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Wstêp
Zagadnienie samozatrudnienia staje siê coraz silniej obecne na polskim rynku pracy.
Okrelenie tego zjawiska (ang. self-employment) oznacza w jêzyku polskim pracê na
w³asny rachunek, dzia³alnoæ na w³asny rachunek, samodzieln¹ dzia³alnoæ zarobkow¹, dzia³alnoæ gospodarcz¹ osób fizycznych (w tym wykonuj¹cych wolne
zawody).
Zjawisko samozatrudnienia znane jest w krajach wysoko rozwiniêtych od wielu lat.
W krajach UE w oparciu o tê formê produkcji pracuje obecnie oko³o 12%1. W Unii
Europejskiej rozwój samozatrudnienia by³ efektem kolejnego etapu procesu rozwoju
rynku pracy, który poprzedza³o:
powszechne stosowanie pracy w niepe³nym wymiarze czasu,
stosowanie zatrudnienia na czas okrelony, z przeplataj¹cymi siê okresami pobierania zasi³ku,
n wykorzystanie formy leasingu pracowniczego.
n
n

W ci¹gu ostatnich dwóch lat w UE upowszechni³a siê forma zlecania dzia³alnoci
w pewnym obszarze firmie zewnêtrznej (outsourcing). Generowane tym postêpowaniem przejcie na samozatrudnienie wi¹za³o siê z walk¹ z utrzymuj¹cym siê bezrobociem w krajach UE, nisk¹ efektywnoci¹ programów tworzenia zatrudnienia oraz postêpuj¹cym procesem uelastyczniania rynku pracy. Samozatrudnienie w krajach wysoko
rozwiniêtych traktowane jest jako przejaw indywidualnej przedsiêbiorczoci2 nakierowanej na dzia³alnoæ gospodarcz¹ zapewniaj¹cej jednostce pracê przynosz¹c¹ dochód.
W kontekcie takiej definicji mo¿na oceniæ potencjalne znaczenie samozatrudnienia
w gospodarce jako pozytywne. Rozwój samozatrudnienia bêd¹cy przejawem indywidualnej przedsiêbiorczoci jest pozytywnym zjawiskiem z dwóch powodów.
Ze wzglêdu na istniej¹cy obecnie niewystarczaj¹cy przyrost nowych miejsc pracy forma tworzenia w³asnego miejsca pracy ma istotne znaczenie. Dodatni wp³yw samozatrudnienia na wzrost liczby miejsc pracy wynika z tego, ¿e za³o¿enie i rozwój w³asnej
firmy mo¿e byæ zwi¹zany z zatrudnianiem osób w kolejnych okresach. Poza tym samozatrudnienie wzbogaca rynek pracy poprzez to, ¿e daje mo¿liwoæ wykonywania
pracy poza tradycyjn¹ umow¹ o pracê. Wp³ywa to na skalê uelastycznienia rynku pracy postrzeganej jako sprawna reakcja tego rynku na wahania produkcji.
Drugim powodem pozytywnego oddzia³ywania samozatrudnienia na gospodarkê jest
wp³yw tej formy prowadzenia dzia³alnoci na aktywnoæ gospodarcz¹. £añcuch tej
zale¿noci jest nastêpuj¹cy. Kryzys gospodarczy przejawia siê miêdzy innymi w spadku popytu na pracê. Zagro¿enie przed zwolnieniami wywo³uje chêæ redukcji kosztów
1
2

The partial renaissance of self-employment, OECD 2000, s. 159.
Przedsiêbiorczoæ definiowana jest (z uwzglêdnieniem aspektu psychologicznego) jako okrelony sposób
zachowania polegaj¹cy na zdolnoci i chêci ponoszenia ryzyka, sk³onnoci do innowacji oraz podejmowania
dzia³añ gospodarczych w celu wykorzystania nadarzaj¹cych siê szans w otoczeniu. E. G¹siorowska, D. Witczak-Roszkowska, Portret osób przedsiêbiorczych, w: Przedsiêbiorczoæ, szans¹ na sukces rz¹du, gospodarki, przedsiêbiorstw, spo³eczeñstwa, red. K. Piech, M. Kulikowski, Instytut Wiedzy, Warszawa 2002.
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pracowniczych ze strony pracodawcy, a ze strony pracownika sk³onnoæ do dzia³añ
zmierzaj¹cych do utrzymania dotychczasowego poziomu dochodu. Podjêcie w³asnej
dzia³alnoci, zwi¹zane z kontynuacj¹ wykonywania poprzednich czynnoci, czy z rozpoczêciem pracy na w³asny rachunek, nie zwi¹zanej z miejscem poprzedniego zatrudnienia zmusza do poszukiwania nowych klientów. Jest to tym bardziej motywuj¹ce,
gdy ronie niepewnoæ d³ugoci czasu utrzymywania siê wspó³pracy z by³ym pracodawc¹.
Samozatrudnianie wyzwala zatem przedsiêbiorczoæ, inwencjê i wynikaj¹c¹ z niej aktywnoæ gospodarowania, która jest z kolei treci¹ o¿ywienia gospodarczego. ród³em o¿ywienia jest tak¿e obni¿ka kosztów pracy w istniej¹cych przedsiêbiorstwach.
W okresie silnego obni¿enia tempa wzrostu gospodarczego wiêkszoæ firm myli nie
o rozwoju, lecz o przetrwaniu, st¹d troska o koszty3. Mo¿liwoæ obni¿enia kosztów
poprzez przejcie pracowników na w³asn¹ dzia³alnoæ zwiêksza szanse na przetrwanie
firmy w okresie spadku popytu z punktu widzenia redukcji obci¹¿eñ pozap³acowymi
kosztami pracy.
Ekspansja samozatrudnienia, obserwowana w pierwszych latach transformacji w Polsce, by³a rezultatem odblokowania hamulców jej rozwoju4. Istotn¹ rolê odegra³a intensywna aktywnoæ jednostek. Obecnie charakter samozatrudnienia jest inny. W okresie
ostatnich 3 lat mamy do czynienia z ograniczeniem ekspansji prywatnej przedsiêbiorczoci. Wród barier rozwoju tradycyjnego samozatrudnienia, motywowanego d¹¿eniem do podniesienia swojej pozycji materialnej, czy realizacji ambicji zawodowych
wymienia siê5:
n
n
n
n

brak kapita³u,
brak przygotowania merytorycznego,
brak umiejêtnoci przygotowania i prowadzenia w³asnej dzia³alnoci,
brak informacji o pomocy i zobowi¹zaniach z tego wynikaj¹cych.

Zjawisko samozatrudnienia o charakterze podporz¹dkowanym polega na przymuszaniu pracownika do rozpoczêcia w³asnej dzia³alnoci pod grob¹ zwolnienia i zlecaniu
wykonania tych samych czynnoci, które wykonywa³ w oparciu o umowê o pracê.
Obecnie wyjciow¹ przes³ank¹ powstania przedsiêbiorstw na zasadach samozatrudnienia z przymusu jest kryzys. Tym samym mo¿liwoci zdobycia klientów, przy utracie pierwszego zleceniodawcy, s¹ z regu³y ograniczone. Motywy do za³o¿enia firmy
p³yn¹ z innego ród³a ni¿ w³asna inwencja, której sposób realizacji wyznacza charakter przedsiêbiorczoci. Gdy samozatrudnienie powstaje w oparciu o tradycyjne motywy, sposób i si³ê przetrwania ma³ych firm na konkurencyjnym rynku okrela umiejêtnoæ kreacji innowacji. Dlatego ma³e firmy nadaj¹ zwykle tempo postêpu technicznego w gospodarce6.
3

4

5

6

6

Z. Woniakowski, wypowied opublikowania w: Samozatrudnienie  sposób na bezrobocie? Gazeta Prawna
nr 39/2002.
Dotyczy to przede wszystkim wprowadzenia swobody ustalania cen, prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
na otwartym rynku, poszanowania w³asnoci prywatnej.
E. Kryñska, Stymulacja ruchliwoci pracowniczej, Metody i instrumenty, Zeszyt nr 20, IPSS Warszawa 2001,
s. 46.
P. Barbieri, Self-employment in Italy, International Journal of Sociology, vol 31, no 3, 2000, s. 4.

Ujêta w Kodeksie Pracy definicja stosunku pracy pozwala na dok³adniejsze rozró¿nienie pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy i w ramach stosunku cywilnoprawnego. Wynika to z dodania dwóch elementów podporz¹dkowania pracownika pracodawcy, którymi s¹ wyznaczony przez pracodawcê czas i miejsce pracy wykonywanej
pod jego kierownictwem. Taka definicja stosunku pracy pozwala na ograniczenie nadu¿yæ zwi¹zanych z przymuszaniem pracowników do samozatrudnienia. W przeciwnym razie rozwój tej formy samozatrudnienia nie doprowadzi do wzmocnienia potencja³u gospodarczego.

7

8

1. Samozatrudnienie w Polsce
Zmiana sposobu wytwarzania dochodu poprzez zmianê statusu pracy poci¹ga za sob¹
liczne konsekwencje nierzadko zwi¹zane ze stron¹ finansow¹ podejmowanych dzia³añ. Sytuacja, w której pracownik decyduje siê na samozatrudnienie, daje mu mo¿liwoci, z jakich nie móg³by skorzystaæ pozostaj¹c w stosunku pracy, jednoczenie powoduj¹c utratê niektórych przywilejów.

Uwarunkowania prawne
Z punktu widzenia prawa status samozatrudnionych nie ró¿ni siê od pozycji innych
podmiotów gospodarczych. Zasady i podstawy prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej oraz wymagania formalne zwi¹zane z za³o¿eniem firmy s¹ w odniesieniu do tej
grupy identyczne, jak w przypadku pozosta³ych przedsiêbiorstw.
Podstawowym aktem prawnym reguluj¹cym prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w Polsce jest ustawa Prawo dzia³alnoci gospodarczej7. Formu³uje ona g³ówne obowi¹zki ka¿dego przedsiêbiorcy niezale¿nie od formy prawnej, w jakiej prowadzi dzia³alnoæ oraz liczby zatrudnianych b¹d nie, pracowników. Nale¿y do nich np. obowi¹zek rejestracji firmy8.
Samozatrudnionych obejmuj¹ równie¿ wymagania zwi¹zane z koniecznoci¹ uzyskania koncesji lub zezwoleñ na prowadzenie niektórych rodzajów dzia³alnoci.
Pewne ró¿nice w statusie samozatrudnionych zwi¹zane s¹ z ograniczeniami co do
formy organizacyjno-prawnej, jakie nak³ada na nich polskie ustawodawstwo.
Mimo i¿ prawo polskie nie pos³uguje siê jednoznaczn¹, powszechn¹ definicj¹ samozatrudnienia, to jednak u¿ywa tego okrelenia g³ównie w kontekcie czynnoci wykonywanych na rzecz podmiotów gospodarczych na innej podstawie ni¿ umowa
o pracê. Takie rozumienie samozatrudnienia zawê¿a znacz¹co kr¹g podmiotów, które mo¿na okreliæ mianem samozatrudnionych, stawiaj¹c w istocie znak równoci
miêdzy nimi a osob¹ wykonuj¹c¹ wspomniane czynnoci, czyli zatrudnion¹ przez
siebie.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze ograniczenia, w praktyce gospodarczej mo¿na spotkaæ
nastêpuj¹ce formy organizacyjno-prawne samozatrudnienia:
samodzielne przedsiêbiorstwo bez okrelonej formu³y prawnej (zak³ad osoby fizycznej, przedsiêbiorstwo jednoosobowego w³aciciela),
n spó³ka osobowa prawa handlowego  spó³ka jawna,
n jednoosobowa spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹.
n

7
8

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 prawo dzia³alnoci gospodarczej Dz. U. nr 101 poz. 1178 z pón. zmianami.
W tym konkretnym przypadku samozatrudnieni nie bêd¹cy spó³k¹ prawa handlowego maj¹ uproszczon¹ procedurê postêpowania  zg³aszaj¹ dzia³alnoæ w urzêdzie gminy.

9

Z uwagi na kryterium przedmiotowe mo¿na z kolei wyró¿niæ:
pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wykonywan¹ samodzielnie lub w formie
spó³ki cywilnej9 oraz
n dzia³alnoæ wykonywan¹ osobicie10.
n

Uwarunkowania finansowe
Uwarunkowania o charakterze finansowym, dotycz¹ce dzia³alnoci w formie samozatrudnienia, sprowadzaj¹ siê w g³ównej mierze do obci¹¿eñ podatkowych. Mo¿liwe
korzyci i koszty funkcjonowania na zasadzie samozatrudnienia, z punktu widzenia
zobowi¹zañ podatkowych ilustruje poni¿sza tabela. Zebrano w niej dane dotycz¹ce
wysokoci stawek podatkowych, mo¿liwych do odliczenia kosztów uzyskania przychodu, wysokoci stawek ubezpieczenia spo³ecznego i zdrowotnego itp. w odniesieniu do zatrudnienia na podstawie umowy o pracê, dzia³alnoci wykonywanej osobicie oraz pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej.
Samozatrudnieni maj¹ te¿ mo¿liwoci uzyskania wiêkszych odliczeñ z tytu³u kosztów
uzyskania przychodu oraz wybór mo¿liwych form opodatkowania (opodatkowanie na
zasadach ogólnych, rycza³t od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa)11.

Uwarunkowania spo³eczne
Samozatrudnienie jest jednym z elementów aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Gdy
liczba ofert pracy jest zbyt ma³a w stosunku do popytu, stosuje siê trzy podstawowe
techniki aktywizacji zawodowej: praktyki (w przypadku absolwentów; w Polsce np.
program sta¿y absolwenckich), wolontariat (popularn¹ w Unii Europejskiej metodê
aktywizacji) oraz podjêcie w³asnej dzia³alnoci gospodarczej.
Niestety w warunkach polskich zainteresowanie podjêciem dzia³alnoci na w³asny rachunek wród bezrobotnych jest niewielkie.

9

10

11

10

Przez to pojêcie rozumie siê dzia³alnoæ prowadzon¹ na w³asny rachunek na podstawie wpisu do ewidencji
dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej przez organ gminy. Samozatrudnienie poprzez prowadzenie pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej mo¿e równie¿ mieæ formê spó³ki cywilnej, która z punktu widzenia obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych jest transparentna, czyli nie stanowi odrêbnego podmiotu gospodarczego.
Przez to pojêcie rozumie siê dzia³alnoæ wykonywan¹ na podstawie umów cywilnoprawnych przez osobê
fizyczn¹ nie maj¹c¹ prawnego statusu przedsiêbiorcy. Dzia³alnoæ taka mo¿e byæ równie¿ prowadzona przez
twórców i artystów, których status z punktu widzenia ubezpieczeñ spo³ecznych jest identyczny jak osób prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Od stycznia 2004 roku samozatrudnieni mog¹ przyj¹æ, jako formê opodatkowania, 19% podatek liniowy. Nie
ma on zastosowania jedynie w przypadku tych osób, które wiadcz¹ us³ugi wy³¹cznie na rzecz by³ego pracodawcy, w takim samym zakresie, jak to mia³o miejsce w ramach ich stosunku pracy. Podatek liniowy nie
obejmuje zatem tej grupy samozatrudnionych, których mo¿na okreliæ mianem fikcyjnych  wykonuj¹cych
w istocie zadania wynikaj¹ce ze stosunków pracy. Sposobem na ominiêcie powy¿szego zakazu jest znalezienie chocia¿by jednego zleceniodawcy rocznie, który nie jest by³ym pracodawc¹. W takim przypadku samozatrudniony bêdzie móg³ skorzystaæ z podatku liniowego, mimo, ¿e jego dzia³alnoæ nadal ma charakter fikcyjny. Jest to przyk³ad rozwi¹zania prawnego, u którego róde³ le¿a³y byæ mo¿e s³uszne przes³anki, ale którego
konstrukcja nie rozwi¹zuje problemu, lecz go powiêksza.

2. Samozatrudnienie  wyniki badañ
2.1. Ogólne za³o¿enia badania
W celu lepszego poznania ekonomicznych i spo³ecznych uwarunkowañ dzia³alnoci
prowadzonej przez firmy jednoosobowego w³aciciela (samozatrudnionych) oraz weryfikacji niektórych tez przyjmowanych w opracowaniach dotycz¹cych tego zjawiska
przeprowadzono, na zlecenie PARP, badania ankietowe12.
Badano dwie g³ówne grupy problemów:
n
n

przyczyny przejcia na samozatrudnienie,
korzyci i koszty samozatrudnienia.

Badania zosta³y zaprojektowane tak, aby uzyskaæ odpowied na pytania: jakie czynniki (ekonomiczne, prawne, spo³eczne itp.) sk³aniaj¹ przedsiêbiorców do prowadzenia
dzia³alnoci w tej formie organizacyjno-prawnej, na ile decyzja taka jest wymuszana przez pracodawców, czy samozatrudnienie postrzegane jest jako interesuj¹ca alternatywa dla pracy najemnej; jakie s¹ ród³a przewagi konkurencyjnej samozatrudnionych oraz jakie s¹ bariery ich rozwoju, a tak¿e jakie s¹ szanse i zagro¿enia dla tego
typu dzia³alnoci, zwi¹zane z procesem integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹.

Charakterystyka badanej populacji
Zdecydowana wiêkszoæ respondentów (94,1%) prowadzi jednoosobow¹ pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Pozostali badani reprezentowali odpowiednio spó³ki
cywilne prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ (3,8%) oraz wolne zawody (1,3%).
Wiêkszoæ respondentów to osoby z ma³ych miast  do 50 tys. mieszkañców (ponad
30%) oraz terenów wiejskich (21,9%). Mieszkañcy du¿ych aglomeracji (powy¿ej 500
tys. mieszkañców) stanowili 17,4% badanych.
Bior¹c pod uwagê rozk³ad bran¿owy badanej populacji, dominuj¹c¹ grupê stanowi³y osoby prowadz¹ce dzia³alnoæ w zakresie handlu hurtowego i detalicznego oraz
napraw pojazdów mechanicznych (35% wskazañ), a tak¿e obs³udze nieruchomoci
(15,6% wskazañ). Najmniej licznie reprezentowana by³a sekcja M, czyli edukacja
(1% wskazañ).
12

Badania mia³y charakter mieszany: ilociowo-jakociowy. W czêci ilociowej przeprowadzono, z wykorzystaniem metody CATI, 941 wywiadów z osobami samozatrudnionymi. Próba mia³a charakter ogólnopolski
i zosta³a wylosowana z rejestru REGON, zawieraj¹cego bazê 20 tysiêcy mikroprzedsiêbiorstw (firm zatrudniaj¹cych poni¿ej 10 osób), reprezentatywnych terytorialnie oraz bran¿owo ( PKD). Z bazy tej, po zastosowaniu odpowiedniego filtra wyselekcjonowano samozatrudnionych. W czêci jakociowej zrealizowano badanie w szeciu grupach focusowych (po 10 osób ka¿da) z osobami reprezentuj¹cymi ró¿ne typy samozatrudnienia (absolwenci, bezrobotni, szara strefa, upieni, czyli osoby, które na ok. 2 lata przed badaniem wycofa³y siê z samozatrudnienia  zawiesi³y dzia³alnoæ; etatowcy  osoby prowadz¹ce firmê i jednoczenie
zatrudnione na etacie oraz podwykonawcy, czyli osoby zmuszone przez pracodawców do przejcia na samozatrudnienie). Badania przeprowadzono w padzierniku 2003 r.
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2.2. Profile regionalne
Z analizy prowadzonych badañ wynika, i¿ zjawisko samozatrudnienia wykazuje silne
zró¿nicowanie regionalne.
W celu prezentacji profili regionalnych (zró¿nicowania terytorialnego) wprowadzone
zosta³y cztery wymiary analizy, na które sk³adaj¹ siê zmienne uwzglêdnione w poni¿szych tabelach.
Tabela 2.1.

Zró¿nicowanie terytorialne samozatrudnionych ze wzglêdu na poprzedni¹ sytuacjê
pracy
M11. Proszê powiedzieæ, jaka by³a Pana(i) poprzednia sytuacja pracy
Zatrudnienie Zatrudnienie Zatrudnienie

Województwo
Województwo

w jednostce
bud¿etowej

 firma
prywatna

 firma
pañstwowa

Prowadzenie
indywidualnego
gospodarstwa
rolnego

Prowadzenie

Bycie

Bycie

uczniem,

bezro-

dzia³alnoci

botnym

gospodarczej

studentem

Inna

% w wierszu % w wierszu % w wierszu % w wierszu % w wierszu % w wierszu % w wierszu % w wierszu

Mazowieckie

14,8

37,9

27,8

l¹skie

4,5

2,0

9,6

0,8

Ogó³em

sytuacja
% w wierszu

2,6

100,0

15,4

28,8

42,3

2,2

1,2

7,7

2,4

100,0

Wielkopolskie

7,4

32,3

25,6

7,8

1,3

11,9

13,8

100,0

Dolnol¹skie

27,5

19,2

35,8

3,1

7,3

7,2

Ma³opolskie

17,8

25,1

32,1

6,0

6,2

3,7

1,9

£ódzkie

16,7

30,4

36,7

7,4

2,9

5,9

Pomorskie

20,5

32,0

36,5

2,7

0,9

1,4

4,7

1,3

100,0

Zachdniopomorskie

25,1

23,0

36,8

0,5

5,3

5,9

2,3

1,1

100,0

Kujawsko-pomorskie

23,6

20,2

39,4

4,5

4,6

2,9

4,9

Lubelskie

16,7

37,0

25,6

4,3

2,6

6,4

4,2

3,1

100,0

Podkarpackie

20,9

24,1

36,5

8,3

4,1

1,4

1,4

3,4

100,0

Warmiñsko-mazurskie

10,0

24,4

45,7

2,5

1,4

10,0

2,0

3,9

100,0

Podlaskie

26,5

14,6

41,5

5,9

2,9

5,1

1,6

1,8

100,0

wiêtokrzyskie

22,9

27,3

32,9

2,9

7,8

4,6

1,5

100,0

Lubuskie

25,1

28,7

Opolskie

17,5

27,6

18,1

28,4

Ogó³em

100,0
7,2

100,0
100,0

100,0

17,7

2,7

4,1

5,4

10,1

6,2

100,0

35,1

4,5

7,0

0,6

3,1

4,5

100,0

34,0

2,9

3,7

4,7

4,8

3,5

100,0

Samozatrudnieni wywodz¹cy siê z jednostek bud¿etowych s¹ zjawiskiem relatywnie
najczêstszym w województwie dolnol¹skim, za najrzadszym w województwie wielkopolskim, za samozatrudnieni wywodz¹cy siê z firm prywatnych s¹ zjawiskiem relatywnie najczêstszym w województwie mazowieckim i lubelskim, za najrzadszym
w województwie podlaskim. Samozatrudnieni wywodz¹cy siê z indywidualnych gospodarstw rolnych s¹ zjawiskiem relatywnie najczêstszym w województwie podkarpackim, za najrzadszym w województwach: l¹skim, wielkopolskim, ³ódzkim, wiêtokrzyskim (gdzie nie pojawi³y siê ¿adne przypadki tego rodzaju), natomiast samoza-
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trudnieni wywodz¹cy siê ze szkó³ (uczniowie, studenci) s¹ zjawiskiem relatywnie najczêstszym w województwie wielkopolskim, za najrzadszym w województwie dolnol¹skim. Samozatrudnieni rekrutuj¹cy siê sporód bezrobotnych s¹ zjawiskiem relatywnie najczêstszym w województwie warmiñsko-mazurskim, za najrzadszym
w województwie opolskim. Samozatrudnieni poprzednio prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ s¹ zjawiskiem relatywnie najczêstszym w województwie wielkopolskim,
natomiast najrzadszym w województwie mazowieckim.
Tabela 2.2.

Zró¿nicowanie terytorialne samozatrudnionych ze wzglêdu na stopieñ
wykorzystania posiadanego wykszta³cenia w prowadzonej dzia³alnoci
Czy posiadane wykszta³cenie wykorzystywane jest
w Pana(i) dzia³alnoci?
Tak

Ogó³em

Nie

Liczebnoæ

% w wierszu

Liczebnoæ

% w wierszu

Liczebnoæ

% w wierszu

Mazowieckie

92

62,0

56

38,0

148

100,0

l¹skie

55

50,6

54

49,4

109

100,0

Wielkopolskie

62

70,1

26

29,9

88

100,0

Dolnol¹skie

42

51,8

39

48,2

81

100,0

Ma³opolskie

49

63,6

28

36,4

77

100,0

£ódzkie

34

53,9

29

46,1

64

100,0

Pomorskie

38

66,8

19

33,2

57

100,0

Zachdniopomorskie

34

62,9

20

37,1

53

100,0

Kujawsko-pomorskie

32

64,5

18

35,5

50

100,0

Lubelskie

23

59,7

16

40,3

39

100,0

Podkarpackie

21

59,1

15

40,9

36

100,0

Warmiñsko-mazurskie

25

71,5

10

28,5

36

100,0

Podlaskie

17

56,5

13

43,5

30

100,0

wiêtokrzyskie

13

49,1

13

50,9

26

100,0

Lubuskie

15

62,6

9

37,4

25

100,0

Opolskie

15

65,5

8

34,5

22

100,0

568

60,3

373

39,7

941

100,0

Województwo

Ogó³em

Bior¹c pod uwagê zró¿nicowanie terytorialne okazuje siê, ¿e samozatrudnieni pracuj¹
w zgodzie z wykszta³ceniem, najczêciej w województwach: warmiñsko-mazurskim
oraz wielkopolskim, najrzadziej za w województwach: wiêtokrzyskim oraz dolnol¹skim.
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Tabela 2.3.

Zró¿nicowanie terytorialne samozatrudnionych ze wzglêdu na ocenê kondycji
finansowej firmy z punktu widzenia jej rozwoju
M10. Jak Pan(i) ocenia kondycjê finansow¹ swojej firmy bior¹c pod
uwagê jej rozwój?
Dobrze  firma ma rodki Ani dobrze, ani le  wystarna rozwój
cza jedynie na przetrwanie

Województwo

Ogó³em

le  mam k³opoty
z przetrwaniem firmy

Liczebnoæ % w wierszu Liczebnoæ % w wierszu Liczebnoæ % w wierszu Liczebnoæ % w wierszu

Mazowieckie

43

29,4

93

62,6

12

8,0

148

100,0

l¹skie

18

16,6

76

69,4

15

14,0

109

100,0

Wielkopolskie

24

27,3

46

52,5

18

20,2

88

100,0

Dolnol¹skie

16

20,1

50

61,6

15

18,2

81

100,0

Ma³opolskie

19

24,8

47

61,0

11

14,2

77

100,0

£ódzkie

21

32,3

33

52,1

10

15,5

64

100,0

Pomorskie

14

23,8

34

60,0

9

16,2

57

100,0

Zachdniopomorskie

19

36,5

29

54,8

5

8,7

53

100,0

Kujawsko-pomorskie

11

21,5

29

58,2

10

20,3

50

100,0

Lubelskie

5

12,8

27

69,0

7

18,2

39

100,0

Podkarpackie

8

23,4

24

67,5

3

9,1

36

100,0

Warmiñsko-mazurskie

7

20,6

25

70,5

3

8,9

36

100,0

Podlaskie

7

24,5

21

68,1

2

7,4

30

100,0

wiêtokrzyskie

6

22,2

19

72,0

2

5,8

26

100,0

Lubuskie

4

15,4

19

75,7

2

8,9

25

100,0

Opolskie

4

16,5

13

59,5

5

24,0

22

100,0

227

24,1

585

62,2

129

13,7

941

100,0

Ogó³em

W podziale terytorialnym pojawiaj¹ siê du¿e zró¿nicowania, jeli chodzi o kondycjê
firm. Ze wzglêdu na posiadanie rodków na rozwój relatywnie najlepiej widz¹ swoj¹
sytuacjê firmy z województw zachodniopomorskiego i ³ódzkiego, najgorzej za firmy
z lubelskiego i lubuskiego.
K³opoty z przetrwaniem maj¹ najczêciej firmy z opolskiego, kujawsko-pomorskiego,
wielkopolskiego.
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Tabela 2.4.

Zró¿nicowanie terytorialne samozatrudnionych ze wzglêdu na poziom rednich
miesiêcznych przychodów (netto) firmy
M6. Proszê powiedzieæ, jakie s¹ rednie miesiêczne przychody (netto) firmy
do 700 z³
netto

Województwo

od 701 z³

od 1001 z³

od 2001 z³

od 3001 z³

od 5001 z³

powy¿ej

do 1000 z³

do 2000 z³

do 3000 z³

do 5000 z³

do 10 000 z³

10 000 z³

netto

netto

netto

netto

netto

netto

odmowa

Ogó³em

% w wierszu % w wierszu % w wierszu % w wierszu % w wierszu % w wierszu % w wierszu % w wierszu % w wierszu

Mazowieckie

30,7

11,8

14,8

12,4

9,5

6,5

1,8

12,5

100,0

l¹skie

17,7

15,9

29,5

6,5

7,8

5,9

2,7

14,0

100,0

Wielkopolskie

23,3

14,3

25,1

11,0

14,0

3,2

8,7

100,0

Dolnol¹skie

16,1

14,8

39,1

8,9

7,8

4,8

2,3

6,2

100,0

Ma³opolskie

10,9

17,1

27,9

15,7

9,2

5,3

2,8

11,1

100,0

£ódzkie

21,7

21,3

24,1

12,5

2,5

1,9

15,9

100,0

5,8

11,5

41,2

23,8

4,7

1,5

1,5

10,0

100,0

Zachdniopomorskie

11,7

19,1

17,4

16,9

7,1

9,7

1,8

16,5

100,0

Kujawsko-pomorskie

21,9

11,9

24,9

12,5

6,3

14,1

4,3

4,1

100,0

Lubelskie

14,9

17,2

33,2

5,2

10,7

7,4

3,1

8,4

100,0

Podkarpackie

28,2

12,9

33,8

7,5

4,4

3,4

9,7

100,0

Warmiñsko-mazurskie

10,3

11,7

53,0

11,0

10,1

1,3

2,7

100,0

Podlaskie

13,0

12,9

36,6

10,6

10,1

2,5

14,3

100,0

wiêtokrzyskie

19,0

18,2

17,1

10,7

16,4

14,4

1,3

2,9

100,0

Lubuskie

20,2

19,3

24,8

13,4

9,3

2,7

2,7

7,5

100,0

Opolskie

16,5

17,4

35,6

15,5

3,2

11,9

100,0

19,0

15,1

28,0

12,0

8,4

10,5

100,0

Pomorskie

Ogó³em

5,1

2,0

Bior¹c pod uwagê terytorialne zró¿nicowanie dochodów zwraca uwagê fakt, ¿e
w województwie mazowieckim, podkarpackim i wielkopolskim du¿y procent bezrobotnych stanowi¹ firmy mieszcz¹ce siê w najni¿szym pu³apie dochodowym. W grupie
województw, gdzie samozatrudnieni osi¹gaj¹ najwy¿sze dochody znalaz³y siê: kujawsko-pomorskie oraz wiêtokrzyskie.
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Tabela 2.5.

Zró¿nicowanie terytorialne samozatrudnionych ze wzglêdu na korzystanie
z kredytów zwi¹zanych z prowadzeniem w³asnej firmy
11C. Czy w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy otrzyma³(a) Pan(i)
kredyt w zwi¹zku z prowadzeniem w³asnej firmy?
Tak

Województwo

Liczebnoæ
6

Ogó³em

Nie
% w wierszu

Liczebnoæ

% w wierszu

Liczebnoæ

% w wierszu

4,1

142

95,9

148

100,0

l¹skie

10

9,0

99

91,0

109

100,0

Wielkopolskie

13

15,4

74

84,6

88

100,0

Dolnol¹skie

6

8,0

74

92,0

81

100,0

Ma³opolskie

6

7,4

72

92,6

77

100,0

£ódzkie

4

6,9

59

93,1

64

100,0

Pomorskie

4

6,9

53

93,1

57

100,0

Zachdniopomorskie

7

13,2

46

86,8

53

100,0

Kujawsko-pomorskie

3

6,8

47

93,2

50

100,0

Lubelskie

2

4,3

37

95,7

39

100,0

Podkarpackie

2

4,8

35

95,2

36

100,0

Warmiñsko-mazurskie

0

1,4

35

98,6

36

100,0

Podlaskie

4

12,8

26

87,2

30

100,0

wiêtokrzyskie

2

5,8

24

94,2

26

100,0

Lubuskie

1

2,7

24

97,3

25

100,0

1

2,4

22

97,6

22

100,0

71

7,5

870

92,5

941

100,0

Mazowieckie

Opolskie
Ogó³em

Ma³a liczebnoæ przypadków utrudnia wyci¹ganie wniosków na temat zró¿nicowania
terytorialnego. Tym niemniej w województwach wielkopolskim, zachodniopomorskim,
podlaskim przypadków korzystania z kredytu jest stosunkowo wiêcej ni¿ w innych
województwach.
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Tabela 2.6.

