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WYSOKOĝû KOSZTÓW PRACY
I STRUKTURA ZATRUDNIENIA W MĝP
A DYNAMIKA SZAREJ STREFY W POLSCE
Streszczenie: Artykuá stanowi próbĊ identyfikacji sposobów oddziaáywania szarej strefy
na funkcjonowanie sektora maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw w Polsce, ze szczególnym
uwzglĊdnieniem kwestii związanych z zatrudnieniem. PodstawĊ do weryfikacji tez stanowią tu badania empiryczne o charakterze jakoĞciowym. Pokazują one, Īe w odniesieniu do dóbr legalnych szara strefa lokuje siĊ czĊsto w przedsiĊbiorstwach rejestrowanych, a rynek oficjalny i nieoficjalny áączą siĊ ze sobą. Stąd warunki pracy i páacy w obu
sektorach zbliĪają siĊ do siebie. W najmniejszym stopniu dotyczy to zajĊü wymagających najniĪszych kwalifikacji.
Sáowa kluczowe: szara strefa, maáe i Ğrednie przedsiĊbiorstwa, koszty pracy, zatrudnienie.

Wprowadzenie
Konsekwencje istnienia szarej strefy w gospodarce są wielorakie. ĩeby je
badaü, trzeba jednak doprecyzowaü sposób rozumienia tego fenomenu, bo jest
on róĪnie nazywany (gospodarka „w cieniu”, nieoficjalna, podziemna, nielegalna, równolegáa, nieobserwowalna, nieopodatkowana) i, co za tym idzie, definiowany. Dla potrzeb prezentowanego artykuáu przyjĊta bĊdzie tradycyjna definicja zaproponowana przez OECD [OECD, 2002]. Wedáug niej szara strefa to
wytwarzanie legalnych dóbr i usáug, ale niezadeklarowanych wáadzom publicznym, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w poszczególnych krajach. BĊdzie
to wiĊc produkcja firm nierejestrowanych bądĨ rejestrowanych w czĊĞci niezgáoszonej odpowiednim organom paĔstwa. Za nierejestrowaną produkcją automatycznie idzie nierejestrowane zatrudnienie i dochody. Powstaje wiĊc tu legalny,
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choü nieopodatkowany i niezarejestrowany PKB, a takĪe zachodzą procesy redystrybucyjne.
Przy tak zdefiniowanej szarej strefie kluczowy charakter mają jej związki
z funkcjonowaniem sektora MĝP, a wystĊpujące tu relacje mogą mieü charakter
konkurencyjny lub kooperacyjny oraz dotyczyü zarówno rynku dóbr i usáug, jak
i rynku pracy.
Celem prezentowanego artykuáu bĊdzie pokazanie relacji miĊdzy szarą strefą a maáymi i Ğrednimi firmami w kontekĞcie kosztów pracy i zatrudnienia. Tu
bowiem sygnalizowane wyĪej oddziaáywania są szczególnie silne i niosą istotne
konsekwencje spoáeczne.
Taka analiza niesie jednak powaĪne problemy metodologiczne. Pomiary zarówno szarej strefy, jak i wielkoĞci związanych z páacami i zatrudnieniem w MĝP,
są obciąĪone powaĪnymi báĊdami. Badanie wystĊpujących tu zaleĪnoĞci metodami ekonometrycznymi moĪe w tej sytuacji prowadziü do faászywych wniosków.
Stąd w artykule posáuĪono siĊ metodami jakoĞciowymi. Jako Ĩródáo informacji
wykorzystano pogáĊbione wywiady ustrukturalizowane (In-depth Interview, IDI)
zrealizowane przez autora w trakcie jego badaĔ nad szarą strefą adresowane tak do
przedsiĊbiorców z sektora MĝP, jak i urzĊdników realizujących politykĊ paĔstwa
wobec szarej strefy. Informacje te pozwoliáy odnieĞü siĊ do sformuáowanych
wczeĞniej tez wywiedzionych z literatury specjalistycznej i ogólnych praw ekonomicznych.

