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WYSOKO  KOSZTÓW PRACY
I STRUKTURA ZATRUDNIENIA W M P

A DYNAMIKA SZAREJ STREFY W POLSCE 

Streszczenie: Artyku  stanowi prób  identyfikacji sposobów oddzia ywania szarej strefy 

na funkcjonowanie sektora ma ych i rednich przedsi biorstw w Polsce, ze szczególnym 

uwzgl dnieniem kwestii zwi zanych z zatrudnieniem. Podstaw  do weryfikacji tez sta-

nowi  tu badania empiryczne o charakterze jako ciowym. Pokazuj  one, e w odniesie-

niu do dóbr legalnych szara strefa lokuje si  cz sto w przedsi biorstwach rejestrowa-

nych, a rynek oficjalny i nieoficjalny cz  si  ze sob . St d warunki pracy i p acy w obu 

sektorach zbli aj  si  do siebie. W najmniejszym stopniu dotyczy to zaj  wymagaj -

cych najni szych kwalifikacji. 

S owa kluczowe: szara strefa, ma e i rednie przedsi biorstwa, koszty pracy, zatrudnienie. 

Wprowadzenie  

Konsekwencje istnienia szarej strefy w gospodarce s  wielorakie. eby je 

bada , trzeba jednak doprecyzowa  sposób rozumienia tego fenomenu, bo jest 

on ró nie nazywany (gospodarka „w cieniu”, nieoficjalna, podziemna, nielegal-

na, równoleg a, nieobserwowalna, nieopodatkowana) i, co za tym idzie, defi-

niowany. Dla potrzeb prezentowanego artyku u przyj ta b dzie tradycyjna defi-

nicja zaproponowana przez OECD [OECD, 2002]. Wed ug niej szara strefa to 

wytwarzanie legalnych dóbr i us ug, ale niezadeklarowanych w adzom publicz-

nym, zgodnie z regulacjami obowi zuj cymi w poszczególnych krajach. B dzie

to wi c produkcja firm nierejestrowanych b d  rejestrowanych w cz ci niezg o-

szonej odpowiednim organom pa stwa. Za nierejestrowan  produkcj  automa-

tycznie idzie nierejestrowane zatrudnienie i dochody. Powstaje wi c tu legalny, 
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cho  nieopodatkowany i niezarejestrowany PKB, a tak e zachodz  procesy re-

dystrybucyjne. 

Przy tak zdefiniowanej szarej strefie kluczowy charakter maj  jej zwi zki  

z funkcjonowaniem sektora M P, a wyst puj ce tu relacje mog  mie  charakter 

konkurencyjny lub kooperacyjny oraz dotyczy  zarówno rynku dóbr i us ug, jak 

i rynku pracy. 

Celem prezentowanego artyku u b dzie pokazanie relacji mi dzy szar  stre-

f  a ma ymi i rednimi firmami w kontek cie kosztów pracy i zatrudnienia. Tu 

bowiem sygnalizowane wy ej oddzia ywania s  szczególnie silne i nios  istotne 

konsekwencje spo eczne. 

Taka analiza niesie jednak powa ne problemy metodologiczne. Pomiary za-

równo szarej strefy, jak i wielko ci zwi zanych z p acami i zatrudnieniem w M P,

s  obci one powa nymi b dami. Badanie wyst puj cych tu zale no ci metoda-

mi ekonometrycznymi mo e w tej sytuacji prowadzi  do fa szywych wniosków. 

St d w artykule pos u ono si  metodami jako ciowymi. Jako ród o informacji 

wykorzystano pog bione wywiady ustrukturalizowane (In-depth Interview, IDI) 

zrealizowane przez autora w trakcie jego bada  nad szar  stref  adresowane tak do 

przedsi biorców z sektora M P, jak i urz dników realizuj cych polityk  pa stwa 

wobec szarej strefy. Informacje te pozwoli y odnie  si  do sformu owanych 

wcze niej tez wywiedzionych z literatury specjalistycznej i ogólnych praw eko-

nomicznych. 

