7 
34,9 
46,1 
48,0 
49,7 
50,1 
45,2 
36,9 
42,1 
43,6 
41,3 
36,0 
33,3 
41,6 
42,1 
44,7 
38,0 
37,9 
42,4 
33,4 
43,8 
59,4 
42,2 
47,5 
43,9 
29,5 
60,2 
40,4 
39,9 
45,4 
50,8 
63,2

34,8 
45,3 
49,3 
34,2 
43,8 
39,4 
34,4 
46,3 
48,4 
50,4 
50,5 
45,4 
36,3 
42,7 
43,8 
41,7 
35,4 
32,8 
41,9 
42,7 
44,0 
37,4 
37,3 
42,9 
33,0 
44,1 
59,6 
42,4 
47,8 
44,1 
29,0 
59,1 
40,6 
39,4 
45,8 
50,2 
63,9 

33,9 
45,0 
49,8 
33,8 
43,1 
39,7 
33,6 
46,9 
47,8 
50,8 
51,1 
44,7 
35,4 
42,0 
43,2 
41,0 
34,8 
32,3 
41,2 
41,9 
43,2 
36,8 
36,7 
43,5 
32,4 
44,2 
59,5 
41,6 
48,2 
44,3 
28,2 
58,2 
39,4 
38,3 
44,9 
49,3 
64,6

Netehtana sredina 41,3 42,3 43,2 43,2 42,8
 

Vir: Predelano po Schneider (lasten izračun), 2007, str. 17 
 
Attia (2009, str. 8-10) v svoji raziskavi opisuje, kako je neformalno gospodarstvo motor za 
zmanjševanje revščine in povečevanje razvoja v Egiptu. Tisti, ki so namreč izgubili zaposlitev 
v javnem sektorju ali pa so novi udeleženci na trgu dela ter tisti brez ali z nizko izobrazbo, 
delajo neuradno, saj neformalni sektor absorbira veliko delovnih mest. Tako je tudi 
neformalno gospodarstvo ločeno od marginalnega gospodarstva, ki ni neposredno povezano s 
formalnim gospodarstvom, zagotavlja pa dohodek ali varnostno mrežo za revne. Neformalno 



 36

gospodarstvo je podrejeno formalnemu gospodarstvu. Da bi zmanjšali stroške, privilegirani 
kapitalisti poskušajo podrediti proizvajalce in trgovce na drobno. Neformalno delo je tudi 
racionalni odziv mikro podjetnikov glede pretirane regulacije vladne birokracije. Neformalno 
gospodarstvo se obravnava tudi kot »gospodarske enote, ki se delno ali v celoti ne držijo 
pravil za izvrševanje uradnih postopkov«. Ti postopki so licenca za opravljanje dejavnosti, 
trgovinska ali industrijska registracija, socialno zavarovanje ter plačilo davkov na 
gospodarske dejavnosti, ki temeljijo na rednih revizijah. 
 
Nekoliko nepričakovano je, da je povprečna stopnja sive ekonomije v Aziji znatno manjša kot 
v Afriki in latinskoameriških državah, za kar je krivo veliko število držav v razvoju, ki imajo 
zelo nizko stopnjo sive ekonomije. Ugotavljamo, da je povprečno povečanje sive ekonomije v 
azijskih regijah rahlo hitrejše kot v Afriki. Vendar to ni presenetljivo, saj je povprečna stopnja 
sive ekonomije v Afriki že več kot 11 odstotnih točk višja kot v Aziji. V Aziji je enostavno 
več prostora za gospodarsko rast. 
 
Vodopivec in Arunatilake (2008, str. 1-4) navajata, da je velika večina delavcev, ki  
opravljajo delo v neformalnem sektorju v Šrilanki, starih, delajo pa daljše delovnike, za kar so 
plačani manj kot mlajši delavci. Zaskrbljujoče je, da bo v malo več kot dveh desetletjih, 
prebivalstvo Šrilanke staro, kot je staro evropsko ali japonsko prebivalstvo danes, le, da bo 
njihov dohodek na prebivalca precej nižji. V Šrilanki je velika večina starih delavcev 
vključenih v neformalni sektor, kjer delajo kot samozaposlene osebe ali pa kot priložnostni 
delavci. Večina od njih ima polni delovni čas kot pa zaposlitev s krajšim delovnim časom, 
delajo tudi daljši čas, in so plačani manj kot mlajši delavci. Stari delavci, tako moški in 
ženske, delajo večinoma v obliki usposobljenih delavcev v kmetijstvu, proizvodnji in trgovini 
na debelo in drobno. Dober delež njih, še zlasti žensk, dela na dnu poklicnih lestev (v 
osnovnošolskih poklicih) in le majhen delež jih dela kot strokovni delavci. Šrilanko sem 
podrobneje predstavila zato, ker se zanimivo sooča s problemi, ki jih prinaša staranje 
prebivalstva.  
 
Tabela 6 na drugi strani prikazuje, da imajo v 28-ih azijskih državah največjo zaznano stopnjo 
sive ekonomije Tajska (53,6 %), Šri Lanka (48,8 %) in Filipini (44,3 %). Daleč najnižjo 
stopnjo ima Singapur (12,1 %). Povprečna stopnja zaznane sive ekonomije v 28-ih azijskiih 
državah je bila v letu 2004/05 29,8 % in je v primerjavi z letom 2003/04 padla za skoraj en 
odstotek. 
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Tabela 6: Velikost sive ekonomije v 28 azijskih državah 
 

Siva ekonomija (v % narodnega BDP), izračunana z uporabo 
metode DYMIMIC in metodo valutnega povpraševanja 

Št. Država 

1999/2000 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Bangladeš 
Butan 
Kambodža 
Hongkong, Kitajska 
Indija 
Indonezija 
Iran 
Izrael 
Jordanija 
Koreja 
Kuvajt 
Libanon 
Malezija 
Mongolija 
Nepal 
Oman 
Pakistan 
Papua Nova Gvineja 
Filipini 
Savdska Arabija 
Singapur 
Šrilanka 
Sirija 
Tajvan 
Tajska 
Turčija 
Združeni Emirati 
Jemen 

35,6
29,4
50,1
16,6
23,1
19,4
18,9
21,9
19,4
27,5
20,1
34,1
31,1
18,4
38,4
18,9
36,8
36,1
43,4
18,4
13,1
44,6
19,3
25,4
52,6
32,1
26,4
27,4

36,5
30,5
51,3
17,1
24,2
21,8
19,4
22,8
20,5
28,1
20,7
35,6
31,6
19,6
39,7
19,4
37,9
37,3
44,5
19,1
13,4
45,9
20,4
26,6
53,4
33,2
27,1
28,4

37,7
31,7
52,4
17,2
25,6
22,9
19,9
23,9
21,6
28,8
21,6
36,2
32,2
20,4
40,8
19,8
38,7
38,6
45,6
19,7
13,7
47,2
21,6
27,7
54,1
34,3
27,8
29,1

38,3 
32,7 
52,9 
16,4 
25,9 
23,6 
20,2 
23,2 
21,2 
28,2 
21,2 
36,5 
32,0 
20,6 
40,2 
19,2 
39,2 
38,0 
45,1 
19,3 
13,0 
48,3 
21,7 
27,0 
54,3 
33,9 
27,2 
28,2 

38,0
33,1
52,2
15,6
25,1
24,0
19,7
22,6
20,4
27,6
20,7
37,1
31,4
21,2
39,3
18,6
39,5
37,3
44,3
18,4
12,1
48,8
21,2
26,3
53,6
33,2
26,5
27,3

Netehtana sredina 28,5 29,5 30,4 30,3 29,8 
 

Vir: Predelano po Schneider (lasten izračun), 2007, str. 17 
 
Velikost sive ekonomije afriških, centralno- in južnoameriških držav so na splošno podobne. 
To je delno vzrok prej navedenih faktorjev; za veliko večino prebivalcev teh držav je edini 
način, da si priskrbijo primeren življenjski standard na črnem trgu. Čeprav je prihodkovna 
neenakost veliko bolj izrazita v večini centralnih in južnoameriških državah, je v primerjavi z 
Afriko stopnja sive ekonomije v centralni in Južni Ameriki večja. Veliko držav Latinske 
Amerike je imelo ali še vedno ima tradicijo čezmernih predpisov in šibkih državnih institucij, 
zato je razcvet sive ekonomije razumljiva posledica.   
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Tabela 7: Velikost sive ekonomije v 21 centralno- in južnoameriških državah 
 

Siva ekonomija (v % narodnega BDP), izračunana z uporabo 
metode DYMIMIC in metodo valutnega povpraševanja 

Št. Država 

1999/2000 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Argentina 
Bolivija 
Brazilija 
Čile 
Kolumbija 
Kostarika 
Dominikanska  Rep.  
Ekvador 
El Salvador 
Gvatemala 
Haiti 
Honduras 
Jamajka 
Mehika 
Nikaragva 
Panama 
Paragvaj 
Peru 
Portoriko 
Urugvaj 
Venezuela 

25,4
67,1
39,8
19,8
39,1
26,2
32,1
34,4
46,3
51,5
55,4
49,6
36,4
30,1
45,2
64,1
27,4
59,9
28,4
51,1
33,6

27,1
68,1
40,9
20,3
41,3
27,0
33,4
35,1
47,1
51,9
57,1
50,8
37,8
31,8
46,9
65,1
29,2
60,3
29,4
51,4
35,1

28,9
68,3
42,3
20,9
43,4
27,8
34,1
36,7
48,3
52,4
58,6
51,6
38,9
33,2
48,2
65,3
31,4
60,9
30,7
51,9
36,7

28,6 
68,0 
42,6 
20,3 
43,0 
27,1 
34,4 
36,1 
48,1 
51,1 
59,3 
50,8 
39,2 
32,6 
48,8 
64,1 
32,4 
59,1 
29,6 
50,8 
36,1 

27,2
67,2
41,8
19,4
42,7
26,3
34,8
35,2
47,2
50,3
59,6
49,3
38,4
31,7
48,1
62,2
33,1
58,2
28,2
49,2
35,4

Netehtana sredina 41,1 42,2 43,4 43,0 42,2 
 

Vir: Predelano po Schneider (lasten izračun), 2007, str. 18 
 
Kot je razvidno iz tabele 7,  je brazilska rast obsega sive ekonomije značilna za netehtano 
sredino v 21 centralnih in južnoameriških državah. Po podatkih World Competitiveness 
Report za leto 2008 (2009, str. 24) se Brazilija še vedno sooča s pomembnimi izzivi v smislu 
nadaljnjega izboljšanja lastne konkurenčnosti. To vključuje še vedno visoko stopnjo dolga, 
kar prispeva k nizki stopnji nacionalnega varčevanja in k visokim stopnjam obresti, kar 
Brazilijo postavlja na zaskrbljujoče 122. mesto v smislu makroekonomskega vidika 
stabilnosti. Poleg tega poslovna javnost ne zaupa v javne institucije (124. mesto), kakor je tudi 
pereča varnostna situacija v državi (103. mesto). Tudi standardi izobraževanja zahtevajo 
nadgradnjo (trenutno je osnovnošolsko izobraževanje uvrščeno na 85. mesto in visokošolsko 
na 58. mesto) z visokim izpadom. Blago je ovirano (101. mesto) in delovna sila (91. mesto) z 
pretirano zakonodajo in pomembnimi togostmi, ki prispevajo k temu, da se velik del 
aktivnosti in delovne sile preusmerja v neformalni sektor. Izboljšave v teh strukturnih in 
mikroekonomskih šibkostih bodo bolje pripravile Brazilijo, da popolnoma izkoristi svojo 
konkurenčni potencial. 
 
Propad državnega socializma v Vzhodni in Srednji Evropi leta 1989 in v nekdanji Sovjetske 
zveze leta 1991 je sprožil dolgo obdobje gospodarske krize in upad rasti po vsej regiji. 
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Poskus, da v vsej regiji odstranijo institucije in prakso centralno planskega gospodarstva ter jo 
s pomočjo neoliberalnih tržnih reformatorjev skušajo nadomestiti s tržnimi gospodarskimi 
odnosi, je povzročil obsežno gospodarsko krizo. Šele leta 2000 se je realni BDP v Vzhodni in 
Srednji Evropi  vrnil na raven, ki jo je dosegel v letu 1989, in v letu 2003 je bil le 12 % nad 
ravnijo pred štirinajstimi leti. Drugod v regiji je bila gospodarska kriza mnogo globlja in se je 
realni BDP šele moral vrniti na raven iz leta 1989. Na primer: v letu 2003 je bil realni BDP v 
baltskih državah, ki so sedaj  države članice EU, zgolj na  86,7 % ravni leta 1989. V nekdanji 
Sovjetski zvezi je bil realni BDP leta 2003 na 74,4 % ravni iz leta 1989, in v nekdanji 
Jugoslaviji – v veliki meri posledica gospodarskih motenj, ki izhajajo iz civilne vojne – je bil 
le na 64,7 % ravni iz leta 1989. Poleg splošne gospodarske krize, ki je prizadela regijo, je bilo 
tudi dramatično zmanjšanje zaposlovanja v formalnem gospodarstvu, saj so se podjetja 
morala prestrukturirati in se je moral tudi  državni sektor skrčiti (Smith, 2004, str. 1-2). V 
bivših realsocialističnih gospodarstvih se je prebivalstvo množično ukvarjalo s sivo 
ekonomijo, predvsem zaradi:  
− nizkih dohodkov delavcev in prebivalstva nasploh, 
− nezadovoljive preskrbe prebivalstva prek uradnega (državnega) sektorja, 
− neučinkovitosti ali neizpolnjevanja planov, 
− pristranskega, dogmatskega odnosa do privatnega sektorja, 
− moči zbirokratiziranega uradništva in razvejan korupcije. 
 
Mere velikosti in razvitosti sive ekonomije v državah v tranziciji so se lotili v poznih 80-ih 
letih 20. stoletja z metodo fizičnega inputa, ki je podal visoke številke. Tako Ghai (2006, str. 
103) navaja, da je to, kar lahko turist danes vidi na ulicah mnogih mest tranzicijskih držav, 
nekonsistentno z uradnimi številkami o padcu BDP-ja in izgubi delovnih mest. To pa je zaradi 
tega, ker velik delež delavcev (vključno z mnogimi javnimi uslužbenci in mnogimi, ki so 
uradno zabeleženi kot nezaposleni) dela v sektorju, ki ustvarja velik delež prihodka, vendar pa 
je nezaveden s strani uradne statistike (siva ekonomija). Njene druge značilnosti so, da se 
izogiba plačilu davkov, uradnim zahtevam, prav tako pa je lahko vpletena v nezakonite 
aktivnosti. V tabeli 8 sta predstavljena velikost in razvoj sive ekonomije za 35 vzhodnih in 
centralnih evropskih in bivših sovjetskih držav. Če se najprej obrnemo na razvoj velikosti sive 
ekonomije v času, je bilo povprečje sive ekonomije teh vzhodnih in centralnih evropskih 
držav 38,1 % narodnega BDP v obdobju 1999/2000 in je naraslo na 38,8 % v obdobju 
2004/2005, kar pomeni povečanje za 0,7 odstotne točke v dobi teh petih let. Najvišje stopnje 
sive ekonomije so v Gruziji, Azerbajdžanu in Ukrajini s 66,4 %, 59,4 % in 55,3 %. V sredini 
se nahaja Bolgarija (36,5 %), sledijo ji Srbija s 37,3 % in Romunija s 35,4%. Na dnu pa so 
Češka z 18,3 %, Slovaška z 18,2 %, Madžarska s 24,3 %  in Slovenija ter Poljska s 27,3 % 
narodnega BDP. Fields (2005, str. 5) piše, da so brazilski delavci sestavljeni iz dveh 
sektorjev: v formalnem sektorju imajo delovne kartice, ki jim nudijo različne koristi in 
zaščite, in v neformalnem sektorju, kjer tega nimajo. 
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Tabela 8: Velikost sive ekonomije v 35 vzhodnih in centralnih evropskih državah in bivših 
sovjetskih državah 

 
Siva ekonomija (v % narodnega BDP), izračunana z uporabo 
metode DYMIMIC in metodo valutnega povpraševanja 

Št. Država 

1999/2000 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Albanija 
Armenija 
Azerbajdžan 
Belorusija 
Bosna in Herc. 
Bolgarija 
Hrvaška 
Češka republika 
Estonija 
Gruzija 
Madžarska 
Kazahstan 
Kirgizija 
Latvija 
Litva 
Makedonija 
Moldavija 
Poljska 
Romunija 
Rusija 
Srbija 
Slovaška 
Slovenija 
Ukrajina 
Uzbekistan 

33,4
46,3
60,6
48,1
34,1
36,9
33,4
19,1
38,4
67,3
25,1
43,2
39,8
39,9
30,3
34,1
45,1
27,6
34,4
46,1
36,4
18,9
27,1
52,2
34,1

34,6
47,8
61,1
49,3
35,4
37,1
34,2
19,6
39,2
67,6
25,7
44,1
40,3
40,7
31,4
35,1
47,3
28,2
36,1
47,5
37,3
19,3
28,3
53,6
35,7

35,3
49,1
61,3
50,4
36,7
38,3
35,4
20,1
40,1
68,0
26,2
45,2
41,2
41,3
32,6
36,3
49,4
28,9
37,4
48,7
39,1
20,2
29,4
54,7
37,2

35,0 
48,4  
60,8  
50,5  
36,2  
37,4  
34,7  
19,2  
39,1  
67,3  
25,3  
45,4  
41,4  
40,4  
31,3  
36,8  
49,5  
28,2  
36,2  
48,2  
38,2  
19,1  
28,2  
54,9  
36,3  

34,3
47,6
59,4
50,8
35,3
36,5
34,1
18,3
38,2
66,4
24,3
44,6
40,6
39,4
30,2
36,9
49,1
27,3
35,4
47,3
37,3
18,2
27,3
55,3
35,4

Netehtana sredina 38,1 39,1 40,1 39,5  38,8 
 

Vir: Predelano po Schneider (lasten izračun), 2007, str. 19 
 
Glede na tabelo 9 na drugi strani delo na črno v Španiji predstavlja visok odstotek BDP (20,5 
%) v letu 2004/2005, enega najvišjih v EU. Španija nima posebnega zakona o odkrivanju in 
preprečevanju dela na črno. Ukrepi za zmanjšanje neprijavljenega dela so kombinacije 
ukrepov za zakonito zaposlovanje in preprečevanje zaposlovanja na črno. Problem je v 
razpršenosti odgovornosti za to področje med posameznimi uradi in inšpekcijami, ki niso med 
seboj usklajene. Zato tudi manjka enoten pristop k reševanju te problematike. Delež dela na 
črno sicer poskušajo zmanjšati z davčnimi ugodnostmi za na novo prijavljene dejavnosti in z 
ugodnostmi za novo prijavljene zaposlene. 
 