1. Szara strefa, koszty pracy i struktura zatrudnienia
– perspektywa teoretyczna
Zagadnienie relacji miĊdzy szarą strefą a sektorem maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw w kontekĞcie kwestii kosztów pracy i struktury zatrudnienia, mimo
istotnego znaczenia dla gospodarki, nie znalazáo odpowiednio bogatego odzwierciedlenia w literaturze. WaĪniejsze prace podejmują ten problem poĞrednio,
w szczególnoĞci rozwaĪając kwestiĊ obciąĪeĔ podatkowych o rozmaitym charakterze w sektorach o niskiej wydajnoĞci i niskich wynagrodzeniach [Schneider
(ed.), 2011; Packard, Koettl i Montenegro, 2012]. Z drugiej strony literatura dotycząca wynagrodzeĔ w sektorze MĝP podkreĞla, Īe w duĪej mierze mają one charakter uproszczony, oparty na intuicji wáaĞciciela oraz odformalizowany, oparty na
bezpoĞrednich kontaktach [Juchnowicz (red.), 2005, s. 19].
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Ta wiedza, poáączona z zasadami formuáowanymi przez gáówny nurt ekonomii, pozwala sformuáowaü pewne hipotezy związane z analizowanymi tu zagadnieniami.
Po pierwsze moĪna uznaü za prawdopodobne, iĪ szara strefa tworzy presjĊ
na obniĪanie kosztów pracy w sektorze MĝP, w szczególnoĞci w odniesieniu do
przedsiĊbiorstw najmniejszych, gdzie konkurencja z szarą strefą jest najsilniejsza. Potwierdzaáyby to opublikowane analizy dotyczące wynagrodzeĔ [Juchnowicz (red.) 2005, s. 35-37] oraz upowszechnianie siĊ atypowych form czasu
pracy niosących obniĪanie kosztów pracy [Bednarski i StrzemiĔska (red.),
2014]. OczywiĞcie oddziaáywanie szarej strefy byáoby tu tylko jednym z wielu
czynników.
Z perspektywy ekonomicznej moĪna wskazaü tu dwa mechanizmy oddziaáywania. Pierwszy wiąĪe siĊ z funkcjonowaniem rynków dóbr i usáug. JeĞli na
danym rynku wystąpią te same produkty wytwarzane zarówno przez szarą strefĊ,
jak i sektor oficjalny, to wystąpi miĊdzy nimi ostra konkurencja. Ale szanse
bĊdą tu nierówne. Szara strefa z niĪszymi kosztami narzuci niĪsze ceny. W tej
sytuacji sektor oficjalny musi szukaü szczególnych oszczĊdnoĞci, gáównie na
kosztach pracy. BĊdą wiĊc niskie páace netto, zastosuje siĊ atypowe zatrudnienie, czy wrĊcz nastąpi wáączanie siĊ czĊĞciowe do szarej strefy (pojawią siĊ pracownicy niezarejestrowani lub zarejestrowani w zmniejszonym wymiarze etatu)
ze wszystkimi tego konsekwencjami dla zatrudnionych.
Drugi mechanizm bĊdzie siĊ wiązaá juĪ z samym rynkiem pracy. JeĞli
w danym segmencie pojawi siĊ duĪa podaĪ osób zainteresowanych pracą „na
szaro” (imigranci, bezrobotni) lub w regionie bĊdzie silna tradycja pracy nierejestrowanej, to osoby te bĊdą wzglĊdem pracodawców skutecznie konkurowaü
z poszukującymi pracy oficjalnej. Ich koszty pracy bĊdą bowiem niĪsze o odpowiednie podatki. Szukający pracy oficjalnej muszą przyjąü niĪszą páacĊ netto
albo przynajmniej czĊĞciowo wejĞü do szarej strefy.
NiezaleĪnie zatem od miejsca konkurowania (rynek dóbr i usáug albo pracy) bĊdą oni na skutek nieuczciwej konkurencji akceptowaü niĪszą páacĊ netto,
elastyczniejsze godziny pracy, bo pracujący bez umowy bĊdzie bardziej dyspozycyjny, albo wchodziü do szarej strefy w peáni bądĨ czĊĞciowo. Páaca i warunki
pracy dziaáających oficjalnie ulegną pogorszeniu.
Bazując na literaturze moĪna sformuáowaü teĪ drugą waĪną tezĊ dotyczącą
struktury zatrudnienia, a w szczególnoĞci zachodzących tu procesów segmentacyjnych. Zgodnie z nią istnienie szarej strefy pogáĊbiaáoby zróĪnicowanie pozycji pracowników i w konsekwencji zróĪnicowanie páac.