1.  Szara strefa, koszty pracy i struktura zatrudnienia  
– perspektywa teoretyczna 

Zagadnienie relacji mi dzy szar  stref  a sektorem ma ych i rednich przed-

si biorstw w kontek cie kwestii kosztów pracy i struktury zatrudnienia, mimo 

istotnego znaczenia dla gospodarki, nie znalaz o odpowiednio bogatego odzwier-

ciedlenia w literaturze. Wa niejsze prace podejmuj  ten problem po rednio,

w szczególno ci rozwa aj c kwesti  obci e  podatkowych o rozmaitym charak-

terze w sektorach o niskiej wydajno ci i niskich wynagrodzeniach [Schneider 

(ed.), 2011; Packard, Koettl i Montenegro, 2012]. Z drugiej strony literatura doty-

cz ca wynagrodze  w sektorze M P podkre la, e w du ej mierze maj  one cha-

rakter uproszczony, oparty na intuicji w a ciciela oraz odformalizowany, oparty na 

bezpo rednich kontaktach [Juchnowicz (red.), 2005, s. 19]. 
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Ta wiedza, po czona z zasadami formu owanymi przez g ówny nurt eko-

nomii, pozwala sformu owa  pewne hipotezy zwi zane z analizowanymi tu za-

gadnieniami. 

Po pierwsze mo na uzna  za prawdopodobne, i  szara strefa tworzy presj

na obni anie kosztów pracy w sektorze M P, w szczególno ci w odniesieniu do 

przedsi biorstw najmniejszych, gdzie konkurencja z szar  stref  jest najsilniej-

sza. Potwierdza yby to opublikowane analizy dotycz ce wynagrodze  [Juchno-

wicz (red.) 2005, s. 35-37] oraz upowszechnianie si  atypowych form czasu 

pracy nios cych obni anie kosztów pracy [Bednarski i Strzemi ska (red.), 

2014]. Oczywi cie oddzia ywanie szarej strefy by oby tu tylko jednym z wielu 

czynników. 

Z perspektywy ekonomicznej mo na wskaza  tu dwa mechanizmy oddzia-

ywania. Pierwszy wi e si  z funkcjonowaniem rynków dóbr i us ug. Je li na 

danym rynku wyst pi  te same produkty wytwarzane zarówno przez szar  stref ,

jak i sektor oficjalny, to wyst pi mi dzy nimi ostra konkurencja. Ale szanse 

b d  tu nierówne. Szara strefa z ni szymi kosztami narzuci ni sze ceny. W tej 

sytuacji sektor oficjalny musi szuka  szczególnych oszcz dno ci, g ównie na 

kosztach pracy. B d  wi c niskie p ace netto, zastosuje si  atypowe zatrudnie-

nie, czy wr cz nast pi w czanie si  cz ciowe do szarej strefy (pojawi  si  pra-

cownicy niezarejestrowani lub zarejestrowani w zmniejszonym wymiarze etatu) 

ze wszystkimi tego konsekwencjami dla zatrudnionych. 

Drugi mechanizm b dzie si  wi za  ju  z samym rynkiem pracy. Je li  

w danym segmencie pojawi si  du a poda  osób zainteresowanych prac  „na 

szaro” (imigranci, bezrobotni) lub w regionie b dzie silna tradycja pracy niereje-

strowanej, to osoby te b d  wzgl dem pracodawców skutecznie konkurowa

z poszukuj cymi pracy oficjalnej. Ich koszty pracy b d  bowiem ni sze o odpo-

wiednie podatki. Szukaj cy pracy oficjalnej musz  przyj  ni sz  p ac  netto 

albo przynajmniej cz ciowo wej  do szarej strefy. 

Niezale nie zatem od miejsca konkurowania (rynek dóbr i us ug albo pra-

cy) b d  oni na skutek nieuczciwej konkurencji akceptowa  ni sz  p ac  netto, 

elastyczniejsze godziny pracy, bo pracuj cy bez umowy b dzie bardziej dyspo-

zycyjny, albo wchodzi  do szarej strefy w pe ni b d  cz ciowo. P aca i warunki 

pracy dzia aj cych oficjalnie ulegn  pogorszeniu. 