Zró¿nicowanie terytorialne samozatrudnionych ze wzglêdu na aktywnoæ
w promowaniu w³asnej firmy
12. Czy promuje Pan(i) swoj¹ firmê?
Tak

Województwo

% w wierszu

Liczebnoæ

Mazowieckie

62

41,6

86

58,4

148

100,0

l¹skie

70

64,3

39

35,7

109

100,0

Wielkopolskie

39

44,8

48

55,2

88

100,0

Dolnol¹skie

47

57,8

34

42,2

81

100,0

Ma³opolskie

52

67,5

25

32,5

77

100,0

£ódzkie

38

59,8

26

40,2

64

100,0

Pomorskie

28

48,4

30

51,6

57

100,0

Zachdniopomorskie

29

54,6

24

45,4

53

100,0

Kujawsko-pomorskie

27

53,8

23

46,2

50

100,0

Lubelskie

16

40,1

23

59,9

39

100,0

Podkarpackie

18

49,8

18

50,2

36

100,0

Warmiñsko-mazurskie

15

43,5

20

56,5

36

100,0

Podlaskie

15

50,6

15

49,4

30

100,0

wiêtokrzyskie

11

42,0

15

58,0

26

100,0

Lubuskie

12

49,0

13

51,0

25

100,0

Opolskie

9

41,5

13

58,5

22

100,0

48

51,9

45

48,1

941

100,0

Ogó³em

Liczebnoæ

Ogó³em

Nie
% w wierszu

Liczebnoæ

% w wierszu

Skala promocji jest zró¿nicowana regionalnie. Najczêciej promuj¹ swoje firmy samozatrudnieni z województw l¹skiego oraz ma³opolskiego, za najrzadziej  z województw: lubelskiego, opolskiego oraz mazowieckiego.
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Tabela 2.7.

Zró¿nicowanie terytorialne samozatrudnionych ze wzglêdu na dostêp do Internetu
w firmie
26. Czy posiada Pan(i) w firmie dostêp do Internetu?
Ogó³em
Tak

Województwo

Nie

Liczebnoæ

% w wierszu

% w wierszu

Liczebnoæ

% w wierszu

Mazowieckie

76

51,2

72

48,8

148

100,0

l¹skie

63

58,0

46

42,0

109

100,0

Wielkopolskie

49

55,6

39

44,4

88

100,0

Dolnol¹skie

36

44,6

45

55,4

81

100,0

Ma³opolskie

46

58,8

32

41,2

77

100,0

£ódzkie

26

41,1

38

58,9

64

100,0

Pomorskie

36

62,9

21

37,1

57

100,0

Zachdniopomorskie

24

45,0

29

55,0

53

100,0

Kujawsko-pomorskie

20

40,7

30

59,3

50

100,0

Lubelskie

20

51,5

19

48,5

39

100,0

Podkarpackie

17

46,8

19

53,2

36

100,0

Warmiñsko-mazurskie

11

31,7

24

68,3

36

100,0

Podlaskie

19

63,5

11

36,5

30

100,0

wiêtokrzyskie

12

48,2

13

51,8

26

100,0

Lubuskie

14

57,4

10

42,6

25

100,0

11

47,4

12

52,6

22

100,0

480

51,1

460

48,9

941

100,0

Opolskie
Ogó³em

Liczebnoæ

Zakres dostêpu do Internetu jest zró¿nicowany terytorialnie. Stosunkowo najczêciej
dostêp do Internetu deklaruj¹ samozatrudnieni z województw: podlaskiego oraz pomorskiego. Najs³abszy dostêp do Internetu posiadaj¹ samozatrudnieni z województw:
warmiñsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego.
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Tabela 2.8.

Zró¿nicowanie terytorialne samozatrudnionych ze wzglêdu na aktywnoæ
w poszukiwaniu bli¿szych informacji na temat mo¿liwoci i form pomocy pañstwa
dla firm jednoosobowych
Czy szuka³(a) Pan(i) bli¿szych informacji na temat mo¿liwoci
i form pomocy pañstwa dla firm jednoosobowych?
Tak

Województwo

Liczebnoæ

% w wierszu

Mazowieckie

29

19,7

119

80,3

148

100,0

l¹skie

23

21,5

85

78,5

109

100,0

Wielkopolskie

19

21,3

69

78,7

88

100,0

Dolnol¹skie

17

21,0

64

79,0

81

100,0

Ma³opolskie

13

16,5

65

83,5

77

100,0

£ódzkie

14

21,4

50

78,6

64

100,0

Pomorskie

9

15,6

48

84,4

57

100,0

Zachdniopomorskie

9

16,5

45

83,5

53

100,0

Kujawsko-pomorskie

11

21,2

40

78,8

50

100,0

Lubelskie

6

15,4

33

84,6

39

100,0

Podkarpackie

3

9,4

33

90,6

36

100,0

14

40,7

21

59,3

36

100,0

Podlaskie

5

15,9

25

84,1

30

100,0

wiêtokrzyskie

5

19,0

21

81,0

26

100,0

Lubuskie

6

26,2

18

73,8

25

100,0

Opolskie

5

21,6

17

78,4

22

100,0

188

20,0

753

80,0

941

100,0

Warmiñsko-mazurskie

Ogó³em

Liczebnoæ

Ogó³em

Nie
% w wierszu

Liczebnoæ

% w wierszu

Aktywnoæ w poszukiwaniu informacji na temat pomocy ze strony pañstwa nie rozk³ada siê równomiernie na terenie kraju. Zdecydowanie wyró¿nia siê województwo
warmiñsko-mazurskie, gdzie samozatrudnieni poszukiwali informacji na temat pomocy pañstwa dwa razy czêciej ni¿ wynosi rednia dla wszystkich województw. Z kolei,
najrzadziej poszukiwali informacji samozatrudnieni z województwa podkarpackiego
 dwa razy rzadziej ni¿ wynosi rednia. Województwo warmiñsko-mazurskie cechuje
siê bardzo wysokim stopniem poszukiwania informacji o pomocy i bardzo niskim
wskanikiem korzystania z tej pomocy.
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Tabela 2.9.

Kondycja ekonomiczna przedsiêbiorstw prowadzonych przez respondentów
Subiektywna ocena
mo¿liwoci rozwoju

Województwo

é

Mazowieckie

Przychody
netto

Inwestycje

Wysokoæ planowych
podatków netto

ê

l¹skie
ê

Wielkopolskie

é
é

Dolnol¹skie
Ma³opolskie
é

ê

Zachdniopomorskie

é

é

Kujawsko-pomorskie

ê

é

£ódzkie

ê

ê

Pomorskie
ê

Lubelskie
ê

Podkarpackie
é

Warmiñsko-mazurskie

é

Podlaskie

ê

é

wiêtokrzyskie

é

ê

Lubuskie
ê

Opolskie

ê

é

Tabela 2.10. Stopieñ innowacyjnoci i nastawienia na rozwój
Województwo

Dostêp do
Internetu

Mazowieckie

Promowanie
Nawi¹zywanie
Wykorzystanie wykszta³Podnoszenie
w³asnej miêdzynarodowych
cenia w prowadzeniu
kwalifikacji
firmy
kontaktów
dzia³alnoci
ê
ê

l¹skie

ê

é

Wielkopolskie

é

é

Dolnol¹skie

é
é

ê

Ma³opolskie

é

£ódzkie

ê

Pomorskie

é

é
ê

é
é

é

Zachdniopomorskie
Kujawsko-pomorskie

é
ê

Lubelskie

ê

ê

Podkarpackie
Warmiñsko-mazurskie

ê

Podlaskie

é

wiêtokrzyskie

é

ê

ê

é

ê

ê

Lubuskie
Opolskie
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ê

Tabela 2.11. Wsparcie instytucjonalne
Województwo

Poszukiwanie informacji
nt. form pomocy

Korzystanie
z kredytów

Korzystanie z pomocy
pañstwowej

Mazowieckie
l¹skie

ê

Wielkopolskie

ê

é

Zachdniopomorskie

é

é

Kujawsko-pomorskie

é

Dolnol¹skie
Ma³opolskie
£ódzkie
Pomorskie

ê

Lubelskie

ê

Podkarpackie

ê

Warmiñsko-mazurskie

é

ê

ê

é

Podlaskie
é

wiêtokrzyskie
Lubuskie

é

ê

Opolskie

é

ê

Tabela 2.12. Przes³anki towarzysz¹ce decyzji o samozatrudnieniu i dalsze scenariusze
Województwo

Poprzednia sytuacja
Powody podjêcia pracy  zatrudnienie
decyzji
w firmie

Dodatkowe
ród³a
dochodu

dochody

prywatnej

l¹skie

niezale¿noæ

pañstwowej

ê

Wielkopolskie

niezale¿noæ

prywatnej

ê

Dolnol¹skie

dochody

pañstwowej

Ma³opolskie

niezale¿noæ

pañstwowej

£ódzkie

dochody

pañstwowej

Pomorskie

dochody

pañstwowej

Zachdniopomorskie

dochody

pañstwowej

ê

Kujawsko-pomorskie

dochody

pañstwowej

é

Lubelskie

dochody

prywatnej

Podkarpackie

dochody

pañstwowej

Mazowieckie

Warmiñsko-mazurskie brak ofert pracy

é

é

pañstwowej

wiêtokrzyskie

niezale¿noæ

pañstwowej

Lubuskie

dochody

prywatnej

Opolskie

niezale¿noæ

pañstwowej

ê
ê

é

dochody

é

ê

pañstwowej

Podlaskie

Plany zwi¹zane z firm¹ 
prowadziæ nadal firmê
jednoosobow¹

é
ê
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Profile województw
Województwo mazowieckie
Wbrew obiegowym wyobra¿eniom dotycz¹cym sytuacji ekonomicznej sto³ecznych firm,
respondenci prowadz¹cy ma³e przedsiêbiorstwa na terenie woj. mazowieckiego osi¹gaj¹
relatywnie niskie przychody netto  zdecydowana wiêkszoæ z nich nie osi¹ga miesiêcznego przychodu netto powy¿ej 2000 PLN, a trzecia czêæ osi¹ga przychód netto poni¿ej
700 PLN miesiêcznie. Interesuj¹cym jest fakt, ¿e jednak trzecia czêæ ich w³acicieli,
zdecydowanie czêciej ni¿ w pozosta³ych województwach, twierdzi, i¿ posiada wystarczaj¹ce rodki na rozwój. Pomimo tego nie podejmuj¹ czêsto dzia³añ innowacyjnych
i prorozwojowych. W zestawieniu z pozosta³ymi województwami, prowadzone przez
badanych przedsiêbiorstwa mazowieckie znajduj¹ siê na jednej z ostatnich pozycji pod
wzglêdem podnoszenia kwalifikacji osób nimi zarz¹dzaj¹cych oraz wykazywanej aktywnoci w promowaniu w³asnej firmy. Pod wzglêdem stopnia korzystania i poszukiwania ró¿nych form pomocy w prowadzeniu dzia³alnoci, respondenci z woj. mazowieckiego nie odbiegaj¹ znacznie od tendencji wystêpuj¹cej w pozosta³ych województwach.
W przypadku wiêkszoci badanych z woj. mazowieckiego podstawow¹ pobudk¹ rozpoczêcia dzia³alnoci gospodarczej by³y wzglêdy finansowe: oczekiwanie osi¹gniêcia wy¿szych dochodów ni¿ w poprzednim miejscu pracy, którym najczêciej by³a firma prywatna. Badani przedsiêbiorcy z tego regionu czêciej, ni¿ ma to miejsce w pozosta³ych
województwach, planuj¹ w przysz³oci nadal pozostaæ w sytuacji samozatrudnionych.

Województwo l¹skie
Kondycja ekonomiczna jednoosobowych przedsiêbiorstw zlokalizowanych na terenie
woj. l¹skiego nie odbiega w sposób znacz¹cy od przedsiêbiorstw prowadzonych przez
respondentów na terenie innych, przeciêtnych pod omawianym wzglêdem, województw.
Cechuje je jednak wysoki, w porównaniu z firmami zarejestrowanymi w pozosta³ych
województwach, stopieñ innowacyjnoci i nastawienie na rozwój. Co prawda  ich
w³aciciele znacznie rzadziej ni¿ pozostali wykorzystuj¹ posiadane dowiadczenie
w prowadzonej przez siebie dzia³alnoci, ale zdecydowanie czêciej ni¿ ma to miejsce
w innych województwach  podejmuj¹ dzia³ania maj¹ce na celu podwy¿szenie swych
kwalifikacji w zakresie prowadzonej dzia³alnoci. Znacznie czêciej tak¿e wykazuj¹
aktywnoæ w promowaniu w³asnej firmy. Stosunkowo rzadko, w porównaniu
z przedsiêbiorstwami dzia³aj¹cymi na terenie pozosta³ych województw, korzystaj¹
z pomocy instytucjonalnej w prowadzonej dzia³alnoci, a szczególnie z ró¿nych form
pomocy pañstwowej. Badani przedsiêbiorcy z woj. l¹skiego najczêciej wskazali na
potrzebê niezale¿noci jako powód rozpoczêcia prywatnej dzia³alnoci. Co jest zrozumia³e, jeli uwzglêdniæ ich poprzednie miejsce pracy, jakim najczêciej by³a firma
pañstwowa. Specyficznym, na tle pozosta³ych województw, zjawiskiem jest fakt nieposiadania dodatkowych róde³ dochodów przez zdecydowan¹ wiêkszoæ (76,4%)
respondentów z tego regionu.
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Województwo wielkopolskie
Przedsiêbiorstwa prowadzone przez respondentów z tego regionu charakteryzuj¹ siê
doæ specyficzn¹ kondycj¹ ekonomiczn¹. rednia osi¹ganych przez nie przychodów
netto w zestawieniu w wynikami przedsiêbiorstw zarejestrowanych w pozosta³ych
województwach nale¿y do przeciêtnych. rednia p³aconych podatków netto w 2002 r.
przez przedsiêbiorstwa wielkopolskie  8464,57  jest zbli¿ona do redniej krajowej,
która wynosi 8158,99. Natomiast stopieñ aktywnoci inwestycyjnej prowadzonych
przez respondentów przedsiêbiorstw, które dzia³aj¹ w woj. Wielkopolskim wyranie
przewy¿sza wskaniki dla pozosta³ych województw. Tak¹ sytuacjê mo¿na uzasadniæ
stosowaniem przez wielkopolskich samozatrudnionych strategii rozwojowych w d³ugiej perspektywie czasowej. Aczkolwiek zapytani o to respondenci, czêciej ni¿ prowadz¹cy dzia³alnoæ w pozosta³ych województwach, subiektywnie oceniaj¹, i¿ nie
posiadaj¹ wystarczaj¹cych rodków na rozwój swojej firmy. Badanych przedsiêbiorców z wielkopolski cechuje jeden z najwy¿szych wskaników innowacyjnoci i postawy prorozwojowej. W porównaniu z badanymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na terenie
innych jednostek administracyjnych kraju, respondenci z woj. wielkopolskiego zdecydowanie czêciej wykorzystuj¹ swoje wykszta³cenie w prowadzonej dzia³alnoci
i stale podnosz¹ swe kwalifikacje zawodowe, a tak¿e nawi¹zuj¹ wiêcej biznesowych
kontaktów o zasiêgu miêdzynarodowym. Wykazuj¹ równie¿ przeciêtny poziom zainteresowania pozyskiwaniem informacji na temat mo¿liwoci uzyskania pañstwowej
pomocy dla przedsiêbiorstw jednoosobowych, a stopieñ korzystania z takowej przez
wielkopolskich ma³ych przedsiêbiorców jest najni¿szy sporód wszystkich województw.
Kredyty bankowe s¹ jednak przez nich zaci¹gane zdecydowanie czêciej ni¿ w przypadku samozatrudnionych z pozosta³ych regionów. Najczêciej wskazywanym przez
Wielkopolan powodem podjêcia decyzji o samozatrudnieniu by³a chêæ uzyskania wiêkszej niezale¿noci w miejscu pracy, którym poprzednio najczêciej by³a firma prywatna. Podobnie jak przedsiêbiorcy ze l¹ska zdecydowana wiêkszoæ, poza jednoosobow¹ firm¹, nie posiada dodatkowego ród³a dochodów (85,9%). Stosunkowo liczna,
w porównaniu z innymi województwami, grupa badanych (60,7%) planuje w przysz³oci w dalszym ci¹gu pracowaæ jako osoba samozatudniona.

Województwo dolnol¹skie
Badani przedsiêbiorcy z woj. dolnol¹skiego s¹ zbli¿eni do przeciêtnej pod wzglêdem
przychodów netto i aktywnoci inwestycyjnej oraz iloci posiadanych rodków, które
mog¹ przeznaczyæ na rozwój firmy, natomiast rednia kwota p³aconych przez nich
podatków (13431,88) jest wy¿sza od redniej krajowej, co wyt³umaczyæ mo¿na wiêksz¹ ni¿ przeciêtna iloci¹ przedsiêbiorców osi¹gaj¹cych najwy¿sze dochody kwalifikuj¹ce ich do trzeciego progu podatkowego i p³ac¹cych w zwi¹zku z tym wy¿sze stawki
podatkowe. Respondenci z woj. dolnol¹skiego w zestawieniu z pozosta³ymi województwami pozostaj¹ w tyle pod wzglêdem stopnia zbie¿noci posiadanego wykszta³cenia z przedmiotem prowadzonej dzia³alnoci. Pozosta³e wskaniki innowacyjnoci
i nastawienia na rozwój w odniesieniu do samozatrudnionych z omawianego regionu,
takie jak: dostêp do globalnej sieci internetowej, d¹¿enie do podnoszenia w³asnych
kwalifikacji, aktywne promowanie firmy oraz nawi¹zywanie miêdzynarodowych kontaktów biznesowych oraz stopieñ korzystania z pomocy w prowadzeniu dzia³alnoci
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znajduj¹ siê na przeciêtnym poziomie. Najczêciej wskazywanym przez respondentów z woj. dolnol¹skiego powodem rozpoczêcia prywatnej dzia³alnoci by³a chêæ
uzyskania wy¿szych dochodów ni¿ w poprzednim miejscu pracy, którym najczêciej
by³a firma pañstwowa. Liczba przedsiêbiorców z woj. dolnol¹skiego uzyskuj¹cych
dochody z dodatkowych róde³ jest zbli¿ona do wartoci w skali ca³ego kraju. Percepcja planów zwi¹zanych z firm¹ równie¿ nie odbiega w znacz¹cy sposób od wypowiedzi wszystkich badanych.

Województwo ma³opolskie
Kondycja ekonomiczna przedsiêbiorstw prowadzonych przez respondentów z woj.
ma³opolskiego pod ¿adnym wzglêdem nie odbiega od przeciêtnej. Natomiast wskanik innowacyjnoci i postawy prorozwojowej w tym regionie jest znacz¹co wysoki.
W porównaniu z pozosta³ymi województwami przedsiêbiorcy ma³opolscy zdecydowanie czêciej w swojej pracy posi³kuj¹ siê Internetem i aktywnie promuj¹ swoj¹ firmê. Stopieñ korzystania z pomocy w prowadzeniu dzia³alnoci i poszukiwania informacji na ten temat przez badanych prowadz¹cych dzia³alnoæ na terenie ma³opolski
znajduje siê na przeciêtnym poziomie. Wskazywanym zazwyczaj przez respondentów
z woj. ma³opolskiego powodem rozpoczêcia w³asnej dzia³alnoci by³a potrzeba niezale¿noci w wykonywaniu pracy. Co wydaje siê byæ zrozumia³e, jeli uwzglêdniæ ich
poprzednie miejsce pracy, jakim najczêciej by³a firma pañstwowa. Liczba przedsiêbiorców z woj. ma³opolskiego uzyskuj¹cych dochody z dodatkowych róde³ jest zbli¿ona do wartoci odnosz¹cych siê do skali ca³ego kraju. Percepcja planów zwi¹zanych
z firm¹ przez samozatrudnionych z Ma³opolski równie¿ nie odbiega w znacz¹cy sposób od wypowiedzi wszystkich badanych.

Województwo ³ódzkie
Firmy dzia³aj¹ce na terenie woj. ³ódzkiego cechuje bardzo s³aba kondycja finansowa.
rednia kwota p³aconych przez nie podatków (3298,63) jest jedn¹ z najni¿szych sporód wszystkich województw i znacz¹co odbiega od redniej krajowej (8158,99). Cechuje je tak¿e jeden z najni¿szych wskaników inwestycyjnych. Dochody netto 67%
badanych prowadz¹cych dzia³alnoæ w tym regionie nie przekraczaj¹ 2000 PLN miesiêcznie, a dochody wiêcej ni¿ pi¹tej czêci respondentów s¹ ni¿sze ni¿ 701 PLN.
Interesuj¹cym na tym tle jest fakt wystêpowania w zdecydowanie wiêkszej iloci przypadków (w wartociach wzglêdnych) ni¿ w pozosta³ych województwach, pozytywnej
oceny w³asnej sytuacji finansowej. Przedstawione dane wskazuj¹ tak¿e na niski poziom innowacyjnoci i nastawienia na rozwój wród przedsiêbiorców z woj. ³ódzkiego. Region ten nale¿y do cechuj¹cych siê najwiêkszymi ograniczeniami w zakresie
dostêpu do Internetu oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych w³acicieli ma³ych,
jednoosobowych przedsiêbiorstw. Natomiast respondenci z omawianego województwa zdecydowanie czêciej ni¿ z innych podejmuj¹ dzia³ania maj¹ce na celu promowanie w³asnej firmy. Stopieñ zbie¿noci wykszta³cenia w³aciciela z profilem prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej oraz czêstotliwoæ wspó³pracy miêdzynarodowej.
Stopieñ korzystania z instytucjonalnej pomocy w prowadzeniu dzia³alnoci i poszukiwania informacji na ten temat przez badanych prowadz¹cych dzia³alnoæ na terenie
województwa ³ódzkiego znajduje siê na przeciêtnym poziomie. Najczêciej wymie-
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nianym przez respondentów z regionu ³ódzkiego powodem rozpoczêcia prywatnej
dzia³alnoci by³a chêæ uzyskania wy¿szych dochodów ni¿ w poprzednim miejscu pracy, którym najczêciej by³a firma pañstwowa. Liczba przedsiêbiorców z woj. ³ódzkiego uzyskuj¹cych dochody z dodatkowych róde³ jest zbli¿ona do wartoci odnosz¹cych siê do skali ca³ego kraju. Percepcja planów zwi¹zanych z firm¹ przez samozatrudnionych z ³ódzkiego równie¿ nie odbiega w znacz¹cy sposób od wypowiedzi wszystkich badanych: zdecydowana wiêkszoæ samozatrudnionych pragnie w przysz³oci
kontynuowaæ prowadzenie jednoosobowego przedsiêbiorstwa.

Województwo pomorskie
Kondycja ekonomiczna przedsiêbiorstw prowadzonych przez respondentów z woj.
pomorskiego pod ¿adnym wzglêdem nie odbiega od przeciêtnej. Natomiast wskanik
innowacyjnoci i postawy prorozwojowej w tym regionie jest najwy¿szy ze wszystkich województw. W porównaniu z pozosta³ymi regionami przedsiêbiorcy z Pomorza
zdecydowanie czêciej w swojej pracy posi³kuj¹ siê Internetem i nawi¹zuj¹ kontakty
biznesowe o zasiêgu miêdzynarodowym. Ponadto czêciej ni¿ w³aciciele przedsiêbiorstw zarejestrowanych w innych województwach wykorzystuj¹ posiadane wykszta³cenie w pracy zawodowej. Samozatrudnionych z regionu pomorskiego charakteryzuje
przeciêtny stopieñ korzystania z pomocy banków i agend pañstwowych w prowadzeniu dzia³alnoci. Natomiast zdecydowanie rzadziej ni¿ respondenci z pozosta³ych województw poszukuj¹ informacji na temat mo¿liwoci i form udzielanej pomocy jednoosobowym przedsiêbiorstwom. Najczêciej wymienianym przez respondentów
z województwa pomorskiego powodem rozpoczêcia dzia³alnoci na w³asny rachunek
by³a chêæ uzyskania wy¿szych dochodów ni¿ w poprzednim miejscu pracy, którym
najczêciej by³a firma pañstwowa. Liczba przedsiêbiorców z woj. pomorskiego uzyskuj¹cych dochody z dodatkowych róde³ jest zbli¿ona do wartoci odnosz¹cych siê
do skali ca³ego kraju. Region ten cechuje stosunkowo wysoki wskanik (w porównaniu z pozosta³ymi województwami) chêci zmiany swej sytuacji na rynku pracy z samozatrudnienia w kierunku pracy najemnej.

Województwo zachodniopomorskie
Przedsiêbiorstwa prowadz¹ce sw¹ dzia³alnoæ na terenie woj. zachodniopomorskiego
cechuje dobra kondycja finansowa. W zestawieniu z innymi rejonami kraju samozatrudnieni z zachodniopomorskiego osi¹gaj¹ stosunkowo wysokie dochody netto. Deklaracje respondentów potwierdzaj¹ fakt posiadania rodków na rozwój firmy w znacznie wiêkszym zakresie ni¿ ma to miejsce w pozosta³ych województwach. Pod wzglêdem nastawienia w³acicieli na rozwój i innowacje, województwo zachodniopomorskie wyró¿nia siê sporód pozosta³ych tylko jednym wymiarem  przedsiêbiorcy
z tego regionu znacznie czêciej ni¿ pozostali nawi¹zuj¹ kontakty biznesowe o zasiêgu miêdzynarodowym. Ponadto samozatrudnieni z woj. zachodniopomorskiego zdecydowanie czêciej, ni¿ inni korzystaj¹ tak¿e z kredytów bankowych i pomocy ze
strony pañstwa w prowadzeniu dzia³alnoci, nie wykazuj¹ jednak wy¿szej ni¿ przeciêtnie aktywnoci w poszukiwaniu informacji na temat form i mo¿liwoci uzyskania
owej pomocy. Najczêciej wymienianym przez respondentów z województwa zachodniopomorskiego, powodem rozpoczêcia dzia³alnoci na w³asny rachunek by³a chêæ
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uzyskania wy¿szych dochodów ni¿ w poprzednim miejscu pracy, którym najczêciej
by³a firma pañstwowa. Stosunkowo wysoki odsetek badanych, którzy prowadz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ na terenie woj. zachodniopomorskiego czerpie dodatkowe dochody z innych róde³. Percepcja planów zwi¹zanych z firm¹ przez samozatrudnionych z zachodniopomorskiego nie odbiega w znacz¹cy sposób od wypowiedzi wszystkich badanych: zdecydowana wiêkszoæ samozatrudnionych pragnie w przysz³oci
kontynuowaæ prowadzenie jednoosobowego przedsiêbiorstwa.

Województwo kujawsko-pomorskie
Przedsiêbiorcy z omawianego regionu osi¹gaj¹, w porównaniu z innymi województwami, wysokie dochody. rednia kwota odprowadzanych przez nich podatków
(10 531,78) tak¿e jest wy¿sza od redniej dla ca³ego kraju (8158,99). Zaskakuj¹cym
jest fakt, ¿e w tej sytuacji województwo kujawsko-pomorskie osi¹gnê³o jeden z najni¿szych wskaników inwestycyjnych w kraju. Mo¿na wysnuæ przypuszczenie, ¿e
przedsiêbiorcy prowadz¹cy sw¹ dzia³alnoæ na terenie woj. kujawsko-pomorskiego
stosuj¹ strategiê hit and run (uderz i uciekaj), polegaj¹c¹ na szybkim wejciu na rynek,
osi¹gniêciu w krótkim czasie mo¿liwe wysokich zysków i wycofaniu siê z ga³êzi lub
bran¿y. Wskazuje w³anie na to zdecydowanie ni¿szy ni¿ w pozosta³ych województwach odsetek inwestycji. Ponadto respondenci z tego regionu czêciej ni¿ pozostali
deklaruj¹ brak rodków pozwalaj¹cych na rozwój firmy. Strategia hit and run ma szansê
powodzenia, w przypadku gdy na danym rodzaju rynku zarówno naturalne, jak
i strategiczne bariery wejcia i wyjcia s¹ niewielkie. A tak jest m.in. w handlu, który
jest najczêciej wystêpuj¹cym profilem dzia³alnoci badanych przedsiêbiorstw z woj.
kujawsko-pomorskiego. Trzecia czêæ badanych prowadzi dzia³alnoæ handlow¹
w tym regionie. Wskaniki innowacyjnoci i nastawienia na rozwój w odniesieniu do
samozatrudnionych z prezentowanego województwa, takie jak:, d¹¿enie do podnoszenia w³asnych kwalifikacji, aktywne promowanie firmy oraz nawi¹zywanie miêdzynarodowych kontaktów biznesowych oraz stopieñ zbie¿noci wykszta³-cenia w³acicieli
z profilem prowadzonej dzia³alnoci znajduj¹ siê na przeciêtnym poziomie. Natomiast
w przypadku woj. kujawsko-pomorskiego mamy do czynienia z wiêkszym ni¿ w pozosta³ych regionach ograniczeniem dostêpu do globalnej sieci internetowej. W zakresie korzystania z pomocy pañstwowej region ten znajduje siê w cis³ej czo³ówce, ale
czêstotliwoæ poszukiwania informacji nt. mo¿liwoci uzyskania i form pomocy pañstwowej nie odbiega od poziomu przeciêtnego. Podobnie w przypadku stopnia korzystania z kredytów bankowych. Najczêciej wymienianym przez respondentów z województwa kujawsko-pomorskiego powodem rozpoczêcia dzia³alnoci na w³asny rachunek przez by³a chêæ uzyskania wy¿szych dochodów ni¿ w poprzednim miejscu
pracy, którym najczêciej, by³a firma pañstwowa. Zdecydowanie wiêkszy ni¿ w pozosta³ych regionach odsetek badanych uzyskuje dodatkowe dochody z innych róde³ ni¿
w³asna dzia³alnoæ gospodarcza. Region ten cechuje stosunkowo wysoki wskanik
(w porównaniu z pozosta³ymi województwami) chêci zmiany formy swego funkcjonowania na rynku pracy z samozatrudnienia na pracê najemn¹.
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Województwo lubelskie
Kondycja ekonomiczna przedsiêbiorstw prowadzonych przez respondentów z woj.
lubelskiego pod ¿adnym wzglêdem nie odbiega od przeciêtnej. Natomiast wskanik
innowacyjnoci i postawy prorozwojowej w tym regionie jest znacz¹co niski. W porównaniu z pozosta³ymi województwami przedsiêbiorcy z tego regionu zdecydowanie
rzadziej nawi¹zuj¹ miêdzynarodowe kontakty biznesowe i mniejszy ich odsetek promuje swoj¹ firmê. Stopieñ korzystania z pomocy pañstwowej w prowadzeniu dzia³alnoci i korzystania przez badanych prowadz¹cych dzia³alnoæ na terenie woj. lubelskiego z kredytów bankowych znajduje siê na przeciêtnym poziomie. Respondenci ci
rzadziej ni¿ inni poszukuj¹ jakichkolwiek informacji dotycz¹cych mo¿liwoci i form
udzielanej pomocy dla ma³ych przedsiêbiorstw. Wed³ug badanych z woj. lubelskiego
niemal jednakowe znaczenie dla rozpoczêcia dzia³alnoci gospodarczej mia³y wzglêdy finansowe: oczekiwanie osi¹gniêcia wy¿szych dochodów jak i potrzeba wiêkszej
niezale¿noci ni¿ w poprzednim miejscu pracy, którym najczêciej by³a firma prywatna. Region ten cechuje stosunkowo wysoki wskanik (w porównaniu z pozosta³ymi
województwami) chêci zmiany formy swego funkcjonowania na rynku pracy z samozatrudnienia na pracê najemn¹.

Województwo podkarpackie
Firmy dzia³aj¹ce na terenie woj. podkarpackiego cechuje s³aba kondycja finansowa.
rednia kwota p³aconych przez nie podatków (2870,70) jest najni¿sz¹ sporód wszystkich województw i znacz¹co odbiega od redniej krajowej (8158,99). Pozosta³e wskaniki kondycji ekonomicznej firm podkarpackich, takie jak: przychody netto, aktywnoæ inwestycyjna i subiektywna ocena mo¿liwoci rozwoju zbli¿one s¹ do przeciêtnych. Wskaniki innowacyjnoci i nastawienia na rozwój w odniesieniu do samozatrudnionych z prezentowanego województwa, takie jak: d¹¿enie do podnoszenia w³asnych kwalifikacji, aktywne promowanie firmy oraz nawi¹zywanie miêdzynarodowych kontaktów biznesowych oraz stopieñ zbie¿noci wykszta³cenia w³acicieli z profilem prowadzonej dzia³alnoci znajduj¹ siê tak¿e na przeciêtnym poziomie. Samozatrudnionych z regionu podkarpackiego charakteryzuje przeciêtny stopieñ korzystania
z pomocy banków i agend pañstwowych w prowadzeniu dzia³alnoci. Natomiast
zdecydowanie rzadziej ni¿ respondenci z pozosta³ych województw poszukuj¹ informacji na temat mo¿liwoci i form udzielanej pomocy jednoosobowym przedsiêbiorstwom. Najczêciej wymienianym przez respondentów z województwa podkarpackiego powodem rozpoczêcia dzia³alnoci na w³asny rachunek by³a chêæ uzyskania wy¿szych dochodów ni¿ w poprzednim miejscu pracy, którym najczêciej by³a firma
pañstwowa. Percepcja planów zwi¹zanych z firm¹ przez samozatrudnionych z podkarpackiego równie¿ nie odbiega w znacz¹cy sposób od wypowiedzi wszystkich badanych: wiêkszoæ samozatrudnionych pragnie w przysz³oci kontynuowaæ prowadzenie jednoosobowego przedsiêbiorstwa.