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Wynikaáoby to z záoĪenia, Īe szara strefa obejmuje gáównie zatrudnionych
w sektorze wtórnym rynku pracy, gdzie pozycja pracującego jest sáabsza, bo
proponuje on tutaj specjalnoĞci typowe, oferowane powszechnie. Silna konkurencja powoduje, Īe koszty pracy są tu zbijane do poziomu standardów szarej
strefy. Pracownicy sektora pierwotnego, dysponujący kwalifikacjami unikalnymi, specyficznymi dla danej firmy, nie stoją wobec nieuczciwej konkurencji.
Mogą wiĊc w warunkach rynkowych uzyskaü páace i warunki pracy istotnie
lepsze. Szara strefa pogáĊbia zatem i tak istotne róĪnice miĊdzy segmentem
pierwotnym i wtórnym na rynku pracy.
Zgodnie z tą logiką szara strefa, tam gdzie moĪe skutecznie konkurowaü
z sektorem oficjalnym produktami lub pracą, a wiĊc gáównie wzglĊdem sektora MĝP, bĊdzie w sektorze oficjalnym obniĪaü páace i pogáĊbiaü wystĊpujące
zróĪnicowania.

2. Szara strefa i koszty pracy w opiniach przedsiĊbiorców
i urzĊdników paĔstwowych
RozwaĪając, z perspektywy empirycznej, wpáyw szarej strefy na sektor
MĝP, naleĪy przede wszystkim zwróciü uwagĊ, Īe w ostatniej dekadzie jej
udziaá w polskim PKB byá stabilny i wahaá siĊ wokóá kilkunastu procent, co
przekáada siĊ na zatrudnienie w granicach 1 mln 100 tys. osób i stanowi ponad
7% pracujących [KryĔska i in., 2015]. Wprawdzie wedáug szacunków autorskich
[Schneider (ed.) 2011] szara strefa w Polsce to blisko 30% PKB, ale stosowana
tu definicja jest szersza i obejmuje równieĪ dobra nielegalne. Dla porównania,
wedáug tych szacunków szara strefa w Niemczech to 16% PKB, w Szwajcarii
i Japonii 10%, ale w Buágarii i Rumunii juĪ 40%. MoĪna wiĊc stwierdziü, Īe
Polska zajmuje tu pozycjĊ adekwatną do jej rozwoju spoáeczno-gospodarczego,
co oznacza, Īe generalne reguáy odnoszące siĊ do szarej strefy, a opisane w literaturze, powinny byü u nas prawdziwe.
StabilnoĞü i typowoĞü polskiej szarej strefy nie oznacza, Īe nie ulega ona
zmianom i nie posiada swojej specyfiki, równieĪ w obszarze zatrudnienia i kosztów pracy. Jej obecny ksztaát jest bowiem rezultatem jednoczesnego dziaáania
wielu czynników pobudzających, ograniczających i stabilizujących ten obszar.
Zrealizowane w ostatnim okresie badania empiryczne [Bednarski, 2013; KryĔska
i in., 2015], a takĪe niepublikowane jakoĞciowe badania sondaĪowe autora wykonane w IPiSS, pozwalają zarysowaü dynamikĊ tych procesów na interesującym
w artykule obszarze.
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Przede wszystkim badania wskazują, Īe dla tak jak wyĪej zdefiniowanej
szarej strefy, kluczowego znaczenia nabiera czĊĞciowo niezarejestrowana dziaáalnoĞü podmiotów zarejestrowanych. Sáabnie natomiast znaczenie jednostek
w ogóle nie zarejestrowanych. WyraĨny podziaá w sektorze MĝP na czĊĞü oficjalną i nieoficjalną zaciera siĊ. Wskazują na to wysocy urzĊdnicy paĔstwowi,
którzy z obowiązku zawodowego obserwują szarą strefĊ [Bednarski, 2013]. Ponadto potwierdzają to respondenci – pracodawcy. Jak powiada jeden z nich:
„Szara strefa, przynajmniej w naszym regionie, dotyczy przede wszystkim firm
rejestrowanych, które szukają obniĪki kosztów. OczywiĞcie zdarzają siĊ jakieĞ
firmy jednoosobowe, które nie są nigdzie rejestrowane, ale tych firm nie ma
chyba zbyt duĪo”. (Wszystkie cytaty w tekĞcie pochodzą z wywiadów zrealizowanych w IPiSS).