Bazuj c na literaturze mo na sformu owa  te  drug  wa n  tez  dotycz c

struktury zatrudnienia, a w szczególno ci zachodz cych tu procesów segmenta-

cyjnych. Zgodnie z ni  istnienie szarej strefy pog bia oby zró nicowanie pozy-

cji pracowników i w konsekwencji zró nicowanie p ac.
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Wynika oby to z z o enia, e szara strefa obejmuje g ównie zatrudnionych 

w sektorze wtórnym rynku pracy, gdzie pozycja pracuj cego jest s absza, bo 

proponuje on tutaj specjalno ci typowe, oferowane powszechnie. Silna konku-

rencja powoduje, e koszty pracy s  tu zbijane do poziomu standardów szarej 

strefy. Pracownicy sektora pierwotnego, dysponuj cy kwalifikacjami unikalny-

mi, specyficznymi dla danej firmy, nie stoj  wobec nieuczciwej konkurencji. 

Mog  wi c w warunkach rynkowych uzyska  p ace i warunki pracy istotnie 

lepsze. Szara strefa pog bia zatem i tak istotne ró nice mi dzy segmentem 

pierwotnym i wtórnym na rynku pracy. 

Zgodnie z t  logik  szara strefa, tam gdzie mo e skutecznie konkurowa

z sektorem oficjalnym produktami lub prac , a wi c g ównie wzgl dem sekto-

ra M P, b dzie w sektorze oficjalnym obni a  p ace i pog bia  wyst puj ce 

zró nicowania. 

2.  Szara strefa i koszty pracy w opiniach przedsi biorców  
i urz dników pa stwowych 

Rozwa aj c, z perspektywy empirycznej, wp yw szarej strefy na sektor 

M P, nale y przede wszystkim zwróci  uwag , e w ostatniej dekadzie jej 

udzia  w polskim PKB by  stabilny i waha  si  wokó  kilkunastu procent, co 

przek ada si  na zatrudnienie w granicach 1 mln 100 tys. osób i stanowi ponad 

7% pracuj cych [Kry ska i in., 2015]. Wprawdzie wed ug szacunków autorskich 

[Schneider (ed.) 2011] szara strefa w Polsce to blisko 30% PKB, ale stosowana 

tu definicja jest szersza i obejmuje równie  dobra nielegalne. Dla porównania, 

wed ug tych szacunków szara strefa w Niemczech to 16% PKB, w Szwajcarii  

i Japonii 10%, ale w Bu garii i Rumunii ju  40%. Mo na wi c stwierdzi , e

Polska zajmuje tu pozycj  adekwatn  do jej rozwoju spo eczno-gospodarczego,

co oznacza, e generalne regu y odnosz ce si  do szarej strefy, a opisane w lite-

raturze, powinny by  u nas prawdziwe.  

Stabilno  i typowo  polskiej szarej strefy nie oznacza, e nie ulega ona 

zmianom i nie posiada swojej specyfiki, równie  w obszarze zatrudnienia i kosz-

tów pracy. Jej obecny kszta t jest bowiem rezultatem jednoczesnego dzia ania 

wielu czynników pobudzaj cych, ograniczaj cych i stabilizuj cych ten obszar. 

Zrealizowane w ostatnim okresie badania empiryczne [Bednarski, 2013; Kry ska  

i in., 2015], a tak e niepublikowane jako ciowe badania sonda owe autora wyko-

nane w IPiSS, pozwalaj  zarysowa  dynamik  tych procesów na interesuj cym  

w artykule obszarze. 
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Przede wszystkim badania wskazuj , e dla tak jak wy ej zdefiniowanej 

szarej strefy, kluczowego znaczenia nabiera cz ciowo niezarejestrowana dzia-

alno  podmiotów zarejestrowanych. S abnie natomiast znaczenie jednostek  

w ogóle nie zarejestrowanych. Wyra ny podzia  w sektorze M P na cz  ofi-

cjaln  i nieoficjaln  zaciera si . Wskazuj  na to wysocy urz dnicy pa stwowi,

którzy z obowi zku zawodowego obserwuj  szar  stref  [Bednarski, 2013]. Po-

nadto potwierdzaj  to respondenci – pracodawcy. Jak powiada jeden z nich: 

„Szara strefa, przynajmniej w naszym regionie, dotyczy przede wszystkim firm 

rejestrowanych, które szukaj  obni ki kosztów. Oczywi cie zdarzaj  si  jakie

firmy jednoosobowe, które nie s  nigdzie rejestrowane, ale tych firm nie ma 

chyba zbyt du o”. (Wszystkie cytaty w tek cie pochodz  z wywiadów zrealizo-

wanych w IPiSS). 

