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POVZETEK
Siva ekonomija je pojav, ki ga najdemo v vseh drţavah, v vseh gospodarstvih in
druţbenoekonomskih sistemih, saj je navzoča v različnem obsegu in moči v vseh
fazah druţbenega razvoja. Drţave se na različne načine lotevajo preprečevanja
sive ekonomije, pri čemer so nekatere bolj uspešne, druge manj uspešne, saj je
za področje sive ekonomije značilno, da je njeno delovanje prikrito oblastem.
Pri ugotavljanju obsega sive ekonomije se soočimo s paradoksom »merjenja
nemerljivega«. Kljub temu pa so nam podatki o njenem obsegu nujno potrebni,
če ţelimo oceniti njen vpliv na gospodarsko in druţbeno aktivnost drţave.
Slovenija je bila v določenem času, glede na številčnost dela na črno, v samem
vrhu Evropske unije. V zadnjih letih pa Komisija vlade za odkrivanje in
preprečevanje dela in zaposlovanja na črno ugotavlja, da se obseg dela in
zaposlovanja na črno v Sloveniji postopoma zmanjšuje.
Sive ekonomije sicer ni moţno popolnoma preprečiti, njeno prekomerno
naraščanje pa je nevarno, zato je izvajanje ukrepov za njeno omejevanje za
celotno drţavo izrednega pomena. Drţava lahko uporablja kratkoročne in
dolgoročne ukrepe usmerjene k zmanjševanju obsega sive ekonomije.
Kratkoročni ukrepi običajno pomenijo povečanje kontrole in nadzora, namen
dolgoročnih ukrepov pa je predvsem v oteţitvi pogojev za delovanje v sivi
ekonomiji.
Ključne besede: siva ekonomija, delo na črno,zaposlovanje na črno, davčna
utaja, problemi odkrivanja in preprečevanja sive ekonomije.
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SUMMARY
The Underground economy is a phenomenon that can be found in all countries,
their economies and social-economic systems, as it is present in various extent
and strength in all phases of social development. Countries have different ways
of coping with the underground economy, some more and others less effectively,
due to the fact that the underground economy is hidden from the authorities.
In discovering the extent of the underground economy, we are faced with the
paradox of measuring the unmeasurable. Even though, the information of its
extent is indispensable in evaluating the influence of the underground economy
on the economic and social activities of a country. Slovenia at a time had one of
the highest percentage of undeclared work in the European Union. The latest
estimates from a governmental 'commission for discovering and preventing
undeclared work and employment' (Komisija Vlade Republike Slovenije za
odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno) have shown that the
extent of such work in Slovenia is gradually decreasing.
The underground economy cannot be completely erased, but its excessive
growth can be dangerous and that is why measures for limiting the extent of the
underground economy are of great importance for a country which can use
either short-term or long-term measures for decreasing the extent of the
underground economy. Increasing supervision is a short-term measure while
long term measures strive to impede the work in the underground economy.
Key words: underground economy, undeclared work, undeclared employment,
tax evasion, difficulties in discovering and preventing the underground economy
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1 UVOD
1.1

IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA

Siva ekonomija je pojav, ki ga zasledimo skoraj v vsaki drţavi; tako razviti kot
nerazviti. Mnogi raziskovalci ga tudi označujejo kot enega izmed tipičnih pojavov,
ki spremljajo sodobno trţno gospodarstvo. V razvitih drţavah povezujejo sivo
ekonomijo z davčno utajo, z nelegalnim poslovanjem in seveda tudi s
kriminalnimi dejavnostmi.
Siva ekonomija prinaša s svojim delovanjem številne probleme in posledice, ki
vplivajo na celotno druţbo, na drţavo kot tudi na posameznike, ki ţivijo v tej
drţavi. Prav zaradi tega je zelo preučevan pojem s strani ekonomistov in
raziskovalcev ter aktualna tema, ki buri celotno svetovno gospodarstvo. Prav
tako pa buri tudi slovensko gospodarstvo in naše raziskovalce, ki sivi ekonomiji in
njenemu preučevanju posvečajo kar precej pozornosti.
Ko slabi formalna ekonomija, ki ni sposobna obvladati pretokov blaga denarja in
delovne sile, se uveljavi neformalna oziroma siva ekonomija. Ljudje iščejo rešitev
v sivi ekonomiji, kadar ne najdejo zaposlitve, kadar je njihova zaposlitev omejena
tako, da ne morejo delati, kolikor bi ţeleli, da bi bili z delom in plačilom
zadovoljni, kadar jim zaposlitev ne zagotavlja sredstev, s katerimi bi zadovoljili
svoje potrebe po dobrinah in storitvah itd. Tako pridemo do izraza »delo na
črno«, s katerim označujemo tisto področje dela in zaposlovanja, ki se izvaja v
nasprotju z veljavnimi pravnimi predpisi. Pravni red loči med delom na črno in
zaposlovanjem na črno. Poleg tega, da sta oba prepovedana, je delu in
zaposlovanju na črno skupno tudi to, da je nosilec oz. storilec lahko tako pravna
oseba kot samostojni podjetnik pa tudi vsak posameznik.
1.2

METODOLOGIJA DIPLOMSKEGA DELA

Opredelitev problema
Bistvo prikrite dejavnosti je v tem, da se udeleţenci izogibajo raznim davčnim
bremenom, omejitvam in predpisom. Od nje imajo vsekakor korist tako izvajalci
kot tudi njeni uporabniki. Vendar ima siva ekonomija za drţavo številne
negativne posledice, zaradi česar jo skuša v čim večjem obsegu odkriti in zatreti glavni problem je torej, kako odkriti in preprečiti sivo ekonomijo in s tem
povečati vire financiranja javne porabe ter razbiti začaran krog negativnih
vplivov, ki jih siva ekonomija povzroča. Siva ekonomija prinaša s svojim
delovanjem škodo in koristi tako za posameznike neke druţbe kot tudi za celotno
druţbo in drţavo.
Opredelitev namena in ciljev naloge
Namen diplomskega dela je predstaviti probleme pri preprečevanju in odkrivanju
sive ekonomije ter poiskati nekaj predlogov za rešitev in omejitev teh teţav.
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Predmet diplomskega dela je podrobneje preučiti in definirati področje dela in
zaposlovanja na črno v našem okolju oziroma ugotoviti obseg, pojavne oblike,
razloge, motive in posledice tega dela v Sloveniji. Ugotovimo lahko, da je delo na
črno precej razširjeno, predvsem zaradi teţkega finančnega poloţaja prebivalcev.
Pojavlja se predvsem v obliki utaje davkov in neprijavljene obrti. Posledice
prikritega dela pa so lahko pozitivne in negativne. Temeljni način omejevanja
prikritega dela pa bi moral biti v učinkovitem delovanju uradnega gospodarstva
(nova delovna mesta, višje plače…), ki bi spet povečalo gospodarstvo.
Zanimalo pa me bo tudi, kako je z zakonsko ureditvijo sive ekonomije v Sloveniji,
kateri zakoni veljajo in katera področja obravnava zakon.
Predvideni rezultati naloge
Na osnovi ankete, ki bi jo izvedla, bi prišla do ugotovitev, ali praksa na tem
področju potrjuje teorijo, ki bi jo zapisala o sivi ekonomiji oz. delu in
zaposlovanju na črno v teoretičnem delu diplomske naloge. Kakšne posledice
prinaša siva ekonomija za drţavo, delodajalce in delojemalce? Kdo je tisti, ki mu
siva ekonomija prinaša korist? Poskušala bom potrditi teoretične trditve, da se
siva ekonomija pojavlja v različnih dejavnostih in poklicih. Preverila bi, ali drţi
hipoteza Delo na črno je za ljudi prej prisila kot izbira (na črno delajo zaradi

finančne stiske).

Udeleţenci sive ekonomije skušajo to dejavnost prikriti, zato ne morem
pričakovati, da bodo odgovarjali resnično in objektivno, kljub temu pa upam, da
bodo rezultati, ki bi jih ţelela pridobiti z vprašalnikom, dokaj točni in aţurni.
Predlagane metode in orodja
Pri diplomski nalogi se bom opirala na obstoječa spoznanja, ki so na razpolago v
domači in tuji literaturi, in jih poskušala z metodo diskripcije vključiti v nalogo. V
okviru diskriptivnega pristopa ţelim raziskati pojav dela na črno, ukrepe za
zmanjšanje dela na črno ter financiranje dela na črno. Uporabila bom še:
◦ metodo anketiranja
◦ statistično metodo – metoda za številčne prikaze v grafični obliki
1.3

STRUKTURA DIPLOMSKE NALOGE

V uvodnem poglavju diplomskega dela sem predstavila problem, namen in cilje
diplomske naloge. Postavila sem tudi hipoteze, ki jih bom skušala skozi diplomo
dokazati. Ker sem se odločila za anketni način vprašalnika, sem naštela tudi
uporabljene metode raziskovanja.
V drugem poglavju diplomskega dela bom obravnavala sivo ekonomijo na
splošno. Ţelim opredeliti pojem »sive ekonomije« in predstaviti najpogosteje
uporabljene definicije ter njene pojavne oblike v različnih druţbenoekonomskih
okoljih.
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Posledice sive ekonomije so lahko negativne ali pozitivne. Njeni negativni vplivi
so občutni tako za delodajalce in delojemalce kot tudi za drţavo, socialno
zavarovanje, premoţenje ter varnost ljudi in okolja. Ne glede na to, da lahko v
posameznem krajšem časovnem obdobju tudi dopolnjuje legalno gospodarstvo in
lajša socialne napetosti druţbe, jo drţave zaradi njenih negativnih vplivov
moralno in pravno obsojajo ter večinoma tudi preganjajo. Podrobnejša
predstavitev je zapisana v tretjem poglavju.
Pogoji, ki so potrebni za delovanje v sivi ekonomiji, in dejavniki, ki vplivajo na
povečevanje njenega obsega, bodo predmet četrtega poglavja. Pri ugotavljanju
obsega sive ekonomije se soočimo s paradoksom »merjenja nemerljivega«. Kljub
temu pa so nam podatki o njenem obsegu nujno potrebni , če ţelimo oceniti njen
vpliv na gospodarsko in druţbeno aktivnost drţave.
V poglavju predstavljam tudi vzroke za nastanek dela in zaposlovanja na črno,
zakaj se ljudje odločajo za to pot in kakšni so razlogi za tako odločitev.
Predmet petega poglavja je opis metod, s katerimi skušamo ocenjevati obseg
sive ekonomije.
Področja, v katerih je siva ekonomija najbolj prisotna, opisujem v šestem
poglavju. Največ dela na črno oz. sive ekonomije lahko zasledimo na področju
gradbeništva, trgovine, turizma in gostinstva, kmetijstva ter na področju osebnih
in intelektualnih storitev itd.
Kakšna je zakonska ureditev dela in zaposlovanja v Sloveniji je opredeljeno v
sedmem poglavju. Opisuje Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno,
zakonsko ureditev sive ekonomije, ki velja za Slovenijo, zajema področja in
posebnost, ki jih zakon obravnava. Predstavljeno je tudi poročilo o aktivnostih in
učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno v Sloveniji za leto 2005.
Osmo poglavje opisuje pristojnosti in naloge sluţb za nadzor nad opravljanjem
dela in zaposlovanja na črno, ki odkrivajo vzroke za nastanek sive ekonomije in
njeno sankcioniranje.
Kršitve in sankcije za kršitelje dela in zaposlovanja na črno so predstavljene v
devetem poglavju. Kršitve dela in zaposlovanja na črno ne obravnava isti
inšpekcijski organ – Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno namreč
določa, da Trţni inšpektorat RS nadzoruje kršitve določb v zvezi z delom na črno,
Inšpektorat RS za delo pa kršitve določb v zvezi z zaposlovanjem na črno.
V desetem poglavju sem predstavila načine zmanjšanja dela in zaposlovanja na
črno v Sloveniji. Obravnavala sem kratkoročne in dolgoročne ukrepe, usmerjene
k zmanjšanju obsega sive ekonomije v Sloveniji. Kratkoročni ukrepi običajno
pomenijo povečanje kontrole in nadzora, namen dolgoročnih ukrepov pa je
predvsem v oteţitvi pogojev za delovanje v sivi ekonomiji.
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Enajsto poglavje prikazuje empirični del diplomske naloge, v katerem sem
predstavila analizo ankete o delu ter zaposlovanju na črno. S pomočjo ankete
sem skušala raziskati obseg in razloge za delo in zaposlovanje na črno. Za boljšo
ponazoritev dela in zaposlovanja na črno sem informacije prikazala tudi v grafični
obliki. Z analizo sem prišla do ugotovitev, na podlagi katerih sem predlagala
ukrepe za učinkovitejše reševanje problema.
Zaključek diplomske naloge vsebuje
ugotovitev in spoznanj diplomske naloge.
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kratek

povzetek

najpomembnejših

2 SIVA EKONOMIJA
Siva ekonomija je pojav, o katerem se v vseh gospodarstvih v svetu veliko
razpravlja in ga najdemo v vseh drţavah in v vseh druţbenoekonomskih sistemih,
vendar v različnih oblikah in obsegu. V različnih drţavah ima različne razseţnosti.
Gre za problem, ki zajema veliko število udeleţencev, in zato ne moremo
preprosto mimo njega, ne da bi se ukvarjali z njim na takšen ali drugačen način.
Skoraj v vseh drţavah po svetu ugotavljajo, da je del proizvodnje, dohodka,
zaposlenosti prikrit tako javnim oblastem kot tudi statističnim sluţbam: morda
namenoma, kar pomeni goljufijo, ali zato, ker nihče ne zahteva od ljudi, da
prijavijo tovrstno proizvodnjo, dohodek ali zaposlenost (Kukar, 1995).
V Sloveniji je bila siva ekonomija predvsem akademska tema, o kateri ni veliko
napisanega, čeprav se je pojavila ţe zelo zgodaj, lahko rečemo, da ţe pred drugo
svetovno vojno. Šele v zadnjih letih pa je siva ekonomija postala predmet
političnih razprav in širše javnosti.
2.1

POJEM IN DEFINICIJA SIVE EKONOMIJE

Siva ekonomija je neregistrirana dejavnost (proizvodnja), neregistrirani dohodek,
nelegalna proizvodnja (dejavnost), delo in zaposlovanje na črno ali prejemaje
prikritih dohodkov iz premoţenja oz. kapitala in druge dejavnosti, ki so prikrite
statistiki in oblastem.
Obstajata dva nasprotujoča pogleda na neformalno (sivo) ekonomijo. Prvi vidi
vzrok za neformalno ekonomijo v revščini, po drugem vidiku pa gre pri
neformalni ekonomiji preprosto za izogibanje stroškom. V ozadju neformalne
ekonomije gre torej bodisi za preţivetje in obstoj, ali pa za doseganje praga
dobičkonosnosti ali drugih ugodnosti brez upoštevanja zakonodaje, ki običajno
zahteva izpolnitev različnih obveznosti.
Po analizi OECD so dejavniki, ki vplivajo na neformalno zaposlovanje predvsem
naslednji:
postopki za začetek poslovne dejavnosti,
stopnja obdavčitve dobička podjetja v primerjavi z obdavčitvijo dela,
nivo davčnih olajšav,
nivo nadomestil za brezposelne,
odnos med osrednjim drţavnim nivojem in niţjimi upravnimi enotami ter
drugi.
Če ţelimo opredeliti pojem sive ekonomije, se soočimo s teţavo, da pravzaprav
ne obstaja neka splošno sprejeta in veljavna definicija ali enoten koncept, ki bi
enoznačno opredelil pojem sive ekonomije, prikrite proizvodnje, dohodka in
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zaposlenosti – naletimo na vrsto definicij in opredelitev sive ekonomije. Zato
zaradi številnih pojavnih oblik sive ekonomije tako poenostavljena in vsakomur
razumljiva definicija na prejšnji strani ne zadošča in zato natančna definicija sive
ekonomije ni mogoča. Ena izmed bolj znanih in večkrat uporabljenih definicij
opredeljuje sivo ekonomijo kot »vse trenutno neregistrirane ekonomske
aktivnosti, ki prispevajo k uradno merjeni vrednosti bruto domačega proizvoda«
(Belev, 2003, str. 24).
Siva ekonomija se namreč ves čas razvija, se prilagaja trţnim zahtevam in
spremembam na področju davkov ter regulative. Kako v posameznih drţavah
opredeljujejo sivo ekonomijo in katere aktivnosti lahko prištevamo v sivo
ekonomijo, je odvisno od več dejavnikov:
doseţene ravni gospodarske aktivnosti,
značilnosti druţbenoekonomskega sistema,
številnih tradicionalnih značilnostih posamezne deţele (Glas, 1988).
Nejasna je tudi uporaba imen sive ekonomije, kar kaţe na izredno široko
razseţnost tega pojava. Pojme, s katerimi različni avtorji v angleški terminologiji
opisujejo ta pojav in njihove protipomenke, opisuje tabela 1. Ob tem pa je
potrebno opozoriti, da se pomeni istih besed od drţave do drţave razlikujejo (J.
J. Thomas, 1992, str. 125).
Tabela 1: Alternativna imena za pojem sive ekonomije
Ime za sivo ekonomijo

Ime za protipomenko

1. black (črna)
2. clandestine (tajna, prikrita)

4. informal (neformalna, poluradna)
5. invisible (nevidna)

white, non-black, bright
forthright, open, overt, manifest,
unconcealed
exposed, overt, open, obvious,
revealed
formal
visible, patent, obvious, perceptible

6. irregular(nepravilna, neredna)
7. non-official (neuradna)
8. parallel (vzporedna)

regular
official
convergent, divergent

9. second (druga, drugovrstna)
10. shadow (senčna, v senci)
11. subterranean (podzemna, podtalna)
12. underground (podzemna)

first
sunlight, light
aboveground, exposed
overground, public, overt, open

13. unobserved (neopazna)
14. unofficial (neuradna)
15. unrecorded (neregistrirana)

observed
offical
recorded

3. hidden (skrita)

Vir: J. J. Thomas, Informal economic activity, 1992, str. 125
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Pojem sive ekonomije opredeljujejo številni ekonomisti. Nekateri celo opozarjajo
na problem neenotnosti pri definiranju tega pojma in pravijo, da je neenotnost
pripeljala do tega da je siva ekonomija še vedno obravnavana kot koncept, ki še
išče teorijo, s katero bi razloţila svoj obstoj. To velja za vse drţave, ki imajo
problem s sivo ekonomijo. Iz tega razloga pa si je vsak raziskovalec sive
ekonomije iz vseh teh moţnih definicij tega pojava oblikoval svojo definicijo, za
katero meni, da je pravilna in da poskuša prikazati pojav na način, kot ga vidi in
razume raziskovalec.
Med domačimi avtorji loči Kukar (1995, str. 4) sivo ekonomijo v oţjem in širšem
pomenu. Siva ekonomija v oţjem pomenu zajema neregistrirane pridobitne
dejavnosti, ki niso vključene v uradne podatke o bruto domačem proizvodu, pa
bi morale biti v skladu z metodologijo sistema nacionalnih računov (SNA1).
Za pravilno razumevanje in ocenjevanje sive ekonomije v oţjem pomenu je
treba razlikovati med naslednjimi pojmi:
registriran in neregistriran dohodek - izraţa registrirano in neregistrirano
dejavnost; primarni namen registriranja dohodkov je statistično
spremljanje dejavnosti;
prijavljen in neprijavljen dohodek - glavni namen je spremljati in
zagotoviti priliv davkov ter prispevkov v drţavno blagajno ter ugotoviti
vpliv sive ekonomije na višino drţavnega proračuna.
Siva ekonomija v širšem pomenu (neformalno delo) pa zajema poleg
neregistriranih pridobitnih dejavnosti tudi vse neregistrirane dejavnosti, ki po
metodologiji SNA ne prispevajo k oblikovanju bruto druţbenega proizvoda, pa bi
jih po širši definiciji lahko opredelili kot proizvodne dejavnosti. To so tako
imenovane vzporedne dejavnosti (samooskrbno gospodarstvo, dejavnosti
"naredi si sam", sosedska pomoč in prostovoljno ter dobrodelno delo).
Prav takšna razdelitev sive ekonomije pa je razvidna tudi na osnovi študij raznih
avtorjev, gradiv ILO 2 (Mednarodna organizacija dela) in Eurostata.
Tanzi (1982) pravi, da gre pri sivi ekonomiji za dohodek, ki ni prijavljen davčnim
uradom (davčna utaja). Spet drugi avtorji pa pravijo, da gre pri sivi ekonomiji za
trţno proizvodnjo izdelkov in storitev, legalnih ali ilegalnih, ki se izogne vključitvi
v oceno uradnega bruto domačega proizvoda3.
1

Konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let so si mednarodne organizacije (OECD,
EUROSTAT,…) prizadevale standardizirati koncept sive ekonomije in poiskati skupno definicijo.
Rezultati so vključeni v publikacijo System of National Accounts.
2
International Labour Organization; kratica ILO, je mednarodna organizacija, ki deluje kot
specializirana agencija OZN (mednarodna organizacija, katere članice so skoraj vse drţave sveta),
s stalnim sedeţem v Ţenevi (Švica).
3
Bruto domači proizvod (v nadaljevanju BDP) je vsota vrednosti vseh končnih proizvodov in
storitev, proizvedenih v določenem gospodarstvu v enem letu. Upoštevano je geografsko načelo,
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Medic (1999, str. 210) ugotavlja, da se v razvitih trţnih gospodarstvih za
dejavnost sive ekonomije poudarjajo naslednje lastnosti:
da so dejavnosti neregulirane, potekajo prikrito in se pri tem izogibajo oz.
kršijo številne zakone in predpise (včasih pa tudi moralne norme),
da so te dejavnosti neobdavčene, saj udeleţenci ne plačujejo davkov, niti
raznih prispevkov za socialno zavarovanje, torej goljufajo drţavo (včasih
gre za prijavo in plačilo niţjih davkov, ne za popolno utajo),
da jih uradna statistika ne zajema in ne registrira, uradni BDP je zato
podcenjen, podatki o gospodarski dejavnosti (zlasti o dohodkih in
zaposlenosti) so nenatančni.
J. J. Thomas (1992, str. 120) prišteva k dejavnostim sive ekonomije:
davčno utajo: utaja neposrednih in posrednih davkov ter prispevkov za
socialno varstvo,
kršenje gospodarske zakonodaje: zakoni o minimalni plači, o plačevanju
zdravstvenega in socialnega zavarovanja zaposlenih, o zagotavljanju
varstva pri delu in ostalih standardov na delovnem mestu – delodajalci se
izogibajo spoštovanju teh zakonov z najemanjem neprijavljenih delavcev
ali s tem, da podjetje sploh ni registrirano,
izogibanje birokraciji: v večini drţav so gospodarske aktivnosti v veliki meri
regulirane, izpolniti je potrebno številne obrazce in plačevati nemajhne
pristojbine pri ustanavljanju podjetja, uvozu blaga ali pri gradnji hiše –
ljudje se birokraciji izognejo s tem, da delujejo neregistrirano ali brez
licenc ali brez dovoljenja za delovanje,
goljufije na področju socialne varnosti: gre za tiste nezaposlene, ki
prejemajo nadomestilo za čas brezposelnosti, hkrati pa delajo v sivi
ekonomiji,
nelegalni priseljenci: zaradi nelegalnega statusa ne morejo pridobiti
delovnih dovoljenj, zato je njihova edina moţnost preţivljanja sodelovanje
v sivi ekonomiji.
Po mnenju Thomasa naj bi bili to osnovni razlogi, zakaj ljudje izberejo delo v sivi
ekonomiji, toda ne glede na razlog, je davčna utaja posredna posledica vseh
osnovnih razlogov.
Zaradi natančnejše opredelitve sive ekonomije si poglejmo spisek taksativno
naštetih gospodarskih dejavnosti, ki jih prišteva v sivo ekonomijo Glas (1991, str.
3):
neprijavljeno in zato neobdavčeno delo, »fuš«, ki je običajno za
gotovinsko plačilo,
kar pomeni da so vključeni vsi končni proizvodi in storitve, ki so bili proizvedeni na ozemlju
določene drţave (Setnikar-Cankar S., 2004, str. 136-137).
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tihotapljenje,
ilegalne igre na srečo,
delo brez potrebnega delovnega dovoljenja, zlasti delo ilegalnih
priseljencev,
ilegalna trgovina z mamili, tobačnimi izdelki, alkoholnimi pijačami,
neposredna menjava blaga in storitev,
dela in popravila v lastni reţiji,
izdajanje napihnjenih laţnih računov za poslovne stroške,
uporaba delovnih sredstev z delovnega mesta za zasebno korist,
ilegalna prostitucija,
delo in plačilo v času prejemanja bolniške in nadomestila za čas
brezposelnosti,
pridelava lastnega sadja, zelenjave in drugih pridelkov in prodaja le-teh,
oderuško posojanje denarja,
neprijavljena dejavnost ali prijavljena v manjšem obsegu od dejanske,
prekupčevanje z zemljišči in drugim, kjer se dohodki ne prijavljajo
davkariji,
napitnine od strank, ki niso prijavljene davkariji,
tatvine strank in osebja (npr. v samopostreţnih trgovinah),
utaja napitnin, zakupnin itd.
Kot sem ţe omenila, lahko ugotovimo, da se v razpravah o sivi ekonomiji pogledi,
opredelitve in merila različnih avtorjev o tem, kaj všteti v sivo ekonomijo, zelo
razlikujejo. Zaradi tega je teţko najti neko skupno merilo, ki bi ustrezalo vsem
pogledom. Menim, da je vprašanje opredelitve sive ekonomije zelo pomembno. V
znanstvenem ali profesionalnem svetu so definicije glavni pogoj oz. predpogoj za
merjenje pojavov. Če ne moremo natančno določiti, kaj merimo, imajo meritve le
omejene in subjektivne vrednosti.
Vse te definicije in poimenovanja sive ekonomije pa imajo eno skupno značilnost.
Osebe, ki se ukvarjajo s sivo ekonomijo, imajo od nje koristi, le-te pa odtehtajo
koristi, ki bi jih imeli, če bi se ukvarjali s formalno ekonomskimi dejavnostmi
oziroma legalnimi dejavnostmi.
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Organigram 1: Mesto sive ekonomije v strukturi trţnega gospodarstva
TRŢNO
GOSPODARSTVO
URADNO
GOSPODARSTVO
Javno
gospodarstvo

GOSPODARSTVO
V SENCI

Zasebno
gospodarstvo

Podzemno
gospodarstvo

Registrirani druţbeni proizvod

A

Samooskrbno
gospodarstvo
B

Dejansko ustvarjena vrednost v narodnem gospodarstvu

Vir: Glas (1991, str. 5)
A … druţbeni proizvod, ki naj bi se po sistemu druţbenih računov registriral,
vendar ni vključen, ker se dejavnost prikriva,
B … dejavnosti, ki so po konvencijah praviloma izločene iz druţbenega proizvoda
Iz slike lahko razberemo, da se v sivo ekonomijo (gospodarstvo v senci) uvrščajo
vse tiste dejavnosti (profitne in neprofitne), ki prispevajo k skupnemu
gospodarskemu ustvarjanju v neki drţavi, vendar pa niso zajete v sistem
nacionalnih računov zaradi dveh razlogov:
ali so dejavnosti prikrite (to naj bi se po sistemu SNA registriralo, vendar
se ne),
ali pa gre za samooskrbne dejavnosti (ki so po konvencijah praviloma
izločene iz SNA).
Prava siva ekonomija, ki je predmet analize, je v sliki zajeta kot »podzemno
gospodarstvo«.
Definicije uradne ekonomije so različne tudi od drţave do drţave, zato se tudi
definicije neuradne ekonomije razlikujejo, s tem pa tudi pristopi drţav pri njenem
preprečevanju - ali se drţave pri reševanju problemov nagibajo k spodbujevalni
ali prisilni naravnanosti (povzeto po predlogu zakona).
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2.2

OPREDELITEV POJMOV SIVE EKONOMIJE

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 12/2007,
v nadaljevanju ZPDZC) določa, v katerih primerih se opravljanje dejavnosti
oziroma dela štejejo kot delo na črno, v katerih primerih je šteti zaposlovanje
delavcev kot zaposlovanje na črno, kdo je soudeleţenec dela na črno in kaj je
nedovoljeno reklamiranje.
Pri opredeljevanju pojmov je treba opozoriti tudi na razlikovanje pomena izrazov
»delo na črno« in »zaposlovanje na črno«, kar večina ljudi še vedno meša.
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 delovnopravnimi predpisi (Uradni list RS, št. 12/2007).
2.2.1

Delo na črno in delo na sivo

Delo na črno in sivo sta najbolj specifični obliki nestandardnega dela in nista
deleţni socialnih zavarovanj, saj je delo na črno kaznivo, delo na sivo pa
»neprofitno«. Svetlik (1988, str. 12) jih opredeljuje kot obliki: »ki jima ni priznan
status formalnega4 dela, saj potekata izven delovnih organizacij in jih druţba kot
takih ne varuje«.
Delo na črno je del sive ekonomije, za katero se v razvitih drţavah uporabljajo
različni izrazi npr. informal work, moonlighting, concealed work, underclared
work. Splošna definicija dela na črno, ki velja tudi v Evropski uniji, je, da je delo
na črno vsaka plačana aktivnost, ki je po naravi zakonita, ni pa prijavljena
drţavnim oblastem in tako neobdavčena, pri tem pa je potrebno upoštevati
razlike med drţavami Evropske unije (Van Bastelaer, 2004).
Za delo na črno v Sloveniji se v skladu s tretjim členom Zakona o preprečevanju
dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 12/2007) šteje opravljanje
dejavnosti oz. dela v naslednjih primerih:
če pravna oseba opravlja dejavnost, ki je nima vpisane v sodni register,
oz. 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,

4

Formalno delo je sopomenka za legalno delo: zaposlitev, ki se sklene s pogodbo o zaposlitvi.
Neformalno delo pa vključuje tako delo na sivo kot tudi delo na črno in je v nasprotju z delavnopravno zakonodajo ter v nasprotju z legalnim delom.
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če podjetnik opravlja dejavnost, ki je 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,
če tuje podjetje ne opravlja dejavnosti v Republiki Sloveniji prek podruţnic
ali opravlja dejavnost brez ustreznega dovoljenja,
če posameznik opravlja dejavnost oz. delo in ni vpisan ali priglašen, kot to
določa ta ali drugi zakon (ZPDZC, 3. člen).
Eden od glavnih razlogov za delo na črno je skušnjava za delodajalce, zaposlene
in samozaposlene, da povečajo svoje prihodke in zmanjšajo stroške z
izogibanjem obdavčevanju ter plačevanju socialnih prispevkov. Pomembna
razloga pa sta tudi neustrezna registracija podjetja in opravljanje dejavnosti, pri
katerih delavnopravne regulacije niso upoštevane (Daza, 2005, str. 6).
Obstajale pa naj bi štiri vrste neprijavljenih delavcev (Novak, 2003):
dvojni zasluţkarji oz. osebe z dvema ali več sluţbami,
ekonomsko neaktivno prebivalstvo (študentje, dijaki,
upokojeni posamezniki, gospodinje),
nezaposleni,
ilegalni priseljenci.

zgodaj

Organigram 2: Institucionalna delitev dela
DELO
FORMALNO
DELO
Samozaposlenost

Individualna

NEFORMALNO
DELO

Zaposlenost

Neformalna
menjava dela

Kooperativa

Samoprodukcija

Vzajemna

Recipročna
menjava dela

Altruistično
delo

Individualna

Delo na
črno

Vir: Svetlik (1988, str. 21)
Iz zgornjega organigrama je razvidna Svetlikova umestitev dela na črno, ki delo
na črno uvršča v eno izmed oblik neformalnega dela.
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Delo na sivo zajema vse tiste neregistrirane dejavnosti, ki ne prispevajo k
oblikovanju bruto domačega proizvoda, so pa nujne za normalno druţbeno
reprodukcijo, zato je druţbeni odnos do njih pozitiven (Svetlik, 1988, str. 10-12).
V tem primeru ne moremo govoriti o negativnih posledicah dela na sivo, saj je iz
druţbenega vidika zaţeleno in nujno.
2.2.2