Przyczyny tego zjawiska są rozmaite. Wiodącą wydaje siĊ rosnąca instytucjonalizacja gospodarki. Coraz trudniej jest dziaáaü bez rachunku bankowego,
coraz bardziej záoĪona jest sieü kooperacyjna miĊdzy firmami, w szczególnoĞci
coraz liczniejsze MĝP wchodzą w rolĊ podwykonawców duĪych koncernów,
roĞnie rola wymiany miĊdzynarodowej, wsparcia unijnego. W rezultacie dziaáaü
zupeánie bez rejestracji mogą tylko bardzo maáe podmioty o zasiĊgu zupeánie
lokalnym. KaĪda próba ekspansji wymaga rejestracji. Obok tego w ostatnim
okresie nastąpiáo obniĪenie barier biurokratycznych przy zakáadaniu dziaáalnoĞci
gospodarczej.
Zarysowane zjawisko oznacza, Īe typowa konkurencja miĊdzy sektorem rejestrowanym i nierejestrowanym, równieĪ w obszarze zatrudnienia i páac, sáabnie. Natomiast skala nieoficjalnego zatrudnienia w firmach zarejestrowanych
(a wiĊc i nieoficjalnej produkcji) staje siĊ elementem ich strategii konkurencyjnej. ZaleĪnie od swoich potrzeb i moĪliwoĞci, wáaĞciciele maáych i Ğrednich
zrejestrowanych firm ksztaátują poziom nieoficjalnego zatrudnienia. MoĪliwoĞü,
a wedáug innych koniecznoĞü konkurowania w taki sposób nie budzi, przynajmniej wĞród niektórych, entuzjazmu. Respondent powiada: „I Īebym przetrwaá…
utrzymaá swoją firmĊ na rynku – ja po prostu muszĊ czĊĞü ludzi zatrudniaü
w szarej strefie”. I dalej: „Ja moim znajomym w Niemczech zazdroszczĊ tego,
Īe oni nie muszą, tak jak ja, kombinowaü, ale oni mogą skupiü siĊ na pracy a nie
na kombinowaniu”.
A zatem to nie bardzo maáe, sáabe, lokalne firmy nierejestrowane tworzą
przede wszystkim presjĊ konkurencyjną na zatrudnianie w szarej strefie (caákowicie lub czĊĞciowo) w firmach rejestrowanych. Tworzy ją áączna konkurencja
wszystkich firm na rynkach produktów finalnych, z róĪnych powodów.
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Respondenci wskazują przede wszystkim, Īe rynki, na których funkcjonują
MĝP, są otwarte, zarówno dla krajowych wytwórców (najczĊĞciej oferowane tu
dobra i usáugi są wzglĊdnie proste, niewymagające certyfikowania), jak i dla importu (w zakresie dóbr). Powoduje to, Īe walka konkurencyjna jest ostra, a w konsekwencji stopy zysku są wzglĊdnie niskie. Respondent powiada: „W mojej branĪy, w handlu – gdzie jest szalona konkurencja, liczy siĊ kaĪda godzina, która nie
jest opodatkowana”. KoniecznoĞü redukcji kosztów za wszelką cenĊ wymusza teĪ
dziaáalnoĞü paĔstwa, gdzie w przetargach decydują gáównie koszty i, by przetarg
wygraü, trzeba schodziü z ceną poniĪej kosztorysu inwestorskiego. Tymczasem
w Niemczech taka oferta „z mety jest odrzucana w przetargu, oferent jest goniony,
bo wiadomo, Īe za tą ofertą kryje siĊ kombinowanie i dziaáania ocierające siĊ
o szarą strefĊ. Na samym starcie przedsiĊbiorca staje przed dylematem – chcĊ
dziaáaü uczciwie czy dostaü zlecenie? A Īe cena jest w zasadzie staáa, to tak naprawdĊ moĪna tu oszczĊdziü tylko na robociĨnie”. Zatem nieoficjalne zatrudnienie
to faktycznie wzglĊdnie áatwy sposób na redukcjĊ kosztów w warunkach silnej
konkurencji na rynkach dóbr i usáug. MoĪna siĊ spodziewaü, Īe wystĊpuje w zarejestrowanych firmach na istotną skalĊ.
Ale zjawisko to jest równieĪ warunkowane gotowoĞcią podjĊcia zatrudnienia
nierejestrowanego przez pracobiorców. A ci, jak podkreĞlają respondenci, są gotowi je przyjmowaü w róĪnej formie – jako zatrudnienie zupeánie nierejestrowane
(czĊsto ze sporządzoną, ale niesformalizowaną umową na wypadek kontroli),
przynajmniej na jakiĞ czas, jako fikcyjne zatrudnienie niepeánoetatowe, za oficjalnie niĪszą niĪ faktycznie pobierana páacĊ, czy za wynagrodzeniem w naturze.