Województwo warmiñsko-mazurskie
Region cechuje najwy¿sza sporód wszystkich województw aktywnoæ inwestycyjna
i dwukrotnie ni¿sza od krajowej rednia kwota (4208,45) odprowadzanych do skarbu
pañstwa podatków. Pozosta³e wskaniki kondycji ekonomicznej pozostaj¹ na prze-

27

ciêtnym poziomie. Ponadto wskanik innowacyjnoci i prorozwojowej postawy badanych samozatrudnionych w tym regionie jest najni¿szy sporód wszystkich województw
w kraju. W porównaniu z pozosta³ymi województwami przedsiêbiorcy z tego regionu
zdecydowanie rzadziej nawi¹zuj¹ miêdzynarodowe kontakty biznesowe i zdecydowanie czêciej ni¿ w przypadku innych regionów dostêpnoæ Internetu w warmiñsko-mazurskim jest znacznie ograniczona. Ponadto respondenci z tego terenu prowadz¹cy w³asne firmy rzadziej ni¿ inni podnosz¹ swoje kwalifikacje zawodowe. Interesuj¹ca jest jednak wysoka  wy¿sza ni¿ w pozosta³ych województwach  zbie¿noæ posiadanego przez w³acicieli wykszta³cenia z profilem prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej. Wyjaniaj¹c tê sytuacjê nale¿y odwo³aæ siê do wystêpuj¹cego najczêciej
w charakteryzowanym województwie rodzaju prowadzonej dzia³alnoci. Wiêcej ni¿
czwarta czêæ respondentów prowadzi dzia³alnoæ klasyfikowan¹ jako rolnictwo
i ³owiectwo, co wskazuje na pewn¹ specyfikê tego regionu kraju. Wartym odnotowania jest równie¿ fakt, ¿e samozatrudnieni prowadz¹cy dzia³alnoæ na terenie woj. warmiñsko-mazurskiego czêciej ni¿ pozostali poszukuj¹ informacji na temat mo¿liwoci
i form pomocy pañstwa dla jednoosobowych przedsiêbiorstw, natomiast zdecydowanie rzadziej takowe wsparcie otrzymuj¹. Rzadziej ni¿ badani z innych województw
korzystaj¹ równie¿ z kredytów bankowych. Specyfika tego regionu przejawia siê tak¿e w motywach towarzysz¹cych procesom decyzyjnym w momencie rozpoczynania
samodzielnej dzia³alnoci gospodarczej. Otó¿ podstawowym powodem podjêcia decyzji o samozatrudnieniu badanych z woj. warmiñsko-mazurskiego by³ brak ofert pracy. Wiêkszoæ samozatrudnionych przed rozpoczêciem dzia³alnoci na w³asny rachunek pracowa³a w firmach pañstwowych. Czêciej te¿ ni¿ w pozosta³ych województwach osi¹gaj¹ dodatkowe dochody z innych róde³.

Województwo podlaskie
Jednoosobowe przedsiêbiorstwa prowadzone przez badanych na terenie woj. podlaskiego wykazuj¹ wiêksz¹ ni¿ firmy zlokalizowane na terenie innych województw, aktywnoæ inwestycyjn¹, ale przy tym dwukrotnie ni¿sz¹ ni¿ krajowa rednia odprowadzanych podatków netto (4096,25). Pozosta³e wskaniki kondycji ekonomicznej ma³ych przedsiêbiorstw z woj. podlaskiego plasuj¹ je na przeciêtnym poziomie (przychody netto i deklaracja posiadania rodków na rozwój). Firmy prowadzone przez respondentów z tego regionu cechuje stosunkowo wysoki wskanik innowacyjnoci i nastawienia na rozwój. Czêciej ni¿ pozosta³e maj¹ dostêp do Internetu, ich w³aciciele s¹
bardziej aktywni w podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych. Natomiast w zakresie nawi¹zywania kontaktów miêdzynarodowych zajmuj¹ jedn¹ z ostatnich pozycji. Stopieñ korzystania z instytucjonalnej pomocy w prowadzeniu dzia³alnoci i poszukiwania informacji na ten temat przez badanych prowadz¹cych dzia³alnoæ na terenie województwa podlaskiego nie odbiega od przeciêtnego poziomu. Natomiast czêciej ni¿ badani z innych województw korzystaj¹ z kredytów bankowych. Najczêciej
wymienianym przez respondentów z województwa podlaskiego powodem rozpoczêcia dzia³alnoci na w³asny rachunek by³a chêæ uzyskania wy¿szych dochodów ni¿
w poprzednim miejscu pracy, którym najczêciej by³a firma pañstwowa. Czêciej ni¿
w pozosta³ych województwach, respondenci z tego regionu czerpi¹ dodatkowe dochody z innych róde³. Województwo podlaskie cechuje ponadto najwy¿szy odsetek
osób planuj¹cych w przysz³oci nadal pracowaæ w formie samozatrudnienia (63%).
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Województwo wiêtokrzyskie
Przedsiêbiorstwa prowadz¹ce sw¹ dzia³alnoæ na terenie woj. wiêtokrzyskiego cechuje dobra kondycja finansowa. W zestawieniu z innymi rejonami kraju samozatrudnieni z tego regionu osi¹gaj¹ stosunkowo wysokie dochody netto oraz odprowadzaj¹
rednio trzykrotnie wiêksz¹ kwotê podatków (23 304,47), ni¿ wynosi rednia dla ca³ego kraju (8158,99). Aktywnoæ inwestycyjna tych przedsiêbiorstw, jak i deklaracje
dotycz¹ce posiadania rodków na rozwój, nie odbiegaj¹ znacz¹co od poziomu przeciêtnego.
Respondenci z woj. wiêtokrzyskiego w zestawieniu z pozosta³ymi województwami
pozostaj¹ w tyle pod wzglêdem stopnia zbie¿noci posiadanego wykszta³cenia z profilem prowadzonej dzia³alnoci. Pozosta³e wskaniki innowacyjnoci i nastawienia na
rozwój w odniesieniu do samozatrudnionych z omawianego regionu, takie jak: dostêp
do globalnej sieci internetowej, d¹¿enie do podnoszenia w³asnych kwalifikacji, aktywne promowanie firmy oraz nawi¹zywanie miêdzynarodowych kontaktów biznesowych, a tak¿e stopieñ korzystania z kredytów bankowych znajduj¹ siê na przeciêtnym
poziomie. Badani przedsiêbiorcy z regionu wiêtokrzyskiego pomimo tego, ¿e nie
wykazuj¹ wy¿szej od przeciêtnej aktywnoci w poszukiwaniu informacji dotycz¹cych
mo¿liwoci i form oferowanej pomocy pañstwowej, czêciej ni¿ pozostali korzystaj¹
z tej¿e w prowadzeniu w³asnej dzia³alnoci. Generalnie respondenci z woj. wiêtokrzyskiego wskazali jako powód rozpoczêcia prywatnej dzia³alnoci potrzebê wiêkszej niezale¿noci ni¿ w poprzednim miejscu pracy, którym najczêciej by³a firma
pañstwowa. Liczba przedsiêbiorców z woj. wiêtokrzyskiego uzyskuj¹cych dochody
z dodatkowych róde³ jest zbli¿ona do wartoci w skali ca³ego kraju. Percepcja planów zwi¹zanych z firm¹ równie¿ nie odbiega w znacz¹cy sposób od wypowiedzi wszystkich badanych: wiêkszoæ samozatrudnionych pragnie w przysz³oci kontynuowaæ
prowadzenie jednoosobowego przedsiêbiorstwa.
Województwo lubuskie
Cechuje je stosunkowo s³aba kondycja finansowa. Przychody netto osi¹gane przez
badanych z tego regionu s¹ jednymi z najni¿szych w skali kraju. Miesiêczny dochód
blisko 65% respondentów nie przekracza 20 00 PLN, a pi¹ta czêæ samozatrunionych
nie osi¹ga dochodu wy¿szego ni¿ 700 PLN miesiêcznie. Pozosta³e wskaniki kondycji
ekonomicznej, podobnie jak stopieñ innowacyjnoci i nastawienia na rozwój, nie odbiegaj¹ zasadniczo od przeciêtnej. Przedsiêbiorcy z woj. lubuskiego pomimo tego, ¿e
czêciej ni¿ pozostali poszukuj¹ informacji dotycz¹cych mo¿liwoci i form oferowanej pomocy pañstwowej, nie korzystaj¹ z tej¿e czêciej ni¿ inni. Natomiast stopieñ
korzystania z kredytów bankowych jest zdecydowanie wy¿szy od cechuj¹cego przedsiêbiorców z innych regionów kraju. W przypadku badanych z woj. lubuskiego podstawow¹ pobudk¹ rozpoczêcia dzia³alnoci gospodarczej by³y wzglêdy finansowe:
oczekiwanie osi¹gniêcia wy¿szych dochodów ni¿ w poprzednim miejscu pracy, którym najczêciej by³a firma prywatna. Region ten cechuje stosunkowo wysoki wskanik (w porównaniu z pozosta³ymi województwami) chêci zmiany formy swego funkcjonowania na rynku pracy z samozatrudnienia na pracê najemn¹.
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Województwo opolskie
Kondycja finansowa przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na terenie woj. opolskiego jest dobra. wiadczy o tym rednia kwota odprowadzanych przez nich podatków (13 223,04),
która jest wy¿sza od redniej dla ca³ego kraju (8158,99). Zaskakuj¹cym jest fakt, ¿e
w tej sytuacji województwo opolskie osi¹gnê³o jeden z najni¿szych wskaników inwestycyjnych w kraju. Mo¿na podj¹æ próbê uzasadnienia tego faktu opieraj¹c siê na
wnioskach zbli¿onych do tych, które dotycz¹ woj. kujawsko-pomorskiego, ¿e przedsiêbiorcy stosuj¹ strategiê hit and run, polegaj¹c¹ na szybkim wejciu na rynek, osi¹gniêciu w krótkim czasie mo¿liwe wysokich zysków i wycofaniu siê z ga³êzi lub bran¿y. Wskazuje w³anie na to zdecydowanie ni¿szy ni¿ w pozosta³ych województwach
odsetek inwestycji. Ponadto respondenci z tego regionu czêciej ni¿ pozostali deklaruj¹ brak rodków pozwalaj¹cych na rozwój firmy. Najczêciej wystêpuj¹cym profilem
dzia³alnoci badanych przedsiêbiorstw z woj. opolskiego jest handel. Czwarta czêæ
badanych w tym regionie prowadzi dzia³alnoæ handlow¹, która to ga³¹ nie stwarza
du¿ych barier wejcia i wyjcia z rynku. Wskaniki innowacyjnoci i nastawienia na
rozwój w odniesieniu do samozatrudnionych z prezentowanego województwa, takie
jak: dostêp do globalnej sieci internetowej, d¹¿enie do podnoszenia w³asnych kwalifikacji oraz nawi¹zywanie miêdzynarodowych kontaktów biznesowych oraz stopieñ
zbie¿noci wykszta³cenia w³acicieli z profilem prowadzonej dzia³alnoci znajduj¹ siê
na przeciêtnym poziomie. Natomiast w przypadku dzia³añ maj¹cych na celu promowanie firmy mamy do czynienia z mniejsz¹ ni¿ w pozosta³ych regionach aktywnoci¹
w tym zakresie. Przedsiêbiorcy z woj. opolskiego pomimo tego, i¿ czêciej ni¿ pozostali poszukuj¹ informacji dotycz¹cych mo¿liwoci i form oferowanej pomocy pañstwowej, nie korzystaj¹ z tej¿e czêciej ni¿ inni. Natomiast stopieñ korzystania z kredytów bankowych jest zdecydowanie wy¿szy od cechuj¹cego przedsiêbiorców z innych regionów kraju. Zazwyczaj respondenci z woj. wiêtokrzyskiego wskazali jako
powód rozpoczêcia prywatnej dzia³alnoci potrzebê wiêkszej niezale¿noci ni¿ w poprzednim miejscu pracy, którym najczêciej by³a firma pañstwowa. Liczba przedsiêbiorców z woj. opolskiego uzyskuj¹cych dochody z dodatkowych róde³ jest zbli¿ona
do wartoci w skali ca³ego kraju. Percepcja planów zwi¹zanych z firm¹ równie¿ nie
odbiega w znacz¹cy sposób od wypowiedzi wszystkich badanych: blisko po³owa samozatrudnionych pragnie w przysz³oci kontynuowaæ prowadzenie jednoosobowego
przedsiêbiorstwa.
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2.3. Analiza wyników badañ jakociowych
Specyfika wywiadów pog³êbionych oraz poruszana w nich problematyka (niekiedy
ró¿ni¹ca siê od problematyki wywiadów telefonicznych) sprawi³a, i¿ prezentacja ich
wyników mieæ bêdzie strukturê odmienn¹ od tej, któr¹ przyjêto w czêci powiêconej
analizie danych ilociowych. Prezentowane poni¿ej wyniki badañ jakociowych wraz
z ich analiz¹ zosta³y pogrupowane wed³ug piêciu g³ównych problemów (bloków tematycznych):
wiedza oraz postawy dotycz¹ce samozatrudnienia,
samozatrudnienie jako strategia w³asnej aktywnoæ zawodowej,
relacje miêdzy samozatrudnieniem a towarzysz¹cymi mu odmiennymi sytuacjami
pracy,
n atrakcyjnoæ samozatrudnienia w kontekcie cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej,
n samozatrudnienie a szara strefa.
n
n
n

Wypowiedzi badanych (wraz z dotycz¹cymi ich wnioskami) bêd¹ podzielone w sposób odpowiadaj¹cy strukturze osób badanych:
absolwenci,
bezrobotni,
osoby samozatrudnione pracuj¹ce na etacie,
osoby samozatrudnione pracuj¹ce jako podwykonawcy,
osoby posiadaj¹ce firmy upione lub osoby, które zrezygnowa³y z samozatrudnienia,
n osoby samozatrudnione, które nie wykazuj¹ przychodów i dzia³aj¹ w szarej strefie
gospodarczej.
n
n
n
n
n

Nim przejdziemy do analizy danych jakociowych zebranych w trakcie wywiadów
pog³êbionych, musimy podkreliæ, i¿ odwo³ywaæ siê bêdziemy do konkretnych wypowiedzi respondentów. Trzeba tu wiêc uwzglêdniæ ró¿ne ograniczenia poznawcze niektórych osób silnie wp³ywaj¹ce tak na jêzyk, jak i na merytoryczn¹ zawartoæ cytowanych wypowiedzi. Pozostawienie wszystkich wypowiedzi w ich oryginalnym brzmieniu, choæ mo¿e niekiedy utrudniaæ lekturê, podyktowane jest jednak przekonaniem
o tym, i¿ forma wypowiedzi respondentów (niekiedy silnie ró¿nicuj¹ca poszczególne
grupy) równie¿ dostarcza okrelonej i przydatnej wiedzy o osobach badanych.

2.3.1. Wiedza oraz postawy dotycz¹ce samozatrudnienia
Korzyci i s³abe strony pracy na w³asny rachunek (tak¿e w zestawieniu z innymi
sytuacjami pracy)
Badani proszeni byli o wskazanie korzyci i s³abych stron pracy na w³asny rachunek. Specyfika dobranych grup sprawi³a, i¿ dla niektórych respondentów odpowied
na pytanie dotycz¹ce powy¿szych kwestii odnosi³a siê do ich w³asnych dowiadczeñ,
w przypadku innych grup (osób nie wyczerpuj¹cych definicji osoby samozatrudnionej) ocena samozatrudnienia oparta by³a o wiedzê zdobyt¹ poprzez obserwacjê osób
prowadz¹cych w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, rozmowy z nimi, czy te¿ przypusz-
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czenia dotycz¹ce ewentualnych korzyci b¹d s³abych stron wariantu pracy na w³asny rachunek.

Absolwenci
Dla absolwentów korzyci p³yn¹ce z prowadzenia w³asnej dzia³alnoci gospodarczej
ogniskuj¹ siê w³aciwie wokó³ trzech kwestii: korzyci finansowych, poczucia wiêkszej niezale¿noci oraz korzyci natury psychologicznej.
W pierwszym przypadku dominowa³o przekonanie, i¿ praca na w³asny rachunek
daje szansê na du¿e korzyci finansowe. Nie chodzi tu jednak li tylko o wy¿sze dochody, równie wa¿ny jest fakt niezale¿noci finansowej, któr¹ gwarantuje w³asna dzia³alnoæ gospodarcza. Praca na w³asny rachunek w wierszu to pewnoæ, i¿ uzyskiwane
dochody to faktyczny owoc w³asnej pracy, który w ca³oci trafia do kieszeni przedsiêbiorcy (w przeciwieñstwie np. do wariantu pracy etatowej, gdzie wypracowany przez
pracownika zysk nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w jego zarobkach):
n
n
n

(korzyci finansowe) to zdecydowanie
korzyci finansowe, niezale¿noæ finansowa
pracujê tylko dla siebie (...) wszystkie dochody dla mnie

Szansa na wy¿sze dochody w przypadku w³asnej dzia³alnoci gospodarczej jest jednak silnie zwi¹zana z nastêpuj¹cym zagro¿eniem: dochody z w³asnej dzia³alnoci nie
s¹ pewne  w zale¿noci od powodzenia prowadzonej dzia³alnoci raz s¹ wy¿sze,
raz ni¿sze (b¹d nie ma ich w ogóle). W pracê na w³asny rachunek wpisane jest wiêc
ryzyko, jednak z wypowiedzi absolwentów nie wynika, by mia³o ono charakter blokuj¹cy ich dzia³ania i powstrzymuj¹cy przed traktowaniem samodzielnej dzia³alnoci
gospodarczej jako jednego z wariantów drogi zawodowej:
nie ma siê nieograniczonej stawki ca³y czas, powiedzmy, ¿e jest lepszy okres,
to wiadomo, ¿e wiêcej tych pieniêdzy wp³ynie
n (korzyci finansowe) na pewno, jeli ta firma czy biznes dobrze funkcjonuje
n mylê, ¿e jeli siê osi¹gnie sukces finansowy, to s¹ wiêksze, ale mo¿na siê te¿
borykaæ z problemem finansowym
n

Praca na w³asny rachunek to równie¿ wiêksza niezale¿noæ: nie posiada siê
zwierzchnika, mo¿na w sposób bardziej dowolny dysponowaæ swoim czasem oraz
samodzielnie podejmowaæ decyzje zwi¹zane z funkcjonowaniem przedsiêbiorstwa.
Wydaje siê, ¿e dla absolwentów  m³odych ludzi dopiero wchodz¹cych na rynek
pracy  szansa na zachowanie wzglêdnej niezale¿noci oraz autonomii jest szczególnie wa¿na i identyfikowana jako bardzo silna korzyæ p³yn¹ca z prowadzenia
w³asnej dzia³alnoci gospodarczej. Owa niezale¿noæ jest jednak rozumiana bardzo
ró¿nie: od mo¿liwoci ustalania sobie godzin pracy a¿ do ca³ociowego wp³ywu na
firmê (nie jest to tylko wykonywanie poleceñ, ale kszta³towanie przedsiêbiorstwa:
jego profilu, sposobu, skali i zasiêgu funkcjonowania). Wy³aniaj¹ siê wiêc tu dwie
postawy: traktowanie pracy na w³asny rachunek jako takiej sytuacji pracy, która
daje wiêksz¹ swobodê (godziny pracy, urlop etc.) oraz traktowanie w³asnej dzia³alnoci gospodarczej jako szansy na realizacjê w³asnych pomys³ów biznesowych
i spe³nianie siê w roli przedsiêbiorcy:
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n

n
n
n
n

przede wszystkim nikogo nie ma nad sob¹, nie trzeba od rana do wieczora
pracowaæ, tylko w tych godzinach w jakich danej osobie pasuje, mo¿liwoæ
zmiany pomys³u na firmê czy na jakie za³o¿enia, jest siê niezale¿nym, nie
trzeba pracowaæ pod ustalonym rygorem, mo¿na w dowolnym momencie
zmieniæ co
mo¿na poz w wierszuwoliæ sobie na urlop, dowolne godziny pracy
niezale¿noæ ustalania sobie zasad, norm
mo¿na kreowaæ firmê, mieæ mo¿liwoæ doskonalenia jej, decydowania o rozszerzaniu
nikt mi w kaszê nie dmucha, robiê, co ja uwa¿am za s³uszne

Jeli wiêc praca na w³asny rachunek gwarantuje wiêksz¹ samodzielnoæ i mo¿liwoæ realizowania w³asnych pomys³ów i wizji, nie mo¿e dziwiæ, i¿ jako kolejna korzyæ pojawia siê wiêksze zadowolenie i satysfakcja towarzysz¹ce prowadzeniu w³asnej dzia³alnoci gospodarczej:
n

poczucie zadowolenia, satysfakcji z tego, ¿e siê co osi¹gnê³o swoj¹ prac¹,
¿e siê cz³owiek sprawdza, szczególnie jeli wszystko siê dobrze uk³ada

Wskazywan¹ przez absolwentów s³ab¹ stron¹ lub wad¹ pracy na w³asny rachunek
jest przede wszystkim wymóg pe³nego zaanga¿owania w prowadzon¹ dzia³alnoæ
(i wynikaj¹ce z niego okrelone, negatywne, konsekwencje, takie jak np. wiêksza odpowiedzialnoæ). Wypowiedzi absolwentów zestawione z ich opiniami na temat potencjalnych korzyci p³yn¹cych z samozatrudnienia sugeruj¹, i¿ dla badanej grupy
samodzielnoæ (wczeniej postrzegana jako korzyæ) mo¿e staæ siê s³aboci¹ pracy
na w³asny rachunek. Dzieje siê tak wtedy, gdy samodzielnoæ oznacza koniecznoæ
wykonywania wszystkiego samemu i podo³ania wszystkim obowi¹zkom zwi¹zanym
z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej. Pe³ne zaanga¿owanie, którego wymaga
praca na w³asny rachunek to nie tylko wiêcej czasu, który trzeba powiêciæ na pracê,
ale tak¿e wiêksze obci¹¿enie psychiczne i wiêkszy stres (zwi¹zany z szerokim zakresem odpowiedzialnoci):
n
n
n
n
n
n
n

pe³ne zaanga¿owanie, nieraz trzeba powiêcaæ naprawdê du¿o czasu wiêcej
ni¿ w pracy na etacie
to jest praca na pewno 24 godziny na dobê i pe³na odpowiedzialnoæ za
wszystko
pracowanie na w³asny rachunek oznacza dla mnie (...) wiêcej pracy
wiêksza odpowiedzialnoæ
jest du¿o pracy (...) trzeba siê samemu wszystkim zaj¹æ
za wszystko jest siê samemu odpowiedzialnym
trzeba to wszystko na swojej g³owie mieæ, jest du¿o mniej wolnego czasu ni¿
pracowanie w jakiej firmie na etacie

Napiêcie psychiczne, które wi¹¿e siê z prowadzeniem w³asnej dzia³alnoci to jednak
nie tylko skutek wiêkszego zaanga¿owania w pracê. Niekorzystne jest równie¿, wed³ug absolwentów  zwi¹zane z prac¹ na w³asny rachunek  wiêksze ryzyko i niepewnoæ. Ów w¹tek respondenci zasygnalizowali ju¿ wczeniej, wspominaj¹c, ¿e korzyci finansowe, choæ potencjalnie wiêksze, s¹ jednak w przypadku w³asnej dzia³alnoci
gospodarczej niepewne. Poni¿sze wypowiedzi zwracaj¹ jednak uwagê na fakt, i¿ nie
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chodzi tu tylko o ryzyko mniejszych dochodów w pewnym okresie, ale równie¿
o grobê bankructwa prowadzonej firmy:
mo¿liwoæ bankructwa nawet, wiadomo, ¿e nie zawsze wszystko mo¿e pójæ
po myli i jest mo¿liwoæ stracenia wielu rzeczy
n takie niebezpieczeñstwo... tak naprawdê cz³owiek nigdy nie potrafi przestaæ
o tym myleæ
n

Respondenci z grupy absolwentów proszeni byli równie¿ o ocenê korzyci i s³abych
stron pracy etatowej traktowanej jako alternatywa wobec samozatrudnienia. Nie jest
zaskoczeniem, i¿ uzyskane wypowiedzi s¹ w du¿ej mierze odwróceniem ocen dotycz¹cych pracy na w³asny rachunek. Jeli chodzi o korzyci pracy etatowej to okazuje siê, ¿e stanowi¹ je te elementy, które niew¹tpliwie ograniczaj¹ niezale¿noæ (wskazywan¹ wczeniej jako podstawowy atut pracy na w³asny rachunek), a mianowicie:
okrelony obszar obowi¹zków i cis³y zakres odpowiedzialnoci za wykonan¹ pracê.
Pracownik na etacie pracuje w pewnych, cile okrelonych ramach, których nie mo¿e
przekroczyæ i to traktowane jest jako atut tej sytuacji pracy. Pozytywn¹ stron¹ pracy
etatowej jest wzglêdnie niewielka lub przynajmniej cile okrelona odpowiedzialnoæ. Mniejsza jest te¿ liczba obowi¹zków  w przedsiêbiorstwie, w którym jest siê
zatrudnionym na etacie, wykonuje siê okrelon¹ rolê, która stanowi tylko fragment
funkcjonowania ca³ej firmy ergo nie trzeba martwiæ siê o pozosta³e kwestie, które si³¹
rzeczy musz¹ absorbowaæ osoby prowadz¹ce w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹:
nie trzeba siê przejmowaæ ca³¹ firm¹ w sensie dochodów czy te¿ jakich konraktów (...) je¿eli ja mam jeszcze inne zadania, to zajmujê siê tylko tym co
mam do zrobienia
n Gdy pracuje siê na w³asny rachunek ca³a odpowiedzialnoæ spada na mnie,
a tak to jeszcze jest w³aciciel  on ponosi odpowiedzialnoæ
n jeli jest to jest jaka praca sta³a to te¿ jest ta odpowiedzialnoæ mniejsza (...)
zawsze jest jeszcze kto, kto mo¿e siê o to pomartwiæ
n nie musia³abym decydowaæ o wszystkim
n

W kontekcie korzyci p³yn¹cych z pracy etatowej wa¿ne jest równie¿ poczucie bezpieczeñstwa i finansowej stabilizacji. Praca najemna nie daje tak dobrych perspektyw
finansowych jak praca na w³asny rachunek, ale gwarantuje sta³e i wzglêdnie pewne
dochody. Jeden z respondentów zwróci³ te¿ uwagê, ¿e pracuj¹c na etacie nie trzeba
martwiæ siê o op³acenie wszelkich wiadczeñ. Zwróæmy jednak uwagê, i¿ pracownik najemny równie¿ musi ponosiæ tego typu koszty, s¹ one bowiem ujmowane z jego
wynagrodzenia. Najprawdopodobniej chodzi wiêc o to, ¿e pracownik ma pewnoæ, i¿
wszelkie niezbêdne zobowi¹zania (ubezpieczeniowe, podatkowe etc.) zostan¹ uregulowane, gdy¿ istnieje comiesiêczna podstawa, od której naliczane s¹ wszelkie niezbêdne p³atnoci:
op³acenie wszystkich ZUS-ów, wszystkich wiadczeñ, nie martwienie siê
o te rzeczy
n praca na etacie jest trochê pewniejsza
n

Jeli chodzi o g³ówne s³abe strony pracy etatowej, to znowu stanowi¹ one odzwierciedlenie wczeniejszych wypowiedzi dotycz¹cych pracy na w³asny rachunek. Niezale¿noæ
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traktowan¹ jako korzyæ p³yn¹c¹ z prowadzenia w³asnej dzia³alnoci gospodarczej mo¿emy teraz zestawiæ z poni¿szymi wypowiedziami, które traktuj¹ podleg³oæ szefowi (a co
za tym idzie  mniejsz¹ samodzielnoæ w pracy i ograniczon¹ mo¿liwoæ podejmowania
dzia³añ z w³asnej inicjatywy) jako s³ab¹ stronê pracy etatowej. Posiadanie zwierzchnika i
brak autonomii decyzyjnej jest dlatego traktowane jako istotny problem, ¿e nie tylko ogranicza codzienne dzia³ania w ramach obowi¹zków zawodowych, ale te¿ nie pozwala na
pe³n¹ samorealizacjê i wp³ywanie na rzeczy istotne z punktu widzenia funkcjonowania
firmy, ale wykraczaj¹ce poza zakres obowi¹zków pracownika:
brak mo¿liwoci ingerowania w firmê, w rozwój
ma siê narzucone odgórnie normy, których trzeba siê trzymaæ
ma siê w³adzê nad sob¹, której trzeba siê s³uchaæ i jej podlegaæ
kto by by³ nade mn¹ i by decydowa³, co mam robiæ i kiedy, jak mam to
robiæ
n praca dla kogo
n
n
n
n

Rzeczona mniejsza samodzielnoæ znajduje sw¹ specyficzn¹ egzemplifikacjê w kontekcie dysponowania w³asnym czasem. W przypadku pracy etatowej godziny pracy
s¹ sztywne i trudno je uelastyczniæ (jak ma to miejsce w przypadku prowadzenia
w³asnej dzia³alnoci gospodarczej):
n
n
n
n

godziny pracy ustalone, praca np. na nocki
gorzej jest z czasem (...) ustalony
sta³e zobowi¹zania, sta³e godziny pracy, dyspozycyjnoæ
ograniczenia czasowe

Zwróæmy jednak uwagê, i¿ choæ rzeczywicie praca etatowa wymaga cis³ego podporz¹dkowania siê wyznaczonym odgórnie rygorom czasowym, to inaczej ni¿ w przypadku pracy na w³asny rachunek, nie wymaga inwestowania praktycznie ca³ego
swojego czasu w aktywnoæ zawodow¹.
Interpretuj¹c wypowiedzi absolwentów mo¿emy wiêc skonkludowaæ, i¿ chocia¿ praca etatowa stwarza pracownikowi cis³e ramy czasowe, to poza nimi mo¿e on swobodnie dysponowaæ swoim czasem. W ramach pracy na w³asny rachunek godziny
pracy nie s¹ wprawdzie sztywno ustalone, ale okupione jest to koniecznoci¹ zainwestowania znacznie wiêkszej iloci czasu w prowadzon¹ dzia³alnoæ.
W jednej z wypowiedzi zosta³a równie¿ zasygnalizowana s³aba strona etatu, która
k³óci siê w wskazywanym wczeniej przez kilku respondentów atutem pracy najemnej, czyli wiêkszym poczuciem bezpieczeñstwa i stabilizacji. Okazuje siê bowiem, ¿e
pracuj¹c na etacie:
n

mo¿na wylecieæ

Ten jednostkowy przyk³ad pokazuje, ¿e niekiedy trudno w sposób wyrany oddzielaæ
korzyci i s³abe strony samozatrudnienia i pracy etatowej. Czasem bowiem obie wskazane sytuacje pracy rodziæ mog¹ zbli¿one korzyci, cechowaæ je tak¿e mog¹ podobne
mocne strony.
W przypadku pracy etatowej poruszony zosta³ w wywiadach jeszcze jeden problem,
który mo¿e warunkowaæ ocenê korzyci i s³abych stron tej sytuacji pracy. Chodzi
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o formê w³asnoci przedsiêbiorstwa, w którym dana osoba jest zatrudniona. Wród
badanych z grupy absolwentów dominuje pogl¹d, i¿ pracê etatow¹ lepiej podj¹æ
w firmie prywatnej, przede wszystkim ze wzglêdów finansowych. To w³anie przedsiêbiorstwa prywatne gwarantuj¹ (przynajmniej potencjalnie) wy¿sze wynagrodzenie:
n
n
n

jednak w firmach prywatnych  wiêksza p³aca
finansowo w prywatnej
w prywatnej  mo¿na lepsze pieni¹dze zarobiæ

Jednoczenie praca w przedsiêbiorstwie prywatnym (choæ lepiej rokuj¹ca pod wzglêdem finansowym) mo¿e w ogóle nie przynieæ pracownikowi korzyci finansowych
lub owe korzyci nie bêd¹ odzwierciedlaæ faktycznego wysi³ku pracownika, pracê tê
mo¿na te¿ ³atwiej straciæ:
w prywatnych nie p³ac¹
na etacie lepiej byæ zdecydowanie w firmie pañstwowej (...) nie ma takiego
zagro¿enia, jak w firmie prywatnej, gdzie zwalniaj¹ z dnia na dzieñ, ¿e praca
nie jest pewna tak na 100%
n w prywatnych pracownicy s¹ wykorzystywani
n
n

Powy¿sze wypowiedzi mo¿na, obok wczeniejszych wypowiedzi dotycz¹cych pracy
na w³asny rachunek, traktowaæ jako dope³nienie wzglêdnie spójnej wizji sektora prywatnego, jak¹ posiadaj¹ absolwenci. Wed³ug absolwentów, pracuj¹c w sektorze prywatnym (jako w³aciciel b¹d jako pracownik najemny) mo¿na liczyæ na wzglêdnie
wysokie dochody, ale trzeba siê te¿ pogodziæ ze znacznie wiêkszym (ni¿ w przypadku
pracy etatowej w przedsiêbiorstwie pañstwowym) poziomem ryzyka i niepewnoci.
Praca w firmie prywatnej (podobnie jak samodzielna dzia³alnoæ w formie samozatrudnienia) mo¿e te¿ oprócz korzyci finansowych daæ lepsze perspektywy samorealizacji:
n

praca w pañstwowej firmie mo¿e byæ taka najbardziej powtarzalna, taka schematyczna, w prywatnej jest o wiele bardziej kreatywna i twórcza.