Na Švedskem je koncept neprijavljenega dela (njegov delež v BDP je dokaj majhen, zgolj 
16,3 %) koncipiran le v davčni zakonodaji. Ukrepi za preprečevanje neprijavljenega dela in 
zaposlovanja so predvsem davčni ukrepi. Za zmanjševanje neprijavljenega dela in 
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zaposlovanja pa obstajajo tudi spodbujevalni ukrepi (poenostavitev poslovnega okolja, 
reformiranje pokojninskega sistema in spodbujanje redne zaposlitve). Slovaška ima eno 
največjih stopenj dela na črno v EU. V postopku imajo predlog zakona o nezakonitem delu in 
nezakonitem zaposlovanju z namenom, da bi s tem zakonom zmanjšali obseg dela in 
zaposlovanja na črno. Med ukrepe, ki so spodbujevalni, sodi kompleksna davčna reforma z 
enotno davčno stopnjo, obsežna prenova področja socialnega in pokojninskega varstva ter 
spremembe delovnega zakonika, poleg tega pa tudi prenova pravnih podlag za področje 
podjetništva. Med restriktivne ukrepe se šteje odkrivanje, preprečevanje in kazensko 
preganjanje kršiteljev. Velikost in razvoj sive ekonomije v 21 visoko razvitih državah OECD 
je prikazan v tabeli 9. 

  
Tabela 9: Velikost sive ekonomije v 21 visoko razvitih državah OECD  

 

 
Vir: Predelano po Schneider (lasten izračun), 2007, str. 20 

 
Če spet upoštevamo razvoj velikosti sive ekonomije v teh državah, lahko spoznamo, da je 
stopnja sive ekonomije v teh državah padala v obdobju od 1999/2000 do 2004/2005. 
Povprečna stopnja sive ekonomije v obdobju 1999/2000 je bila 16,8 % narodnega BDP, padla 
je na 14,8 % v obdobju 2004/2005, kar pomeni padec za 2 odstotni točki. Če pogledamo 
posamezne države imajo Grčija, Italija in Španija daleč največjo stopnjo sive ekonomije v 
obdobju 2004/2005 s 26,3 %, 23,2 % in 20,5 % narodnega BDP. V sredini se nahaja Irska s 

Siva ekonomija (v % narodnega BDP), izračunana z uporabo metode 
DYMIMIC in metodo valutnega povpraševanja 

Št. Država 

1999/2000 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Avstralija 
Avstrija 
Belgija 
Kanada 
Danska 
Finska 
Francija 
Nemčija 
Grčija 
Irska 
Italija 
Japonska 
Nizozemska 
Nova Zelandija 
Norveška 
Portugalska 
Španija 
Švedska 
Švica 
Vel. Britanija 
ZDA 

14,3
9,8

22,2
16,0
18,0
18,1
15,2
16,0
28,7
15,9
27,1
11,2
13,1
12,8
19,1
22,7
22,7
19,2
8,6

12,7
8,7

14,1
10,6
22,0
15,8
17,9
18,0
15,0
16,3
28,5
15,7
27,0
11,1
13,0
12,6
19,0
22,5
22,5
19,1
9,4

12,5
8,7

13,5
10,9
21,0
15,2
17,3
17,4
14,5
16,8
28,2
15,3
25,7
10,8
12,6
12,3
18,4
21,9
22,0
18,3
9,4

12,2
8,4

13,1 
10,1 
20,4 
14,8 
16,7 
16,4 
13,8 
16,1 
27,4 
14,8 
24,8 
9,4 

12,0 
11,6 
17,6 
21,1 
21,2 
17,2 
9,0 

11,7 
8.2 

12,8
9,3

19,6
14,1
16,1
15,8
13,2
15,3
26,3
14,1
23,2
8,8

11,1
10,9
16,8
20,4
20,5
16,3
8,5

10,3
7,9

Netehtana sredina 16,8 16,7 16,3 15,6 14,8 
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14,1 % narodnega BDP, sledijo ji Nemčija s 15,3 % in Kanada s 14,1 %. Na dnu so Združene 
države Amerike, Švica in Japonska, s stopnjo sive ekonomije 7,9 %,  8,5 % in 8,8 % 
narodnega BDP. 
 
Schneider (2007a, str. 4-5) piše, da je ocenjevanje sive ekonomije v Nemčiji in 20 drugih 
visoko razvitih držav OECD temelji na kombinaciji metode o valuti povpraševanje in 
DYMIMIC postopka. Čim večja je razlika med celotnimi stroški dela v uradnem 
gospodarstvu in med obdavčitvijo dohodkov (od dela), večja je spodbuda, da se prepreči ta 
razlika z delom v sivi ekonomiji. Za Avstrijo so gonilna sila dejavnosti sive ekonomije 
neposredne davčne obremenitve (vključno s prispevki za socialno varnost plačil), temu 
največjemu vplivu sledi intenzivnost uredb in kompleksnost davčnega sistema. Podoben 
rezultat je bil dosežen z Schneiderjevo raziskavo (1986) za skandinavske države (Danska, 
Norveška in Švedska). V vseh treh državah so različne davčne spremenljivke: povprečna 
neposredna davčna stopnja, povprečna skupna davčna mera (posredne in neposredne davčne 
stopnje) in davčna stopnja pričakovale pozitivni učinek (na valutno povpraševanje) in so zelo 
statistično značilne. 
 
EU se s problematiko sive ekonomije ukvarja od 90. let dalje. Izdala je Belo knjigo o rasti, 
konkurenčnosti in zaposlovanju (1993), leta 1998 je objavila poročilo o delu na črno, leta 
2001 pa Študijo o neprijavljenem delu v Evropi in ukrepih za boj proti neprijavljenemu delu. 
V tem poročilu ugotavlja, da so posamezni ukrepi predvsem ukrepi za povečanje zaposlenosti 
in boja proti prevaram in korupciji. Hkrati s tem pa so v EU države uvajale tudi večji nadzor 
in okrepile medinstitucionalno sodelovanje. Leta 2003 je EU sprejela Resolucijo o 
transformaciji neprijavljenega dela v redno zaposlitev, kjer je države članice pozvala, da 
pripravijo ustrezne pravne akte, ki bodo olajšali registracijo novih podjetij, spodbude za 
prijavo zaposlitev, sistem davčnih olajšav, nadzor nad sankcijami. Predvsem pa opozarja na 
to, da je celoten sistem usklajen, da se posamezni deli celotnega sistema ne izključujejo. EU 
poudarja tudi pomen civilne družbe, ki jo ima ta pri preprečevanju sive ekonomije. Ob 
razširitvi leta 2004 je Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje in socialne 
zadeve EU objavil poročilo o delu na črno v razširjeni EU. Na problem dela na črno je Svet 
EU posebej opozoril v Smernici št. 21, ki je sestavni del smernic o politiki zaposlovanja držav 
članic za obdobje od 2005 do 2008. 
 
Velikost in razvoj sive ekonomije v desetih državah jugozahodnih Pacifiških otokov je 
predstavljena v tabeli 10. Kot je ugotovil tudi Thum (2005, str. 5), je prvi vtis o svetovni 
razdelitvi sive ekonomije takšen, da revnejše svetovne regije izkazuje večji delež neuradnih 
aktivnosti. Dejstvo je, da obstaja pozitivna korelacija med velikostjo nacionalnega proizvoda 
in sivo ekonomijo. Zlasti v državah v razvoju je razpršenost v obsegu sive ekonomije  zelo 
velika. 
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Tabela 10: Velikost sive ekonomije v 10 državah jugozahodnih pacifiških otokov 
 

 
Vir: Predelano po Schneider (lasten izračun), 2007, str. 21 

 
Če znova upoštevamo razvoj v času, se je povprečna stopnja sive ekonomije teh desetih držav 
povečala iz 31,7 % v obdobju 1999/2000 na 32,1 % v obdobju 2004/2005, kar pomeni 
povečanje za 0,4 odstotne točke v dobi šestih let. Največjo stopnjo sive ekonomije ima Tonga 
s 35,8 %, sledijo ji Salomonski otoki s 34 % in Karibati s 34 % narodnega BDP. Na sredini 
lestvice se nahajata Mikronezija in Samoa s stopnjo sive ekonomije 31,9 % in 32,8 % 
narodnega BDP. Najnižjo stopnjo sive ekonomije pa imajo Maršalovi otoki in Palau s 27,9 % 
in 28,4 %. 
 
Povprečna stopnja sive ekonomije v zgoraj navedenih državah v obdobju 1999/2000 je bila 
19,8 %, v obdobju 2004/2005 pa je narasla za 2,2 odstotne točke na 22,0 %. Laos je imel 
največjo stopnjo sive ekonomije, in sicer 33,9 %, Vietnam pa najnižjo 16,1 %. Sivo 
ekonomijo je v teh državah težko interpretirati, zlasti na Kitajskem, ki je delno tržno 
gospodarstvo, a še vedno plansko socialistično gospodarstvo. Lahko bi nanj gledali kot na 
vzporedno gospodarstvo, kjer posebno kmetje in mala podjetja v ruralnih regijah proizvajajo 
dodatne proizvode, da bi zaslužili nekaj dodatnega denarja. Pojavlja se vprašanje, ali lahko to 
obliko sive ekonomije primerjamo z ostalimi. To je eden izmed razlogov, zakaj so ločeno 
prikazane in zakaj bi morale biti interpretirane previdno in s spoštovanjem njihove velikosti. 
 
V zadnjem razdelku je prikazana velikost in razvoj sive ekonomije treh komunističnih držav 
(Kitajska, Laos in Vietnam), kot je razvidno iz tabele 11. 
 

Siva ekonomija (v % narodnega BDP), izračunana z uporabo 
metode DYMIMIC in metodo valutnega povpraševanja 

Št. Država 

1999/2000 2001/200
2 

2002/2003 2003/2004 2004/2005 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Fiji 
Kiribati 
Maldivi 
Maršalovi otoki 
Mikronezija 
Palau 
Samoa 
Salomonski otoki 
Tonga 
Vanuatu 

33,6 
34,1 
30,3 
28,1 
31,3 
28,4 
31,4 
33,4 
35,1 
30,9 

34,3 
35,0 
31,4 
29,0 
32,1 
29,2 
32,6 
34,5 
36,3 
31,7 

35,1 
35,3 
32,0 
29,6 
33,2 
30,0 
33,5 
35,3 
37,4 
32,5 

34,6  
34,8  
31,6  
28,7  
32,6  
29,2  
33,1  
34,6 
36,8  
32,0  

33,8 
34,0 
30,9 
27,9 
31,9 
28,4 
32,8 
34,0 
35,8 
31,4 

Netehtana sredina 31,7 32,6 33,4 32,8  32,1 
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Tabela 11: Velikost sive ekonomije v treh komunističnih državah 
 

Siva ekonomija (v % narodnega BDP), izračunana z uporabo metode 
DYMIMIC in metodo valutnega povpraševanja 

Št. Država 

1999/2000 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 
1 
2 
3 

Kitajska 
Laos 
Vietnam 

13,1 
30,6 
15,6 

14,4 
31,9 
16,9 

15,6 
33,4 
17,9 

16,1  
33,9  
16,9  

16,6 
33,2 
16,1 

Netehtana sredina 19,8 21,1 22,3 22,3  22,0 
 

Vir: Predelano po Schneider (lasten izračun), 2007, str. 21 
 

3.3 Ocena obsega sive ekonomije v Sloveniji 
 
Renooy et al. (2004, str. 62) za Slovenijo navajajo, da so sektorji z največjim deležem 
neprijavljenega dela gradbeništvo (mikro podjetja), kmetijstvo, kjer nezakoniti priseljenci 
opravljajo  delovno intenzivna dela, kot so obiranje jagod, ter storitve (osebne kot tudi 
poslovne). Med prehodom iz socialističnega v tržno gospodarstvo (v 80-ih) se je veliko 
zaposlenih odločilo, da bo delo v tovarni (če niso bili odpuščeni) zamenjali za ustanovitev 
lastnega podjetja.  
 
Njihova storitev je bila hitra, učinkovita in poceni – zelo različna izkušnja od tiste, ki so jih 
stranke imele s podjetji v državni lasti. V vzhodnem delu države kmetijstvo ohranja številne 
neformalne lastnosti.  
 
Obseg sive ekonomije v Sloveniji ocenjujejo različne institucije od MDDSZ in Ministrstva za 
gospodarstvo do Obrtne zbornice Slovenije in Inštituta za ekonomska vprašanja. 
 
Repovž (2009) navaja, da Slovenci v Evropi prednjačimo v sivi ekonomiji. Slovenija se glede 
zaposlovanja na črno s 27,3-odstotnim deležem BDP uvršča med večje kršiteljice v Evropi. 
Problematične so zlasti razmere v gradbeništvu in gostinsko-turistični dejavnosti. Od 
preostalih evropskih držav se Slovenija loči tudi po tem, da delo in zaposlovanje na črno 
nimata izrazito negativne konotacije in da je ta oblika dela pri nas relativno dobro sprejeta. 
Problematične so zlasti razmere v gradbeništvu in gostinsko-turistični dejavnosti.  
 
Vzroki visokega deleža sive ekonomije v Sloveniji so po raziskavi Renooy et al. (2004, str. 
63): 
− Relativno visok delež stroškov v ceni delovne sile (59,4 % na prihodek/osebe) je treba 

preusmeriti na socialne, zdravstvene in pokojninske sklade). 
− Dolgi in zapleteni postopki za zaposlovanje (zlasti za tujo delovno silo) ter tudi 

kompleksni in dolgi postopki za pridobitev dovoljenj v gradbeništvu. 
− Neustrezen informacijski sistem in majhno število kontrolnih institucij/kvalificiranih 

inšpektorjev. 
− Počasen pravosodni sistema in neučinkovit sistem pobiranja  kazni oz. pristojbin. 
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Davčna uprava RS ocenjuje, nadzoruje in kaznuje obseg sive ekonomije. Davčna uprava RS 
(v nadaljevanju DURS) opaža, da se obseg sive ekonomije v Sloveniji povečuje, predstavljal 
naj bi med 24 in 27 odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP). Največ je sive ekonomije na 
področju dela na črno, pri čemer posebej izstopata gostinstvo in gradbeništvo. 
 

Slika 2:Izvajanje različnih neprijavljenih aktivnosti v okviru Evrope, 2007 
 

 
 

Vir:Lasten, povzeto po Evrovobarometer, 2007, str. 21 
 
Slika 2 prikazuje, da so najpogostejše neprijavljene storitve v kontinentalni Evropi (vključno z 
Anglijo in Irsko) predvsem gospodinjske storitve, zagotavljanje gradbeniških storitev ter 
osebne storitve. V vzhodni in centralni Evropi izrazito prednjačijo gradbeniške storitve. V 
južni Evropi prednjačijo gospodinjske storitve. Na drugem mestu so hotelirske storitve. V 
nordijskih državah je na prvem mestu gradbeništvo, sledijo taxi storitve ter pomoč v 
gospodinjstvu. 
 
Poročilo o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2007  
(2008, str. 6) navaja, da je bila pozornost nadzornih organov usmerjena v dejavnosti, v katerih 
je bilo v preteklosti ugotovljeno največ kršitev zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja 
na črno. To so naslednje dejavnosti: gradbeništvo (gradnja in vzdrževanje stanovanj), 
gostinstvo,  trgovina,  prevozi oseb in tovora (dejavnost neregistriranega prevoza),  
prireditvene dejavnosti in pridobitne dejavnosti društev. V Sloveniji se je v preteklosti siva 
ekonomija pojavljala še predvsem na naslednjih področjih: popravilo avtomobilov in 
gospodinjskih aparatov, kmetijska dela, strokovne, administrativne in intelektualne storitve, 
pomoč pri gospodinjskih delih, oddajanje stanovanj, proizvajanje raznih dobrin (šivanje, 
pletenje), področje nelegalnih, nezakonitih dejavnosti (tihotapljenje in preprodaja). Posebna 
pozornost je bila v letu 2008 namenjena tudi dejavnostim avtoodpadov, vzdrževanja 
avtomobilov, avtotaksi dejavnosti in pojavu nedovoljenega oglaševanja (svetovni splet).  
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3.4 Kaznovanje sive ekonomije 
 
Renooy et al. (2004, str. 48) poudarjajo, da so kršitve pravnih predpisov s tega področja 
razširjen vedenjski vzorec, ki je podedovan še iz socialistične dobe, ko je zakonodajo 
preprečevala svobodno podjetništvo. Nekatere dejavnosti so bile splošno izvajane tako, da  
so posamezniki imenovani »moonlighters« delali še po končanem delovnem času na svojih 
rednih delovnih mestih, med vikendi in prazniki. Nadzorni organi ugotovijo vsako leto manj 
kršitev Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Gibanja pri kršitvah tega zakona 
so razvidna iz tabele 14. Problematičen trend je opaziti predvsem pri ugotovljenih kršitvah 
nedovoljenega oglaševanja. 
 
Tabela 12: Število posameznih kršitev glede na status subjekta  od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2008 

 

 Leto 
Kršitev  Subjekt 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
pravne osebe in podjetniki 1.235 873 488 252 191 120
posamezniki 624 770 648 494 519 442Delo na črno  

SKUPAJ 1.859 1.643 1.136 746 710 562
pravne osebe in podjetniki  10 12 10 3 5 7
posamezniki 13 28 18 7 15 5Soudeležba pri 

delu na črno 
 
 

SKUPAJ 23 40 28 10 20 12
pravne osebe in podjetniki 9 7 1 3 12 12
posamezniki 6 43 46 65 61 72Reklamiranje 

na črno 
 
 

SKUPAJ 15 50 47 68 73 84
pravne osebe in podjetniki 820 766 671 751 528 496
posamezniki 7 5 8 5 3 15Zaposlovanje 

na črno 
 
 

SKUPAJ 827 771 679 756 531 511
pravne osebe in podjetniki 2.074 1.658 1.170 1.009 736 635
posamezniki 650 846 720 571 598 534SKUPAJ  
SKUPAJ 2.724 2.504 1.890 1.580 1.334 1.169

 
Vir: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2009. 

 
Kot kaže tabela 12 sicer delo na črno iz leta v leto upada, vendar pa je to še vedno nelojalna 
konkurenca, ki deluje neposredno na trgu. Vsi tisti, ki se ukvarjajo s sivo ekonomijo oziroma 
z delom na črno, tudi ne združujejo sredstev v pokojninski sklad oz. v zdravstveni sklad, zato 
torej ti skladi nimajo posebno dobre perspektive. Podjetja, ki normalno poslujejo, so torej v 
bistveno slabšem položaju kot podjetja, ki se tega ne držijo. V tem pogledu se pojavlja 
problem nelojalne konkurence dumpinga, prenizkih cen in posledično pač izgube posla.  
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4 PREDSTAVITEV IN REZULTATI RAZISKAVE  
 
V nadaljevanju predstavljam rezultate dveh vprašalnikov za izbrane ciljne skupine 
anketirancev (vprašalnika sta v prilogi). Izprašala sem populacijsko skupino direktorjev 
gradbenih podjetij in druga populacijska skupina je bila skupina končnih kupcev gradbenih 
storitev. 
 
