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RECENZJA KSI!"KI ANDRZEJA BUSZKO 

PT.: „MECHANIZMY SZAREJ STREFY”

[s"owa kluczowe: szara strefa, #ycie gospodarcze, naruszanie prawa, erozja 

funkcji pa$stwa]

Streszczenie

W recenzji ksi%#ki A. Buszko pt.: „Mechanizmy szarej strefy” zwrócono uwa-

g& na wag& podj&tej problematyki dla #ycia gospodarczego. Szczególnie cenne 

jest w niej opisanie metodologii monitorowania i analizy ró#nych patologicz-

nych, zaobserwowanych w rzeczywisto'ci sytuacji. Zaleca si& szerok% dystrybu-

cj& tej pozycji do zainteresowanych t% problematyk% adresatów.    

* * *

Wprowadzenie

Przedmiotem recenzji jest pozycja ksi%#kowa pt. „Mechanizmy szarej strefy”. 

Publikacja sk(ada si& z pi&ciu rozdzia(ów, wst&pu i zako$czenia, oraz 43 sche-

matów i rysunków, map, tablic, itd., o (%cznej obj&to'ci 176 stron. W publikacji 

wykorzystano zbiór ró#norodnych )róde( wykazanych w za(%czonym na ko$cu 

zestawieniu bibliograÞ cznym w liczbie 144 pozycji, z których znaczna cz&'* ma 

charakter materia(ów pierwotnych. Ca(o'ciowy, wielowymiarowy sposób ukaza-

nia podj&tej problematyki pozwala zakwaliÞ kowa* recenzowan% publikacj& do 

kategorii monograÞ i naukowych. 
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1. Atrakcyjno#$ problematyki badawczej

Z du#ym zainteresowaniem przyst%pi(em do sporz%dzenia recenzji i zapo-

znania si& z tekstem autorstwa A. Buszko. Uczyni(em to z dwóch zasadniczych 

wzgl&dów. Po pierwsze, ze wzgl&du na jej Autora, pana profesora Andrzeja Busz-

ko, który jest specjalist% w zakresie problematyki szarej strefy. Autor publika-

cji, bowiem jest wybitnym specjalist% w tej tematyce, od wielu lat praktycznie 

i naukowo zajmuje si& szar% stref%, w tym ró#nego rodzaju wyodr&bnionymi 

zagadnieniami istotnymi dla powstawania tego zjawiska na styku biznesu 

i prawa. W konsekwencji efekty jego zainteresowa$ znalaz(y wyraz w licznym 

zbiorze publikacji na ten temat sk(adaj%c si& na jeden z g(ównych nurtów pracy 

naukowo – badawczej Autora.  

Ponadto jest rzecz% wiadom%, #e pan prof. A. Buszko jest tak#e uznanym 

ekspertem s%dowym w sprawach karnych i innych post&powaniach s%dowo-ad-

ministracyjnych dotycz%cych przest&pczo'ci gospodarczej, w tym bezpo'rednio 

zachodz%cych w sferze szarej strefy. Uwzgl&dniaj%c to do'wiadczenie Autor ma 

sposobno'* wgl%du w sfer& powstawania casusów, analizy przypadków, formu(o-

wania uogólnie$. Na tym tle dostrzega szczegó(owe wspó(zale#no'ci zachodz%ce 

w ramach szarej strefy. 

Ca(okszta(t tej problematyki b&d%cej przedmiotem zainteresowa$ badaw-

czych Autora znajduje wyraz w rozdzia(ach i podrozdzia(ach publikacji pod 

tytu(em „Mechanizmy szarej strefy”. W konsekwencji tekst ksi%#ki ma charak-

ter monograÞ czny, ukazuj%cy badane zjawisko dynamicznie i wielowymiarowo, 

w ca(okszta(cie powi%za$ o charakterze wewn&trznym i zewn&trznym. 

Po drugie, na uwag& zas(uguje wa#no'* podejmowanej problematyki szarej 

strefy. W konsekwencji fundamentalne za(o#enie o wadze tego zjawiska w #yciu 

gospodarczym prowadzi Autora do tezy, i# zjawisko to mo#na traktowa*, jako 

g(ówn% barier& rozwoju gospodarczego. Jak zauwa#a Autor, konsekwencje wy-

st&puj%ce na tle naruszania prawa, zw(aszcza za' prawa Þ nansowego i prawa 

podatkowego, prowadz% nie tylko do pomniejszenia dochodów bud#etowych, ale 

przede wszystkim ograniczaj% skuteczno'* polityki gospodarczej przyczyniaj%c 

si& do erozji funkcji pa$stwa, a ostatecznie, negatywnie wp(ywaj%c na kszta(-
towanie struktury i przebieg rozwoju gospodarki w d(ugim okresie. 