Bezrobotni
Respondenci z tej grupy w sposób bardzo podobny do absolwentów identyfikuj¹ korzyci p³yn¹ce z w wierszu pracy na w³asny rachunek. Dominuje przekonanie
o mo¿liwoci wiêkszej samodzielnoci i niezale¿noci. Wydaje siê, i¿ pojawienie siê
takiego uzasadnienia w grupie bezrobotnych wynikaæ mo¿e z potrzeby uzyskania poczucia wiêkszej wewn¹trzsterownoci i wp³ywu na w³asn¹ sytuacjê. Status bezrobotnego mo¿e niew¹tpliwie takie poczucie nadwerê¿aæ b¹d os³abiaæ, a prowadzenie w³asnej dzia³alnoci mo¿e byæ traktowane przez bezrobotnych jako szansa na ponowne
odzyskanie kontroli nad w³asnym ¿yciem (choæby w wymiarze zawodowym). Ewentualne ryzyko wpisane w dzia³alnoæ gospodarcz¹ nie jest, podobnie jak u absolwentów, czynnikiem zniechêcaj¹cym. Wrêcz przeciwnie, mo¿e pe³niæ rolê dodatkowego
czynnika motywuj¹cego, wzmagaj¹cego zaanga¿owanie w pracê:
n
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kontrolowanie w³asnego interesu i mylê, ¿e to jest du¿o lepsze, w³asne korzyci  mo¿na siê wiêcej rozwin¹æ

n
n

sam ze sob¹ siê rozliczam i sam o wszystko muszê zadbaæ
samodzielne okrelenie czasu pracy, miejsca pracy, niezale¿noæ. Te¿ prawdopodobnie wiêksze zaanga¿owanie, bo jest wiêcej do stracenia

Jednoczenie jednak osoby z grupy bezrobotnych dostrzegaj¹ okrelone korzyci tak¿e w pracy etatowej. Nie dziwi to, jeli przyjmiemy, i¿ dla wiêkszoci osób w tej
grupie szans¹ na wyjcie z bezrobocia jest w³anie praca etatowa (praca na w³asny
rachunek wymaga, w pocz¹tkowej fazie funkcjonowania firmy, nak³adów, które mog¹
byæ zbyt du¿ym ciê¿arem dla osób bez sta³ego ród³a dochodu). Bezrobotni, którzy
zadeklarowali, i¿ preferuj¹ wariant pracy najemnej, do pozytywnych stron tego typu
pracy zaliczaj¹: mo¿liwoæ awansu, sta³e godziny pracy (Bezr. 8), bezpieczeñstwo
(Bezr. 10), os³ony socjalne (Bezr. 4). Pojawienie siê argumentów dotycz¹cych kwestii
bezpieczeñstwa i korzystania z os³on socjalnych nie dziwi, te elementy pozwalaj¹ bowiem znacznie zredukowaæ poczucie niepewnoci cile zwi¹zane z pozostawaniem
bez pracy. Natomiast pojawienie siê w jednej z wypowiedzi mo¿liwoci awansu
jako korzyci p³yn¹cej z pracy etatowej wiadczy o tym, i¿ niektórzy bezrobotni nie
traktuj¹ zdobycia pracy jako ostatecznego celu, ale tak¿e jako pocz¹tku do dalszego
zaanga¿owania, tym razem jednak nie w poszukiwanie pracy, ale wype³nianie zawodowych obowi¹zków na tyle dobrze, by nie tylko pracy nie straciæ, ale i rozwijaæ siê
w niej i awansowaæ.
Wiêkszoæ bezrobotnych odczuwa generalnie lêk przed prac¹ w sektorze prywatnym
zarówno w swojej firmie, jak i pracuj¹c na etacie w firmie prywatnej, dlatego te¿ dla
wiêkszoci atrakcyjniejsza wydaje siê byæ praca w sektorze pañstwowym. Zasadniczym argumentem jest w tym przypadku kojarzone w³anie z sektorem pañstwowym
wiêksze poczucie stabilizacji. Taki stosunek bezrobotnych do formy w³asnoci przedsiêbiorstwa zbli¿a tê grupê do absolwentów, z tym, ¿e wród osób pozostaj¹cych bez
pracy dominuje poczucie lêku, w mniejszym stopniu wystêpuje natomiast przekonanie o szansach, które drzemi¹ we w³asnej dzia³alnoci gospodarczej lub pracy najemnej w firmie prywatnej.

Osoby samozatrudnione pracuj¹ce na etacie
W przypadku tej grupy (oraz grup kolejnych) wypowiedzi dotycz¹ce korzyci i s³abych stron pracy na w³asny rachunek s¹ zwi¹zane z w³asnym dowiadczeniem badanych, s¹ to bowiem osoby, które maj¹ lub mia³y status osoby samozatrudnionej.
Grupa osób samozatrudnionych pracuj¹cych na etacie wskazuje na korzyci bardzo
podobne do tych, które mo¿na by³o odnaleæ w wypowiedziach absolwentów i bezrobotnych. S¹ to wiêc dwa zasadnicze atuty: wiêksza niezale¿noæ oraz wiêksze dochody. Odpowiedzi tej grupy badanych maj¹ ten niekwestionowany walor, i¿ mo¿na je
traktowaæ jako poredni¹ ocenê s³aboci i ograniczeñ pracy etatowej. Podjêcie w³asnej
dzia³alnoci musi byæ bowiem podyktowane przekonaniem, i¿ praca na w³asny rachunek dostarczy takich korzyci, których nie dostarcza praca na etacie (lub których
nie dostarcza w stopniu satysfakcjonuj¹cym).
Samozatrudnienie daje wiêc, po pierwsze, wiêksz¹ niezale¿noæ i pozwala na bardziej
elastyczne planowanie swojego czasu pracy. Pojawia siê tu równie¿ w¹tek wiêkszej
odpowiedzialnoci, zauwa¿my jednak, ¿e traktowanej jako korzyæ, a nie ewentualna
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bariera i ród³o obaw. Ogólna konkluzja w tym przypadku mog³aby brzmieæ nastêpuj¹co: zasadnicza korzyæ samozatrudnienia to fakt, i¿ osoba samozatrudniona jest sama
sobie szefem. Zwróæmy bowiem uwagê, ¿e wskazywane korzyci szczegó³owe dotycz¹ kwestii wszelkich ustaleñ, uregulowañ, sposobów organizacji pracy etc., a wiêc
tego, co w przypadku pracy etatowej le¿y w gestii zwierzchników:
n
n
n
n
n
n
n

nienormowany czas pracy
jest to niezale¿noæ (...) i mo¿liwoæ decydowania samemu jakie siê zlecenia
podejmuje
regulujê swój czas
praca na w³asny rachunek daje samodzielnoæ i niezale¿noæ
sam odpowiadam za to co robiê, nikt nade mn¹ nie stoi
niezale¿noæ w dysponowaniu czasem
mo¿liwoæ organizowania pracy wed³ug w³asnych myli

Badani zwrócili te¿ uwagê na korzyci finansowe, jednak nie w sposób tak zdecydowany jak chocia¿by absolwenci, jednoczenie zwracaj¹c uwagê, i¿ korzyci, owszem,
mog¹ siê pojawiæ, ale tylko wtedy, gdy w odpowiedni sposób zarz¹dza siê swoim
przedsiêwziêciem:
n
n

mo¿liwoæ wiêkszych zysków przy umiejêtnie prowadzonym biznesie
praca ta jest bardzo konkretna, kosztami s¹ podatki, ale zostaje konkretny
pieni¹dz

Zasadniczymi kosztami i uci¹¿liwociami zwi¹zanymi z t¹ form¹ dzia³alnoci s¹ (podobnie jak w innych grupach): niepewnoæ, koniecznoæ ponoszenia dodatkowych
kosztów oraz wyd³u¿enie czasu pracy.
n
n
n
n
n
n
n
n

czasami pieni¹dze s¹, ale czasami zdarzaj¹ siê miesi¹ce s³absze, chwiejne
i niepewne sytuacje
nie wiem czy bêdê mia³ klientów w danym miesi¹cu
o wszystko trzeba siê martwiæ samemu, op³acaæ ZUS, martwiæ siê o podatki
koszty utrzymania firmy (...) równie¿ ksiêgowego
ponoszê koszty utrzymania firmy
ZUS, podstawowy koszt (...) koszt telefonu
powiêcony czas
automatycznie przed³u¿a to mi czas pracy

Wypowiedzi osób samozatrudnionych, które jednoczenie pracuj¹ na etacie s¹ natomiast o tyle istotne, ¿e pochodz¹ od osób, które mog¹, opieraj¹c siê na w³asnym dowiadczeniu dokonaæ porównania dwóch sytuacji pracy: pracy na w³asny rachunek
oraz pracy etatowej. Odwo³ajmy siê wiêc do tych wypowiedzi, które dotycz¹ korzyci
i s³abych stron pracy najemnej.
W przypadku pracy etatowej korzyci to w du¿ej mierze odwrócenie kosztów i uci¹¿liwoci prowadzenia w³asnej dzia³alnoci gospodarczej, a wiêc: wiêksze poczucie stabilizacji, ni¿sze koszty, krótszy czas pracy oraz mniejsze zaanga¿owanie:
n
n
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stabilizacja, pewnoæ, pieni¹dze, które nie s¹ du¿e, ale za to s¹ sta³e
wiêksza stabilizacja przez ca³y rok, dostajê co miesi¹c pensjê i wiem, ¿e j¹
dostanê

praca na etacie daje sta³y dochód i urlop
stabilnoæ finansowa
p³acê tylko czêæ sk³adki ZUS
ni¿sza sk³adka ZUS
cz³owiek siê budzi rano, idzie do pracy, potem trzaska drzwiami i jest
w swoim domu, a nie w domu, w którym jest firma
n nie martwiê siê o zlecenia
n
n
n
n
n

Powy¿sze korzyci wydaj¹ siê byæ nieocenione dla respondentów z tej w³anie grupy,
poniewa¿ pozwalaj¹ (przynajmniej w pewnym stopniu) ograniczaæ zagro¿enia i niedostatki, które zwi¹zane s¹ z w³asn¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹. Przyk³adowo, niepewnoæ (jako najczêciej pojawiaj¹ca siê s³aba strona pracy na w³asny rachunek)
mo¿e byæ w przypadku osób z tej grupy redukowana przez mo¿liwoæ czerpania korzyci ze wzglêdnie stabilnej i pewnej pracy etatowej.
Oczywicie decyduj¹c siê na taki podwójny model sytuacji pracy trzeba mieæ wiadomoæ, i¿ bêdzie siê ponosiæ dodatkowe koszty zwi¹zane z prac¹ etatow¹ i jej niedogodnociami. Owe niedogodnoci to przede wszystkim brak niezale¿noci oraz koniecznoæ powiêcenia okrelonej iloci czasu na pracê etatow¹:
n
n
n

podwiadomie cz³owiek staje siê niewolnikiem
mniej wolnego czasu
w pracy muszê byæ 8 godzin od rana do popo³udnia, bez wzglêdu na to czy
mam jakie zajêcie, czy nie

Jeden z respondentów wskaza³ te¿, jako s³aboæ pracy etatowej, niesatysfakcjonuj¹ce
dochody: w moim przypadku akurat, zbyt ma³e wynagrodzenie (Etat 10). Mo¿na uznaæ,
¿e w sytuacji pojawiania siê takiego czynnika podjêcie samodzielnej dzia³alnoci gospodarczej bêdzie prób¹ przezwyciê¿enia s³aboci wariantu pracy etatowej.
Podejmowanie decyzji o jednoczesnej pracy na etacie i prowadzeniu w³asnej dzia³alnoci gospodarczej mo¿e mieæ ró¿norakie przyczyny, ró¿nie mo¿e byæ te¿ taka podwójnoæ oceniana. Respondenci zostali poproszeni o wskazanie korzyci, które p³yn¹ z takiego modelu. S¹ to przede wszystkim korzyci natury finansowej:
n
n
n
n
n

mogê omin¹æ pewne rzeczy i zarobiæ wiêcej pieniêdzy
nie muszê siê martwiæ o ZUS
mam szansê wiêkszego zarobku
nie muszê p³aciæ ZUS-u i kto p³aci za mnie obecnie ZUS
(korzyci) zwi¹zane z Urzêdem Skarbowym

Powy¿sze wypowiedzi wskazuj¹, ¿e podejmowanie w³asnej dzia³alnoci gospodarczej przy jednoczesnym zatrudnieniu na etacie mo¿e u³atwiæ pracê na w³asny rachunek w tym sensie, ¿e zdejmuje z osoby samozatrudnionej wiele sta³ych op³at i narzutów. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e gdyby nie praca na etacie (i zwi¹zane z ni¹ korzyci) to
w³asna dzia³alnoæ gospodarcza nie by³aby wystarczaj¹co dochodowa lub w ogóle nie
by³aby traktowana przez niektóre osoby jako realna alternatywa.
Ale korzyci finansowej choæ najistotniejsze, nie s¹ jedynymi. Dla respondentów wa¿na
jest równie¿ mo¿liwoæ dokszta³cania. Tutaj jednak mamy do czynienia z sytuacj¹ odwrotn¹ ni¿ w przypadku korzyci finansowych. W tym przypadku ród³o korzyci le¿y w pro-
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wadzeniu w³asnej dzia³alnoci gospodarczej, która wymaga zdobycia okrelonej, najczêciej zupe³nie nowej, wiedzy cile zwi¹zanej z prac¹ na w³asny rachunek:
n
n

mogê dokonywaæ samodokszta³cania
na pewno prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej (...) wi¹¿e siê z samodokszta³caniem

Mówi¹c o korzyciach jednoczesnej pracy na etacie i prowadzenia w³asnej dzia³alnoci gospodarczej wspomniano te¿ o tym, i¿ taka podwójnoæ daje stabilizacjê:
n

mam korzyæ, ¿e jestem na sta³e zatrudniona, daje to jak¹ stabilizacjê

Jest to wa¿ne o tyle, ¿e wiadomoæ stabilizacji p³yn¹ca ze sta³ego zatrudnienia pozwala na podjêcie wiêkszego ryzyka na polu w³asnej dzia³alnoci gospodarczej. Byæ
mo¿e czêæ osób nigdy nie zdecydowa³aby siê na pracê na w³asny rachunek bez
poczucia bezpieczeñstwa gwarantowanego przez pracê na etacie. Ewentualne niepowodzenie (nawet to najpowa¿niejsze  upadek firmy) nie bêdzie mieæ wtedy skutków
tak katastrofalnych, jak w sytuacji, gdy bankrutuj¹ce przedsiêbiorstwo stanowi³o jedyne ród³o dochodu.
Jednoczenie z takiego podwójnego modelu pracy p³yn¹ okrelone zagro¿enia. Jest
to przede wszystkim nadmierne przeci¹¿enie prac¹. Mamy tu bowiem do czynienia
z prac¹ podwójn¹ w ró¿nych znaczeniach tego s³owa: podwójna iloæ czasu, który
trzeba powiêciæ na wykonywanie obowi¹zków; podwójne zmêczenie i stres etc. Ekstremalnym przyk³adem tego, jak du¿ym obci¹¿eniem mo¿e byæ jednoczesna praca na
etacie oraz prowadzenie w³asnej dzia³alnoci gospodarczej niech bêdzie pierwsza
z przywo³anych poni¿ej wypowiedzi:
przemêczenie, nadmierna iloæ pracy mo¿e spowodowaæ, ¿e dodatkowo zarobione pieni¹dze trzeba bêdzie wydaæ na lekarza
n wiêksze zmêczenie (...) jestem bardzo czêsto bardzo zmêczona
n przeci¹¿enie umys³owe.
n

Osoby samozatrudnione pracuj¹ce jako podwykonawcy
Niezale¿nie od powodów przejcia z etatu na samozatrudnienie respondenci ceni¹ sobie tê formê pracy. Wiêkszoæ z nich jest zadowolona z przejcia na samozatrudnienie.
Do g³ównych zalet, podobnie jak poprzednie grupy, zaliczaj¹ wiêksze korzyci finansowe oraz brak cis³ego nadzoru i zwierzchnictwa. Znamienne w tej grupie jest cis³e
powi¹zanie obu czynników: wypowiedzi badanych sugeruj¹, i¿ dzia³alnoæ w formie
samozatrudnienia w³anie dlatego jest bardziej dochodowa, i¿ wi¹¿e siê z wiêksz¹
niezale¿noci¹ decyzyjn¹, a co za tym idzie osoba samozatrudniona mo¿e kalkulowaæ
i podejmowaæ decyzje najbardziej racjonalne z ekonomicznego punktu widzenia:
n mo¿liwoæ kszta³towania swoich w³asnych dochodów, ja ustalam cenê zakupu, sprzeda¿y swojej us³ugi, dlatego mam mo¿liwoæ zarabiania pieniêdzy
dziêki sobie.
n praca na swoim ma takie korzyci, ¿e ile sobie wypracujê, tyle zarobiê, a to
minimum mam zapewnione i to tylko zale¿y od tego czy firma, dla której
wykonujê us³ugi, ma do zaproponowania jaki dobry produkt. Gdy tak jest,
to mo¿na liczyæ na niez³e profity, niez³e zarobki.
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n

praca bez szefa, na w³asny rachunek. W dowolnym czasie zmniejszaj¹ siê
koszty

Jeli chodzi o s³abe strony samozatrudnienia to mo¿na je podzieliæ w sposób nastêpuj¹cy: zwi¹zane z utrat¹ dotychczasowych korzyci oraz zwi¹zane z formalnymi wymogami, które pojawiaj¹ siê przy prowadzeniu w³asnej dzia³alnoci. W pierwszym
przypadku chodzi o utratê socjalnych korzyci i przywilejów, które zwi¹zane by³y
z prac¹ na etacie, a które dana osoba utraci³a podejmuj¹c w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, np.: premie, urlop, podarki. W drugim przypadku chodzi o koniecznoæ sprostania zupe³nie nowym wymogom formalnym, które b¹d wymagaj¹ pewnej aktywnoci osoby samozatrudnionej (np. poszukiwanie lokalu), b¹d te¿ okrelonych nak³adów finansowych (np. sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne)
brak urlopu, niep³atne zwolnienia lekarskie, brak premii, podarków
pracê na etacie znalaz³am w liceum (ok. 320 z³). Zarabiam dzi wiêcej, ale
uci¹¿liwoci¹ jest p³acenie sk³adek. Praca ta tylko nazywa siê dzia³alnoci¹
w³asn¹, poniewa¿ czujê siê jak zatrudniona na etacie  firma dyktuje warunki, Ja wystawiam tylko co miesi¹c rachunek  to sprawa formalna.
n uci¹¿liwoci¹ jest zarabianie na siebie  ZUS, podatek, wynajmowany lokal
n
n

Do pozytywnych stron pracy na etacie respondenci zaliczaj¹ os³ony socjalne, premie
i korzystanie z bezp³atnej infrastruktury. S¹ to wiêc te elementy, które s¹ wpisane
w pracê na etacie (czasem wskutek indywidualnych uzgodnieñ pracownika z pracodawc¹, czasem z powodu wymogów prawnych), a jednoczenie nie daj¹ siê utrzymaæ
przy zmianie sytuacji pracy. To, co w pracy na etacie jest darmowym przywilejem
pracownika (samochód s³u¿bowy, telefon komórkowy), w przypadku prowadzenia
w³asnej dzia³alnoci gospodarczej staje siê ju¿ kosztem, który mo¿e w du¿ym stopniu
obci¹¿aæ finanse firmy:
n
n

praca na etacie daje wiadczenia socjalne.
urlop, pensja, premia, samochód s³u¿bowy i telefon komórkowy

Negatywne strony pracy na etacie to dla podwykonawców przede wszystkim mniejsze
zarobki oraz uzale¿nienie od szefa.

Osoby posiadaj¹ce firmy upione lub osoby, które zrezygnowa³y
z samozatrudnienia
Specyfika osób z tej grupy polega na tym, i¿ oceny pracy na w³asny rachunek dokonuj¹ one z pozycji osób, które tak¹ dzia³alnoæ z ró¿nych powodów zawiesi³y. Dlatego
te¿ w ich wypowiedziach pojawiaj¹ siê te korzyci, które zosta³y uzyskane w ramach
samozatrudnienia, ale procentuj¹ do dzi. Jest to o tyle wa¿ne, i¿ oznacza, ¿e w³asna
dzia³alnoæ gospodarcza pozwala wytworzyæ jednostkom takie zasoby, z których mog¹
one czerpaæ nawet gdy rzeczona forma dzia³alnoci zostaje zawieszona.
Zwraca uwagê, i¿ poza korzyciami zwi¹zanymi z czasem pracy (mo¿emy siê domyliæ, i¿ chodzi o wiêksz¹ niezale¿noæ w dysponowaniu nim) wskazane korzyci ró¿ni¹
siê od tych, które dominowa³y w poprzednich grupach. Najwa¿niejsza korzyæ to, mówi¹c ogólnie, zbudowanie okrelonego kapita³u spo³ecznego, rozumianego jako sieæ
powi¹zañ i kontaktów, które mog¹ procentowaæ w przysz³oci i umo¿liwiaj¹ osi¹ganie
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okrelonych korzyci. Druga wa¿na korzyæ (równie¿ maj¹ca charakter trwa³y) to zdobycie dowiadczenia oraz nowej wiedzy (samokszta³cenie), które, jak mo¿na przypuszczaæ, jest nadal wykorzystywana przez respondentów i stanowi ich atut na rynku pracy:
zdoby³am du¿e dowiadczenie, co mam nadziejê teraz procentuje w kontaktach z klientem
n kontakty i samokszta³cenie
n czas pracy
n praca w inny sposób, poznanie ludzi  plusem
n

W niniejszej grupie wystêpuje bardzo silne zró¿nicowanie, jeli chodzi o s³abe strony
samozatrudnienia. Wracaj¹c do wczeniejszej tezy mówi¹cej o tym, i¿ w tej grupie
respondenci odwo³uj¹ siê do swoich w³asnych dowiadczeñ, trzeba stwierdziæ, ¿e
w przypadku dowiadczeñ negatywnych mamy do czynienia z ich silnym zindywidualizowaniem. Trudno wiêc wskazaæ jaki wiod¹cy w¹tek w poni¿szych wypowiedziach,
trudno te¿ o jakie generalizuj¹ce wnioski. Zagregujmy wiêc wypowiedzi respondentów dotycz¹ce ewentualnych s³abych stron samozatrudnienia:
n

n

n
n

n

w stosunku do pracy na etat  zakres dzia³añ by³ podobny  uci¹¿liwoci¹
by³o to, ¿e funkcjonuj¹c w ramach organizacji na etacie prociej jest przeprowadzaæ w sposób skuteczny poszczególne zmiany w organizacji. Z punktu
widzenia zewnêtrznego doradcy jest to znacznie trudniejsze
niedzielne prasowanie ubrañ po przywiezieniu ich z hurtowni w sobotê musielimy z mê¿em co niedziela powiêciæ swój w³asny czas, bo nie zatrudnialimy nikogo i przygotowaæ ubrania do wywieszenia
ZUS, utrzymanie firmy
odpowiedzialnoæ, która spoczywa³a wy³¹cznie na mojej osobie, mimo ¿e
zatrudnia³am jedn¹ osobê do pomocy ca³oæ obowi¹zków spoczywa³a na mojej
osobie zwiêkszaj¹ce siê koszty wynajmu
minusem  skromne dochody

Wiedza dotycz¹ca samozatrudnienia
W tej czêci wywiadów pog³êbionych poruszono problem wiedzy respondentów dotycz¹cej samozatrudnienia i pracy na w³asny rachunek. Nie chodzi³o jednak o pe³n¹
identyfikacjê owej wiedzy, ale raczej o próbê wskazania jej róde³. Dodatkowo, jeli
okaza³o siê, ¿e badani wiedzê na temat samozatrudnienia czerpali z rozmów z osobami prowadz¹cymi w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ lub ich obserwacji, proszono
o wskazanie, w jaki sposób osoby te oceniaj¹ swoj¹ sytuacjê oraz czy i w jakim stopniu zachêcaj¹ innych do pracy na w³asny rachunek. Problem pozyskiwania wiedzy
na temat samozatrudnienia zosta³ wiêc po³¹czony z kwesti¹ wp³ywu otoczenia spo³ecznego na podjêcie ewentualnej decyzji o wyborze pracy na w³asny rachunek jako
wariantu swojej aktywnoci zawodowej.

Absolwenci
Zdecydowana wiêkszoæ badanych (poza jednym przypadkiem) posiada w swym otoczeniu osoby, które zdecydowa³y siê na pracê na w³asny rachunek. Najczêciej jest to
rodzina (tak¿e ta najbli¿sza: rodzice, rodzeñstwo), rzadziej wskazywano znajomych.
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Wiêkszoci z tych osób, które wskazano, powodzi siê dobrze, s¹ zadowoleni z podjêtej
decyzji o rozpoczêciu dzia³alnoci. Jednak nawet jeli prowadzona dzia³alnoæ nie jest
jednoznacznym sukcesem, nie wycofuj¹ siê oni, przyjmuj¹c, i¿ zmiennoæ sytuacji
jest wpisana w prywatn¹ dzia³alnoæ:
n

raz lepiej, raz gorzej, ale ogólnie tak (powodzi siê dobrze). Z tych osób, które
zdecydowa³y siê pracowaæ samodzielnie to raczej nie wycofuj¹ siê

Zwróæmy uwagê, i¿ taka postawa pokrywa siê z analizowanymi wczeniej korzyciami i s³abymi stronami pracy na w³asny rachunek. Respondenci wskazywali wtedy
na niepewnoæ zwi¹zan¹ w prowadzeniem w³asnej dzia³alnoci gospodarczej, ale nie
traktowali tego jako czynnika jednoznacznie demotywuj¹cego. W tej czêci wywiadów znajdujemy potwierdzenie takiego stanowiska w wypowiedziach osób, które zdecydowa³y siê na tak¹ dzia³alnoæ. Jest to o tyle wa¿ne, i¿ pozwala przypuszczaæ, ¿e
determinacja pracuj¹cych na w³asny rachunek przezwyciê¿a ryzyko zwi¹zane z nieregularnoci¹ dochodów i obawami o powodzenie biznesowego przedsiêwziêcia.
Osoby prowadz¹ce w³asn¹ dzia³alnoæ zwracaj¹ jednak uwagê na pogorszenie sytuacji w ostatnich latach:
n

niektórzy byli na pocz¹tku zadowoleni, ale ju¿ od okresu 67 lat nie s¹ zadowoleni, jest coraz gorsza sytuacja

Tu równie¿ mo¿na wyci¹gn¹æ pozytywny wniosek: chocia¿ dzia³alnoæ gospodarcza
nie jest ju¿ (wbrew niektórym obiegowym opiniom) tak dochodowa jak niegdy, ów
fakt nie ma na tyle silnie zniechêcaj¹cego charakteru, by ca³kowicie rezygnowaæ
z pracy na w³asny rachunek. Trzeba mieæ oczywicie wiadomoæ, i¿ zapewne istnieje punkt graniczny, w którym uzyskiwane korzyci zostan¹ przyæmione przez koszty zwi¹zane z prowadzeniem w³asnej dzia³alnoci gospodarczej.
Choæ najczêciej osoby prowadz¹ce w³asn¹ dzia³alnoæ nie zachêcaj¹ do podjêcia takiej dzia³alnoci przez badanych absolwentów, to niekiedy takie zachêty siê pojawiaj¹
ograniczaj¹c siê do rozmowy:
n

generalnie przedstawianie plusów

lub stosuj¹c konkretne i wymierne zachêty:
n

na razie rodzice oferuj¹ mi pomoc finansow¹, pomoc w pracy, a póniej
mog³abym przej¹æ interes po rodzicach i oni na pocz¹tku by mi pomogli

Jeli chodzi o absolwentów wp³yw otoczenia spo³ecznego na ich wiedzê i postawy
dotycz¹ce pracy na w³asny rachunek jest generalnie pozytywny. Ró¿na jest jednak
si³a tego wp³ywu: rozmowa na temat korzyci p³yn¹cych z prowadzenia w³asnej dzia³alnoci gospodarczej si³¹ rzeczy nie mo¿e mieæ tak silnego wp³ywu jako konkretna
oferta finansowego wsparcia. Wa¿ne jest jednak, ¿e absolwenci nie otrzymuj¹ jednoznacznie negatywnego i zniechêcaj¹cego przekazu od osób pracuj¹cych na w³asny
rachunek w ich najbli¿szym otoczeniu.
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Bezrobotni
ród³em kszta³towania opinii i postaw wobec mo¿liwoci samozatrudnienia jest dla
wiêkszoci najbli¿sza rodzina. Co wiêcej, obecnoæ w rodzinie kogo kto posiada w³asn¹ firmê, sk³ania do pozytywniejszych opinii na temat tej formy pracy (Bezr. 1, 2,
8, 9). Si³a oddzia³ywania tego typu wzorów przedsiêbiorczoci zale¿y od powodzenia
firmy:
n

mama mnie raczej namawia do tego, ¿ebym pracowa³ gdzie na etat, ¿ebym
mia³ zatrudnienie

Jeli jednak rodzinna firma funkcjonuje dobrze, wtedy pojawiaj¹ siê nie tylko zachêty,
ale wrêcz oczekiwanie, i¿ dana osoba zaanga¿uje siê w rodzinn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Czasem takie oczekiwania (np. rodziców wzglêdem swoich dzieci) z ró¿nych
powodów nie mog¹ zostaæ zrealizowane:
n

tak, ale jest to niemo¿liwe, gdy¿ skoñczy³am inny kierunek studiów ni¿ moi
rodzice i nie jestem kompetentna, aby przej¹æ po nich ich firmê, czy nawet
z nimi wspó³pracowaæ

Argumentacja za powieleniem koncepcji samozatrudnienia to najczêciej kontynuacja
osi¹gniêæ firmy rodzinnej.
Si³a opiniotwórcza mog¹ca mieæ znaczenie dla aktywizacji bezrobotnych przedstawia
siê w nastêpuj¹cy sposób:
n

ci, którzy osi¹gaj¹ zyski, s¹ zadowoleni i ich to dodatkowo motywuje do rozwijania swej dzia³alnoci. Mówi¹ o planach rozwojowych. Ci natomiast, którym nie idzie  narzekaj¹ na z³¹ sytuacjê w kraju: przez to brak klientów,
ubóstwo spo³eczeñstwa, przepisy, nieczyst¹ grê konkurencji  to oczywiste

Nie mo¿na wiêc mówiæ o jednokierunkowym wp³ywie otoczenia spo³ecznego bezrobotnych na sposób ich mylenia o pracy na w³asny rachunek. Wszystko tak naprawdê zale¿y od tego, jak radz¹ sobie przedsiêbiorcy, z którymi osoba bezrobotna ma
kontakt i które maj¹ wp³yw na podejmowanie przez ni¹ decyzji zwi¹zanych z w³asn¹
aktywnoci¹ zawodow¹.