Populacijsko skupino direktorjev gradbenih podjetij je sestavljalo 18 direktorjev, od katerih 
jih je bilo 22 % iz velikih podjetij, 28 % iz srednje velikih podjetij, 33 % iz majhnih podjetij 
ter 17 % iz mikro podjetij. Največ gradbenih podjetnikov (55 %) je iz Osrednjeslovenske 
regije, sledi ji Savinjska (27 %), tej pa v enakovrednem deležu (5 %) sledijo Koroška, 
Gorenjska in Goriška regija. Tipična organizacijska oblika (61 %) so pravne osebe: d.o.o., 
d.d. in d.n.o. 39 % je samostojnih podjetnikov (s. p.).   
 
Populacijsko skupino končnih kupcev nepremičnin je sestavljalo 37 oseb, ki so v celoti in 
pravilno izpolnile vprašalnike. Od tega je bilo 51 % vprašanih moškega spola in 49 % 
ženskega spola. Kar 65 % anketiranih živi v mestu, le 35 % pa na podeželju. Med tiste z 
nizkimi dohodki spada 8 % anketiranih oseb, med tiste s povprečnimi prihodki spada velika 
večina anketirancev, to je 57 %, med tiste z dohodki nekaj nad povprečjem sodi 10 % 
anketirancev, med tiste z visokimi dohodki pa 8 % anketirancev. Od teh je 24 % podjetnikov 
oz. družbenikov, največ (35 %) je zaposlenih v podjetju v tržni dejavnosti, 22 % je zaposlenih 
v državni upravi oz. netržnih dejavnostih, 9 % je upokojencev, 6 % je študentov, 4 % pa 
spadajo pod drugo. 
 
Pred začetkom anketiranja sem opravila pet poskusnih anket med podjetniki in končnimi 
kupci. Na podlagi odgovorov in pripomb sta bila oba vprašalnika vsebinsko popravljena tako, 
da v končnih vprašalnikih raziskave ni bilo več dvomljivih vprašanj.   
 
4.1 Cilji in temeljne hipoteze raziskave  
 
Cilj raziskave, ki predstavlja osrednji del magistrskega dela, je bil ugotoviti pomen 
dejavnikov, ki vplivajo na obseg in razvoj, pričakovanja in koristi ter produktivnost sive 
ekonomije med manjšimi gradbenimi podjetji v Sloveniji. Prvo skupino anketirancev so 
sestavljali direktorji manjših slovenskih gradbenih podjetij, ki se bolj ali manj intenzivno 
srečujejo s sivo ekonomijo. Pri izvajalcih so bila glavna vprašanja glede motivov za izvajanje 
sive ekonomije, kakšne so cenovne razlike opravljenih storitev z računom ali brez, kako se 
pridobivajo posli v segmentu sive ekonomije ter kako podjetnik nabavi material, ki ga porabi 
v okviru neprijavljenih prihodkov. Drugo skupino anketirancev so predstavljali končni kupci 
sive gradnje, ki so bolj ali manj povezani z nakupom nepremičnine po principih sive 
ekonomije. Končne kupce sem povprašala predvsem o njihovih izkušnjah glede izvajalcev in 
same tvegane narave sive gradnje ter o kakovosti izvedbe, ažurnosti, doslednosti glede 



 48

dogovorjene cene ter možnosti uveljavljanja garancij. Zanimali so me tudi motivi, zakaj se 
posameznik odloči za izvajalca, ki dela na črno, je to nižja cena, ugodni časovni roki, splet 
ugodnih okoliščin ter kako posameznik sprejema možnosti sankcije s strani organov 
državnega nadzora. Analiza odgovorov obeh ciljnih skupin anketirancev podaja celovito sliko 
o trenutnem stanju in obsegu sive ekonomije v gradbeništvu v Sloveniji. Poleg tega sem 
opravila intervju z davčnimi inšpektorji, pri katerih sem pridobila še tretji, formalni pogled na 
stanje, obseg in ključne elemente sive ekonomije med manjšimi gradbenimi podjetji v 
Sloveniji. Davčni inšpektorji pa so mi posredovali predvsem podatke o njihovi oceni obsega 
sivega trga, možnostih odkrivanja ter možnostih sankcioniranja izvajalcev sive ekonomije. 
 
Rezultati ankete in intervjujev so pokazali nekatere poglavitne vzroke za obstoj sive 
ekonomije v gradbeništvu v Sloveniji, tako z vidika podjetnika – gradbenika, končnega kupca 
kot davčnega inšpektorja, kolikšen del letnih prihodkov predstavljajo projekti sive ekonomije 
v slovenskih gradbenih podjetjih ter kdo je tisti, ki je po mnenju anketirancev »kriv«, da 
informacija o nepravilnostih v okviru gradbenega projekta doseže ustrezne organe nadzora. 
Anketni vprašalniki zajemajo različne vrste vprašanj, od tega, kaj anketirance ob morebitnih 
ugotovljenih nepravilnostih v gradbenem projektu s strani organov nadzora najbolj skrbi, 
koliko je kaznovanih podjetij/fizičnih oseb zaradi sivih projektov v gradbeni dejavnosti v 
Sloveniji v zadnjem letu, koliko primerov kaznovanih podjetij/fizičnih oseb zaradi sivih 
projektov v gradbeni dejavnosti v Sloveniji poznajo anketiranci v obdobju od leta 2005, do 
tega, katere elemente povezujejo s sivo gradnjo ter ali se v prostem času (popoldne, ob koncu 
tedna) ukvarjajo s kakšno pridobitno dejavnostjo (»fušanjem«). Poleg tega je v magistrskem 
delu prikazano tudi, kako se po izkušnjah anketirancev pridobivajo posli v segmentu sive 
ekonomije ter kakšna so pričakovanja o cenovnih razlikah, izraženih v odstotkih, posameznih 
gradbenih projektov, opravljenimi z računi ali brez.  
 
V tem delu magistrske naloge sem odgovorila tudi na šest temeljnih raziskovalnih vprašanj, ki 
so navedena v uvodnem delu pod podpoglavjem 1.3. 

 
4.2 Vzorec in metodologija  
 
Prva skupina anketirancev so bili direktorji slovenskih gradbenih podjetij, ki se bolj ali manj 
intenzivno srečujejo s sivo ekonomijo. V raziskavi je sodelovalo 15 tovrstnih podjetnikov. 
Ker baza podatkov o podjetnikih s področja sive ekonomije v gradbeništvu seveda ni znana, je 
temu prirejena tudi metodologija vzorčenja. Uporabila sem slučajnostno vzorčenje, in sicer 
pravilo snežne kepe (ang. snowball sampling). Pri tej metodologiji poiščemo nekaj primernih 
kandidatov, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje in so primerni za anketiranje. V našem primeru 
so to podjetniki iz naše lastne banke podatkov (računovodski servis), ki ustrezajo profilu 
anketirancev in so bili pripravljeni izpolniti anketo. Ti so kasneje sami predlagali in imenovali 
nove ustrezne kandidate za anketiranje. S tem se število anketirancev oziroma slučajno izbran 
vzorec povečuje podobno kot snežna kepa. 
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Drugo skupino anketirancev sestavljajo končni kupci sive gradnje. V raziskavi je sodelovalo 
37 tovrstnih kupcev. Ker baza podatkov o končnih kupcih s področja sive ekonomije v 
gradbeništvu seveda ni znana, sem ponovno uporabila slučajnostno vzorčenje, in sicer pravilo 
snežne kepe. Poiskala sem nekaj primernih kandidatov, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje in so 
primerni za anketiranje. Prve so priporočili podjetniki iz prve skupine anketirancev. V našem 
primeru so to končni kupci nepremičnine, zgrajene po načelu sive ekonomije, ki so kasneje 
sami predlagali nove ustrezne kandidate za anketiranje. 
 
Anketiranje sem izvajala v osrednjeslovenski regiji, ker sem tu pričakovala tudi zadovoljivo 
število anketirancev, s čimer se lažje prikaže dejansko stanje sive ekonomije na slovenskem 
gradbenem trgu. Anketiranje vseh treh skupin anketirancev je potekalo od 8. novembra do 22. 
novembra 2007 osebno, po elektronski pošti in preko telefona. Najprej so bili podjetniki iz 
gradbene dejavnosti poklicani po telefonu in naprošeni, da odgovorijo na anketni vprašalnik, 
ki jim je bil nato bodisi poslan po elektronski pošti ali so nanj odgovarjali neposredno po 
telefonu. Izpolnjeni anketni vprašalniki so bili obdelani z Microsoftovim programom Excel 
2007.  
 
4.3 Prednosti in slabosti oziroma omejitve izbrane metodologije vzorčenja  
 
V večini primerov je populacija prevelika, da bi lahko vse predstavnike populacije (npr. 
podjetnike, ki delujejo po principu sive ekonomije, končne kupce sive gradnje itd.) zajela v 
vzorec. V mojem primeru je bil torej nujen manjši, a previdno izbran vzorec, ki predstavlja 
celotno populacijo. Le-ta mora temeljiti na istih značilnostih, kot jih ima populacija. Pri tem 
pa ločimo verjetnostne in slučajnostne vzorce. Pri verjetnostnem vzorcu je vsaka oseba 
izbrana po vnaprej znani verjetnostni lestvici, ključu, vrstnem redu itd. Pri slučajnostnem 
vzorcu pa so osebe izbrane naključno brez zaporedja in brez znane verjetnosti. Eno izmed 
takih vzorčenj je tudi kepanje (ang. snowballing), ki bo uporabljeno pri anketiranju 
podjetnikov in končnih kupcev. Pri anketiranju obeh skupin anketirancev namreč populacija 
ni znana, ker le-ti niso nikjer evidentirani. Prednosti slučajnostnega vzorčenja so, da sploh 
lahko izvedeš raziskavo. Metoda je bolj uporabna pri pridobivanju opisnih informacij, ko nas 
ne zanima toliko, kolikšen delež anketirancev je nekaj odgovarjal, temveč nas zanima, kaj so 
odgovarjali. Prednost metode so tudi nizki stroški. Pomanjkljivost slučajnostnega vzorčenja 
je, da ne moreš predvideti vzorčne napake, tj. v kolikšni meri se vzorec razlikuje od 
populacije. Druga pomembna slabost je, da je pri izbiri vzorčnih enot prisotna pristranskost. V 
konkretni raziskavi pa velja še dodatno opozoriti, da je bil anketiran sorazmerno majhen 
vzorec 25 podjetnikov in toliko končnih kupcev, pri čemer je populacija precej večja, in da 
posamezni anketiranec kar občutno vpliva na rezultate. Te pomanjkljivosti bom zato 
upoštevala pri interpretaciji rezultatov. Kljub nekaterim neizbežnim pomanjkljivostim pa 
pričakujem, da bodo rezultati ankete pokazali dve homogeni skupini. Precej je namreč 
lastnosti ter odgovorov, ki so si zelo podobni, zato lahko na podlagi tega sklepamo, da 
izkazujejo podobne lastnosti najbrž tudi drugi podjetniki oziroma končni kupci enakih 
profilov.  



 50

 
4.4 Pojmovanje in elementi sive ekonomije v gradbeništvu 
 
4.4.1 Direktorji gradbenih podjetij 
 

Slika 3: Pojmi, ki po mnenju direktorjev gradbenih podjetij najbolje opredeljujejo sivo 
ekonomijo 

 

  
 

Vir: Lasten, 2007. (Ocena od 1-5; 1-sploh se ne strinjam, 5-popolnoma se strinjam). 
 
Slika 3 prikazuje pojme, ki po mnenju gradbenih direktorjev najbolje opredeljujejo sivo 
ekonomijo. Še posebej so se direktorji gradbenih podjetij strinjali s pojmoma zaposlovanje 
na črno in delo na črno (4,06 %) 
 
Slika 4 prikazuje nekatere najpogostejše elemente sive ekonomije, s katerimi se pri svojem 
poslovanju srečujejo direktorji gradbenih podjetij. Največ se jih pri svojem poslovanju sreča z 
elementom nezakonitega zmanjševanja osnove za plačilo davka od dobička pravnih oseb 
(3,56), sledi neizplačevanje plač delavcem (3,5), na tretje mesto so postavili račune z 
napačnimi davčnimi številkami ter posojilo brez obresti (3,44). Najmanj pogosta elementa, s 
katerima se srečujejo anketiranci pri svojem poslovanju, so neoddani računi (2,61) in 
neutemeljeni stroški (3,11). 
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Slika 4: Kako pogosto se direktorji gradbenih podjetij srečujejo z elementi sive ekonomije 
 

 
 

Vir: Lasten, 2007. (Ocena od 1-5; 1-sploh se ne strinjam, 5-popolnoma se strinjam) 
 
4.4.2 Končni kupci nepremičnin  
 

Slika 5: Pojmi, ki po mnenju končnih kupcev nepremičnin najbolje opredeljujejo sivo 
ekonomijo 

 

 
 

Vir: Lasten, 2007. (Ocena od 1-5; 1-sploh se ne strinjam, 5-popolnoma se strinjam). 
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Slika 5 prikazuje, kako se končni kupci nepremičnin strinjajo z najpogostejšimi opredelitvami 
pojma siva ekonomija. Kupci se skoraj popolnoma strinjajo s pojmom delo na črno (4,49), na 
drugo mesto pa so postavili zaposlovanje na črno« (4,17). 
 
Slika 6 na drugi strani pa prikazuje mnenje končnih kupcev gradbenih storitev, kako pogosto 
se srečujejo z elementi sive ekonomije. Pri tem se jih je večina srečala z neoddanimi obračuni 
(4,38), neevidentirananimi gradbenimi storitvami (3,84), izplačili plač v gotovini (3,76) ter 
napačnimi obračuni davka od dobička pravnih oseb (3,67). Najmanj končnih kupcev 
gradbenih storitev se je srečalo z elementi sive ekonomije, kot so prisilna poravnava (2,57), 
računi z napačnimi davčnimi številkami (2,81), sklepanje mesečnih posojilnih pogodb (2,84) 
in posojanje delovne sile (2,86). 
 

Slika 6: Kako pogosto se kupci končnih nepremičnin srečujejo z elementi sive ekonomije 
 

 
 

Vir: Lasten, 2007. (Ocena od 1-5; 1-sploh se ne strinjam, 5-popolnoma se strinjam). 
 

4.5 Razlogi za sivo ekonomijo v gradbeništvu 
 
4.5.1 Direktorji gradbenih podjetij 
 
Slika 7 na drugi strani prikazuje nekatere najpomembnejše razloge za obstoj sive ekonomije. 
Kot razlogi izrazito izstopajo predvsem želje podjetnikov po večjem zaslužku (4,33), 
izogibanje obdavčenju (3,94) ter pranje denarja oz. oplajanje denarja iz sivih fondov (3,67). 
Kot manj pomembna razloga za sivo ekonomijo v gradbeništvu so izprašane osebe 
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enakovredno navedle: nizko davčno moralo (2,56) in izogibanje pravicam iz naslova socialne 
varnosti (2,56). 
 

Slika 7: Razlogi za obstoj sive ekonomije z vidika direktorjev podjetij 
 

 
 

Vir: Lasten, 2007. (Ocena od 1-5; 1-sploh se ne strinjam, 5-popolnoma se strinjam). 
 
4.5.2 Končni kupci nepremičnin  
 

Slika 8: Razlogi za obstoj sive ekonomije z vidika končnih kupcev nepremičnin 
 

 
 

Vir: Lasten, 2007. (Ocena od 1-5, 1-sploh se ne strinjam, 5-popolnoma se strinjam). 
 

Slika 8 prikazuje glavne razloge za obstoj sive ekonomije v gospodarstvu tako, kot jih 
navajajo končni kupci nepremičnin. Kot glavni razlog obstoja sive ekonomije so končni kupci 
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gradbenih storitev navedli željo podjetnikov po večjem zaslužku (4,35), na drugo mesto so 
postavili izogibanje obdavčenju (4,27), kot tretji razlog za obstoj sive ekonomije pa so navedli 
visoke stroške slovenske delovne sile (3,84). Razlogi so še pranje denarja (3,81), neustrezna 
zakonodaja (3,68) ter večja konkurenčnost zaradi nižjih cen (3,57). Končni kupci ne 
verjamejo, da bi lahko bilo upoštevanje želja in potreb kupcev (2,86) glavni razlog za obstoj 
sive ekonomije, saj so ga postavili na zadnje mesto. 
 
4.6 Obseg sive ekonomije v gradbeništvu 
  
4.6.1 Direktorji gradbenih podjetij  
 

Slika 9: Koliko davkov po vašem mnenju »utaji« pravna oseba, ki opravi gradnjo brez 
računa? 

 

 
 

Vir: Lasten, 2007. (Ocena od 1-5; 1-sploh se ne strinjam, 5-popolnoma se strinjam) 
 
Slika 9 prikazuje oceno direktorjev gradbenih podjetij glede obsega utaje pravnih oseb, ki 
gradijo brez računov. Najbolj (4,05) se direktorji strinjajo s trditvijo, da graditelji na črno 
dobijo material na črno, torej po nižjih cenah brez obračunanega DDV-ja, na drugo mesto 
(3,86) so postavili trditev, da imajo prihranek pri plačah, na tretjem mestu menijo, da se na 
ustvarjeni prihodek ne plača 23 % davek od dohodka pravnih oseb. 
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Slika 10: Ocenite kolikšen delež letnih prihodkov predstavljajo projekti sive ekonomije v 
vašem podjetju 

 

 
 

Vir: Lasten, 2007.  
 
Slika 10 prikazje oceno direktorjev gradbenih podjetij glede deležev letnih prihodkov iz 
naslova sive ekonomije. Največ, to je 28 % direktorjev podjetij je navedlo, da iz naslova sive 
ekonomije zaslužijo do 20 % letnih prihodkov podjetja. 22 % direktorjev jih je navedlo, da s 
sivo ekonomijo zaslužijo do 5 % letnih prihodkov podjetja, 5 % direktorjev pa s sivo 
ekomoijo zasluži več kot 50 % letnih prihodkov podjetja.  
 
4.6.2 Končni kupci nepremičnin 

 
Slika 11 na drugi strani prikazuje oceno končnih kupcev nepremičnin, koliko utaji podjetnik, 
ki opravi gradnjo brez računov. Tudi končni kupci se najbolj strinjajo s trditvijo (4,03), da 
podjetniki dobijo material na črno, torej brez plačila DDV-ja, na drugo mesto pa so s (3,97) 
postavili trditev, da prihranijo pri plačah.  
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Slika 11: Koliko davkov po vašem mnenju utaji podjetnik, ki opravi gradnjo brez računa? 
 