W uzasadnieniu prezentowanego stanowiska Autor przede wszystkim pod-

kre'la #elazne argumenty, w tym znaczny udzia( szarej strefy w produkcie 

krajowym brutto, stanowi%cy nie mniej ni# czwart% cz&'* jego warto'ci. Aspekt 

wp(ywu szarej strefy na #ycie spo(eczno-gospodarcze ma wielce istotne znacze-

nie praktyczne zw(aszcza wówczas, gdy uwzgl&dnimy okoliczno'ci jej funkcjo-
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nowania w polskich warunkach, w danym miejscu i czasie, maj%c na uwadze 

dokonuj%cy si& proces transformacji, dojrzewania i reformowania gospodarki, 

a tak#e ochrony przed negatywnymi zjawiskami zara#ania i transmisji kryzysu 

oraz ró#nych patologii w warunkach otwartej gospodarki rynkowej.

2. Walory merytoryczne recenzowanej publikacji

W uk(adzie recenzowanej pracy punktem wyj'cia formu(owanych ocen 

i opinii jest zjawisko szarej strefy w Polsce na tle wspó(czesnej gospodarki. 

Autor dostrzega i koncentruje si& na tym, co uznaje za podstawowe kwestie 

teoretyczne badanej problematyki, wyodr&bnia i porz%dkuje ten nowy obszar 

wiedzy. W tej mierze przytacza uznane poj&cia i deÞ nicje oraz opisuje metodo-

logi& monitorowania i analizy szarej strefy. Ilustracj% strony teoretycznej s% 

aspekty empiryczne, czyli, w jaki sposób zjawisko to przejawia si& w #yciu, 

w jakich formach wyst&puje, jaki zakres rzeczywisto'ci gospodarczej stanowi, 

wreszcie, w jaki sposób utrudnia prawid(owe funkcjonowanie gospodarki krajo-

wej, jak zniekszta(ca struktur& jej rozwoju, ogranicza reaktywno'* podmiotów 

na regulacje systemu gospodarczego, obni#a skuteczno'* polityki gospodarczej, 

zaciemnia statystyczny obraz potencja(u ekonomicznego kraju, itd. Cennym 

sk(adnikiem publikacji jest wykorzystanie licznych patologii negatywnie wp(y-

waj%cych na mechanizmy funkcjonuj%ce w #yciu gospodarczym, itd. Na styku 

tych procesów akcentowane s% tak#e ró#norodne zjawiska patologiczne o cha-

rakterze spo(ecznym. 

Autor do badanego zjawiska szarej strefy podchodzi kompleksowo. Miano-

wicie, wychodzi z za(o#enia, i# szara strefa obserwowana w relacjach ekono-

micznych charakteryzuje si& du#% ró#norodno'ci%, zmienno'ci% i ruchliwo'ci%, 

a tak#e zdolno'ci% przemieszczania si& mi&dzy ró#nymi ga(&ziami gospodarki. 

Dynamiczne podej'cie do analizy tego zjawiska w ksi%#ce ukazuje tak#e jego 

witalno'*, adaptacyjno'*, zdolno'* zara#ania, czyli przenikania do kolejnych 

sfer #ycia gospodarczego w skali globalnej i lokalnej. Wyrazem konkretyza-

cji rozwa#a$ i obiektywizacji skali tego zjawiska niech b&dzie zbadana przez 

Autora kwestia nadu#y* podatkowych zwi%zana z uszczerbkiem dochodów bu-

d#etowych z tytu(u podatku VAT, zani#anie podatku dochodowego, transfer 

zysków za granic&, ceny transferowe, itd., a tak#e mechanizmy i formy korupcji, 

zwi%zek polityki ze 'wiatem przest&pczym, pranie brudnych pieni&dzy, oraz 

skutki tych zjawisk w wielu dziedzinach #ycia, w tym w sporcie, na rynku 

nieruchomo'ci itd.
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Wszystko to wskazuje na systemowy charakter uj&cia przez Autora bada-

nej formacji. Ksi%#ka prezentuje wszechstronny przegl%d tej kategorii. Poprzez 

kwestie teoretyczne dotycz%ce poj&* i systematyki zjawiska oraz kategoryzacji 

jego mechanizmów Autor wnosi w(asny wk(ad do teorii. Czyni to tak#e porz%d-

kuj%c dotychczasowy zakres wiedzy w oparciu o przegl%d literatury fachowej 

oraz wnikliw% charakterystyk& empiryczn% zjawiska, jego w(a'ciwo'ci, zró#ni-

cowanie, formy szarej strefy, a tak#e odporno'* na zwalczanie i przeciwdzia(a-

nie. W ten sposób praca ma znaczenie praktyczne. Jej walory praktyczne w tym 

znaczeniu wi%#% si& z wiedz% istotn% dla 'wiadomo'ci tych podmiotów, które 

maj% wp(yw na proces kszta(towania wspó(czesnych stosunków gospodarczych

i korzystaj% z tej wiedzy w sposób ograniczaj%cy zagro#enie wyst&powania 

i rozwoju szarej strefy. 

Ryc. 1. Strona tytu(owa: Andrzej Buszko „Mechanizmy szarej strefy”.