Przyczyny tego zjawiska s  rozmaite. Wiod c  wydaje si  rosn ca instytu-

cjonalizacja gospodarki. Coraz trudniej jest dzia a  bez rachunku bankowego, 

coraz bardziej z o ona jest sie  kooperacyjna mi dzy firmami, w szczególno ci

coraz liczniejsze M P wchodz  w rol  podwykonawców du ych koncernów, 

ro nie rola wymiany mi dzynarodowej, wsparcia unijnego. W rezultacie dzia a

zupe nie bez rejestracji mog  tylko bardzo ma e podmioty o zasi gu zupe nie

lokalnym. Ka da próba ekspansji wymaga rejestracji. Obok tego w ostatnim 

okresie nast pi o obni enie barier biurokratycznych przy zak adaniu dzia alno ci

gospodarczej.

Zarysowane zjawisko oznacza, e typowa konkurencja mi dzy sektorem re-

jestrowanym i nierejestrowanym, równie  w obszarze zatrudnienia i p ac, s ab-

nie. Natomiast skala nieoficjalnego zatrudnienia w firmach zarejestrowanych  

(a wi c i nieoficjalnej produkcji) staje si  elementem ich strategii konkurencyj-

nej. Zale nie od swoich potrzeb i mo liwo ci, w a ciciele ma ych i rednich 

zrejestrowanych firm kszta tuj  poziom nieoficjalnego zatrudnienia. Mo liwo ,

a wed ug innych konieczno  konkurowania w taki sposób nie budzi, przynajm-

niej w ród niektórych, entuzjazmu. Respondent powiada: „I ebym przetrwa …

utrzyma  swoj  firm  na rynku – ja po prostu musz  cz  ludzi zatrudnia

w szarej strefie”. I dalej: „Ja moim znajomym w Niemczech zazdroszcz  tego, 

e oni nie musz , tak jak ja, kombinowa , ale oni mog  skupi  si  na pracy a nie 

na kombinowaniu”. 

A zatem to nie bardzo ma e, s abe, lokalne firmy nierejestrowane tworz

przede wszystkim presj  konkurencyjn  na zatrudnianie w szarej strefie (ca ko-

wicie lub cz ciowo) w firmach rejestrowanych. Tworzy j czna konkurencja 

wszystkich firm na rynkach produktów finalnych, z ró nych powodów. 
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Respondenci wskazuj  przede wszystkim, e rynki, na których funkcjonuj

M P, s  otwarte, zarówno dla krajowych wytwórców (najcz ciej oferowane tu 

dobra i us ugi s  wzgl dnie proste, niewymagaj ce certyfikowania), jak i dla im-

portu (w zakresie dóbr). Powoduje to, e walka konkurencyjna jest ostra, a w kon-

sekwencji stopy zysku s  wzgl dnie niskie. Respondent powiada: „W mojej bran-

y, w handlu – gdzie jest szalona konkurencja, liczy si  ka da godzina, która nie 

jest opodatkowana”. Konieczno  redukcji kosztów za wszelk  cen  wymusza te

dzia alno  pa stwa, gdzie w przetargach decyduj  g ównie koszty i, by przetarg 

wygra , trzeba schodzi  z cen  poni ej kosztorysu inwestorskiego. Tymczasem  

w Niemczech taka oferta „z mety jest odrzucana w przetargu, oferent jest goniony, 

bo wiadomo, e za t  ofert  kryje si  kombinowanie i dzia ania ocieraj ce si

o szar  stref . Na samym starcie przedsi biorca staje przed dylematem – chc

dzia a  uczciwie czy dosta  zlecenie? A e cena jest w zasadzie sta a, to tak na-

prawd  mo na tu oszcz dzi  tylko na roboci nie”. Zatem nieoficjalne zatrudnienie 

to faktycznie wzgl dnie atwy sposób na redukcj  kosztów w warunkach silnej 

konkurencji na rynkach dóbr i us ug. Mo na si  spodziewa , e wyst puje w zare-

jestrowanych firmach na istotn  skal .