Przy czym respondenci potwierdzają wyraĪany w literaturze pogląd, Īe zatrudniaü siĊ w szarej strefie moĪna z przymusu lub wáasnej woli. Ta pierwsza sytuacja dotyczyáa zwykle osób o sáabej pozycji na rynku pracy, o kwalifikacjach
áatwo tu dostĊpnych, niemających charakteru specjalistycznego. Jak powiada respondent: „dotyczy to gáównie pracowników bez wyksztaácenia i zawodu”.
Ale badania pokazują równieĪ, Īe sami pracownicy, w wielu przypadkach,
bardzo chĊtnie zatrudniają siĊ bez peánej albo i Īadnej rejestracji. Respondent
zauwaĪa: „to sami pracownicy chcą pracowaü w szarej strefie, a pracodawcy
z reguáy nie mają nic przeciwko temu. I tak to siĊ toczy”. Przyczyny tego są
bardzo róĪne. Z jednej strony mamy liczną grupĊ osób dysponujących juĪ ubezpieczeniem – kobiety na urlopach wychowawczych, emeryci (z ZUS i KRUS),
renciĞci, zarejestrowani bezrobotni, studenci. Oni wolą otrzymywaü wyĪsze
dochody, niĪ páaciü jakiekolwiek skáadki i podatki. Nie rejestrują siĊ teĪ zainteresowani ukrywaniem dochodów przed komornikiem: ci, co nie spáacają kredytów czy zobowiązaĔ alimentacyjnych.
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Ale z drugiej strony wchodzą do szarej strefy ludzie máodzi, których motywacje są specyficzne dla obecnych czasów. Jak powiada respondent: „Bo to
dotyczy gáównie máodych pracowników – dwudziesto, trzydziestoletnich. Oni
chcą mieü jak najwiĊcej pieniĊdzy tu i teraz. Bo zdecydowana wiĊkszoĞü z nich
musi spáacaü kredyty konsumpcyjne, bo teraz mamy nastawienie na konsumpcjĊ”. JednoczeĞnie pojawia siĊ kryzys wiary w paĔstwo, w realnoĞü jego zobowiązaĔ, w szczególnoĞci z perspektywy máodych w odniesieniu do emerytur.
Respondent zauwaĪa: „Bo dziĞ maáo kto z máodszych ludzi wierzy, na przykáad
w emerytury. Ludzie wolą teraz dostaü wiĊcej pieniĊdzy aby przeĪyü, aniĪeli
wierzyü, Īe coĞ tam za 20-30 lat dostaną”. Wreszcie szara strefa przyciąga specyficzny rodzaj pracowników. Jak powiada respondent: „tam zazwyczaj nie ma
jakichĞ wyklarowanych postaw Īyciowych, planowania ĞcieĪek kariery. Tam siĊ
bierze wszystko, co przynosi los. Jest praca legalna, to siĊ ją bierze, jeĞli pojawia
siĊ praca w szarej strefie, to teĪ siĊ ją bierze, czĊsto w taki sposób nie do koĔca
Ğwiadomy z czym ona siĊ moĪe wiązaü”. Pojawia siĊ zatem specyficzny splot
elementów: presja konsumpcyjna, lekkomyĞlnoĞü i brak zaufania do instytucji
paĔstwa w dáugim horyzoncie. Z tej perspektywy podjĊcie pracy bez rejestracji
jawi siĊ jako rozwiązanie racjonalne.
Wreszcie zatrudnianiu w szarej strefie w firmach zarejestrowanych sprzyja
nieskutecznoĞü instytucji kontrolujących ten obszar, co w duĪej mierze wiąĪe siĊ
z wadliwie skonstruowanym prawem na tym obszarze [Bednarski, 2013]. Potwierdzają to w swoich wypowiedziach respondenci, twierdząc, Īe: „zarówno
pracownicy, jak i pracodawcy w przypadku kontroli PIP czy ZUS grają do jednej bramki, nawzajem siĊ kryją”. Tylko záamanie tej solidarnoĞci przez donos
moĪe uczyniü kontrolĊ skuteczną. Jak powiada respondent: „ale tak naprawdĊ
pracodawca boi siĊ, przede wszystkim, tych kontroli, które są nadane przez pracowników, czyli sytuacji, kiedy pracownik na talerzu wystawia swego pracodawcĊ”. Ale zwykle dominuje wspólnota interesu.