Zaposlovanje na črno

Mednarodna organizacija dela (v nadaljevanju ILO) je definirala zaposlovanje na
črno kot zaposlitev, ki ni v skladu z zahtevami nacionalnega prava, regulacijami
le-tega in pravno prakso (Daza, 2005, str. 7). Poleg tega pa je definirala tudi
dela, ki jih zaposlovanje na črno zajema:
zaposlitev na lastno odgovornost v lastnem neregistriranem podjetju,
osebe zaposlene v neregistriranem podjetju,
pomoč oziroma sodelovanje druţinskih članov ne glede na to, ali delajo v
registriranem ali neregistriranem podjetju,
sodelavci v neregistriranih dejavnostih,
zaposleni na črno: to so zaposleni, ki nimajo sklenjene pogodbe o
zaposlitvi, kot to zapoveduje nacionalni pravni sistem,
zaposleni na lastno odgovornost za proizvodnjo produktov za lastno
porabo (Daza, 2005, str. 6).
Za zaposlovanje na črno se v skladu s spremembami zakona šteje, če pravna
oseba ali podjetnik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti:
z delavcem ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe civilnega
prava, na podlagi katere se lahko opravlja delo, in delavca ni prijavil v
zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
(Če je na črno zaposlena brezposelna oseba, se domneva, da ima
sklenjeno delavno razmerje za nedoločen čas. Pravna oseba ali podjetnik
mora takšni osebi izročiti pisno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas v
roku 3 dni po tem, ko inšpektor za delo ugotovi zaposlitev na črno. Če ji
pogodba v tem roku ni vročena, lahko zahteva sodno varstvo – to je
velika novost in je v prejšnjih določbah zakona ni bilo),
zaposli tujca ali osebo brez drţavljanstva v nasprotju s predpisi o
zaposlovanju tujcev,
omogoči delo dijaka ali študenta brez ustrezne napotnice pooblaščene
organizacije za posredovanje dela ali če omogoči, da to napotnico
uporabi za delo druga oseba.
Ravno tako se za zaposlovanje na črno šteje, kadar posameznik v svojem imenu
in za svoj račun zaposli delavca, ki zanj opravlja delo na črno (ZPDZC, 5. člen).
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Zaposlitev na črno zajema delo oseb, ki niso zakonito prijavljene oblastem. To
zajema predvsem :
migrante,
osebe brez delovnih dovoljenj,
vladne usluţbence, ki imajo poleg prijavljene zaposlitve še eno
nezdruţljivo zaposlitev,
delo otrok pod določeno starostno omejitvijo,
osebe, ki poleg plačanega dela prejemajo še socialne transferje.
Prav tako se tudi definicije zaposlovanja na črno razlikujejo od drţave do drţave
in so v veliki meri odvisne od strogosti pravnega sistema ter v kolikšni meri ta
pojav sprejema druţba.
Najpogostejši izrazi v angleščini za zaposlovanje na črno so: hidden labour,
unregulated wage workers, illegal employment, black labour itd.
Lahko ugotovimo, da sta tako delo kot tudi zaposlovanje na črno prepovedana.
Vendar pa kršitev dela in zaposlovanja na črno ne obravnava isti inšpekcijski
organ. ZPDZC določa, da Trţni inšpektorat RS nadzoruje kršitve določb v zvezi z
delom na črno, in sicer v zvezi z opravljanjem dejavnosti, odkriva soudeleţence
in nedovoljene reklame dela na črno. Inšpektorat RS za delo pa nadzoruje kršitve
določb v zvezi z zaposlovanjem na črno in odkriva nedovoljeno reklamiranje
pravnih oseb, zasebnikov ali posameznikov, če le-ti objavljajo potrebo po
delavcu, katerega delo ni vezano na registrirano oziroma priglašeno dejavnost.
Prometni inšpektorat in davčna inšpekcija nadzorujeta kršitve določbe 3. člena
ZPDZC, ki določa, katero opravljanje dejavnosti oziroma dela se šteje za delo na
črno.
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3 POSLEDICE SIVE EKONOMIJE
Vemo, da danes siva ekonomija obstaja v vsakem gospodarstvu, razlikujejo se le
vzroki in pogoji za njen obstoj. Od 70-ih let dalje so nastajala številna dela in
članki v zvezi s sivo ekonomijo, nekateri so jim bili naklonjeni, drugi so ta pojav
obsojali. O sivi ekonomiji obstajajo različna mnenja, koliko pozitivnih in koliko
negativnih posledic ima v gospodarstvu in druţbi. Je kompleksen pojav in učinki
njenega delovanja so lahko raznovrstni. Na eni strani prinaša koristi tako za
posameznika kot za drţavo, na drugi strani pa povzroča veliko škode tako
posamezniku kot drţavi, zato ji pripisujemo tako pozitivne kot tudi negativne
posledice.
3.1

NEGATIVNE POSLEDICE

Siva ekonomija ima, po mnenju nekaterih avtorjev, predvsem negativne
posledice, ker zniţuje javne prihodke, predstavlja nelojalno konkurenco legalnim
podjetjem in zmanjšuje učinkovitost javnih ukrepov.
Statistična iluzija: v statistiki ni podatkov o sivi ekonomiji, zato so
podatki o potrošnji, dohodkih in zaposlenosti netočni ter pristranski; ker
ne vemo, koliko je sive ekonomije, tudi teţko ocenimo, koliko je
netočnosti v ocenah gospodarskih rezultatov. Problem je v tem, da se siva
ekonomija ravna drugače kot uradno gospodarstvo, zato je uradna
statistika netočna in napačna (Glas, 1991, str. 16).
Napačne indikacije za ekonomsko politiko: statistika sama po sebi
sicer ni tako pomembna, vendar dejansko pomeni, da daje uradni
informacijski sistem nepravilne in pristranske podatke za ukrepe
ekonomske politike. Na podlagi takih podatkov dobimo nepravilne
indikacije za ekonomsko politiko, ki lahko pripeljejo do negativnih ukrepov,
ki so neprimerno dozirani in lahko doseţejo drugačne učinke od
pričakovanih (Glas, 1991, str. 17). Netočnost in napake se zlasti pokaţejo
pri:
stopnji inflacije (v sivi ekonomiji je praviloma raven cen niţja, niţja pa
je tudi rast cen),
oceni stopnje rast (dejavnosti sive ekonomije prosperirajo, kadar
uradna ekonomija stagnira in obratno),
podatki o nezaposlenosti (prejemniki socialnih podpor in podpor za
brezposelne delajo hkrati tudi v sivi ekonomiji).
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Problemi pri delu na črno:
Za delojemalce: ki opravljajo ilegalno zaposlitev, velja, da jim ta ne
omogoča zakonske zaščite s področja zdravstvenega, pokojninskega in
invalidskega zavarovanja. Negativne posledice so lahko še očitnejše, če se
delojemalci poleg rednega dela ukvarjajo še s kakšnimi dodatnimi
aktivnostmi, lahko to precej vpliva na njihovo redno delo. Na račun sive
ekonomije se tudi povečuje moţnost izgube redne zaposlitve, če delavec
ne opravlja rednega dela kvalitetno. Povečana je tudi moţnost za
nastanek invalidnosti, ker so delavci preutrujeni in preobremenjeni zaradi
opravljanja dodatne zaposlitve ali izvajanja dela na črno (Omerzu, 2000,
str. 20).
Siva ekonomija je idealna rešitev tudi za vse tiste, ki nimajo redne
zaposlitve. Brezposelni lahko s sivo ekonomijo zasluţijo kar nekaj denarja,
ki jim omogoči laţje preţivetje, dokler si ne najdejo rednega dela. Siva
ekonomija jih lahko pripelje celo tako daleč, da si sploh ne iščejo redne
zaposlitve, ker je včasih njihov zasluţek z delom na črno večji od zasluţka
rednega dela. Tu pa nastopi problem – zavarovanja. Če se delo na črno ali
zaposlitev izvaja kot edina oblika dejavnosti, je lahko za delojemalca še
nevarnejša, saj mu ne omogoča direktne ali indirektne zakonske zaščite.
Ne omogoča mu socialnih zavarovanj, kot so zdravstveno, pokojninsko in
invalidsko, ki mu jih redno delovno razmerje nudi.
Za delodajalce: siva ekonomija je po vsej verjetnosti najbolj osovraţena s
strani delodajalcev, ki opravljajo svojo dejavnost legalno oziroma zakonito.
To pomeni, da imajo dejavnost registrirano pri za to potrebnih institucijah
in vpisano v sodni register ter zanjo plačujejo davke in prispevke. Siva
ekonomija jim naredi ogromno škode, zato so eni izmed pobudnikov,
poleg drţave, ki se zavzemajo za omejevanje in preprečevanje sive
ekonomije v drţavi. Siva ekonomija povzroča delodajalcem nelojalno
konkurenco.
Zaradi nizkih stroškov dela in zaposlovanja na črno prihaja do nelojalne
konkurence. Legalne organizacije ne morejo konkurirati nizkim cenam, ki
jih ponujajo nelegalne organizacije. Poleg tega neplačevanje davkov pri
delu na črno povečuje stroške legalnega dela. Na splošno pa velja, da je
delo na črno razlog za niţjo storilnost v legalni zaposlitvi, za večjo
utrujenost in za povečevanje odsotnosti, zlasti če se izvaja kot dodatna
zaposlitev (Omerzu, 2000, str. 20).
Za drţavo: nadalje Omerzu (2000, str. 18) omenja utajo davkov, zaradi
katerih drţava izgublja denar, kar zniţuje kakovost in obseg javnih
storitev. Istočasno pa se povečuje odliv za različne oblike socialnih
transferov, kjer so osnova za izračun višine le-teh dohodki iz legalnih
delovnih razmerij. Posledično se poveča obremenitev davkoplačevalcev.
Ker siva ekonomija ni zajeta v uradnih statističnih podatkih, Glas (1991,
str. 16) navaja statistično iluzijo. Gre za netočnost podatkov o potrošnji,
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dohodkih, zaposlenosti in drugih kazalcih. Zaradi napačnih indikacij se
lahko zgodi, da vlada vodi neustrezno ekonomsko politiko.
Za skupnost kot celoto: Ker prebivalci, ki delajo na črno, ne plačujejo
davkov, prejemniki socialnih pomoči pa so največkrat prav oni , se
posledično povečajo davčne obveznosti tistih, ki so v legalnem delovnem
razmerju. Pri proizvodih in storitvah, narejenih na črno, potrošniki nimajo
moţnosti poznejših reklamacij. Pojavljajo se tudi negativni vplivi na okolje:
nekontrolirano odlaganje odpadkov, izpusti plinov v ozračje,
onesnaţevanje voda (Omerzu, 2000, str. 19).
Odprava ali omejitev konkurence: ilegalne dejavnosti imajo zaradi
niţjih stroškov (neplačani davki, izognitve predpisom in omejitvam)
konkurenčne prednosti pred legalnimi dejavnostmi, zato lahko zlasti v
primeru zaostrenih gospodarskih razmer pritegnejo povpraševalce.
Legalnost oziroma poštenost poslovanja sta tako »kaznovana«, kar
pomeni destruktivno delovanje sive ekonomije na poslovno moralo in
gospodarsko pravno ureditev. Te razmere potiskajo sicer legalne
gospodarske subjekte v različne oblike prikrite, ilegalne dejavnosti, če
hočejo vzdrţati konkurenco proizvajalcev, ki kršijo predpise. Rušenje
zaupanja in zakonitosti ruši v končni instanci tudi socialno-etične temelje
trţnega gospodarstva, ki lahko deluje le v primeru enakega poloţaja
tekmujočih gospodarskih subjektov.
Izpad dajatev (javnih prihodkov): je ključna negativna točka, ki jih
udeleţenci v prikriti dejavnosti ne plačajo. Dejavnosti sive ekonomije ne
plačujejo davčnih obveznosti in prispevkov za socialno varstvo, kar
povzroča velike izgube v drţavnem proračunu. Posledici sta dve: na eni
strani drţava zaradi izpada teh dajatev bolj obremeni ostalo uradno,
registrirano dejavnost z davki in prispevki(tako dobimo nepravično
porazdelitev bremen, ki je ključen argument v dnevnih razpravah o sivi
ekonomiji), po drugi strani je uradna dejavnost zaradi visokih dajatev
nekonkurenčna prikriti dejavnosti, kar je ključni argument podjetnikov v
zahtevah po preganjanju nelegalne dejavnosti, ki ima očitne konkurenčne
prednosti.
Druge posledice: prisotne so še druge negativne posledice, zlasti na
mikroekonomski ravni, saj prihaja do pretiranega izčrpavanja delavcev,
niţje intenzivnosti dela, zniţevanje produktivnosti rednega dela. Poleg
tega zniţuje prizadevnost in ustvarjalnost, ki jo posamezniki »hranijo« za
popoldansko sivo ekonomijo. S tem se upočasnjujejo tudi strukturne
spremembe v gospodarstvu, trend uveljavljanja nove tehnologije,
predvsem pa siva ekonomija zmanjšuje druţbeno kohezijo, saj deli
prebivalstvo v skupine z zelo različnim odnosom do sive ekonomije (Glas,
1991, str. 17).

17

3.2

POZITIVNE POSLEDICE

Nekateri govorijo le o negativnih učinkih sive ekonomije vendar pa ne smemo
pozabiti, da ima tudi določene pozitivne posledice, ki jih ne gre zanemariti in so
odvisne od dejanskih gospodarskih razmer v druţbi in od obdobja, v katerem
skušamo ugotavljati učinke sive ekonomije.
Večja trţna fleksibilnost: je prva in ena izmed pomembnejših pozitivnih
posledic sive ekonomije. Ponudniki na trgu hitro in učinkovito reagirajo na
ţelje potrošnikov in spreminjanje njihovih potreb in ţelja ( oblikovanje cen
in ponudbe…), saj so z njimi v neposrednem stiku in so odvisni od svoje
trţne prilagodljivosti tako glede zahtev kupcev kot tudi glede pogojev na
trgu. Siva ekonomija deluje tudi kot »filter« za dinamične, uspešne in
novonastale podjetnike, ker s to obliko dejavnosti poskusijo, ali bodo za
trg zanimivi in uspešni in se šele nato odločijo za večje vloţke in za
legalizacijo svoje dejavnosti. Tako nastajajo nove dejavnosti v trţnih nišah
in s tem nova delovna mesta.
Prednosti z vidika delodajalca: ne plačuje socialnih prispevkov in davkov
od dejavnosti, ki jo izvaja, število zaposlenih lahko hitro prilagaja
zahtevam na trţišču (visoka fleksibilnost pri najemanju in odpuščanju
delavcev), ne obremenjuje se z zakonskimi normami in mu ni potrebno
upoštevati zakonskih ter varnostnih pogojev glede zaposlovanja, ki jih
sicer določa zakon za vse tiste, ki legalno opravljajo dejavnost. Ob
odsotnosti sindikatov ni potrebno spoštovanje kolektivnih pogodb in
drugih določil pri plačah.
Prednosti z vidika delojemalca: mnogim delojemalcem je prihodek od dela
na črno edini vir za preţivetje. Delavec mnogokrat tudi več zasluţi, kot če
bi bil v rednem delovnem razmerju, saj je njihova urna postavka trikrat
večja od redne urne postavke delavca v legalni dejavnosti.
Večja trţna fleksibilnost pomeni izboljšanje stvarne preskrbe prebivalstva.
Izboljšana stvarna preskrba prebivalstva: učinkoviti in fleksibilni trgi
v sivi ekonomiji izboljšujejo dejansko preskrbo, saj zadovoljujejo
povpraševanje na področjih, kjer formalni sektor zaostaja za rastjo
povpraševanja ali pa zvišuje cene dobrin in tako mnogokrat ne bi vsi prišli
na vrsto za izdelke in storitve, predvsem v času, ko primanjkuje določenih
dobrin. Tako delujejo neuradne dejavnosti kot dopolnilni, komplementarni
vir preskrbe. Gre za pokrivanje potreb, ki bi sicer ostale nezadovoljene,
bodisi zaradi cenovne nedosegljivosti, premajhnega dohodka ali
pomanjkanja dobrin oz. storitev na legalnem trgu. Ta funkcija je predvsem
prisotna v primeru racioniranja v uradnem sektorju, ko se zelo razcvete
ilegalna proizvodnja in črna borza.
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Siva ekonomija je imela pomembno vlogo dopolnilnega vira preskrbe tudi
v bivših socialističnih drţavah, kjer so kupci povpraševali po dobrinah sive
ekonomije predvsem zaradi njihove boljše kvalitete ali zato, ker so bili to
edini dosegljivi izdelki.
Aktiviranje delovne sile in drugih potencialov: v času velike
brezposelnosti delodajalci iz različnih skupin (frizerska, gostinska,
gradbena dejavnost,…) ne zaposlujejo ljudi za redno delovno razmerje,
pač pa jemljejo delovno silo s črnega trga in zaposlujejo ljudi na črno. Za
brezposelno osebo to pomeni edini ali dodatni vir za preţivetje.
Boljše ideje in nove zamisli: pogosto dobre, včasih celo najboljše ideje
nastanejo ravno v pogojih sive ekonomije. Če gre za uspešno zamisel, se
povpraševanje povečuje in s tem tudi potreba po večji angaţiranosti, kar
spodbudi k temu, da se dejavnost začne odvijati legalno. Tudi nekateri
uspešni primeri s področja športne opreme, računalništva itd. ter ideje
nekaterih danes uspešnih podjetij so se porodile v pogojih, ki jih lahko
označimo za delo na črno.
Davčni učinek: siva ekonomija povzroča celotno davčno izgubo in jo
lahko označimo kot neprostovoljen izdatek drţave, ki se povrne v obliki
stimuliranja gospodarstva, povečanje blaginje in posredno prinaša davčne
prihodke , ki se povrnejo skozi povečano porabo oz. potrošnjo
udeleţencev v sivi ekonomiji.
Stabilizacijski konjukturni učinki: pridejo do izraza v času
gospodarskih recesij, takrat se obseg sive ekonomije poveča in stopnja
nelegalnih dejavnosti še naraste. Tako deluje siva ekonomija
stabilizacijsko na gospodarska nihanja. Ko postaja v gospodarskem
razcvetu »uradna« delovna sila ţe redka, se povečuje povpraševanje po
delu na črno. V takšnih obdobjih potrebujejo ljudje še nek dodaten vir
zasluţka ter tudi moţnost, da pridejo do cenejših storitev in izdelkov, kar
jim nudi siva ekonomija. Zato je v kriznem obdobju značilna rast ponudbe
nelegalnega dela, siva ekonomija vsrkava predvsem osebe, ki delajo
formalno s krajšim delovnim časom ter brezposelne osebe (Glas, 1991,
str. 17 – 18).
3.3

UČINKI SIVE EKONOMIJE

Siva ekonomija ima štiri vrste učinkov (Šušteršič, 1997, str. 2-3):
Alokativni učinek:
prenos delovnega napora in ustvarjalnosti v prikrito dejavnost,
zanemarjanje usposabljanja pri delavcih, ki delajo v sivi ekonomiji,
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uporaba materialov, opreme in časa v podjetju za prikrito dejavnost.
Siva ekonomija na več načinov učinkuje na vloţke produkcijskih faktorjev.
Razlikujemo predvsem pozitivne in negativne učinke. Med pozitivne štejemo:
cene so pokazatelj pomanjkanja in stiske, povišan oddelek delavcev, okrepljena
konkurenca, nezadostna uporaba virov sredstev, dodaten potencial za
inovativnost, ustvarjanje prihodkov in povpraševanja, dodatna oskrba z
dobrinami in s storitvami. Kot negativne učinke obravnavamo: trošenje
ekonomskih virov, premajhno globino kapitala v sivi ekonomiji, nepopolnost
konkurence zaradi izogibanja davkom, teţavnost financiranja javnih dobrin in
storitev (Schneider, 2002, str. 158)
Stabilizacijski učinek:
dopolnilna preskrba prebivalstva,
kompenzacija padca uradne gospodarske dejavnosti (proticiklični učinek),
stabilizacija socialnih razmer.
Ko makroekonomisti preučujejo stabilizacijo, so pozorni predvsem na spremembo
ravni cen, zaposlenost in stopnjo rasti. Stabilizacijska politika poskuša zmanjšati
ciklične fluktuacije oziroma strukturne premike skozi implementacijo monetarnih
ali fiskalnih instrumentov. Ker je globalni nadzor nepraktičen zaradi razlogov
(pomanjkanje časa, primanjkljaj informacij), bi si racionalni ekonomski politiki
morali zadati neki zanesljivi okvir (jasni cilj zadevajoč inflacijo, omejeni
instrumenti, kar se tiče trga delovne sile in konsistentna ter trdna finančna
politika), v katerem bi delovali (Schneider, 2002).
Blaginjski učinek:
ponudba cenejših dobrin in storitev prebivalstvu,
boljše zadovoljevanje potreb s prerazporeditvijo dobrin »na črno«,
dodatni zasluţki za socialno ogroţen sloj.
Politiki se osredotočajo na pomanjkljivosti nelegalnega dela, medtem ko
negativne posledice sive ekonomije kot take puščajo ob strani. Rast dela na črno
ogroţa in zniţuje dobrohotnost drţave. Posledično je nemogoče ohraniti nivo
javnih koristi, ne da bi se zvišali davki in prispevki, kar pa rezultira v navzdol
obrnjeno spiralo. Primaren blaginjski učinek je drastični primanjkljaj prihodkov od
davkov in prispevkov za socialno varnost, ki pa vodi v zvišanje mej za tiste, ki
pošteno plačujejo davke, če je ţelja ohraniti javne storitve na prvotnem nivoju
(Schneider, 2002).
Prerazdelitveni oz. redistributivni učinek:
v globalu ne povečuje razlik v neenakosti,
pojavlja se nekaj ekstremnih nelegalnih zasluţkov – demonstracijski
učinek (Šušteršič, 1997, str. 2-3).
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Poleg alokativnih učinkov je potrebno upoštevati tudi enakopravnost distribucije.
Ekonomska politika mora najti kompromis med učinkovitostjo in socialno
pravičnostjo. Pravilna razporeditev je definirana kot distributivna politika (glede
na trţno produktivnost). Glede na to, da nikakor ni mogoče najti stanja, v
katerem bi bili vsi udeleţenci zadovoljni, je večkrat prikazano, predvsem s strani
politikov, da je stanje nevzdrţno, a v resnici ni tako. Tako je v tem primeru
izjemno teţko ocenjevati učinke sive ekonomije, prav zaradi dejstva, da so
pokazatelji distribucije dohodkov komaj obveščeni in netransparentni (Schneider,
2002, str. 166).
Čeprav ima siva ekonomija tudi pozitivne posledice, še ne pomeni, da je nekaj
dobrega, saj bi njeno naraščanje lahko ogrozilo celotni drţavni mehanizem.
Vemo, da sive ekonomije ne bomo nikoli odpravili, ker se zaradi profita in
ekonomskih prednosti uvršča še dlje v nezakonite dejavnosti, pomembno pa je,
da ima vsaka drţava mehanizme, s katerimi obvladuje, odkriva in preprečuje
pojavne oblike sive ekonomije, ki resnično prinaša s svojim delovanjem škodo in
koristi tako za posameznike kot za celotno druţbo in drţavo.
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4 RAZLOGI ZA NASTANEK, RAST IN OBSTOJ SIVE
EKONOMIJE
4.1

RAZVOJ NESTANDARDNEGA DELA

Nestandardne oblike dela in zaposlitve so se v razvitih druţbah začele uvajati
zlasti po letu 1975 in še posebej ob dolgotrajnih gospodarskih krizah. Slovenijo je
ta trend zajel malo kasneje, saj je centralnoplanski gospodarski sistem (vse do
leta 1990) vzdrţeval togost trga delovne sile in zaposlitvenih aranţmajev. S tem
je oviral pot k ţeleni pretvorbi v trţno gospodarstvo in uvajanju nestandardnih
oblik dela in zaposlitev.
V drugi polovici dvajsetega stoletja je v Evropi in v drugih razvitih drţavah sveta
prišlo do korenitih sprememb v gospodarstvu, na trgu dela ter v sistemu socialne
varnosti. Ključne dejavnike, ki so pripomogli k tem spremembam in so povzročili
uvajanje nestandardnih oblik dela, lahko razvrstimo v pet skupin:
ekonomske spremembe,
deindustrializacija5,
globalizacija,
demografske spremembe,
tehnološke spremembe.
Osnovni pogoji, ki so potrebni za delovanje v sivi ekonomiji
V neuradnem sektorju delujejo predvsem individualni ekonomski subjekti
predvsem zaradi ţelje po povečanju rednega dohodka, medtem ko je vzrok
delovanja podjetij na neuradnem trgu teţnja:
povečati dobiček ali zniţati cene,
zadrţati obstoječi trţni deleţ,
pridobiti večji trţni deleţ,
preţiveti na trgu.
Obseg aktivnosti v sivi ekonomiji je odvisen od povpraševanja po njenih
proizvodih in storitvah. Povpraševanje po proizvodih in storitvah tako uradnega
kot neuradnega sektorja je funkcija:
razlike v cenah med istimi proizvodi in storitvami v uradni in v sivi
ekonomiji,
razpoloţljivega dohodka gospodinjstev,
distribucije dohodka.
5

Pojem deindustializacije označuje prehajanje delovne sile iz industrijskih panog v storitveni
sektor, v katerem je sprotno prilagajanje zahtevam strank postala nuja.
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Moţnost vključevanja v sivo ekonomijo je odvisna od štirih faktorjev:
tehnologija: proizvodnja je sestavljena iz več faz,
decentralizirane in se lahko izvajajo z različno tehnologijo.

ki

so

lahko

struktura stroškov: moţnost zmanjšanja stroškov; dejavnosti v sivi
ekonomiji utajijo davke in socialne prispevke in s tem zniţujejo stroške
poslovanja.
drţavno usmerjanje: se uvaja zaradi zavarovanj druţbenih skupin ali
posameznikov pred škodljivimi posledicami, ki jih povzročajo podjetja, ki
pri svojem poslovanju upoštevajo samo lastne in ne tudi druţbene koristi.
fleksibilnost: marginarni delavci (ţenske, študenti, imigranti, upokojenci)
so pripravljeni delati v neuradnem sektorju zaradi fleksibilnosti delovnega
časa, pomanjkanja drugih alternativ v uradnem sektorju in dejstva, da je
neto plača pogosto višja kot v uradnem sektorju. Prednost delovanja
delodajalcev v sivi ekonomiji je s tega vidika v ohranjanju kontrole nad
»notranjim ţivljenjem« podjetja (izogibanje kontroli sindikatov), nizke
stopnje plač in v večji fleksibilnosti.
4.2

RAZCVET SIVE EKONOMIJE

Sivo ekonomijo bolj ali manj najdemo v vseh sodobnih druţbah ne glede na
njihovo razvitost in druţbenopolitično ureditev. Splošno razširjeno mnenje je, da
so razlogi za delovanje v sivi ekonomiji predvsem ekonomske in finančne narave,
vendar ne smemo zanemariti tudi drugih, predvsem socialnih vzrokov za razcvet
sive ekonomije v zadnjih desetletjih.
Razlogi za nastanek in razcvet sive ekonomije so številni:
kriza legitimnosti drţave (pomanjkanje zaupanja v drţavo),
obremenitev zasebnega sektorja z davki in socialnimi dajatvami,
upadanje davčne morale in nasprotovanje davkom (davčne utaje), ki so se
pojavile zaradi sorazmerno visokih davčnih stopenj, progresivnega
obdavčevanja, nizke verjetnosti utaje davkov in nizkih kazni ter negativne
miselnosti o pravičnosti davčnega sistema,
zapletenost in počasnost birokratskih postopkov, predpisov in uredb, ki
oteţujejo pogoje za pridobivanje pravice do začetka izvajanja in za samo
izvajanje dejavnosti,
stagnacija ali upadanje realnih dohodkov ob naraščajoči nezaposlenosti,
krajšanje delovnega časa in s tem povečevanje prostega časa,
nizke kazni in zato majhno tveganje zaradi opravljanja dejavnosti sive
ekonomije,
zadrţanje socialnih podpor (Setnikar Cankar, 2002, str. 146).
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Temeljni razlog za nelegalna dejanja podjetij je celotno ali delno izogibanje
plačevanju visokih socialnih in davčnih prispevkov. Prav tako se tudi manjši
zasebni obrati zatekajo k ilegalnim profesionalcem oziroma delavcem na črno,
zaradi ţelje po manjših stroških pri majhnih delih ali za določene druţinske obrti.
Tako morajo delavci zaradi ilegalnosti svojega dela delati za niţje cene in sprejeti
plačilo, ki ne dosega uradno določenega za legalne delavce.
V podjetjih je ilegalno delo precej cenejše, ker ga ne bremenijo davčni in socialni
prispevki, čeprav to delo tehnično ni vedno brezhibno in opravljeno kot delo
uradnega delavca.
Pogoji, ki tudi vplivajo na moč in obseg sive ekonomije, so:
velikost števila brezposelnih oseb,
velikost števila mladih upokojencev,
trajanje in struktura delavnika,
nizke plače in nezanesljiva plačila,
nepoznavanje delovne zakonodaje,
gibanje števila (ilegalnih) priseljencev,
delovanje represivnih organov in kaznovalna politika.
4.3