Ale zjawisko to jest równie  warunkowane gotowo ci  podj cia zatrudnienia 

nierejestrowanego przez pracobiorców. A ci, jak podkre laj  respondenci, s  go-

towi je przyjmowa  w ró nej formie – jako zatrudnienie zupe nie nierejestrowane 

(cz sto ze sporz dzon , ale niesformalizowan  umow  na wypadek kontroli), 

przynajmniej na jaki  czas, jako fikcyjne zatrudnienie niepe noetatowe, za oficjal-

nie ni sz  ni  faktycznie pobierana p ac , czy za wynagrodzeniem w naturze. 

Przy czym respondenci potwierdzaj  wyra any w literaturze pogl d, e za-

trudnia  si  w szarej strefie mo na z przymusu lub w asnej woli. Ta pierwsza sy-

tuacja dotyczy a zwykle osób o s abej pozycji na rynku pracy, o kwalifikacjach 

atwo tu dost pnych, niemaj cych charakteru specjalistycznego. Jak powiada re-

spondent: „dotyczy to g ównie pracowników bez wykszta cenia i zawodu”. 

Ale badania pokazuj  równie , e sami pracownicy, w wielu przypadkach, 

bardzo ch tnie zatrudniaj  si  bez pe nej albo i adnej rejestracji. Respondent 

zauwa a: „to sami pracownicy chc  pracowa  w szarej strefie, a pracodawcy  

z regu y nie maj  nic przeciwko temu. I tak to si  toczy”. Przyczyny tego s

bardzo ró ne. Z jednej strony mamy liczn  grup  osób dysponuj cych ju  ubez-

pieczeniem – kobiety na urlopach wychowawczych, emeryci (z ZUS i KRUS), 

renci ci, zarejestrowani bezrobotni, studenci. Oni wol  otrzymywa  wy sze

dochody, ni  p aci  jakiekolwiek sk adki i podatki. Nie rejestruj  si  te  zainte-

resowani ukrywaniem dochodów przed komornikiem: ci, co nie sp acaj  kredy-

tów czy zobowi za  alimentacyjnych. 
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Ale z drugiej strony wchodz  do szarej strefy ludzie m odzi, których moty-

wacje s  specyficzne dla obecnych czasów. Jak powiada respondent: „Bo to 

dotyczy g ównie m odych pracowników – dwudziesto, trzydziestoletnich. Oni 

chc  mie  jak najwi cej pieni dzy tu i teraz. Bo zdecydowana wi kszo  z nich 

musi sp aca  kredyty konsumpcyjne, bo teraz mamy nastawienie na konsump-

cj ”. Jednocze nie pojawia si  kryzys wiary w pa stwo, w realno  jego zobo-

wi za , w szczególno ci z perspektywy m odych w odniesieniu do emerytur. 

Respondent zauwa a: „Bo dzi  ma o kto z m odszych ludzi wierzy, na przyk ad

w emerytury. Ludzie wol  teraz dosta  wi cej pieni dzy aby prze y , ani eli

wierzy , e co  tam za 20-30 lat dostan ”. Wreszcie szara strefa przyci ga spe-

cyficzny rodzaj pracowników. Jak powiada respondent: „tam zazwyczaj nie ma 

jakich  wyklarowanych postaw yciowych, planowania cie ek kariery. Tam si

bierze wszystko, co przynosi los. Jest praca legalna, to si  j  bierze, je li pojawia 

si  praca w szarej strefie, to te  si  j  bierze, cz sto w taki sposób nie do ko ca 

wiadomy z czym ona si  mo e wi za ”. Pojawia si  zatem specyficzny splot 

elementów: presja konsumpcyjna, lekkomy lno  i brak zaufania do instytucji 

pa stwa w d ugim horyzoncie. Z tej perspektywy podj cie pracy bez rejestracji 

jawi si  jako rozwi zanie racjonalne. 