 
 

Vir: Lasten, 2007. (Ocena od 1-5; 1-sploh se ne strinjam, 5-popolnoma se strinjam). 
 

Slika 12: Ocena pričakovanega prihranka gradnje lastne nepremičnine »brez računov« 
 

 
 

Vir: Lasten, 2007.  
 
Slika 12 ocenjuje končno oceno kupcev nepremičnin glede pričakovanega prihranka gradnje 
lastne nepremičnine »brez računov«. Polovica jih meni, da bo pričakovani prihranek od 10-20 
%. Od 20 % do 30 % prihranka je navedlo 27 % anketiranih končnih kupcev nepremičnin.  
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Slika 13: Ali se v prostem času (popoldne, ob koncu tedna) ukvarjate s kakšno pridobitno 
dejavnostjo? Ali šušmarite? 

 

 
 

Vir: Lasten, 2007.  
 
Slika 13 prikazuje, v kakšnem obsegu se fizične osebe ukvarjajo z sivo dejavnostjo. Med 
šušmarskimi dejavnostmi so bile največkrat omenjene strokovne in administrativne 
dejavnosti. V enakovrednem deležu so si sledile sledeče dejavnosti: gradbeništvo in elektro 
inštalacije, informacijske storitve, internetna prodaja, marketing, popravilo avtomobilov, 
prevozi v tovornem prometu in oddajanje stanovanja. 
 
4.7 Sankcije zaradi sive ekonomije v gradbeništvu 
 
4.7.1 Direktorji gradbenih podjetij  
 
Slika 14 sporoča, da direktorji gradbenih podjetij največkrat (22 %) menijo, da je delo na 
črno, ko posameznik opravlja dejavnost oz. delo in ni vpisan ali priglašen kot določa 
zakonodaja. Na drugo mesto so z 21 % postavili opravljanje dejavnosti kljub začasni 
prepovedi opravljanja dejavnosti. Sledi opravljanje dejavnosti s strani podjetnika, ki jih nima 
vpisanih v ustrezni register (19 %). Z 18 % so delo na črno opredelili tudi, ko pravna oseba ali 
podjetnik nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje 
dejavnosti. Zanimivo pa je dejstvo, da nihče od anketiranih direktorjev gradbenih podjetij ni 
presodil, da sta humanitarno, karitativno, prostovoljno, dobrodelno delo (brezplačno 
opravljanje dela za organizacije, ki so organizirane kot humanitarne) ter nujno delo 
(preprečitev nesreč ali odstranitev posledic naravnih ali drugih nesreč) tudi morebiti delo na 
črno.  
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Slika 14: Primeri, v katerih se po mnenju direktorjev gradbenih podjetij opravljanje 
dejavnosti oz. dela šteje kot delo na črno 

 

 
 

Vir: Lasten, 2007.  
 

Slika 15: Primeri, ki po mnenju direktorjev gradbenih podjetij, zaposlovanje delavcev šteje 
med zaposlovanje na črno 

 

 
 

Vir: Lasten, 2007. 
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Glede na prikaz s slike 15 se zaposlovanje delavcev najpogosteje šteje med zaposlovanje na 
črno, ko pravna oseba ali podjetnik z delavcem ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oz. pogodbe 
civilnega prava in ko pravna oseba ali podjetnik omogočita delo dijaka ali študenta brez 
ustrezne napotnice (v obeh primerih 20 %). V skoraj enakovrednem deležu (18 % in 17 %) si 
sledita primera, ko posameznik v svojem imenu in za svoj račun zaposli delavca, ki zanj 
opravlja delo na črno in ko podjetnik zaposli tujca ali osebo brez državljanstva v nasprotju s 
predpisi o zaposlovanju tujcev. 
 
Slika 16 na drugi strani nam pove, da so prijavitelji največkrat različne inšpekcijske službe, 
sledijo pa jim konkurenčna podjetja, ki največkrat dobro poznajo panogo, v katerih delujejo. 

 
Slika 16: Oseba, ki je odgovorna, da informacija o pojavu sive ekonomije v okviru 

gradbenega projekta doseže posamezne organe nadzora 
 

 
 

Vir: Lasten, 2007. (Ocena od 1-5; 1-sploh se ne strinjam, 5-popolnoma se strinjam) 
 
Slika 17 na drugi strani prikazuje seznanjenost anketiranih gradbenih direktorjev z možnimi 
ukrepi pristojnih organov ob ugotovitvi kršitev določb Zakona o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno. Rezultati kažejo, da anketiranci najbolje poznajo globo s prekrškovno 
odločbo (83 %), sledi upravna odločba o prepovedi opravljanja dejavnosti (72 %), seznanjeni 
so tudi z opominom (50 %), najslabše pa poznajo upravno/prekrškovno opozorilo (44 %). 
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Slika 17: Seznanjenost z možnimi ukrepi pristojnih organov ob ugotovitvi kršitev določb 
Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 

 

 
 

Vir: Lasten, 2007 
 

 
Slika 18: Predlagani ukrepi za zmanjšanje obsega sive ekonomije v Sloveniji 

 

 
 

Vir: Lasten, 2007. (Ocena od 1-5: 1-sploh se ne strinjam, 5-popolnoma se strinjam) 
 
Slika 18 prikazuje, da so direktorji gradbenih podjetij kot najboljši ukrep za zmanjšanje 
obsega sive ekonomije enakovredno navedli dva ukrepa: višje denarne kazni in nižje stopnje 
davčne stopnje pri obdavčitvi dohodkov pravnih oseb in s.p.-jev. Tesno tema dvema 
ukrepoma sledita začasna prepoved opravljanje dejavnosti ter ukrep ponovne uvedbe davčnih 
olajšav s predložitvijo računov za gradnjo oz. obnovo stanovanj. 
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Slika 19: Obisk uradnih oseb, ki najbolj skrbi direktorje gradbenih podjetij 
 

 
 

Vir: Lasten, 2007. (Ocena od 1-5; 1-sploh se ne strinjam, 5-popolnoma se strinjam) 
 
Slika 19 prikazuje nadzorne obiske, ki najbolj skrbijo direktorje gradbenih podjetij. Kot je 
razvidno iz slike 19 so na prvo mesto postavili obisk davčnega inšpektorja (3,89), kateremu 
sledi obisk gradbenega inšpektorja (3,72), na tretjo mesto so postavili obisk tržnega 
inšpektorja (2,72). Najmnaj obremenjujoča in zaskrbljujoča se jim zdita obisk šolskega (1,11) 
in gozdarskega inšpektorja (1,17). 

 
Slika 20: Organi nadzora, ki najbolj skrbijo direktorje gradbenih podjetij, če bi ugotovili 

nepravilnosti v gradbenem projektu 
 

 
 

Vir: Lasten, 2007. (Ocena od 1-5; 1-sploh se ne strinjam, 5-popolnoma se strinjam) 
 
Slika 20 prikazuje odgovore direktorjev gradbenih podjetij, ki so ocenjevali, katera posledica 
jih ob morebitnih ugotovljenih nepravilnostih najbolj skrbi. Kot najhujšo posledico so navedli 
ukrep prepovedi opravljanja osnovne dejavnosti (3,94), kot drugo jih najbolj pesti izguba 
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ugleda med podizvajalci in poslovnimi partnerji (3,12). Na tretjem mestu je izguba ugleda 
med končnimi kupci (3,06). 

 
Slika 21: Primeri kaznovanosti podjetij zaradi sivih projektov v gradbeni dejavnosti 

 

 
 

Vir: Lasten, 2007 
 
Slika 21 prikazuje oceno direktorjev gradbenih podjetij, koliko primerov kaznovanosti 
podjetij zaradi sivih projektov v gradbeni dejavnosti v Sloveniji poznajo v obdobju zadnjih 
dveh let (od leta 2005). Velika večina (skoraj 90 %) meni, da je bilo kaznovano le 
redkokatero podjetje, 11 % pa ne pozna nobenega gradbenega podjetja, ki bi bilo kaznovano. 
Povedali so še, da poznajo zgolj pet podjetij, ki so bila kaznovana, povečini zaradi 
neprijavljenih delavcev. Kazen je bila zgolj denarna. Na vprašanje, če se njihovo podjetje 
»udejanja na sivem trgu«, so v večini odgovorili z da, in to občasno. Kot razloga za sivo 
dejavnost pa so navedli dodatni zaslužek in preveč drago državo. Tisti, ki se pa ne udejanjajo 
na sivem trgu, menijo, da je tveganje odkritja preveliko. Podjetniki so tudi mnenja, da tudi 
njihovi zaposleni (nekateri posamezniki) v svojem prostem času šušmarijo, predvsem na 
področju nudenja inštrukcij. Na vprašanje, če z delavci vedno sklenejo pogodbo o zaposlitvi 
oz. ustrezno pogodbo civilnega prava (delovršna pogodba), so nekateri direktorji gradbenih 
podjetij odgovorili z ne. Tudi dijakom in študentom omogočajo delo brez ustrezne napotnice 
pooblaščene organizacije za posredovanje dela. Kupce na sivem trgu najpogosteje pridobivajo 
v okviru rednega oglaševanja »zakonite dejavnosti«, sledi uporaba lastnih skavtov ter uporaba 
mreže drugih podjetnikov, pa tudi pridobjene reference ter uporaba osebnih poznanstev. 
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4.7.2 Končni kupci nepremičnin  
 
Slika 22: Primeri, v katerih se po mnenju končnih kupcev nepremičnin opravljanje dejavnosti 

oz. dela šteje kot delo na črno 
 

 
 

Vir: Lasten, 2007  
 
Slika 22 prikazuje primere, po katerih se po mnenju končnih kupcev štejejo za delo na črno. 
Največkrat so za delo na črno opredelili, ko pravna oseba ali podjetnik nima z zakonom 
predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti (23 %). Z 21 
% za delo na črno je opredeljeno tudi, ko posameznik opravlja dejavnost oz. delo ter ni vpisan 
ali priglašen, kot to določa zakonodaja. Tej opredelitvi si v enakovrednem deležu sledita 
opredelitev, da je delo na črno opravljanje dejavnosti s strani podjetnika, ki nima vpisane 
dejavnosti v ustrezen register oz. opravlja dejavnost kljub začasni prepovedi opravljanja 
dejavnosti (18 %). Končni kupci medsebojne sosedske pomoči nikoli ne opredelijo kot delo 
na črno, kot obliko dela na črno pa 1 % anketiranih opredeli humanitarno pomoč ter nujno 
delo (preprečitev nesreč ali odstranitev posledic naravnih ali drugih nesreč). 
 
Slika 23 na drugi strani prikazuje mnenje anketiranih končnih kupcev stanovanj, ki so 
zaposlitev na črno največkrat opredelili kot zaposlitev tujca brez državljanstva in zaposlitev 
delavca brez ustrezne pogodbe (20 %). Med zaposlitev na črno pa skoraj ne prištevajo malega 
dela (6 %) in kratkotrajnega dela (3 %). Za opravljanje kratkotrajnega dela ni potrebna 
pogodba o zaposlitvi po Zakonu o delovnih razmerjih, kar pomeni, da se ne uporabljajo 
določbe tega zakona glede sklepanja in prenehanja delovnega razmerja, glede razporejanja na 
delovna mesta, dopustov, plač, dodatkov in nadomestil, obličnosti. Uporabljajo pa se določbe 
o varnosti in zdravju pri delu ter določbe Zakona o delovnih razmerjih, ki se nanašajo na 
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varstvo posebnih kategorij delavcev (delo otrok, mlajših od 15 let, delovni čas, nočno delo, 
odmori in počitki, varstvo žensk, varstvo delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti). 
 

Slika 23: Primeri, ki po mnenju končnih kupcev stanovanj, zaposlovanje delavcev šteje med 
zaposlovanje na črno 

 

 
 

Vir: Lasten, 2007 
 

Slika 24: Oseba, ki je odgovorna, da informacija o pojavu sive ekonomije v okviru 
gradbenega projekta doseže posamezne organe nadzora 

 

 
Vir: Lasten, 2007. (Ocena od 1-5; 1-sploh se ne strinjam, 5-popolnoma se strinjam) 

 
Slika 24 prikazuje odgovore končnih kupcev nepremičnin, kdo je po njihovem mnenju tisti, ki 
je »kriv«, da informacija o nepravilnostih v okviru gradbenega projekta doseže posamezne 
organe nadzora, kot so npr. inšpektor za delo, gradbeni inšpektor, davčni inšpektor itd. 
Anketiranci so največkrat menili, da so prijavitelji različne inšpekcijske službe, v okviru 
svojih rednih opazovanj na terenu. Prav tako je tudi konkurenca zelo pozorna na to, kaj 
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počnejo ostali v isti panogi, in so tako drugi najpogostejši prijavitelj, sledijo še delavci ter 
podizvajalci oz. poslovni partnerji. 
 

Slika 25: Seznanjenost z možnimi ukrepi pristojnih organov ob ugotovitvi kršitev določb 
Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 

 

 
 

Vir: Lasten, 2007  
 
Slika 25 prikazuje seznanjenost anketiranih končnih kupcev nepremičnin z možnimi ukrepi 
pristojnih organov ob ugotovitvi kršitev določb Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja 
na črno. Rezultati kažejo, da anketiranci najbolje poznajo globo s prekrškovno odločbo (56 
%), sledi upravna odločba o prepovedi opravljanja dejavnosti (48 %), seznanjeni so tudi z 
opominom (40 %), najslabše pa poznajo upravno/prekrškovno opozorilo (31 %). 
 

Slika 26: Predlagani ukrepi za zmanjšanje obsega sive ekonomije v Sloveniji 
 

 
 

Vir: Lasten, 2007. (Ocena od 1-5; 1-sploh se ne strinjam, 5-popolnoma se strinjam) 
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Slika 26 kaže, da so anketiranci največkrat kot ukrep za zmanjšanje obsega sive ekonomije 
navedli ponovno uvedbo davčnih olajšav s predložitvijo računov za gradnjo oz. obnovo 
stanovanj. Kot drugi ukrep so navedli nižje davčne stopnje pri obdavčitvi dohodkov pravnih 
oseb in s.p-jev. 
 
Slika 27 na drugi strani prikazuje mnenja anketirancev glede tega, ali je najvišja možna 
izrečena globa (20.000 evrov) pravni osebi oz. podjetniku za kršitve Zakona o preprečevanju 
dela in zaposlovanja na črno razlog, da je na trgu manj sive ekonomije. Največ anketiranih 
oseb je mnenja, da je visoka globa le delni razlog zmanjšanja sive ekonomije, kar 43 % pa jih 
misli, da visoke kazni ne zmanjšujejo sive ekonomije. Anketiranci so pri tem dodali še, da bi 
morala biti globa odvisna od višine prihodkov podjetja ter, da ne bi smela biti fiksna, ampak 
bi morala predstavljati odstotkovni delež. 
 

Slika 27: Ali menite, da je višina globe (20.000 evrov) razlog za manj sive ekonomije 
 

 
 

Vir: Lasten, 2007  
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Slika 28: Seznanjenost soudeležencev z višino globe  
 

 
 

Vir: Lasten, 2007  
 

Slika 28 prikazuje, da večina anketirancev (74 %) ni seznanjena z višino globe za 
soudeležence pri delu na črno. Prav tako jih kar 81 % meni, da globa ne more biti zadostni 
razlog za manj sive ekonomije. Enak delež (81 %) jih meni, da globa ni previsoka, 65 % 
anketirancev tudi meni, da ni prenizka. 75 % anketiranih oseb je menja, da globe za fizične 
osebe ne bi smelo biti, temveč naj bi veljala le za izvajalce.  
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5 PRIMERJAVA IZVAJANJA GRADBENIH DEL Z 
REGISTRIRANIMI IZVAJALCI V PRIMERJAVI Z 
IZVAJALCI IZ SEGMENTA SIVE EKONOMIJE 
  
5.1 Gradnja individualne stanovanjske hiše    
 
V nadaljevanju prikazujem razliko med vrednostjo individualne stanovanjske hiše: (1) 
zgrajene z računi izvajalca in prodane kupcu ter (2) zgrajene brez izdanih računov izvajalca in 
prodane kupcu z utajo davka – zgrajene po sistemu sive ekonomije. 
 

Tabela 13: Primerjava donosnosti projekta gradnje hiše 
 
Vrednost zemljišča 
(v evrih) 

Gradnja hiše − »z računi« 
(Gradnja hiše na Brezovici pri Ljubljani v  

EUR) 

Gradnja hiše –»brez računov« 
(Gradnja hiše na Brezovici pri Ljubljani v  EUR) 

28.526 Delež v 
str. cene 

Skupna 
vrednost 

Strošek 
dela 

Strošek 
materiala 

Delež v 
str. cene 

Skupna 
vrednost 

Strošek 
dela 

Strošek 
materiala 

I. Priprava 12,9% 24.050   19,31% 24.050   
Projektna dokument. 3,47% 6.475   5,20% 6.475   
Invest. stroški in 
stroški kapitala 

4,46% 8.325   6,68% 8.325   

Priključki in 
soglasja 

3,47% 6.475   5,20 6.475   

Zunanja ureditev 1,49% 2.775   2,23% 2.775   
II. Gradb. 
obrtniška in instal. 
dela (GOI) 

 
87,10% 

 
162.424 

 
98.044 

 
64.380 

 
80,69 

 
100.526 

 
49.022 

 
51.504 

Gradbena dela 41,91% 78.157 46.894 31.263 38,90% 48.457 23.447 25.010 
Betonska dela 9,07% 16.913 10.148 6.765 8,42% 10.486 5.074 5.412 
Zemeljska dela 2,17% 4.041 2.424 1.616 2,01% 2.505 1.212 1.293 
Zidarska dela 23,96% 44.682 26.809 17.873 22,24% 27.703 13.405 14.298 
Tesarska dela 5,71% 10.653 6.392 4.261 5,30% 6.605 3.196 3.409 
Kanalizacija 1% 1.868 1.121 747 0,93% 1.158 560 598 
Zaključna dela 36,10% 67.309 40.386 26.924 33,50% 41.732 20.193 21.539 
Krovska dela 1,35% 2.511 1.506 1.004 1,25% 1.557 753 803 
Kleparska dela 0,77% 1.434 860 573 0,71% 889 430 459 
Tesarska dela 8,46% 15.771 9.462 6.308 7,85% 9.778 4.731 5.047 
Mizarska dela 6,54% 12.196 7.318 4.879 6,07% 7.562 3.659 3.903 
Steklarska dela 1,69% 3.157 1.894 1.263 1,57% 1.957 947 1.010 
Ključavničarska 
dela 

4,51% 8.407 5.044 3.363 4,18% 5.212 2.522 2.690 

Kamnoseška dela 0,93% 1.737 1.042 695 0,86% 1.077 521 556 
Keramičarska dela 1,89% 3.527 2.116 1.411 1,76% 2.187 1.058 1.129 
Slikopleskarska dela 3,67% 6.839 4.103 2.735 3,40% 4.240 2.052 2.188 
Tlakarska dela 2,54% 4.745 2.847 1.898 2,36% 2.942 1.424 1.518 
Fasaderska dela 3,75% 6.987 4.192 2.795 3,48% 4.332 2.096 2.236 
Instalacijska dela 9,09% 16.985 10.764 6.193 8,30% 10.337 5.382 4.955 
Elektrika 2,18% 4.057 2.434 1.623 2,02% 2.515 1.217 1.298 
Vodovod in kanal. 2,77% 5.159 3.685 1.474 2,43% 3.022 1.843 1.179 
Centralno ogrevanje 4,15% 7.742 4.645 3.097 3,85% 4.800 1.323 2.477 
SKUPAJ  186.474    124.576   

RAZLIKA 61.898   
 

Vir: Lasten, 2007. 
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Tabela 13 prikazuje primerjalno razliko med gradnjo hiše z računi, torej zakonito, in gradnjo 
hiše brez računov, torej na črno. Kot je prikazano v tabeli, so gradnji hiše brez računov 
izkazani bistveno nižji stroški pri pridobivanju materialov, ker cene običajno ne vsebujejo 
obračunanega 20 % DDV-ja. Težje je nabava materiala brez računov predvsem v večjem 
urbanem okolju in pri večjih proizvajalcih oz. trgovcih, kot so TOP DOM, Merkur itd., saj je 
tu veliko število zaposlenih, sama prodaja pa poteka s pomočjo informacijskega sistema, ki 
vse evidentira. Delo je možno dobiti cenejše pri tujih gradbenih delavcih, predvsem iz držav 
bivše Jugoslavije, težje pa pri slovenskih obrtnikih, ki zaradi majhne konkurence kljub 
opravljanju dela na črno ne znižajo cen za opravljno delo. Običajno kupec lahko doseže 
popust le za višino obračunanega DDV-ja, torej pri stanovanjski gradnji po trenutno veljavni 
zakonodaji 8,5 %. 
 