Niemniej moĪna wskazaü zmiany w prawie, które kontrolerom uáatwiáyby
pracĊ [KryĔska i in., 2015]. Kluczowa byáaby tu kwestia wprowadzenia do kodeksu pracy pojĊcia domniemanego stosunku pracy, a wiĊc uznawanie za pracownika firmy kaĪdego, kto na jej terenie pracĊ wykonuje, bez wzglĊdu na stan
formalnoprawny takiej osoby. NaleĪaáoby teĪ skróciü okres, który mają pracodawcy na zgáoszenie pracownika do ubezpieczenia spoáecznego (dziĞ to jest
siedem dni). Istotnie pomogáoby to utrudniü obchodzenie przepisów i uczyniü
kontrole skuteczniejszymi.
Z perspektywy zarysowanych wniosków z badaĔ sformuáowana hipoteza
o presji szarej strefy na obniĪanie kosztów pracy w sektorze MĝP opisuje rze-
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czywistoĞü w ograniczonym zakresie. Dzieje siĊ tak dlatego, Īe znaczenie podmiotów caákowicie nierejestrowanych na rynku spada, a ponadto dziaáają one
w specyficznych niszach, umiarkowanie tylko konkurując z firmami rejestrowanymi. Natomiast respondenci wyraĨnie sygnalizują zjawisko przenikania na
duĪą skalĊ zatrudnienia czĊĞciowo lub caákowicie nierejestrowanego do sektora
oficjalnego. Akceptowane przez pracodawców koszty pracy są wiĊc faktycznie
(obok wydajnoĞci) pochodną poziomu konkurencji na rynkach dóbr i usáug wytwarzanych przez MĝP, ale to nie caákowicie nierejestrowane firmy decydują
gáównie o wysokim natĊĪeniu tego zjawiska. MoĪna wiĊc postawiü tezĊ, Īe
mocno konkurencyjne rynki tworzą silną presjĊ na koszty, z których wáaĞnie
koszty pracy są najbardziej elastyczne, z uwagi na moĪliwoĞü zatrudniania nierejestrowanego caákowicie bądĨ czĊĞciowo. W przypadku pracowników nisko
kwalifikowanych pracodawcy mogą tu egzekwowaü pracĊ w szarej strefie, ale
czĊĞciej, szczególnie w przypadku wyĪej kwalifikowanych jednostek, dochodzi
do ugody miĊdzy stronami co do zakresu rejestracji. Ugoda jest wzglĊdnie áatwa,
bo pracownicy raczej chĊtnie korzystają z moĪliwoĞci unikniĊcia podatków,
przynajmniej w czĊĞci, tym bardziej, Īe kontrola ze strony organów paĔstwa nie
jest skuteczna.
Czy jednak szara strefa nie tworzy presji na koszty pracy poprzez drugi ze
wskazanych mechanizmów, to jest tworzenie nieuczciwej konkurencji na rynku
pracy? ĩeby odpowiedzieü na to pytanie, naleĪy zauwaĪyü, Īe rynek pracy
w szarej strefie jest bardzo posegmentowany. WyraĨnie daje siĊ wyróĪniü rynki
pracowników wyĪej kwalifikowanych (z uprawnieniami i bez), nisko kwalifikowanych, sezonowych, rolnych, dziaáających w duĪych miastach, na prowincji,
imigrantów. Osoby funkcjonujące na jednym rynku raczej nie konkurują z osadzonymi na rynkach innych. Respondent powiada: „to nie dziaáa na takiej zasadzie, Īe ja obniĪĊ páacĊ moim pracownikom, których znam i którzy dobrze
u mnie pracują, tylko dlatego, Īe ktoĞ przychodzi i mówi, Īe on u mnie chciaáby
pracowaü za mniej, bo ja nie wiem, co on potrafi”. Mechanizm tworzenia siĊ
kosztów pracy i páac, w Ğwietle badaĔ, moĪna by zrekonstruowaü nastĊpująco.