Wreszcie zatrudnianiu w szarej strefie w firmach zarejestrowanych sprzyja 

nieskuteczno  instytucji kontroluj cych ten obszar, co w du ej mierze wi e si

z wadliwie skonstruowanym prawem na tym obszarze [Bednarski, 2013]. Po-

twierdzaj  to w swoich wypowiedziach respondenci, twierdz c, e: „zarówno 

pracownicy, jak i pracodawcy w przypadku kontroli PIP czy ZUS graj  do jed-

nej bramki, nawzajem si  kryj ”. Tylko z amanie tej solidarno ci przez donos 

mo e uczyni  kontrol  skuteczn . Jak powiada respondent: „ale tak naprawd

pracodawca boi si , przede wszystkim, tych kontroli, które s  nadane przez pra-

cowników, czyli sytuacji, kiedy pracownik na talerzu wystawia swego praco-

dawc ”. Ale zwykle dominuje wspólnota interesu.  

Niemniej mo na wskaza  zmiany w prawie, które kontrolerom u atwi yby 

prac  [Kry ska i in., 2015]. Kluczowa by aby tu kwestia wprowadzenia do ko-

deksu pracy poj cia domniemanego stosunku pracy, a wi c uznawanie za pra-

cownika firmy ka dego, kto na jej terenie prac  wykonuje, bez wzgl du na stan 

formalnoprawny takiej osoby. Nale a oby te  skróci  okres, który maj  praco-

dawcy na zg oszenie pracownika do ubezpieczenia spo ecznego (dzi  to jest 

siedem dni). Istotnie pomog oby to utrudni  obchodzenie przepisów i uczyni

kontrole skuteczniejszymi. 

Z perspektywy zarysowanych wniosków z bada  sformu owana hipoteza  

o presji szarej strefy na obni anie kosztów pracy w sektorze M P opisuje rze-
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czywisto  w ograniczonym zakresie. Dzieje si  tak dlatego, e znaczenie pod-

miotów ca kowicie nierejestrowanych na rynku spada, a ponadto dzia aj  one  

w specyficznych niszach, umiarkowanie tylko konkuruj c z firmami rejestrowa-

nymi. Natomiast respondenci wyra nie sygnalizuj  zjawisko przenikania na 

du  skal  zatrudnienia cz ciowo lub ca kowicie nierejestrowanego do sektora 

oficjalnego. Akceptowane przez pracodawców koszty pracy s  wi c faktycznie 

(obok wydajno ci) pochodn  poziomu konkurencji na rynkach dóbr i us ug wy-

twarzanych przez M P, ale to nie ca kowicie nierejestrowane firmy decyduj

g ównie o wysokim nat eniu tego zjawiska. Mo na wi c postawi  tez , e

mocno konkurencyjne rynki tworz  siln  presj  na koszty, z których w a nie

koszty pracy s  najbardziej elastyczne, z uwagi na mo liwo  zatrudniania niere-

jestrowanego ca kowicie b d  cz ciowo. W przypadku pracowników nisko 

kwalifikowanych pracodawcy mog  tu egzekwowa  prac  w szarej strefie, ale 

cz ciej, szczególnie w przypadku wy ej kwalifikowanych jednostek, dochodzi 

do ugody mi dzy stronami co do zakresu rejestracji. Ugoda jest wzgl dnie atwa, 

bo pracownicy raczej ch tnie korzystaj  z mo liwo ci unikni cia podatków, 

przynajmniej w cz ci, tym bardziej, e kontrola ze strony organów pa stwa 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? eby odpowiedzie  na to pytanie, nale y zauwa y , e rynek pracy  

w szarej strefie jest bardzo posegmentowany. Wyra nie daje si  wyró ni  rynki 

pracowników wy ej kwalifikowanych (z uprawnieniami i bez), nisko kwalifi-

kowanych, sezonowych, rolnych, dzia aj cych w du ych miastach, na prowincji, 

imigrantów. Osoby funkcjonuj ce na jednym rynku raczej nie konkuruj  z osa-

dzonymi na rynkach innych. Respondent powiada: „to nie dzia a na takiej zasa-

dzie, e ja obni  p ac  moim pracownikom, których znam i którzy dobrze  

u mnie pracuj , tylko dlatego, e kto  przychodzi i mówi, e on u mnie chcia by

pracowa  za mniej, bo ja nie wiem, co on potrafi”. Mechanizm tworzenia si

kosztów pracy i p ac, w wietle bada , mo na by zrekonstruowa  nast puj co.