Vrednost stanovanjske hiše po metodi primerljivih prodaj na lokaciji Brezovica znaša z 
zemljiščem 215.000 evrov (osnova je leto 2005). Stanovanjska hiša je velikosti 12 x 15 m, 
etažnost P + M. Zemljišče je veliko 300 m2. Cena za 1 m2 zemljišča znaša 100 evrov.  V ceni 
je upoštevan do 20 % dobiček izvajalca, kar znaša 37.295 evrov. Pri prodaji hiše kupec plača 
tudi  8,5 % DDV, kar znaša dodatnih 18.275 evrov na vrednost projekta s strani kupca. Tlaki 
so parketi, keramika, klinker in itisoni. Hiša je priključena na elektriko, kanalizacijo, 
vodovod, telefon in kabelsko.  
 
Pri izvedbi projekta po sistemu sive ekonomije je vrednost dela zmanjšana za 50 %, ker je pri 
tem upoštevano: 
− delovna sila ni zaposlena pri izvajalcu del, torej delavci običajno delajo na črno, 
− za tako delovno silo se ne plačuje socialnih dajatev, ki predstavljajo velik del celotnih 

stroškov dela,  
− dogovorjena urna postavka za plačilo delavca je zelo nizka, 
− delavci so običajno nastanjeni v lastni režiji izvajalca, pogoji bivanja so običajno komaj 

vzdržni. 
 
Pri izvedbi projekta po sistemu sive ekonomije upoštevamo, da je 20 % materiala kupljenega 
brez računa (pesek, gramoz, les za ostrešje, pomožne konstrukcije itd.), torej gre za material, 
ki je »padel s kamiona«. Izvajalec med gradnjo in še pred izdajo gradbenega dovoljenja začne 
z iskanjem kupca. Ko ga najde, vloži na upravno enoto spremembo investitorstva in pridobi 
gradbeno dovoljenje na ime kupca, torej ne govorimo več o dejavnosti gradnje za trg in s tem 
povezanih davčnih bremen, ampak kupec gradi sam za lastne potrebe.  
 
5.1.1 Prednosti in slabosti obeh načinov gradnje z vidika izvajalca  
 
Prednosti pravne osebe oz. podjetnika, če delavca zaposli »na črno«: 
− izogibanje birokraciji ob zaposlitvi (prijava potrebe po delavcu, izpolnjevanje obrazcev, 

napotitev na zdravniški pregled itd.), 
− manjši stroški (nakup obrazcev, plačilo zdravniškega pregleda, plačilo usposabljanja iz 

varnosti pri delu itd.) 
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− nižji stroški dela (ni plačila prispevkov za socialno varnost zaposlenega, davkov itd.), 
− lažje »odpuščanje«, 
− ni potrebno spoštovati delovno-pravne zakonodaje – delavec nima osnove za uveljavljanje  

»zakonskih« pravic«. 
 
Slabosti pravne osebe oz. podjetnika, če delavca zaposli na črno: 
− denar za plačilo je potrebno zagotoviti na črno, 
− plačilo za delavca ne predstavlja stroška podjetja oz. podjetnika, torej višja davčna 

osnova, od katere se plačuje davek od dohodkov pravnih oseb, 
− izpostavljenost sankcioniranju zaradi zaposlovanja na črno, 
− »neformalizirane« in torej nejasne določene pravice in obveznosti delavec-delodajalec. 

 
5.1.2 Ocena tveganja in izpostavljenost državnemu sankcioniranju obeh strani  
 
Primerjava izračuna stroška dela za zaposlenega in zaposlenega na črno kaže, da je za legalno 
plačilo 800 evrov neto plače strošek delodajalca 1.403 evrov, torej je dohodek obrenjen z 
dodatnimi 75 %-nimi dajatvami. Hkrati pa je potrebno upoštevati,  da v primeru redne 
zaposlitve 1.403 evrov predstavlja strošek in se torej davčna osnova podjetja zmanjša za ta 
znesek, posledično torej podjetje z legalizacijo zaposlitve delavcev plača 322 evrov manj 
davka od dohodkov pravnih oseb.  
 
Dodaten problem predstavlja podjetniku tudi zagotovitev gotovine za plačilo delavcem na 
črno, saj tega denarja ni možno izplačati iz računa podjetja. Največkrat se taki delavci 
poplačajo iz denarja, pridobljenega s posli sivega trga. Torej se običajno obe pojavni obliki, 
delo in zaposlovanje na črno, prepletata med seboj.  
 
Če delodajalec z zaposlenim ne sklene pogodbe o zaposlitvi, delavec ne more uveljavljati 
pravice do koriščenja letnega dopusta, nadomestila za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni. 
Tak delavec nima zagotovljene socialne varnosti, ni zdravstveno zavarovan in ne plačuje 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.  
 
Negativne posledice koriščenja storitev sive ekonomije na strani kupca: 
− »dogovorjene« pogodbe, brez formalne, pisne oblike, 
− nespoštovanje dogovorjenih rokov dokončanja s strani izvajalcev, 
− slaba izvedba del, 
− vprašljiva kakovost in poreklo vgrajenih materialov, 
− problemi uveljavljanja garancij za izvršeno storitev oz. dobavo materiala, 
− dobiček iz kapitala v primeru odtujitve nepremičnine (dokazovanje nabavne vrednosti), 
− dokazovanje vrednosti nepremičnine, npr. v postopku ločitve zakonske zveze, dedovanja. 
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5.2 Obnova individualne stanovanjske hiše    
 
V nadaljevanju prikazujem razliko med vrednostjo individualne stanovanjske hiše: (1) 
obnovljene z računi izvajalca ter (2) obnovljene brez izdanih računov izvajalcev, tore z utajo 
davka – obnovljene po sistemu sive ekonomije. 
 

Tabela 14: Primerjava donosnosti projekta obnove hiše 
 
Vrednost zemljišča 
(v evrih) 

Obnova hiše − »z računi« 
(Obnova hiše v Grosupljem v  EUR) 

Obnova hiše –»brez računov« 
(Obnova hiše v Grosupljem  v  EUR) 

28.526 Delež v 
str. cene 

Skupna 
vrednost 

Stroše
k dela 

Strošek 
materiala 

Delež v 
str. cene 

Skupna 
vrednost 

Strošek 
dela 

Strošek 
materiala 

I. Priprava 12,97% 9.000   13,07% 6.380   
Projektna dokument. 2,02% 1.400 1.400  1,43% 700 700  
Invest. stroški in 
stroški kapitala 

0,86% 600   1,23% 600   

Priključki in soglasja 1,44% 1000   2,05% 1.000   
Zunanja ureditev 8,64% 6.000 2.400 3.600 8,36% 4.080 1.200 2.880 
II. Gradb. obrtniška 
in instal. dela (GOI) 

 
85,03% 

 
60.043 

 
28.580 

 
31.835 

 
86,93% 

 
42.448 

 
16.980 

 
25.468 

Gradbena dela 26,8% 18.600 7.300 11.300 25,99% 12.436 3.577 8.859 
Zidarska dela 24,8% 18.600 7.300 11.300 25,99% 12.436 3.577 8.859 
Zaključna dela 57,07% 39.615 19.880 19.735 58,20% 28.418 12.630 15.788 
Krovska dela 29,96% 20.800 8.800 12.000 28,67% 14.000 4.400 9.600 
Tesarska dela 3,17% 2.200 1.000 1.200 2,99% 1.460 500 960 
Steklarska dela 12,92% 8.965 5.380 3.585 16,89% 8.248 5.380 2.868 
Kamnoseška dela 1,66% 1.150 500 650 1,58% 770 250 520 
Slikopleskarska dela 3,46% 2.400 1.200 1.200 3,19% 1.560 600 960 
Fasaderska dela 5,91% 4.100 3.000 1.100 4,87% 2.380 1.500 880 
Instalacijska dela 5,17% 2.572 1.400 800 2,74% 1.594 773 821 
Elektrika 1,73% 1.200 800 400 1,47% 720 400 320 
Vodovod in kanal. 1,44% 1.000 600 400 1,27% 620 300 320 
Centralno ogrevanje 2,00% 372 172 200 2,00% 254 73 181 
SKUPAJ  69.415    48.828   

RAZLIKA 20.587   
 

Vir: Lasten, 2007. 
 

Tabela 14 prikazuje kalkulacijo za adaptacijo stanovanjske hiše, pri čemer je, glede na prejšnji 
prikaz gradnje novega objekta, zajeto bistveno manj gradbenih del, saj dela potekajo na že 
obstoječem objektu.  
 
5.2.1 Prednosti in slabosti obeh načinov obnove z vidika izvajalcev in končnega kupca  
 
Prednosti obeh načinov obnove z vidika izvajalcev in končnega kupca so:  
− prihranek denarja zaradi utaje davka, 
− gradbeni proces poteka hitreje (ni nujno vse izvesti 100 % v skladu s predpisi, certifikati 

kakovosti ali okolja, delovno zakonodajo, delo se opravlja tudi med sicer dela prostimi 
dnevi itd.), 

− manj birokracije, administracije; nižji stroški. 
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Slabosti obeh načinov obnove z vidika izvajalcev in končnega kupca so:  
− ni garancije (zgolj zaupanje na besedo), 
− možnost kazni, 
− včasih časovna nerazpoložljivost izvajalcev, 
− osebna vpetost v projekt in  
− oportunitetna izguba časa in denarja. 
 
5.3 Obnova stanovanja    
 
V nadaljevanju prikazujem razliko med vrednostjo stanovanja: (1) obnovljenega z računi 
izvajalca ter (2) obnovljene brez izdanih računov izvajalcev, torej z utajo davka – 
obnovljenega po sistemu sive ekonomije.  
 
Če primerjamo gradnjo nove hiše ali pa  nepremičnino zgolj obnovimo, so ključni elementi 
primerjave zaključna in instalacijska dela ter priprava na adaptacijo pri starem objektu in več 
gradbenih del pri novogradnji. V relativnem smislu se novogradnja razlikuje od obnove v 
sledečih postavkah: priprava pri obnovi obsega 6,84 %, gradbena in obrtniška ter instalacijska 
dela (GOI) znašajo 93,16 % od tega gradbena dela 35 % ter instalacijska dela 21,58 %.  
 
Ključne predpostavke v analizi različnih načinov gradnje so: priprava na adaptacijo, gradbena 
dela, zaključna dela in instalacijska dela.  
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Tabela 15: Primerjava donosnosti projekta obnove stanovanja 
 
Vrednost zemljišča 
(V evrih) 

Obnova stanovanja − »z računi« 
(Obnova 70 m2 stanovanja v Ljubljani v  

EUR) 

Obnova stanovanja –»brez računov« 
(Obnova 70 m2 stanovanja v Ljubljani v  EUR) 

28.526 Delež v 
str. cene 

Skupna 
vrednost 

Strošek 
dela 

Strošek 
materiala 

Delež v 
str. cene 

Skupna 
vrednost 

Strošek 
dela 

Strošek 
materiala 

I. Priprava 6,84% 2.600   6,39% 1.600   
Projektna dokument. 5,26% 2.000 2.000  4,00% 1.000 1.000 0 
Invest. stroški in 
stroški kapitala 

1,58% 600   2,40% 600   

II. Gradb. obrtniška 
in instal. dela (GOI) 

93,16% 35.400 17.800 17.600 93,61% 24.430 9.350 14.080 

Gradbena dela 35% 13.300 8.500 4.800 32,32% 8.090 4.250 3.840 
Storitve gradbene 
fizike (statika) 

1,32% 500 500  1% 250 250 0 

Rušenje, rezanje 
nosilnih sten 

2,63% 1.000 1.000  2% 500 500 0 

Betonska dela 2,63% 1.000 400 600 2,72% 680 200 480 
Zidarska dela 26,32% 10.000 6.000 4.000 24,77% 6.200 3.000 3.200 
Kanalizacija 2,11% 800 600 200 1,84% 460 300 160 
Zaključna dela 36,58 13.900 5.700 8.200 39,39% 9.860 3.300 6.560 
Tesarska dela 8,68% 3.300 1.200 2.100 9,11% 2.280 600 1.680 
Steklarska dela 8,68% 3.300 900 2.400 11,27% 2.820 900 1.920 
Ključavničarska dela 3,95% 1.500 500 1.000 4,19% 1.050 250 800 
Keramičarska dela 3,68% 1.400 800 600 3,52% 880 400 480 
Slikopleskarska dela 7,89% 3.000 1.800 1.200 7,43% 1.860 900 960 
Tlakarska dela 2,37% 900 300 600 2,52% 630 150 480 
Fasaderska dela 1,32% 500 200 300 1,36% 340 100 240 
Instalacijska dela 21,58% 8.200 3.600 4.600 21,89% 5.480 1.800 3.680 
Elektrika 11,05% 4.200 1.800 2.400 11,27% 2.820 900 1.920 
Vodovod in kanal. 4,74% 1.800 1.000 800 4,55% 1.140 500 640 
Centralno ogrevanje 5,79% 2.200 800 1.400 6,07% 1.520 400 1.120 
SKUPAJ  38.000    25.030   

RAZLIKA 12.970   
 

Vir: Lasten, 2007. 
 
Tabela 15 prikazuje primerjavo stroškov med zakonito in nezakonito obnovo stanovanja. 
Instalacijska opremljenost v tem primeru je standardna. Elektro instalacija obsega napeljavo 
za luč in moč z enopolnimi vtičnicami, ogrevanje prostorov pa je z električnimi grelci. 
Notranja obdelava in opremljenost prostorov je starejša, pri čemer so se vzdrževalna dela 
nanašala predvsem na obnovitvena dela v kopalnici in v kuhinji. 
 
5.4 Odgovori na raziskovalna vprašanja 
 
V tem podpoglavju imam namen povzeti teorijo ter v krajših povzetkih odgovoriti na v uvodu 
zastavljena raziskovalna vprašanja.  
 
Prvo raziskovalno vprašanje (1) se je glasilo: Kateri dejavniki najbolj vplivajo na velik obseg 
sive ekonomije v Sloveniji? Na velik obseg sive ekonomije v gradbeništvu v Sloveniji vpliva 
nizka zavest posameznikov o potrebnosti plačevanja davkov, kar je verjetno posledica stališča 
o neracionalni porabi države, šibkega materialnega stanja posameznikov ter želji po čim višjih 
dobičkih s strani izvajalcev gradbenih del. Vzroki za nastanek in obstoj sive ekonomije so 
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predvsem ekonomskega značaja. Primarni vzroki so predvsem izogibanje davkom oziroma 
davčna utaja, izboljšanje socialnega položaja posameznikov, izogibanje gospodarski 
zakonodaji, ki še posledica bremena visokih stroškov dela, izogibanje birokraciji, pogost 
vzrok pa je tudi zloraba pravic iz naslova socialne varnosti z namenom, da bi osebe, ki delajo 
na črno, obdržale različne socialne podpore, zlasti za primer brezposelnosti. 
 
Raziskovalno vprašanje 2 se je glasilo: »Zakaj podjetniki in končni kupci nepremičnin, ki so 
vpleteni v sivo ekonomijo ne občutijo tveganja v takšnem obsegu, da bi s takšnim delovanjem 
prenehali?« Tveganje potencialnih sankcij državnih organov nadzora podjetniki in končni 
kupci ne ocenjujejo višje kot so koristi tovrstne dejavnosti, zato ne čutijo racionalne prisile k 
prenehanju uporabe elementov sive ekonomije pri svojem delovanju. Zanimivo bi bilo še 
podrobneje in na večjem številu vzorcev preučiti dejavnike, ki povedo, na podlagi katerih 
okoliščin se ljudje odločijo za delo v sivi ekonomiji. Anketa je pri končnih kupcih pokazala, 
da jih 54 % anketirancev le delno meni, da je najvišja izrečena globa pravni osebi oz. 
podjetniku za kršitve Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno 20.000 evrov, 
razlog, da je na trgu manj sive ekonomije, kar 43 % jih namreč meni, da 20.000 evrov ni 
razlog, da je manj sive ekonomije. Končni kupci so tako mnenja, da bi se v Sloveniji obseg 
sive ekonomije zmanjšal predvsem na podlagi ponovne uvedbe davčnih olajšav s predložitvijo 
računov za gradnjo oz. obnovo stanovanj, kot drugi razlog pa so nižje davčne stopnje pri 
obdavčitvi dohodkov pravnih oseb in podjetnikov, za manjši obseg sive ekonomije pa je 
seveda potreben tudi bolj poostren nadzor. 
 