VZROKI ZA RAST SIVE EKONOMIJE

Temeljni razlog za razcvet sive ekonomije v razvitih gospodarstvih naj bi bila
davčna utaja. Pojavile so se visoke davčne stopnje, majhna verjetnost odkritij
davčnih utaj, in vse to je niţalo davčno moralo. Prebivalstvo utaje davkov ne
šteje za nemoralno dejanje. Vsekakor pa se vzroki, motivi za vključevanje v sivo
ekonomijo, ravno tako kot definicije sive ekonomije, razlikujejo glede na
druţbenopolitično ureditev drţave, različne poglede posameznih avtorjev itd.
V nadaljevanju bom prikazala razdelitev vzrokov za vključevanje v sivo ekonomijo
povzeto po dr. M. Glasu (1996, str. 6-9). Najprej bom prikazala razloge, ki so
pripeljali do razcveta sive ekonomije v trţnih gospodarstvih, nato pa še
razloge za ta pojav v realsocialističnih gospodarstvih.
Davčna politika
je poglavitni razlog, saj se je na področju obdavčitve prebivalstva oziroma
poslovnih subjektov zbralo več problemov. Prvi problem so sorazmerno visoke
davčne stopnje, ki so se ves povojni čas praviloma zviševale, drugi problem pa je
negativna percepcija pravičnosti davčnega sistema, saj vse več davčnih
zavezancev meni, da davki niso pravično porazdeljeni. Vsekakor pa obstaja
percepcija nizke verjetnosti odkritja utaje in nizkih kazenskih sankcij, ki kaţe, da
se pravzaprav splača tvegati z utajevanjem davkov. Vendar moram ob tem
pripomniti, da smo leta 1996 dobili dva zakona na področju davkov (Zakon o
davku na izplačane plače, Zakon o davčni sluţbi), ki vključujeta stroţje kazni in
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večje pristojnosti davčnih organov. Rezultat teh problemov je vse niţja davčna
morala, ko prebivalstvo utaje davkov ne šteje več za posebej nemoralno dejanje.
Rastoče breme dodatnih stroškov dela
Gre za dodatne stroške, ki jih mora delodajalec plačati poleg neto zasluţka
zaposlenih. Vsi ti dodatni stroški (npr. zakonsko predpisane socialne dajatve,
plačani izostanki z dela, odpravnina,regres za letni dopust, prispevki za
zdravstveno in pokojninsko zavarovanje…) v primeru dela na črno odpadejo, zato
lahko delavec na ta način več zasluţi, na drugi strani pa naročnik plača manj kot
pri registrirani dejavnosti. To je pomemben razlog za sodelovanje v sivi
ekonomiji.
Delovni čas
Nekateri strokovnjaki in avtorji imajo delovni čas za enega od glavnih dejavnikov,
ki pospešujejo sodelovanje v sivi ekonomiji, vendar si v tem niso enotni.
Ekonomisti menijo, da sproščanje delovnega časa lahko povečuje obseg sive
ekonomije, vendar samo ob pomanjkanju kontrole sindikalnih organizacij, trga
zaposlitev in jasne usmeritve na področju zavarovanja. Hkrati s krajšanjem
uradnega delovnega časa se pojavijo tudi tendence prikritega krajšanja delovnika
(s prehodom na 40-urni delovnik in z moţnostmi, ki jih nudi drseči delavnik s
preračunavanjem ur, je prišlo do prikritega uveljavljanja dejanskega
štiridnevnega delavnika, kajti petek, pogosto pa tudi ponedeljek nista več prava
delovna dneva, ker se večina prebivalstva predčasno odpravlja na vikend) in
strukturna kriza delovnega časa (manj učinkovita izraba delovnega časa, ker so
delavci vse manj zadovoljni s tradicionalno ureditvijo delovnega časa in počitka).
Delovna usposobljenost
Neustrezna strokovna usposobljenost prav tako do neke mere prispeva k razvoju
prikritega dela. Veliko mladih naj bi delalo na črno prav zaradi pomanjkljive
strokovne izobrazbe, ki jim ne omogoča rednega dela. Nasprotno nekateri drugi
opazovalci pa ocenjujejo, da veliko število delavcev v sivi ekonomiji najde prikrito
delo prav zaradi svoje visoke strokovne usposobljenosti oziroma praktičnih znanj.
Ohranjanje različnih socialnih podpor
Pomemben razlog je tudi v tem, da posameznik ţeli zadrţati različne socialne
podpore, zlasti podpore za brezposelne ali dodatke za osebe z nizkimi dohodki.
Zaposlitev v uradni dejavnosti bi pomenila izgubo ali bistveno zniţanje podpore, s
čimer je lahko posameznik, ki izgubi podporo, na istem, kot če ne bi delal in bi
prejemal podporo. Optimalna rešitev za posameznika je zato lahko, da prejema
podporo, hkrati pa dela »na črno« in tako dopolnjuje podporo z dodatnimi
(nelegalnimi) dohodki.
Nezadovoljstvo z delovanjem in cilji drţave
Nezadovoljni posamezniki in skupine nočejo prispevati svojega denarja v
proračun. Svoje nestrinjanje z vodenjem politike in celotnim delovanjem drţave
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izraţajo s svojim nesodelovanjem v sistemu. Pojav drţavne blaginje po drugi
svetovni vojni in hkrati tudi ogromno število zaposlenih v javni upravi je
povzročilo čedalje manjšo učinkovitost instrumentov vladne politike, ki so postali
manj fleksibilni in bolj rigidni. Davki so se dvigovali nad razumne višine, drţavni
izdatki pa so bili namenjeni skoraj v celoti za vzdrţevanje drţavnega aparata. Vse
to je povzročilo krizo legitimnosti drţave in zaupanja vanjo.
Omejitve, prepovedi in bremena birokratizacije
so naslednji razlog, saj je v sodobni druţbi dovoljena dejavnost pogosto
vključena v širok splet raznih omejitev in prepovedi, posebej še ob nastanku
novih poslovnih enot. Podjetni posamezniki se zato raje odločijo, da dejavnost
izpeljejo »na črno«, pol legalno ali povsem nelegalno. Rešitev bi lahko našli samo
v deregulaciji6.
Spremembe v delovni etiki
Prihaja do individualizma, padca delovne motivacije ter povečanega absentizma 7.
Prav tako pa prihaja do zlorabe vse večjih bonitet.
Ilegalni priseljenci
Večina priseljencev ne more dobiti dovoljenja za delo, zato so prisiljeni k
ilegalnemu zaposlovanju, da bi preţiveli.
Poleg naštetih, obstajajo še številni drugi razlogi za delovanje v sivi ekonomiji.
Eden od teh razlogov je tudi pomanjkanje določenih dobrin (gre za ilegalne,
prepovedane in nezakonite dejavnosti, kot so preprodaja mamil, prostitucija,
trgovina z oroţjem, hazardiranje in drugo), ki so z zakonom prepovedane, vendar
obstaja po njih povpraševanje, zato je ponudba le-teh lahko izjemno donosna.
Povsem drugače je siva ekonomija utemeljena v realsocialističnih
gospodarstvih, kjer davčna utaja ni ključni dejavnik. Tu so razlogi nekoliko
drugačni in se prebivalstvo mnoţično ukvarja s sivo ekonomijo:
zaradi nizkih dohodkov delavcev in prebivalstva nasploh,
nezadovoljiva preskrba prebivalstva prek uradnega (drţavnega)
sektorja, kjer je tipično pomanjkanje kakovostnih prehrambenih artiklov,
trajnih potrošnih dobrin. Tako se mora prebivalstvo iz eksistenčnih
razlogov zateči k sivi ekonomiji, če ţeli določen proizvod ali storitev.
neučinkovitost in neizpolnjevanje planov, ko je vsa ekonomija s
strani drţave in predvsem prebivalstva dobrodošel ponudnik blaga in
storitev, ki jih v uradnem gospodarstvu niti ne načrtujemo.
6

Deregulacija pomeni ukinitev ali sprostitev vladnega nadzora nad gospodarskimi dejavnostmi ali
neko trgovsko druţbo, industrijo ali gospodarskim sektorjem.
7
Absentizem pomeni izostajanje od dela oziroma odsotnost od dela.
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pristranski, dogmatski odnos do privatnega sektorja je pomemben
razlog, zaradi katerega v teh deţelah ne moremo zagotoviti ustrezne
ponudbe blaga in storitev, hkrati z ekonomsko neustrezno zasnovo
drţavne (druţbene) lastnine, ki ne zagotavlja primarne motivacije, temveč
spodbuja k prilaščanju in zapravljanju.
moč zbirokratiziranega uradništva in razvejana korupcija, je edini
način, da posameznik reši svoje probleme.
Ti razlogi so do leta 1990 veljali tudi za Slovenijo. Siva ekonomija je v Sloveniji
tudi po tem letu še vedno ostala in se celo povečala, le razlogi za njen razcvet so
se spremenili in so danes enaki ali zelo podobni kot v trţnih gospodarstvih.
4.4

POGOJI ZA OBSTOJ SIVE EKONOMIJE

V Sloveniji je vladni program odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na
črno ocenil, da k povečanju obsega in moči sive ekonomije prispevajo naslednji
ugodni pogoji:
veliko število nezaposlenih oseb,
veliko število relativno mladih upokojencev,
relativno visoki stroški obremenitve cene dela v legalnih oblikah zaposlitve
ali samozaposlitve,
dolgotrajni, komplicirani in dragi postopki upravnih sluţb pri izdajanju
dovoljenj za delo ali izgradnjo novih delovnih procesov,
neprilagojena delovna zakonodaja in nepoznavanje delovnopravne
zakonodaje s strani mladih delodajalcev in v zvezi s tem neuporaba
obstoječih fleksibilnih oblik zaposlovanja ter neorganiziranost posebnih
skupnih interesov, ki bi skrbeli za urejenost delovnopravnih razmerij
zaposlenih na področju malega gospodarstva,
nezanesljiva izplačila plač,
nestimuliranje delodajalcev za zaposlovanje,
nizek standard precejšnjega števila drţavljanov, ki iščejo cenejše
proizvode in storitve, ali se sami ukvarjajo z delom na črno,
nezadosten informacijski sistem in premajhna kadrovska zasedba
inšpekcijskih sluţb,
razpoloţljiv delovni čas v primeru, ko delavnik ostane dovolj kratek in
dopušča čas za delo na črno,
nizke kazni za ugotovljene kršitve,
dolgotrajni postopki pred sodnikom za prekrške in pogosto zastaranje
postopkov ter neučinkovit sistem izterjave kazni.
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5 OBSEG IN MERJENJE SIVE EKONOMIJE
Spoznali smo, kaj lahko štejemo v sivo ekonomijo, kateri so glavni razlogi za njen
obstoj in kakšne so posledice in učinki, ki jih povzroča. Za nadaljnjo razpravo o
sivi ekonomiji pa je bistveno, da imamo določeno predstavo tudi o njenem
kvantitativnem obsegu, o njenem druţbenem in gospodarskem pomenu. Za
določitev obsega sive ekonomije ne obstaja niti ena metoda, za katero bi lahko
rekli, da je najprimernejša. Ţe merjenje obsega sive ekonomije je zelo teţavno,
saj naletimo na problem, da gre za »merjenje nemerljivega«. Vsekakor jo je
teţko ţe odkriti, še teţje pa izmeriti oziroma določiti njen obseg .
Izmeriti skušamo dejavnost, ki se sicer izogne formalnemu zajemanju uradne
statistike, dejavnosti, ki jo skušajo udeleţenci prikriti, da bi se izognili davkom in
raznim predpisom (ne moremo pričakovati, da bi udeleţenci v anketah podali
resnične, objektivne podatke o svoji dejavnosti). Kljub temu pa so podatki o
obsegu sive ekonomije nujno potrebni, če ţelimo oceniti njeno vlogo v
gospodarski aktivnosti drţave. Podatki o obsegu sive ekonomije so lahko znani ali
neznani. Pri znanih virih so metode ocenjevanja obsega sive ekonomije znane,
vendar je variabilnost teh ocen glede na uporabljeno metodo ocenjevanja precej
visoka. Zaradi tega je smotrno, da skušamo oceniti obseg sive ekonomije z
različnimi metodami, pri čemer skušamo tudi podrobneje preučiti posamezne
oblike sive ekonomije. Pri neznanih virih pa gre za kvantitativne podatke, za
katere ni znana metoda ocenjevanja, pogosto pa ni znan tudi avtor – te ocene se
najpogosteje pojavljajo v časopisnih člankih in pogosto gre za pretirane povšalne
ocene obsega sive ekonomije.
Iz navedenega lahko zaključimo, da je moţno samo posredno ocenjevanje, ki
mora vselej računati z nepopolnimi, nezanesljivimi, pristranskimi ocenami.
5.1

METODE MERJENJA SIVE EKONOMIJE

Pri ugotavljanju obsega sive ekonomije imamo v Evropi relativno velike teţave,
ker obstajajo različni sistemi ugotavljanja obsega sive ekonomije, ki temeljijo na
različnih indikatorjih8, potrebnih za izdelavo posameznih analiz. Tako imajo
posamezni avtorji različne podatke za drţave OECD (Organisation for Economic
Co-operation and Development - Organizacija za ekonomsko sodelovanje in
razvoj), za drţave članice Evropske unije. Pri ugotavljanju obsega sive ekonomije
je pomembno poenotenje vseh indikatorjev in izdelava enotnih analiz, ki naj
temeljijo na procentih od BDP-ja posamezne drţave. V Sloveniji so različni
podatki o obsegu sive ekonomije, ki jih ne navajamo, ker so zelo različni. »Stara«
struktura članic EU ugotavlja izjemno povečanje obsega sive ekonomije v zadnjih
šestih do sedmih letih (Nemčija in sosednje drţave). To je eden od dodatnih
vzrokov za ugotovitev, da je obseg sive ekonomije v trendu naraščanja.
8

Indikator napoveduje, kaţe stanje ali nakazuje razvoj česa; kazalec, kazalnik
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Potrebno je proučiti razne moţne vzroke, ki vplivajo na obseg in razvoj sive
ekonomije. Brez analize vzrokov sive ekonomije ni moţno zastaviti njenega
merjenja. Naslednji korak je primerjava tako izračunanega obsega sive
ekonomije z uradnim BDP, pri čemer moramo upoštevati tako čas kot prostor. Na
osnovi tako dobljenih rezultatov šele lahko nakaţemo smer za nadaljnje
raziskovalno delo na tem področju in predlagamo ukrepe ekonomske politike,
katerih cilj naj bi bil postopno vključevanje čim večjega števila neregistriranih
pridobitnih dejavnosti v legalno gospodarstvo. Iz tega lahko sklepamo, da
merjenje sive ekonomije ni samo sebi namen, temveč je povezano z razvojno
politiko, davčno politiko, socialo in industrijsko politiko ter je pomemben del
statistične metodologije.
Čeprav obstaja več različnih metod merjenja obsega sive ekonomije, ki so se
izoblikovale v osemdesetih letih, lahko pri vsaki ugotovimo vrsto slabosti, tako da
nobena od njih ni zanesljiva, najboljša in tudi dvom v ocene je vselej upravičen.
Merjenje lahko razvrstimo v dve skupini:
a) pri prvih metodah ocenimo obseg vsake od aktivnosti, ki jih uvrščamo
v sivo ekonomijo in te ocene seštejemo v oceno skupnega obsega
neregistrirane dejavnosti. Seštevek bo običajno le pribliţna ocena, saj
lahko da nismo zajeli vseh oblik prikrite dejavnosti zaradi njihove
raznovrstnosti in pomanjkljivih podatkov za nekatere med njimi, ali pa so
posamezne ocene netočne.
b) pri drugi skupini metod ocenimo zgolj skupni, agregatni obseg sive
ekonomije, ne da bi jo poskušali razčleniti in oceniti obseg posameznih
aktivnosti. Agregatna ocena temelji na sledovih, ki jih pušča prikrita
dejavnost bodisi v dogajanju na trgu delovne sile bodisi v gibanju različnih
monetarnih agregatov.
Prednost prve skupine metod je v podrobnejši analizi sestavin sive ekonomije, v
socialnoekonomski strukturi udeleţencev v sivi ekonomiji, vendar je zanje
verjetnost netočne, podcenjene skupne ocene nedvomno velika (Glas, 1989, str.
623).
Obseg sive ekonomije poskušamo oceniti z različnimi metodami, pri čemer
skušamo tudi podrobneje preučiti posamezne oblike prikrite dejavnosti. Kukar
(1999, str. 31) navaja različne metode ocenjevanja in merjenja obsega sive
ekonomije:
preprosto razmišljanje o moţnem obsegu (v tem primeru ni objektivne
podatkovne baze, ampak se skuša predvsem opozoriti na obstoj pojava;
posledice so včasih pretirano visoke ocene in zato zelo velike razlike med
njimi, te ocene pogosto nastanejo v novinarskih krogih),
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ocene na osnovi različnih sledi, ki jih siva ekonomija pušča v
gospodarskem dogajanju (tako jih lahko posredno izmerimo); na tej
podlagi so bile razvite štiri glavne metode merjenja sive ekonomije:
-

-

metoda kontrole davčnih organov (odkriva jih davčna kontrola),
metoda ocene in neskladij med dohodki in izdatki,
metoda analize trga delovne sile (temelji na kazalniku stopnje
aktivnosti delovno sposobnega prebivalstva oziroma stopnje
vključenosti v delo – obseg sive ekonomije se ocenjuje z dvema
pristopoma, in sicer določeno referenčno normalno stopnjo
aktivnosti primerjamo z dejansko aktivnostjo ali pa ocenjujemo
obseg sive ekonomije z dobro zasnovanimi metodami anketiranja
prebivalstva),

metoda ocenjevanja obsega sive ekonomije iz gibanja monetarnih
agregatov (gotovinske denarne transakcije so manj opazne od
negotovinskih)

strokovne ocene, ki temeljijo na bolj ali manj sistematičnem razmišljanju,
poznavanju nekaterih delnih dejstev in sklepanju o moţnem celotnem
obsegu (te ocene so tipične za bivše in sedanje socialistične drţave, kjer
drugačnih moţnosti ni),
ugotavljanje neskladij, razlik in odstopanj med dohodki in odhodki,
delovanje davčne kontrole in ugotavljanje davčnih utaj,
sledi na trgu delavne sile,
sledi, ki se izraţajo v gibanju monetarnih agregatov,
druge metode (modeli, ki izhajajo iz determinant in indikatorjev sive
ekonomije)
Za vsako drţavo je pomembno, da so podatki o BDP in obsegu sive ekonomije
natančni. Na ocene BDP lahko vpliva političen ali nacionalni interes posamezne
drţave. Ocena BDP določa glasovalne pravice posamezne drţave članice
Mednarodnega denarnega sklada ali Svetovne banke, določa, ali drţava lahko
dobi posojila po niţjih obrestnih merah v okviru Mednarodnega denarnega
sklada, Svetovne banke, Evropske unije (EU) ali drugih mednarodnih institucij.
BDP na prebivalca tudi določa, ali je drţava članica skupine drţav G-5, G-7, G-10
ali katere druge skupine drţav.
Maastrichtska merila, ki se nanašajo na javni dolg, drţavni primanjkljaj,
obrestne mere in inflacijo, so izraţena kot odstotek BDP posamezne drţave ali
skupine drţav Evropske unije. Načelo evropske komisije in Eurostata je, da
morajo biti podatki o BDP zanesljivi, primerljivi in natančni. Če bi ti podatki
vključevali celoten obseg sive ekonomije, bi se vrstni red članic po BDP na
prebivalca močno spremenil. Po drugi strani so tudi prispevki posameznih drţav
v skupno evropsko blagajno odvisni od velikosti BDP. Tu si lahko posamezna
drţava članica ţeli prikazati čim niţji BDP. Za Slovenijo je pomembno, da je
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BDP dovolj visok in hkrati tako nizek, da lahko dobiva sredstva, ki jih Evropska
unija namenja članicam (www.finance.si, 09.10.2008).
Metode merjenja sive ekonomije delimo tudi na direktne in indirektne.
Direktna metoda je metoda anketiranja, ki temelji na prostovoljnih odgovorih
anketirancev. V anketah sodelujejo posamezniki, gospodinjstva ali podjetja, z
njimi pa se skuša ugotoviti, koliko ekonomskih subjektov je neposredno aktivno
vključenih v sivo ekonomijo, koliko pa jih je zgolj uporabnikov proizvodov in
storitev sive ekonomije. Pomembno pri tem je, da je v anketo vključen
reprezentativen vzorec populacije. Najpogosteje se uporablja anketa o potrošnji
gospodinjstev in anketa o porabi časa. Gospodinjstva, ki sodelujejo v anketi o
potrošnji gospodinjstev, vodijo dnevnik vseh prihodkov in izdatkov v določenem
obdobju. Z anketo o porabi časa pa je mogoče dobiti podatke o vseh oblikah
dejavnosti, s katerimi se prebivalstvo ukvarja, tudi o tistih s področja sive
ekonomije. Točnosti odgovorov anketirancev ni moţno preveriti. Nobena od
anket ne poroča o udeleţbi redno zaposlenih delavcev v sivi ekonomiji (Thomas
J. J., 1992, str. 187 - 189).
Vseeno pa je ta oblika merjenja sive ekonomije zelo redka, razlog za to je strah
pred pridobivanjem napačnih oziroma neiskrenih odgovorov, poleg tega pa so
razmeroma drage in zavzemajo veliko časa. Ravno zaradi tega se ta metoda
uporablja za proučevanje samo enega sektorja ali panoge.
Indirektne metode pa razdelimo v štiri skupine:
a) metoda razlik: predpostavka te metode je, da naj bi bil dohodkovni del BDPja enak potrošnemu delu. Vsaka razlika med tema dvema vrednostima, še
posebej, če je dohodkovni del večji kot potrošni, kaţe na obstoj sive
ekonomije.
Druga metoda pa je tudi metoda, ki primerja ugotovitve na strani ponudbe
delovne sile z rezultati raziskave na stani povpraševanja po delovni sili. Ko
obseg dela glede na ponudbo delovne sile preseţe obseg dela, ki je merjen
v podjetjih, lahko govorimo o obstoju sive ekonomije.
b) metoda 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.
c) monetarna metoda ali metoda 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.
d) MIMIC model (Multiple Indicators and Multiple Causes): metoda temelji na
ideji, da je siva ekonomija neopazovana spremenljivka. Po eni strani nanjo
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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.
Stopnja aktivnosti delovno sposobnega prebivalstva v registriranih dejavnostih
(samozaposlitev ali zaposlitev) pa je prav tako pomemben indikator obsega sive
ekonomije.
Tabela 2: Aktivno prebivalstvo Slovenije (2000-2006)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Aktivno
prebivalstvo

907.142 908.206 911.312 899.057 900.316 904.989 910.675

925.334

Delovno aktivno
prebivalstvo

800.541 806.349 808.677 801.383 807.490 813.100 824.839

853.998

Zaposlene
osebe

715.411 722.125 721.396 722.141 724.387 731.596 741.586

766.049

- pri pravnih
osebah

647.861 653.752 654.599 655.977 658.745 666.174 675.060

696.116

- pri fizičnih
osebah

67.549

68.373

66.797

66.164

65.642

65.422

66.526

Samozaposlene
osebe

85.130

84.224

87.281

79.242

83.104

81.503

83.252

- samostojni
podjetnik
posameznik

44.858

44.656

44.201

43.308

43.029

43.501

44.766

46.415

5.846

5.972

6.211

6.424

6.560

6.645

6.752

6.887

34.426

33.596

36.868

29.509

33.515

31.356

31.733

106.601 101.857 102.634

97.674

92.826

91.889

85.835

- osebe, ki
opravljajo
poklicno dejavnost
- kmetje
Registrirane
brezposelne
osebe

69.933
87.949

34.646
71.335

VIR: Statistični urad RS
Če je stopnja aktivnosti prebivalstva niţja kot v drugih drţavah ali če se v nekem
obdobju pomembneje zmanjša, je to lahko pomemben znak za povečano
sodelovanje v sivi ekonomiji. Obstajajo tudi drugi razlogi za zmanjšanje stopnje
aktivnosti delovno sposobnega prebivalstva:
- večje vključevanje mladine v redno šolanje na srednjih, višjih in visokih
šolah ima za posledico niţjo stopnjo aktivnosti prebivalstva v starosti od
15 do 25 let,
- zgodnejše upokojevanje ima za posledico niţjo stopnjo aktivnosti
prebivalstva v starosti od 50 let navzgor,
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-

vključevanje delavcev, ki so sicer redno zaposleni v registriranih
dejavnostih, v popoldanskem času pa delajo na »fuš«.

Med aktivno prebivalstvo pa so všteti tudi nezaposleni, ki so prav tako
pomemben vir dela za sivo ekonomijo. Vse te elemente moramo upoštevati, ko
ocenjujemo moţne vključitve v sivo ekonomijo na osnovi podatkov o stopnji
aktivnosti delovno sposobnega prebivalstva.
Tabela 3: Struktura aktivnega prebivalstva, januar 2008
Januar 2008
Zaposleni pri pravnih osebah
75,6%
Zaposleni pri fizičnih osebah
7,5%
Samozaposlene osebe
9,5%
Registrirani brezposelni
7,4%
VIR: Zavod RS za zaposlovanje
Diagram 1: Struktura aktivnega prebivalstva, januar 2008

Zaposleni pri pravnih osebah
Zaposleni pri fizičnih osebah
Samozaposlene osebe
Registrirani brezposelni

VIR: Zavod RS za zaposlovanje
Osnovni viri podatkov za te namene so popisi prebivalstva in ankete o
kadrovskem potencialu Slovenije (izvaja Republiški zavod za zaposlovanje v
sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za statistiko).
V popisu prebivalstva je definirano aktivno prebivalstvo kot vse tiste osebe, ki
opravljajo poklic in za svoje delo prejemajo dohodke. Aktivni so tudi tisti, ki
iščejo prvo ali ponovno zaposlitev, in tisti, ki prestajajo zaporno kazen, če so bili
pred tem zaposleni. V gospodinjstvih se šteje med aktivne tudi »pomagajoči
druţinski člani«, to so osebe starejše od 14 let, ki ne obiskujejo šole, ter kmečke
gospodinje, če se preteţno ukvarjajo s kmečkimi deli.
Pri ocenjevanju števila potencialnih kandidatov za delo v sivi ekonomiji
upoštevamo naslednje skupine prebivalstva (Kukar, 1999, str. 38):
-

mladina v rednem izobraţevanju, kar kaţejo vse ankete, da se tudi del te
mladine ukvarja z dodatnim delom, zaradi česar pogosto trpi študij
(podaljševanje časa študija),
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-

drugo delavno sposobno neaktivno prebivalstvo (gospodinje, upokojenci,
drugi neaktivni),
registrirane nezaposlene osebe,
zaposlene in samozaposlene osebe.
Tabela 4: Ocena števila vključitev v sivo ekonomijo v Sloveniji,
preračunano v število polno zaposlenih
v tisoč

1.
2.
3.
4.
5.

1961 1971 1981 1991 1993
Mladina v rednem izobraţevanju (25%
2,8
del. časa)
1,4
2,3
3,0
3,1
Drugo delovno sposobno neaktivno
prebivalstvo (25% del. časa)
5,2
8,0 11,3 17,6 20,7
1,0 10,6 30,0
Registrirani nezaposleni (80% del. časa)
1,0
1,3
Zaposleni in samozaposleni (25% del.
časa)
5,7 11,5 20,0 30,8 27,0
Skupaj ocena vključitev v sivo ekonomijo 13,3 23,1 35,1 62,0 80,8
3,7
V odstotku od aktivnega prebivalstva
1,7
2,8
6,6
8,8
Vir: Kukar (1995, str. 41)

Na osnovi anket o ukvarjanju s plačanim dodatnim delom je bilo ocenjeno število
vključitev v sivo ekonomijo prikazano v zgornji tabeli. Razvidno je, da so bili v
zadnjem letu (1993) najpogosteje v sivo ekonomijo vključeni registrirani
zaposleni, na drugem mestu pa zaposleni in samozaposleni.
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6 PODROČJA SIVE EKONOMIJE V SLOVENIJI
Po podatkih davčne uprave Republike Slovenije se obseg sive ekonomije v
Sloveniji povečuje (po novejših raziskavah naj bi dosegala med 7,3 in 11,8
odstotka bruto domačega proizvoda). Največ je sive ekonomije na področju dela
na črno, pri čemer posebej izstopata gostinstvo in gradbeništvo. Davčna uprava
Republike Slovenije 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.
V Sloveniji je bilo na področju raziskovanja sive ekonomije v zadnjih letih
izvedenih ţe kar nekaj raziskav; Inštitut za ekonomska raziskovanja leta 1995 –
vodja raziskave je bila mag. Stanka Kukar, Društvo ekonomistov Ljubljana leta
1997 ter Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve so ta pojav ţe
raziskovali. V raziskavah in poročilih o sivi ekonomiji so skušali raziskovalci tudi
določiti, v katerih dejavnostih se siva ekonomija v največji meri pojavlja, vendar
pa obstajajo še dejavnosti, ki jih raziskovalci še niso podrobneje raziskali, da bi
ugotovili, ali se tudi tam pojavlja siva ekonomija. Vsekakor pa vedo, da je sive
ekonomije še več, kot so jo odkrili.
Dejavnosti sive ekonomije so pestre in izrazito prilagojene potrebam prebivalcev.
Babušek Medic (1999, str. 210) pravi, da se področja sive ekonomije razlikujejo
pri brezposelnih, zaposlenih, obrtnikih, med kmečkim prebivalstvom, upokojenci
in študenti. Po njenih besedah je siva ekonomija najbolj prisotna:
v gradnji in vzdrţevanju stanovanj in hiš ter pri kasnejšem opremljanju,
vzdrţevanju in prenovi,
pri obdelovanju zemlje in pridelavi hrane, kjer je teţko razlikovati
pridobitno in samooskrbno dejavnost,
med storitvami gre za tri področja:
klasične storitve (pomoč v gospodinjstvu, varstvo otrok, inštrukcije),
sodobne poslovne storitve (vodenje računovodstva, izdelava
projektov),
storitve v zdravstvu, kulturi.
na stanovanjskem področju gre za oddajo stanovanj ali turističnih sob v
najem,
na področju nezakonitih dejavnosti: tihotapljenje dobrin, napitnine,
oderuško posojanje denarja, podkupovanja in podobno.
Ista avtorica nadalje še pravi, da je siva ekonomija najbolj izrazita v
gradbeništvu, v trgovini in v turizmu ter gostinstvu. Najpogosteje pa se pojavlja v
obliki utaje davkov, neprijavljene obrti in nelegalnega zaposlovanja.
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6.1

PODROČJA SIVE EKONOMIJE V SLOVENIJI

V Sloveniji se je siva ekonomija pojavila predvsem na naslednjih področjih:
gradnja in vzdrţevanje stanovanj
Prvo področje, kjer so odkrili največ aktivnosti sive ekonomije, je področje
gradbeništva. Gre za gradnjo in vzdrţevanje stanovanj ter hiš z delom na črno
oziroma s »fušem9«, kar bistveno poceni gradnjo in opremljanje zasebnih hiš in
stanovanj. Tukaj gre predvsem za moška opravila - zidarska, mizarska in
inštalacijska dela.
popravila avtomobilov in gospodinjskih aparatov
Uradni servisi za opravljanje teh storitev so očitno predragi, prepočasni in
čakanje, da ti ponudijo svojo storitev, je predolgo. Velikokrat pa je kakovost
opravljenih storitev tudi nezanesljiva. Zanimivo pa je to, da prav te »fuš
servisne« storitve ponavadi opravijo izvajalci, ki so sicer zaposleni v uradnih
servisih. V uradnih servisih si pridobijo neko predhodno strokovno znanje s tega
področja, da lahko nato opravljajo »fuš servisne« storitve. Mnogokrat pa si od
uradnih servisov sposodijo celo opremo, s katero nato opravljajo delo na črno.
kmetijska dela
Za Slovenijo je značilno, da se velik deleţ prebivalstva ukvarja s kmetijstvom
(vrtnarjenje, obdelovanje velikih polj, vzreja ţivali…), zato je tudi na tem
področju mogoče odkriti veliko sive ekonomije. Teţko pa je pri tem področju
razlikovati, ali se kmetje ukvarjajo s kmetijstvom za lastne potrebe oziroma za
lastno oskrbo ali se ukvarjajo pridobitno s to dejavnostjo. V prvem primeru
oziroma primeru, ko gre za samooskrbo, ne moremo govoriti o delu na črno. V
primeru, da pa se izdelki in pridelki prodajajo in za to nimajo registrirane
dejavnosti, pa govorimo o sivi ekonomiji.
Ena izmed glavnih pridobitnih dejavnosti na kmetijah pa je tudi nedovoljena
sečnja lesa in opravljanje del s kmetijskimi stroji.
dejavnost neregistriranega prevoza
Gre za prevoze avtomobilov, motorjev in ostalih prevoznih sredstev preko meje.
trgovinske dejavnosti
V sivo ekonomijo na tem področju spadajo razne drobne goljufije trgovcev glede
kakovosti izdelkov, trgovci goljufajo kupce tudi pri tehtanju (predvsem na
trţnicah), različne cene izdelkov…
strokovne, administrativne in intelektualne storitve
Določene skupine prebivalstva se ukvarjajo z raznimi strokovnimi storitvami tudi
v svojem prostem času oziroma izven delovnega časa. Storitve lahko izvajajo, ker
9

Fuš je opravljanje navadno obrtniških del brez dovoljenja za opravljanje obrtne dejavnosti.
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posedujejo določeno strokovno znanje, ki so si ga pridobili med zaposlitvijo. V
sodobnem gospodarstvu pa je povpraševanje po tovrstnih storitvah vedno večje,
lahko to svoje znanje zelo dobro unovčijo, hkrati pa so njihove storitve za
naročnike in kupce še vedno cenejše, kot če bi jih naročili pri uradnih ponudnikih
takšnih storitev. Siva ekonomija pa ni tuja tudi na področju zdravstva, kulture in
športa.
pomoč pri gospodinjskih delih
Gre za razna gospodinjska opravila, ki jih izvajajo predvsem ţenske. Le-te
pomagajo starejšim ljudem, ki sami ne morejo več delati takšnih del, zato si
najamejo pomoč. Izvajalke del pa prihodke, ki jih zasluţijo na takšen način,
ponavadi ne prijavijo. V to področje spada tudi pomoč druţinam (čiščenje,
pospravljanje, likanje, kuhanje...) in varstvo otrok.
Slika 1: Delo hišnih pomočnic
1 ura dela = 5 EUR