2.3.2. Spo³eczny odbiór i postrzeganie samozatrudnionych
Wywiady pog³êbione nie ograniczy³y siê jedynie do identyfikacji stosunku respondentów do samozatrudnienia. Zosta³ równie¿ poruszony w¹tek spo³ecznego odboiru osób
samozatrudnionych i tego jak, w opinii respondentów, postrzegane s¹ osoby pracuj¹ce
na w³asny rachunek. Dodatkowo osoby badane proszone by³y o wskazanie takich
grup lub cech osobowych, które silnie kojarz¹ im siê ze zjawiskiem samozatrudnienia.
Ogólnie rzecz bior¹c pytania z tego obszaru tematycznego pozwalaj¹ uchwyciæ problem samozatrudnienia w szerszym spo³ecznym kontekcie, a tak¿e adekwatnoæ pracy
na w³asny rachunek do poszczególnych grup spo³ecznych lub okrelonych typów
osobowociowych. Analiza wypowiedzi pozwala w sposób poredni uchwyciæ i wskazaæ te grupy lub osoby, dla których samozatrudnienie jest realn¹ alternatyw¹ (oczywicie nie mówimy w tym miejscu o obiektywnych uwarunkowaniach, ale opinii na
temat wyra¿anej przez respondentów).
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Absolwenci
Jeli chodzi o kwestiê powa¿ania spo³ecznego, to wed³ug badanych absolwentów osoby samozatrudnione s¹ nim przez spo³eczeñstwo obdarzane. Jednoczenie kilka wypowiedzi zwraca uwagê, i¿ ów szacunek nie musi mieæ charakteru bezwarunkowego
i jest uzale¿niony od tego jak funkcjonuje firma prowadzona przez dan¹ osobê i jakie
korzyci generuje:
n
n
n
n
n
n
n

kiedy ten interes czy te¿ firma daje rezultaty pozytywne i naprawdê przynosi
korzyci
zale¿y od tego czy dana osoba osi¹ga sukces
osoby, które osi¹gnê³y sukces, s¹ postrzegane bardzo pozytywnie, jeli oczywicie osi¹gn¹ jaki spektakularny sukces bardzo szybko widoczny
to zale¿y, jak sobie radz¹ (...) je¿eli dobrze sobie radzi i zarabia odpowiedni¹
iloæ pieniêdzy, to jest dobrze postrzegany
kiedy maj¹ wysokie dochody
jeli chodzi o ludzi, którzy swoj¹ dzia³alnoæ uczciwie prowadz¹, to w porz¹dku
wród tych grup osoby, którym siê udaje, ciesz¹ siê powa¿aniem, o ile wi¹¿e
siê to z korzyciami finansowymi

Okazuje siê wiêc, ¿e przynajmniej dla grupy absolwentów sam fakt podjêcia decyzji
o prowadzeniu w³asnej dzia³alnoci nie warunkuje jeszcze stosunku do osoby, która
tak¹ decyzjê podejmuje. Osoba pracuj¹ca na w³asny rachunek nie bêdzie traktowana w sposób szczególny, chyba ¿e pojawi¹ siê dodatkowe okolicznoci. W wypowiedziach osób badanych tak¹ podstawow¹ okolicznoci¹ jest dochodowoæ przedsiêbiorstwa. Mówi¹c inaczej, dla absolwentów powodem do szacunku nie jest fakt prowadzenia przez kogo dzia³alnoci gospodarczej, ale dopiero fakt prowadzenia, zyskownej dzia³alnoci gospodarczej. Dlatego te¿ przywo³ane wypowiedzi odnosz¹ siê
nie tyle do kwestii samozatrudnienia, ale raczej dotykaj¹ problemu osi¹gania rynkowego sukcesu. Dopiero gdy on siê pojawia, mo¿emy mówiæ o obdarzeniu samozatrudnionych spo³ecznym powa¿aniem.
W jednej z wypowiedzi pojawia siê wp³yw jeszcze jednego czynnika  etycznych
aspektów prowadzenia dzia³alnoci. Osoba samozatrudniona jest postrzegana pozytywnie wtedy, gdy prowadzi dzia³alnoæ uczciwie i w zgodzie z prawem. Warto zestawiæ ów fakt z licznymi w wielu grupach wypowiedziami, które usprawiedliwiaj¹ osoby dzia³aj¹ce w szarej strefie.
Wobec powy¿szych stwierdzeñ nie dziwi, ¿e te wypowiedzi, które odnosz¹ siê do
sytuacji braku szacunku lub niekorzystnego postrzegania osób samozatrudnionych, s¹
odwróceniem opinii dotycz¹cych uwarunkowañ pozytywnego postrzegania tych osób,
które pracuj¹ na w³asny rachunek. Dlatego te¿ negatywnie postrzegane bêd¹ te osoby, które b¹d nie radz¹ sobie w ramach prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej:
kiedy interesy nie id¹ za dobrze, wpadaj¹ w d³ugi, ró¿nie nieraz próbuj¹
nielegalnie rzeczy za³atwiaæ omijaj¹c trochê prawo, wtedy takie osoby jednak nie s¹ szanowane
n kiedy nie radz¹ sobie z w³asnym biznesem
n

b¹d kojarzone s¹ z aferami i gospodarczymi oszustwami:
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je¿eli ten kapita³ wi¹¿¹ z polityk¹, kiedy wychodz¹ z tego ró¿nego rodzaju
afery
n gdy zostali uznani za aferzystów
n

I znowu, jak w przypadku powy¿szego zagadnienia, nie jest to w³aciwie ocena pracy
na w³asny rachunek, ale pewnych okolicznoci cile z ni¹ zwi¹zanych, ale nie zawsze wystêpuj¹cych w przypadku prowadzenia w³asnej dzia³alnoci gospodarczej.
Jeli chodzi o kwestiê pasowania wizerunku osoby, która decyduje siê pracowaæ na
w³asny rachunek do ludzi m³odych to generalnie respondenci udzielaj¹ odpowiedzi
twierdz¹cej, niekiedy wskazuj¹c, i¿
n

w ogóle do wizerunku m³odych ludzi praca pasuje jakakolwiek i przejawianie inicjatywy

Pamiêtajmy, ¿e mówi¹ to absolwenci, czyli generalnie osoby m³ode. Co wiêcej, wiele
z tych osób we wczeniejszych swych wypowiedziach zwraca³o uwagê, ¿e ujmuj¹
w swych planach wariant samozatrudnieniowy. Powy¿sze stanowisko czyni wiec spójnym ogó³ ich wypowiedzi: samozatrudnienie jest postrzegane pozytywnie, traktowane
jako jedna z mo¿liwych opcji aktywnoci zawodowej i, byæ mo¿e, z racji tego pozytywnego wizerunku przypisywane do w³asnej grupy (ludzi m³odych).
Inne wiat³o na niniejsze zagadnienie rzuca wypowied respondenta, który stwierdzi³,
i¿ jeli chodzi o zgodnoæ wizerunku osoby, która decyduje siê pracowaæ na w³asny
rachunek z wizerunkiem osób m³odych, to:
n

media kreuj¹ taki wizerunek

Taka okolicznoæ mo¿e mieæ wp³yw na podejmowanie przez absolwentów decyzji
o prowadzeniu w³asnej dzia³alnoci gospodarczej, oczywicie jako czynnik sprzyjaj¹cy.
W przypadku oceny ludzi m³odych, którzy zdecydowali siê na rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoci, powraca kryterium, które ujawni³o siê przy problemie ogólnej oceny samozatrudnionych przez spo³eczeñstwo  pozytywnie oceniani s¹ ci, którym siê powiod³o i których
przedsiêwziêcia odnios³y sukces. Dodatkowym argumentem na rzecz pozytywnej ich oceny jest podjêcie przez nich takiej decyzji wbrew obiektywnym (gospodarczym) przeszkodom. Taka okolicznoæ jest szczególnie wa¿na w przypadku osób m³odych, dla których
ograniczenia ekonomiczne oraz brak dowiadczenia mog¹ byæ szczególnie dotkliwe.
W przypadku ludzi m³odych (absolwentów) przy samozatrudnieniu trudnoci¹ mo¿e byæ
brak niezbêdnego kapita³u finansowego. Podobnie w przypadku bezrobotnych, ale tam
dojæ mo¿e jeszcze, jako przeszkoda, element ¿yciowej bezradnoci:
n

raczej postrzegam bezrobotnych jako takich ludzi nieporadnych doæ

Wskazana tu nieporadnoæ wyranie k³óci siê ze wskazanymi poni¿ej cechami, które powinna posiadaæ osoba podejmuj¹ca siê prowadzenia w³asnej dzia³alnoci gospodarczej. Dlatego te¿, dla osób bezrobotnych samozatrudnienie mo¿e nie byæ rozwi¹zaniem optymalnym  cechy osobowociowe, które zepchnê³y je w sytuacjê bezrobocia wyranie koliduj¹ z wymogami pracy na w³asny rachunek.
Wskazuj¹c osoby, dla których samozatrudnienie mo¿e byæ dobrym rozwi¹zaniem, respondenci skupili siê nie tyle na konkretnych grupach, ile raczej pewnym typie osób
(wyró¿nionym ze wzglêdu na ich cechy osobowociowe, wiedzê, kwalifikacjê etc.):
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n
n
n

n
n
n
n

dla umiej¹cych sobie radziæ z wieloma sprawami, musz¹ to byæ osoby przedsiêbiorcze
osoby dobrze wykszta³cone
dla ludzi, których te¿ praca zale¿y od tego, jak bardzo bêd¹ kreatywni, co wymyl¹, albo tacy, którym jest ciê¿ko pracowaæ w takich sztywnych ramach, dla
ludzi, którzy maj¹ pomys³ na biznes, maj¹ po prostu jaki plan konkretny
dla tych wszystkich, którzy potrafi¹ siê tym zaj¹æ (...) tylko cechy charakteru
s¹ tu czynnikiem ró¿nicuj¹cym
dla ludzi odwa¿nych, przedsiêbiorczych, lubi¹cych ciê¿k¹ pracê
na pewno dla osób przedsiêbiorczych
dla osób przedsiêbiorczych, zdolnych do podjêcia ryzyka finansowego i o zdolnociach kierowniczych

Cechy wskazane przez respondentów s¹ to walory, które zwiêkszaj¹ prawdopodobieñstwo sukcesu firmy, który, jak pamiêtamy z poprzednich wypowiedzi, jest czynnikiem
wp³ywaj¹cym na ogóln¹ ocenê osób prowadz¹cych w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹.
W odczuciu respondentów z grupy absolwentów samozatrudnienie jest dobrym rozwi¹zaniem dla tych, którzy s¹ w stanie odnieæ sukces i poradziæ sobie z okrelonym
zakresem wyzwañ zwi¹zanych z prac¹ na w³asny rachunek.
Bior¹c pod uwagê strukturê odpowiedzi na pytanie o grupy lub osoby, dla których
samozatrudnienie jest najlepszym rozwi¹zaniem, odnosz¹ siê one w³aciwie do kwestii cech, jakie takie osoby powinny posiadaæ. Dlatego te¿ kolejne pytanie, w którym
ju¿ bezporednio pytano o owe po¿¹dane cechy, da³o bardzo zbli¿one odpowiedzi.
Przywo³ano takie cechy jak: przedsiêbiorczoæ, odwaga, wytrwa³oæ, optymizm, zdecydowanie w dzia³aniu, posiadanie wizji lub zarysu tego co chce siê robiæ, opanowanie, samozaparcie, samodzielnoæ, pracowitoæ, kreatywnoæ, odpornoæ psychiczna,
zdolnoci przywódcze, ambicja w odniesieniu do celów zawodowych, gotowoæ do
podjêcia ryzyka.
Respondenci w wiêkszoci nie uznaj¹ za istotny (w przypadku samozatrudnienia) podzia³u ze wzglêdu na p³eæ twierdz¹c, i¿ dzia³alnoæ na w³asn¹ rêkê mo¿e byæ dobrym
rozwi¹zaniem zarówno dla kobiet, jak i mê¿czyzn. Innymi s³owy, p³eæ nie jest wed³ug
absolwentów czynnikiem zwiêkszaj¹cym lub zmniejszaj¹cym predyspozycje danej
osoby do podjêcia w³asnej dzia³alnoci gospodarczej.

Bezrobotni
W odczuciu respondentów z grupy osób bezrobotnych w³aciciele jednoosobowych
firm raczej nie ciesz¹ siê szacunkiem ogó³u spo³eczeñstwa. Badane osoby upatruj¹
powody takiego stanu rzeczy raczej w mentalnoci polskiego spo³eczeñstwa.
w przypadku ma³ych przedsiêbiorstw ich w³aciciele s¹ postrzegani jako
dorobkiewicze
n jeli komu siê dobrze powodzi, to raczej wszyscy na niego patrz¹ z zazdroci¹, faktycznie jest tak, ¿e le na nich patrz¹. Taka jest mentalnoæ Polaków
n
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Podobnie jak w grupie osób bezrobotnych, podobnie jak wród absolwentów, nie ocenia siê tak naprawdê wyników przedsiêbiorstwa, ale sam fakt prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Miêdzy obiema grupami wystêpuje jednak zasadnicza ró¿nica: ewentualny sukces nie jest ród³em spo³ecznego powa¿ania, ale wrêcz przeciwnie  podejrzeñ i negatywnej oceny. Bezrobotni uznaj¹ wiêc, ¿e powodzenie gospodarczego przedsiêwziêcia powoduje, i¿ jego autor jest odbierany negatywnie przez otoczenie spo³eczne.
W obrazie wy³aniaj¹cym siê z wypowiedzi osób bezrobotnych widaæ pewn¹ dychotomizacjê wartoci przypisywanych osobom pracuj¹cym na w³asny rachunek. Z jednej strony, zdaniem bezrobotnych, Polacy nie maj¹ szacunku dla osób pracuj¹cych
ponad miarê, poniewa¿ s¹dz¹, ¿e przywiecaj¹ im wy³¹cznie cele materialne, innymi
s³owy ludzie tacy pracuj¹ wy³¹cznie dla pieniêdzy. Inaczej postrzega siê natomiast te
osoby prowadz¹ce ma³e firmy, które dosz³y do du¿ych pieniêdzy w stosunkowo krótkim czasie. Negatywne wartociowanie takich osób wyp³ywa z za³o¿enia o nieuczciwej drodze dojcia do pieniêdzy. W obu przypadkach ocena jest wiêc negatywna, ale
uzasadnienie jest ju¿ zupe³nie inne. Przyjmuj¹c takie stanowisko okazuje siê, ¿e zarówno bardzo ciê¿ka praca, jak zast¹pienie tej pracy kombinowaniem w spo³ecznym odczuciu nie pop³acaj¹ i s¹ negatywnie postrzegane przez spo³eczeñstwo.
Bezrobotnym respondentom osoby wybieraj¹ce opisywan¹ formu³ê zatrudnienia kojarz¹ siê z ludmi o specyficznych predyspozycjach. Owe predyspozycje sprowadzaj¹
siê do bycia operatywnym i posiadaj¹cym dobry pomys³ na biznes.
Jeli chodzi o cechy, które osoby bezrobotne traktuj¹ jako modelowe dla osób podejmuj¹cych pracê na w³asny rachunek, dominuj¹ okrelenia zwi¹zane mniej z cechami merytokratycznymi (wykszta³cenie akademickie, kursy itp.), ile raczej cechy zwi¹zane z dobr¹ orientacj¹ w kontaktach z ludmi, instytucjami czy te¿ cechy umo¿liwiaj¹ce umiejêtne zorganizowanie dzia³alnoci i planowanie czasu (Bezr.6, 1, 3, 4).
Ankietowane osoby raczej niechêtnie widz¹ m³odzie¿ w roli osób samozatrudnionych,
powodem takiego stanu rzeczy jest niew¹tpliwie przewiadczenie o ma³ym dowiadczeniu zawodowym m³odych ludzi. Nale¿y jednak podkreliæ ¿e wczeniejsze wypowiedzi badanych bezrobotnych nawi¹zuj¹ w swoim opisie do cech, które w powszechnym odczuciu mog¹ kojarzyæ siê z m³odoci¹. Innowacyjnoæ, niezale¿noæ czy te¿
pomys³owoæ to niektóre z przyk³adów potwierdzaj¹cych powy¿sz¹ tezê. Jest to wiêc
pewna niekonsekwencja, ale mo¿na to interpretowaæ równie¿ jako przekonanie, i¿
pomimo tego, ¿e osoby m³ode osobowociowo odpowiadaj¹ wymogom zwi¹zanym
z samozatrudnieniem, to aktualne uwarunkowania i sytuacja w kraju nie pozwalaj¹ na
podejmowanie przez m³odych pracy na w³asny rachunek.
Ciekawie przedstawiaj¹ siê wypowiedzi, w których bezrobotni wypowiadaj¹ siê o adekwatnoci modelu samozatrudnienia do sytuacji tej w³anie grupy. Dzieje siê tak dlatego, ¿e respondenci definiuj¹ osoby bezrobotne w wiêkszym stopniu w kategoriach
pewnego stanu psychicznego, a nie sytuacji cz³owieka bez pracy. Osobê bezrobotn¹
cechuje okrelony profil osobowociowy, a ten jest zupe³nie nieadekwatny do specyfiki pracy na w³asny rachunek. Po pierwsze wiêc, wystêpuj¹ bariery o charakterze
osobowociowym. Oprócz tego jednak czynnikiem ograniczaj¹cym adekwatnoæ samozatrudnienia do sytuacji bezrobotnych jest brak kapita³u wyjciowego, który jest
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w opinii respondentów warunkiem niezbêdnym do rozpoczêcia dzia³alnoci, a którego bezrobotni nie posiadaj¹.
Respondenci z grupy bezrobotnych, podobnie jak absolwenci, generalnie nie s¹dz¹,
aby p³eæ w istotny sposób predestynowa³a do okrelonego typu zatrudnienia  licz¹ siê
raczej cechy osobowociowe, które wczeniej wskazali.

Konkluzje
Jeli chodzi o wskazanie korzyci i s³abych stron p³yn¹cych z samozatrudnienia, to
dominuj¹ (w³aciwie we wszystkich grupach) takie elementy jak: wy¿sze dochody,
wiêksza samodzielnoæ, mo¿liwoæ samorealizacji i wdra¿ania w ¿ycie w³asnych pomys³ów na biznes, a nie tylko realizowania wytycznych (jak w przypadku pracy na
etacie). Jednoczenie jednak wskazane tu korzyci s¹ okupione pewnymi zagro¿eniami i wp³ywem negatywnych czynników na sytuacjê osoby samozatrudnionej. To
przede wszystkim: niepewnoæ dochodów i niestabilnoæ wpisana w specyfikê prywatnego przedsiêwziêcia gospodarczego, koniecznoæ wiêkszego zaanga¿owania
w wykonywan¹ pracê oraz wymóg sprostania wszelkim barierom formalnoprawnym.
Wiedzê dotycz¹c¹ samozatrudnienia osoby badane czerpi¹ przede wszystkim z kontaktów z otoczeniem: obserwacj¹ innych osób prowadz¹cych w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ oraz rozmowami z nimi. Wp³yw tych osób jest generalnie pozytywny, ró¿ny jest tylko charakter takich bodców: od s³ownych zachêt do konkretnego finansowego wsparcia. Wp³yw negatywny to przede wszystkim opinie pracuj¹cych na w³asny rachunek, wskazuj¹ce, ¿e aktualnie taka forma zawodowej aktywnoci jest mniej
dochodowa ni¿ kiedy.
Spo³eczny odbiór samozatrudnionych nie jest zwi¹zany z samym faktem podejmowania dzia³alnoci gospodarczej, ale raczej ze stopniem efektywnoci danej firmy. Spo³ecznym powa¿aniem, wed³ug respondentów obdarzani s¹ ci, którym siê powiod³o
i którzy odnieli rynkowy sukces. Ale dla bezrobotnych to w³anie sukces odniesiony
przez przedsiêbiorcê jest ród³em podejrzeñ i postrzegania go w negatywnych kategoriach.
Samozatrudnienie nie jest przypisywane do konkretnych grup: p³eæ, wiek, aktualna
sytuacja pracy nie stanowi¹ tutaj kryterium ró¿nicuj¹cego. Wa¿ne s¹ posiadane kwalifikacje i wiedza oraz pewien specyficzny profil osobowociowy (sk³adaj¹ siê na niego
cechy: zaradnoæ, wytrwa³oæ, samodzielnoæ, pomys³owoæ oraz gotowoæ do podejmowania ryzyka), sprzyjaj¹cy podejmowaniu w³asnej dzia³alnoci gospodarczej. Jeli
chodzi o bariery, które mog¹ wyranie utrudniaæ pewnym grupom przyjêcie modelu
samozatrudnienia, wskazywani s¹ g³ównie m³odzi (brak dowiadczenia) lub bezrobotni (brak kapita³u finansowego).
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2.3.3. Samozatrudnienie jako strategia w³asnej aktywnoci
zawodowej
Ta czêæ analizy danych jakociowych powiêcona jest wypowiedziom, w których
respondenci odnosz¹ kwestiê samozatrudnienia do w³asnej sytuacji. Nie chodzi wiêc
o ogólne wskazanie korzyci i s³aboci tej sytuacji pracy, ale o mylenie (na potrzeby
wywiadu) o samozatrudnieniu jako w³asnej strategii aktywnoci zawodowej. W przypadku tych grup, gdzie mamy do czynienia z osobami samozatrudnionymi (lub tymi,
które w pewnym momencie mia³y status samozatrudnionych) wypowiedzi dotyczyæ
bêd¹ ich w³asnych dowiadczeñ: rozterek, nadziei, obaw etc.

Gotowoæ do samozatrudnienia
Absolwenci
W grupie absolwentów dominuje postawa, przynajmniej, rozwa¿ania samozatrudnienia jako formy swojego zaistnienia na rynku pracy. Postawa jednoznacznego odrzucania wariantu samozatrudnieniowego pozostaje w mniejszoci, ale równie¿ wystêpuje
 w tym przypadku uzasadnieniem jest niechêæ do (koniecznego w przypadku samozatrudnienia) wiêkszego zaanga¿owania i powiêcenia wiêkszej iloci czasu na prowadzon¹ dzia³alnoæ:
n
n

to zajmuje znacznie wiêcej czasu, ni¿ gdybym pracowa³ na jakikolwiek etat
nie mam zamiaru jeszcze siê tak bardzo w pracê anga¿owaæ  zw³aszcza na
w³asny rachunek

W powy¿szych wypowiedziach odnajdujemy, odniesione do w³asnych planów, potwierdzenie wczeniejszego stanowiska absolwentów dotycz¹cego s³abych stron pracy na w³asny rachunek.
W grupie osób uwzglêdniaj¹cych samozatrudnienie w swoich planach zawodowych
dostrzec mo¿emy continuum ich postaw: od lunej refleksji przez racjonaln¹ analizê
swoich szans a¿ do zdecydowanej deklaracji gotowoci do samozatrudnienia; w odniesieniu do konkretnych wypowiedzi przedstawia siê to nastêpuj¹co:
myla³am, ale to nie by³y ¿adne sprecyzowane plany. Wyobra¿am sobie 
czasami mylê, co by to mog³o byæ  mam jakie tam pomys³y niestworzone,
ale nie jest to w sferze jakch takich pomys³ów do realizacji
n tak, myla³am o tym i nawet sprawdza³am mo¿liwoci, ale niestety finansowo
nie by³o to dla mnie korzystne (...) sprawdza³am mo¿liwoci
n no oczywicie
n mia³em plan za³o¿yæ tak¹ pomniejsz¹ firmê
n

Jak widaæ, mylenie o samozatrudnieniu jest doæ czêste, wynikaæ to mo¿e z trudnoci
panuj¹cych na rynku pracy, które zmuszaj¹ do analizowania wielu zró¿nicowanych
wariantów swojej aktywnoci zawodowej, a wiêc tak¿e samozatrudnienia. Niestety
nie zawsze mylenie o samozatrudnieniu przek³ada siê na podejmowanie konkretnych dzia³añ w celu rozpoczêcia w³asnej dzia³alnoci gospodarczej  w du¿ym skrócie
mo¿na powiedzieæ, i¿ niektórzy absolwenci raczej rozmylaj¹ o samozatrudnieniu

50

ni¿ realnie planuj¹ i kalkuluj¹ swoje szanse na rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoci gospodarczej. Inni z kolei traktuj¹ samozatrudnienie jako realn¹ alternatywê do momentu, gdy pojawia siê problem finansów, który okazuje siê barier¹ nie do pokonania dla
m³odych ludzi.
Jeli chodzi o wskazanie momentu, w którym osoby badane zaczê³y myleæ o samozatrudnieniu, to uzyskane wypowiedzi podzieliæ mo¿na na takie zasadnicze typy:

szko³a rednia (w trakcie pobierania nauki lub pod koniec):
n
n

od razu po skoñczeniu liceum
ju¿ w szkole redniej

pod koniec studiów:
n
n

po skoñczeniu studiów
pod wp³ywem zbli¿aj¹cego siê koñca nauki

od d³u¿szego czasu (nieokrelony moment, w którym pojawi³a siê myl
o samozatrudnieniu):
n

moi rodzice s¹ generalnie zwi¹zani z biznesem, obserwuj¹c ich pracê myla³am o tym, ¿e mog³oby to byæ co fajnego

inne okolicznoci:
n
n

po zajciu w ci¹¿ê, kiedy rozpoczê³y siê problemy finansowe
tu¿ po tym, jak nie uda³o mi siê dostaæ na studia

Mylenie o samozatrudnieniu pojawia siê wiêc przede wszystkim w sytuacji ¿yciowych prze³omów, w przypadku m³odych ludzi takimi prze³omami s¹ przede wszystkim momenty zakoñczenia edukacji na okrelonym szczeblu  czasem bêdzie to koniec szko³y redniej, czasem skoñczenie studiów. Zauwa¿my te¿, ¿e mo¿emy wychwyciæ
dwa modele refleksji nad samozatrudnieniem jako w³asn¹ strategi¹ zawodowej aktywnoci. Pierwszy okreliæ mo¿emy dojrzewaniem w m³odych ludziach myli
o tym, ¿eby spróbowaæ swoich si³ w ramach w³asnej inicjatywy gospodarczej. Wtedy
refleksja nad tak¹ mo¿liwoci¹ jest rozci¹gniêta w czasie i, jak mo¿emy przypuszczaæ,
w wiêkszym stopniu uwzglêdniaæ bêdzie wszelkie atuty i s³aboci samozatrudnienia.
W drugim przypadku myl o samozatrudnieniu pojawia siê nagle wskutek wyst¹pienia okrelonych okolicznoci ¿yciowych, najczêciej nag³ych i nieplanowanych.
W takiej sytuacji samozatrudnienie staje siê koniecznoci¹ lub jedynym rozwi¹zaniem
branym pod uwagê.
Jeli chodzi o wybór miêdzy prac¹ najemn¹ a w³asn¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, dominuje chêæ pracy na w³asny rachunek. Nie jest to jednak wybór bezwarunkowy, czasem bowiem w wypowiedziach respondentów ujawniaj¹ siê pewne okolicznoci, które musz¹ siê pojawiæ, by mo¿na by³o podj¹æ decyzjê o samozatrudnieniu:
n

jeli by³abym pewna pomys³u, jeli mia³abym superpomys³ na w³asn¹ dzia³alnoæ i by³abym zdecydowana to robiæ, to mog³abym pracowaæ na w³asny
rachunek  nie ba³abym siê tego

51

Takiej postawy nie nale¿y jednak traktowaæ w kategoriach nadmiernego asekuranctwa, jest to po prostu wyraz wiadomoci ryzyka drzemi¹cego w wariancie samozatrudnieniowym i racjonalnej próby jego zminimalizowania. Jeli taka postawa by³aby
dominuj¹ca (czego nie sposób stwierdziæ na podstawie wyników niniejszych badañ
jakociowych) to byæ mo¿e wród m³odych ludzi by³oby mniej samodzielnych inicjatyw gospodarczych, ale dawa³yby one gwarancjê wiêkszego i bardziej stabilnego sukcesu rynkowego.
Jeli chodzi o absolwentów preferuj¹cych wariant pracy najemnej to niekiedy s¹ to
osoby, które wczeniej deklarowa³y siê jako gotowe do samozatrudnienia (Absol 1) 
taka niekonsekwencja pozwala przypuszczaæ, i¿ choæ uwzglêdniaj¹ w swoich planach
wariant samozatrudnieniowy, nie traktuj¹ go, przynajmniej obecnie, jako ma³o realny.
Gotowoæ absolwentów do przyjêcia samozatrudnienia jako w³asnej formy aktywnoci zawodowej zosta³a równie¿ zestawiona z czynnikami makrostrukturalnymi i ogóln¹ sytuacj¹ w kraju. W przypadku oceny sytuacji w kraju w kontekcie problemu
samozatrudnienia wypowiedzi badanych s¹ zró¿nicowane. Niektórzy s¹ przekonani,
i¿ aktualna sytuacja zdecydowanie nie sprzyja podejmowaniu decyzji o samozatrudnieniu przyznaj¹c niekiedy, i¿ ma ona charakter chwilowy (Absol 4). Gotowoæ do
samozatrudnienia zostaje wiêc wpisana w cykl koniunkturalny charakterystyczny dla
gospodarki rynkowej.
Inni z respondentów s¹ przekonani o tym, i¿ aktualne uwarunkowania sprzyjaj¹ osobom decyduj¹cym siê na w³asn¹ dzia³alnoæ.
Niekiedy jednak wypowiedzi respondentów nie s¹ owocem refleksji dotycz¹cej samozatrudnienia, ale rozci¹gniêciem ogólnego przekonania o aktualnej sytuacji w kraju:
n

sytuacja w kraju niczemu nie sprzyja

Takie rozumowanie jest o tyle niebezpieczne, ¿e ma w³aciwie charakter bezrefleksyjny i mo¿e pomijaæ rzeczywicie istniej¹ce uwarunkowania prowadzenia w³asnej dzia³alnoci.
Jedna z wypowiedzi wskazuje na niejednoznaczny charakter wp³ywu obecnej sytuacji
na samozatrudnienie (czyli równie¿ na gotowoæ do jego podjêcia przez absolwentów)
(Absol 5). Wydaje siê, ¿e taka odpowied w najwiêkszym stopniu odzwierciedla faktyczn¹ sytuacjê: mo¿na wskazaæ czynniki jednoznacznie negatywne, ale równie¿ takie, które sprzyjaj¹ samozatrudnieniu, a wszelka generalizacja ma charakter symplifikuj¹cy rzeczywistoæ.
Zasadniczymi czynnikami, które powstrzymuj¹ ludzi przed podjêciem decyzji o pracy na
w³asny rachunek s¹ trudnoci prawne (przepisy prawne i podatkowe, biurokracja i konieczne formalnoci, niestabilnoæ prawa) oraz niestabilnoæ b¹d zastój gospodarczy.
Trudniej by³o respondentom wskazaæ ewentualne zachêty, lecz jeli ju¿ je identyfikowali, to by³y to przede wszystkim: szansa na wiêksze zarobki, popyt na okrelone
us³ugi b¹d kiepska sytuacja na rynku pracy.
Warto te¿ przywo³aæ opiniê jednego z respondentów, który zwróci³ uwagê, i¿ choæ
coraz wiêcej osób podejmuje decyzjê o samozatrudnieniu, to niekoniecznie musi to
wynikaæ z bardziej sprzyjaj¹cej temu sytuacji w kraju: wiêcej osób decyduje siê na ten
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krok, ale z koniecznoci (Absol 10). W tym przypadku ocena wp³ywu otoczenia nie ma
zbyt wielkiego znaczenia, gdy¿ decyzja o podjêciu w³asnej dzia³alnoci gospodarczej
jest wymuszona i niezale¿na od oceny czynników zewnêtrznych. Innymi s³owy, nawet
jeli ocena ta by³aby negatywna, nie oznacza to, ¿e stanowiæ ona bêdzie barierê przed
rozpoczêciem pracy na w³asny rachunek, w sytuacji bez wyjcia taka sytuacja pracy mo¿e byæ realizowana nawet mimo przekonania, i¿ obecna sytuacja takim decyzjom nie sprzyja.
Wa¿nym czynnikiem, który mo¿e powstrzymywaæ absolwentów od podjêcia decyzji
o samozatrudnieniu s¹ ich wewnêtrzne opory i bariery mentalne (niekiedy jednak cile ³¹cz¹ce siê z uwarunkowaniami o charakterze makro). Opory i obawy zwi¹zane
z samozatrudnieniem ogniskuj¹ siê wokó³ dwóch kwestii: trudnoci prawnych zwi¹zanych z prowadzeniem w³asnej dzia³alnoci oraz du¿¹ konkurencj¹. W przypadku
pierwszego problemu badani konkretyzuj¹ go w sposób nastêpuj¹cy:
biurokracja jest przyt³aczaj¹ca, nie potrafiê wype³niæ najprostszego druku
formularza, PIT-u, czegokolwiek, z przepisami jestem na bakier
n mêcz¹ce s¹ kontakty z urzêdami wszystkimi (...), mêcz¹ce jest comiesiêczne
chodzenie do urzêdu (...) taka strona formalna
n najwiêkszy problem widzia³bym w biurokracji
n zagmatwania we wszystkich papierach, ró¿nych formalnociach
n

Formalnoprawne uwarunkowania mog¹ mieæ charakter blokuj¹cy aktywnoæ na polu
prowadzenia w³asnej dzia³alnoci lub co najmniej mêcz¹cy (by odwo³aæ siê do s³ów
jednego z respondentów). Ogólny problem, który okreliæ mo¿emy jako doskwieraj¹c¹ przedsiêbiorcom biurokracjê, stanowi¹: mnogoæ przepisów, ich zagmatwanie oraz
koniecznoæ powiêcenia du¿ej iloci czasu na sprostanie wszystkim zwi¹zanym
z tym obowi¹zkom i wymaganiom.
Jeli chodzi o obawy zwi¹zane z konkurencj¹ na rynku to mog¹ one wynikaæ z obserwacji tego, co dzieje siê w³aciwie we wszystkich sektorach:
teraz na ka¿dym kroku, w ka¿dej bran¿y jest walka ³okciami i konkurencja,
nigdy nie daj¹ spokoju
n ba³abym siê konkurencji
n

Respondentom trudno jest zaakceptowaæ jeden z immanentnych elementów gospodarki rynkowej, czyli walkê konkurencyjn¹. Jest to o tyle niebezpieczne, ¿e ów czynnik ma charakter stale oddzia³uj¹cy i jeli rzeczywicie wp³ywa w sposób negatywny
na gotowoæ do samozatrudnienia, trudno bêdzie go ograniczyæ. Wrêcz przeciwnie,
wraz z otwieraniem siê polskiej gospodarki na rynek europejski (oraz rynek globalny)
walka konkurencyjna bêdzie siê jeszcze zaostrzaæ.
Obawy o to, czy osoba poradzi sobie na rynku w ramach walki konkurencyjnej, s¹
niekiedy zwi¹zane z przekonaniem o niskim poziomie w³asnych kwalifikacji lub dowiadczenia. Pocieszaj¹ce mo¿e byæ to, i¿ niekiedy problem du¿ej konkurencji uznawany jest za przejciowy:
n

na pewno na pocz¹tku trochê bym siê ba³, ale potem nie

lub mo¿liwy do przezwyciê¿enia dziêki w³asnej inwencji:
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n

ja bym taki interes wymyli³a, ¿e nie mia³abym konkurencji

Wracaj¹c do wczeniejszej konkluzji dotycz¹cej trwa³ego charakteru du¿ej konkurencyjnoci na rynku (we wszystkich w³aciwie bran¿ach) i zestawiaj¹c je z powy¿szymi
wypowiedziami mo¿na powiedzieæ, i¿ niektórzy respondenci przezwyciê¿enia bariery
wysokiej konkurencyjnoci upatruj¹ w indywidualnych zachowaniach i postawach
przedsiêbiorców. Takie stanowisko nale¿y uznaæ za najbardziej racjonalne.
Inne obawy, na które zwrócili uwagê respondenci, dotycz¹ niestabilnoci zwi¹zanej
z prowadzeniem w³asnej dzia³alnoci:
n
n

to nie daje poczucia stabilizacji
obawia³abym siê, stracê pieni¹dze i popadnê w d³ugi

