ВИШЕ ОД ПОЛОВИНЕ ГРАБАНА ПРОТИВ НЕЛЕГАЛНОГ ПОСЛОВАЊА

Сива економија разара привреду
Скоро 60 одсто грађана Србије, тачније 57 процената, не
оправдава постојање сиве економије. Оценили су да нелегално пословање угрожава права
радника, смањује приходе државе и предузећа и угрожава
здравље и безбедност потрошача, показало је прво истра-

живање ставова грађана

о си-

вој економији.
Истраживање које су

спро-

вели Национална алијанса за
локални економски развој (НАЛЕД) и Америчка агенција за
међународни

развој

(УСАИД)

јуче је представљено у Београду и показало је да 86 одсто

становника подржава сузбијанезаконитог рада. Три че-

ње

твртине анкетираних (76 одсто) сматрају да држава не кажњава адекватно предузећа и
појединце који послују у сивој
зони.

Анкета коју

је агенција

Ип-

сос стратеџик маркетинг реализовала на узорку од 1 .000 испитаника показала је да грађани сиву економију пре свега виде као рад на црно (34 одсто),
затим као нелегалну продају
робе (19 одсто), незаконито
пословање (15 одсто) или као
неплаћање

држави

пореза

и

обавеза (13 одсто).
Сваки шести испитаних, њих
17 одсто, није знало да каже
шта је то сива економија, рече-

но је на представљању истраживања. Проблематично је то
што већина испитаника не би
пријавила нелегално послова-

ње. Чак 69 одсто анкетираних
не би пријавило послодавца који њих или њиховог колегу анга-

жује

на црно, пре свега из
страха од губитка посла, а 84
одсто не би пријавило продавницу или кафић који не издаје
фискални рачун.
Две петине (42 одсто) грађана сматра да држава не располаже правилно пореским
■
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приходима које прикупи од грађана и привреде, док је 35 одсто рекло да не зна, јер се то
не ради на транспарентан начин, рекла је Јелена Бојовић из
НАЛЕД-а представљајући резултате.
Учесници конференције навели су да је сива економија
највише присутна у области
грађевине, као и услужним делатностима, односно области
промета и продаје робе и услуга, а да је потребан општи, политички и друштвени консензус да би се она искоренила,
односно нелегално пословање
превело у легалне токове.
Д. Мл.
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