5 × na teden

25 EUR

100.000 gospodinjstev

2.5 mio EUR
Vir: Politiki in delo na črno, 12.01.2009
Po raziskavi Mirovnega inštituta ima skoraj vsako peto slovensko gospodinjstvo v
Sloveniji hišno pomočnico. Cena za uro njenega dela je pet evrov in tudi več, v
gospodinjstvih pa v povprečju čisti, lika, pere in kuha pet ur na teden. Vsak
teden se tako na črno obrne dva milijona in pol evrov, in to neobdavčenih, saj se
storitve pomočnic plačajo na roke, torej na črno. Koliko na črno plačane hišne
pomoči je v Sloveniji, je teţko ugotoviti, saj je gospodinjska pomoč na domu
neformalna, torej skriti druţbeni pojav, zato tako tisti, ki jo izvaja, kot tisti, ki jo
na črnem trgu kupujejo, ne ţelijo javno in odkrito govoriti o tem, ker konec
koncev so v nekem prekršku oboji. Vendar dela ne nadzoruje tako rekoč nihče,
poleg tega imajo celo trţni inšpektorji zavezane roke. Gospodinjske pomočnice
opravljajo delo v zasebnih stanovanjih, kamor pa inšpektor lahko vstopi le na
povabilo lastnika stanovanja ali na podlagi sodne odredbe, v tem primeru pa je
potreben utemeljen sum, da gre za delo na črno (Politiki in delo na črno,
12.01.2009).
poučevanje izven šole (inštrukcije), prevajanje…
Slovar slovenskega knjiţnega jezika razlaga inštrukcije kot poučevanje zunaj
šole. Za takšno obliko izobraţevanja kot dopolnilo učenju v šoli se odločajo
predvsem dijaki in študenti, pa tudi osnovnošolcev ne manjka med povpraševalci
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po znanju. Ponudba na trgu znanja je bogata, povpraševanje še večje, za
inštruiranje pa kot za vsako drugo pridobitno dejavnost velja, da mora imeti
inštruktor urejen status. V nasprotnem primeru je to zaposlovanje na črno in tudi
inštrukcije so del sive ekonomije.
Kolikšen deleţ sive ekonomije naj bi predstavljale inštrukcije, ni znano, vendar se
uvrščajo med "slabše zastopane kategorije". Je pa res, da je zasebno poučevanje
na črno zaslediti predvsem v novih članicah EU, precej manj pa v starih članicah.
Na spletnih straneh eŠtudentskega servisa pa je zaslediti ogromno oglasov za
najrazličnejše inštrukcije. "Gre za našo pomoč ponudnikom in iskalcem znanja,
storitev je brezplačna, mi pa smo zgolj posrednik oglasov. Zato nimamo
nikakršnih informacij o tem, ali imajo inštruktorji urejen status," je pojasnila
vodja marketinga pri eŠtudentskem servisu.
oddajanje stanovanj
Stanovanjska problematika se kaţe predvsem v mestih, kjer veliko ljudi na črno
oddaja sobe in stanovanja študentom in dijakom ter tako dodatno dobro sluţi.
Čeprav ima ta del sive ekonomije izrazito negativen socialen in moralen prizvokbogatenje na račun stiske drugih, se veliko ljudi ukvarja s tem, ker gre za
najhitrejši in najlaţji zasluţek.
gostinstvo, hotelirstvo in turizem
Za področje gostinstva je značilno veliko zaposlovanje na črno, saj to področje
nudi veliko priloţnost za sivo ekonomijo. Tukaj je značilno predvsem izvajanje in
organiziranje raznih turističnih storitev, za katere nimajo registrirane dejavnosti,
prav tako gre tudi za oddajanje nastanitev na črno v turističnih centrih in
turističnih področjih.
proizvajanje in prodajanje raznih dobrin (šivanje, pletenje, slike)
storitvene dejavnosti (frizerski saloni, kozmetični saloni, čistilni
servisi)
Del teh storitev izvajalci opravljajo v času izven delovnega časa oziroma v
popoldanskem času, da jim za to ni potrebno plačati določenih dajatev drţavi.
Tako za storitev zaračunajo manj, kot je dejanska cena, in ves zasluţek obdrţijo
zase, hkrati pa imajo tudi več naročnikov, saj je takšna cena tudi zanje
ugodnejša.
Velikokrat pa tu naletimo tudi na zaposlovanje na črno.
področje nelegalnih, nezakonitih dejavnosti (preprodaja,
tihotapljenje…)
Kot ţe samo ime pove, so to nelegalne dejavnosti, ki so s strani zakona
prepovedane:
- tihotapljenje (gre za tihotapljenje vseh moţnih dobrin, kot so izdelki za
gospodinjstvo, bela tehnika in včasih gre celo za preprodajo le-teh),
- nezakonito sprejemanje podkupnin in napitnin,
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-

preprodaja konvertabilnih valut (prebivalstvo je v to prisiljeno zaradi
ohranjanja kupne moči in moţnosti potovanja ter nakupov v tujini),
- organiziran kriminal (preprodaja mamil, trgovina z ljudmi, preprodaja
oroţja, prostitucija in ilegalne igre na srečo).
Vladne organizacije skušajo preganjati ta kriminal, ker ruši druţbene norme in
red ter mir. Na tem področju preteţno delujejo moški. V velikem obsegu pa so v
kriminalne dejavnosti udeleţeni tudi mladi. Nelegalne aktivnosti mladih pa so
razdeljene na:
- krajo,
- krajo po trgovinah,
- preprodajo drog.
Delo in pogoji zaposlitve v formalni ekonomiji mladim ponavadi ne prinesejo
pozitivnih delovnih izkušenj (slabo plačano delo, izkoriščanje,…), tako slabe
izkušnje mlade porinejo v neformalno ekonomijo ali celo v kriminalne dejavnosti.
Zato ima kriminalna siva ekonomija pomembno vlogo v ţivljenju mladih ljudi, saj
prinese hiter in lahek zasluţek in takojšne ter dobro plačilo. Vendar pa velikokrat
pripelje do tega, da si uničijo ţivljenje in postanejo socialni problemi druţbe, v
kateri ţivijo.
Delo in zaposlovanje na črno v Sloveniji je prav tako kot v nekaterih drugih
drţavah izredno razširjeno, pa ne zaradi kakšne pretirane malopridnosti
delodajalcev, ki bi morda ţeleli masovno izkoriščati nezavarovano delovno silo
(kar naj bi bil tudi eden izmed razlogov za inkriminacijo dela na črno), ampak bolj
po sili razmer, denimo zaradi zaposlitvene zakonodaje, ki nikakor ne spodbuja
»normalnega« zaposlovanja, saj je finančno nestimulativna in polna odvečne
birokratske navlake. Problem dela in zaposlovanja na črno bi se namreč dalo
rešiti mnogo bolj elegantno, in sicer z uvedbo tistih pravnih mehanizmov, ki bi
podjetja spodbujala in motivirala pri rednem zaposlovanju delavcev – denimo z
niţjimi stroški zaposlovanja.
Vemo, da tudi v drugih drţavah lahko najdemo sivo ekonomijo v podobnih
dejavnostih kot v Sloveniji. Najdemo jo tudi v gradbeništvu, storitvenih
dejavnostih (varstvo otrok, vozniki taksijev, frizerske storitve…), pri izdelovanju
igrač, popravilu avtomobilov, v oblačilni industriji, gospodinjstvu, turizmu…
Torej lahko pri sivi ekonomiji poudarimo:
- da gre za zelo raznovrstne dejavnosti, ki posegajo na vsa področja
dejavnosti in potreb gospodinjstev,
- da so najbolj mnoţične tiste oblike, ki so povezane z neposrednimi
ţivljenjskimi potrebami prebivalstva in ne zahtevajo posebnih strokovnih
znanj,
- da so značilne izrazite razlike v vrstah in obsegu prikrite dejavnosti po
spolu. Splošno je znano, da se manj ţensk ukvarja s sivo ekonomijo. S
sivo ekonomijo se preteţno ukvarjajo moški, ker gre ponavadi za dela, ki
zahtevajo večjo fizično pripravljenost, zahtevajo več odsotnosti z doma, so
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strokovno oţje specializirana in včasih tudi povezana z večjim rizikom npr.
pollegalne dejavnosti. Ţenske na področju prikrite dejavnosti izvajajo tista
dela, ki so nekako nadaljevanje njihovega dela v druţini oziroma
gospodinjstvu. To pa nakazuje na to, da obstaja delitev dela po spolu tudi
v okviru sive ekonomije (Glas, 1996).
Povzamem lahko, da je za sivo ekonomijo značilna velika pestrost dejavnosti.
Izvajalci si sami organizirajo delo na takšen način, kot jim najbolj ustreza
Ponavadi hitro in učinkovito opravijo delo s čim niţjimi stroški, prav tako pa je
izrazita tudi prilagodljivost udeleţencev v sivi ekonomiji glede uvajanja novih
oblik, saj se ravnajo po dejanskih potrebah potrošnikov. Prav zaradi teh potreb
pa se razvije siva ekonomija na tistih področjih, kjer je največje pomanjkanje
dobrin in storitev oziroma so precej draţje, če jih potrošniki kupijo na formalnem
trgu. Siva ekonomija pa jim nudi te dobrine in storitve po bistveno ugodnejši
ceni, čeprav so le-te brez računa in jih ne moremo uveljaviti kot olajšavo pri
odmeri dohodnine.
6.2

OBLIKE DELA NA ČRNO

Ločimo lahko več oblik dela na črno:
dela in storitve, ki jih opravljajo posamezniki brez ustrezne registracije
(servis avtomobilov, elektroinštalacije, poučevanje, itd.)
dela in storitve na črno, ki so povezana z registriranim podjetjem
(preskrba podjetja s storitvami in dobrinami z uporabo dela na črno)
dela, ki ne spadajo v gospodarstvo – hišna opravila (urejanje vrtov,
čiščenje, varstvo otrok, itd.)
dela, ki se izvajajo na ulici – ulična dela (prodaja revij, prodaja nakita, itd.)
Vsem tem oblikam dela pa sta skupni dve glavni značilnosti, in sicer utajitev in
tajnost narave.
6.3

OBLIKE ZAPOSLOVANJA NA ČRNO

Prav tako, kot smo razdelili delo na črno na več oblik,lahko tudi zaposlovanje na
črno razdelimo, in sicer:
zaposlovanje brez ustreznih pogodb o sodelovanju znotraj registriranih
podjetij (študentska napotnica, pogodba o zaposlitvi, itd.) – v tem primeru
imata korist tako delodajalec kot tudi delavec. Prvi ima koristi, ker ne
plačuje prispevkov in davkov od plače, delavec pa lahko istočasno poleg
plačila za delo prejema še socialno podporo (neprijavljeni delavci),
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zaposlovanje tujcev brez drţavljanstva in drugih potrebnih delovnih
dovoljenj in pogodb,
delavec lahko prejme plačo v prikriti obliki t.i. »plačo v kuverti«, to je
posebna oblika zaposlitve na črno, kjer je le minimalna plača prijavljena
oblastem, preostali del plače pa se izplača neposredno delavcu brez
odbitih davkov in socialnih prispevkov.
Obstaja veliko oblik dela in zaposlovanja na črno, ki jih lahko zasledimo v
različnih panogah in aktivnostih, opredeljene pa so v poglavju 6.1.
6.4

STRUKTURA UDELEŢENCEV DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO

Struktura na črno zaposlenih delavcev in delavcev, ki delajo na črno, je zelo
pestra. To so upokojenci, brezposelne osebe, dijaki in študenti brez napotnice,
invalidi, pa tudi delavci, zaposleni pri drugih delodajalcih, itd. Udeleţence dela in
zaposlovanja na črno pa lahko ločimo tudi po več karakteristikah, kot prikazuje
spodnja slika.
Slika 2: Karakteristična razdelitev udeleţencev dela in zaposlovanja na
črno
po spolu

moški, ţenske

po izobrazbi
DELITEV
UDELEŢENCEV
DELA IN
ZAPOSLOVANJA
NA ČRNO

po letih

osnovna šola, srednja šola,
fakulteta,…
mlajši, starejši

glede na kraj dogajanja

glavna mesta, kmečka in
podeţelska območja,
majhni kraji in vasi

po aktivnostih, itd.
brezposelne osebe, študenti,
upokojenci, neaktivne osebe,…

Vir: prirejeno po Morris, 1990
po spolu
Po spolu prevladujejo predvsem moški, ţenske so zastopane v manjšem
odstotku kot moški v sivi ekonomiji in tudi v drugačnih zvrsteh dela. Evropska
komisija je v drţavah Evropske unije poleti leta 2007 izvedla raziskavo o delu
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in zaposlovanju na črno, kjer je bilo med drugimi zastavljeno tudi vprašanje,
kateri spol je bolj dovzeten za delo in zaposlovanje na črno. V Sloveniji je bilo
1037 anketirancev. Kako so se opredelili glede vprašanja, je prikazano v
spodnjem diagramu.
Diagram 2: Dovzetnost dela in zaposlovanja na črno po spolu (l. 2007)

40%
48%
8%

moški

ţenske

oba spola

Vir: Morris, 1990
Iz diagrama tako lahko razberemo, da so za delo in zaposlovanje na črno bolj
dovzetni moški, ki so prisotni predvsem v gradbeništvu in agrarnih dejavnostih
(Morris, 1990). Kar dvakrat toliko moških kot ţensk se ukvarja s popoldansko
obrtjo in honorarnim delom in tudi med brezposelnimi, študenti in neaktivnimi
prebivalci oziroma med tistimi, ki se ukvarjajo z deli za plačilo, najdemo več
moških kot ţensk (Svetlik in drugi, 1988). Ţenske pa se ukvarjajo predvsem z
gospodinjskimi deli (gospodinjska pomoč, varstvo, poučevanje, oskrba itd.).
Podobni rezultati so bili tudi v ostalih drţavah Evropske unije in praktično v vseh
drţavah delajo na črno moški pogosteje kot ţenske in tako kot na trgu rednega
dela ţenske za delo na črno prejemajo niţje plačilo kot moški.
po izobrazbi
Po logiki lahko sklepamo, da so manj izobraţeni ljudje veliko bolj vključeni v sivo
ekonomijo. Vendar to ni ravno tako. To tezo izpodbija značilnost sive ekonomije
novih članic, ki pravi, da so v sivo ekonomijo vključeni tudi ljudje z visoko stopnjo
izobrazbe (hitre reforme trga dela, zaradi katerih je prišlo do neskladij med
ponudbo in povpraševanjem). Te osebe ţe imajo redno sluţbo, ker pa je le-ta
slabo plačana, si poiščejo dodatno delo, dodaten zasluţek. Ne glede na to pa je v
sivo ekonomijo vključen še vedno večji deleţ oseb, ki imajo niţjo stopnjo
izobrazbe.
po letih
Dela in zaposlovanja na črno se lotevajo predvsem mlajše osebe (pribliţno od 25
do 45 let), saj dela izven delovnega časa zahtevajo veliko energije in včasih celo
osebnostne moči.

42

glede na kraj dogajanja
Lahko razdelimo sivo ekonomijo na tri geografske delitve:
siva ekonomija v glavnih mestih (najdemo jo v manjših podjetjih),
siva ekonomija v ruralnih10 območjih (velja predvsem za ilegalne
pribeţnike, ki predstavljajo poceni delavno silo),
siva
ekonomija
v
majhnih
krajih
in
vaseh
(zaradi
deindustrializacije).
po aktivnostih
Glede na to lahko ločimo:
zaposlene osebe, ki imajo dve ali več sluţb istočasno,
brezposelne osebe,
upokojenci, ki imajo nizke pokojnine ali prezgodnjo starostno mejo za
upokojitev,
študentje,
neaktivne osebe (Belev, 2003).

10

Ruralen ) knjiţ. kmečki, podeţelski: ruralno prebivalstvo / ruralno naselje ♦
ruralna območja, so kmečka, podeţelska območja.
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7 DELO IN ZAPOSLOVANJE NA ČRNO V SLOVENIJI
Področje preprečevanja dela in zaposlovanja na črno v Sloveniji sodi v pristojnost
Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve. Pravna osnova za delo ministrstva
na tem področju je Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (sprejet
leta 2000). Ta določa tri inšpektorate, ki nadzirajo to področje, in ti so:
Trţni inšpektorat Republike Slovenije,
Prometni inšpektorat Republike Slovenije,
Inšpektorat Republike Slovenije za delo,
Davčna uprava Republike Slovenije.
Poleg tega pa je bila ustanovljena Komisija Vlade Republike Slovenije za
odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, ki je dolţna enkrat
letno izdelati poročilo in ga predloţiti v obravnavo Ekonomsko-socialnemu svetu
ter Vladi Republike Slovenije.
7.1

POROČILO O AKTIVNOSTIH IN UČINKIH PREPREČEVANJA DELA
NA ČRNO

Stanje o delu in zaposlovanju na črno v Sloveniji sem povzela iz Poročila o
aktivnostih in učinkih preprečevanja dela na črno, ki ga je pripravila Komisija
Vlade Republike Slovenije za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na
črno v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2005. Poročilo je sestavljeno iz
štirih delov:
a) splošni pregled
b) ukrepi nadzornih organov
c) finančni učinki kaznovanja in
d) osebno dopolnilno delo.
a) Splošni pregled
V letu 2005 so nadzorni organi (Trţni inšpektorat RS, Prometni inšpektorat RS in
Inšpektorat RS za delo) skupno ugotovili 1.890 kršitev zakona, od tega 1.170 pri
pravnih osebah oziroma zasebnikih in 720 pri posameznikih.
Tabela 5: Število posameznih kršitev glede na status subjekta
SUBJEKTI

KRŠITVE
soudeleţba reklamiranj
zaposlovanj
pri delu na
e dela na
e na črno
črno
črno
10
9
820
13
6
7

delo na
črno
Pravne osebe oz. zasebniki
Posamezniki

1.253
624
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SKUPAJ
1.877
23
15
827
Vir: Poročilo o aktivnostih in učinkih preprečevanja dela na črno za obdobje od 1.
januarja do 31. decembra 2005 (str. 3)
b) Ukrepi nadzornih organov
To so mandatne kazni, izdane odločbe in podani predlogi sodniku za prekrške, ki
so za leto 2005 navedeni v spodnji tabeli.
Tabela 6: Ukrepi nadzornih organov
UKREP
ŠTEVILO
izrečene mandatne kazni
1.534
izdane odločbe
1.354
podani predlogi sodniku za prekrške
1.529
Vir: Poročilo o aktivnostih in učinkih preprečevanja dela na črno za obdobje od 1.
januarja do 31. decembra 2005 (str. 3)
Diagram 3: Ukrepi nadzornih organov v primerjavi z letom 2003

1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
izrečene mandatne
kazni

izdane odločbe

št. za leto 2003

podani predlogi
sodniku za prekrške
št. za leto 2005

Vir: Poročilo o aktivnostih in učinkih preprečevanja dela na črno za obdobje od 1.
januarja do 31. decembra 2003 in 2005 (str. 3)
Iz diagrama lahko razberemo, da je bilo v letu 2005 izdanih manj odločb in manj
podanih predlogov sodniku za prekrške kot v letu 2003, več pa je bilo izrečenih
mandatnih kazni.
c) Finančni učinki kaznovanja
V letu 2005 so inšpekcijski organi na področju preprečevanja dela in
zaposlovanja na črno s plačilnimi nalogi ali odločbami pravnomočno izrekli za
165.738.500 SIT glob. Od pričetka leta 2005 Ministrstvo za pravosodje ne vodi
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več podatkov o finančnih učinkih izrečenih kazni s področja prekrškov zaradi dela
in zaposlovanja na črno.
Tabela 7: Dodatne obveznosti, ki jih je ugotovila Davčna inšpekcija
UKREP
OBVEZNOSTI
neplačani davki in prispevki
342.479.513 sit
obresti od davkov in prispevkov
4.465.486 sit
SKUPAJ
346.944.999 sit
Vir: Poročilo o aktivnostih in učinkih preprečevanja dela na črno za obdobje od 1.
januarja do 31. decembra 2005 (str. 9)
d)

Osebno dopolnilno delo

V letu 2005 ni bila opravljena posebna analiza osebnega dopolnilnega dela, ker
so podatki, ki so bili zbrani in analizirani za leto 2002 in 2003, pokazali, da trendi
na tem področju ne kaţejo večjih sprememb. Zato velja ocena, da je na področju
osebnega dopolnilnega dela letno v povprečju prijavljenih okoli 2.000 oseb, ki
povečini opravljajo naslednja dela:
nabiranje in prodaja gozdnih sadeţev ter zelišč,
izdelovanje različnih izdelkov (dekorativni predmeti, spominki, galanterijski
izdelki, itd.),
občasna pomoč v gospodinjstvu, urejanje stanovanja in okolice (15%),
izdelki domače in umetne obrti (10%).
Diagram 4: Deleţ oseb, ki delajo na posameznih področjih osebnega
dopolnilnega dela
10%
15%

75%

nabiranje in prodaja gozdnih sadeţev ter zelišč; izdelovanje različnih izdelkov
občasna pomoč v gospodinjstvu, urejanje stanovanja in okolice
izdelki domače in umetne obrti

Vir: Poročilo o aktivnostih in učinkih preprečevanja dela na črno za obdobje od 1.
januarja do 31. decembra 2005 (str. 10)
V preteklem letu je Trţni inšpektorat Republike Slovenije zaznal, da prihaja v
zvezi z osebnim dopolnilnim delom tudi do zlorab. Posamezniki tega dela namreč
ne opravljajo občasno, pač pa kontinuirano vse leto (glej Poročilo o aktivnostih in
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učinkih preprečevanja dela na črno za obdobje od 1. januarja do 31. decembra
2005).
7.2

ZAKON O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO

Področje sive ekonomije je bilo potrebno urediti tudi z zakonodajo. Le-ta je nujno
zlo v vsaki drţavi, ker vemo, da so le zakoni tisti, ki prisilijo drţavljane, da se
vedejo tako kot drţava pričakuje, oziroma tako kot določa zakon.
Zakon ureja celotno področje sive ekonomije, natančno definira, kaj je delo na
črno in kaj spada pod delo na črno ter tudi kaj je zaposlovanje na črno. Določa
pa tudi kazni in ukrepe v primeru nespoštovanja tega zakona.
Pred sprejetjem zakona je bilo potrebno najprej oblikovati predlog zakona. Za
oblikovanje predloga zakona pa je bilo potrebno predhodno nujno proučiti
ustavne podlage za sprejem zakona, predpise, ki ţe prepovedujejo delo in
zaposlovanje na črno, ter zakonodajo drugih drţav za to področje. Tako je
Drţavni zbor Republike Slovenije dne 14.04.2000 sprejel Zakon o preprečevanju
dela in zaposlovanja na črno (v nadaljevanju ZPDZC).
V nadaljevanju ţelim predstaviti glavne značilnosti Zakona o preprečevanju dela
in zaposlovanja na črno (celotno besedilo zakona je priloţeno v prilogi
diplomskega dela).
7.2.1

Razlogi za izdajo zakona

Do oblikovanja predloga in kasneje sprejetja ZPDZC so privedle vse do sedaj
opisane aktivnosti, zato so razlogi za izdajo zakona več kot očitni. Obseg sive
ekonomije Slovenijo uvršča v sam vrh evropskih drţav. V primeru, da tega
področja ne bi ustrezno regulirali z zakonom, bi se še naprej razširjalo, prav tako
pa bi se povečali tudi učinki številnih negativnih vplivov, ki jih siva ekonomija
povzroča. Zaradi neenotnih kazni za prekrške dela in zaposlovanja na črno,
neustreznega ali premajhnega nadzora nad tem pojavom so se pojavljali pogosti
očitki na veljavno zakonsko ureditev in na učinkovitost nadzora ter
sankcioniranja. Zato je bilo potrebno s popolnoma novimi rešitvami vse te
pomanjkljivosti odpraviti:
-

z jasno definicijo dela in zaposlovanja na črno,
z jasno opredelitvijo prekrškov s poenotenjem denarnih kazni,
učinkovitejšim nadzorom tega pojava.

B. Omerzu meni, da bi bilo potrebno za učinkovitejše preprečevanje dela in
zaposlovanja na črno poleg zakona spremeniti tudi nekatere druge zakone, saj bi
spremembe zakonov pripomogle k odpravljanju vzrokov, ki ustvarjajo plodna tla
za razvoj prikrite dejavnosti. Meni, da bi bilo potrebno v sklopu tega nujno
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izboljšati legalne zaposlitvene moţnosti, poenostaviti in skrajšati postopke za
pridobitev ustreznih dovoljenj ter vpisov v legalne oblike dela oziroma opravljanje
dejavnosti.
7.2.2

Cilji in načela zakona

Temeljni namen zakona je celovita ureditev področja dela in zaposlovanja na
črno v enem zakonu. Gre za popolnoma nov zakon, saj do sedaj nismo imeli
zakona, ki bi celovito obravnaval to področje, posamezni zakoni pa so le deloma
posegli v sankcioniranje dela in zaposlovanja na črno. Z zakonom se postavlja
celovita definicija opravljanja dela na črno za legalne subjekte ne glede na njihov
status in ne glede na to, ali gre za domače ali za tuje osebe, kakor tudi za
ilegalne subjekte – posameznike. Enako se ureja tudi zaposlovanje na črno
(Omerzu, 2000, str. 73).
Temeljni cilj zakona je razmejiti opravljanje dejavnosti ali dela med legalnim in
ilegalnim, torej med tistim, ki zadostuje vsem zakonskim predpisom, in tistim, ki
se opravlja mimo zakonodaje ali le z delnim upoštevanjem zakonodaje. Prav tako
pa poskuša zakon tudi opredeliti dejavnosti ali dela oziroma aktivnosti, ki jih po
temeljni razdelitvi ne moremo uvrščati v sklop dela in zaposlovanja na črno.
7.2.3

Osnovna določila zakona

 Delo na črno
Za delo na črno se šteje opravljanje kakršne koli delavnosti, ki jo opravlja pravna
oseba ali zasebnik in je nima vpisane v sodni register ali če nima z zakonom
predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti
oziroma priglašene pri pristojnem organu, kot tudi če pravna oseba ali zasebnik
opravlja dejavnosti kljub začasni prepovedi opravljanja dejavnosti.
 Zaposlovanje na črno
Za zaposlovanje na črno zakon šteje vsakršno omogočanje dela delavcev
(domačih in tujih oseb ter oseb brez drţavljanstva) s strani delodajalcev (pravnih
oseb in zasebnikov) v nasprotju z delovno pravno zakonodajo ali v nasprotju z
zakonsko ureditvijo zaposlovanja tujih oseb in če delavca niso prijavili.
Za zaposlovanje na črno pa se šteje tudi, kadar posameznik v svojem imenu in za
svoj račun zaposli delavca, ki zanj opravlja delo na črno.
 Nadzor
Vloga na področju dela in zaposlovanja na črno je razdeljena na neposredni in
posredni nadzor. Neposredni nadzor opravljajo tisti nadzorni organi, ki lahko na
podlagi določb tega zakona in zakonov, ki urejajo njihovo področje dela, tudi
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neposredno ukrepajo. Posredni nadzor pa opravljajo organi, ki pri opravljanju
dela iz svoje pristojnosti po posebnih zakonih lahko ugotavljajo sume ali celo
kršitve določil tega zakona, vendar ne morejo neposredno ukrepati, temveč so
dolţni obveščati organe neposrednega nadzora. Tako je vzpostavljen mnogo širši
nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno kot doslej, hkrati pa je skladen z
veljavno zakonodajo in tako omogoča celovit nadzor nad izvajanjem tega zakona.
 Kazenske določbe
Če je zakon kršen in to ugotovi drţava, mora biti tisti, ki je prekršil pravila
zakona, kaznovan. S tem drţava preprečuje kršitev zakona. Zato tudi ZPDZC
vsebuje določbe, v katerih so navedene kazni za kršitelje. Vendar pa kršitev dela
in zaposlovanja na črno ne obravnava isti inšpekcijski organ – zakon namreč
določa, da Trţni inšpektorat RS nadzoruje kršitve določb v zvezi z delom na črno,
Inšpektorat RS za delo pa kršitve določb v zvezi z zaposlovanjem na črno.
V kazenskih določbah se določajo ravnanja oziroma opustitve posameznih
subjektov kot prekrški, ki so opredeljeni v več skupin. Najvišje moţne kazni za
prekrške iz tega zakona so za delo in zaposlovanje na črno, in sicer za pravne
osebe in zasebnike do 20.864,63 EUR, za posameznike pa največ 1.877,82 EUR.
Moţnost višjih kazni pri sankcioniranju posameznikov za delo in zaposlovanje na
črno omejujejo določbe Zakona o prekrških, v katerem bo potrebno, vsaj za
primere kršitev predpisov s področja gospodarstva in financ, kamor nedvomno
lahko uvrstimo tudi področje sive ekonomije, čim prej povišati višino kazni za
hujše prekrške posameznikov. Zakon predvideva tudi kazni za odgovorne osebe
pravnih oseb. Kazni za druge prekrške, ki jih predvideva zakon, so postavljene v
sorazmerju do kazni za delo in zaposlovanje na črno.
7.2.4

Posebnosti zakona

 Soudeleţenec dela na črno
Glede na to, da delo na črno ne more obstajati samo po sebi , torej je treba imeti
tudi uporabnike tega dela, zakon uporabnika tega dela opredeljuje kot
soudeleţenca dela na črno, kar seveda pomeni, da je istočasno sokriv takšnega
dejanja. Soudeleţenec dela na črno je pravna oseba, zasebnik ali posameznik, ki
omogoči eni ali več osebam opravljanje dela na črno, za katere ve, da opravljajo
delo na črno. Prav tako je soudeleţenec dela na črno pravna oseba, zasebnik ali
posameznik, ki sklene pogodbo z drugo pravno osebo, zasebnikom ali
posameznikom, za katerega ve, da opravlja delo na črno.
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 Nedovoljena reklama
Pomembno področje, ki ga zakon prepoveduje, je reklamiranje dela na črno. To
je logično, kajti, če prepovedujemo določene aktivnosti, tudi ni mogoče dopustiti,
da se reklamirajo. Prepovedano je naročanje in objavljanje oglasov v časopisih,
radiu, revijah, televiziji in drugih elektronskih medijih ali objavljanje reklamnih
sporočil na drug način, ki je dostopen javnosti, če:
- pravna oseba, zasebnik ali posameznik ponuja oziroma reklamira delo na
črno,
- pravna oseba, zasebnik ali posameznik objavlja potrebo po delavcu,
katerega delo ni vezano na registrirano oziroma priglašeno dejavnost.
Naročnik oglasa je dolţan ob naročilu oglasa navesti podatke o njegovi identiteti:
ime in sedeţ firme ter ime in priimek odgovorne osebe ali ime in priimek
naročnika ter njegovo stalno prebivališče. Če naročnik oglasa ne posreduje
omenjenih podatkov, oglaševalska organizacija ne sme objavljati oglasa.
 Izjeme, ki jih ni šteti za delo na črno
Aktivnosti, ki jih ne uvrščamo v sklop dela na črno zakon posebej določa. Te
aktivnosti se lahko odraţajo v delu, ki ima celo značaj opravljanja določene
aktivnosti, vendar je zaradi ţe tradicionalnih medčloveških odnosov nujno, da se
izvzamejo iz dela na črno. Te izjeme so:
medsebojna sosedska pomoč
Za opravljanje dela med sosedi se šteje, kadar med naročnikom in izvajalcem
obstaja določena bliţina v smislu prebivanja, da med njima ni sklenjena pogodba
in je delo opravljeno brez plačila. Pomoči oziroma dela ne sme opraviti pravna
oseba ali zasebnik, ki opravlja dejavnost neposredno vezano na opravljeno delo.
opravljanje dela v lastni reţiji izključno za osebne potrebe
Gre za dela na nepremičninah (razen, če s posebnim zakonom ni določeno
drugače) in na premičninah v osebni lasti ter opravljanje storitev, kadar jih
opravlja lastnik sam ali njegov zakonec oziroma oseba, s katero ţivi v
zunajzakonski skupnosti ali z osebami, s katerimi je v sorodu do tretjega kolena.
opravljanje nujnih del za preprečitev naravnih nesreč (poplave, plazovi…) ali
odstranitev posledic naravnih (odstranjevanje ruševin, naplavin) in drugih
nesreč
opravljanje humanitarnega, karitativnega, prostovoljnega in dobrodelnega
dela
Brezplačno opravljanje dela za organizacije, ki so registrirane kot humanitarne ali
karitativne, in organizirano prostovoljno delo v okviru drugih nevladnih
organizacij ter brezplačno opravljanje dela, ki je namenjeno varovancem v
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vzgojnovarstvenih zavodih, šolarjem, dijakom in študentom v izobraţevalnih
zavodih, bolnikom v bolnišnicah ter osebam v domovih za ostarele.
osebno dopolnilno delo
Nanaša se na delovna opravila, ki imajo osnovne značilnosti osebnega dela, kar
pomeni, da jih fizične osebe lahko same opravijo. Zakon jih izvzema iz dela na
črno, če se opravljajo v manjšem obsegu. Posameznik osebno sam opravlja dela
pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela, nabira in prodaja gozdne sadeţe
in zelišča ter opravlja druga manjša dela ali sam izdeluje izdelke domače in
umetne obrti; letni dohodek iz naslova tega dela pa ne sme presegati minimalne
letne plače v Republiki Sloveniji iz preteklega leta; posameznik je dolţan tovrstno
delo pred pričetkom opravljanja priglasiti pristojni upravni enoti oziroma mora
imeti pridobljeno mnenje po določbi Obrtnega zakona.
 Izjeme, ki jih ni šteti za zaposlovanje na črno
To sta dve obliki dela, ki ju je bilo mogoče pred spremembo novele zakona o
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno11 (sprejeta konec leta 2006) šteti za
delo na črno:
kratkotrajno delo
Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikro druţbi,
zasebnem zavodu ali pri podjetniku z največ deset zaposlenimi, kadar jih opravlja
zakonec podjetnika ali lastnika oz. solastnika gospodarske druţbe oz. zasebnega
zavoda ali oseba, s katero je v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena, in traja
največ 40 ur mesečno.
Tovrstno delo se mora opravljati v skladu s predpisi o delovnih razmerjih glede
dela otrok, mlajših od 15 let, delovnega časa, nočnega dela, odmorov in
počitkov, varstva ţensk, varstva delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti, in
predpisi o varnosti ter zdravju pri delu. To delo se lahko opravlja na podlagi
predhodne prijave upravni enoti, kjer se delo opravlja. Prijava vsebuje navedbo
osebe, ki bo delo opravljala, kraj in čas opravljanja dela ter izjavo o izpolnjevanju
pogojev iz tega zakona. Upravna enota mora en izvod prijave nemudoma
posredovati pristojnemu inšpektoratu za delo
malo delo
Kot malo delo se šteje delo, ki traja največ 20 ur na teden in ne več kot 40 ur na
mesec, plačilo za opravljanje tega dela pa ne presega 50% minimalne plače po
zakonu, če takšno delo opravlja oseba, ki ni v delovnem razmerju s polnim
delovnim časom, ki ne opravlja samostojne dejavnosti in ne prejema pokojnine.
Malo delo se mora opravljati v skladu s predpisi o delovnih razmerjih glede dela
otrok, mlajših od 15 let, delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov,
11