W danym segmencie rynku pracy dla sektora M P kszta tuje si , na zasadzie 

relacji popytu i poda y, w konfrontacji z mo liwo ciami finansowymi praco-

dawcy wynikaj cymi z cen na rynkach produkowanych dóbr i kosztów material-

nych, okre lony poziom rodków pieni nych oferowany pracownikowi. Bazu-

j c na tym, pracodawca i pracownik decyduj , czy, a je eli tak, to jakiej cz ci

wynagrodzenia nie rejestrowa . Respondent twierdzi: „Je li chodzi o moj  firm

to jest to zawsze dobrowolny wybór pracownika – ja uczciwie przedstawiam, ile 

pracownik mo e zarobi  na podstawie umowy o prac  a ile, na przyk ad, na 
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podstawie umowy-zlecenia”. I dodaje: „Natomiast oczywi cie s  te  takie firmy, 

i tu nie ma co udawa , e jest inaczej, e jak pracownik chce mie  prac , to musi 

si  zgodzi  na form  zatrudnienia zaproponowan  przez szefa firmy”. Dotyczy 

to pracowników najni ej kwalifikowanych, otrzymuj cych najni sze wynagro-

dzenie, z którego nie ma praktycznie mo liwo ci potr cania jeszcze sk adek  

i podatków, nawet gdyby zainteresowany chcia . W odniesieniu do lepiej kwali-

fikowanych jest inaczej, bo, jak powiada respondent: „ja tym ludziom nie mog

p aci  najni szej krajowej, bo jakbym to zrobi , to bym sobie strzeli  w kolano”. 

Czyli mo na postawi  tez , e szara strefa mo e obni a  koszty pracy przez 

redukcj  ich o podatki i sk adki, ale tylko w segmencie osób o najni szych kwa-

lifikacjach, gdzie pracownicy s  w miar  jednorodni i konkuruj  wysoko ci

p acy. W wy szych segmentach to rynek okre la koszty pracy, a pracownik de-

cyduje o ewentualnym akcesie do szarej strefy. 

Czy oznacza to pog bienie na rynku pracy zró nicowania mi dzy segmen-

tami wy szymi i ni szymi, wyra aj cego si  poziomem ochrony przez kodeks 

pracy oraz posiadaniem ubezpiecze  zdrowotnych i emerytalnych? Tu respon-

denci formu uj  ró ne opinie. Jedni podkre laj , e: „w szarej strefie s  zatrud-

niani, przede wszystkim, pracownicy o najni szych kwalifikacjach, natomiast 

pracownicy legalnie zatrudniani s  zazwyczaj wysokiej klasy fachowcami”. Inni 

twierdz , e mo liwo  nierejestrowania zatrudnienia, przynajmniej w pe ni, jest 

oferowana wszystkim pracownikom w sektorze M P. T  niejednoznaczno

mo na, by  mo e, wyja ni  faktem, e wielu fachowców jest rejestrowanych 

przez pracodawców, ale tylko cz ciowo. Pracownicy sektora wtórnego cz ciej 

nie s  rejestrowani wcale. Generalnie mo na postawi  tez , e, mimo wszystko, 

szara strefa nie kreuje zatrudnienia o bardzo niskiej jako ci, ale raczej ujawnia 

marginalne zasoby pracy. 

Badania wskazuj  na jeszcze jedno interesuj ce zjawisko. Istotnym czynni-

kiem segmentacji zatrudnionych w ramach szarej strefy mo e by  zasób kapita u

spo ecznego, w którym ta dzia alno  jest osadzona. Prowadzone badania [Kry -

ska i in., 2015] pokazuj  bowiem, e dzia alno  tutaj, cho  nieregulowana przez 

pa stwo, mo e by  przedmiotem umów gwarantowanych w pewien sposób 

przez lokalne spo eczno ci, albo te  nie. I z tym wi e si  w a nie podzia  za-

trudnionych w szarej strefie na segment lepszy, podlegaj cy takim gwarancjom, 

i gorszy, ich pozbawiony. 