Če se vprašamo ali bi država morala še bolj dosledno preganjati delo na črno, je le malo 
anketiranih oseb potrdilo, da bi bilo to potrebno, češ, da gre za kršitev zakonov, malo več pa 
jih je tega mnenja zaradi tega, ker delavci na črno prevzemajo zakonita delovna mesta. Če pa 
je delo na črno za nekoga edini vir preživetja, pa družba zaradi  tega osebe ne obsoja. Država 
mora biti tako sposobna najti druge vzvode, s katerimi bo zmanjšala sivo ekonomijo. Med te 
vzvode zagotovo sodi poostren nadzor davčnih organov in organov na trgu dela, strožje 
sankcije ter ustanovitev posebnih teles, ki bodo znala spodbuditi podjetnike k odpravljanju 
vzrokov za sivo ekonomijo. Mnogi priporočajo uporabo posebnih ukrepov, ki bi zagotovili 
prehod prikritega dela v zakonito delo. Prav tako podjetniki zahtevajo zmanjšanje 
administrativnih ovir za začasno delo. V Sloveniji je še posebej pereč problem previsok delež 
bremen na plače. Nekateri priporočajo tudi poostreno iskanje kršiteljev ter njihovo razkritje 
javnosti. Znižati bi bilo potrebno prispevke za socialno varnost za določene kategorije 
zaposlenih. Ponekod bi bilo potrebno vzpostaviti nadzor dela nelegalnih priseljencev.  
Vprašanje je tudi, kaj lahko državni organi  storijo, da bi zmanjšali obseg sive ekonomije, 
oziroma, ali je mogoče prenesti delovne ure in/ali delovna mesta iz sive ekonomije v uradno 
gospodarstvo. Vprašanje je tudi, kako je to mogoče doseči: ali z zakonskimi ukrepi, ali z 
poostreno kaznovalno politiko. 
 
Raziskovalno vprašanje 3 se glasi: »Zakaj se končni kupci nepremičnin odločajo za sivo 
gradnjo?« Končni kupci želijo svojo nepremičnino kupiti čim ceneje, zato se pogosto odločijo 
tudi za »sivo gradnjo«, še zlasti, če pri tem upoštevamo, da izvajalec ponudi neformalno 
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garancijo za opravljena dela, država pa odpravlja davčne olajšave za investicije v lastno 
nepremičnino ali njeno obnovo. Ukinitev davčnih olajšav za nakup ali gradnjo stanovanjske 
hiše ali stanovanja in vzdrževanje stanovanjske hiše ali stanovanja se odraža v večji 
prisotnosti sive ekonomije. Potrošnik v tem pogledu ni stimuliran za pridobivanje računa. 
Anketa je pokazala, da so končni kupci nepremičnin kot glavni razlog za velik obseg 
nepremičnin zgrajenih na sivem trgu navedli predvsem željo podjetnikov po večjem zaslužku, 
saj želijo  zaslužiti na račun neplačevanja visokih stroškov delovne sile v Sloveniji, prav tako 
se želijo izogniti obdavčenju zaslužkov. Iz tega vidika kupci menijo, da bo storitev cenejša, ne 
pa tudi manj kakovostna. Končni kupci v 50 % pričakujejo prihranek v višini vsaj 20 do 30 % 
od končne cene pri gradnji lastne nepremičnine, kar 27 % pa jih je mnenja, da lahko 
prihranijo od 30 % do 50 % končne cene, kar je zelo veliko. 
 
Zelo prisotna pojavna oblika sive ekonomije je tudi navidezna individualna gradnja, ki pa se 
takoj ob dokončanju projekta proda na trgu (izogibanje prijave dejavnosti gradnje za trg in s 
tem povezanih davščin, tako davka od dohodka pravnih oseb, kot tudi DDV-ja). Ob prodaji se 
plača samo 2% davek na promet nepremičnin, pri čemer je še prijavljena davčna osnova za 
plačilo te dajatve običajno nižja od dejanske. 
 
Prav tako se kupci ne zavedajo, koliko izvajalec na črno prihrani davščin, in je torej 
pričakovan % znižanja cene bistveno prenizek glede na zaslužek izvajalca. Država bi morala 
potrošnike bolj učinkovito informirati o negativnih posledicah sive ekonomije in »prihrankih« 
izvajalcev ter s tem spodbuditi kupce k »legalnim« oblikam gradnje in vzdrževanja 
stanovanjskih hiš in stanovanj.  
 
Raziskovalno vprašanje 4 je: »Kolikšen dobiček pričakujejo podjetja oz. podjetniki od 
projektov sive ekonomije?« Podjetja oz. podjetniki s projekti sive ekonomije v gradbeništvu 
pričakujejo vsaj 20% večji dobiček na vložena sredstva, kot če bi delali v skladu z veljavno 
zakonodajo. Pri tem so končni kupci mnenja, da gradbena podjetja v največji meri kupujejo 
material na črno, torej se izognejo plačilu DDV-ja, na ustvarjeni dohodek ne plačajo 
dohodnine, pač pa je podvržen običajni dohodninski lestvici za fizično osebo (16%, 27% ali 
41%, odvisno od višine ustvarjenega dobička), prav tako se izognejo pri ustvarjenem 
prihodku plačilu prispevkov za socialno varnost zavezanca (podjetnika), saj je višina 
prispevkov za zavezanca odvisna od ustvarjenega dobička iz dejavnosti preteklega leta. 
 
Raziskovalno vprašanje 5 je: »Kateri so najvidnejši elementi, ki jih anketiranci povezujejo s 
sivo ekonomijo v gradbeništvu?« Končni kupci med najvidnejše elemente, ki se jih povezuje s 
sivo gradnjo prištevajo neoddane račune oz. »poslovanje brez računov«, napačen obračun 
davka od dobička pravnih oseb oziroma »nezakonit odbitek DDV«, neevidentirane gradbene 
storitve, neutemeljene stroške, izplačilo plač v gotovini  neprijavljenim delavcem. 
 
Najvidnejši elementi, ki jih direktorji gradbenih podjetij povezujejo s sivo ekonomijo v 
gradbeništvu pa so po njihovem mnenju: sklepanje mesečnih posojilnih pogodb, nezakonit 
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odbitek DDV-ja, neizplačevanje plač delavcem, računi z napačnimi davčnimi številkami ter 
posojila brez obresti. 
 
Raziskovalno vprašanje 6 se je glasilo: »Kakšne so prednosti nepremičnine, ki je bila 
zgrajena na sivem trgu?« Nepremičnina, zgrajena na sivem trgu, dosega pri prodaji na trgu 
enako ceno kot »legalno« zgrajena nepremičnina, le zaslužki izvajalcev so neprimerno večji. 
Več sive ekonomije se pojavlja pri individualni gradnji kot pri gradnji stanovanj s strani 
izvajalca za trg. Med glavnimi razlogi za obstoj sive ekonomije v gradbeništvu namreč niti 
anketirani direktorji gradbenih podjetij niti končni kupci nepremičnin niso mnenja, da je za 
razlog sive ekonomije v gradbeništvu odgovorno upoštevanje želja in potreb kupca (koristi za 
kupca), oboji so namreč za glavni razlog navedli željo podjetnikov po večjem zaslužku. Glede 
na to, kako so anketiranci odgovorili, da sivo ekonomijo v gradbeništvu najbolj povezujejo z 
zaposlovanjem na črno in delom na črno, potem lahko iz tega sklepamo, da so v najbolj 
depriviligiranem položaju (torej bolj kot kupci nepremičnin) ravno delavci, ki ostanejo brez 
pravic, ki izhajajo iz naslova socialne varnosti. Glede na to, da podjetniki ponavadi tudi 
material kupujejo na črno, se pravi brez izstavljenih računov (izmikanje plačilu DDV-ja) se 
lahko vprašamo, kako kakovosten material nabavljajo oz. kako sploh uveljavljati garancijo na 
opravljeno storitev. Torej prihranek pri ceni in tveganje za veliko večje število napak pri 
gradnji po mojem mnenju ne more odtehtati odločitve za sivo gradnjo. 
 
Prodaja blaga in storitev brez računa pomeni torej (običajno za znesek davka na dodano 
vrednost) nižjo ceno za kupca, končnega potrošnika. Koristi na mikro ravni očitno pretehtajo 
stroške (ki jih največkrat nosijo drugi), in tako je siva ekonomija prisotna skoraj povsod. 
Dejstvo je, da gradbeništvo spada med bolj »ranljive« dejavnosti za sivo ekonomijo. Sodobni 
trendi premikajo sivo ekonomijo tudi v druge dejavnosti. Pojav sive ekonomije s seboj prinese 
tako pozitivne kot negativne posledice in ravno zato je potrebno to problematiko natančno 
preučiti ter vzpostaviti mehanizme in prijeme, ki zmanjšujejo ali celo odpravijo negativne 
posledice in hkrati ne izničijo pozitivnih. 
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PRIPOROČILA STROKI  
 
Pri navajanju ustreznih priporočil nadzornim organom, ki pokriva omenjeno področje, se 
sklicujem na nekatere ugotovitve in priporočila tujih strokovnjakov s področja preučevanja 
sive ekonomije (stroki je predvsem znan Schneider). Na nekaterih mestih navajam lastne 
ugotovitve, pridobljene iz izvedene empirične študije. 
 
Schneiderjeva vladna priporočila (2007a, str. 6-7) dajejo prednost izboljšavam izvrševanja 
zakonov in drugih predpisov, ne pa povečanju njihovega števila. Praksa je marsikje žal 
takšna, da vlade v okviru politike, s katero naj bi omejevale sivo ekonomijo,  raje povečujejo 
nabor zakonov, kar vodi večinoma do dviga birokratske moči in povečanja lastne 
pomembnosti uslužbencev v javnem sektorju. Omenjeni pojav pogosto spremlja dvig sive 
ekonomije, ki  lahko vodi do zmanjšanja državnih prihodkov in posledičnega upada kakovosti 
in količine javnega blaga ter storitev. Omenjeno početje lahko pripelje celo do povečanje 
davčne stopnje za podjetja in posameznike v uradnem sektorju, kar lahko ponovno spremljata 
poslabšanje kakovosti javnih dobrin (kot je recimo javna infrastruktura) in uprave, kar daje 
dodatno spodbudo za sodelovanje v sivi ekonomiji. Države z boljšo pravno podlago, ki je 
financirana z davčnimi prihodki, imajo tudi manjši obseg sive ekonomije. Tranzicijske države 
imajo višje stopnje ureditve, kar vodi do občutno višje incidence podkupovanja, višje davke 
za uradne dejavnosti in velik diskrecijski okvir predpisov, vse to pa prispeva v seštevku k 
višjemu deležu sive ekonomije. Skupni zaključek je, da so se bogatejše države OECD, kot 
tudi nekatere iz Vzhodne Evrope, znašle v dobri uravnoteženosti relativno nizke davčne in 
regulativne obremenitve, precejšnih prihodkov, dobre pravne države in z ustreznim nadzorom 
nad korupcijo z relativno majhnim neuradnim gospodarstvom. V nasprotju s tem pa večje 
število držav iz Latinske Amerike in nekdanje Sovjetske zveze kaže značilnosti v skladu s 
slabim ravnotežjem. Njihova davčna in regulativna presoja je visoka, kar spremlja visoko 
podjetniško breme, vladavina prava pa je šibka, kar se kaže v visoki incidenci podkupovanja 
in relativno visokem deležu dejavnosti v neuradnem gospodarstvu.  
 
Če prenesemo zgornje ugotovitve na gradbeno dejavnost, lahko povzamemo, da je kakovost 
gradnje »sivega trga« slabša. Najbolj problematični so uporaba cenejših in kakovostno manj 
ustreznih materialov, zaposlovanje večinoma nekvalificirane delovne sile in pomanjkanje 
investicijskega in strokovnega nadzora. Tako kot za ostalo gospodarstvo velja tudi za 
gradbeništvo, da vodijo nižje davčne stopnje in enostavnejši davčni postopki k zmanjšanju 
pojavnih oblik sive ekonomije. Tukaj je poslovna filozofija, ki izhaja iz misli: Če so davki 
»previsoki« in komplicirani, jih ne plačamo, če so nižji, jih plačamo in »mirno spimo«, zelo 
preprosta in razumljiva.  
 
Razmislek velja še v smeri odprave najpomembnejših rezultatov sive ekonomije. 
Najpomembnejši rezultat sive ekonomije je prihranek denarja oz. produkt, ki je cenejši od  
produkta uradne dejavnosti. Drugi najpomembnejši razlog za sivo ekonomijo so previsoka 
bremena davčne in socialne varnosti. Zelo majhen delež sive ekonomije pa ima značaj 
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substituta, kar pomeni, da bi se te dejavnosti zahtevale v uradnem gospodarstvu. (Schneider, 
2007a, str. 7). 
 
Eden od razlogov za razlike v velikosti sive ekonomije med državami OECD je med drugimi 
ta, da obstaja manj predpisov v ZDA v primerjavi z Nemčijo, kjer je vse, kar ni izrecno 
dovoljeno, prepovedano. Posameznikova svoboda je omejena na mnogih področjih, ki jih 
dosežejo državne intervencije. Kot rezultat pa njihova nujnost in upravičenost nista priznani. 
Tukaj se utrne provokativna misel o italijanski sivi ekonomiji, ki je tako velika zaradi dejstva, 
da je veliko tega, kar je prepovedano, videti kot zakonito (Schneider, 2007a, str. 23). 
 
Priporočila so dobrodošla tudi pri urejanju zaposlovanja in dela na črno. Tako ugotavlja 
(Penko Natlačen, 2009, str. 8), da neposredni nadzor izvajajo: tržni inšpektorat, ki nadzoruje 
kršitve določb v zvezi z delom na črno, inšpektorat za delo, ki nadzoruje kršitve določb v 
zvezi z zaposlovanjem na črno, prometni inšpektorat, ki nadzoruje kršitve določb dela na 
črno, davčna inšpekcija, ki nadzoruje kršitve določb v zvezi z delom na črno. Posreden 
nadzor pa izvajajo carinska uprava, kmetijski, gozdarski in gradbeni inšpektorat, inšpektorat 
za okolje in prostor, zdravstveni inšpektorat, šolska inšpekcija ter policija. V tem pogledu bi 
bilo potrebno razmisliti o zmanjšanju različnih vrst nadzora in povečati pristojnosti enega ali 
dveh organov, ki bosta v večjem številu zaposlenih in usposobljenih inšpektorjev ugotavljala 
kršitve ter jih tudi v večjem obsegu kaznovala. Poostreni nadzor bi moral potekati v smislu 
nabave materiala na črno, torej brez plačila DDV, neoddanih računov, neplačevanja 
prispevkov za socialno varnost zaposlenih, izplačila plač v gotovini itd. Pri odkrivanju 
davčnih utaj ima najpomembnejšo vlogo davčni organ, katerega delovanje ureja Zakon o 
davčni službi. Davčne zavezance nadzira s kontrolo in inšpekcijskimi pregledi na podlagi 
zakona, ki ureja davčni postopek, in zakona, ki ureja upravo. Davčni organ preverja 
informacije, ki jih poda davkoplačevalec glede na njihovo verjetnost. Obseg sive ekonomije 
se je v Sloveniji v preteklosti povečeval, kar je znak utaje davkov. Kot primer utaje davkov je 
lahko tudi delo na črno in njegovo nenehno povečevanje. Velik del vsega utajevanja davkov 
je povezan s pojavom neformalne ekonomije. Visoki davki namreč spodbujajo oziroma 
podpirajo sivo ekonomijo, saj ljudje sodelujejo v sivem gospodarstvu med drugim tudi zaradi 
visokih davkov, ki jih ne marajo/morejo plačevati. Iz tega bi lahko sklepali, da visoka davčna 
obremenitev poraja davčne goljufije, zato je priporočljivo pobirati še sprejemljive davke. 
Vprašati se moramo tudi o nujnosti vladnih ukrepov, kot sta čakanje na delo in 
subvencioniranje krajšega delovnega časa. Inšpekcijske službe naj bodo seznanjene z vsemi 
podjetji, ki so se zanje odločila. Lahko se namreč zgodi, da bodo davkoplačevalci plačevali 
denar tistim, ki naj bi ne delali, ti pa bodo opravljali delo na črno in pri tem ne plačevali 
davkov. V Sloveniji so stroški dela relativno veliki, prisotna je slaba tehnološka opremljenost 
oziroma nizka dodana vrednost, delovna sila je dokaj nefleksibilna, tudi določene državne 
regulative ne spodbujajo k prijavi kakršnega koli dela.  
 
Eden izmed predlogov je tudi ta, da bi lahko v primeru fizičnih oseb preverili njihovo 
vpletenost v preprodajo osebnih avtomobilov, pri čemer tega ne prijavijo kot dejavnost. 
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Vpogledalo bi se lahko v evidence občin, katera oseba je v določenem letu prodala več kot 3 
avtomobile, kar naj bi imelo za posledico obisk inšpektorja.  
 
Sodelovanje med DURS in tržno inšpekcijo v zvezi s preprečevanjem zaposlovanja na črno bi 
lahko bilo bolj uspešno. Zaznati je kritike oziroma pripombe, da so določeni lobiji dosegli, da 
delo v lastni režiji ne šteje za delo na črno. Kar omogoča legalnost dela na črno. Opaža se, da 
določena fizična oseba v krajšem časovnem obdobju zgradi in proda več nepremičnin, pri 
čemer tega ne prijavi kot dejavnost. V tem pogledu bi bilo potrebno razmisliti o spremembi 
zakona. Zakonodaja na področju davkov se sicer izboljšuje, velik problem je pogostost 
sprememb in zapletenost zakonske ureditve v prehodnih določbah zakonov.  
 
Tudi DURS je seznanjen s stanjem delovne sile na podlagi delovnih dovoljenj za tujce, ki so 
samo kratek čas prijavljeni, in delodajalci za njih plačujejo davke ter prispevke za socialno 
varnost, potem pa jih odjavijo, čeprav le-ti naprej delajo na črno, brez zagotovljene socialne 
varnosti.  
 
Trenutne »davčne akcije« so prav tako preveč usmerjene na področje missing traderjev.  
DURS je dogovorjen s finančnimi institucijami, da javljajo sumljive posle, ko se iz nekega 
podjetja dviguje visoke vsote denarja. V tem primeru ima DURS na podlagi Zakona o 
davčnem postopku možnost, da podjetju blokira račun v zavarovanje eventualno ugotovljenih 
davčnih obveznosti. Dogaja se namreč, da se podjetje ustanovi za zelo kratek čas na fiktivnem 
naslovu, z direktorjem, ki nima nobenega premoženja, podjetje nima zaposlenih delavcev, 
opravi nekaj fiktivnih poslov, torej izstavi račune, ki so plačani, dvigne denar iz računa kot 
kredit in zapre firmo. Pri tem ne odda nobenega obračuna DDV, ne obračuna davka od 
dohodkov pravnih oseb, ne predloži letnega poročila. Davčne akcije se torej ukvarjajo 
predvsem s problematiko pranja denarja. 
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SKLEP 
 
Magistrska naloga z naslovom Obseg in značilnosti sive ekonomije na področju gradbeništva 
v Sloveniji je pokazala, da je siva ekonomija na področju gradbeništva sprejeta kot nekaj 
normalnega, tudi iz razloga, ker prinaša koristi tako izvajalcu dela na črno kot plačniku dela 
na črno. Edina stranka, ki izgublja, je v tem pogledu država, saj je neuspešna pri pobiranju 
davkov. 
 