Vlada RS je na seji 27. julija določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno in ga posredovala Drţavnemu zboru
Republike Slovenije v sprejem.
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varstva ţensk, varstva delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti, in v skladu s
predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Delodajalec in oseba, ki opravlja malo
delo, skleneta pogodbo o mali zaposlitvi, v kateri določita:
podatke o pogodbenih strankah,
datum nastopa dela,
vrsto dela s kratkim opisom in kraj opravljanja dela,
čas trajanja dela na dan, na teden in na mesec,
določilo o znesku plačila za opravljanje dela in o načinu izplačevanja
plačila,
druge pravice in obveznosti.
Delodajalec prijavi osebo, ki opravlja malo delo, v socialno zavarovanje in na
njeno plačilo obračuna in plača prispevke za socialno varnost po zakonu. Pri
ugotavljanju in odmeri pravic iz socialne varnosti se zavarovanje po tem členu
upošteva kot delovno razmerje s krajšim od polnega delovnega časa po zakonu.
nujno delo ter humanitarno, karitativno, prostovoljno in dobrodelno delo po
ZPDZC in po drugih predpisih.
 Drţavna komisija
Ob sprejetju programa s tega področja je Vlada Republike Slovenije imenovala
posebno Komisijo za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno. V
delo komisije so bile prenesene izkušnje dotedanje koordinativne skupine za
usklajevanje skupnih akcij (skupne aktivnosti delovne inšpekcije, trţne inšpekcije,
davčne uprave in policije koordinira Ministrstvo za delo, druţino in socialne
zadeve). Komisija je sestavljena iz vodstev nadzornih organov, ki jih določa
zakon.
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je pomemben del pri
zmanjševanju obsega sive ekonomije. Poleg zakona pa morajo obstajati tudi
sluţbe, ki preverjajo in sankcionirajo njegovo zlorabo. V Sloveniji na tem
področju delujejo Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Trţni inšpektorat
Republike Slovenije in Sluţba za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja
na črno.
Področje dela in zaposlovanja na črno v Sloveniji poleg Zakona o preprečevanju
dela in zaposlovanja na črno urejajo tudi naslednji podzakonski akti:
Pravilnik o delih, ki štejejo za osebno delo,
Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru, ki
so pripravljeni na osnovi Obrtnega zakona,
Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo ter o postopku
priglasitve teh del.
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8 NADZOR NAD OPRAVLJANJEM DELA IN ZAPOSLOVANJA
NA ČRNO
V 80-ih letih dvajsetega stoletja je prišlo do razcveta sive ekonomije in še do
danes se »bojujemo« proti njej. Ljudje niso imeli moţnosti, da svoje druţine
preţivijo na človeka dostojen način, zato so si vire preţivetja poiskali na
drugačen način in to je privedlo do razcveta sive ekonomije. Vendar pa siva
ekonomija ni rezervirana le za najrevnejše sloje, v deţelah v razvoju so
neločljivo povezani siva ekonomija, sivi trg kapitala in revščina. Napad na sivo
ekonomijo je pogosto napad na sivi trg kapitala in revščino. Vse drţave se na
svoj način borijo proti sivi ekonomiji in njenim škodljivim učinkom z zakoni,
raznimi ukrepi in sluţbami za odkrivanje ter preprečevanje dela in zaposlovanja
na črno.
V Sloveniji sodelujejo predvsem naslednji organi za odkrivanje in preprečevanje
dela in zaposlovanja na črno:
Trţni inšpektorat Republike Slovenije,
Inšpektorat Republike Slovenije za delo,
Prometni inšpektorat Republike Slovenije,
Carinska uprava Republike Slovenije,
Davčna uprava Republike Slovenije,
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor,
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano,
Inšpektorat za šolstvo in šport,
Zdravstveni inšpektorat,
Policija.
Vidimo, da obstaja kar nekaj organov, ki so potrebni za inšpekcijski nadzor nad
delom in zaposlovanjem na črno, glede na posebne okoliščine pa se občasno
vključujejo tudi drugi nadzorni organi.
Našteti organi so hkrati inšpekcijski in prekrškovni organi, kar pomeni, da imajo
pravico od pravne osebe, podjetnika ali posameznika zahtevati listine, ki
predstavljajo podlago za ugotovitev kršitve zakona. Vsi organi pa so ob
ugotovitvah ali sumih kršitev določb zakona dolţni nemudoma pisno obvestiti
pristojni organ (Salinger, 2007, str. 15).
Organi pa lahko sodelujejo tudi pri skupnih aktivnostih in akcijah, kar pomeni, da
ne opravijo samo pregleda posameznega področja, ampak izvedejo celovite
preglede s svojega delovnega področja. S tem so odkrite tudi številne druge
nepravilnosti in kršitve predpisov. Usmerja jih posebna koordinativna skupina, ki
jo vodi Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve.
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8.1

TRŢNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE

Trţni inšpektorat Republike Slovenije je organ v sestavi Ministrstva za
gospodarstvo. Trţni inšpektorat nadzoruje delo na črno in skrbi za naslednje
naloge:
pristojen je za nadzor nad izvrševanjem več zakonskih in podzakonskih
predpisov,
odgovoren je za nadzor nad kršitvami določb 3. in 4. člena, ki določata
delo na črno in soudeleţence dela na črno,
opravlja nadzor nad nedovoljeno reklamo,
opravlja še vrsto drugih nadzorov :
- nadzor dejavnosti nepremičninskega posredovanja,
- nadzor gradbenih dejavnosti po določilih ZPDZC,
- nadzor na področju sklepanja pogodb na daljavo preko interneta s
potrošniki,
- nadzor nad opravljanjem obrtnih dejavnosti vzdrţevanja in
popravila motornih vozil,
- nadzor nedovoljenega reklamiranja,
- nadzor gostinske dejavnosti v društvih, na smučiščih in drsališčih.
Trţni inšpektorat RS vsako leto opravi poostren nadzor glede odkrivanja
opravljanja dejavnosti na črno - brez priglasitve oziroma registracije ali brez
ustreznih dovoljenj. V letu 2007 so opravili 2187 inšpekcijskih pregledov, od tega
pa je bilo ugotovljenih 764 kršitev zakona. Deleţ ugotovljenih kršitev po
opravljenih inšpekcijskih pregledih nam prikazuje spodnji diagram.
Diagram 5: Deleţ ugotovljenih kršitev pri inšpekcijskem pregledu v letu
2007
ugotovljene
kršitve
35%

neugotovljene
kršitve
65%

Vir: Trţni inšpektorat RS 2008
V 464 primerih je bilo potrebno zavezancem z upravno odločbo prepovedano
opravljanje dejavnosti, v 16 primerih so inšpektorji pričeli upravno izvršbo zaradi
nespoštovanja odločbe. Poleg tega pa je bilo izrečenih ali izdanih še 688
prekrškovnih ukrepov.
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V zvezi z nedovoljeno reklamo so lani inšpektorji opravili 172 inšpekcijskih
pregledov, v 73 primerih pa so ugotovili kršitve. Največ kršitev je bilo zaradi
reklamiranja storitev inštruiranja, varovanja otrok na domu, čiščenja stanovanj,
lektoriranja, nekaj pa tudi prodaje blaga na črno. Trţni inšpektorat je v zvezi z
nedovoljenim reklamiranjem v zadnjih letih poostril nadzor nad oglaševanjem
prek svetovnega spleta (npr. www.bolha.com), saj se tukaj nahaja največ
oglasov, ki nedovoljeno ponujajo razno blago oziroma storitve (Trţni inšpektorat
RS, 2008).
Trţni inšpektorat osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje neke
dejavnosti izda odločbo (na podlagi Zakona o trţni inšpekciji), s katero prepove
opravljanje takšne dejavnosti. Poleg prepovedi vloţi predlog za uvedbo postopka
o prekršku pri sodniku za prekrške (Trţni inšpektorat RS, 2008).
8.2

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO

Inšpektorat Republike Slovenije za delo je upravni organ v sestavi Ministrstva za
delo, druţino in socialne zadeve. Poleg tega pa je leta 2005 postal tudi
prekrškovni organ, kar pomeni, da ne le odkriva prekrške, temveč o njih tudi
odloča. Naloge, ki jih opravlja Inšpektorat RS za delo, so naslednje:
nadzoruje izvajanje zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in
splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz
delovnega razmerja,
nadzoruje zaposlovanje delavcev doma in v tujini,
nadzoruje sodelovanje delavcev pri upravljanju,
nadzoruje stavke in varnost delavcev pri delu, če s predpisi ni drugače
določeno,
nadzoruje kršitve določb 5. člena in druge alineje prvega odstavka 6.
člena ZPDZC, ki določata zaposlovanje na črno in nedovoljeno reklamo.
V letu 2007 je bilo ugotovljenih 415 primerov kršitev v zvezi z zaposlovanjem na
črno s strani Inšpektorata za delo. V 415 primerih delodajalec z delavcem ni
sklenil pogodbe o zaposlitvi in delavca ni prijavil Zavodu za zdravstveno
zavarovanje ter Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (delodajalci se
pri tem velikokrat izgovarjajo, da ne morejo zaposliti delavca, ne da bi ga prej
preizkusili). Primerov zaposlovanja tujcev brez drţavljanstva in v nasprotju s
predpisi o zaposlovanju tujcev je bilo kar 79. Le trije primeri pa so bili takšni, ko
posameznik v svojem imenu in za svoj račun zaposli delavca, ki zanj opravlja
delo na črno.
Zaposlovanje na črno se ugotavlja pri različnih delodajalcih, med katerimi še
vedno prevladujejo manjši delodajalci. Največkrat gre za delodajalce, ki ob
zakonito zaposlenih delavcih zaposlijo še kakšnega delavca na črno, torej gre za
delodajalce, ki to storijo zavestno, čeprav vedo, kaj pomeni zakonita zaposlitev.
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Struktura zaposlenih na črno pa je zelo pestra. Na črno so zaposleni tako
upokojenci, brezposelne osebe, dijaki in študenti brez napotnice, invalidi in tudi
zaposleni pri drugih delodajalcih (Inšpektorat RS za delo, 2008).
Inšpektorat za delo intenzivno nadzira izvajanje delavnopravne zakonodaje, v
obliki:
rednih inšpekcijskih pregledov naključno izbranih subjektov,
rednih in izrednih pregledov, opravljenih po uradni dolţnosti na pobudo
prijav delavcev ali drugih subjektov,
kontrolnih inšpekcijskih pregledov,
usmerjanih akcij na problematičnih področjih,
z udeleţbo v akcijah za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja
na črno (Inšpektorat RS za delo, 2008).
Zakonitosti zaposlovanja se preverjajo praktično v vseh opravljenih inšpekcijskih
pregledih s področja delovnih razmerij. Inšpektorji za delo podatke o osebah, ki
so delale na črno, sporoča Zavodu RS za zaposlovanje, ki v primeru, da te osebe
prejemajo denarno nadomestilo iz naslova brezposelnosti, sproţi ustrezne
postopke za odvzem pravic.
8.3

PROMETNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE

Prometni inšpektorat Republike Slovenije je organ v sestavi Ministrstva za
promet. Inšpekcijski nadzor izvajajo inšpektorice in inšpektorji, ki so, kot uradne
osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, pri opravljanju inšpekcijskega
nadzora samostojni v okviru svojih pooblastil. Naloge prometnega inšpektorata
so:
nadziranje izvajanja zakonov in drugih predpisov s področja ţelezniškega,
cestnega prometa in prometne infrastrukture za te vrste prometa,
nadziranje na področju ţičnih naprav in varnosti na smučiščih,
pri ZPDZC natančneje nadzira izvajanje 3. člena, ki opredeljuje delo na
črno (Prometni inšpektorat RS, 2008).
Pri nadziranju zadnje alineje je Prometni inšpektorat najbolj uspešen na področju
izvajanja taksistične dejavnosti, saj Komisija Vlade RS za odkrivanje in
preprečevanje dela in zaposlovanja na črno (2007) ugotavlja, da je v tej
dejavnosti veliko kršitev povezanih z delom na črno.
V letu 2006 so bile v večjih slovenskih mestih opravljene štiri skupne akcije
nadzora 704 taksi vozil in voznikov. V sedmih primerih so inšpektorji za cestni
promet izdali odločbe o prepovedi opravljanja taksi prevozov v cestnem prometu
in tudi predpisali globe, ker so prevozniki le te opravljali na črno, to je brez
predpisane licence. Inšpektorji za cestni promet so 18 voznikom izrekli globe, ker
pri opravljanju taksi prevozov niso imeli pogodbe ali potrdila o zaposlitvi.
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8.4

DAVČNA INŠPEKCIJA

Davčni inšpekcijski nadzor je del davčnega nadzora, ki obsega nadzor nad
izvajanjem oziroma upoštevanjem zakonov o obdavčenju in Zakona o davčnem
postopku. Opravlja se tako v korist kot v breme davčnega zavezanca. Nanašati
se mora predvsem na tista dejstva in okoliščine, ki lahko vplivajo na povečanje
ali zmanjšanje davčne obveznosti, ali ki vplivajo na prenos davčne obveznosti
med davčnimi obdobji (www.sgz.at, 17.09.2008). Naloge, ki jih opravlja davčni
organ, so:
preverjanje pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja davkov in
prispevkov, pravilnost poslovanja, pregled knjigovodskih in drugih
evidenc,
obdavčevanje in pobiranje davkov (prikrivanje dejanske višine prihodkov
povzroča tistim davčnim zavezancem, ki tega ne počnejo, nelojalno
konkurenco),
prizadevanje za čim večjo pokritost področij z inšpekcijskim nadzorom,
nadzoruje kršitve določb 3. člena ZPDZC, ki opredeljuje delo na črno,
izvajanje nadzora pravnih in fizičnih oseb.
Davčni organ je tudi prekrškovni organ. Davčni inšpektor v skladu s svojimi
pooblastili preprečuje in odkriva prekrške in ob izpolnjevanju zakonskih pogojev
tudi odloča v postopku o prekršku.
Davčni inšpekcijski pregled je bil ţe od nekdaj zavezancem neprijeten, saj je
prinašal le kazni in na novo odmerjene davčne obveznosti. Poleg tega pa se je
tudi na zakonodajnem področju marsikaj spremenilo (spremenjen Zakon o
gospodarskih druţbah, slovenski računovodski standardi, Zakon o plačilnem
prometu, izdan je bil tudi Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem
maksimumu, Zakon o davku iz dobička, Pravilnik o davčno nepriznanih odhodkih
itd.)
Davčna inšpekcija je letos do 28. septembra opravila 107 nadzorov pri fizičnih
osebah, ki so opravljale delo na črno. Pri teh zavezancih je, če je bilo
ugotovljeno, da opravljajo delo na črno, z odločbo prepovedala opravljanje dela
na črno. Iz evidence Inšpekcije je razvidno, da so bile v odmernih postopkih, pri
katerih so bile ugotovljene kršitve 3. člena zakona o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno, pri 77 zavezancih za davek dodatno obračunane davčne
obveznosti v višini 2,5 milijona evrov. Od teh zavezancev za davek se je v 57
primerih dodatna davčna obveznost ugotovila pri fizičnih osebah (dodatno
obračunane davčne obveznosti v višini 1,1 milijona evrov). Iz evidence Dursa kot
prekrškovnega organa pa izhaja, da je bilo v letu 2008 izdanih 63 odločb za
prekrške, storjene po zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno.
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8.5

KOMISIJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ODKRIVANJE IN
PREPREČEVANJE DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO

Vlada Republike Slovenije je 31.12.2001 sprejela Sklep o ustanovitvi in
imenovanju Komisije Vlade Republike Slovenije za odkrivanje in preprečevanje
dela in zaposlovanja na črno. Najpomembnejše naloge komisije so:
določanje, koordiniranje in sprejemanje aktivnosti za preprečevanje dela
in zaposlovanja na črno,
koordiniranje izvajanja neposrednega in posrednega nadzora nad
kršitvami določb Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno,
izdelava letnega poročila o aktivnostih in učinkih preprečevanja dela in
zaposlovanja na črno.
Komisijo vlade RS za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno
vodi predstavnik Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve, ostali člani pa
izhajajo iz vrst drugih ministrstev. Komisija vlade RS ali Drţavna komisija ima
funkcijo koordiniranja vseh omenjenih inšpekcijskih organov, deluje kot nekakšno
okrilje vsem inšpekcijskim organom, saj jim določa delo. Tako večino aktivnosti
opravijo posamezni nadzorni organi pod okriljem Drţavne komisije in ob
medsebojnem sodelovanju in povezovanju ter skupnem nastopanju.
Enkrat letno mora komisija po zakonu vse podatke o aktivnostih inšpekcijskih
sluţb strniti v letno poročilo, ki se imenuje »Poročilo o aktivnostih in ukrepih za
preprečevanje dela in zaposlovanja na črno« (analizirano v poglavju 6.1), nato
pa ga mora predloţiti v obravnavo Ekonomskemu socialnemu svetu in Vladi
Republike Slovenije.
V zadnjem poročilu za leto 2005 lahko razberemo, da je potekalo veliko skupnih
akcij za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, ki so jih izvajali
različni inšpektorati. S sodelovanjem različnih nadzornih organov, ki so po zakonu
zadolţeni za neposreden in posreden nadzor nad delom in zaposlovanjem na
črno, je bila doseţena visoka stopnja medsebojne usklajenosti pri pripravi in
izvedbi skupnih akcij več nadzornih organov hkrati. Pri tem je zlasti pomembno
usklajeno delovanje nadzornih organov na niţjem nivoju. Zato komisija meni, da
je potrebno s temi aktivnostmi nadaljevati in jih še intenzivirati.
Komisija meni, da je potrebno za še učinkovitejše preprečevanje dela in
zaposlovanja na črno, ki prav gotovo ni odvisno zgolj od aktivnosti nadzornih
organov:
preučiti ustreznost elementov in podatkov za spremljanje aktivnosti pri
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ter jih po potrebi dopolniti,
da se v davčnem nadzoru uporabi inštitut prijave premoţenja v primeru,
ko so podani pogoji za ugotavljanje davčne osnove fizičnih oseb z oceno
(razkorak med prijavljenimi dohodki in dejanskim premoţenjskim
stanjem),

58

doseči večjo finančno disciplino, saj tudi finančna nedisciplina posredno
vpliva oziroma spodbuja delo in zaposlovanje na črno,
preučiti moţnosti oblikovanja takega obdavčenja, ki bo v večji meri
stimuliral prijavo plačila storitev in s tem izdajo računov za opravljene
storitve,
uskladiti zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno z zakonom o
delovnih razmerjih in preučiti ter urediti sistem sankcij,
socialni transferji, vodeni preko centralne evidence vseh pravic, naj
onemogočajo njihovo prejemanje v primerih, ko prejemniki delajo ali so
zaposleni na črno (Poročilo o aktivnostih in ukrepih za preprečevanje dela
in zaposlovanja na črno za leto 2005, str. 11).
8.6

POLICIJA

Policija na področju odkrivanja in preprečevanja sive ekonomije nima pooblastil
za neposredno ukrepanje. Je pa njeno sodelovanje in vloga v teh aktivnostih
pomembna in nepogrešljiva. Dejavnosti, ki niso legalizirane, imajo pogosto tudi
kriminalno ozadje, katerega odkrivanje je v pristojnosti policije. In prav v okviru
sodelovanja policije v akcijah preprečevanja sive ekonomije so bile odkrite
številne kršitve zakonodaje vključno s sumi kaznivih dejanj, katerih odkrivanje je
nadaljevala policija. Sem spada poleg splošnega ogroţanja varnosti ljudi,
premoţenja in okolja tudi trgovanje z mamili, prostitucija, tihotapljenje ljudi,
ponarejanje listin ipd (Omerzu, 2001).
Ugotovimo lahko, da so nadzorni organi z aktivnim odkrivanjem in poostrenim
skupnim nadzorom nad delom in zaposlovanjem na črno ter z dobrim
medsebojnim sodelovanjem sposobni zaustaviti trend rasti obsega dela in
zaposlovanja na črno in ga začeti postopno zmanjševati. Za še učinkovitejše
preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, ki pa ni odvisno zgolj od aktivnosti
nadzornih organov, menim, da je potrebno doseči še:
sprotno reševanje prijav nadzornih organov pri sodnikih za prekrške, saj še
vedno preveč prijav nadzornih organov zastara,
izboljšanje moţnosti za davčni nadzor, ki bi omogočal ugotavljanje razkoraka
med prijavljenimi dohodki in dejanskim premoţenjskim stanjem,
večjo finančno disciplino, saj tudi finančna nedisciplina posredno vpliva
oziroma spodbuja delo in zaposlovanje na črno.
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9 KRŠITVE IN SANKCIJE ZA KRŠITELJE DELA IN
ZAPOSLOVANJA NA ČRNO
Spremembe in dopolnitve zakona (ZPDZČ) so prinesle tudi spremembe
prekrškov, in sicer skladno z Zakonom o prekrških za kršitve zakona izrekajo
globe in ne več denarnih kazni. Zakona pa tudi ne predvideva več samo
prepoved opravljanja dejavnosti, ampak posamezniku – tujcu lahko za prekršek
poleg globe izreče sankcija izgona iz drţave v trajanju od enega do petih let.
9.1

ZAPOSLOVANJE NA ČRNO IN GLOBE ZA KRŠITVE

Tako delo kot tudi zaposlovanje na črno sta prepovedana. V kazenskih določbah
ZPDZC so predvidene tudi globe za kršitelje določb tega zakona, ki so prikazane
v spodnji tabeli (Uradni list RS, 12/2007).
Tabela 8: Globe za kršitelje določb zakona
Višine glob v EUR
za pravno osebo ali podjetnika

od 4.172,93 EUR do 20.864,63
EUR
(najvišja globa)
za posameznika
1.877,82 EUR
za odgovorno osebo pravne osebe
od 417,29 EUR do 2.086,46 EUR
za pravno osebo ali podjetnika, ki je soudeleţenec od 208,80 EUR do 12.528,19 EUR
dela na črno
za posameznika, ki je soudeleţenec dela na črno
od 208,80 EUR do 1.879,23 EUR
za nedovoljeno reklamiranje
od 208,80 EUR do 1.879,23 EUR
za posameznika, ki zaposli tujca ali osebo brez od 417,29 EUR do 1.877,82 EUR
drţavljanstva in v nasprotju s predpisi o
zaposlovanju tujcev
za posameznika, ki omogoči delo dijaka ali študenta od 417,29 EUR do 1.877,82 EUR
brez ustrezne napotnice pooblaščene organizacije
ali če napotnico uporabi druga oseba
za pravno osebo ali podjetnika, ki ni izročil pisne od 4.172,93 EUR do 12.518,78
pogodbe o zaposlitvi v roku treh dni po tem, ko je
EUR
inšpektor za delo ugotovil zaposlitev na črno
za odgovorno osebo pravne osebe, ki ni izročila od 417,29 EUR do 2.086,46 EUR
pisne pogodbe o zaposlitvi v roku treh dni po tem,
ko je inšpektor za delo ugotovil zaposlitev na črno
Vir: Komisija Vlade RS za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na
črno, 2007
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Višina globe je odvisna od samega prekrška.
Poznamo tudi primere, ko je na črno zaposlena brezposelna oseba. V tem
primeru se sankcionira delodajalca z določeno vsoto globe in se mu naloţi, da tej
osebi izroči pisno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. To mora storiti v roku
treh dni po tem, ko inšpektorat za delo ugotovi zaposlitev na črno. Če pogodba
tej osebi ni vročena v določenem roku, lahko zahteva sodno varstvo (Uradni list
RS, 12/2007; nova sprememba).
Sankcionira se tudi osebe, ki so na Zavodu za zaposlovanje prijavljene kot
brezposelne, istočasno pa delajo ali so zaposlene na črno. Te osebe so po
ugotovitvi kršitve črtane z zavoda in jim preneha pravica do denarnega
nadomestila v času brezposelnosti (Uradni list RS, 12/2007).
Na podlagi kršitev določb v zvezi z zaposlovanjem na črno inšpektorji v skladu z
Zakonom o prekrških postopajo v hitrem prekrškovnem postopku in lahko
ukrepajo:
z izdajo odločbe o prekršku,
z izdajo plačilnega naloga
(če pooblaščena oseba prekrškovnega organa prekršek osebno zazna ali
ugotovi z uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali naprav, izda in vroči
kršitelju plačilni nalog takoj na kraju prekrška. Plačilni nalog velja kot
pisna odločba o prekršku),
z izdajo odločbe o prepovedi opravljanja delovnega procesa oziroma
uporabe sredstev za delo,
odprava nepravilnosti.
9.2

DELO NA ČRNO IN GLOBE ZA KRŠITVE

Dokazovanje dela na črno je problematično opravilo, trdijo na vseh treh
inšpektoratih, ki so pristojni za nadzor dela. Tako delo na črno inšpektorji
odkrivajo predvsem na podlagi številnih prejetih prijav, vendar je njihovo delo
večkrat oteţeno, saj so prijave nepopolne, delo pa velikokrat poteka v zasebnih
prostorih, kamor inšpektorji brez odredbe sodnika ne morejo vstopiti. Tudi za
delo na črno so predvidene globe in prepoved opravljanja dejavnosti z odločbo.
Globe segajo od 208,64 do 20.864,63 evra.
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10 OMEJEVANJE IN REŠEVANJE PROBLEMA SIVE
EKONOMIJE
10.1

VPLIV SIVE EKONOMIJE NA EKONOMSKO POLITIKO

Kot smo ţe ugotovili, ima siva ekonomija številne pozitivne in negativne
posledice, čeprav imajo negativne večji pomen, tako v gospodarstvu kot v druţbi
nasploh. Skolka (1985, str. 147) pravi, da mora drţava upoštevati sivo ekonomijo
v svoji ekonomski politiki vselej, kadar ta znaša pet ali več odstotkov bruto
domačega proizvoda (BDP).
Za zmanjšanje sive ekonomije lahko drţava uporablja kratkoročne in dolgoročne
ukrepe. Kratkoročni ukrepi običajno pomenijo povečanje kontrole in nadzora,
vendar ti ukrepi običajno niso učinkoviti, ker večina ljudi zagovarja sivo
ekonomijo v določeni meri in niso pripravljeni sodelovati v njenem zmanjšanju.
Učinkovitejši kratkoročni ukrepi bi bili verjetno (Skolka, 1985, str. 47):
legalizacija določenih oblik dela,
poenostavitev napovedi za odmero davkov (dohodnine),
delno obdavčevanje manjših podjetij.
Namen dolgoročnih ukrepov pa je predvsem v oteţitvi pogojev za delovanje v
sivi ekonomiji, in sicer s (Skolka, 1985, str. 47):
tehnološkimi inovacijami: industrija v razvitih drţavah mora tekmovati z
delovno intenzivno proizvodnjo iz novih industrijskih drţav, zato se naj
posveti razvijanju novih proizvodov in uporabo novih tehnologij.
spremembo davčnega sistema: sodobni davčni sistemi odmerjajo davke za
večino davčnih prihodkov in za socialne dajatve na osnovi osebnih
dohodkov in tako davki kot tudi dajatve veliko bolj obremenjujejo delovne
intenzivne dejavnosti, ki imajo nizko produktivnost in uporabljajo
preprosto tehnologijo ter tako pripadajo segmentu, ki je posebej
izpostavljen konkurenci s strani sive ekonomije. Tako Leobel predlaga
uvedbo davkov na skupno prodajo, Geldnes (Skolka, 1985, str. 54)
predlaga ukinitev davkov na povprečne dohodke, izguba pa naj bi se
nadomestila z obdavčevanjem nekaterih neobnovljivih materialov in s
povečanjem davka na dodano vrednost.
Siva ekonomija je problem, ki povzroča v glavnem negativne posledice druţbi,
zato mora druţba najti rešitev, s katero bo problem rešila, omejila ali zmanjšala.
Najti mora ukrepe, ki bodo v celoti pomagali rešiti problem.
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Glas (1988, str. 116) in nekateri drugi avtorji pravijo, da ima vsaka drţava tri
moţnosti oblikovanja svojega odnosa do »sive« ekonomije:
da se odreče ukrepom (ker naj bi bili vsi ukrepi neuspešni, uporabi
banalno opravičilo, da je pojav tako ali tako ţe preveč usidran v druţbi in
da ima nanjo ţe tako prevelik vpliv),
da reagira represivno,
da skuša ravnati preventivno.
Represivni ukrepi
Pogosto ti ukrepi izgledajo »strah vzbujajoči«, vendar se potem izkaţejo bolj kot
administrativni ukrepi, ki ne dosegajo ţelenih rezultatov (poostritev in povišanje
kazni praviloma ne vpliva na zmanjšanje deliktov). Cilj nelegalnih aktivnosti je
največkrat povečanje dohodka in premoţenja, torej je motiv teh aktivnosti
ekonomski, vendar drţava s takimi ukrepi največkrat ne spreminja ekonomskih
vplivov.
Po mnenju Glasa (1988, str. 117) je najpomembneje, da pri drţavljanih
doseţemo določeno stopnjo zavesti o nepravičnosti delovanja v sivi ekonomiji. Če
uvedene sankcije nimajo podpore v splošni pravni zavesti občanov, pride do
pretiranega odpora in ukrepi postanejo neučinkoviti.
Preventivni ukrepi
Ti ukrepi naj bi bili zasnovani tako, da bi z njimi oţili prehod iz formalne v sivo
ekonomijo. Pri tem je poudarek na ekonomskih ukrepih, ki delujejo neposredno
na vzroke za nastanek in razvoj sive ekonomije, ne pa na njene pojavne oblike
oziroma simptome (Glas, 1988, str. 118).
S preventivnimi ukrepi skušamo posegati na naslednja področja:
-

davčna politika (zniţevanje davčnega bremena z določeno
racionalizacijo davčne uprave, preoblikovanje davčnega sistema, večja
povezava 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),
industrijska politika (poudarek na selektivni industrijski politiki v korist
obetavnih sektorjev s finančnimi in davčnimi spodbudami za raziskave
in razvoj),
breme predpisov (zmanjšanje bremena predpisov s poenostavljanjem
pogojev in dovoljenj za odpiranje legalnih obrtnih delavnic in podjetij).