W danym segmencie rynku pracy dla sektora MĝP ksztaátuje siĊ, na zasadzie
relacji popytu i podaĪy, w konfrontacji z moĪliwoĞciami finansowymi pracodawcy wynikającymi z cen na rynkach produkowanych dóbr i kosztów materialnych, okreĞlony poziom Ğrodków pieniĊĪnych oferowany pracownikowi. Bazując na tym, pracodawca i pracownik decydują, czy, a jeĪeli tak, to jakiej czĊĞci
wynagrodzenia nie rejestrowaü. Respondent twierdzi: „JeĞli chodzi o moją firmĊ
to jest to zawsze dobrowolny wybór pracownika – ja uczciwie przedstawiam, ile
pracownik moĪe zarobiü na podstawie umowy o pracĊ a ile, na przykáad, na
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podstawie umowy-zlecenia”. I dodaje: „Natomiast oczywiĞcie są teĪ takie firmy,
i tu nie ma co udawaü, Īe jest inaczej, Īe jak pracownik chce mieü pracĊ, to musi
siĊ zgodziü na formĊ zatrudnienia zaproponowaną przez szefa firmy”. Dotyczy
to pracowników najniĪej kwalifikowanych, otrzymujących najniĪsze wynagrodzenie, z którego nie ma praktycznie moĪliwoĞci potrącania jeszcze skáadek
i podatków, nawet gdyby zainteresowany chciaá. W odniesieniu do lepiej kwalifikowanych jest inaczej, bo, jak powiada respondent: „ja tym ludziom nie mogĊ
páaciü najniĪszej krajowej, bo jakbym to zrobiá, to bym sobie strzeliá w kolano”.
Czyli moĪna postawiü tezĊ, Īe szara strefa moĪe obniĪaü koszty pracy przez
redukcjĊ ich o podatki i skáadki, ale tylko w segmencie osób o najniĪszych kwalifikacjach, gdzie pracownicy są w miarĊ jednorodni i konkurują wysokoĞcią
páacy. W wyĪszych segmentach to rynek okreĞla koszty pracy, a pracownik decyduje o ewentualnym akcesie do szarej strefy.
Czy oznacza to pogáĊbienie na rynku pracy zróĪnicowania miĊdzy segmentami wyĪszymi i niĪszymi, wyraĪającego siĊ poziomem ochrony przez kodeks
pracy oraz posiadaniem ubezpieczeĔ zdrowotnych i emerytalnych? Tu respondenci formuáują róĪne opinie. Jedni podkreĞlają, Īe: „w szarej strefie są zatrudniani, przede wszystkim, pracownicy o najniĪszych kwalifikacjach, natomiast
pracownicy legalnie zatrudniani są zazwyczaj wysokiej klasy fachowcami”. Inni
twierdzą, Īe moĪliwoĞü nierejestrowania zatrudnienia, przynajmniej w peáni, jest
oferowana wszystkim pracownikom w sektorze MĝP. TĊ niejednoznacznoĞü
moĪna, byü moĪe, wyjaĞniü faktem, Īe wielu fachowców jest rejestrowanych
przez pracodawców, ale tylko czĊĞciowo. Pracownicy sektora wtórnego czĊĞciej
nie są rejestrowani wcale. Generalnie moĪna postawiü tezĊ, Īe, mimo wszystko,
szara strefa nie kreuje zatrudnienia o bardzo niskiej jakoĞci, ale raczej ujawnia
marginalne zasoby pracy.
Badania wskazują na jeszcze jedno interesujące zjawisko. Istotnym czynnikiem segmentacji zatrudnionych w ramach szarej strefy moĪe byü zasób kapitaáu
spoáecznego, w którym ta dziaáalnoĞü jest osadzona. Prowadzone badania [KryĔska i in., 2015] pokazują bowiem, Īe dziaáalnoĞü tutaj, choü nieregulowana przez
paĔstwo, moĪe byü przedmiotem umów gwarantowanych w pewien sposób
przez lokalne spoáecznoĞci, albo teĪ nie. I z tym wiąĪe siĊ wáaĞnie podziaá zatrudnionych w szarej strefie na segment lepszy, podlegający takim gwarancjom,
i gorszy, ich pozbawiony.
Wynika to przede wszystkim z faktu, Īe rekrutacja do pracy w szarej strefie
nie odbywa siĊ, najczĊĞciej, anonimowo. Respondent powiada: „Wyszukuje siĊ
takich pracowników, których siĊ zna albo z polecenia. To nie dziaáa na zasadzie,
Īe siĊ daje ogáoszenie w prasie albo idzie siĊ do urzĊdu pracy”. Z kolei na obsza-
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rach, gdzie masowo zatrudnia siĊ cudzoziemców (regiony sadownicze), „szara
strefa przybiera postaü takich trochĊ zamkniĊtych enklaw”. W takich enklawach
pewne kwestie są regulowane zwyczajowo, na przykáad leczenie nieubezpieczonych. Respondent zauwaĪa: „jest taka niepisana umowa, Īe koszty leczenia szpitalnego są pokrywane przez obie strony, wiĊkszoĞü páaci pracodawca, ale swoje
musi doáoĪyü pracownik”. W przypadku drobniejszych dolegliwoĞci „miejscowi
lekarze zazwyczaj nie odmawiają pomocy. Zresztą jakby oni zaczĊli robiü jakieĞ
fochy, to dáugo by tam na wsiach nie popracowali”.