          Wyd. CEDEWU.PL, 2016.  
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Intensywno'* i zakres zjawisk patologicznych wyst&puj%cych w szarej stre-

Þ e ostatecznie prowadzi Autora do prezentacji tej problematyki z pozycji sta-

nowiska, i# wymieniona sfera stosunków gospodarczych stanowi specyÞ czny 

sektor wspó(czesnej gospodarki 'wiatowej o du#ym poziomie autonomii rozwoju 

i niezale#no'ci od wewn&trznej polityki gospodarczej.  

Chocia# sektor ten charakteryzuje si& niskim stopniem integracji, Autor 

zwraca uwag& na bezskuteczno'* walki z szar% stref%. Jej du#a odporno'* 
na próby ograniczenia, a tak#e pe(na internacjonalizacja, zdolno'* migracji i 

odtwarzania si& w nowych warunkach, mog% 'wiadczy* o wysokim poziomie 

adaptacyjno'ci, a zarazem wskazuje na liczne czynniki zwi%zane z eskalacj% 

intensywno'ci wyst&powania w nowych formach. Towarzysz% one procesom 

otwarto'ci gospodarczej, globalizacji i kryzysu. 

Autor zwraca uwag& na kwestie aktualne dotycz%ce tego zjawiska w #yciu 

gospodarczym. W szczególno'ci udzia( szarej strefy nie poddaje si& kryzysowi, 

lecz przeciwnie, rozwija si& w warunkach recesji, okazuje swoj% specyÞ czn% 

innowacyjno'*, rozszerza si& i stabilizuje w warunkach licznych patologii w 

obszarze funkcji pa$stwa, sprawowania w(adzy i #ycia publicznego wrastaj%c 

w tradycyjne formy aktywno'ci gospodarczej. 

Zarówno przes(anki, jak i formy wyst&powania szarej strefy maj% wiele 

wspólnego z przewlek(ymi i zara)liwymi procesami chorobowymi w #ywych 

organizmach. Mo#na wskaza* obecno'* tzw. patogenów sprzyjaj%cych rozwojowi 

szarej strefy.  Otwarto'* wspó(czesnej gospodarki obni#a odporno'* a zarazem, 

zwi&ksza jej podatno'* na zagro#enia p(yn%ce z zewn%trz. Procesy przenosze-

nia si& patologii dokonuj% si& równocze'nie na wielu p(aszczyznach. S% one 

widoczne w koncepcjach teoretycznych, a tak#e fundamentach doktryn ekono-

micznych, w stosunku do pa$stwa i prawa, strategiach rynkowych, modelach 

biznesowych, aspektach etycznych biznesu itd. 

Wszystkie powy#sze kwestie s% przedmiotem szczegó(owej analizy w pozycji 

ksi%#kowej pana prof. A. Buszko. Z wymienionych wzgl&dów ksi%#ka ta jest 

pozycj% oczekiwan% przez 'rodowisko ekonomistów, naukowców i praktyków.

3. Wniosek ko%cowy

Ze wzgl&du na wieloletnie zaanga#owanie badawcze w problematyk& szarej 

strefy i zwi%zane z tym najwy#sze kompetencje merytoryczne i warsztatowe 

Autora, które zosta(y wyra#one w recenzowanej pracy, trudno jest wskaza* 
na kwestie budz%ce sprzeciw lub w%tpliwo'ci recenzenta. Tekst posiada sta-
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ranny, niebudz%cy zastrze#e$ uk(ad, kompozycj& i redakcj&. J&zyk publikacji 

w sposób jasny i wierny wyra#a my'l Autora a zarazem, zachowane proporcje 

oraz precyzj& i zwi&z(o'* wyra#ania my'li sprawiaj% przyjemno'* czytelnikowi. 

W kontek'cie du#ej ilo'ci danych faktograÞ cznych nie razi brak niekiedy pre-

cyzyjnej dokumentacji )róde(. 
Podsumowuj%c nale#y pogratulowa* Autorowi podj&cia tematyki szarej stre-

fy i sposobu jej rozwi%zania w formie monograÞ i. Ca(o'* rozwa#a$ stanowi 

warto'* dodan% w dorobku naukowym pana prof. Andrzeja Buszko, jak rów-

nie#, cenn% pozycj& ksi%#kow% w obszarze wiedzy dotycz%cej stosunków gospo-

darczych i zarz%dzania Þ nansami na odcinku szarej strefy. Jednak#e pe(ny 

efekt wynikaj%cy z pog(&bienia tej wa#nej problematyki, zw(aszcza za' wnioski 

p(yn%ce z analiz oraz ukazania wybranych problemów w sposób bardziej szcze-

gó(owy mog% przynie'* efekty pod warunkiem jej szerokiego upowszechnienia.

Wysoko oceniam warto'* merytoryczn% recenzowanej ksi%#ki. Stwierdzam, 

i# jej poziom naukowy oraz staranna redakcja pozwala wystawi* jej najwy#sz% 

not&.  Dlatego gor%co wnosz& o jej szerok% dystrybucj& do adresatów – o'rodków 

naukowych i studentów oraz specjalistów, praktyków i moderatorów polityki 

gospodarczej w kraju i za granic%.   

                                                                  