Nekateri avtorji pa celo opozarjajo, da ima velik pomen pri zmanjševanju obsega
sive ekonomije obnašanje drţave in drţavnih uradnikov. Pravijo, da sta davčna
utaja in korupcija bistveno večji v tistih drţavah, kjer so predstavniki oblasti
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izbrani po proporcionalnem volilnem sistemu. Tam, kjer je veljavni neposredni
volilni sistem, je strinjanje javnosti z ravnanjem vlade večje in tako so tudi utaje
v teh drţavah bistveno manjše.
10.2

UKREPI PROTI SIVI EKONOMIJI V SLOVENIJI

Vemo, da se siva ekonomija ne pojavlja samo v trţnem gospodarstvu, ampak se
je pojavljala tudi v t.i. socialističnem gospodarstvu. Idealne razmere za razvoj
sive ekonomije so tam, kjer uradno gospodarstvo ne deluje zadovoljivo in kjer
drţava ne deluje oz. deluje pomanjkljivo. Te razmere za sivo ekonomijo so bile
idealne po prehodu iz socialističnega v trţno gospodarstvo.
V tem obdobju so prevladovala predvsem druţbena podjetja, zasebnih podjetij
pa je bilo zelo malo. V teh podjetjih niso namenili veliko pozornosti ukrepom za
zmanjšanje obsega sive ekonomije. V glavnem se niso posvečali tem problemom,
zato je deloma tudi to krivo, da se je ta pojav prenesel v trţno gospodarstvo. Če
bi pristojni za reševanje tega pojava ukrepali ţe takrat, bi mogoče sivo ekonomijo
zatrli ţe v začetku. Vendar jim to ni uspelo in zato je potrebno sedaj narediti
veliko več, da se omeji in prepreči razcvet sive ekonomije (Glas, 1995).
Vlada in njeni organi, ki so za to področje pristojni, so po razcvetu sive
ekonomije ugotovili, da bodo morali narediti nekaj, da bodo rešili to
problematiko. Reševanja problematike so se lotili zelo odločno, saj ţelijo delo na
črno prepovedati in strogo kaznovati. Sivi ekonomiji so napovedali vojno z
raznimi prepovedmi, zakoni in programi, ki bi pomagali rešiti in omejiti problem
sive ekonomije.
Glas (1995) meni, da bi bilo potrebno pri reševanju problematike sive ekonomije
upoštevati naslednje ugotovitve:
Kot je ţe omenjeno, je velik obseg sive ekonomije izraz neurejenosti in
slabosti v delovanju gospodarstva, ki ne zadovoljuje potreb in pričakovanj
gospodinjstev in ni sposobno angaţirati ob sprejemljivih zasluţkih njihove
poslovne in ustvarjalne zmogljivosti.
Drţava bi morala oblikovati takšno delovno zakonodajo, ki bi omogočila
učinkovito sankcioniranje sive ekonomije, ko zaposleni neupravičeno
uporabljajo delovni čas in orodja ter materiale (javne ali privatne)
organizacije za prikrito dejavnost. Potrebno bi bilo torej rešiti vprašanje
organiziranosti podjetij.
Pri prikritih dejavnostih v (registriranih) podjetjih, ki se izogibajo davkom,
mora drţava uporabiti znane institucionalne rešitve na davčnem področju
iz razvitih drţav in usposobiti davčno sluţbo, pri tem pa mora preučiti
smiselnost davčnih olajšav in višino davčnih stopenj.
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Za sivo ekonomijo v nepodjetniškem sektorju, ko se loti pridobitne
neregistrirane dejavnosti prebivalstvo, bi veljalo premisliti naslednje
dileme:
katere potrebe prebivalstva narekujejo tako dejavnost,
ali drţava lahko ponudi ustrezne alternative npr. brezposelnim,
kakšen je značaj teh dejavnosti (samooskrbne, kriminalne itd.),
kdaj naj drţava posreduje v teh primerih,
kakšne so moţnosti prehoda te dejavnosti v uradno dejavnost,
kje so ovire za prehod dejavnosti v registriran sektor.
Drţava bi morala vsekakor:
spodbujati prehod iz sive ekonomije v uradni sektor,
nenehno bi morala spremljati razloge, zakaj nekdo ohranja svojo
dejavnost kot prikrito,
razloge za prikrito dejavnost bi morala pomagati tudi odpravljati.
Potrebno je tudi zmanjšati razlike med pogoji poslovanja v formalnem in
neformalnem sektorju ter ustvariti podjetniško kulturo v druţbi s sodobno
poslovno etiko, ki naj bi temeljila na:
spoštovanju pozitivnih predpisov,
odgovornem poslovanju do kupcev,
medsebojni finančni disciplini,
spodbujanju poslovnega sodelovanja,
razvijanju samospoštovanja in samoorganiziranja podjetnikov.
Hkrati pa je nujno potrebno razviti ustrezen odnos med drţavno upravo in
podjetniškim sektorjem, saj mora postati uprava partner podjetnikom.
Bistveno za zmanjšanje sive ekonomije je tudi vnašanje sprememb v
večjih podjetjih. Če bodo le-ta razširila kooperacijo z manjšimi podjetji,
bodo prispevala k prehodu nekaterih proizvajalcev iz prikrite dejavnosti v
legalno, ker bodo imela zanesljivejše partnerje. Z notranjo podjetniško
reorganizacijo bodo pritegnila zaposlene k razvijanju poslov v podjetju, k
ustvarjanju za podjetje in tako zmanjšala njihov interes za aktivnosti v sivi
ekonomiji. Hkrati pa bodo s spodbudnejšim nagrajevanjem posamezniki
dosegli dohodkovni motiv v podjetju.
Za nezakonite oblike sive ekonomije bi bilo potrebno razviti sistematično
politiko njihovega odkrivanja in doslednega odpravljanja.
S predlaganimi ukrepi bi obseg sive ekonomije lahko zniţali na raven, ki ne bi bila
več moteča za legalno gospodarstvo. Vedeti pa moramo, da mora biti pri ukrepih
poudarek na vsaj srednjeročnem uresničevanju in ne po hitrih učinkih. Poleg tega
bi bilo potrebno za laţje doseganje teh učinkov spremeniti določene navade,
vrednote, način obnašanja ljudi. Določen del sive ekonomije bo vseeno ostajal,
hkrati pa upamo, da se bo obseg sive ekonomije zmanjšal, ko bo uradno
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gospodarstvo spet doseglo višje stopnje rasti, ko bo spet povečalo zaposlovanje
(delovna mesta) in bo z ugodnejšim trgom vrsta dejavnosti v malem obsegu
omogočila eksistenco12.
Za zmanjšanje sive ekonomije pa je potrebno doseči tudi večjo druţbeno
kohezijo in določeno raven druţbenega konsenza o temeljnih strateških
usmeritvah Slovenije.
Sprejemanje teh usmeritev bo pomenilo, da so posamezniki pripravljeni
prispevati za njihovo uresničevanje, kar pomeni hkrati tudi boljšo davčno moralo.
Po mnenju Glasa pri sivi ekonomiji ne velja sproţiti kratkoročnih kampanj, ker te
ustvarjajo samo negotovost, nestabilnost druţbenih vrednot in s tem tudi dvome
v smotrnost legalizacije pridobitnih aktivnosti. Le jasna opredelitev druţbenega
odnosa do sive ekonomije na eni strani ter podjetništva in malega gospodarstva
na drugi strani lahko pomembno prevesi tehtnico k legalni dejavnosti. Glas meni,
da je temeljna omejitev sive ekonomije v učinkovitem delovanju uradnega
gospodarstva, vendar dinamični del sive ekonomije pa mora najti svojo pot v
malo gospodarstvo in pospeševanje tega prehoda je najboljša »nenasilna«
politika do sive ekonomije (Glas, 1995)
10.2.1

Program odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na
črno

Vlada Republike Slovenije je leta 1997 sprejela celovit Program odkrivanja in
preprečevanja dela in zaposlovanja na črno, ki ga je pripravilo Ministrstvo za
delo, druţino in socialne zadeve z Inštitutom za ekonomska raziskovanja v
Ljubljani, Obrtno zbornico Slovenije, Zavodom Republike Slovenije za
zaposlovanje ter s posameznimi inšpekcijskimi sluţbami, ki so opozarjale, da se
obseg in moč sive ekonomije v zadnjih letih nenehno povečuje. Program je bil
podprt tudi s strani Ekonomskega socialnega sveta.
Bistvo programa je v tem, da zajema tudi izhodišča za učinkovitejše
zmanjševanje dela in zaposlovanja na črno pri nas. Ena od pomembnih aktivnosti
pri uresničevanju Programa odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na
črno so tudi akcije poostrenega nadzora, v katerih skupno sodelujejo Inšpektorat
RS za delo, Trţni inšpektorat, Davčna uprava RS in Policija. Skupne akcije so
zastavljene dolgoročno in predvsem v tistih dejavnostih in okoljih, kjer se
pričakuje, da je »sive« ekonomije največ. Te akcije niso nadomestilo rednih
inšpekcijskih pregledov, saj so usmerjene le v poostren in skupen dodaten
nadzor. Takšen nadzor se je izkazal kot zelo učinkovit in ima tudi psihološke
učinke pri subjektu, ki opravlja delo na črno.
Skupne aktivnosti različnih nadzornih organov, ki jih koordinira Komisija
vlade RS za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, ki jo vodi
12

Eksistenca pomeni materialna ali duhovna navzočnost v stvarnosti; obstajanje, obstoj.
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predstavnik Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve, so usmerjene
predvsem v dejavnosti in območja, kjer se predvideva, da je kršitev s
tega področja največ. Akcije so tudi časovno usmerjene na posamezna
obdobja in organizirane z dobro predhodno pripravo in tesnim
medsebojnim sodelovanjem vseh nadzornih organov, ki sodelujejo v
posameznih akcijah. Sama priprava akcij je izjemno pomembna, saj je
siva ekonomija področje, ki se hitro prilagaja posameznim ukrepom
države. Na dobro pripravo in medsebojno sodelovanje kažejo številne
akcije, ko različni nadzorni organi hkrati pregledajo več subjektov na
različnih lokacijah, na področju iste ali različnih dejavnosti. Take akcije
imajo tudi izjemno pozitiven odmev v okoljih, kjer so organizirane,
širša javnost pa zaradi varovanja osebnih in poslovnih podatkov zanje
večinoma ne izve.
Prvič je bila potreba po omejevanju in preprečevanju sive ekonomije omenjena
ţe v »Socialnem sporazumu za leto 1996«. Najbolj utemeljena opozorila o
obsegu sive ekonomije pa so prihajala s strani Obrtne zbornice Slovenije, ki je
leta 1996 tudi pripravila predloge za preprečevanje dela na črno s predlagano
zakonsko ureditvijo tega področja.
Obrtna zbornica namreč od svojih članov - obrtnikov nenehno dobiva pripombe in
pritoţbe, da šušmarstvo13 ne upada, ampak je le v rahlem zastoju. Leta 1996, ko smo
začeli v drţavi organizirano preganjati sivo ekonomijo, naj bi ta drţavi »odjedla« kar 25
odstotkov bruto domačega proizvoda. Strokovnjaki OECD pa so za leto 2000 izračunali,
da je bila siva ekonomija v Sloveniji še vedno na 24 odstotkih BDP. Ocene o obsegu sive
ekonomije v Sloveniji so različne, pa vendar dovolj zgovorne za ukrepanje drţave.

Program odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno je izpostavil
dve moţni obliki zmanjševanja sive ekonomije:
odpravljanje vzrokov za nastanek,
poostreno odkrivanje in sankcioniranje sive ekonomije.
Le-ti sta morali za uspešno omejevanje in preprečevanje pojava delovati hkrati in
ob medsebojnem dopolnjevanju.
10.2.2

Poostreno odkrivanje in preprečevanje sive ekonomije

Akcije poostrenega nadzora so bile ena od pomembnih aktivnosti pri
uresničevanju Programa odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na
črno. Iz prejšnjega poglavja lahko razberemo, da so v teh akcijah sodelovale
različne sluţbe nadzora z istim ciljem. V času, od kar je bil sprejet program, je
bilo opravljenih kar nekaj akcij odkrivanja in preprečevanja dela ter zaposlovanja
13

Šušmarstvo pomeni opravljanje navadno obrtniških del brez dovoljenja (neregistrirana
dejavnost).
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na črno, ki so potekale v različnih dejavnostih in predvsem tam, kjer se je na
osnovi zbranega informativnega gradiva ocenilo, da se pojavlja največ dela in
zaposlovanja na črno. Posebni pogoji dela in izjemna zahtevnost izvedbe
posameznih akcij zahtevajo dobro predhodno pripravljenost ter tudi visoko
stopnjo medsebojnega sodelovanja in usklajevanja posameznih v akciji
sodelujočih sluţb. To velja predvsem za:
tiste akcije, kjer je bilo hkrati pregledano večje število subjektov na večjih
površinah (npr. pregled sejmov, trţnic…),
akcije, kjer se izvaja pregled istega subjekta, ki opravlja dejavnost na več
lokacijah (npr. čiščenje objektov),
akcije, kjer se istočasno pregleduje na več lokacijah več subjektov hkrati,
ki opravljajo isto dejavnost (npr. v prometu),
akcije, ki se opravijo v povsem specifičnem okolju (npr. v diskotekah –
med programom, ne da bi pri tem motili program diskoteke).
Nekatere akcije prvič niso vedno uspešno izvedene, zato se lahko ponovijo.
Pozornost je usmerjena tudi v nadzor oziroma preverjanje oglaševanja
proizvodov, storitev, dela in zaposlovanja v sredstvih obveščanja. Kajti tudi na
tem področju so bile odkrite številne kršitve, ker so občani oglaševali svojo
nelegalno dejavnost ali pa so celo gospodarski subjekti opravljali dejavnost brez
odločb upravnih enot. Tudi v takih primerih mora inšpekcija ukrepati v skladu z
zakonskimi določbami.
Skupne akcije in povečanje aktivnosti pri odkrivanju in poostrenem nadzoru nad
delom in zaposlovanjem na črno so vplivale na zmanjšanje števila udeleţencev v
sivi ekonomiji na eni strani, po drugi strani pa so povzročile še večjo
prilagodljivost tistih, ki se v velikem obsegu ukvarjajo s sivo ekonomijo.
Splošno veljavno dejstvo trdi, da se siva ekonomija hitro prilagaja ukrepom
drţave in zahteva vedno bolj kompleksno pripravo na posamezne aktivnosti.
Posledično zahteva tudi boljšo tehnično in tehnološko opremljenost inšpekcijskih
sluţb, boljšo kadrovsko zasedenost inšpektoratov in večjo motiviranost le-teh ter
še večje medsebojno sodelovanje tudi drugih organov nadzora , ki lahko
posredno vplivajo na odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno.
Akcije poostrenega nadzora pa morajo biti zastavljene dolgoročno in predvsem v
tistih dejavnostih, kjer se pričakuje, da je takšnega dela in zaposlovanja največ.
Omerzu (2000) pravi, da so akcije skupnega in poostrenega nadzora, odkrivanja
in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno dosegle svoj namen, saj imajo
močan vzgojno preventivni vpliv in ob materialnem tudi velik psihološki učinek.
Uspešnost nadaljevanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno je odvisna
tudi od celovitega in natančnega načrtovanja posameznih akcij, dobrega
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medsebojnega sodelovanja vseh nadzornih organov ter učinkovite medsebojne
izmenjave informacij, ki so potrebne za delo na tem področju (Omerzu, 2000).
10.2.3

Odpravljanje vzrokov za nastanek sive ekonomije

Za zmanjšanje sive ekonomije so kratkoročni ukrepi neučinkoviti, če jih hkrati ne
spremljajo dolgoročne, preventivne aktivnosti, katerih namen je predvsem
poostritev pogojev za delovanje v sivi ekonomiji.
V Sloveniji obstajajo področja, na katerih je posebno pomembno izvajanje teh
aktivnosti:
Izboljšanje legalnih zaposlitvenih moţnosti
Na področju zaposlovanja se morajo z nadaljnjim strokovnim delom pospešiti
aktivnosti pri iskanju zaposlitvenih moţnosti brezposelnih oseb, tako preko
okrepljenega in tesnejšega sodelovanja Zavoda za zaposlovanje z delodajalci in
krepitvijo posredovalne aktivnosti kot tudi s svetovalnim delom v smeri, da bodo
brezposelne osebe seznanjene s posledicami dela in zaposlovanja na črno in se
bodo zavedale, da so predvsem same tiste , ki so dolţne iskati legalno delo in
zaposlitev (Omerzu, 2000, str. 31).
Program je predvidel, da morajo pristojna ministrstva in druge sluţbe omogočiti
zlasti:
uvajanje delnega subvencioniranja prispevkov iz naslova sredstev aktivne
politike zaposlovanja za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje v
prvem obdobju zaposlovanja v posameznih, predvsem rokodelskih
dejavnostih,
za največje moţno število prejemnikov pasivnih oblik socialnih transferjev
organizirati takšne ukrepe za njihovo aktiviranje (kot so npr. usposabljanje,
javna dela, druţbeno koristna dela…), ki jim bodo omogočili minimalno
socialno varnost in hkrati od njih zahtevali njihovo aktivno prisotnost v
posameznem programu najmanj štiri dni tedensko,
delo na razvoju zaposlitvenih projektov brezposelnim v okviru in na podlagi
organizirane vključitve v program samozaposlovanja,
razvoj večjih integriranih projektov, pospeševanje zaposlovanja brezposelnih,
ki zahtevajo daljše časovno obdobje preverjanja poslovne ideje in iskanja
trţnih niš (npr. pospeševanja zaposlovanja v depresivnih regijah), razvoj
projektov, ki so usmerjeni k aktiviranju lokalnih potencialov, organizacijo
razvoja kooperativ, ki lahko temeljijo na programih javnih del in lahko trajajo
največ dve leti, nakar morajo preiti v normalne oblike zaposlitve ali
samozaposlitve.
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S tem in z evidenco, ki bo spremljala posredovalno dejavnost in njene učinke, se
bo povečal tudi nadzor nad posredovanjem zaposlitev oziroma dela, kar bo
pripomoglo k preprečevanju, da se brezposelne osebe dogovarjajo z delodajalci o
bodočih oblikah sodelovanja mimo predpisov.
Tako bodo ti ukrepi na eni strani brezposelnim omogočali poklicni razvoj, na
drugi pa bodo preprečili njihovo angaţiranje na črnem trgu dela in zaposlovanja,
delodajalce pa bodo s tem prisilili, da poseţejo po legalnih oblikah delovnih
razmerij (Omerzu, 2000).
Pospeševanje podjetništva
Drţava bi morala vzpodbujati razvoj podjetništva in sicer z ustvarjanjem
podjetništvu prijaznega okolja. Pri tem so ukrepi naslednji:
odpravljanje administrativnih ovir za nastajanje in razvoj podjetij,
izboljšanje dostopa do informacij in znanja,
izboljšanje dostopa in kvalitete storitev za podjetnike in podjetja,
nastajanje in ustanavljanje novih dinamičnih podjetij,
spodbujanje usposabljanja za podjetništvo na vseh ravneh.
V Sloveniji je bil, s ciljem ustvarjanja podjetništvu prijaznega okolja, zastavljen
Antibirokratski program, s katerim se bi:
poenostavili postopki za ustanavljanje malih podjetij,
okrepila obstoječa mreţa informacijskih pisarn,
razvil sistem »vse na enem mestu«,
vzpostavil brezplačni dostop do informacij na internetu,
pripravile podlage za odpravo med posameznimi zakoni in podzakonskimi akti.
Pridobitev različnih dovoljenj
Potrebno bi bilo skrajšanje časa za pridobitev različnih dovoljenj za delo oziroma
izgradnjo in adaptacijo delovnih prostorov. Vsi postopki in pogoji za pridobitev
različnih dovoljenj naj bi se ocenili z vidika tehnične zahtevnosti ter se po potrebi
prilagodili oziroma uskladili s predpisi drţav, ki imajo na tem področju fleksibilen
pristop. Pri tem pa se mora vsekakor upoštevati zdravstvene pogoje in pogoje za
varnost pri delu ter vse skupaj mora zadovoljevati minimalnim pogojem, ki so
določeni za opravljanje posamezne dejavnosti. Rešitve pa morajo biti v skladu z
evropsko zakonodajo in ne smejo škodovati oziroma postavljati v podrejen
poloţaj obstoječih gospodarskih subjektov.
Poznavanje zakonskih določil
Pomembno je tudi področje seznanjanja z moţnostmi različnih fleksibilnih
zakonskih oblik dela in zaposlovanja, s tem pa je povezana tudi odprava
neregularnih oblik, ki so posledica slabe ali nezadostne informiranosti in
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neosveščenosti delodajalcev ter delojemalcev. Zato jih je potrebno seznaniti z
zakonodajo s tega področja in na ta način odpraviti pomanjkljivosti. Informirati je
potrebno tako zaposlene kot brezposelne o negativnih učinkih sive ekonomije,
delovnopravni zakonodaji, drugih predpisih, ki urejajo trg delovne sile, in o
moţnostih samozaposlovanja ter ustanavljanja podjetij. Spodbujati je potrebno
tudi nastajanje posebnih »skupnih servisov«, ki naj bi skrbeli za urejenost
delovnopravnih razmerij na področju malega gospodarstva. Takšne servise
poznajo tudi v drugih drţavah Evropske unije.
Uveljavitev sodobne poslovne politike
Etika mora imeti ustrezno mesto v današnjih poslovnih odnosih. Etika je stvar
tako posameznika kot podjetja – organizacije. Manedţerji morajo sprejeti in
oblikovati takšno organizacijsko etiko, ki bo omogočila v podjetju ustvariti
ustrezno klimo, s katero bodo lahko izboljšali odnose v podjetju in s tem vplivali
na izboljšanje uspešnosti podjetja. V odnosu do svojega okolja naj bi podjetja
upoštevala poslovno etiko, ki temelji na:
spoštovanju pozitivnih predpisov, ki naj bi bili smotrni,
odgovornem poslovanju do kupcev,
medsebojni finančni disciplini,
spodbujanju poslovnega sodelovanja,
razvijanju samospoštovanja in samoorganiziranja podjetnikov (Glas, 1995, str.
209).
Davčna politika
Glavni dejavnik rasti obsega sive ekonomije na področju davčne politike je
povezan s plačami in njihovo obdavčitvijo. V Sloveniji je eden glavnih, če ne
glavni razlog za delovanje v sivi ekonomiji, visoka obremenjenost plač z davki in
prispevki. Mogoče bi bila ena od rešitev za zmanjšanje sive ekonomije, ki je
posledica obdavčitev plač, odprava davka na bruto plače.
V splošnem so ocenili, da znaša deleţ davčnih goljufij v Evropski uniji pribliţno 2
do 2,5 % BDP oziroma med 200 in 250 milijardami evrov. Deleţ davčnih prevar
predstavlja pereč problem, vendar ga drţave članice, če se s problemom
ukvarjajo le same, ne zmorejo učinkovito odpraviti. Zaradi tega je bila
predlagana uvedba novega pristopa Evropske unije pri administrativnem
sodelovanju med drţavami članicami in tudi s tretjimi drţavami, poostritev meril
tako na področju posrednih davkov (DDV in trošarin) kot tudi reformo na
področju neposrednih davkov.
Na področju sistema DDV je bilo predlagano:
poostritev zakonodaje EU,
izboljšanje davčnega nadzora,
okrepitev vzajemne pomoči med davčnimi organi drţav članic.
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11 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA RAZVOJ SIVE EKONOMIJE
11.1

NAMEN RAZISKAVE

Namen diplomskega dela je predstaviti dejavnike, za katere se je pokazalo, da v
večji ali manjši meri vplivajo na razvoj sive ekonomije. Namen raziskave pa je bil
ugotoviti, koliko smo seznanjeni s pojmom sive ekonomije in njenimi posledicami
v Sloveniji, v katerih dejavnostih se največ pojavlja, ali jo potrošniki sprejemamo
in kaj bi bilo potrebno storiti, da bi se prenehalo delo in zaposlovanje na črno.
Za vzorec proučevanja sem izbrala naključno izbrane anketirance. Zaradi
ustrezne primerljivosti sem se omejila na mlajše in na starejše.
Cilj raziskovalnega dela je ugotoviti, kateri dejavniki so tisti, ki v največji meri
vplivajo na razvoj in razcvet sive ekonomije. Poleg naštetega, me je zanimalo s
čim bi spodbudili ljudi, da bi legalno začeli opravljati dejavnosti in mnenje o
pozitivnih ter negativnih učinkih sive ekonomije.
11.2

OPIS VZORCA IN METODOLOGIJA RAZISKAVE

Anketirancem sem razdelila ankete z navodili za izpolnjevanje in s prošnjo, da mi
izpolnjene ankete vrnejo. Anketiranje je potekalo v mesecu decembru 2008. Na
anketo je odgovorilo 70 naključno izbranih anketirancev, od tega je bilo vrnjenih
in pravilno izpolnjenih le 54 anket, 16 anket pa je bilo neveljavnih.
Struktura po spolu v merjenem vzorcu je 23 anketirancev ţenskega spola ali
43% in 31 anketirancev moškega spola ali 57%.
Diagram 6: Vzorec po spolu

43%

57%

Vir: baza anketirancev, 2008

Anketa je sestavljena iz dveh delov. Prvi del ankete je sestavljen iz zaprtih
vprašanj splošne narave, ki omogočajo opredeliti posamezne anketirance in
analizo ter primerjavo med njimi. Tu gre za opredelitev spola, starosti, izobrazbe
in trenutnega statusa.
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V drugem delu sem navedla dejavnike, za katere se je pokazalo, da v večji ali
manjši meri vplivajo na obseg sive ekonomije. Trudila sem se, da sem bolj ali
manj uporabila vprašanja zaprtega tipa, za katere je značilno, da anketiranci
odgovorijo tako, da izberejo med vnaprej pripravljenimi odgovori. Takšna
vprašanja so mnogo laţja za obdelavo, pa tudi anketiranci nanje laţje odgovorijo.
Na koncu drugega dela ankete, sem anketirancem dala moţnost, da navedejo
pozitivne in negativne lastnosti dela in zaposlovanja na črno, za katere menijo,
da so pomembni in vplivajo na sivo ekonomijo ter niso navedeni v vprašalniku.
11.3

REZULTATI RAZISLAVE

V raziskavi je sodelovalo 54 oseb naključno izbranega vzorca, kar pomeni 77 %
vseh razdeljenih anket. Med njimi je sodelovalo 23 anketirancev ţenskega spola
in 31 anketirancev moškega spola. Na anketo se je odzvalo 30 anketirancev, ki
delajo na črno in pet anketirancev, ki so zaposleni na črno.
Tabela 9: Starost anketirancev
Starost
do 20 let
od 21 do 30 let
od 31 do 40 let
od 41 do 50 let
nad 50 let
Skupaj

Število Deleţ v %
4
7%
8
15%
14
26%
18
33%
10
19%
54
100%
Vir: lastna raziskava, 2008

Diagram 7: Struktura odgovorov glede na starost anketirancev
18

18
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do 20 let

od 21 do
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od 31 do
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od 41 do nad 50 let
50 let

Vir: lastna raziskava, 2008
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Starost

Iz diagrama 7 je razvidno, da so večino pravilno izpolnjenih anket vrnili potrošniki
v starostni skupini od 41 do 50 let (33% ali 18 anketirancev). Sledijo jim
potrošniki v starostni skupini od 31 do 40 let (26% ali 14 anketirancev).
V anketi sem ugotovila, da sta zastopana pribliţno enako oba spola, in da
vključenost v sivo ekonomijo ni odvisna od starosti, saj so rezultati ankete
pokazali, da se z delom na črno ukvarjajo vse starostne skupine, tako upokojenci
kot tudi študenti.
Tabela 10: Dokončana izobrazba anketirancev
Dokončana izobrazba
osnovna šola ali manj
poklicna šola
srednja šola
višja šola
fakulteta, visoka šola, umetnostna akademija
specializacija ali magisterij
Skupaj

Število
0
12
27
5
9
1
54

Deleţ v %
0%
22%
50%
9%
17%
2%
100%

Vir: lastna raziskava, 2008

Diagram 8: Struktura odgovorov glede na dokončano izobrazbo
srednja šola

30
25
20

fakulteta, visoka
šola, umetnostna
akademija

poklicna šola

15
10
5

višja šola
specializacija ali
magisterij

osnovna šola
ali manj

0

Vir: lastna raziskava, 2008

Izobrazba je pomemben dejavnik, na osnovi katerega se potem določa osebni
dohodek. Če je stopnja izobrazbe niţja, je ponavadi temu primerno nizka tudi
plača za redno delo.
Med vsemi anketiranci ni bilo nikogar, ki ne bi imel dokončane osnovne šole.
Največ jih ima končano srednjo šolo (50% ali 27 anketirancev). Naslednja
skupina so tisti, ki imajo dokončano triletno poklicno šolo (22% ali 12
anketirancev). Sledi fakulteta (17% ali 9 anketirancev) in višja šola (9% ali 5
anketirancev). Le en anketiranec pa ima dokončano magistrsko izobrazbo.
Osebe z dokončano osnovno ali poklicno šolo ponavadi zasedajo delovna mesta,
ki nimajo določenih visokih osebnih dohodkov, zato se take osebe

74

zatekajo v sivo ekonomijo po dodaten zasluţek. Nekateri anketiranci so celo
dejali, da izobrazba nima pomembnega vpliva na sivo ekonomijo, saj je
pomembno, ali je človek sposoben narediti določen izdelek ali opraviti določeno
storitev. Vendar vseeno mislim, da ima izobrazba pomemben vpliv na sivo
ekonomijo in da je dober kazalec, ki kaţe na to, kdo se ukvarja s sivo ekonomijo.
Tabela 11: Trenutni socialni status anketirancev
Status
dijak, študent
zaposlen
nezaposlen
upokojen
Skupaj

Število
7
43
2
2
54

Deleţ v %
13%
79%
4%
4%
100%

Vir: lastna raziskava, 2008

Diagram 9: Struktura odgovorov glede na status anketirancev
nezaposlen
4%

upokojen
4%

dijak, študent
13%

zaposlen
79%

Vir: lastna raziskava, 2008

V anketi so sodelovali dijaki, študentje, zaposleni, brezposelni in upokojenci.
Anketo so izpolnili večinoma zaposleni potrošniki (80% oziroma 43 anketnih
vprašalnikov), precej manj pa nezaposleni (4% ali 2 nezaposlena anketiranca).
Upokojenci so vrnili dva anketna vprašalnika (4%), dijaki in študenti pa sedem
oz. 13% vseh skupaj prejetih anketnih vprašalnikov.
Mislim, da je prav tako kot izobrazba, tudi socialni status eden izmed dejavnikov,
ki vplivajo na to, kdo se ukvarja s sivo ekonomijo.
Tabela 12: Mesečno prijavljeni dohodek
Mesečno prijavljeni neto dohodek
do 500,00 €
od 501,00 € do 1.000,00 €
od 1.001,00 € do 2.500,00 €
nad 2.501,00 €
nimam mesečnega dohodka
Skupaj
Vir: lastna raziskava, 2008
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Število
2
33
10
0
9
54

Deleţ v %
4%
61%
19%
0%
17%
100%

Diagram 10: Struktura odgovorov glede na prijavljeni mesečni zasluţek
anketirancev
4%