W tych wypowiedziach odnajdujemy elementy, które wczeniej pojawi³y siê w ocenach dotycz¹cych korzyci i s³abych stron samozatrudnienia. Tutaj jednak zostaj¹ one
odniesione do w³asnej sytuacji i gotowoci respondentów do podjêcia pracy na w³asny rachunek. Niestabilnoæ wariantu samozatrudnieniowego jest czynnikiem silnie
zniechêcaj¹cym i powstrzymuje absolwentów przed rozpoczêciem w³asnej dzia³alnoci gospodarczej.
Wydaje siê, ¿e zidentyfikowana powy¿ej niepewnoæ mog³aby zostaæ zredukowana
przez rozpoczêcie dzia³alnoci nie samodzielnie, ale np. z jednym wspólnikiem. I rzeczywicie, wród osób, które preferuj¹ wariant formalnego wspó³dzia³ania z partnerem przy rozpoczynaniu dzia³alnoci pojawiaj¹ siê argumenty wskazuj¹ce, ¿e druga
osoba w firmie zwiêksza poczucie bezpieczeñstwa lub przynajmniej psychicznego
komfortu:
n
n
n
n
n
n

wiêksze horyzonty  ka¿da osoba wnosi co nowego zawsze, te¿ wi¹¿e siê to
z funduszami
poprawia samopoczucie i w razie niepowodzenia mo¿na na kogo zwaliæ
wiêksze poczucie komfortu, ¿e nie jestem obci¹¿ona odpowiedzialnoci¹ tylko i wy³¹cznie ja przez ca³y czas, jest te¿ kto, kogo mogê siê zapytaæ o radê
wspólnik pomóg³by mi we wspólnej pracy, w podziale obowi¹zków
roz³o¿y³oby siê odpowiedzialnoæ i zawsze trafniejsze s¹ pomys³y przedyskutowane z kim ni¿ podejmowane w pojedynkê
wspólnik by siê przyda³  zw³aszcza z dowiadczeniem

Ró¿norodnoæ argumentacji, która pojawia siê w tym miejscu, pozwala domniemywaæ, ¿e wspólnik traktowany jest jako remedium na bardzo ró¿ne trudnoci zwi¹zane
z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej. Jest jednak istotny warunek gotowoci do
prowadzenia dzia³alnoci wespó³ z inn¹ osob¹. Musi to byæ pewny cz³owiek, któremu mo¿na zaufaæ.
Co ciekawe, pojawiaj¹ce siê powy¿ej uzasadnienia dotycz¹ce roz³o¿enia siê odpowiedzialnoci powtarzaj¹ siê w wypowiedziach osób, które preferuj¹ wariant samodzielnej dzia³alnoci. W ich wypowiedziach roz³o¿enie siê odpowiedzialnoci na dwie osoby jest jednak argumentem przeciwko prowadzeniu dzia³alnoci ze wspólnikami:
n
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w takim uk³adzie 2-3-4 osoby to zawsze ta odpowiedzialnoæ tak siê rozk³ada, ¿e nie mo¿na znaleæ odpowiedzialnego szefa, kierownika

Pytaniem integruj¹cym ca³oæ zagadnieñ zwi¹zanych z gotowoci¹ absolwentów do samozatrudnienia by³o pytanie o warunki akceptacji samozatrudnienia jako strategii w³asnej. Wypowiedzi odnosz¹ce siê do tego problemu pozwalaj¹ wskazaæ, które z ogó³u
wskazanych czynników maj¹ dla respondentów charakter kluczowy i decyduj¹cy.
Zasadniczym problemem w tym przypadku jest otoczenie, w którym przysz³oby ewentualnie dzia³aæ samozatrudnionym. Ujmuj¹c rzecz bardziej szczegó³owo chodzi
o otoczenie: makroekonomiczne, formalnoprawne i konkurencyjne. W pierwszym
przypadku przeszkod¹ w akceptacji samozatrudnienia jako strategii w³asnej jest
niestabilnoæ ekonomiczna i dlatego warunkiem podjêcia decyzji o samozatrudnieniu jest:
n

wiêksza stabilizacja w sferze finansów publicznych

problemem jest równie¿ brak wzrostu gospodarczego:
rozwój gospodarczy jest potrzebny do tego, ¿eby ludzie kupowali i wtedy
by³yby dobre warunki
n musia³aby siê ustabilizowaæ sytuacja gospodarcza
n

W przypadku otoczenia formalnoprawnego chodzi o z jednej strony stabilnoæ prawa:
n

uregulowanie przepisów, ¿eby nie by³o zmiany przepisów chocia¿by przez
5 lat

z drugiej za o jego okrelone zmiany:
n
n
n

u³atwiæ procedury, ograniczenia w ZUS-ie, podatków
system podatkowy musia³by siê zmieniæ, a tak¿e system prawny
u³atwiæ procedury, tak jak w niektórych krajach europejskich

Wskazane tu czynniki s¹ oczywicie niezale¿ne od wszelkich dzia³añ i aktywnoci
respondentów, nie mog¹ wiêc oni samodzielnie postulowanych zmian dokonaæ. Ewentualna decyzja o podjêciu w³asnej dzia³alnoci gospodarczej nie le¿y w rêkach osób
bezporednio zainteresowanych, ale instytucji pañstwa, z którymi wi¹zane s¹ w tym
przypadku okrelone oczekiwania. Inne oczekiwania co do zmian, które pozwoli³yby
podj¹æ decyzjê o samozatrudnieniu nie s¹ ju¿ tak czytelne, jeli chodzi o adresata
owych postulatów:
n

musia³oby siê zmieniæ co w kwestii niezdrowej konkurencji  musia³aby byæ
wiêksza ¿yczliwoæ

Ta wypowied jest wyranym nawi¹zaniem do wypowiedzi wskazuj¹cych na jednoznacznie negatywny wp³yw du¿ej konkurencji rynkowej na podejmowanie decyzji
dotycz¹cych pracy na w³asny rachunek. Szczególnie niekorzystny jest fakt, i¿ nie
tylko sama okolicznoæ istnienia konkurencji zniechêca, ale równie¿ charakter walki
konkurencyjnej, która okrelana jest jako niezdrowa.
Wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na stopieñ gotowoci absolwentów do samozatrudnienia jest ewentualna pomoc, której mog¹ oni oczekiwaæ od ró¿nych podmiotów
instytucjonalnych. Taka pomoc i wsparcie wed³ug absolwentów powinny pochodziæ
od pañstwa, banków i osób najbli¿szych (rodzina, znajomi).
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W pierwszym przypadku chodzi przede wszystkim o wsparcie w sferze informacyjnej, usprawnienia procedur urzêdowych i pomoc przy za³atwianiu wszelkich formalnoci (np. podatkowych):
n

zacznijmy od urzêdników, ¿eby nie rzucali mi k³ód pod nogi

oraz wsparcie finansowe (preferencyjne kredyty, dotacje).
W przypadku banków chodzi oczywicie o wsparcie finansowe (³atwiejszy dostêp do
kredytów, bardziej preferencyjne warunki). Jednak jak wspomnia³ jeden z respondentów:
n

to nie jest ¿adna pomoc  ja jestem w tym momencie kredytobiorca i nie
wystêpuje zale¿noæ ¿adnej pomocy bezinteresownej, darowizny

Nie chodzi wiêc tu tak naprawdê o jakie szczególne przywileje i preferencje, ale
stworzenie jasnych, niekiedy byæ mo¿e ostrych, regu³ finansowania dzia³alnoci osób
samozatrudnionych. Takie stanowisko pokazuje, i¿ nie mamy w przypadku badanych
do czynienia z postawami roszczeniowymi, które zorientowane by³yby na przyjmowanie bezzwrotnej pomocy ze strony pañstwa lub instytucji bankowych.
Jeli chodzi o rodzinê, to oczekiwania dotycz¹ce ewentualnej pomocy odnosz¹ siê
b¹d do wsparcia finansowego:
n

ze strony mê¿a  on zarabia

b¹d innego typu pomocy:
n
n

pomog³aby w kwestiach papierkowych
wsparcia duchowego.

Bezrobotni
Podobnie jak w grupie absolwentów, wiêkszoæ osób przebywaj¹cych czasowo bez
pracy chcia³aby pracowaæ na tzw. w³asny rachunek. Powody sk³aniaj¹ce do takiego
sposobu mylenia o formie zatrudnienia to z³a sytuacja na rynku pracy najemnej. Paradoksalnie taki argument jest równie¿ przytaczany przez osoby wybieraj¹ce pracê na
etacie:
n

pod wp³ywem z³ej sytuacji na rynku, problemy z zatrudnieniem, równie¿ pod
wp³ywem pomys³ów ze strony znajomych przyjació³, którzy te¿ próbowali siê
w jaki sposób usamodzielniæ, ale wszystko wynika³o raczej ze z³ej sytuacji
na rynku pracy...

Taka motywacja u osób bezrobotnych nie mo¿e dziwiæ, gdy¿ to one w³anie w sposób
najbardziej dotkliwy przekonuj¹ siê o trudnociach zwi¹zanych z trudnoci w obszarze pracy na etacie. Takie podejcie do samozatrudnienia uwypukla nie tyle jego jednoznaczne korzyci, ale raczej s³aboci innych wariantów aktywnoci zawodowej.
Ale gotowoæ do samozatrudnienia jest niekiedy równie¿ ograniczana, te ograniczenia
pojawiaj¹ siê w wypowiedziach tych osób, które jednak wola³yby pracowaæ na etacie.
Powody wyboru etatu respondenci wi¹¿¹ z mniejsz¹ odpowiedzialnoci¹, stabilizacj¹
czy te¿ nieznajomoci¹ aspektów formalnoprawnych, które s¹ niezbêdne dla efektywnego prowadzenia w³asnej firmy (Bezr. 4).
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Barier¹ ograniczaj¹c¹ gotowoæ do samozatrudnienia jest równie¿ niekiedy ogólna
sytuacja panuj¹ca w kraju. W tym aspekcie dominuj¹ negatywne opinie o mo¿liwoci
samozatrudnienia w dzisiejszej, polskiej rzeczywistoci gospodarczej. Respondenci
g³ównie zwracaj¹ uwagê na z³¹ sytuacjê w kraju, biurokracjê i nik³e szanse na uzyskanie kredytu bankowego:
ma³y wzrost gospodarczy, ma³a zasobnoæ spo³eczeñstwa i niski poziom ¿ycia, brak zdecydowania i konsekwencji we wprowadzaniu liberalnych reform gospodarczych przez kolejne ekipy rz¹dz¹ce, korupcja, ³apówkarstwo
urzêdników pañstwowych
n generalnie bieda spo³eczeñstwa i to siê wi¹¿e z tym, ze jest ma³a konsumpcja
dóbr itd.
n (...) brak preferencyjnych kredytów, niesprzyjaj¹ce podatki
n

Indywidualne bariery dla podjêcia przez bezrobotnych omawianego typu dzia³alnoci
gospodarczej nie s¹ na tyle powa¿ne, aby z góry przekreliæ udzia³ bezrobotnych
w tym segmencie rynku pracy. Do istotnych barier w tym aspekcie nale¿¹, podobnie
jak w grupie absowlentów: sfera formalnoprawna, ograniczone zasoby finansowe oraz
silna konkurencja. Respondenci okrelaj¹ ewentualne przeszkody w za³o¿eniu w³asnej firmy w nastêpuj¹cy sposób:
ba³abym siê kwestii formalnoprawnych, prawniczych (kolejne koszty przy
zatrudnieniu ksiêgowej), obawa zwi¹zana z konkurencj¹
n w tym czy mi siê powiedzie, czy bêdê w stanie zarobiæ na siebie
n (...) rodki finansowe g³ównie
n

Wiêkszoæ obaw nie tkwi g³êboko w wiadomoci bezrobotnych. Owe obawy usytuowane
s¹ raczej poza sfer¹ mentaln¹. Tworz¹ je de facto czynniki zewnêtrzne zwi¹zane z aktualn¹
sytuacj¹ nie tylko osób bez pracy, ale i ca³ej gospodarki. Taka sytuacja jest korzystna,
poniewa¿ nie ma istotnych barier psychicznych przekrelaj¹cych sam¹ ideê tego typu zatrudnienia. Z drugiej jednak strony, jak ju¿ wczeniej zauwa¿ylimy, wyeliminowanie istniej¹cych barier jest niezale¿ne od woli i mo¿liwoci osób, które potencjalnie mog³yby
zdecydowaæ siê na wariant samozatrudnieniowy. Powa¿n¹ barier¹ jest przewiadczenie
o swoistej cianie przepisów, któr¹ respondent musi pokonaæ, aby za³o¿yæ firmê.
Bezrobotni ankietowani raczej wierz¹ w swoje mo¿liwoci i kwalifikacje potrzebne
do egzystencji na rynku. Brak im tylko zaplecza finansowo-organizacyjnego oraz
w pewnej mierze bodca do dzia³ania. Tak¹ rolê móg³by odgrywaæ wspólnik. Wiêkszoæ respondentów chcia³aby w³anie pracowaæ w takim uk³adzie. Na pytanie o rolê
wspólnika w fazie rozpoczynania dzia³alnoci na rynku uzyskano takie odpowiedzi:
n
n
n
n

ze wspólnikiem zawsze ³atwiej
oczywicie! Tak. Tak. Na pewno
wiêksza sieæ kontaktów
z osob¹ o podobnym zawodzie mo¿na podyskutowaæ

Respondenci widz¹ we wspólniku osobê zapewniaj¹c¹ bezpieczeñstwo jak i po trosze
mog¹c¹ przej¹æ, w mniejszej lub wiêkszej czêci, odpowiedzialnoæ za losy firmy. To
w³anie ta osoba ma uzupe³niæ ewentualne braki kwalifikacji czy rozeznania w mechanizmach funkcjonowania rynku.

57

Bezrobotnych, podobnie jak absolwentów, poproszono o wyodrêbnienie tych czynników, które w najwiêkszym stopniu warunkuj¹ podjêcie decyzji o pracy na w³asny
rachunek. Bezrobotni uzale¿niaj¹ swoje mo¿liwoci samozatrudnienia raczej od czynników makroekonomicznych zwi¹zanych z nienajlepsz¹ sytuacj¹ w kraju. Niektórzy
widz¹ szansê polepszenia swojej sytuacji w przyst¹pieniu polski do UE uto¿samiaj¹c
ów fakt z pojawieniem siê nowych mo¿liwoci do rynkowego dzia³ania:
n

wejcie do UE i na rynki gospodarcze

Generalnie jednak dominuje przekonanie, i¿ wyrana zmiana w zakresie uwarunkowañ dotycz¹cych prowadzenia w³asnej dzia³alnoci gospodarczej musia³aby byæ poprzedzona g³êbokimi zmianami o charakterze ustrojowym.
n
n

musia³oby siê du¿o zmieniæ
zmiany ustrojowe

Zwraca uwagê bardzo ogólny charakter wypowiedzi respondentów, który sugeruje, i¿
nie do koñca maj¹ oni faktyczn¹ wiedzê, co nale¿a³oby zmieniæ lub te¿ posiadana
przez nich wiedza stanowi dla nich podstawê do postulowania nie tylko prawnej kosmetyki, ale radykalnego przebudowania prawnego otoczenia firm.
W przypadku zdecydowania siê na wariant samozatrudnieniowy wiêkszoæ respondentów liczy na pomoc ze strony pañstwa lub funduszy pochodz¹cych z UE. Formy tej
pomocy postrzegaj¹ w nastêpuj¹cy sposób:
n

przyda³yby siê ró¿nego rodzaju udogodnienia, niskoprocentowe kredyty, ulgi
podatkowe jak w innych krajach  np. dofinansowanie ma³ych firm

Koncentrowanie siê na w¹tku finansowym nie mo¿e dziwiæ skoro, po pierwsze, mówimy o rozpoczynaniu w³asnej dzia³alnoci gospodarczej, po drugie za  wypowiadaj¹ siê tu bezrobotni, dla których brak kapita³u finansowego mo¿e byæ szczególnie
doskwieraj¹cy. Jako pozytywny symptom nale¿y odczytaæ wypowied wskazuj¹c¹, i¿
wa¿na jest równie¿ pomoc w zakresie podnoszenia w³asnych kwalifikacji:
n

pomoc pañstwa, (...) bezp³atne szkolenia

Choæ mowa jest tu o szkoleniach bezp³atnych, nie nale¿y tego traktowaæ jako postawy
czysto i wy³¹cznie roszczeniowej. Mówimy tu bowiem nie o skonsumowaniu otrzymanych bezzwrotnie rodków, ale raczej o swego rodzaju inwestycji. Innymi s³owy, inwestycja pañstwa w kapita³ intelektualny samozatrudnionych mo¿e byæ dla bud¿etu op³acalna
w tym sensie, ¿e poprzez uzyskanie wiedzy np. o prowadzeniu firmy dana osoba ma wiêksze
szanse na osi¹gniêcie rynkowego sukcesu i uniezale¿nienie siê od pañstwowej pomocy.
Dla bezrobotnych gotowych podj¹æ siê pracy na w³asny rachunek samozatrudnienie
jawi siê w opiniach bezrobotnych raczej jako strategia docelowa. Respondenci s¹ przychylni tej formie zatrudniania, jednak maj¹ na uwadze równie¿ niebezpieczeñstwa
zwi¹zane z niestabilnym rynkiem i systemem prawno-podatkowym (drzemi¹ce w tych
obszarach zagro¿enia mog¹ w radykalny sposób zweryfikowaæ plany o d³ugotrwa³ym
charakterze biznesowego przedsiêwziêcia). Wysi³ki w³o¿one w organizowanie firmy
s¹ postrzegane przez respondentów jako wk³ad w zagwarantowanie sobie stabilnego
miejsca pracy. Opinie na temat horyzontu czasowego funkcjonowania w sytuacji samozatrudnienia przedstawiaj¹ siê w nastêpuj¹cy sposób:
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n
n

by³aby to praca na lata, spe³nia³abym siê w tym
jako rozwi¹zanie na ca³e ¿ycie

Takie podejcie do samozatrudnienia mo¿e potraktowaæ jako przejaw przyjêcia strategii d³ugookresowego zaanga¿owania we w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹.

Motywy i przes³anki towarzysz¹ce podjêciu decyzji o samozatrudnieniu
Osoby samozatrudnione pracuj¹ce na etacie
Specyfika niniejszej grupy polega na tym, ¿e nie pytamy tu bezporednio o motywy
towarzysz¹ce podjêciu decyzji o samozatrudnieniu, ale o motywy podwójnoci sytuacji pracy, czyli o fakt jednoczesnej pracy na etacie i samozatrudnienia. Odpowiedzi
na tak postawione pytanie staj¹ siê jednak wskanikiem motywacji dotycz¹cych samozatrudnienia w tym sensie, ¿e wiêkszoæ respondentów najpierw pracowa³a tylko
na etacie i w pewnym momencie podjê³a decyzjê o rozpoczêciu w³asnej dzia³alnoci
gospodarczej. Zasadniczym motywem podwójnoci w sytuacji pracy s¹ finanse:
(finanse)  by³ to naczelny powód
praca na etacie jest niewystarczaj¹ca do zaspokojenia potrzeb mojej rodziny
 chodzi o wzglêdy finansowe
n dodatkowe zarobki
n tyko kwestie finansowe
n potrzeba zwiêkszenia dochodów
n
n

Przytoczone wy¿ej wypowiedzi s¹ kolejnym dowodem na to, i¿ w³asna dzia³alnoæ
gospodarcza jest kojarzona z szans¹ na wiêksze dochody i podreperowanie domowego bud¿etu.
Niekiedy w sytuacji przejcia z etatu na w³asn¹ dzia³alnoæ pojawia siê motyw wiêkszej niezale¿noci  tu równie¿ powraca argument, który pojawi³ siê we wczeniejszych wypowiedziach dotycz¹cych korzyci p³yn¹cych z pracy na w³asny rachunek.
Dla osób, które jednoczenie pracuj¹ na etacie, taki argument mo¿e byæ szczególnie
istotny, w codziennej pracy stykaj¹ siê bowiem z sytuacj¹ zwierzchnictwa i podleg³oci w osobie szefa.
Ale niekiedy pojawiaj¹ siê sytuacje odwrotne  podjêcie pracy etatowej jako dodatkowej wobec pracy na w³asny rachunek. W jednym z przypadków podjêcie pracy na
etacie okaza³o siê byæ jedyn¹ mo¿liwoci¹ kontynuowania w³asnej dzia³alnoci gospodarczej:
n

nie by³o mnie staæ na zap³acenie ZUS, musia³em zawiesiæ dzia³alnoæ, ale
przytrafi³a siê okazja i zosta³em zatrudniony na etat, dziêki temu mog³em
wznowiæ dzia³alnoæ

Taki argument porednio wskazuje te¿ na ograniczenia pracy na w³asny rachunek,
a praca najemna jest form¹ ich przezwyciê¿enia.
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Osoby samozatrudnione pracuj¹ce jako podwykonawcy
Respondenci bior¹cy udzia³ w badaniu to przede wszystkim osoby zajmuj¹ce siê us³ugami. Pracuj¹ one we w³asnych firmach bêd¹c podwykonawcami w przedsiêbiorstwach,
które zatrudnia³y je wczeniej. Powody sk³aniaj¹ce do tego rodzaju decyzji mo¿na podzieliæ na dwa typy. Pierwszy z nich tworz¹ powody zwi¹zane wy³¹cznie z finansami.
Ciê¿kie czasy przysz³y na bran¿ê i na kraj i dlatego trzeba by³o ci¹æ koszty, dlatego za³o¿y³em firmê
n Rozmawia³em z rodzin¹, ¿e zatrudnienie tego typu jest to dobry uk³ad i op³aca³o siê to. Zarabia³bym tyle samo co wczeniej a w tej sytuacji zarabiam
wiêcej.
n

W tym przypadku motywacja jest wiêc zbli¿ona do tej, któr¹ moglimy zaobserwowaæ
w przypadku samozatrudnionych jednoczenie pracuj¹cych na etacie  chodzi o zwiêkszenie w³asnych dochodów. Kalkulacja, która jest podstaw¹ podjêcia decyzji o samozatrudnieniu ogniskuje siê wokó³ kwestii finansów.
Drugi typ oprócz waloru finansowego zak³ada tzw. dobrowolny przymus. Wiêkszoæ respondentów wybra³a tak¹ formê z mniej lub bardziej uwiadamianej koniecznoci. W takim przypadku trudno mówiæ o jakiejkolwiek kalkulacji i analizowaniu
korzyci i s³abych stron rzeczonego rozwi¹zania. Poszczególne style argumentowania
powodu przejcia na w³asny rozrachunek przedstawiaj¹ siê w nastêpuj¹cy sposób:
Osobom starszym zaproponowano tylko obni¿enie pensji, poniewa¿ w ich
wypadku przejcie na inny rozrachunek niespecjalnie mia³o sens  ci ludzie
po prostu nigdy w ¿yciu nie pracowali na w³asny rachunek, nie wiedzieliby
jak to wszystko robiæ. Czêæ osób nie zgodzi³a siê na przejcie na w³asny
rachunek i tym osobom zgodnie z wczeniejszymi zapowiedziami wypowiedziano umowê o pracê ze stosownymi okresami wypowiedzenia (3 miesi¹ce)
n Pracodawcy chodzi³o o obni¿enie kosztów  nie musi odprowadzaæ ZUS.
Propozycjê dostali tylko ci, którzy zajmowali siê ksiêgowoci¹. By³o to efektem konkurencji. Argumentowa³ innymi stawkami ZUS, mog³am w koszty
wliczyæ samochód. Jeli nie przesz³abym na samozatrudnienie, straci³abym
pracê, Szef nie pomaga³ mi
n Po studiach dosta³am pracê niespodziewanie, pracowa³am w wakacje i potem na etacie. Nastêpnie dyrektor szko³y nakaza³ studentom za³o¿yæ dzia³alnoæ gospodarcz¹, w innym wypadku zakoñczy³by wspó³pracê
n

Argumentacja taka ma charakter propozycji nie do odrzucenia, a alternatyw¹ by³oby
tutaj najczêciej zwolnienie z pracy. Wybór konkretnych osób, do których zwrócono siê
z propozycj¹ samozatrudnienia nie by³ motywowany jakimi specjalnymi czynnikami.
Zwykle wybór okrelonej jednostki by³ zwi¹zany ze zmian¹ struktury funkcjonowania
macierzystej firmy. W przypadkach kiedy przejcie z etatu na pracê na w³asny rachunek wi¹¿e siê w jakim stopniu z degradacj¹ statusu spo³ecznego wystêpuje mechanizm racjonalizacji ex post wobec powodu zmiany typu zatrudnienia. Tak oto t³umaczy
owe powody jeden z respondentów (nota bene w przesz³oci dyrektor handlowy):
n
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chcia³ w ten sposób zmotywowaæ pracowników do lepszych wyników, ze strony
ekonomicznej  obni¿enie kosztów

Reasumuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e mechanizm przejcia w wiêkszoci przypadków by³
wymuszony, jednak poci¹ga³ za sob¹ korzyci finansowe. Nakrelona powy¿ej sytuacja, któr¹ odzwierciedla kilka wypowiedzi respondentów, pokazuje, i¿ kiedy mówimy o motywacji do przejcia na wariant samozatrudnieniowy lub gdy wspominamy
o ewentualnych korzyciach i s³abych stronach takiego modelu, nie mo¿emy ograniczaæ siê tylko do analizy bezporednio odnosz¹cej siê osób samozatrudnionych.
W przypadku podwykonawców trzeba dodatkowo uwzglêdniæ korzyci drugiej strony: zleceniodawcy (którym najczêciej jest poprzedni pracodawca). Jest to o tyle wa¿ne, ¿e jak wynika z powy¿szych wypowiedzi pozycja owej drugiej strony jest tu
znacznie silniejsza i pozwala przeforsowaæ wariant samozatrudnieniowy nawet w przypadku niechêci lub oporu ze strony osób zainteresowanych.
G³ówne obawy w momencie przejcia na samozatrudnienie wi¹za³y siê przede wszystkim z ze sfer¹ op³at, podatków:
sprawy z urzêdami, rachunkami
sk³adki ZUS nie s¹ odprowadzane od moich pe³nych dochodów, w zwi¹zku
z tym moje zabezpieczenie emerytalne w pañstwowej instytucji jest na poziomie minimum, ale na razie mnie to nie przera¿a
n straszono mnie wysokoci¹ op³at, jako humanistka nie mia³am pojêcia
o podatkach. Korzystam z us³ug biura rachunkowego i nie wydaje mi siê to
takie straszne. Ufam, ¿e jestem dobrze rozliczana
n
n

a tak¿e lêku przed brakiem zamówieñ z macierzystej firmy:
n

obawa czy nie stanie siê tak ¿e nie dostanê zlecenia od firmy, ¿e bêdê musia³
szukaæ gdzie indziej

Ogólnie rzecz ujmuj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e zasadnicze obawy zwi¹zane z przejciem na wariant samozatrudnieniowy dotyczy³y wejcia w zupe³nie now¹ sytuacjê,
dotychczas nie znan¹, w której wymagane bêd¹ zupe³nie nowe umiejêtnoci i w której
pojawiaæ siê bêd¹ zupe³nie nowe zagro¿enia.
Samozatrudnienie w tej grupie ma nieco inny wymiar ni¿ w przypadku innych grup
samozatrudnionych, poniewa¿ podwykonawcy s¹ w cis³ym powi¹zaniu z poprzednim pracodawc¹, co daje pewne poczucie stabilizacji a przynajmniej orientacjê co do
regu³ dzia³ania w dobrze znanej bran¿y. Z tego wzglêdu model takiej wspó³pracy mo¿na traktowaæ w pewien sposób jako stan poredni pomiêdzy prac¹ na etacie a samozatrudnieniem. W rezultacie przewa¿aj¹ oceny pozytywne samozatrudnienia. Owo poczucie stabilizacji nie jest jednak powszechne:
n

dotyczy³y tego, ¿e nie by³o i nie ma pewnoci, ¿e ta sytuacja bêdzie trwa³a
d³ugo a¿ do przejcia na emeryturê czy rentê i ¿e jest to praca

Takie obawy, jak ta nakrelona powy¿ej, s¹ uzasadnione i zrozumia³e w tym sensie, ¿e
respondenci ju¿ raz, w momencie wymuszenia przejcia na samozatrudnienie, zostali
dotkniêci wp³ywem okrelonych czynników, które istotnie zmieni³y ich sytuacjê, a na
które nie mieli wp³ywu. Trudno siê wiêc dziwiæ, ¿e aktualnie mo¿e siê u nich pojawiaæ
obawa o to, ¿e takie nieoczekiwane zdarzenia mog¹ siê powtórzyæ.
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Osoby posiadaj¹ce firmy upione lub osoby, które zrezygnowa³y
z samozatrudnienia
Rekonstrukcja motywów przywiecaj¹cych decyzji o pracowaniu na w³asne konto przebiega w tej grupie nastêpuj¹co:
n

n

n
n
n

n
n

poprzednio pracowa³am w firmie, która zajmowa³a siê sprzeda¿¹ kosmetyków, firma siê zlikwidowa³a, a ja przejê³am czêæ klientów, którzy nale¿eli do
tej firmy
moja sytuacja rodzinna i finanse, przede wszystkim sytuacja, bo mam niepe³nosprawnego syna, nie mog³am w zasadzie pracowaæ w swoim zawodzie nigdy, w ten sposób mog³am swoim czasem dysponowaæ, co nie znaczy, ¿e siê
mniej pracuje bo to wrêcz odwrotnie wychodzi
jestem komunikatywny  to mia³o znaczenie, i wiedza
wydawa³o mi siê, ¿e wkrótce mogê straciæ pracê. Mo¿liwoæ realizowania
swoich osobistych ambicji
nie tyle zdecydowa³am siê, co w³aciwie nam zaproponowano, poniewa¿ firma zmieni³a charakter zatrudnienia, zosta³y zlikwidowane umowy o prace
i przeszlimy na w³asn¹ dzia³alnoæ  to s¹ ju¿ 2 lata
zdecydowanie obni¿enie siê poziomu ¿ycia naszej rodziny, koniecznoæ dofinansowania bud¿etu domowego
¿e pozwoli nam to siê utrzymaæ na jakim tam poziomie. Nie mia³am jakich
wielkich oczekiwañ na wielkie zyski, ale chcia³am spokojnie ¿yæ a nie z miesi¹ca na miesi¹c z debetem.