Udeleženci sive ekonomije bi morali začeti razmišljati v smislu optimizacije davčne 
napovedi, ki je vsekakor bolj varna pot od poizkušanja izogibanja utaje davkov. Država pa bi 
morala bolj upoštevati dejstvo, da njeni državljani raje plačujejo davke, če lahko prek 
različnih demokratičnih mehanizmov vplivajo na to, za kakšne namene in kako bo ta denar 
porabljen. Goljufije niso potrebne če je obdavčitev pravična in dobro utemeljena. 
 
Hkrati pa ni prav, da država neplačnikom v odnosu na plačnike ustvarja priviligiran položaj, 
saj jim očitno dopušča negiranje pravnih norm. 
 
V razgovoru z davčnim inšpektorjem sem ugotovila, da je največ sive ekonomije na področju 
gradnje in vzdrževanja stanovanj, sledijo strokovna adminstrativne in intelektualne storitve, 
oddajanje stanovanj, pa tudi seveda na področju nelegalnih dejavnosti je veliko dela na črno. 
Glavni razlogi za obstoj sive ekonomije so predvsem nizka davčna morala, oplajanje denarja 
iz sivih fondov, izogibanje obdavčevanju, visoki stroški delovne sile. Elementi, s katerimi se 
povezuje siva ekonomija, so: neizdani računi, neizplačevanje plač in izplačevanje plač v 
gotovini.  
 
Obseg sive ekonomije se v Sloveniji ocenjuje med 20-30 % BDP-ja ter ima trend rasti. 
 
Inšpektorji izvajalce sive ekonomije dobijo predvsem s pomočjo lastnih skavtov, s pomočjo 
sosedov itd. Pričakovani popusti so med 10-30 %. Kriteriji za obisk inšpekcije so predvsem 
neredno oddajanje obračunov in neplačevanje dajatev, nelogičnosti v oddanih obračunih. 
 
V 95 % primerov davčni obisk izzovejo sami davkoplačevalci zaradi svoje neresnosti, šele na 
drugem mestu so obiski na podlagi prijav, ampak je te vrste obiskov zelo majhen delež. 
Najbolj zaskrbljujoč je obisk delovne inšpekcije, davčne inšpekcije in policije. Tipične 
nepravilnosti so napake v izkazovanju prihodkov in odhodkov, slabo poznavanje zakonodaje s 
področja sive ekonomije. Inšpektor predlaga dvig davčne morale, nikakor se ne strinja s 
poostrenim sankcioniranjem. Nižje davčne stopnje bi tudi pripomogle k vestnemu plačevanju 
davkov. 
 
Primeri sive ekonomije na področju gradbeništva so, ko npr. podjetje, ki legalno gradi naselje 
hiš, v istem obdobju postavi še dve hiši na črno na ime npr. sorodnikov ali prijateljev (to jim 



 81

omogoča težka sledljivost količine porabe gradbenih materialov, opravljenih in obračunanih 
delovnih ur, neregistrirana delovna sila).  Večina delavcev je sicer prijavljena, torej ima 
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, vendar so uradno plačani minimalno – ostalo (cca. 1.000 , 
1.200 EUR) dobijo v gotovini. Nepremičnine, zgrajene po principu sive ekonomije, so na trgu 
cenejše, pojavlja pa se problematika uveljavljanja garancij. Investitor sklene pogodbo z 
glavnim izvajalcem, ki mu za opravljeno delo izstavlja mesečne situacije. To so običajno 
velika podjetja, tu ni elementov sive ekonomije. Glavni izvajalec za dejansko izvedbo najema 
različne podizvajalce, za katere pa investitor ne odgovarja in niti ne ve, kaj se dejansko 
dogaja. Ti pa se poslužujejo sive ekonomije. V situaciji, ko gradbišče obišče delovna 
inšpekcija, še vedno 50 % delavcev izgine iz prizorišča. Dogaja se, da »uvoženi fizikalci« 
dobijo delavna dovoljenja za zelo kratko obdobje, vendar potem delo še vedno opravljajo v 
Sloveniji in so plačani v gotovini in brez zagotovljene socialne varnosti.     
 
Sivo ekonomijo vzpodbujamo potrošniki, ki se ne zavedamo dovolj posledic nakupa oz. 
izvedbe sanacije s pomočjo izvajalcev sive ekonomije. Absolutni poudarek je na problematiki 
prisotnosti elementov korupcije v državni upravi (DURS), ki je podprta v samem političnem 
vrhu. Posledično poteka nizka davčna morala malih davkoplačevalcev, v smislu: če veliki 
uspejo, zakaj bi mali plačevali.  
 
Pojavlja se tudi ideja o ukinjanju dohodnine in obveznih prispevkov, ter s tem prepuščanje 
možnosti odločanja, kdaj in koliko bomo posamezniki plačevali za svojo socialno varnost in 
predvsem pokojnino. 
 
Dober bi bil svetovalni in opozorilni pristop davčne službe; šele kasneje, po prvem 
opozorilnem pregledu,  bi sledilo sankcioniranje. 
 
Dejansko stanje na terenu pokaže ogromno fiktivnih podjetij, ki ne ustvarjajo dodane 
vrednosti, ampak imajo vlogo pranja denarja. Torej obstoječa gospodarska družba ustanovi 
novo podjetje, ki izstavlja fiktivne račune za storitve, ki jih naročnik tudi plača. Ta denar 
potem nova družba dvigne v gotovini (kot kredit ali materialne stroške) in ga razdeli med 
vpletene. Ta nova družba ne oddaja davčnih obračunov in se v roku enega ali dveh let zapre. 
Kot direktor oz. odgovorna oseba se postavi »slamnati mož« - oseba brez premoženja. Na ta 
način si tudi družba naročnica storitev s fiktivnimi računi zmanjšuje svojo davčno osnovo.  
 
Ozaveščanje državljanov o nujnosti plačevanja davkov za splošno blaginjo je nujno, saj si vsi 
želimo dobre ceste, urejene parke, brezplačno šolstvo; a kako bomo to dosegli, če nihče ne bi 
plačeval davkov. Poudarek mora biti na enostavni davčni zakonodaji, nižjih stopnjah 
obdavčitve in bolj discipliniranih davkoplačevalcih.  
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PRILOGI 
 
Priloga 1: Vprašalnik za direktorje gradbenih podjetij 
 
1. Navedite nekaj splošnih podatkov o  svojem podjetju. (Ustrezno obkrožite.) 

 
 
2. Kateri pojem po vašem mnenju najbolje opredeljuje sivo ekonomijo?  
Pojme ocenite od 1 do 5    (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 

 
 
3. Ocenite glavne razloge za obstoj sive ekonomije v gradbeništvu?  
 Razloge ocenite od 1 do 5    (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 

 

 
 

Velikost podjetja:
a) veliko 
b) srednje 
c) majhno 
d) mikro 

Regija sedeža podjetja: 
a) Osrednjeslovenska 
b) Pomurska, Podravska, 

Koroška 
c) Savinjska in Zasavska 
d) Goriška, Kraška 
e) Jugovzhodna Slovenija  

Zaposlovanje na črno   
Delo na črno 
Davčno utajevanje 
Delo v lastni režiji (v lastnem gospodinjstvu) 
Preprodaja droge, orožja 
Organiziran kriminal 
Prostitucija 
Korupcija 
Medsebojna sosedska pomoč 
Poslovanje »brez računa« 
»Šušmarjenje«

1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5

Želja podjetnikov po večjem zaslužku   
Upoštevanje želja in potreb kupca (koristi za kupca) 
Oplajanje denarja iz »sivih fondov« (pranje denarja) 
Izogibanje obdavčevanju 
Nizka davčna morala (»zarota proti državi«) 
Neustrezna zakonodaja 
Izogibanje togi birokraciji 
Visoki stroški delovne sile v Sloveniji 
Zloraba pravic iz naslova socialne varnosti 
Večja konkurenčnost zaradi nižjih cen brez davkov 

1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
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4. Ocenite, kolikšen del letnih prihodkov predstavljajo projekti sive ekonomije v vašem 
podjetju?   (npr. dodatnih 100 na 1.000 uradnih je dodatnih 10 %) 
 

 
 
5. Kdo je tisti, ki je po vašem mnenju »kriv«, da informacija o pojavu sive ekonomije v 
okviru gradbenega projekta doseže posamezne organe nadzora (npr. inšpektorja za delo, 
gradbenega inšpektorja, davčnega inšpektorja itd.) 
 Osebo ocenite od 1 do 5    (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 
 

 
 
6. Ali veste, kateri zakon v Sloveniji ureja področje dela in zaposlovanja na črno? 
      (Ustrezno obkrožite.) 

DA             NE 
Če ste odgovorili DA, napišite kateri:   ___________________________________  
 

Sosed   
Kupec  
Delavec 
Podizvajalec, poslovni partner 
Različne inšpekcijske službe, v okviru svojih rednih opazovanj na terenu 
»Konkurenca« 

1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 

a) podjetja, ki jih poznam ne poslujejo po principu sive ekonomije 
b) v povprečju do dodatnih 5 % letnih prihodkov podjetja 
c) v povprečju do dodatnih 10 % letnih prihodkov podjetja 
d) v povprečju do dodatnih 20 % letnih prihodkov podjetja 
e) v povprečju do dodatnih 30 % letnih prihodkov podjetja 
f) v povprečju do dodatnih 50 % letnih prihodkov podjetja 
g) v povprečju dodatnih več kot 50 % letnih prihodkov podjetja  
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7. V katerih primerih se opravljanje dejavnosti oziroma dela šteje kot delo na črno? 
      (Možnih je več odgovorov). 

 
 
8. V katerih primerih je šteti zaposlovanje delavcev kot zaposlovanje na črno? (Možnih 
je več odgovorov). 

 
 

a) Pravna oseba ali podjetnik z delavcem ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oz. pogodbe 
civilnega prava. 

b) Nujno delo. 
c) Humanitarno, karitativno, prostovoljno in dobrodelno delo. 
d) Podjetnik zaposli tujca ali osebo brez državljanstva v nasprotju s predpisi o 

zaposlovanju tujcev. 
e) Pravna oseba ali podjetnik omogoči delo dijaka ali študenta brez ustrezne napotnice. 
f) Napotnico posameznika uporabi za delo druga oseba. 
g) Malo delo (največ 20 ur na teden in ne več kot 40 ur na mesec, plačilo ne presega 50

% minimalne plače). 
h) Posameznik v svojem imenu in za svoj račun zaposli delavca, ki zanj opravlja delo na 

črno. 
i) Kratkotrajno delo (brezplačno opravljanje dela – največ 40 ur mesečno v mikro 

družbi, če jih opravlja zakonec podjetnika oz. sorodnik do prvega kolena). 
 

a) Pravna oseba ali podjetnik nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za 
opravljanje registrirane dejavnosti. 

b) Delo v lastni režiji. 
c) Medsebojna sosedska pomoč. 
d) Opravljanje dejavnosti s strani podjetnika, katere nima vpisane v ustrezni register. 
e) Nujno delo (preprečitev nesreč ali odstranitev posledic naravnih ali drugih nesreč). 
f) Opravljanje dejavnosti kljub začasni prepovedi opravljanja dejavnosti. 
g) Tuje podjetje  opravlja dejavnosti v RS prek podružnic ali opravlja dejavnost brez ustreznega 

dovoljenja. 
h) Humanitarno, karitativno, prostovoljno, dobrodelno delo (brezplačno opravljanje dela za 

organizacije, ki so organizirane kot humanitarne). 
i) Osebno dopolnilno delo (npr. pomoč v gospodinjstvu, nabiranje sadežev, zelišč) v skladu s 

posebnimi predpisi. 
j) Posameznik opravlja dejavnost oz. delo in ni vpisan ali priglašen kot določa zakonodaja 
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9. Ali ste seznanjeni z možnimi ukrepi pristojnih organov ob ugotovitvi kršitev določb 
Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno?. 
Posamezen ukrep ocenite od 1 do 5    (1 - sploh nisem seznanjen, 5 - popolnoma seznanjen). 
 

 
 
10. Najvišja možna izrečena globa pravni osebi oz. podjetniku za kršitve Zakona o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je 20.000 evrov. Ali menite, da je višina 
globe razlog, da je na trgu manj sive ekonomije?   
 

DA              
NE               
Če ste odgovorili NE, pripišite, koliko bi morala znašati.   ________________   evrov 

 
11. Katere ukrepe predlagate, da bi v Sloveniji zmanjšali obseg sive ekonomije? 
      Ukrepe ocenite od 1 do 5    (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 
 

 
 
12a. Koliko davkov po vašem mnenju utaji pravna oseba, ki opravi gradnjo »brez 
računa«? 
 
Odgovore ocenite od 1 do 5    (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam) 

 

1. Kupi  material v trgovini in plača 20 % DDV, pri čemer si le-tega odšteje 
kot vstopni DDV pri ostali legalni dejavnosti. 
2. Dobi material na črno, torej DDV-ja ni. 
3. Na opravljeno storitev in vgrajene materiale ne zaračuna 20 % DDV oz. 
8,5 % pri opravljanju stanovanjske gradnje direktno za investitorja. 
4. Na ustvarjeni prihodek ne plača 23 % davka od dohodka pravnih oseb.  
5. Ob izplačilu dobička ne plača 20 % dohodnine  - cedularna obdavčitev. 

 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 

1. Poostren nadzor.  
2. Višje denarne kazni. 
3. Strožji kaznovalni ukrepi.  
4. Ponovna uvedba davčnih olajšav s predložitvijo računov za gradnjo oz. 
obnovo stanovanj. 
5. Nižje davčne stopnje pri obdavčitvi dohodkov pravnih oseb in 
podjetnikov. 
6. Seznanjanje kupcev preko medijev z negativnimi posledicami »sive 
gradnje«. 

1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
 
1    2    3    4    5 
 
1    2    3    4    5 
 
1    2    3    4    5 

Upravna odločba o prepovedi opravljanja dejavnosti   
Upravno opozorilo / Prekrškovno opozorilo 
Opomin 
Globa s prekrškovno odločbo / Globa s plačilnim nalogom 

DA NE 
DA NE  
DA NE  
DA NE  
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12b. Koliko davkov po vašem mnenju utaji podjetnik, ki opravi gradnjo »brez računa«? 
Odgovore ocenite od 1 do 5    (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 

 
 
13. Obisk katere uradne osebe vas potencialno najbolj skrbi?  
  Razloge ocenite od 1 do 5    (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 

 
 
14. Kaj vas ob morebitnih ugotovljenih nepravilnostih v gradbenem projektu s strani 
organov nadzora najbolj skrbi?  
Odgovore ocenite od 1 do 5    (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 

 
 

1. Kupi  material v trgovini in plača 20 % DDV, pri čemer si le-tega odšteje 
kot vstopni DDV pri ostali legalni dejavnosti. 
2. Dobi material na črno, torej DDV-ja ni. 
3. Na opravljeno storitev in vgrajene materiale ne zaračuna 20 % DDV oz. 
8,5 % pri opravljanju stanovanjske gradnje direktno za investitorja. 
4. Na ustvarjeni prihodek ne plača dohodnine, pač pa je podvržen običajni 
dohodninski lestvici za fizično osebo – 16 %, 27 % ali 41 %, pač odvisno od 
višine ustvarjenega dobička.  
5. Tako ustvarjeni prihodek ne povečuje osnove za obračun prispevkov za 
socialno varnost zavezanca (podjetnika). 

 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
 
1    2    3    4    5 
 
 
1    2    3    4    5 
 
1    2    3    4    5 

Prepoved opravljanja osnovne dejavnosti 
Izguba ugleda med ciljno skupino končnih kupcev 
Izguba ugleda med podizvajalci, poslovnimi partnerji 
Izguba ugleda med zaposlenimi, potencialnimi neposrednimi delavci 
Nič me ne skrbi 
Drugo (napišite): _____________________ 

1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 

Inšpektorja za okolje in prostor   
Tržnega inšpektorja 
Inšpektorja za delo 
Prometnega inšpektorja 
Zdravstvenega inšpektorja 
Šolskega inšpektorja 
Gozdarskega inšpektorja 
Gradbenega inšpektorja 
Policije 
Davčnega inšpektorja 
Drugo (napišite): …………………………………………  

1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5
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15. Ocenite obseg sive ekonomije v gradbeništvu v Sloveniji na letni ravni? 

 
 
16. Koliko je po vašem mnenju izvajalcev sive ekonomije sankcioniranih po veljavni 
zakonodaji s tega področja v gradbeni dejavnosti v Sloveniji v zadnjem letu? 
 

 
 

Če ste odgovorili na 16. vprašanje z a), b) ali c),  nadaljujte, sicer pojdite na 17. vprašanje. 
 
16 a. Koliko primerov kaznovanih podjetij zaradi sivih projektov v gradbeni dejavnosti 
v Sloveniji poznate v obdobju zadnjih dveh letih (od leta 2005)? 
Napišite število (cca.): _____________  
 
16 b. Zaradi česa? 
Napišite: 1.  ________________________________________  

2.  ________________________________________ 
3.  ________________________________________ 

Npr. neprijavljeni delavci, poslovanje »brez računa«, neutemeljeni stroški, neustrezno lokacijsko ali gradbeno 
dovoljenje itd. 
 
16 c. Kakšna je bila sankcija/kazen? 
Napišite: 1.  ________________________________________  

2.  ________________________________________ 
3.  ________________________________________ 

 (Denarna, prepoved opravljanja dejavnosti, zapor, izguba ugleda ...) 
 

a) Vsak 
b) Velika večina 
c) Redkokateri 
d) Nobeden 

a) Sive ekonomije v gradbeništvu v Sloveniji ni. 
b) do 5 %  
c) od 5 % do 10 % 
d) od 10 % do 20 % 
e) od 20 % do 30 % 
f) od 30 % do 50 % 
g) več kot 50 %  
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17. Ocenite elemente, ki jih povezujete s sivo gradnjo?  
 Elemente ocenite od 1 do 5    (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 
 

 
 
18. Kako pogosto se srečujete z naštetimi elementi sive ekonomije v svojem poslovanju? 
(Obkrožite enega izmed odgovorov.) 
        