17%
0%

19%
60%
do 500,00 €
od 1.001,00 € do 2.500,00 €
nimam mesečnega dohodka

od 501,00 € do 1.000,00 €
nad 2.501,00 €

Vir: lastna raziskava, 2008

Prijavljeni mesečni neto dohodek je bil razdeljen v pet skupin, anketiranci pa so
se vpisali le v štiri predlagane skupine:
 do 500 € - vrnjenih 4% vprašalnikov (2 anketi)
 od 501 € do 1.000 € - vrnjenih 61% vprašalnikov (33 anket)
 od 1.001 € do 2.500 € - vrnjenih 19% vprašalnikov (10 anket)
 nimam mesečnega dohodka – vrnjenih 17% vprašalnikov (9 anket).
Nihče od anketirancev se ni vpisal pod skupino nad 2.501 €, kar 9 anketirancev
(17%) pa nima mesečnega dohodka. V to skupino naj bi spadali nezaposleni in
dijaki ter študenti.
Tabela 13: Kdo dela ali zaposluje na črno?
večina zaposlenih dela tudi na črno
le tisti brez prihodkov delajo na črno
skoraj vsak delodajalec zaposluje na črno
dela na črno v posameznih dejavnostih skoraj ni
Skupaj

Število
34
9
10
1
54

Deleţ v %
62%
17%
19%
2%
100%

Vir: lastna raziskava, 2008

Diagram 11: Struktura odgovorov glede na to, kdo dela ali zaposluje na
črno
19%

2%

17%

62%

Vir: lastna raziskava, 2008
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Na to vprašanje je bilo moţnih več odgovorov. Večina anketirancev je
najpogosteje označila odgovor – večina zaposlenih dela tudi na črno, in sicer kar
62%. Izbrani so bili tudi ostali odgovori, in sicer: skoraj vsak delodajalec
zaposluje na črno (19%), le tisti brez prihodkov delajo na črno (17%), le eden pa
je izbral odgovor – dela na črno v posameznih dejavnostih skoraj ni (2%).
Anketiranec meni, da se delo in zaposlovanje na črno ne pojavlja v javnih
sluţbah (ministrstva, občine, zdravstvo…)
Tabela 14: V kateri dejavnosti mislite, da je dela in zaposlovanja
največ? (dva moţna odgovora)
gradbeništvo, električarstvo, mizarstvo…
gostinstvo in turizem

Število
28
11

fizerstvo, kozmetika
varovanje otrok
druţbe za varovanje (G7, Jus Security...)
prevozništvo
poučevanje, prevajanje
prireditvene dejavnosti
pomoč pri gospodinjskih opravilih
Skupaj

8
20
8
4
5
2
22
108

Deleţ v %
26%
10%
7%
19%
7%
4%
5%
2%
20%
100%

Vir: lastna raziskava, 2008

Diagram 12: Struktura odgovorov glede na ocene dejavnosti, kjer je
dela in zaposlovanja na črno največ

20%

26%

2%
5%
4%

10%

7%
19%

7%

Vir: lastna raziskava, 2008

Delo in zaposlovanje na črno se pojavljata v različnih poklicih in tudi v različnih
dejavnostih. Anketirani so ocenili, da se delo in zaposlovanje na črno največ
pojavlja v gradbeništvu (26% ali 28 anketirancev) in podobnih dejavnostih, nato
sledi pomoč pri gospodinjskih opravilih (20% ali 22 anketirancev), varovanje
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otrok (19% ali 20 anketirancev). Frizerskim in kozmetičnim storitvam ter
druţbam za varovanje so dali enako »oceno« (7% ali 8 anketirancev).
Tabela 15: Ali ste kdaj delali ali bili zaposleni na črno?
Število
19
30
5
54

ne, nikoli nisem delal ali bil zaposlen na črno
sem delal na črno (doma ali na domu strank)
bil sem zaposlen na črno, ker me delodajalec ni hotel zaposliti
Skupaj

Deleţ v %
35%
56%
9%
100%

Vir: lastna raziskava, 2008

Diagram 13: Grafični prikaz podatkov iz tabele 15
9%
35%

56%

Vir: lastna raziskava, 2008

Kar 56% anketirancev (30 anketirancev) je odgovorilo, da so delali na črno doma
ali na domu strank. 35% jih ni nikoli delalo ali bilo zaposlenih na črno (v tem
primeru so prevladovale predvsem ţenske) in 9% (5 anketirancev) je bilo
zaposlenih na črno, ker jih njihov delodajalec ni hotel redno zaposliti.
Tabela 16: Kakšen je vaš odnos do dela in zaposlovanja na črno?
Število
39
6
9
54

odobravam
ne odobravam
me ne zanima
Skupaj

Deleţ v %
72%
11%
17%
100%

Vir: lastna raziskava, 2008

Diagram 14: Struktura odgovorov glede na odnos do dela in
zaposlovanja na črno
17%
11%

72%

Vir: lastna raziskava, 2008
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Iz diagrama je razvidno, da več kot polovica (72%) anketirancev odobrava delo
in zaposlovanje na črno ter meni, da je to dopustno dejanje, saj prinaša dodatni
zasluţek, rešuje socialne probleme, ne razporeja delavcev v plačilne razrede, itd.
11% anketirancev pa dela in zaposlovanja na črno ne dobrava, ker ni zavarovanj,
ni delovne dobe, prihaja do izkoriščanja delavcev in ni plačila za delo. 17%
anketirancev pa je neopredeljenih oziroma o pojavu nima mnenja. Zanimivo je
tudi dejstvo, da večina moških odobrava sivo ekonomijo.
Na podlagi odgovorov sklepam, da je davčna morala pri ljudeh zelo nizka. Velika
večina se tudi strinja, da se bo v prihodnosti obseg sive ekonomije še povečal.
Da to ne bi bilo tako, bi bilo treba pri ljudeh povečati občutek pripadnosti druţbi
in s tem dolţnosti do plačevanja davkov.
Tabela 17: Glede na vaš trenutni status; ali poleg rednega trenutnega
prihodka ali socialnih transferjev prejemate ali zasluţite še kakšen
drug dodaten dohodek?
Število
32
22
54

da
ne
Skupaj

Deleţ v %
59%
41%
100%

Vir: lastna raziskava, 2008

Diagram 15: Grafični prikaz podatkov iz tabele 17
41%

59%

Vir: lastna raziskava, 2008

S tem vprašanjem sem ţelela pridobiti neke vrste uradno potrditev, da se
anketirana oseba resnično ukvarja s sivo ekonomijo, da poleg rednega zasluţka
in socialnih transferjev pridobiva še dodatna finančna sredstva. 59%
anketirancev na podlagi sive ekonomije prejema dodatni dohodek poleg rednega
prihodka, v to skupino sodijo tudi brezposelni in upokojenci.
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Tabela 18: Kako si pridobite dodatna finančna sredstva poleg rednega
mesečnega dohodka?
delam na črno, ker sem nezaposlen in si iščem redno zaposlitev
sem redno zaposlen poleg tega pa še delam na črno
delo na črno je "moj hobi" in dodatni zasluţek
sem na črno zaposlen pri svojem delodajalcu
sem upokojen in delam na črno
dobivam štipendijo, otroški dodatek, pokojnino, socialno podporo…
drugo
Skupaj

Število Deleţ v %
2
4%
12
22%
9
17%
2
4%
1
2%
22
40%
6
11%
54
100%

Vir: lastna raziskava, 2008

Diagram 16: Struktura odgovorov glede na pridobitev dodatnih
finančnih sredstev
4%

11%

22%

40%

17%
2%

4%

Vir: lastna raziskava, 2008

V tem vprašanju sem ugotovila, katere osebe se ukvarjajo z delom na črno in
katere so zaposlene na črno. Od tega sta bili 2 (4%) anketirani osebi še vedno
zaposleni na črno pri svojem delodajalcu; 2 (4%) osebi delata na črno, ker sta
brezposelni; 12 (22%) oseb je takih, ki so redno zaposleni, a poleg redne sluţbe
opravljajo še delo na črno; 9 (17%) jih opravlja delo na črno kot hobi; le 1 (2%)
od upokojenih dela na črno. 22 (40%) anketirancev pa si dodatna finančna
sredstva pridobi s štipendijo, otroškimi dodatki, pokojnino ali socialno podporo.
Od vseh pa si 6 (11%) anketirancev dodatni prihodek pridobi s honorarnimi deli,
delom na kmetiji in avtorskimi deli. Presenečena pa sem bila tudi nad nekaterimi
vprašalniki, saj se tisti, ki zasluţijo več in imajo visoko stopnjo izobrazbe, ravno
tako ukvarjajo s sivo ekonomijo.
Tako sem imela skupaj 5 anketirancev, ki so bili ali so zaposleni na črno in 30
anketirancev, ki delajo na črno.
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Tabela 19: Če delate ali ste zaposleni na črno, na katero dejavnost se
veţe ta dodatni dohodek?
Število
4
3
9
1
6
2
1
4
5
35

gostinstvo in turizem
poučevanje, prevajanje in inštruiranje
gradbeništvo, mizarstvo, električarstvo…
finančno svetovanje
avtomehanične storitve
strojništvo
kozmetične storitve
frizerstvo
varstvo otrok, pomoč v gospodinjstvu
Skupaj

Deleţ v %
11%
9%
26%
3%
17%
6%
3%
11%
14%
100%

Vir: lastna raziskava, 2008

Diagram 17: Struktura odgovorov glede na dejavnosti, na katere se
veţe dodatni zasluţek anketirancev

11%

14%

9%
11%
3%
6%

26%
17%

3%

gostinstvo in turizem
gradbeništvo, mizarstvo, električarstvo,…
avtomehanične storitve
kozmetične storitve
varstvo otrok, pomoč v gospodinjstvu

poučevanje, prevajanje in inštruiranje
finančno svetovanje
strojništvo
frizerstvo

Vir: lastna raziskava, 2008

Največ anketiranih oseb se ukvarja z gradbeno dejavnostjo (26% ali 9
anketirancev) od tega se dve anketirani osebi ukvarjata z mizarstvom in dve z
električarstvom. Kot sem ţe v teoretičnem delu diplomske naloge označila, je
gradbena dejavnost ena izmed najbolj »črnih« dejavnosti, kjer so odkrili največ
dela in zaposlovanja na črno. Nekateri anketiranci pa veliko dela na črno izvajajo
tudi v storitvenih dejavnostih, in sicer štiri osebe se ukvarjajo s frizerskimi
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storitvami, ena oseba s kozmetičnimi storitvami, šest oseb nudi avtomehanične
storitve, dve osebi se ukvarjata s strojiništvom (od tega je ena oseba zaposlena
na črno in pri svojem delodajalcu sestavlja dele za stroje), ena anketirana oseba
se na črno ukvarja s finančnim svetovanjem na domu strank, tri osebe si dodatna
finančna sredstva pridobijo s poučevanjem in inštruiranjem, pet oseb nudi
varstvo otrok in pomoč v gospodinjstvu (čiščenje, likanje, pospravljanje ter
podobna gospodinjska dela) in štiri osebe se ukvarjajo z gostinstvom in
turizmom.
Tabela 20: Kdaj opravljate delo oziroma zaposlovanje na črno?
ob vikendih
kadar imam čas
kadar se mi ponudi priloţnost
po sluţbi (v popoldanskih in večernih urah)
ko me delodajalec potrebuje
Skupaj

Število
3
16
8
6
2
35

Deleţ v %
9%
46%
23%
17%
6%
100%

Vir: lastna raziskava, 2008

Diagram 18: Struktura odgovorov glede na čas opravljanja dodatnega,
nelegalnega dela
6%

9%

17%

45%

23%

Vir: lastna raziskava, 2008

Dodatno delo večina zaposlenih opravlja v prostem času oz. po sluţbi v
popoldanskih in večernih urah (23%) ter ob vikendih (10%). Brezposelni pa
opravljajo to delo, kadar se jim ponudi priloţnost (7%). Brezposelne osebe, ki
opravljajo to delo kot zaposlitev, pa kadar jih delodajalec potrebuje (7%).
Upokojenci in tudi nekateri zaposleni pa največ opravljajo to dodatno delo, kadar
imajo čas (53%).
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Tabela 21: Zakaj te dejavnosti, ki jo opravljate na črno, ne prijavite pri
za to pristojnih organih? (odgovorijo le delavci na črno)
Število
predolgi in predragi postopki registriranja in ustanavljanja podjetij
5
premalo finančnih prihodkov
16
previsoka davčna bremena
9
Skupaj
30

Deleţ v %
17%
53%
30%
100%

Vir: lastna raziskava, 2008

Diagram 19: Grafični prikaz podatkov iz tabele 21
30%

53%

17%

Vir: lastna raziskava, 2008

Posamezniki pravijo, da ne prijavijo svoje dejavnosti zaradi predolgih in predragih
postopkov registriranja in ustanavljanja podjetij (17% ali 5 anketirancev). Mnogi
pa so dejali, da za to nimajo dovolj finančnih sredstev (53% ali 16 anketirancev),
razen v primeru, da bi se zniţale dajatve za prispevke in davke in da bi se
poenostavili ter pocenili postopki ustanavljanja podjetij.
Tabela 22: Zakaj mislite, da vas delodajalci zaposlujejo na črno?
(odgovorijo le zaposleni na črno)
previsoki davki in stroški za delodajalca
premalo delovnih mest
prenizka izobrazba
čisti zasluţek
nisem razmišljal o tem
Skupaj
Vir: lastna raziskava, 2008
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Število
4
2
3
0
1
10

Deleţ v %
40%
20%
30%
0%
10%
100%

Diagram 20: Grafični prikaz podatkov iz tabele 22
0%

10%
40%

30%

20%

Vir: lastna raziskava, 2008

Na to vprašanje so odgovarjali le tisti, ki so ali so bili zaposleni na črno. Največ
na črno zaposlenih anketirancev je označilo prvi odgovor – da so previsoki davki
za delodajalca, da bi nekoga redno zaposlil, nato je sledil odgovor prenizka
izobrazba, premalo delovnih mest, le eden od anketiranih pa ni razmišljal o tem,
zakaj ga je delodajalec zaposlil na črno.
Tabela 23: Ali ste ţe poskušali prepričati delodajalca, da bi vas redno
zaposlil?
da
ne
Skupaj

Število
4
1
5

Deleţ v %
80%
20%
100%

Vir: lastna raziskava, 2008

Diagram 21: Grafični prikaz podatkov iz tabele 23
20%

80%

Vir: lastna raziskava, 2008

Večina anketirancev ni poskušala prepričati svojega delodajalca (80% ali 4
anketiranci), da bi jih za redno zaposlil. Pravijo, da njihovi delodajalci vedno
najdejo kakšne razloge, da jih ne zaposlijo za redno – enkrat, da je dovolj
zaposlenih, drugič, da so prestari in da nimajo potrebne izobrazbe itd.
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Tabela 24: Iz kakšnih razlogov ste se odločili za tako obliko dodatnega
dela oziroma zaposlitve? (odgovorijo le delavci na črno in zaposleni na
črno; trije moţni odgovori)
sem nezaposlen
nizke plače in pokojnine
čisti in boljši zasluţek
imam prenizko izobrazbo
delo na črno je "moj hobi"
drţavi ne ţelim plačevati toliko davkov
sam razpolagam s svojim delovnim časom
premalo delovnih mest (teţko najdem zaposlitev)
ponujam cenejše izdelke in storitve in sem zato konkurenčnejši
sem prejemnik socialne pomoči in tako več zasluţim kot z redno
zaposlitvijo
Skupaj

Število Deleţ v %
3
3%
28
27%
22
21%
5
5%
7
7%
13
12%
18
17%
4
4%
2
2%
3
105

3%
100%

Vir: lastna raziskava, 2008

Diagram 22: Struktura odgovorov glede na razlog za vključitev v
nelegalno, dodatno dejavnost
4%

3% 3%
2%

26%

17%

12%
7%

21%
5%

Vir: lastna raziskava, 2008

Večina anketiranih je navajala za glavni razlog nizke plače in pokojnine (27% ali
28 anketirancev) ter dodatni zasluţek (21% ali 22 anketirancev). Vzrok so
podkrepili s tem, da prejemajo prenizke osebne dohodke in da jim teh dohodkov
delodajalci ne izplačujejo redno, zato so prisiljeni v prostem času še nekaj
dodatno zasluţiti in na ta način izboljšati svoj materialni poloţaj. Upokojenci pa
na ta način poskušajo zasluţiti dodatni zasluţek in na ta način izkoristiti svoj
prosti čas. Anketiranci pa so poleg teh glavnih vzrokov navajali še naslednje
vzroke: samostojno razpolaganje prostega časa (17%), drţavi ne ţelijo plačevati
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davkov (13%), delo na črno je njihov hobi (7%), za delo v legalni dejavnosti in
za boljši zasluţek imajo prenizko izobrazbo (5%) itd.
Navedeni vzroki potrjujejo vzroke za povod v sivo ekonomijo, ki sem jih navajala
v teoretičnem delu diplome.
Tabela 25: Kako bi vas spodbudili, da bi začeli to dejavnost opravljati
legalno oziroma, da bi jo registrirali? (odgovorijo le delavci na črno in
zaposleni na črno)
s prisilo
s spodbudami
Skupaj

Število
6
29
35

Deleţ v %
17%
83%
100%

Vir: lastna raziskava, 2008

Diagram 23: Struktura odgovorov glede na način odpravljanja
17%

83%

Vir: lastna raziskava, 2008

Skoraj vsi anketirani so na to vprašanje odgovorili enako (83% ali 29
anketirancev). Spodbude so način, ki bi jih motiviral, da bi pričeli opravljati
dejavnost legalno. 17% anketirancev pa meni, da bi jih prisila in kazni prisilili
samo k temu, da bi se prenehali ukvarjati s to dejavnostjo.
Tabela 26: S spodbudami nad ilegalno poslovanje
Število
zniţanje davkov in prispevkov
14
subvencije (potrebne za prijavo dejavnosti)
2
poenostavitev in pocenitev registracijskih postopkov
3
ugodni krediti za nakup prostora in potrebnih osnovnih sredstev za delo
7
drugo
3
Skupaj
29
Vir: lastna raziskava, 2008
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Deleţ v %
48%
7%
10%
24%
10%
100%

Diagram 24: Struktura odgovorov glede na spodbude za legalno
opravljanje dejavnosti
3

7

14

3

2

Vir: lastna raziskava, 2008

Večina anketirancev se je odločila za spodbude (83% ali 29 anketirancev) in ne
za prisilni način odpravljanja sive ekonomije. Nekateri celo menijo, da če bi
drţava poskrbela za takšne spodbude, bi se več posameznikov odločalo za
legalno opravljanje dejavnosti in registracijo podjetja, hkrati pa bi se zmanjšal
obseg sive ekonomije. Spodbudili pa bi jih lahko na naslednje načine:
 zniţanje davkov in prispevkov – 48% anketirancev,
 subvencije (potrebne za prijavo dejavnosti) – 7% anketirancev,
 poenostavitev in pocenitev registracijskih postopkov – 10%
anketirancev,
 ugodni krediti za nakup prostora in potrebnih osnovnih sredstev za
delo – 24% anketirance,
 drugo – 10% anketirancev, ki menijo, da bi bilo potrebno razpisati
več prostih delovnih mest, da bi bilo več moţnosti za redno
zaposlitev in en anketiranec pa pravi, da bi vsi zgoraj navedeni
razlogi spodbudili k legalnemu delovanju.
Tabela 27: Prednosti in koristi dela in zaposlovanja na črno
dodatni čisti zasluţek (ni davkov)
boljše in hitrejše plačilo za delo
boljše finančno stanje (redna zaposlitev + delo na črno)
prilagajanje delovnega časa
veselje do dela (hobi)
niţji stroški za delodajalca
uporaba drugih znanj, ki jih obvladaš
socialni mir
prenehaš z delom, ko se naveličaš
Skupaj
Vir: lastna raziskava, 2008
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Število
48
7
20
16
8
5
11
7
2
124

Deleţ v %
39%
6%
16%
13%
6%
4%
9%
6%
2%
100%

Diagram 25: Struktura odgovorov glede na prednosti in koristi dela in
zaposlovanja na črno

6% 2%
9%
4%

dodatni čisti zasluţek (ni davkov)
boljše in hitrejše plačilo za delo
boljše finančno stanje (redna zaposlitev + delo na črno)
prilagajanje delovnega časa
veselje do dela (hobi)
niţji stroški za delodajalca
uporaba drugih znanj, ki jih obvladaš
socialni mir
prenehaš z delom ko se naveličaš

38%

6%

13%

16%

6%

Vir: lastna raziskava, 2008

Na vprašanje, ki se nanaša na prednosti in koristi dela in zaposlovanj na črno, so
odgovorili vsi anketiranci. Vprašanje je bilo odprtega tipa, kar pomeni, da so
lahko napisali več prednosti in koristi dela in zaposlovanja na črno. Zaposlenim,
ki izvajajo to dodatno delo kot delo poleg redne zaposlitve, prinaša delo na črno
predvsem dodatni zasluţek (39% ali 48 anketirancev) in hitrejše plačilo.
Brezposelnim in tistim, ki izvajajo to delo kot zaposlitev na črno, pa prinaša delo
in zaposlitev na črno edini zasluţek. Zaposleni na črno za to delo dobijo tudi
boljše plačilo, kot bi ga sicer, če bi bili redno zaposleni, ker delodajalec zanje ne
plačuje davkov in prispevkov. Večina anketirancev tako vidi prednosti v boljšem
finančnem stanju, prilagajanju delovnega časa, uporabi drugih znanj itd.
Ugotovitve, do katerih sem prišla iz odgovorov anketiranih oseb pri tem
vprašanju, potrjujejo pozitivne posledice sive ekonomije, ki sem jih navajala v
teoretičnem delu diplome. Tako lahko rečemo, da pozitivne posledice sive
ekonomije tudi v praksi prinašajo posameznim udeleţencem koristi.
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Tabela 28: Slabosti dela in zaposlovanja na črno
ni zavarovanja, socialne varnosti in nadomestil
ni zagotovila plačila
neresnost z delavčeve in delodajalčeve strani
ni delovne dobe
visoke kazni
izkoriščanje delovne sile
večja odsotnost od doma (manj prostega časa)
odvzem delovnih mest drugim
stalni strah (ţivčnost, psihična utrujenost…)
ni kreditne sposobnosti
proračun drţave je v minusu
Skupaj

Število
29
14
3
17
9
10
18
2
25
7
3
137

Deleţ v %
21%
10%
2%
12%
7%
7%
13%
1%
18%
5%
2%
100%

Vir: lastna raziskava, 2008

Diagram 26: Struktura odgovorov glede na slabosti dela in
zaposlovanja na črno

5% 2%

ni zavarovanja, socialne varnosti in nadomestil
ni zagotovila plačila
neresnost iz delavčeve in delodajalčeve strani
ni delovne dobe
visoke kazni
izkoriščanje delovne sile
večja odsotnost od doma (manj prostega časa)
odvzem delovnih mest drugim
stalni strah (ţivčnost, psihična utrujenost,…)
ni kreditne sposobnosti
proračun drţave je v minusu

22%
19%

10%

1%

2%

13%
7%

12%
7%

Vir: lastna raziskava, 2008

Vsi anketiranci pa vedo, da siva ekonomija ne prinaša le prednosti pač pa tudi
slabosti. Zaposleni, ki izvajajo delo na črno poleg redne zaposlitve, najpogosteje
navajajo za največjo slabost zavarovanja (pokojninsko, zdravstveno in socialno
zavarovanje) in nadomestila, ki jim v tem primeru ne pripadajo. Temu se
pridruţujejo tudi anketiranci, ki so zaposleni na črno, in brezposelne osebe. To je
bil tudi najpogostejši odgovor vseh anketirancev (21%). Presenetilo me je, da je
le devet anketirancev napisalo, da se boji visokih kazni, zato predvidevam, da
tisti anketiranci, ki so navedli kot slabost stalni strah (18%), prav tako spadajo v
to skupino, saj se bojijo visokih kazni in inšpekcije. Kot pomembno negativno
lastnost dela in zaposlovanja na črno pa navajajo tudi večjo odsotnost od doma
in manj prostega časa za počitek (13%). Napisane so bile tudi ostale negativne
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posledice sive ekonomije, in sicer: izkoriščanje delovne sile, neresnost delavcev
in delodajalcev, ni delovne dobe, ni zagotovila za delo, ni kreditne sposobnosti,
odvzem delovnih mest drugim itd.
Tudi pri tem vprašanju lahko potrdim negativne posledice sive ekonomije, ki sem
jih navajala v teoretičnem delu.
11.4

POVZETEK RAZISKAVE

Z raziskavo in anketiranjem naključno izbranih ljudi sem skušala potrošnike
vzpodbuditi k razmišljanju o sivi ekonomiji, predvsem pa o njenih pozitivnih in
negativnih posledicah. Odziv na povabilo k izpolnjevanju anketnih vprašalnikov
me je presenetil, saj nisem pričakovala tako dobrega odziva, kajti gre za sivo
ekonomijo, v kateri je marsikdo udeleţen, in o tem ne ţeli govoriti.
Prednost raziskave je bila v tem, da sem se lahko skoraj z vsakim anketirancem
pogovorila in mu pomagala pravilno izpolniti anketo, saj moram reči, da so
potrošniki zelo dobro seznanjeni z definicijo sive ekonomije in njenimi
posledicami, medtem ko marsikdo ne loči med pojmoma delo na črno in
zaposlovanje na črno.
Ugotovitve tudi kaţejo, da se s sivo ekonomijo ukvarjajo predvsem niţje
izobraţeni sloji prebivalstva, kajti ljudje z niţjo izobrazbo so teţko zaposljivi.
Ugotovila sem, da je v sivi ekonomiji največ udeleţencev brezposelnih. Za
zmanjšanje obsega sive ekonomije bi moral Zavod za zaposlovanje med tistimi, ki
so aktivni iskalci zaposlitve, izvajati stroţji nadzor. Med brezposelnimi pa imamo
tudi ljudi, ki na Zavodu niso prijavljeni kot iskalci zaposlitve. Po mojem mnenju je
pri tej kategoriji ljudi veliko vprašanje, ali si sploh ţelijo biti zaposleni v uradni
ekonomiji. Ker niso prijavljeni kot iskalci zaposlitve, imajo iste pogoje za delo na
črno kot upokojenci, časovno so neomejeni in nihče jih ne nadzira.
Mnogi anketirani pa so pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika pripomnili, da se
v Sloveniji ne splača delati za minimalno plačo. Pravijo, da so nekje mesečni
prejemki druţin, v kateri ena oseba prejema minimalno plačo, druga pa je
dolgotrajno brezposelna, enaki kot pri nekaterih druţinah, kjer sta obe osebi
dolgotrajno brezposelni. Višina denarne socialne pomoči je pri teh druţinah brez
uradnega zasluţka tako visoka, da se izenači z višino minimalne plače in denarne
pomoči druţin, kjer ena oseba prejema minimalni uradni zasluţek. Če ob tem
upoštevamo, da brezposelna oseba lahko opravlja še delo, ki uradno ni
evidentirano, so njeni prejemki lahko celo bistveno višjo od druţine, kjer sta oba
starša zaposlena in prejemata minimalno plačo.
V teh primerih se jasno vidijo prednosti in na drugi strani tudi slabosti sive
ekonomije. Prednosti seveda veljajo za osebo, ki je udeleţena v sivi ekonomiji in
na ta način izkorišča socialne transfere, na drugi strani pa imamo osebo, ki
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uradno dela in plačuje davke ter prispevke, pa ima zato manj kot nekdo, ki nič ne
plača v drţavno blagajno.
Glavni vzrok za delo in zaposlovanje na črno je dodatni zasluţek, poleg tega pa
je neformalno delo bolje plačano, kot bi bilo delo v uradni ekonomiji. Ta motiv je
seveda tesno povezan z motivom neplačevanja davkov in prispevkov, kajti prav
slednje delodajalcu omogoča, da delavca lahko bolje plača. Drţava z uvajanjem
novih davkov in prispevkov (nepremičnine, študentsko delo…) povzroča vedno
večjo davčno bremenitev, kar vodi v nezadovoljstvo pri davkoplačevalcih in
posledično do utaje davkov. Tako na ta način drţava doseţe nasproten učinek od
ţelenega. Moţnost, da bi se krog davkoplačevalcev povečal, je seveda v zniţanju
davčnih stopenj.
Veliko ljudem dohodki iz uradne ekonomije ne omogočajo normalnega preţivetja
in se zato zatekajo k delu na črno. Med njimi najdemo največ brezposelnih,
sledijo pa upokojenci in tudi zaposleni. Tako lahko potrdim hipotezo v uvodu, da
je delo na črno za ljudi prej prisila kot izbira, saj se dela na črno udeleţujejo
zaradi finančne stiske.
Socialno šibkim bi morala drţava zagotavljati določeno raven preţivetja. Vendar
pa pri tem vidim problem, kako ugotoviti, kdo je resnično socialno ogroţen in
tako upravičen do pomoči drţave. Z delom na črno se da veliko zasluţiti in ta
zasluţek ni evidentiran nikjer, to pa privede do nepravičnega razdeljevanja
socialnih transferjev. Tako so do najvišjih zneskov pomoči običajno upravičeni
prav tisti, ki sicer lahko nič (odvisno od statusa) ne prispevajo v drţavni
proračun. Zato predlagam, da bi morale pristojne sluţbe ob ugotavljanju
materialnega stanja posameznika oziroma njegove druţine, ugotoviti dejansko
stanje, ki je opazno v naravi, ne pa samo na papirjih, ki jih je potrebno predloţiti
ob uveljavljanju določenih pravic. V tem primeru so vidni samo uradni zasluţki,
medtem ko bi lahko dejansko stanje v naravi govorilo o znatno boljšem
finančnem poloţaju posameznika.
Pri tovrstnem delu pa si delavci lahko sami razporejajo delovni čas, kar se je tudi
v anketi pokazalo kot zelo pomemben faktor. Med uradno zaposlenimi ostane
največ časa za delo na črno tistim, ki delajo osemurni fiksni delavnik,
najpogosteje od sedmih do treh. Z drugačnim razporejanjem delovnega časa bi
lahko omejili sivo ekonomijo med uradno zaposlenimi, brezposelne osebe, ki so
prijavljene na Zavodu za zaposlovanje, pa bi moral zavod bolj nadzirati.
Svojevrstna kategorija so brezposelni, ki niso prijavljeni kot iskalci zaposlitve. V
zvezi s časom pa je praktično nemogoče omejiti upokojence, ki predstavljajo
ravno tako velik odstotek udeleţencev v sivi ekonomiji. Vedeti pa moramo, da je
siva ekonomija zelo prilagodljiva, tudi kar zadeva delovni čas. Tako lahko
časovno delo na črno skoraj vedno prilagajamo drugim dejavnostim in
obveznostim.
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Siva ekonomija manjša ovire za vstop v podjetništvo in je veliko bolj dinamična
kot formalna. Zato se lahko skoraj vsak delavec popoldan prelevi v podjetnika na
sivem trgu. Najuspešnejši se sčasoma lahko organizirajo in ustanovijo legalno
podjetje, ki delno še vedno operira v sivi ekonomiji. Ko pa se obseg poslovanja in
dobiček povečata, se podjetje ponavadi preneha ukvarjati s sivimi dejavnostmi,
ki mu na tej stopnji ţe škodijo.
Motivov za vključitev v sivo ekonomijo je še veliko. Vsaka drţava pa skuša omejiti
vpliv sive ekonomije na gospodarstvo zaradi njenih negativnih posledic.
Omejevanje sive ekonomije v Sloveniji se ne razlikuje bistveno od drugih drţav.
Čeprav je kar nekaj anketirancev mnenja, da drţava s svojim delovanjem ni
ravno vzor za drţavljane in da s prihodki ravna negospodarno.
Na kratko lahko povzamem, da so anketiranci zainteresirani za delo na črno, ker
si ţelijo dodatnega zasluţka, nimajo dovolj sredstev za normalno preţivetje, jih
teţijo prevelika davčna bremena, ne najdejo ustrezne zaposlitve in mikajo jih
dokaj visoki socialni transferji. Pri ljudeh se mora povečati tudi davčna morala in
s tem občutek pripadnosti druţbi.
Drţava je tista, ki igra ključno vlogo pri ustvarjanju sive ekonomije. Če drţavni
uradniki ali ostale interesne skupine na neki način profitirajo zaradi prisotnosti
neformalnega sektorja, bodo seveda še naprej ustvarjali takšno okolje, ki bo
naredilo neformalnost privlačno ali pa preprosto neizogibno.
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12 ZAKLJUČEK
Ko pomislim na pojem sive ekonomije, ne morem mimo dveh lastnosti. Prva je
heterogenost pojava, kar pomeni razne oblike dela in aktivnosti, raznolika
področja, kjer se siva ekonomija pojavlja, različen profil posameznikov, ki
sodelujejo itd. Druga lastnost pa je njena sivina, saj bi pojav sive ekonomije
teţko označili kot samo negativen ali pozitiven. Ob vseh naštetih posledicah
prinašajo določene aktivnosti tudi nekaj novega v razumevanju odnosov v druţbi,
nove odnose med formalnim in neformalnim.
Problem sive ekonomije je njena nemerljivost, kar pomeni, da o tem pojavu
nimamo nobenih natančnih podatkov. Prav tako ne vemo natančnih vzrokov za
pojav dela in zaposlovanja na črno, vemo le najpogostejše, kot na primer: višina
davčnih bremenitev, prenizki osebni dohodki rednih sluţb in nezadostno število
prostih delovnih mest. Osnovni motiv vsake prikrite sive ekonomije je torej, da se
udeleţenci izogibajo plačilu davkov in prispevkov ter da se na en ali drug način
izogibajo drugim posledicam. Med drugimi je eden pomembnih razlogov za
naraščanje sive ekonomije v Sloveniji relativno večja brezposelnost in večje
število mladih upokojencev.
Poleg vseh teh omenjenih razlogov pa je še veliko drugih, njihova pogostost pa
se razlikuje od drţave do drţave. Ogoljufati drţavo se ljudem ne zdi nič slabega,
saj so redki tisti, ki tega ne počnejo. K temu je delno pripomogla drţava sama,
saj imajo drţavljani pogosto občutek, da jih izigrava in ne deluje v njihovo korist.
Tako lahko sivo ekonomijo vsaj delno interpretiramo kot izraz nestrinjanja
prebivalstva z drţavo.
V teh dneh, dneh recesije, pa marsikateri delavec pravi: »Še vedno mi ostane
delo na črno«, ko njegov delodajalec napove, da bo moral zaradi finančne krize
zmanjšati število zaposlenih.
Dokler so gospodarske razmere ugodne, se ljudje s sivo ekonomijo ukvarjajo
poleg redne zaposlitve, da si izboljšajo ţivljenjski standard. Če izgubijo sluţbo, se
dela na črno lotijo bolj resno, saj je nekako potrebno pokriti nastale stroške.
Seveda se v tem primeru pojavi problem zdravstvenega zavarovanja, na kar pa
večina delavcev na črno v začetku niti ne pomisli. To je tudi problem za oblast, ki
je v negotovih razmerah, kakršna je prihajajoča recesija, pa vendar ji ustreza, da
se ljudje znajdejo po svoje.
Pomembno je ločiti sivo ekonomijo, ki pomaga revnejšim slojem prebivalstva v
njihovem vsakdanjem boju za preţivetje, in sivo ekonomijo, ki ima velike
negativne eksternalije14 za celotno gospodarstvo. To je pomembno še posebej v
14