Ankietowane osoby w wiêkszoci potwierdzaj¹ argumentacjê finansow¹ jako g³ówny
powód w podjêciu decyzji o samozatrudnieniu. Pozytywne jest to, i¿ w niektórych przypadkach przejcie na samozatrudnienie by³o form¹ wyprzedzenia ewentualnych, antycypowanych przez respondentów, trudnoci zwi¹zanych z dotychczasowym zajêciem.
Taka postawa to wyraz aktywnego stosunku do swojego ¿ycia, a w szczególnoci 
aktywnoci zawodowej. Dodatkowo samozatrudnienie okazuje siê byæ, w przypadku
niektórych badanych, form¹ na wykorzystanie swoich osobowociowych walorów, które mog¹ siê okazaæ jak najbardziej przydatne w pracy na w³asny rachunek. Kolejn¹
grupê powodów tworzy orientacja na wartoci perfekcjonistyczne zwi¹zane ze spróbowaniem czego nowego, dokszta³caniem, podniesieniem swojego statusu itp.:
n
n

praca, sprawdzenie siê
chêæ pracowania dla samego siebie i dokszta³cania siê

Mo¿na przypuszczaæ, ¿e osoby, których motywacja jest w³anie taka, maj¹ wiêksze
szanse na odniesienie rynkowego sukcesu, gdy¿ ich przejcie na samozatrudnienie nie
by³o wymuszone, ale wynika³o z wewnêtrznego przekonania znajduj¹cego sw¹ podstawê w ich profilu osobowociowym. Takie osoby nie tylko s¹ przekonane, ¿e musz¹
rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ (np. z braku innej alternatywy), ale te¿, ¿e
warto to zrobiæ i próbowaæ w ten sposób osi¹gn¹æ co wiêcej ni¿ tylko wy¿sze od
dotychczasowych dochody.
Oczywicie w wypowiedziach badanych ujawni³y siê okrelone obawy dotycz¹ce prowadzenia w³asnej dzia³alnoci gospodarczej. Obawy zwi¹zane z decyzj¹ o pracy na
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w³asny rachunek ogniskuj¹ siê wokó³ problemów zwi¹zanych z koniecznymi op³atami, podatkami oraz popytem na oferowane produkty b¹d us³ugi
n
n
n

konkurencja i s³abe p³atnoci
wysokie sk³adki ZUS
obawa, ¿e nie znajdê wystarczaj¹cej iloci klientów, ¿e nie utrzymam siê na
rynku, koniecznoæ op³acenia bardzo wysokich sk³adek ZUS

Obawy osób w tej grupie s¹ doæ typowe i nie pozwalaj¹ na wyró¿nienie jakich specyficznych w³anie dla niej czynników, które w okrelony sposób warunkowa³oby
poziom i charakter lêku zwi¹zanego z samozatrudnieniem.
Dla tej grupy wa¿ne s¹ równie¿ motywy i przes³anki, które zdecydowa³y o zawieszeniu prowadzonej dzia³alnoci. Moment zaprzestania dzia³alnoci wi¹¿e siê, zdaniem
wiêkszoci respondentów, z ogólnym kryzysem na polskim rynku i zubo¿eniem spo³eczeñstwa:
n
n
n
n
n

zubo¿enie spo³eczeñstwa, coraz mniejsza liczba klientów wydaj¹cych jakie
wiêksze pieni¹dze
nie mia³em zamówieñ, koszty by³y wy¿sze ni¿ zarobki. Powodem by³a konkurencja.
brak zbytu po prostu
brak popytu
zdecydowanie powody ekonomiczne, problemy ze ci¹galnoci¹ pieniêdzy
zainwestowanych

Po raz kolejny wiêc jako czynniki decyduj¹ce o podjêciu decyzji zwi¹zanej z samozatrudnieniem przywo³ywane s¹ wp³ywy otoczenia spo³eczno-ekonomicznego. Wp³yw
ten identyfikowany by³ jako tak silny, ¿e nie mo¿na go by³o przezwyciê¿yæ w³asn¹
prac¹ czy pomys³owoci¹ i trzeba by³o zaprzestaæ prowadzonej dzia³alnoci.
Dla zdecydowanej mniejszoci zaprzestanie dzia³alnoci mia³o charakter pozytywny,
to znaczy uwarunkowane by³o pojawiaj¹cymi siê szansami na lepsz¹ pracê lub wy¿sze
dochody. W takiej sytuacji rezygnacja z wariantu samozatrudnieniowego ma charakter jak najbardziej racjonalny i trudno traktowaæ j¹ w kategoriach pora¿ki:
zmiana sytuacji. By³a mo¿liwoæ podjêcia stosunkowo atrakcyjnej pracy na
etacie. Praca na w³asny rachunek by³a na tyle poch³aniaj¹ca, ¿e nie by³o
mo¿liwoci równoleg³ego prowadzenia dzia³alnoci i pracy na etacie.
n zaleg³oci finansowe i oferta lepszej pracy
n

Byæ mo¿e jest jednak i tak, ¿e w powy¿szym przypadku zwyciê¿y³a po prostu potrzeba stabilizacji w pracy na etacie, nawet kosztem utraty samodzielnoci i rezygnacji
z w³asnych ambicji.
Powody trwania w sytuacji samozatrudnienia pomimo przekraczania punktu krytycznego przedsiêwziêcia by³y g³ównie podyktowane nadziej¹ na zmianê koniunktury na
rynku.
Bior¹c pod uwagê, i¿ respondenci w tej grupie z samozatrudnienia zrezygnowali, wa¿ne jest pytanie czy gotowi byliby do takiej formy powróciæ, a jeli tak to pod jakimi
warunkami. Pamiêtajmy, ¿e wynikiem niepowodzeñ zwi¹zanych ze z³ym funkcjono-
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waniem dotychczasowych firm respondentów jest generalna niechêæ do zak³adania
nowych podmiotów. Jednak¿e nale¿y zauwa¿yæ, ¿e niechêæ ta ma swoje korzenie
w czynnikach zewnêtrznych. Do czynników tych nale¿¹ przede wszystkim z³a sytuacja na rynku jak i brak pomocy ze strony pañstwa:
ja osobicie bym ¿adnej pomocy nie potrzebowa³a, po prostu musia³aby siê
poprawiæ ogólna sytuacja w kraju, aby ludzie mieli wiêcej pieniêdzy.
n zmiana systemu podatkowego, dofinansowanie
n oczywicie. Jak by by³y korzystne warunki na rynku pracy, to jak najbardziej.
n

Wskazana powy¿ej argumentacja mo¿e prowadziæ do wniosku, ¿e niewiele zmieni siê
w postawie respondentów w tej grupie, jeli nie bêd¹ przez nich dostrzegane zmiany
na poziomie makro. Jeli za recepcja ogólnej sytuacji gospodarczej pozostanie niezmieniona, trudno oczekiwaæ, ¿eby osoby te wykaza³y siê chêci¹ do powrotu do wariantu samozatrudnieniowego. Brak aktywnoci osób, które z samozatrudnienia zrezygnowa³y, jest o tyle niekorzystny, ¿e mamy tu do czynienia z ludmi posiadaj¹cymi
ju¿ pewne dowiadczenie i orientacjê co do zasad funkcjonowania jednoosobowego
przedsiêbiorstwa.

Osoby samozatrudnione, które nie wykazuj¹ przychodów i dzia³aj¹ w szarej
strefie gospodarczej
Podstawowym i dominuj¹cym czynnikiem decyzyjnym, wystêpuj¹cym wród zdecydowanej wiêkszoci osób samozatrudnionych i dzia³aj¹cych w szarej strefie gospodarczej, by³y oczekiwania zwi¹zane z osi¹gniêciem korzyci finansowych z tytu³u prowadzenia w³asnej dzia³alnoci gospodarczej. Nale¿y podkreliæ, i¿ badani oczekiwali
dochodu na zró¿nicowanym poziomie  od pozwalaj¹cych na zaspokojenie jedynie
podstawowych potrzeb po znacz¹ce podwy¿szenie poziomu ¿ycia respondenta i jego
rodziny. Taka ocena zale¿y zarówno od oczekiwañ zwi¹zanych z samozatrudnieniem
i p³yn¹cymi z niego profitami, ale tak¿e od oceny sytuacji wyjciowej, czyli pocz¹tkowej sytuacji materialnej respondenta. Ogólnie rzecz bior¹c, antycypowane korzyci
finansowe to albo jakikolwiek dochód:
n

¿e siê sama utrzymam, na to ¿e na siebie zarobiê

albo, co czêciej znajdowa³o odzwierciedlenie w wypowiedziach respondentów, dochód znacznie wy¿szy od dotychczasowego:
mo¿liwoæ (...) zarabiania du¿o wiêkszych pieniêdzy (...) g³ówn¹ przyczyn¹
by³y czynniki finansowe
n liczy³em na wiêksz¹ op³acalnoæ tego typu dzia³alnoci
n [Liczy³em] na du¿e zyski
n liczy³em, ¿e (...) bêdê (...) zarabia³ wiêksze pieni¹dze
n

Niekiedy, samozatrudnienie dla osób dzia³aj¹cych obecnie w szarej strefie to szansa
na realizacjê marzeñ, które dotychczas, z racji kiepskiej sytuacji materialnej, pozostawa³y niespe³nione:
n
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...¿e spe³ni¹ siê moje oczekiwania, dajmy na to jaki ma³y domek (...) i bêdzie
mnie staæ na jakie dwutygodniowe wakacje w kraju

Pewne znaczenie odgrywa³y tak¿e cechy sytuacji zewnêtrznej, w której znajdowali siê
respondenci w momencie podejmowania decyzji o samozatrudnieniu. Najczêciej by³a
to presja ze strony poprzedniego pracodawcy sk³aniaj¹ca do rejestracji jednoosobowego przedsiêbiorstwa jako warunek sine qua non kontynuacji wspó³pracy:
troszkê kto za mnie zadecydowa³ (by³y pracodawca) (...) [obawia³em siê],
¿e firma stwierdzi, ¿e nie staæ ich na mnie
n to na mnie wymóg³ pracodawca (...) [liczy³em] na utrzymanie pracy (...) Tak,
to by³ g³ówny powód: [obawa, ¿e wkrótce straci P. pracê]
n

Powtarza siê tutaj model przechodzenia na samozatrudnienie, który wczeniej zidentyfikowalimy jako charakterystyczny dla grupy podwykonawców  samozatrudnienie to nie skutek wiadomego wyboru w³asnej strategii zawodowej, ale taki wariant
sytuacji pracy, który jest jedyn¹ form¹ utrzymania siê na rynku.
Czynnikiem sprzyjaj¹cym podejmowaniu decyzji o samozatrudnieniu by³ tak¿e bilans
pozytywnych i negatywnych, z punktu widzenia respondenta, cech pracy na etacie i na
w³asny rachunek na korzyæ tej ostatniej:
nikt nie chce byæ szarym, wykorzystywanym pracownikiem. Korzystniej jest
prowadziæ firmê ni¿ byæ zatrudnionym
n zawsze chcia³em robiæ co od pocz¹tku do koñca na w³asny rachunek, praca
na etacie nigdy mnie nie poci¹ga³a
n

Pozytywne czynniki wp³ywaj¹ce na podjêcie decyzji o samozatrudnieniu cieraj¹ siê
z, uwiadamianymi przez respondentów, negatywnymi jego aspektami, zwi¹zanymi
przede wszystkim z obowi¹zkami formalnoprawnymi oraz obaw¹ o wystarczaj¹cy
poziom popytu konsumpcyjnego:
n
n
n
n
n
n

rozliczanie, p³acenie podatków
siê cz³owiek martwi czy sprzeda (...) czy co uronie
sprawy zwi¹zane ze skarbowoci¹, z urzêdami (...) ryzyko kontroli
niepewnoæ przepisów (...) niepewnoæ rynku
du¿e ryzyko, du¿a odpowiedzialnoæ, niewiedza
nieregularne przychody, czasami trzeba odczekaæ jaki czas, zanim wk³ady
siê zwróc¹ (...) problem ze sprzedaniem tego, co siê wyprodukowa³o oraz
zw³oka z p³atnociami po stronie kontrahentów

Takie obawy, choæ ostatecznie przezwyciê¿one, s¹ jednak uzasadnione. Pamiêtajmy,
¿e niepewnoæ jako s³aba strona samozatrudnienia pojawia³a siê wielokrotnie w wypowiedziach przedstawicieli wszystkich badanych grup. Kwestia obowi¹zków formalnoprawnych, traktowana jako czynnik demotywuj¹cy, znalaz³a równie¿ swoje odzwierciedlenie w wynikach badañ ilociowych.
Osoby z grupy szara strefa dostrzega³y równie¿ znacz¹cy wp³yw najbli¿szego rodowiska spo³ecznego na charakter ich decyzji o samozatrudnieniu:
fakt, ¿e rodzice zajmowali siê, tym czym siê zajmowali sprawi³, ¿e ³atwiej
by³o mi podj¹æ tak¹ decyzjê
n firmê prowadzi³a moja mama, a ja nominalnie by³am w³acicielk¹, a teraz
role siê odmieni³y
n
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teciowa mia³a ziemiê i zosta³ wytypowany [m¹¿ respondentki] na tego, który bêdzie to wszystko prowadziæ
n te¿ na pewno: [Pozytywne dowiadczenia osób z krêgu znajomych], na pocz¹tku wp³yw mia³o przekazanie uczniów od kole¿anek(...) [Namowy znajomych]  tak
n

Dla tych osób samozatrudnienie jest naturaln¹ drog¹ rozwoju swojej aktywnoci zawodowej zaczerpniêt¹ z obserwacji najbli¿szego otoczenia lub bêd¹c skutkiem obowi¹zuj¹cego w najbli¿szej rodzinie (chodzi g³ównie o rodziców i teciów) modelu
pracy. W takim przypadku samozatrudnienie jest wiêc poniek¹d dziedziczone, a osoby
samozatrudnione nie tworz¹ swojego przedsiêwziêcia od podstaw, lecz przejmuj¹ ju¿
funkcjonuj¹c¹ firmê od innych cz³onków rodziny. Ich wejcie na rynek nie jest wiêc
ograniczone jedn¹ z zasadniczych barier: niedoborami finansowymi, które nie pozwalaj¹ poczyniæ inwestycji niezbêdnych do rozpoczêcia dzia³alnoci gospodarczej. I choæ
nale¿y powy¿szy fakt interpretowaæ pozytywnie, trzeba podkreliæ, i¿ takie udogodnienie dotyczy tylko czêci osób myl¹cych o samozatrudnieniu. Pozostali musz¹
borykaæ siê z ró¿norodnymi barierami wejcia na rynek, które niekiedy ostatecznie
zniechêcaj¹ do pracy na w³asny rachunek.

Dalsze scenariusze zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
Osoby samozatrudnione pracuj¹ce na etacie
Wiêkszoæ badanych nie planuje w najbli¿szej przysz³oci odejæ od podwójnoci
w sytuacji pracy, gdy¿ sytuacja aktualna wydaje im siê korzystna. Magnesem s¹ dla
nich te elementy, które wskazywane by³y wczeniej jako korzyci p³yn¹ce z przyjêtego modelu pracy, dodatkowe korzyci finansowe:
n
n

ze wzglêdu na pieni¹¿ki
daje mi to (...) wysokie dochody

gwarancjê wiêkszej stabilizacji wynikaj¹cej z posiadania dwóch róde³ dochodu:
n

daje mi to stabilizacjê

oraz brak koniecznoci ponoszenia kosztów zwi¹zanych z wy³¹cznym prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej:
n

chodzi o ZUS

Dokonuj¹c hipotetycznego wyboru pomiêdzy prac¹ na etat a prac¹ na w³asny rachunek (wypowiedzi w tym przypadku by³y ró¿norodne) respondenci pos³ugiwali siê argumentacjê zbli¿on¹ do tej, która pojawi³a siê wczeniej  w przypadku ogólnej oceny
korzyci i s³aboci obu form aktywnoci zawodowej.
W przypadku wariantu wy³¹cznego samozatrudnienia badani zostali poproszeni o odpowied na pytanie jak kszta³towa³by siê rozwój ich firmy: pozostanie przy ma³ej
skali dzia³ania (dzia³alnoæ 1-osobowa) czy te¿ rozwijanie dzia³alnoci, choæby poprzez zatrudnianie nowych pracowników. Czêæ chcia³aby pozostaæ przy dotychczasowym (jednoosobowym) wariancie:
v poprzesta³bym na ma³ej firmie, jest to du¿a odpowiedzialnoæ finansowa
w tej bran¿y, s¹ d³ugie okresy przestoju, a s¹ koszta sta³e utrzymania
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Mo¿na domniemywaæ, ¿e takie osoby ju¿ teraz dzia³aj¹c w ma³ej skali nie czuj¹ siê
zbyt pewnie, ale 1-osobowy charakter ich firmy traktuj¹ jako czynnik ograniczaj¹cy
ewentualne ryzyko. Jednak, maj¹c wiadomoæ istnienia okrelonych barier i ograniczeñ nie odwa¿yliby siê na rozszerzanie dzia³alnoci. Ich postawê mo¿na próbowaæ po
czêci uznaæ za racjonaln¹  jeli uwarunkowania makroekonomiczne czyni¹ prowadzenie w³asnej dzia³alnoci wysoce niepewnym nie ma sensu powiêkszanie, poprzez
ró¿nego rodzaju inwestycje, potencjalnej sumy, któr¹ mo¿na straciæ.
Inni respondenci s¹ jednak przekonani, ¿e w przypadku kontynuowania dzia³alnoci
firmy (jako wy³¹cznej sytuacji pracy) niezbêdny by³by jej rozwój:
n
n
n
n
n

ma³e jednoosobowe firmy nie maj¹ racji bytu, musia³bym siê staraæ o rozwój
musia³bym rozwin¹æ firmê
wtedy trzeba by tê dzia³alnoæ znacznie poszerzyæ, a to wi¹za³oby siê z zatrudnieniem dodatkowych pracowników
wybra³bym wariant zatrudnienia wiêkszej iloci ludzi
chcia³bym jak najbardziej rozwin¹æ firmê

Postawa wy³aniaj¹ca siê z powy¿szych wypowiedzi to jest równie¿ racjonalna choæ
diametralnie ró¿na od przywo³anej wczeniej. Tam decyzjê o ewentualnym rozwoju
i inwestycjach powstrzymywa³o przekonanie o wysokim stopniu ryzyka. W tym przypadku aktywnoæ inwestycyjna oraz rozszerzanie dzia³alnoci traktowane s¹ w³anie
jako czynniki ograniczaj¹ce destrukcyjny wp³yw owego ryzyka.

Osoby samozatrudnione, które nie wykazuj¹ przychodów i dzia³aj¹ w szarej
strefie gospodarczej
Respondenci w tej grupie jednog³onie zak³adaj¹, i¿ w Polsce nie nast¹pi¹ postulowane czy oczekiwane przez nich zmiany pozwalaj¹ce dzia³aæ w ca³kowitej zgodzie
z obowi¹zuj¹cym prawem. Niski poziom optymizmu spo³ecznego jest efektem zawiedzionych nadziei pok³adanych w kolejnych ekipach rz¹dz¹cych i braku takowych
nadziei w kontekcie integracji z Uni¹ Europejsk¹:
mylê, ¿e bêdzie jeszcze gorzej
w najbli¿szych latach nic siê nie zmieni
nie wydaje mi siê, aby model rz¹dzenia pañstwem, jaki obecnie panuje, uleg³
tak dalekiej modyfikacji, aby zachêci³ mnie do zmiany mojej postawy, je¿eli
chodzi o wejcie do Unii Europejskiej to równie¿ tam panuj¹cy model rz¹dzenia; czyli w zasadzie podobnie jak u nas jest bardzo rozbudowany aparat
administracyjny jest przeroniêty, nie wydaje mi siê, aby co siê tu zmieni³o
n sytuacja nie zmieni siê w najbli¿szych latach, dlatego ¿e, aby j¹ zmieniæ,
trzeba by zastosowaæ rozwi¹zanie charakterystyczne dla libera³ów a libera³owie nie ciesz¹ siê w Polsce specjalnym poklaskiem
n
n
n

Badani dopatruj¹ siê róde³ swoich problemów zwi¹zanych z prowadzeniem w³asnej dzia³alnoci w opiesza³oci b¹d wrêcz ca³kowitej biernoci instytucji pañstwowych. Jednoczenie ich oczekiwania wobec pañstwa s¹ ju¿ bardzo ma³e, niewielu
oczekuje jakichkolwiek konstruktywnych dzia³añ ze strony politycznych decyden-
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tów. Silny defetyzm, który wystêpuje w tej grupie jest zrozumia³y tak¿e w tym sensie, ¿e wypowiadaj¹ siê tu osoby, które w sposób bardzo dotkliwy przekona³y siê
o niesprzyjaj¹cym otoczeniu formalnoprawnym, które zepchnê³o te osoby do tzw.
szarej strefy.
Ewentualna, przewidywana przez respondentów, zmiana mo¿e mieæ charakter wy³¹cznie ilociowy, a nie jakociowy i dotyczyæ jedynie ograniczenia zasiêgu i natê¿enia zjawiska szarej strefy, lecz nie jego ca³kowitego wyeliminowania.

Osoby samozatrudnione pracuj¹ce jako podwykonawcy
Wiêkszoæ z respondentów nie mo¿e lub nie chce zmieniæ swojej aktualnej sytuacji
zawodowej. S¹ oni czêciowo zale¿ni od swoich by³ych pracodawców, ale obecnie nie
zamierzaj¹ nawi¹zywaæ nowych kontaktów i tym samym uniezale¿niæ siê od by³ych
pracodawców:
w tej chwili nie widzê powodu tego zmieniaæ, byæ mo¿e w przysz³oci rozwinê
swoj¹ dzia³alnoæ, korzystanie z innych róde³,
n myla³em o tym, ale nic nie zrobi³em w tym kierunku
n

Taka postawa jest ponadto pog³êbiona przekonaniem (w du¿ej mierze uzasadnionym)
z³¹ sytuacj¹ na rynku pracy. Do tego dojæ mo¿e jeszcze niewiara we w³asne si³y i lêk
przed skutkami zerwania wspó³pracy z by³ym pracodawc¹. Bez wzglêdu na relacje
z pracodawc¹ i stopieñ satysfakcji z wzajemnych kontaktów dotycz¹cych ewentualnych zleceñ ów pracodawca (choæ nie bêd¹cy nim ju¿ w sensie formalnym) gwarantuje minimum stabilizacji, a to jest wystarczaj¹cy magnes, który jest w stanie powstrzymaæ osobê samozatrudnion¹ przed szukaniem innych kontrahentów.

Konkluzje
Wariant samozatrudnieniowy jest generalnie traktowany przez wiêkszoæ respondentów jako alternatywa wobec innych form aktywnoci zawodowej. Trzeba tu jednak
podkreliæ, ¿e badanych ró¿nicuje stopieñ zaawansowania czynionych planów i realnoæ przyjêcia samozatrudnienia jako w³asnej strategii. Niektórzy tylko myl¹ o samozatrudnieniu, inni natomiast ju¿ podjêli pewne dzia³ania lub przynajmniej zdobywaj¹ wiedzê dotycz¹c¹ uwarunkowañ zwi¹zanych z prac¹ na w³asny rachunek.
Jeli chodzi o osoby ju¿ samozatrudnione, to mówi¹c o motywach i przes³ankach, które
sk³oni³y ich do podjêcia pracy na w³asny rachunek odnosz¹ siê one do wczeniej wskazywanych korzyci p³yn¹cych z samozatrudnienia. Podjêcie decyzji o rozpoczêciu w³asnej
dzia³alnoci gospodarczej by³oby wiêc prób¹ osi¹gniêcia antycypowanych korzyci.
Ewentualne obawy zwi¹zane s¹ z czynnikami makroekonomicznymi i istniej¹cym otoczeniem formalnoprawnym. Jest to o tyle niekorzystne, ¿e osoby zainteresowane nie
maj¹ wp³ywu na zmianê tych niesprzyjaj¹cych okolicznoci i w zwi¹zku z tym nie
bêd¹ podejmowaæ aktywnoci zwi¹zanej z samozatrudnieniem. Dlatego te¿ podjêcie
pracy na w³asny rachunek uzale¿niaj¹ oni od pojawienia siê ewentualnych zmian
w interesuj¹cym ich obszarze, na które to zmiany jednak, jak uczciwie przyznaj¹, za
bardzo nie licz¹.
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Wiêkszoæ badanych (bez wzglêdu na to do jakiej grupy przynale¿¹) chce pozostaæ
w swojej aktualnej sytuacji pracy w najbli¿szej przysz³oci. Niekiedy jest to skutek
przewagi korzyci nad kosztami w realizowanym przez siebie modelu zatrudnienia,
ale czasem po prostu konsekwencja swoistej bezalternatywnoci (lub brak wiadomoci istnienia jakiejkolwiek realnej alternatywy).

2.3.4. Relacje miêdzy samozatrudnieniem a odmiennymi
sytuacjami pracy
Osoby samozatrudnione pracuj¹ce na etacie
W tym przypadku obok sytuacji samozatrudnienia wystêpuje równie¿ praca osoby
samozatrudnionej na etacie (w innym ni¿ w³asne) przedsiêbiorstwie.
Generalnie dominuje postawa informowania pracodawcy b¹d o rozpoczêciu pracy na
w³asny rachunek, b¹d (przy przyjmowaniu do pracy) o prowadzeniu w³asnej dzia³alnoci. Szefowie w takiej sytuacji nie stwarzaj¹ problemów (Etat 2, Etat 5, Etat 7, Etat
10) b¹d przyjmuj¹ postawê obojêtn¹:
n
n
n

ani nie pomaga³, ani nie zniechêca³
reakcj¹ by³a absolutna obojêtnoæ
nie by³o uwag z jego strony

Obojêtnoæ w tym przypadku nale¿y interpretowaæ raczej jako czynnik pozytywny 
pracodawca nie ingeruje w dzia³alnoæ gospodarcz¹ swojego pracownika. Mo¿na przypuszczaæ, i¿ pracodawca zainteresowa³by siê pozaetatow¹ aktywnoci¹ zawodow¹
podw³adnego dopiero, gdy jego obowi¹zki w obu formach jego sytuacji pracowej zaczê³yby ze sob¹ wyranie (i ze szkod¹ dla przedsiêbiorstwa daj¹cego etat) kolidowaæ,
chocia¿by w sensie czasowym.
Jeli ju¿ pracodawca przyjmuje postawê jednoznacznie wrog¹, ma ona okrelone uzasadnienie:
n

stwarza³ problemy, bo by³em konkurencj¹

Taka sytuacja dotyczy oczywicie tylko tych przypadków, w których bran¿a dzia³ania
podmiotu, w którym dana osoba jest zatrudniona na etacie pokrywa siê z t¹, w której ta
sama osoba dzia³a w charakterze samozatrudnionego,
Czasem pracownik ustala³ ze swoim pracodawc¹ regu³y gry ju¿ na pocz¹tku, by unikn¹æ póniejszych konfliktów:
n

zosta³o ustalone, ¿e nie ma takich mo¿liwoci, abym obs³ugiwa³a jego klientów (poza plecami) oraz zosta³a zawarta umowa, ¿e on nie przejmie mojego
klienta, którego mia³am wczeniej ni¿ zaczê³am wspó³pracê z nim

Takie ustalenia dokonywane ju¿ na wstêpie gwarantuj¹ zminimalizowanie wszelkich
zagro¿eñ i niejasnoci towarzysz¹cych specyficznej sytuacji osób samozatrudnionych
pracuj¹cych jednoczenie na etacie. Ca³y szkopu³ tkwi w dotrzymywaniu takich (najczêciej zapewne ustnych) umów, co mo¿e byæ dla obu stron trudne, gdy grupy potencjalnych klientów pracodawcy i osoby samozatrudnionej pokrywaj¹ siê ze sob¹.
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W przypadku zwi¹zków miêdzy wskazanymi podmiotami istniej¹ dwa typy relacji
(w ¿adnym z przypadków nie ma walki konkurencyjnej pomiêdzy obiema firmami) 
brak jakiejkolwiek stycznoci i wspó³pracy:
n
n
n

prace te nie koliduj¹ i nie ma umów miêdzy nimi
nie maj¹ zwi¹zków
absolutnie nie maj¹ ¿adnego zwi¹zku

lub relacja wspó³pracy, wzajemnego uzupe³niania siê:
firma, dla której dodatkowo pracujê ponosi koszty reklamy firmy, w której
przede wszystkim pracujê  ³adnie siê to zazêbia
n wspó³pracujê z pracodawc¹; zajmuje siê on tylko produkcj¹ zegarków. Ma
jednak klientów, którzy kupuj¹ bi¿uteriê ekskluzywn¹, któr¹ ja produkujê
n

Respondenci ró¿ni¹ siê w swoim stosunku do ewentualnej wspó³pracy i powi¹zañ miêdzy w³asn¹ firm¹ a firm¹, w której ma siê etat: czêæ jest przeciwna takiej wspó³-pracy,
ale niektórzy uwa¿aj¹, ¿e jeli odbywa siê to w sposób jawny, to jest dopuszczalne.
Trzeba jednak pamiêtaæ, i¿ od ³adnego zazêbiania siê dzia³alnoci w dwóch podmiotach, które przynieæ mo¿e podwójne korzyci nie jest wcale tak daleko do niejasnych
i dyskusyjnych (przynajmniej z etycznego punktu widzenia, gdy¿ prawo jest tu ma³o
skutecznym regulatorem) powi¹zañ. Najbardziej zdrow¹ wydaje siê wiêc byæ sytuacja
braku ³¹cznoci pomiêdzy obiema wskazanymi formami zawodowej aktywnoci.
Wspomnielimy, ¿e problemem mo¿e tu byæ pogodzenie obu form aktywnoci zawodowej, chocia¿by w aspekcie czasowym. Wród respondentów wystêpuje ró¿ny podzia³ godzin pomiêdzy obie formy pracy. Trudno tu wskazaæ jak¹ tendencjê, bez w¹tpienia jednak pomiêdzy prac¹ na etacie a prac¹ na w³asny rachunek wystêpuje zasadnicza ró¿nica polegaj¹ca na tym, i¿ w tej pierwszej czêciej czas pracy jest limitowany,
natomiast w przypadku w³asnej dzia³alnoci czas pracy jest nienormowany i p³ynny.
£¹czenie obu form aktywnoci zawodowej odbywa siê niekiedy kosztem ¿ycia osobistego:
n

godzê to kosztem swojego wolnego czasu, pójcia do kina, poczytania (...) urlop
wypoczynkowy na etacie przeznaczamy na pracê na w³asnej dzia³alnoci

Taka sytuacja, w której praktycznie ca³y czas dana osoba powiêca na pracê, jest
niekorzystny przede wszystkim z punktu widzenia jej psychofizycznej kondycji, ale
najprawdopodobniej obni¿a równie¿ efektywnoæ pracy zarówno na etacie, jak
i w ramach w³asnej dzia³alnoci gospodarczej.
Czasem jednak praca na etacie i praca na w³asny rachunek nie s¹ cile rozdzielone
(w znaczeniu miejsca pracy), co pozwala lepiej organizowaæ czas pracy:
n

na szczêcie czêæ zleceñ prywatnych robiê w zak³adzie, gdzie jestem zatrudniony, za zgod¹ pracodawcy

W przypadku porównywania pracy etatowej i w³asnej dzia³alnoci ze wzglêdu na stopieñ emocjonalnego zaanga¿owania i poziom stresogennoci ró¿norodnoæ odpowiedzi jest bardzo du¿a:
n
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praca etatowa

n
n
n

praca na w³asny rachunek
¿adna nie wymaga emocjonalnego zaanga¿owania
obie tak samo.

Jednoczenie odpowiedzi s¹ tu zdawkowe i najczêciej nie zawieraj¹ uzasadnienia.

Osoby samozatrudnione pracuj¹ce jako podwykonawcy
Poprzedni pracodawca wystêpuje w tym przypadku jako ta osoba, która w sposób
bezporedni przyczyni³a siê do przejcia respondenta na wariant samozatrudnieniowy.
Czasem taka sugestia przekazywana by³a w mniej, czasem w bardziej zawoalowany
sposób.
n
n
n

n

n

to by³a propozycja, ale nie musia³em z tego korzystaæ, by³a to moja decyzja,
¿e skorzysta³em z tego ale mog³em równie¿ pozostaæ w takiej formie jak by³o
polecenia trzeba wykonaæ; by³a to moja pierwsza dobra praca i chcia³am j¹
utrzymaæ
wskazywa³ na to, ¿e ci którzy siê zgodz¹ bêd¹ mieli dalej pracê; przy prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej bêdzie mo¿na mieæ koszty, czyli redukowaæ
oficjalnie swój dochód, a czego nie ma w przypadku zatrudnienia na etacie.
przede wszystkim finansowe; mówi³, ¿e w ten sposób ludzie mog¹ wiêcej zarobiæ, poniewa¿ sami pracuj¹ na swoje wyp³aty, ale jednoczenie by³o jakie
minimum zapewnione
presja by³a na podjêcie którego z rozwi¹zañ, praktycznie do mnie nale¿a³
wybór, równie dobrze mog³em podj¹æ jedn¹ z 2 pozosta³ych decyzji czyli
ograniczyæ pensjê lub dostaæ wypowiedzenie

Pracodawca czasami wymusza³ przejcie na wariant samozatrudnieniowy. Bardzo rzadko taka propozycja nie do odrzucenia wspierana by³a dodatkowymi argumentami,
choæby wskazaniem korzyci finansowych. Warto zwróciæ uwagê, ¿e wskazany tu
problem nie dotyczy pojedynczych osób, ale jest czasem wykorzystywany do redukcji
kosztów i odnosi siê wiêkszej grupy pracowników. Fakt, i¿ zwi¹zki z by³ym pracodawc¹ nie zostaj¹ przerwane ca³kowicie sprawia, i¿ osoby samozatrudnione pracuj¹ce
jako podwykonawcy mog¹ mieæ, przynajmniej minimalne, poczucie bezpieczeñstwa.
Dodatkowo, przynajmniej w niektórych przypadkach osoby samozatrudnione mog³y
liczyæ na korzystanie z istniej¹cej w przedsiêbiorstwie infrastruktury.
Choæ, jak wskazalimy, niekiedy przejcie na samozatrudnienie by³o wymuszone przez
dotychczasowego pracodawcê, obecne z nim relacje, osoby samozatrudnione pracuj¹ce jako podwykonawcy, oceniaj¹ generalnie doæ dobrze. Znamienny jest te¿ fakt, i¿
osoby te nie szukaj¹ dodatkowych zleceñ (poza swoj¹ macierzyst¹ firm¹)  obecna
sytuacja w mniejsym lub wiekszym stopniu je satysfakcjonuje. Jest to najprawdopodobniej skutek czego, co okreliæ mo¿emy jako poczucie ma³ej stabilizacji zwi¹zanej z posiadaniem jakiegokolwiek zajêcia:
n

gdybym szuka³a, powiedzia³abym pracodawcy i nie by³oby problemu;
s¹ w szkole osoby pracuj¹ce w kilku szko³ach.

n

nie, nie próbowa³em; mo¿e w przysz³oci, na pocz¹tku bez wiedzy pracodawcy; nie by³by chyba zachwycony, ale nie grozi³oby to zwolnieniem.
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n

mam wystarczaj¹co du¿e zlecenia od firmy, w której pracujê, ¿e nie mam
czasu na inne zlecenia; by³em z tego zadowolony, ale by³ to niedu¿y procent

Byæ mo¿e te¿ osoby pracuj¹ce jako podwykonawcy, poprzez fakt, i¿ dotychczas pracowa³y wy³¹cznie na etacie nie czuj¹ siê wystarczaj¹co pewnie, by ca³kowicie siê
usamodzielniæ i podj¹æ pracê na w³asny rachunek w pe³nym tego s³owa znaczeniu.