Wynika to przede wszystkim z faktu, e rekrutacja do pracy w szarej strefie 

nie odbywa si , najcz ciej, anonimowo. Respondent powiada: „Wyszukuje si

takich pracowników, których si  zna albo z polecenia. To nie dzia a na zasadzie, 

e si  daje og oszenie w prasie albo idzie si  do urz du pracy”. Z kolei na obsza-
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rach, gdzie masowo zatrudnia si  cudzoziemców (regiony sadownicze), „szara 

strefa przybiera posta  takich troch  zamkni tych enklaw”. W takich enklawach 

pewne kwestie s  regulowane zwyczajowo, na przyk ad leczenie nieubezpieczo-

nych. Respondent zauwa a: „jest taka niepisana umowa, e koszty leczenia szpi-

talnego s  pokrywane przez obie strony, wi kszo  p aci pracodawca, ale swoje 

musi do o y  pracownik”. W przypadku drobniejszych dolegliwo ci „miejscowi 

lekarze zazwyczaj nie odmawiaj  pomocy. Zreszt  jakby oni zacz li robi  jakie

fochy, to d ugo by tam na wsiach nie popracowali”. 

Ale nie zawsze tak jest. S  obszary, gdzie pracownicy s  anonimowi i nie 

podlegaj adnej zwyczajowej ochronie. Respondent powiada: „firmy budowla-

ne, firmy sezonowe, to tam ci pracownicy id  na kompletny ywio , nie zacho-

wuj adnych pozorów zatrudnienia pracownika w szarej strefie, tylko jest to 

zatrudnienie pracownika na czarno. I tu pracownik nie ma ju adnego wyboru”. 

Zatem szara strefa to nie obszar jednolity, a, z perspektywy pracownika, silnie 

posegmentowany. Oczywi cie przynale no  do segmentu lepszego lub gorsze-

go zale y te  od samego pracownika. Wy ej kwalifikowani, solidni, b d  cz -

ciej chronieni przez wspomniane mechanizmy. Anonimowi, pracuj cy doryw-

czo, trafi  do segmentu gorszego. 

Tak wi c szara strefa nie tylko mo e wp ywa  ró nicuj co na pracowników 

rejestrowanego sektora M P, ale sama dywersyfikuje tu zatrudnionych. 

Podsumowanie

Jako ciowe badania empiryczne realizowane w ostatnim okresie pozwoli y

podj  wst pn  prób  weryfikacji sformu owanych na wst pie hipotez. Okaza o

si , e opinie bazuj ce na ogólnym dorobku literatury na temat szarej strefy nie 

do ko ca precyzyjnie opisuj  obecn  polsk  rzeczywisto . Przede wszystkim 

oddzia ywanie szarej strefy na koszty pracy w sektorze M P, w opinii respon-

dentów, jest umiarkowane. Ro nie bowiem rola nieoficjalnego zatrudnienia  

w firmach rejestrowanych w stosunku do nierejestrowanych, a rynki pracy ob-

s uguj ce ten sektor s  silnie posegmentowane. W poszczególnych segmentach 

to w du ym stopniu autonomiczne rynki (pracy i dóbr finalnych) decyduj

o wysoko ci rodków przeznaczanych na wynagrodzenia. Natomiast poziom 

partycypacji w szarej strefie istotnie decyduje o poziomie p acy netto, w du ej

mierze za spraw  pracowników, którzy sami okre laj , jak  cz  przeznaczone-

go dla nich wynagrodzenia chc  przekaza  na podatki i sk adki. 
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Równie  umiarkowanie szara strefa wp ywa na segmentacj  rynku pracy. 

G ównie dlatego, e wszystkie kategorie zatrudnionych w M P maj  dost p do 

pracy w szarej strefie i, w wietle opinii respondentów, do  ch tnie z niej ko-

rzystaj . Grupa pracowników w pe ni korzystaj ca z ochrony kodeksu pracy  

i p ac ca nale ne podatki i sk adki jawi si  jako do  ograniczona. 

Jednocze nie badania pokaza y szar  stref  jako sektor g boko posegmen-

towany, tworz cy w ten sposób istotne zró nicowania spo eczne.

W sumie, mimo ilo ciowej stabilno ci, szara strefa podlega w Polsce istot-

nym przemianom, które winny by  systematycznie ledzone. W innym przypad-

ku nasza wiedza o rynku pracy b dzie niepe na.
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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 prob-

lems. 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. 