Eksternalije se pojavijo kot neplačilo za korist (zunanja ekonomija) ali škodo (zunanja
disekonomija), ki jo ekonomski subjekt povzroči s svojim delovanjem. Iz definicije eksternalij
lahko torej sklepamo, da odsotnost plačila za povzročeno škodo ali korist govori o odsotnosti
trga, saj do menjave med dvema subjektoma ne pride na ekonomskih temeljih. Eksternalije se
pojavijo, ko zasebni sektor nima namena ustvariti trga za določeno dobrino in ko neobstoj tega
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situacijah, ko drţava zaradi pomanjkanja sredstev ne more prevzeti celotne
odgovornosti za socialno podporo in uspešen razvoj. V takem primeru bi vsak
nepremišljen poskus preprečitve neformalne dejavnosti lahko prinesel tveganje
še večjega poglabljanja revščine. Vsaka drţava je svojevrstna, zato bi, preden bi
se lotila kakršnih koli ukrepov, morala sama najti odgovor na primerno politiko
spopadanja s sivo ekonomijo, pri tem pa bi morala paziti, da ne bi ogrozila
blaginje ljudi ali po nepotrebnem zmanjšala bruto domačega proizvoda.
Vse drţave po svetu se bojujejo proti sivi ekonomiji na različne načine, bodisi s
spodbudno davčno politiko, s spremenjeno zakonodajo ali s poostrenimi nadzori,
na podlagi česar so se uveljavile posebne komisije za nadzor brezposelnih in
redno zaposlenih. Siva ekonomija je problem, ki ga morajo drţave čim prej začeti
omejevati in preprečevati, saj smo skozi poglavja ugotovili, da ne prinaša dobrih
posledic za druţbo. Vsaka drţava poskuša ta problem reševati na način, ki se
najbolj ujame s tamkajšnjo kulturo, s tamkajšnji načeli druţbe in še z mnogimi
drugimi faktorji. Čeprav nobena drţava nima popolnoma enakih prijemov za
preprečevanje in omejevanje sive ekonomije, pa si vse prizadevajo za dosego
istega cilja, v najkrajšem času, na najbolj učinkovit način in v največji moţni meri
odpraviti stopnjo sive ekonomije.
Drţave članice Evropske unije bi morale po ocenah Odbora Evropskega
parlamenta za zaposlovanje in socialne zadeve razmisliti o izboljšanju vzpodbud
za prijavo dela in vzpostavitvi hudih kazni za delodajalce, ki zaposlujejo na črno.
Hkrati bi morale vzpostaviti boljši nadzor nad uresničevanjem obstoječe
nacionalne zakonodaje o najmanjših zajamčenih plačah.

trga odraţa Pareto neoptimalno alokacijo. Posebnost eksternalij so njihove cene, ki v realnosti ne
obstajajo oziroma ne obstajajo v normalnem smislu
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and
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Priloga 1: Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
567. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (uradno prečiščeno
besedilo) (ZPDZC-UPB1), Stran 1414.
Na podlagi 153. člena Poslovnika drţavnega zbora je Drţavni zbor Republike
Slovenije na seji dne 1. februarja 2007 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona
o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki obsega:
– Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC (Uradni list RS,
št. 36/00 z dne 26. 4. 2000) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno – ZPDZC-A (Uradni list RS, št. 118/06 z dne 17. 11. 2006).
Št. 101-01/98-8/7
Ljubljana, dne 1. februarja 2007
EPA 1146-IV
Predsednik
Drţavnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
ZAKON
O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO uradno
prečiščeno besedilo (ZPDZC-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Splošno
1. člen
Ta zakon določa v katerih primerih se opravljanje dejavnosti oziroma dela šteje
kot delo na črno, v katerih primerih je šteti zaposlovanje delavcev kot
zaposlovanje na črno, kdo je soudeleţenec dela na črno in kaj je nedovoljeno
reklamiranje.
Pojmi
2. člen
(1) Pravna oseba po tem zakonu je gospodarska druţba, zadruga, zavod oziroma
druga pravna oseba, ki opravlja registrirano dejavnost.
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(2) Podjetnik po tem zakonu je fizična oseba, ki na trgu skladno z veljavno
zakonodajo samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
(3) Posameznik po tem zakonu je domača ali tuja oseba, ki opravlja dejavnost
oziroma delo brez registracije ali priglasitve in brez izpolnjevanja drugih z
zakonom predpisanih pogojev.
Delo na črno
3. člen
(1) Za delo na črno se 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,
– če tuje podjetje ne opravlja dejavnosti v Republiki Sloveniji prek podruţnic ali
opravlja dejavnost brez ustreznega dovoljenja,
– če posameznik opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen kot to
določa ta ali drugi zakoni.
(2) Opravljanje dela na črno iz prejšnjega odstavka je prepovedano.
Soudeleţenec dela na črno
4. člen
(1) Pravna oseba, podjetnik ali posameznik, ki omogoči eni ali več osebam
opravljanje dela na črno, za katere ve, da opravljajo delo na črno, je
soudeleţenec dela na črno.
(2) Pravna oseba, podjetnik ali posameznik, ki sklene pogodbo z drugo pravno
osebo, podjetnikom ali posameznikom, za katere ve, da opravljajo delo na črno,
je soudeleţenec dela na črno.
Zaposlovanje na črno
5. člen
(1) Prepovedano je zaposlovanje na črno, za kar se šteje, če pravna oseba ali
podjetnik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti:
– z delavcem ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe civilnega prava, na
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podlagi katere se lahko opravlja delo, in delavca ni prijavil v zdravstveno ter
pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– zaposli tujca ali osebo brez drţavljanstva v nasprotju s predpisi o zaposlovanju
tujcev,
– omogoči delo dijaka ali študenta brez ustrezne napotnice pooblaščene
organizacije za posredovanje dela, ali če omogoči, da to napotnico uporabi za
delo druga oseba.
(2) Za zaposlovanje na črno se šteje tudi, kadar posameznik v svojem imenu in
za svoj račun zaposli delavca, ki zanj opravlja delo na črno.
(3) Če je v primeru iz prve alinee prvega odstavka tega člena na črno zaposlena
brezposelna oseba, se domneva, da ima sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas. Pravna oseba ali podjetnik mora takšni osebi izročiti pisno
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas v roku 3 dni po tem, ko inšpektor za delo
ugotovi zaposlitev na črno. Če ji pogodba v tem roku ni vročena, lahko zahteva
sodno varstvo.
Nedovoljena reklama
6. člen
(1) Prepovedano je naročanje in objavljanje oglasov (nedovoljena reklama) v
časopisih, revijah, radiu, televiziji in drugih elektronskih medijih (oglaševalska
organizacija) ali posredovanje in objavljanje reklamnih sporočil na drug način, ki
je dostopen javnosti, če:
– pravna oseba, podjetnik ali posameznik ponuja oziroma reklamira delo na črno
po določbah 3. člena tega zakona,
– pravna oseba, podjetnik ali posameznik objavlja potrebo po delavcu, katerega
delo ni vezano na registrirano oziroma priglašeno dejavnost.
(2) Naročnik oglasa je dolţan ob naročilu oglasa navesti podatke o njegovi
identiteti: firmo in sedeţ firme ter ime in priimek odgovorne osebe ali ime in
priimek naročnika ter njegovo stalno prebivališče.
(3) Oglaševalska organizacija ne sme objavljati oglasov, če naročnik oglasa ne
posreduje podatkov iz prejšnjega odstavka.
(4) Oglaševalska organizacija je dolţna organom iz 13. člena tega zakona na
njihovo zahtevo posredovati podatke o naročniku oglasa.
II. IZJEME, KI SE NE ŠTEJEJO ZA DELO OZIROMA ZAPOSLOVANJE NA
ČRNO
Aktivnosti, ki niso delo oziroma zaposlovanje na črno
7. člen
(1) Ne glede na določbe 3. člena tega zakona se za delo na črno ne štejejo:
– medsebojna sosedska pomoč,
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– delo v lastni reţiji,
– nujno delo,
– humanitarno, karitativno, prostovoljno in dobrodelno delo po tem zakonu in po
drugih predpisih,
– osebno dopolnilno delo.
(2) Ne glede na določbe 5. člena tega zakona se za zaposlovanje na črno ne
štejejo:
– kratkotrajno delo,
– malo delo,
– nujno delo ter humanitarno, karitativno, prostovoljno in dobrodelno po tem
zakonu in po drugih predpisih.
Sosedska pomoč
8. člen
Za medsebojno sosedsko pomoč se šteje opravljanje dela med sosedi, kadar med
njimi obstaja določena bliţina v smislu prebivanja, če med njimi ni sklenjene
pogodbe in je delo opravljeno brez plačila ter če ga ne opravi pravna oseba ali
podjetnik, ki opravlja dejavnost, ki je neposredno vezana na opravljeno delo,
kakor tudi druge oblike medsosedske pomoči, določene v zakonu.
Delo v lastni reţiji
9. člen
Za opravljanje del v lastni reţiji se šteje opravljanje vseh del na nepremičninah,
razen če s posebnim zakonom ni drugače določeno, in na premičninah v osebni
lasti, ter opravljanje storitev, kadar jih opravlja lastnik sam ali njegov zakonec ali
oseba, s katero ţivi v zunaj zakonski skupnosti, ali z osebami, s katerimi je v
sorodstvu v ravni vrsti do tretjega kolena.
Nujno delo
10. člen
Za opravljanje nujnih del za preprečitev nesreč ali odstranitev posledic naravnih
in drugih nesreč se štejejo vsa dela, ki so namenjena preprečevanju naravnih
nesreč (poplave, plazovi) ali odstranjevanju posledic naravnih nesreč
(odstranjevanje ruševin, naplavin) in drugih nesreč (odprava posledic poţara in
podobno).
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Humanitarno, karitativno, prostovoljno in dobrodelno delo
11. člen
(1) Za humanitarno, karitativno in prostovoljno delo se šteje brezplačno
opravljanje dela za organizacije, ki so registrirane kot humanitarne ali karitativne
ter organizirano prostovoljno delo v okviru drugih nevladnih organizacij.
(2) Za dobrodelno delo se šteje brezplačno opravljanje dela, ki je namenjeno
varovancem v vzgojnovarstvenih zavodih, šolarjem, dijakom in študentom v
izobraţevalnih zavodih, bolnikom v bolnišnicah ter osebam v domovih za
ostarele.
Osebno dopolnilno delo
12. člen
(1) Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik osebno sam opravlja
dela pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela, nabira in prodaja gozdne
sadeţe in zelišča ter opravlja druga manjša dela, pod pogojem, da posebni
predpisi ne določajo drugače.
(2) Za osebno dopolnilno delo se šteje tudi, kadar posameznik osebno sam
izdeluje izdelke domače in umetne obrti, za katere ima pridobljeno mnenje po
določbi 15. člena obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94).
(3) Dela iz prvega in drugega odstavka tega člena se lahko opravljajo pod
pogojem, če letni prihodki iz naslova tega dela ne presegajo minimalne letne
plače v Republiki Sloveniji iz preteklega leta, in če so določena v pravilniku o
delih, ki jih je šteti za osebno dopolnilno delo ter o postopku priglasitve teh del.
(4) Posameznik je dolţan osebno dopolnilno delo iz prvega in drugega odstavka
tega člena pred pričetkom opravljanja priglasiti pristojni upravni enoti, ki ga vpiše
v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo.
Kratkotrajno delo
12.a člen
(1) Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikro druţbi,
zasebnem zavodu ali pri podjetniku z največ 10 zaposlenimi, kadar jih opravlja
zakonec podjetnika ali lastnika oziroma solastnika gospodarske druţbe oziroma
zasebnega zavoda ali oseba, s katero je v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena,
in traja največ 40 ur mesečno.
(2) Delo iz prejšnjega odstavka se mora opravljati v skladu s predpisi o delovnih
razmerjih glede dela otrok, mlajših od 15 let, delovnega časa, nočnega dela,
odmorov in počitkov, varstva ţensk, varstva delavcev, ki še niso dopolnili 18 let
starosti, in predpisi o varnosti ter zdravju pri delu.
(3) To delo se lahko opravlja na podlagi predhodne prijave upravni enoti, kjer se
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delo opravlja. Prijava vsebuje navedbo osebe, ki bo delo opravljala, kraj in čas
opravljanja dela ter izjavo o izpolnjevanju pogojev iz tega zakona. Upravna enota
mora en izvod prijave nemudoma posredovati pristojnemu inšpektoratu za delo.
Malo delo
12.b člen
(1) Kot malo delo se šteje delo, ki traja največ 20 ur na teden in ne več kot 40 ur
na mesec, plačilo za opravljanje tega dela pa ne presega 50% minimalne plače
po zakonu, če takšno delo opravlja oseba, ki ni v delovnem razmerju s polnim
delovnim časom, ki ne opravlja samostojne dejavnosti in ne prejema pokojnine.
(2) Delo iz prejšnjega odstavka se mora opravljati v skladu s predpisi o delovnih
razmerjih glede dela otrok, mlajših od 15 let, delovnega časa, nočnega dela,
odmorov in počitkov, varstva ţensk, varstva delavcev, ki še niso dopolnili 18 let
starosti, in v skladu s predpisi o varnosti ter zdravju pri delu.
(3) Delodajalec in oseba, ki opravlja malo delo, skleneta pogodbo o mali
zaposlitvi, v kateri določita:
– podatke o pogodbenih strankah,
– datum nastopa dela,
– vrsto dela s kratkim opisom in kraj opravljanja dela,
– čas trajanja dela na dan, na teden in na mesec,
– določilo o znesku plačila za opravljanje dela in o načinu izplačevanja plačila,
– druge pravice in obveznosti.
(4) Delodajalec prijavi osebo, ki opravlja malo delo, v socialno zavarovanje in na
njeno plačilo obračuna in plača prispevke za socialno varnost po zakonu. Pri
ugotavljanju in odmeri pravic iz socialne varnosti, se zavarovanje po tem členu
upošteva kot delovno razmerje s krajšim od polnega delovnega časa po zakonu.
III. NADZOR
Nadzorni organi
13. člen
(1) Kršitve določb tega zakona ugotavljajo inšpektorati in drugi organi v okviru
pooblastil, določenih s tem zakonom in s posebnimi zakoni:
– trţni inšpektorat nadzoruje kršitve določb 3. in 4. člena ter prve alineje prvega
odstavka in drugega, tretjega in četrtega odstavka 6. člena tega zakona;
– inšpektorat za delo nadzoruje kršitve določb 5. člena in druge alinee prvega
odstavka 6. člena tega zakona;
– prometni inšpektorat nadzoruje kršitve določb 3. člena tega zakona;
– davčna inšpekcija nadzoruje kršitve določb 3. člena tega zakona.
(2) Davčna uprava Republike Slovenije vodi evidenco o doseţenih letnih
prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela po tretjem odstavku 12. člena
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tega zakona, njene pooblaščene osebe pa opravljajo posreden nadzor o kršitvah
določb tega zakona. Posreden nadzor o kršitvah določb tega zakona izvajajo tudi:
carinska uprava, kmetijski, gozdarski in gradbeni inšpektorat, inšpektorat za
okolje in prostor, zdravstveni inšpektorat, šolska inšpekcija in policija. Ti organi
so dolţni o sumih ali ugotovitvah kršitev določb tega zakona nemudoma pisno
obvestiti pristojni organ iz prejšnjega odstavka.
(3) Prekrškovni organi iz prvega in drugega odstavka tega člena imajo pri
ugotavljanju kršitev določb tega zakona pravico zahtevati od pravne osebe,
podjetnika in posameznika vse listine, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti
kršitve določb tega zakona.
(4) Če se opravlja delo na črno iz 3. člena tega zakona, izda prekrškovni organ iz
prvega odstavka tega člena odločbo, s katero prepove opravljanje tega dela.
(5) Rok za pritoţbo zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je osem dni od dneva
vročitve. Pritoţba zoper odločbo ne zadrţi izvršitve odločbe.
(6) Če je po tem zakonu mogoče odvzeti predmet, s katerim je bilo opravljeno
delo na črno, lahko prekrškovni organ iz prvega odstavka tega člena predmet
začasno zaseţe.
Drţavna komisija
14. člen
(1) Za določanje, koordiniranje in spremljanje aktivnosti za preprečevanje dela in
zaposlovanja na črno imenuje Vlada Republike Slovenije komisijo za odkrivanje in
preprečevanje dela in zaposlovanja na črno.
(2) Komisija iz prejšnjega odstavka koordinira delo inšpekcijskih sluţb iz
prejšnjega člena ter enkrat letno izdela poročilo o aktivnostih in učinkih
preprečevanja dela in zaposlovanja na črno.
(3) Poročilo iz prejšnjega odstavka komisija predloţi v obravnavo ekonomskosocialnemu svetu in Vladi Republike Slovenije.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
(1) Z globo od 1,000.000 tolarjev do 5,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
pravna oseba, ki opravlja dejavnost, določeno v prvi alinei 3. člena tega zakona.
(2) Z globo od 1,000.000 tolarjev do 5,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
podjetnik, ki opravlja dejavnost, določeno v drugi alinei 3. člena tega zakona.
(3) Z globo od 800.000 tolarjev do 3,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
pravna oseba ali podjetnik, ki opravlja dejavnost, določeno v tretji alinei 3. člena
tega zakona.
(4) Z globo od 1,000.000 tolarjev do 5,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
tuja pravna oseba ali podjetnik, ki opravlja dejavnost, določeno v četrti alinei 3.
člena tega zakona.
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(5) Z globo od 50.000 tolarjev do 450.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
posameznik, ki opravlja dejavnost oziroma delo, določeno v peti alinei 3. člena
tega zakona.
(6) Poleg globe se lahko za prekršek iz prvega, drugega, tretjega in petega
odstavka tega člena izreče sankcija odvzem predmetov.
(7) Z globo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz
prvega, tretjega in četrtega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne
osebe.
16. člen
(1) Z globo od 500.000 tolarjev do 3,000.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba
ali podjetnik, ki je soudeleţenec dela na črno po 4. členu tega zakona.
(2) Z globo od 80.000 tolarjev do 300.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe iz prejšnjega odstavka.
17. člen
Z globo od 50.000 tolarjev do 450.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki je
soudeleţenec dela na črno po 4. členu tega zakona.
18. člen
(1) Z globo od 1,000.000 tolarjev do 5,000.000 tolarjev se kaznuje pravna osebe
ali podjetnik, ki stori prekršek po prvem odstavku 5. člena tega zakona.
(2) Z globo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 100.000 tolarjev do 450.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki
stori prekršek po drugem odstavku 5. člena tega zakona.
(4) Z globo od 100.000 tolarjev do 450.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki
stori prekršek iz tretje alineje prvega odstavka 5. člena tega zakona.
(5) Z globo od 1.000.000 tolarjev do 3.000.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba
ali podjetnik, ki ni izročil pisne pogodbe o zaposlitvi v roku iz tretjega odstavka 5.
člena tega zakona.
(6) Z globo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.
19. člen
(1) Z globo od 300.000 tolarjev do 3,000.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba
ali podjetnik, ki je storil prekršek po 6. členu tega zakona.
(2) Z globo od 50.000 tolarjev do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.
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20. člen
Z globo od 50.000 tolarjev do 450.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki stori
prekršek po 6. členu tega zakona.
21. člen
Posamezniku – tujcu se lahko za prekršek po tem zakonu poleg globe izreče
sankcija izgona tujca iz drţave v trajanju od enega do petih let.
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC (Uradni
list RS, št. 36/00) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(1) V roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona izda minister, pristojen za
delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, pravilnik iz tretjega odstavka
12. člena tega zakona.
(2) Vlada Republike Slovenije imenuje komisijo iz 14. člena tega zakona v roku
šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.
23. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, prenehajo veljati:
– druga točka prvega odstavka 573. člena zakona o gospodarskih druţbah
(Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 94/98 in 54/99),
– 28. člen zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93),
– 23. člen zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95 in 40/99),
– 12. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekciji dela (Uradni
list RS, št. 32/97),
– 34. člen zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93,
66/93, 7/94, 1/95, 28/95, 58/95 in 23/99),
– tretja in trinajsta točka prvega odstavka 132. člena zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93),
– prva alinea prvega odstavka 84. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS,
št. 18/94),
– 90. in 91. člen zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92,
13/93, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99 in 90/99),
– druga alinea prvega odstavka 55. člena ter tretja in četrta alinea prvega
odstavka 56. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97),
– 43. člen obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94),
– 55. člen zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94,
18/95, 54/96, 48/98 in 65/99),
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– prva in druga točka 117. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
54/92, 42/94, 1/99 in 41/99),
– 60. člen in prva točka prvega odstavka 61. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 in 8/96).
24. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, uporabljati pa se začne po preteku dvanajst mesecev od njegove
uveljavitve, razen določb 6., 19. in 20. člena, ki se uporabljajo od dneva
uveljavitve tega zakona.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno – ZPDZC-A (Uradni list RS, št. 118/06) vsebuje
naslednje prehodne in končne določbe:
12. člen
Minister, pristojen za delo, izda podrobnejša navodila in predpiše obrazce za
opravljanje del iz 12.a in 12.b člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
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Priloga 2: Anketa
ANKETNI VPRAŠALNIK
Preprečevanje dela in zaposlovanja na črno
V okviru diplomske naloge na Fakulteti za upravo pripravljam zaključno delo na
temo Preprečevanje dela in zaposlovanja na črno pod mentorstvom mag.
Slavka Debelaka.
Z anketnim vprašalnikom, ki je pred vami, bi pridobila dragocene podatke za
svojo raziskavo v diplomskem delu. Zato vas vljudno prosim, da si vzamete nekaj
minut časa in odgovorite na zastavljena vprašanja, saj je Vaše sodelovanje v
anketi izjemnega pomena za uspešno izvedbo raziskave.
Na vprašanja odgovarjajte tako, da pri vsakem vprašanju označite oz. napišete
ustrezen odgovor. Pozorno preberite vprašanja in prosim, odgovorite na vse
postavke, tudi če se pri kateri teţko odločite. V anketi je ponekod moţnih več
odgovorov.
Za sodelovanje pri izpolnjevanju ankete se Vam najlepše zahvaljujem in vam z
vso odgovornostjo zagotavljam, da bodo vsi podatki, pridobljeni s tem
vprašalnikom, uporabljeni izključno za namen analize in bodo ostali popolnoma
anonimni. Anketiranci so naključno izbrane osebe, rezultati in ugotovitve pa bodo
ob zaključku raziskave objavljeni v diplomski nalogi.
1. STAROST
 do 20 let
 od 21 do 30 let
 od 31 do 40 let
 od 41 do 51 let
 nad 50 let
2. SPOL
 ţenski
 moški
3. DOKONČANA IZOBRAZBA (ustrezno označite)
 osnovna šola ali manj
 poklicna šola
 srednja šola
 višja šola
 fakulteta, visoka šola, umetnostna akademija
 specializacija ali magisterij
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4. VAŠ TRENUTNI STATUS
 zaposlen
 nezaposlen
 dijak, študent
 upokojenec
5. VAŠ MESEČNO PRIJAVLJENI NETO DOHODEK:
 do 500,00 €
 od 501,00 € do 1.000,00 €
 od 1.001,00 € do 2.500,00 €
 nad 2.501,00 €
 nimam mesečnega dohodka
6. KDO DELA ALI ZAPOSLUJE NA ČRNO?
 večina zaposlenih dela tudi na črno
 le tisti brez prihodkov delajo na črno
 skoraj vsak delodajalec zaposluje na črno
 dela na črno v posameznih dejavnostih skoraj ni (navedite te
dejavnosti)
_____________________________________________________
7. V KATERI DEJAVNOSTI MISLITE, DA JE NAJVEČ DELA IN ZAPOSLOVANJA NA
ČRNO? (označite 2 odgovora)
gradbeništvo
gostinstvo
frizerstvo
varovanje otrok
druţbe za varovanje (G7)
prevozništvo
prireditvene dejavnosti
pomoč pri gospodinjskih opravilih
8. ALI STE




KDAJ DELALI ALI BILI ZAPOSLENI NA ČRNO?
ne, nikoli nisem delal ali bil zaposlen na črno
delal na črno sem doma ali na domu strank
bil sem zaposlen na črno, ker me delodajalec ni hotel zaposliti

9. KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO (obrazloţite
zakaj)?
odobravam, ker _________________________________________
ne odobravam, ker _______________________________________
me ne zanima
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10. GLEDE NA VAŠ TRENUTNI STATUS; ALI POLEG REDNEGA TRENUTNEGA
DOHODKA PREJEMATE ALI ZASLUŢITE ŠE KAKŠEN DRUG DODATEN
DOHODEK?
 da
 ne
11. KAKO SI PRIDOBITE DODATNA FINANČNA SREDSTVA POLEG REDNEGA
PRIHODKA?
 delam na črno, ker sem nezaposlen in si iščem redno zaposlitev
 sem redno zaposlen poleg tega pa še delam na črno
 delo na črno je »moj hobi« in dodatni zasluţek
 sem na črno zaposlen pri svojem delodajalcu
 sem upokojen in delam na črno
 drugo _________________________________________________
12. ČE DELATE ALI STE ZAPOSLENI NA ČRNO, NA KATERO DEJAVNOST SE VEŢE
TA DODATNI DOHODEK?
_________________________________________________________________
13. KDAJ OPRAVLJATE DODATNO, NELEGALNO DELO?
ob vikendih
kadar imam čas
kadar se mi ponudi priloţnost
po sluţbi (v popoldanskih in večernih urah)
ko me delodajalec potrebuje
Na vprašanje 14 odgovorite le tisti, ki DELATE NA ČRNO!
14. ZAKAJ TE DEJAVNOSTI, KI JO OPRAVLJATE NA ČRNO, NE PRIJAVITE PRI ZA
TO PRISTOJNIH ORGANIH?
 predolgi in predragi postopki registriranja in ustanavljanja podjetij
 premalo finančnih prihodkov
 previsoka davčna bremena
 drugo ______________________________________
Na vprašanji 15 in 16 odgovorite le tisti, ki ste ZAPOSLENI NA ČRNO!
15. ZAKAJ MISLITE, DA VAS DELODAJALCI ZAPOSLUJEJO NA ČRNO (označite 2
odgovora)?
 previsoki davki za delodajalca
 premalo delovnih mest
 prenizka izobrazba
 čisti zasluţek
 nisem razmišljal o tem

116

16. ALI STE ŢE POSKUŠALI PREPRIČATI DELODAJALCA, DA BI VAS REDNO
ZAPOSLIL?
da
ne
Na vprašanji 17 in 18 odgovorite le tisti, ki ste ZAPOSLENI NA ČRNO ali
DELATE NA ČRNO!
17. IZ KAKŠNIH RAZLOGOV STE SE ODLOČILI ZA TAKO OBLIKO DODATNEGA
DELA OZ. ZAPOSLITVE (označite 3 odgovore)?
 sem nezaposlen
 nizke plače, pokojnine
 čisti in boljši zasluţek
 imam prenizko izobrazbo
 delo na črno je »moj hobi«
 drţavi ne ţelim plačevati toliko davkov
 sam razpolagam s svojim delovnim časom
 premalo delovnih mest (teţko najdem zaposlitev)
 ponujam cenejše izdelke in storitve in sem zato konkurenčnejši
 sem prejemnik socialne pomoči in tako več zasluţim kot z redno
zaposlitvijo
18. S ČIM BI VAS SPODBUDILI, DA BI ZAČELI TO DEJAVNOST OPRAVLJATI
LEGALNO OZ. DA BI JO REGISTRIRALI?
 s prisilo
 sankcioniranje
 visoke denarne kazni
 s spodbudami:
 zniţanje davkov in prispevkov
 subvencije (potrebne za prijavo dejavnosti)
 poenostavitev in pocenitev registracijskih postopkov
 ugodni krediti za nakup prostora in potrebnih osnovnih
sredstev za delo
 drugo _________________________________
Na naslednja vprašanja odgovorite VSI!
19. KAJ BI BILO POTREBNO STORITI, DA BI SE PRENEHALO DELO IN
ZAPOSLOVANJE NA ČRNO (označite 3 odgovore)?
 zniţanje davčnih stopenj pri obdavčitvi dela in zaposlovanja
 ugodna davčna bremenitev dodatnega zasluţka
 enostavni postopki za prijavo dodatnega dela
 višje plače / niţji stroški
 ostrejša zakonodaja
 več delovnih mest
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 boljši delovni čas
20. KAKŠNE PREDNOSTI IN KORISTI PRINAŠA DELO IN ZAPOSLOVANJE NA
ČRNO?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
21. KAKŠNE SLABOSTI PRINAŠA DELO IN ZAPOSLOVANJE NA ČRNO?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA
Podpisana Anja Kremič, rojena 13.01.1985, študentka visokošolskega
strokovnega študijskega programa Javna uprava, vpisna številka 04031026,
izjavljam, da sem avtorica diplomskega dela z naslovom Preprečevanje dela in
zaposlovanja na črno in dovolim objavo diplomskega dela na fakultetnih spletnih
straneh.
Podpis: Anja Kremič
Datum: 02.03.2009

Lektorirala: Metka Premerl, prof.
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