 
 

 
Neoddani obračuni      
Računi z napačnimi davčnimi številkami   
Napačen obračun davka od dobička pravnih oseb  
Neizplačevanje plač delavcem    
Fiktivna dobava      
Nezakonit odbitek DDV     
Neutemeljeni stroški      
Prejeti računi niso v skladu s pogodbami   
Prisilna poravnava      
Manjko zalog       
Neevidentirane gradbene storitve   
Neverodostojne listine      
Izplačila plač v gotovini     
Posojilo brez obresti      
Sklepanje mesečnih posojilnih pogodb    
Posojanje delovne sile  
Neprijavljeni delavci

Vedno  Pogosto       Redko       Nikoli 
0        0             0        0 
0        0             0        0 
0        0             0        0 
0        0             0        0 
0        0             0        0 
0        0             0        0 
0        0             0        0 
0        0             0        0 
0        0             0        0 
0        0             0        0 
0        0             0        0 
0        0             0        0 
0        0             0        0 
0        0             0        0 
0        0             0        0 
0        0             0        0 
0      0             0       0

Neoddani obračuni        
Računi z napačnimi davčnimi številkami     
Napačen obračun davka od dobička pravnih oseb    
Neizplačevanje plač delavcem      
Fiktivna dobava        
Nezakonit odbitek DDV       
Neutemeljeni stroški        
Prejeti računi niso v skladu s pogodbami     
Prisilna poravnava        
Manjko zalog         
Neevidentirane gradbene storitve     
Neverodostojne listine      
Izplačila plač v gotovini       
Posojilo brez obresti       
Sklepanje mesečnih posojilnih pogodb    
Posojanje delovne sile  

1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5
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19. Kako se po vaših izkušnjah pridobivajo posli v segmentu sive ekonomije? 
  Način ocenite od 1 do 5    (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 
 

 
 
20. Kakšne so razlike v pričakovani višini dobička, izraženimi v odstotkih, posameznih 
gradbenih projektov, opravljenih z računi ali brez? (Obkrožite enega izmed odgovorov.) 
 

 
 
21. Ali se vaše podjetje »udejanja« na sivem trgu? 
 

 
 
22a. Če ste odgovorili z DA, prosim, naštejte nekaj razlogov? 
  
1.  ____________________________________________________  
2.  ____________________________________________________ 
3.  ____________________________________________________ 
 
22b. Če ste odgovorili z NE, prosim, naštejte nekaj razlogov? 
 
1.  ____________________________________________________  
2.  ____________________________________________________ 
3.  ____________________________________________________ 
 

a) DA, redno 
b) DA, občasno 
c) Da, v izjemnih primerih 
a) NE 

 
   Gradnja individualne stanovanjske hiše  
   Obnova individualne stanovanjske hiše 
   Obnova stanovanja v večstanovanjskem objektu 
   Drugo (napišite): _____________________ 

do 10%    od 10% do 30%    od 30% do 50%    več kot 50% 
    0                  0                   0                0 
    0                  0                   0                0 
    0                  0                   0                0 
    0                  0                   0                0 

a) Reference/priporočila od ust do ust   
b) Lastni skavti/neformalni tržniki 
c) Preko mreže osebnih poznanstev, sorodnikov 
č) Redno oglaševanje legalne dejavnosti, kasneje »z zainteresiranimi 
posamezniki« dogovor o gradnji ali obnovi z računi ali brez 
d) Drugo (napišite): _____________________ 

1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
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23. Ali se zaposleni v vašem podjetju tudi v prostem času (popoldne, ob koncu tedna) 
ukvarjajo s kakšno pridobitno dejavnostjo? Ali zaposleni  »šušmarijo«? 
 

 
 
23 a.  Kako, s katero dejavnostjo? 
Napišite: 1.  ________________________________________  

2.  ________________________________________ 
3.  ________________________________________ 

Npr.: zidava individualnih hiš, popravila, obnova nepremičnin, druge inštalacije, prevozništvo, oddajanje 
nepremičnin, inštruiranje, kmetijske dejavnosti, sečnja lesa, varstvo otrok, oderuško posojanje denarja itd. 
 
24. Ali z delavci vedno sklenete pogodbo o zaposlitvi oz. ustrezno pogodbo civilnega 
prava (delovršna pogodba ...)? 
 

 
 
25. Ali omogočate delo dijakom ali študentom brez ustrezne napotnice pooblaščene 
organizacije za posredovanje dela? 
 

 
 
26. Kako se pridobiva kupce na sivem trgu? 
 
Napišite: 1.  ________________________________________  

2.  ________________________________________ 
3.  ________________________________________ 

 
Npr.: reference/priporočila od ust do ust, lastni skavti/«neformalni tržniki«, preko mreže osebnih poznanstev, 
sorodnikov, aktivno trženje, kasneje »s pravim« dogovorom o »sivi gradnji« itd. 

 

a) DA 
b) NE 

b) DA, več kot polovica vseh 
c) DA, kakšen posameznik 
d) NE 

a) DA 
b) NE 
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PRILOGA 2: Vprašalnik za končne kupce nepremičnin 
 
1. Kateri pojem po vašem mnenju najbolje opredeljuje sivo ekonomijo?  
        Pojme ocenite od 1 do 5    (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 

 
 
2. V katerih gospodarskih panogah se po vašem mnenju siva ekonomija največkrat 
pojavlja?  
 Ocenite od 1 do 5    (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 

 
 
3. Ali veste, kateri zakon v Sloveniji ureja področje dela in zaposlovanja na črno? 
 (Ustrezno obkrožite.) 

DA              
NE  
Če ste ogovorili DA, prosim, napišite kateri:  _________________________________ 
 

 

1. Gostinstvo 
2. Frizerstvo 
3. Varstvo otrok 
4. Gradnja in vzdrževanje stanovanj 
5. Popravila avtomobilov in gospodinjskih aparatov 
6. Kmetijska dela 
7. Sečnja lesa 
8. Oderuško posojanje denarja (zastavljalnice) 
9. Dejavnost neregistriranega prevoza 
10. Strokovne, administrativne in intelektualne storitve 
11. Pomoč pri gospodinjskih delih 
12. Oddajanje stanovanj 
13. Proizvajanje raznih dobrin (šivanje, pletenje) 
14. Področje nelegalnih dejavnosti (tihotapljenje in preprodaja) 
15. Drugo: ________________________ 

1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 

Zaposlovanje/delo na črno   
Davčno utajevanje 
Delo v lastnem gospodinjstvu 
Preprodaja drog, orožja 
Prostitucija 
Korupcija 
Poslovanje »brez računa« 
»Fušanje« 

1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5
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4. V katerih primerih se opravljanje dejavnosti oziroma dela šteje kot delo na črno? 
 (Možnih je več odgovorov). 
 

 
 
5. V katerih primerih je šteti zaposlovanje delavcev kot zaposlovanje na črno? 
 (Možnih je več odgovorov). 
 

 
 
6. Najvišja možna izrečena globa pravni osebi oz. podjetniku za kršitve Zakona o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je 20.000 evrov. Ali menite, da je višina 
globe razlog, da je na trgu manj sive ekonomije?   
 

DA              
NE             

a) Pravna oseba ali podjetnik z delavcem ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oz. pogodbe 
civilnega prava. 

b) Nujno delo. 
c) Humanitarno, karitativno, prostovoljno in dobrodelno delo. 
d) Podjetnik zaposli tujca ali osebo brez državljanstva v nasprotju s predpisi o 

zaposlovanju tujcev. 
e) Pravna oseba ali podjetnik omogoči delo dijaka ali študenta brez ustrezne napotnice. 
f) Napotnico posameznika uporabi za delo druga oseba. 
g) Malo delo (največ 20 ur na teden in ne več kot 40 ur na mesec, plačilo ne presega 50

% minimalne plače). 
h) Posameznik v svojem imenu in za svoj račun zaposli delavca, ki zanj opravlja delo na 

črno. 
i) Kratkotrajno delo (brezplačno opravljanje dela – največ 40 ur mesečno v mikro 

družbi, če jih opravlja zakonec podjetnika oz. sorodnik do prvega kolena). 
 

b) Pravna oseba ali podjetnik nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju 
pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti. 

c) Delo v lastni režiji. 
d) Medsebojna sosedska pomoč. 
e) Opravljanje dejavnosti s strani podjetnika, katere nima vpisane v ustrezni register. 
f) Nujno delo (preprečitev nesreč ali odstranitev posledic naravnih ali drugih nesreč). 
g) Opravljanje dejavnosti kljub začasni prepovedi opravljanja dejavnosti. 
h) Tuje podjetje ne opravlja dejavnosti v RS prek podružnic ali opravlja dejavnost brez 

ustreznega dovoljenja. 
i) Humanitarno, karitativno, prostovoljno, dobrodelno delo (brezplačno opravljanje dela 

za organizacije, ki so organizirane kot humanitarne). 
j) Osebno dopolnilno delo (npr. pomoč v gospodinjstvu, nabiranje sadežev, zelišč) v 

skladu s posebnimi predpisi. 
k) Posameznik opravlja dejavnost oz. delo in ni vpisan ali priglašen kot določa 

zakonodaja.



 97

Če ste odgovorili NE, napišite, koliko bi morala znašati.   ________________   evrov 
 

7. Posameznik, ki omogoči eni ali več osebam opravljanje dela na črno in je o tem 
seznanjen, je SOUDELEŽENEC. Prav tako je soudeleženec posameznik, ki sklene 
pogodbo z pravno osebo, podjetnikom ali posameznikom, za katerega ve, da opravlja 
delo na črno.  
Posameznik, ki je soudeleženec dela na črno,  se kaznuje z globo do 2.000 evrov. Ali ste 
seznanjeni z zgornjim dejstvom in ali je lahko to zadostni razlog, da je na trgu manj sive 
ekonomije?   
 

DA       NE              
8. Katere ukrepe predlagate, da bi v Sloveniji zmanjšali obseg sive ekonomije? 
Ukrepe ocenite od 1 do 5    (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 
 

 
 
9a. Koliko davkov po vašem mnenju utaji pravna oseba, ki opravi gradnjo »brez 
računa«?  Odgovore ocenite od 1 do 5    (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 
 

 
 

1. Kupi  material v trgovini in plača 20 % DDV, pri čemer si le-tega odšteje 
kot vstopni DDV pri ostali legalni dejavnosti. 
2. Dobi material na črno, torej DDV-ja ni. 
3. Na opravljeno storitev in vgrajene materiale ne zaračuna 20 % DDV oz. 
8,5 % pri opravljanju stanovanjske gradnje direktno za investitorja. 
4. Na ustvarjeni prihodek ne plača 23 % davek od dohodka pravnih oseb.  
5. Ob izplačilu dobička ne plača 20 % dohodnine - cedularna obdavčitev. 

 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 

1. Poostren nadzor.  
2. Višje denarne kazni. 
3. Strožji kaznovalni ukrepi.  
4. Ponovna uvedba davčnih olajšav s predložitvijo računov za gradnjo oz. 
obnovo stanovanj. 
5. Nižje davčne stopnje pri obdavčitvi dohodkov pravnih oseb in 
podjetnikov. 
6. Seznanjanje kupcev preko medijev z negativnimi posledicami sive 
gradnje. 

1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
 
1    2    3    4    5 
 
1    2    3    4    5 
 
1    2    3    4    5 
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9b. Koliko davkov po vašem mnenju utaji podjetnik, ki opravi gradnjo »brez računa«? 
 Odgovore ocenite od 1 do 5    (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 
 

 
 
10. Ocenite glavne razloge za obstoj sive ekonomije v gradbeništvu?  
 Razloge ocenite od 1 do 5    (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 

 

 
 
11. Ali ste se v zadnjem času srečali z gradnjo ali obnovo nepremičnine (hiša, 
stanovanje)? Ali morda kdo od vaših bližnjih? 
 

 
 
Če ste odgovorili nikalno, se vam za sodelovanje v anketi zahvaljujemo, sicer nadaljujte z 
odgovori.   
 

1. Kupi  material v trgovini in plača 20 % DDV, pri čemer si le-tega odšteje 
kot vstopni DDV pri ostali legalni dejavnosti. 
2. Dobi material »na črno«, torej DDV-ja ni. 
3. Na opravljeno storitev in vgrajene materiale ne zaračuna 20 % DDV oz. 
8,5 % pri opravljanju stanovanjske gradnje direktno za investitorja. 
4. Na ustvarjeni prihodek ne plača dohodnine, pač pa je podvržen običajni 
dohodninski lestvici za fizično osebo – 16 %, 27 % ali 41 %, pač odvisno od 
višine ustvarjenega dobička.  
5. Tako ustvarjeni prihodek ne povečuje osnove za obračun prispevkov za 
socialno varnost zavezanca (podjetnika). 

 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
 
1    2    3    4    5 
 
 
1    2    3    4    5 
 
1    2    3    4    5 

c) DA 
d) NE 

Želja podjetnikov po večjem zaslužku   
Upoštevanje želja in potreb kupca (koristi za kupca) 
Oplajanje denarja iz »sivih fondov« (pranje denarja) 
Izogibanje obdavčevanju 
Nizka davčna morala (»zarota proti državi«) 
Neustrezna zakonodaja 
Izogibanje togi birokraciji 
Visoki stroški delovne sile v Sloveniji 
Zloraba pravic iz naslova socialne varnosti 

1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
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12. Ali ste  ob gradnji ali obnovi lastne nepremičnine koristili storitve izvajalcev 
gradbenih del iz sivega trga? 
 

 
 
12a. Če ste odgovorili z DA, prosim, naštejte razloge, zakaj ste se odločili za sivo 
gradnjo? 
1.  ____________________________________________________  
2.  ____________________________________________________ 
3.  ____________________________________________________ 
(Npr.: prihranek denarja, izkoriščanje lastnega znanja in znanja prijateljev, manjšanje davčne osnove, itd.) 
 
12b.  Če ste odgovorili z NE, prosim, naštejte razloge? 
1.  ____________________________________________________  
2.  ____________________________________________________ 
3.  ____________________________________________________ 
 
13. Kako se po vaših izkušnjah pridobi IZVAJALCE v segmentu sive ekonomije? 
        Način ocenite od 1 do 5    (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 

 
14.   Ocenite pričakovani prihranek gradnje lastne nepremičnine »brez računov«? 

 
 

a) Sive ekonomije se raje ne grem 
b) do 5 %  
c) od 5 % do 10 % 
d) od 10 % do 20 % 
e) od 20 % do 30 % 
f) od 30 % do 50 % 
g) več kot 50 %  

Reference/priporočila od ust do ust   
Lastni skavti/ »neformalni tržniki« podjetnika 
Preko mreže osebnih poznanstev, sorodnikov podjetnika 
Redno oglaševanje »legalne« dejavnosti, kasneje z zainteresiranimi 
posamezniki dogovor o gradnji ali obnovi z računi ali brez 
Drugo (napišite): _____________________ 

1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 

a) DA 
b) NE 
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15. Kakšna so vaša pričakovanja o pričakovanih razlikah v višini dobička, izraženimi v 
odstotkih, posameznih gradbenih projektov, opravljenih z računi ali brez?  
Oobkrožite enega izmed odgovorov.) 

 
 
16. Kaj vas v projektu sive gradnje najbolj skrbi?  
        Način ocenite od 1 do 5    (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 
 

 
 
17. Kdo je tisti, ki je po vašem mnenju »kriv«, da informacija o nepravilnostih v okviru 
gradbenega projekta doseže posamezne organe nadzora (npr. inšpektorja za delo, gradbenega 
inšpektorja, davčnega inšpektorja itd.) 
  Osebo ocenite od 1 do 5    (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 
 

 
 

Možnost uveljavljanja garancije, možnost odprave napak po koncu projekta 
(po plačilu celotne vrednosti projekta) 
Prijava sive gradnje s strani tretje strani 
Neizpolnjevanje ustnih dogovorov s strani izvajalcev (zaupanje) 
Razpoložljivost »sivih izvajalcev« 
Nič me ne skrbi 
Drugo (napišite): _____________________ 

1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 

 
   Gradnja individualne stanovanjske hiše  
   Obnova individualne stanovanjske hiše 
   Obnova stanovanja v večstanovanjskem objektu 
   Drugo (napišite): _____________________ 

do 10%    od 10% do 30%    od 30% do 50%    več kot 50% 
    0                  0                   0                0 
    0                  0                   0                0 
    0                  0                   0                0 
    0                  0                   0                0 

Sosed   
Kupec  
Delavec izvajalca 
Podizvajalec, poslovni partner izvajalca 
Različne inšpekcijske službe, v okviru svojih rednih opazovanj na terenu 
Konkurenca 

1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
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18. Ocenite elemente, ki jih povezujete s sivo gradnjo?  
Elemente ocenite od 1 do 5    (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 
 

 
 
19. Ali se v prostem času (popoldne, ob koncu tedna) ukvarjate s kakšno pridobitno 
dejavnostjo? Ali »šušmarite«? 
 

 
 
19a. S katero? 
 
Napišite: ____________________________________________  
 
Npr.: gradnja in vzdrževanje stanovanj, gostinstvo, frizerstvo, varstvo otrok, popravila avtomobilov in 
gospodinjskih aparatov, kmetijska dela, sečnja lesa, oderuško posojanje denarja (zastavljalnice), dejavnost 
neregistriranega prevoza, strokovne, administrativne in intelektualne storitve, pomoč pri gospodinjskih delih, 
oddajanje stanovanj, proizvajanje raznih dobrin (šivanje, pletenje) ali področje nelegalnih dejavnosti 
(tihotapljenje in preprodaja). 
 
20. Vaš poklic: _________________ in delovno področje: ________________________ . 

a) DA, to mi pomeni manj kot 10 % dodatnega letnega prihodka 
b) DA, to mi pomeni do 20 % dodatnega letnega prihodka 
c) DA, to mi pomeni do 30 % dodatnega letnega prihodka 
d) DA, to mi pomeni do 50% dodatnega letnega prihodka 
e) DA, to mi tudi do 100% ali več dodatnega letnega prihodka 
f) DA, a le v obliki brezplačne pomoči sorodnikom, prijateljem 
g) NE 

Neoddani obračuni        
Računi z napačnimi davčnimi številkami     
Napačen obračun davka od dobička pravnih oseb    
Neizplačevanje plač delavcem      
Fiktivna dobava        
Nezakonit odbitek DDV       
Neutemeljeni stroški        
Prejeti računi niso v skladu s pogodbami     
Prisilna poravnava        
Manjko zalog         
Neevidentirane gradbene storitve     
Neverodostojne listine      
Izplačila plač v gotovini       
Posojilo brez obresti       
Sklepanje mesečnih posojilnih pogodb    
Posojanje delovne sile  
Ni garancije 

1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5 
1    2    3    4    5
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