Ale nie zawsze tak jest. Są obszary, gdzie pracownicy są anonimowi i nie
podlegają Īadnej zwyczajowej ochronie. Respondent powiada: „firmy budowlane, firmy sezonowe, to tam ci pracownicy idą na kompletny Īywioá, nie zachowują Īadnych pozorów zatrudnienia pracownika w szarej strefie, tylko jest to
zatrudnienie pracownika na czarno. I tu pracownik nie ma juĪ Īadnego wyboru”.
Zatem szara strefa to nie obszar jednolity, a, z perspektywy pracownika, silnie
posegmentowany. OczywiĞcie przynaleĪnoĞü do segmentu lepszego lub gorszego zaleĪy teĪ od samego pracownika. WyĪej kwalifikowani, solidni, bĊdą czĊĞciej chronieni przez wspomniane mechanizmy. Anonimowi, pracujący dorywczo, trafią do segmentu gorszego.
Tak wiĊc szara strefa nie tylko moĪe wpáywaü róĪnicująco na pracowników
rejestrowanego sektora MĝP, ale sama dywersyfikuje tu zatrudnionych.

Podsumowanie
JakoĞciowe badania empiryczne realizowane w ostatnim okresie pozwoliáy
podjąü wstĊpną próbĊ weryfikacji sformuáowanych na wstĊpie hipotez. Okazaáo
siĊ, Īe opinie bazujące na ogólnym dorobku literatury na temat szarej strefy nie
do koĔca precyzyjnie opisują obecną polską rzeczywistoĞü. Przede wszystkim
oddziaáywanie szarej strefy na koszty pracy w sektorze MĝP, w opinii respondentów, jest umiarkowane. RoĞnie bowiem rola nieoficjalnego zatrudnienia
w firmach rejestrowanych w stosunku do nierejestrowanych, a rynki pracy obsáugujące ten sektor są silnie posegmentowane. W poszczególnych segmentach
to w duĪym stopniu autonomiczne rynki (pracy i dóbr finalnych) decydują
o wysokoĞci Ğrodków przeznaczanych na wynagrodzenia. Natomiast poziom
partycypacji w szarej strefie istotnie decyduje o poziomie páacy netto, w duĪej
mierze za sprawą pracowników, którzy sami okreĞlają, jaką czĊĞü przeznaczonego dla nich wynagrodzenia chcą przekazaü na podatki i skáadki.
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RównieĪ umiarkowanie szara strefa wpáywa na segmentacjĊ rynku pracy.
Gáównie dlatego, Īe wszystkie kategorie zatrudnionych w MĝP mają dostĊp do
pracy w szarej strefie i, w Ğwietle opinii respondentów, doĞü chĊtnie z niej korzystają. Grupa pracowników w peáni korzystająca z ochrony kodeksu pracy
i páacąca naleĪne podatki i skáadki jawi siĊ jako doĞü ograniczona.
JednoczeĞnie badania pokazaáy szarą strefĊ jako sektor gáĊboko posegmentowany, tworzący w ten sposób istotne zróĪnicowania spoáeczne.
W sumie, mimo iloĞciowej stabilnoĞci, szara strefa podlega w Polsce istotnym przemianom, które winny byü systematycznie Ğledzone. W innym przypadku nasza wiedza o rynku pracy bĊdzie niepeána.
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THE LABOUR COSTS AND THE STRUCTURE OF EMPLOYMENT
IN POLISH SME’S AND THE GREY ECONOMY
Summary: The paper attempts to specify the ways in which the grey economy affects
small and medium-sized enterprises (SME’S) with special regard to employment problems. Empirical research which incorporates quality factors is the basis for verifying the
thesis. Study shows that, as regards official goods, formal sector and informal sector
integrate with each other, and that is why employment contracts in these two sectors
(working conditions and wages) go closely together.
Keywords: grey economy, SME’S, employment.