Osoby posiadaj¹ce firmy upione lub osoby, które zrezygnowa³y
z samozatrudnienia
W tym przypadku mówi¹c o relacjach miêdzy samozatrudnieniem a innymi sytuacjami
pracy mamy na myli sposób, w jaki osoby (które z samozatrudnienia zrezygnowa³y)
oceniaj¹ je z punktu widzenia nowej formy aktywnoci zawodowej, w której aktualnie
dzia³aj¹. Samozatrudnienie dla ankietowanych wspominane jest w perspektywie obecnej pracy raczej negatywnie. Taki stan rzeczy ma swoje uzasadnienie g³ównie w aspekcie z³ej sytuacji finansowej osób pracuj¹cych do niedawna na w³asny rachunek:
czas wolny
wtedy by³a perspektywa, nadzieja; dzi mam pewny dochód; dzi nie ma
gwarancji pracy; rodzina woli dzisiejsz¹ sytuacjê.
n dzi przynoszê pensjê od domu, nie wydajê jej na firmê, ale nie ma bezpieczeñstwa zwi¹zanego z p³aceniem sk³adek.
n w sensie finansowym rzeczywicie ró¿nica jest niewielka, natomiast dlatego
w tym momencie jest taka, bo teraz nie ponoszê wszystkich kosztów administracyjno-prawnych, które musia³y byæ ponoszone
n na pocz¹tku by³o dobrze, ale to by³ krótki okres i by³am rzeczywicie wtedy
zadowolona, ale w³aciwie to ju¿ siê skoñczy³o i teraz jestem zmuszona zawieszaæ; czasem siê zdarza miesi¹c pe³en  niezawieszony, ale generalnie
dosyæ czêsto muszê zawieszaæ
n
n

Respondenci podkrelaj¹ fakt obci¹¿eñ czasowych w momencie pracy na w³asny rachunek. Reakcje rodziny sk³aniaj¹ siê równie¿ w stronê pracy na etacie. To zrozumia³e w przypadku przeinwestowania finansowego i czasowego zwi¹zanego z prowadzeniem w³asnej dzia³alnoci gospodarczej. Wa¿ny jest tu równie¿ element stabilizacji 
praca na etacie, co wielokrotnie podkrelali respondenci we wszystkich grupach, takiej stabilizacji i gwarancji sta³ego dochodu nie daje. Choæ oczywicie, bior¹c pod
uwagê ogóln¹ sytuacjê makroekonomiczn¹, tak¿e w przypadku pracy na etacie trudno
byæ ca³kowicie pewnym, i¿ pracê tê uda siê utrzymaæ.

Konkluzje
Zasadniczy podzia³ w przypadku niniejszej kwestii przebiega miêdzy grup¹ samozatrudnionych pracuj¹cych jako podwykonawcy a samozatrudnionymi pracuj¹cymi jednoczenie na etacie. W przypadku tej pierwszej grupy dominuj¹cy model polega na
tym, i¿ to dotychczasowy pracodawca wymusi³ na danej osobie przejcie na wariant
samozatrudnieniowy (by³ to warunek konieczny do kontynuowania dalszej wspó³pracy). Owo wymuszenie nie zawsze jednak jest przez respondentów postrzegane negatywnie, czasem ciesz¹ siê oni bowiem z mo¿liwoci jakiejkolwiek szansy na uzyskiwanie dochodu lub s¹ usatysfakcjonowani tym, i¿ mog¹ w ogóle pracowaæ.
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Diametralnie ró¿na sytuacja wystêpuje w grupie osób samozatrudnionych pracuj¹cych jednoczenie na etacie. Tam najczêciej dzia³alnoæ samozatrudnieniowa jest
oddzielona od pracy etatowej (niekiedy s¹ to nawet zupe³nie odrêbne bran¿e), niekiedy obie formy s¹ wobec siebie komplementarne. Zdecydowanie rzadziej mamy do
czynienia z konkurowaniem obu podmiotów lub sytuacj¹, w której pracodawca jest
w jakimkolwiek stopniu niezadowolony z faktu, i¿ jego pracownik jednoczenie prowadzi w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹.

2.3.5. Samozatrudnienie a szara strefa
Odpowiedzi na pytania dotycz¹ce szarej strefy przedstawiaj¹ owo zjawisko na wielu
poziomach. Respondenci prowokowani pytaniem o kombinowanie osób pracuj¹cych w Polsce na w³asny rachunek proszeni byli o wskazanie sposobów owego kombinowania. Sprawdzane by³o równie¿ rozumienie przez respondentów samego pojêcia szarej strefy. Respondenci proszeni byli o moraln¹ ocenê dzia³ania opisywanego
przez to pojêcie, w przypadku ocen negatywnych dopytywani byli o okolicznoci,
w których byliby jednak sk³onni owe dzia³ania zaakceptowaæ. Na samym koñcu respondenci zastanawiali siê czy rozwój pracy na w³asny rachunek mo¿e wp³yn¹æ
w jaki sposób na rozmiary szarej strefy, jak równie¿ wyra¿ali swój pogl¹d w kwestii
wp³ywu na to zagadnienie przysz³ej integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹.

Absolwenci
Wród badanych wystêpuje bardzo wyranie przekonanie, ¿e jeli chodzi o osoby pracuj¹ce w Polsce na w³asny rachunek, to wszyscy (lub wiêkszoæ z nich) kombinuj¹.
Objawia siê to przede wszystkim w nieprzestrzeganiu przepisów, ze szczególnym
uwzglêdnieniem przepisów podatkowych. Absolwenci zwracali równie¿ uwagê na fakt
zatrudniania pracowników na czarno. Przyk³adowe wypowiedzi respondentów to:
n
n
n
n
n
n

firmy miêdzy sob¹ (...) pozwalaj¹ sobie na kontrakty z lekkim ominiêciem
prawa
wykorzystywanie luk prawnych
ominiêcie przepisów podatkowych
nieodprowadzanie podatków i innych nale¿noci
znajdowanie kruczków, obchodzenie przepisów, p³acenie mniejszych podatków, zatrudnianie pracowników na czarno
omijanie prawa

Generalnie wiedza na temat szarej strefy wród absolwentów jest stosunkowo du¿a.
Co prawda prawie nikt nie móg³ pochwaliæ siê pe³n¹ znajomoci¹ pojêcia, ale wiêkszoæ potrafi³a wymieniæ przynajmniej jeden z jej aspektów. Najczêciej przez szar¹
strefê absolwenci rozumiej¹ ró¿ne sposoby uchylania siê od p³acenia podatków. Odpowiedzi czêsto dotyczy³y jednego lub kilku aspektów sk³adaj¹cych siê na ten proceder. I tak respondenci wskazywali b¹d na zani¿anie dochodów, b¹d na nieewidencjonowanie ich w ogóle, b¹d na kwestie wystawiania faktur na fikcyjne towary lub
us³ugi. Równie¿ praca na czarno w przekonaniu absolwentów nale¿y do domeny szarej strefy. Przyk³adowe wypowiedzi respondentów to:
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n
n
n
n
n
n

ludzie czy te¿ firmy, które nie s¹ do koñca legalne czy te¿ nie funkcjonuj¹ na
rynku tak otwarcie
wszyscy ci, którzy omijaj¹ obowi¹zkowe opodatkowania firm
pracowanie bez ewidencji obrotów
zani¿anie swoich dochodów, ukrywanie, dzia³anie poza prawem
osi¹gniêcie przychodów, w³asnej korzyci z obejciem prawa, nie przestrzegaj¹c obowi¹zuj¹cego w kraju prawa
pracowanie na czarno

Badani absolwenci (poza jednym przypadkiem) b¹d w¹tpi¹ w szansê ograniczenia
szarej strefy poprzez rozwój pracy na w³asny rachunek, b¹d nie maj¹ w tej kwestii
zdania. Uwa¿aj¹, ¿e w powsta³ych w ten sposób podmiotach zjawisko szarej strefy
bêdzie równie¿ wystêpowaæ jako sposób maksymalizacji zysków przedsiêbiorstwa.
Przekonanie o niemo¿liwoci zmiany zachowañ przedsiêbiorców w tym zakresie wynika równie¿ z podzielanej przez absolwentów wiary w si³ê przyzwyczajeñ. W popularnoci szarej strefy wród nowych przedsiêbiorców doszukiwaæ siê mo¿na wp³ywu
dowiadczeñ zdobytych w poprzednim systemie.
jak najwiêcej zarobiæ najmniejszymi kosztami
chcê wycisn¹æ z niej jak najwiêcej i jak najmniejsz¹ iloci¹ dochodów podzieliæ siê z pañstwem
n ludzie, którzy s¹ nauczeni robiæ ciemne interesy nie zmieniaj¹ swoich przyzwyczajeñ
n
n

Jeli chodzi stosunek do szarej strefy, to niektórzy z badanych absolwentów powstrzymuj¹ siê przed jednoznacznie nagann¹ ocen¹ tej¿e. S¹dz¹ oni, ¿e czasem jest to
wymóg uwarunkowañ, w których siê dzia³a i forma racjonalizowania w³asnej dzia³alnoci. Respondenci wskazuj¹ równie¿ na tymczasowoæ zjawiska jako na czynnik usprawiedliwiaj¹cy takie dzia³ania. Szczególnie wiele s¹ sk³onni wybaczyæ dopiero co rozpoczynaj¹cym dzia³alnoæ. Podobnie usprawiedliwiani s¹ ci, którzy pracuj¹c na w³asny rachunek funkcjonuj¹ w szarej strefie.
w takiej sytuacji, gdy kto rozpoczyna jak¹ dzia³alnoæ i rzeczywicie próbuje jakimi rodkami pomóc sobie (...) to na pocz¹tku takie pomaganie sobie w³anie  powiedzmy  zatrudnianiem ludzi na czarno przez jaki okres,
dopóki wszystko siê nie u³o¿y, tego bym nie gani³
n nie znajdujê w tym nic nagannego, ka¿dy robi wszystko, ¿eby siê utrzymaæ
n ludzie staraj¹ siê sobie radziæ, ma³e firmy oszczêdzaj¹ ma³e pieni¹dze,
a du¿e  du¿e
n osoby m³ode, które zaczynaj¹ dopiero swoj¹ dzia³alnoæ. To na tym starcie
by³oby dopuszczalne
n

Bezrobotni
Szara strefa jest uto¿samiana przez respondentów g³ównie z zani¿aniem dochodów,
brakiem rejestrowania firmy lub\i pracowników, generowaniem sztucznych kosztów.
Panaceum na tego typu zachowania s¹ kontrole. G³ównymi przyczynami powstania
szarej strefy w Polsce zdaniem respondentów s¹: ubo¿enie spo³eczeñstwa oraz z³y
system podatkowy. Interpretacja taka jest odbiciem sytuacji osobistej respondentów.
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W ten sposób odpowiedzialnoæ za dzia³anie w szarej strefie przeniesiona zostaje niejako na pañstwo, b¹d szerzej; na niesprzyjaj¹ce okolicznoci. Przyk³adowe wypowiedzi respondentów to:
n
n
n
n
n

n
n
n
n

kombinowanie i lewe dochody
podwy¿szanie sobie kosztów, te¿ niewykazywanie obrotów
nieudokumentowane dochody
du¿a czêæ osób kombinuje
wiêksze kontrole; inna jest kultura prowadzenia interesów, to wynika z biedy; gdyby podwy¿szyæ standard ¿ycia Polaków, zachowania te by siê ograniczy³y
ludzie staraj¹ siê jak mog¹, czasem koszty przewy¿szaj¹ to co zarobi¹
jest naganna, bo spo³eczeñstwo na tym traci, ale dla gospodarki jest korzystna, bo dziêki niej gospodarka siê rozwija
(...) powinno siê zrobiæ wszystko, ¿eby to zjawisko ograniczyæ
nie zawsze tak jest; przez to, ¿e ponosz¹ koszty  kombinuj¹

Generalnie mo¿na stwierdziæ, ¿e samozatrudnienie nie jest lekarstwem na szar¹ strefê
polskiej gospodarki. Jednak¿e wiêkszoæ respondentów widzi zale¿noæ pomiêdzy jej
istnieniem a ogóln¹ kondycj¹ gospodarki. Niepokoj¹cy jest fakt niskiego ostracyzmu
spo³ecznego wobec faktu ukrywania dochodów lub dzia³alnoci firmy. Sytuacja taka
jest w pewnej mierze wyrazem buntu spo³ecznego wobec fiskalizmu pañstwa a przede
wszystkim z³ym dysponowaniem funduszami publicznymi w Polsce. Znamienne s¹
wypowiedzi, w których respondenci zwracaj¹c uwagê na niekorzystny wp³yw szarej
strefy na spo³eczeñstwo, jednoczenie podkrelaj¹ korzyci, jakie wynikaj¹ z tego faktu dla gospodarki.

Osoby samozatrudnione pracuj¹ce na etacie
Osoby powiêcaj¹ce wiêkszoæ swego czasu i energii pracy na etacie i dodatkowo
prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ na w³asny rachunek przyznaj¹ najczêciej, ¿e
kombinowanie jest w Polsce nagminn¹ praktyk¹. Formy owego kombinowania s¹
bardzo ró¿ne. Przyk³ady wymieniane przez t¹ kategoriê badawcz¹ pokrywaj¹ z grubsza z przyk³adami wskazanymi przez grupê absolwentów. Wród nich znajdziemy wiêc:
unikanie zobowi¹zañ wobec pañstwa, wy³udzanie pieniêdzy od pañstwa, wykorzystywanie luk prawnych. Niewielu respondentów wskazywa³o natomiast na kwestiê zatrudnienia na czarno. Czêæ z respondentów nie potrafi³a precyzyjnie zdefiniowaæ
pojêcia szarej strefy ani podaæ ¿adnego jej przejawu. Przyk³adowe wypowiedzi respondentów to:
n
n
n
n
n
n
n

bez tego w ogóle by nie istnieli
wykorzystywanie luk prawnych, aby p³aciæ jak najmniejsze podatki
ukrywanie w³aciwych zysków (...)unikanie p³acenia ZUS-u, zwolnienia lekarskie, rozliczanie faktur na wydatki niezwi¹zane z firm¹
p³aci siê wiêcej, a ujawnia siê mniej, aby obni¿yæ sk³adki na ubezpieczenie
p³acenie mniejszych podatków
unikanie zobowi¹zañ wobec pañstwa
wy³udzenia pieniêdzy, nieujawnianie dochodów
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n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

omijanie progów dodatkowych
wykorzystywanie luk prawnych, ukrywanie, omijanie pewnych rzeczy
strefa, w której znajduj¹ siê wszystkie niezap³acone podatki, wyci¹gniête
i nadu¿yte
szara strefa to niep³acenie podatków
s¹ to du¿e pieni¹dze, które wymykaj¹ siê urzêdowi skarbowemu (...) mo¿e to
byæ te¿ nieujawnianie dochodów
szara strefa to pojêcie bardzo enigmatyczne, tak jak trójk¹t bermudzki, niby
jest, ale mo¿e go nie ma
firmy zawy¿aj¹ce koszty i ukrywaj¹ce dochody. Pozbawiaj¹ pracowników
wiadczeñ, co jest karygodne
oszukiwanie normalnego prawa w Polsce
wszelkie próby kombinowania
praca na czarno, bez odprowadzania podatków

Jeli chodzi o ocenê moraln¹ i przyzwolenie wród analizowanej grupy dla zjawiska
szarej strefy, to jej oceny s¹ ró¿norodne. Wród wypowiedzi na ten temat znaleæ
mo¿na tak kategoryczne zdania jak szara strefa jest zawsze z³a, czy szara strefa jest
bezwzglêdnie naganna, jednak dominuj¹ s¹dy o bardziej wywa¿onej postaci. Respondenci próbuj¹ usprawiedliwiaæ takie zachowania, wskazuj¹c na niesprzyjaj¹ce okolicznoci, trudn¹ sytuacjê w kraju, nie¿yciowe przepisy, czy na zach³annoæ pañstwa.
Ten ostatni czynnik pojawia siê w wypowiedziach respondentów szczególnie czêsto.
Przyk³adowe wypowiedzi badanych to:
n
n
n
n
n
n

n

n
n
n

¿eby móc siê utrzymaæ
tak czy inaczej zawsze jest naganne
szara strefa jest zawsze z³a
szara strefa jest bezwzglêdnie naganna
wszystkie prace powinny byæ zalegalizowane i od ka¿dego wynagrodzenia
powinien byæ odprowadzony podatek
to zale¿y od punktu widzenia  odzieranie z pieniêdzy ludzi, których na to nie
staæ jest wrêcz wstrêtne i w tym aspekcie jestem za szar¹ stref¹ i za tym, ¿eby
siê mia³a jak najlepiej
ja mylê, ¿e jak by by³y mniejsze podatki to by nie by³o szarej strefy. Lwia
czêæ dochodów idzie na podatki. Jest to absolutnie demobilizuj¹ce na prowadzenie dzia³alnoci
prawo jest na tyle z³e i nie¿yciowe, ¿e ludzie je omijaj¹
trzeba sobie radziæ
nie chodzi o to aby oszukiwaæ, ale pomno¿yæ zyski wykorzystuj¹c dziurawe
prawo

Generalnie badani uznaj¹, i¿ praca na w³asny rachunek nie daje szans na ograniczenie
szarej strefy w Polsce, a jeli nawet to tylko teoretycznie. Wiêksze znaczenie mo¿e
tu mieæ wp³yw czynników makroekonomicznych:
n
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jeli sytuacja gospodarcza siê poprawi, to sk³oni ludzi do zaprzestania kombinowania

Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej bêdzie mieæ w odczuciu badanych pozytywny wp³yw na ograniczenie procederu kombinowania przez osoby pracuj¹ce na
w³asny rachunek tylko wtedy, gdy zmieni siê prawo i system podatkowy. Przyk³adowe
wypowiedzi respondentów to:
n
n

po przyst¹pieniu do UE zadzia³a lêk przed sankcjami
jeli siê zmieni prawo, ale nigdy nie bêdzie tak, ¿e szarej strefy nie bêdzie

Jednak nawet zmiana prawa mo¿e siê okazaæ w tym wzglêdzie niewystarczaj¹ca:
n

trzeba zmieniæ mentalnoæ, nie tylko prawo

Osoby samozatrudnione pracuj¹ce jako podwykonawcy
Respondenci w wiêkszoci przypadków zauwa¿aj¹, ¿e firmy jednoosobowe s¹ nara¿one na mechanizmy, które funkcjonuj¹ w szarej strefie. Chodzi tutaj g³ównie o oszustwa podatkowe. Ta grupa, podobnie jak poprzednie, równie¿ wskazuje na konkretne
przejawy opisywanego zjawiska. Wród nich przytoczony jest przyk³ad nauczycieli,
którzy poprzez udzielanie nieewidencjonowanych korepetycji niejako skazani s¹ na
bycie w szarej strefie.
n
n

n
n

n

ten ca³y obrót gospodarczy towarów i us³ug w którym omija siê koniecznoæ
opodatkowania
dzia³alnoæ, która korzysta z dziur w prawie; dzia³ania, które niby s¹ zgodne
prawem, ale które mo¿na nagi¹æ; np. kupuj¹c paliwo je¿d¿ê prywatnie
a wrzucam w koszty dzia³alnoci gospodarczej
oszukiwanie pañstwa, nieregulowanie nale¿nych p³atnoci; wszyscy nauczyciele s¹ w szarej strefie z racji korepetycji; nie uwa¿am tego za naganne
nie twierdzê, ¿e wszyscy, ale praca na w³asny rachunek stwarza tak¹ mo¿liwoæ; jest to np. zani¿anie obrotów, zawieszanie dzia³alnoci, kiedy siê j¹
normalnie prowadzi
w³aciciel prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ nie p³aci ZUS, podatku

Definiowanie szarej strefy koncentruje siê w tej grupie wokó³ ukrywania rzeczywistych przychodów zawy¿ania kosztów dzia³alnoci.
Istnienie szarej strefy to zdaniem ankietowanych g³ównie zas³uga z³ego systemu podatkowego i ubo¿ej¹cego spo³eczeñstwa. Diagnoza identyczna jak w przypadku grupy bezrobotnych. Taka percepcja tzw. szarej strefy implikuje niski poziom negowania takich
zachowañ. Respondenci w wiêkszoci odczytuj¹ te zachowania jako z³o konieczne.
Reasumuj¹c podwykonawcy s¹ specyficzn¹ kategori¹ osób samozatrudnionych. Dominuj¹ pozytywne nastawienia co do tej formy pracy. Powody wyboru pracy na w³asn¹ rêkê le¿¹ czêsto poza w³asnymi decyzjami respondentów. Obawy tej grupy to
kwestie zwi¹zane z podatkami i brakiem czasu. Charakterystycznym za jest fakt niechêci do dalszego usamodzielniania, czyli zerwania z kontaktami z poprzednim pracodawc¹. Taka sytuacja jest wynikiem obrazu gospodarki w dzisiejszej Polsce.
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Osoby posiadaj¹ce firmy upione lub które zrezygnowa³y
z samozatrudnienia
Grupa osób prowadz¹cych w niedalekiej przesz³oci dzia³alnoæ we w³asnej firmie
dostrzega problem szarej strefy zw³aszcza we w³asnym rodowisku. Wystêpuje tutaj
swoista predestynacja do kombinowania. Taka relacja wynika z przewiadczenia
o nadmiernym fiskalizmie pañstwa. Definiowanie szarej strefy opiera siê na nieujawnianiu wszystkich dochodów czy te¿ pracy na czarno.
n

n
n
n
n
n

usprawiedliwi³abym ka¿d¹ formê walki o ten biznes; poza kradzie¿¹, oczywicie, ale uchylanie siê od op³acania sk³adek jest w tym momencie koniecznoci¹, zreszt¹ zawsze siê odbija le i tak na przysz³oci, bo wiadomo, ¿e zad³u¿amy siê wobec pañstwa i prêdzej czy póniej zostanie to wykryte
nie wiem, podatki s¹ za wysokie i koszty utrzymania pracowników i na tych
p³aszczyznach odbywa siê kombinowanie
nieujawnianie wszystkich dochodów, zatrudnianie ludzi na czarno i dawanie
im najni¿szych stawek, a do rêki dodatkowych pieniêdzy
na przyk³ad sprzeda¿ bezrachunkowa.
na przyk³ad praca na czarno
wszelkiego rodzaju malwersacje czy oszukiwanie

Przyczyny istnienia szarej strefy respondenci upatruj¹ w niedoskona³ym prawie podatkowym i prawnym. Szansa na poprawê jest widoczna w aspekcie wejcia do UE
i ogólnej poprawie sytuacji w kraju.
sytuacje, z jakimi siê spotka³em, najczêciej dotyczy³y prób obchodzenia b¹d
naginania prawa pracy: zatrudnianie pó³jawnie pracowników prowadzi do
zani¿ania sk³adek wszelkiego rodzaju wiadczeñ na rzecz pracowników; oczywicie zjawiska natury korupcyjnej siê pojawiaj¹, kwestie przyspieszania przez
urzêdników pewnych decyzji, wp³ywania na to
n bêdzie szansa do wybicia siê, ale za granicami; bêdzie wiêksza kontrola; do
tej pory ³apownictwo jest bezkarne
n

Osoby samozatrudnione pracuj¹ce w szarej strefie gospodarczej
Ze wzglêdu na specyfikê tej grupy oraz podejmowan¹ problematykê, wywiady z reprezentantami szarej strefy dotyczy³y, poza elementem ocen i postaw wobec tego
typu zachowañ rynkowych, w przewa¿aj¹cej czêci praktycznych aspektów dzia³alnoci szarostrefowej.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt, i¿ wszystkie(!) badane osoby z tej kategorii jednoznacznie potwierdzaj¹ obecnoæ i powszechnoæ zjawiska szarej strefy w polskim ¿yciu gospodarczym.
n
n
n
n
n
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jest to nagminne (...) zdarza siê to prawie w ka¿dej firmie
tak, mo¿e nie czêsto, ale tak [kombinuj¹]
wiêkszoæ osób pracuj¹cych w Polsce na w³asny rachunek kombinuje
oko³o 95% osób pracuj¹cych na w³asny rachunek tak w³anie postêpuje
90% biznesmenów jest w szarej strefie

n
n

ka¿dy kombinuje, jak mo¿e  taka jest prawda
to jest teraz raczej normalne

Maj¹ one tak¿e pe³n¹ wiadomoæ tego, ¿e pewne, poni¿ej przyk³adowo wymienione
dzia³ania podejmowane w ramach prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, równie¿
przez nich samych i ma³ych przedsiêbiorców z ich najbli¿szego otoczenia nale¿y kategoryzowaæ jako szar¹ strefê w³anie.
n
n

zani¿anie podstawy opodatkowania (...) generowanie fikcyjnych kosztów
unikanie p³acenia podatków (...) wrzucanie wielu rzeczy w tak zwane koszty,
rzeczy, które tak naprawdê nie s¹ kosztami przedsiêbiorstwa, zatrudnianie
na czarno

Respondenci w wiêkszoci przypadków potrafili prawid³owo okreliæ zakres znaczeniowy pojêcia szara strefa jako:
czêciow¹ dzia³alnoæ poza prawem
wszelkie dzia³ania gospodarcze, które nie mieszcz¹ siê w granicach obowi¹zuj¹cego prawa, które nie s¹ do koñca ewidencjonowane
n jest to dzia³alnoæ zgodna z prawem, lecz nie do koñca zgodna z prawem
podatkowym
n
n

Zdecydowana wiêkszoæ badanych wykazuje wysoki stopieñ tolerancji dla zjawiska
szarej strefy znajduj¹c dla niego liczne usprawiedliwienia. Taka postawa mo¿e byæ
efektem wystêpowania psychologicznego mechanizmu obronnego i d¹¿enia do likwidacji dyskomfortu psychicznego wynikaj¹cego z podejmowania dzia³añ, które s¹ niezgodne z wyobra¿eniem siebie jako osoby przyzwoitej i dobrej. By podnieæ w³asn¹
samoocenê, dokonuj¹ zniekszta³cenia obrazu rzeczywistoci spo³ecznej argumentuj¹c, ¿e wszyscy s¹ uwik³ani w szar¹ strefê, ¿e tego typu dzia³ania nie s¹ w gruncie
rzeczy czym z³ym. Niektóre osoby sporód grupy badanych zdecydowanie i konsekwentnie odrzucaj¹ owo, nios¹ce negatywn¹ konotacjê, sformu³owanie jêzykowe.
n
n
n
n
n

nie jest to rzecz¹ a¿ tak straszn¹, ma³o jest ludzi, którzy kombinuj¹ ze z³ej
woli (Szara strefa 6); usprawiedliwienie jest oczywiste!
nie jest to naganne
mo¿na by nawet usprawiedliwiaæ takie dzia³anie i nie okrelaæ tego dzia³ania jako nagannego
Ja nie kombinujê!
Nie kombinujê

Szara strefa jest postrzegana jako rozwi¹zanie umo¿liwiaj¹ce uzyskanie minimalnego
poziomu rentownoci ma³ych przedsiêbiorstw w Polsce, jako przejaw racjonalnoci
w skali mikro. Odwo³uj¹c siê do argumentów, znajduj¹cych równie¿ poparcie w teorii
ekonomii, ¿e firma przynosz¹ca straty nie mo¿e dzia³aæ w nieskoñczonoæ, badani
wskazuj¹ na nieuchronnoæ wejcia i funkcjonowania w szarej strefie gospodarczej.
n
n
n

uwa¿am, ¿e to jedyny sposób, ¿eby móc przetrwaæ
musz¹ kombinowaæ, bo by siê nie utrzymali
szara strefa jest czasami jedyn¹ mo¿liwoci¹ na zachowanie konkurencyjnoci (...) gdyby nie pewne kreatywne ksiêgowoci (...) w prywatnych firmach,
pewnie wiele z nich by pad³o i ¿y³o by siê w Polsce gorzej
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n
n
n
n

szara strefa jest motorem gospodarki
bez wykorzystania tych mo¿liwoci, które daje im prawo  nie przetrwaliby
je¿eli co jest w Polsce zalegalizowane, to to przestaje siê op³acaæ
kombinowanie w szarej strefie uwa¿am, ¿e jest dobre, to znaczy dla mnie, bo
jak pracownikom przyjdzie póniej emerytura, to nie byli oni wcale zatrudnieni

To przede wszystkim czynniki zewnêtrzne s¹, zdaniem respondentów, przyczyn¹ olbrzymiej skali i powszechnoci zjawiska:
n

wiêkszoæ osób pracuj¹cych na w³asny rachunek kombinuje, bo s¹ do tego
zmuszone (...) mo¿na usprawiedliwiæ takie dzia³ania, bo sytuacja ich do tego
zmusza

Odpowiedzialnoci¹ za istnienie szarej strefy przedstawiciele tej¿e obarczaj¹ pañstwo
i jego agendy oraz stosowane w Polsce rozwi¹zania legislacyjne, szczególnie
w zakresie prawa pracy.
n
n

n
n
n

n

pañstwo nie stwarza odpowiednich warunków dla prowadzenia legalnej dzia³alnoci (Szara strefa 2)
ludzie omijaj¹ prawo dlatego, ¿e s¹ przekonani, ¿e za podatki, które pobiera
od nas pañstwo nie otrzymujemy tego, co by nam siê faktycznie nale¿a³o,
czyli po prostu mamy wra¿enie, ¿e oddajemy pieni¹dze po prostu za nic
nie jestem w porz¹dku w stosunku do pañstwa, bo ono nie jest w porz¹dku
w stosunku do mnie
prawo jest z³e, bo gdyby by³o dobre, to nikt by nie kombinowa³
pañstwo musi stworzyæ przepisy tak jasne, ¿eby nie by³o mo¿liwoci ró¿nego
ich interpretowania (...) niemo¿liwe jest znikniêcie szarej strefy przy tak nie¿yciowo skonstruowanych przepisach
je¿eli cz³owiek zatrudnia kogo, to musi mu zapewniæ ubezpieczenia, które s¹
bardzo wysokie (...) cz³owiek mo¿e by zatrudni³ kogo, ale te op³aty s¹ takie

Szczególnie negatywnie badani z grupy szara strefa wypowiadaj¹ siê o polityce fiskalnej pañstwa:
próbuje zachowaæ dla siebie czêæ pieniêdzy, któr¹ chce po³kn¹æ fiskus
je¿eli urz¹d skarbowy z za³o¿enia traktuje mnie jak przestêpcê i od samego
pocz¹tku stara mi siê utrudniæ ¿ycie, to moj¹ naturaln¹ reakcj¹ jest reakcja
obronna i to powoduje, ¿e zaczynamy zachowywaæ siê jak przestêpcy (...) nie
jest niczym z³ym to, ¿e nale¿y p³aciæ podatki, ale jeli zabiera mi siê 60%
przychodów i mówi siê, ¿e powinienem zatrudniaæ ludzi, ³o¿yæ na biedne
dzieci (Szara strefa 5)
n to wszystko siê rozbija o podatki, ¿e podatki s¹ wysokie
n tak skonstruowane s¹ podatki i ZUS, ¿e nie daje siê niczego robiæ uczciwie
n
n

Wskazuj¹ tak¿e na kondycjê systemu gospodarczego w Polsce i stan gospodarki narodowej jako na czynnik sprzyjaj¹cy rozwojowi zjawiska szarej strefy:
n
n
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jeli nie ma pracy, to ³atwo jest zatrudniaæ po cichu
druga sprawa  za ma³e pieni¹dze siê robi(...) teraz jeden z drugim siê cieszy, ¿e z³apie jak¹ robotê, dlatego st¹d siê bior¹ takie niskie p³ace

n

¿ycie coraz wiêcej nas kosztuje

Niektórzy twierdz¹, ¿e sk³onnoæ do kombinowania jest elementem mentalnoci
zbiorowej Polaków, ukszta³towanej w du¿ej mierze przez rzeczywistoæ spo³eczno-gospodarcz¹ okresu realnego socjalizmu:
n
n

ludzie maj¹ okrelone nawyki
czêciowo mamy pewne zachowania we krwi, musi siê zmieniæ pokolenie,
¿eby by³o inaczej (wyniesione z poprzedniej epoki)

Niewielka czêæ respondentów werbalizuje postawê braku akceptacji w stosunku do
osób, które pomimo i¿ nie s¹ determinowane okolicznociami zewnêtrznymi, kontynuuj¹ dzia³alnoæ charakterystyczn¹ dla szarej strefy, przypisuj¹c im wyrachowanie
i z³¹ wolê:
n

nie mo¿na usprawiedliwiæ takiej sytuacji, gdy kto robi to z premedytacj¹ od
pocz¹tku do koñca, w sytuacji, gdy tego robiæ nie musi

Zdecydowanie dominuje jednak wród przedstawicieli szarej strefy postawa pozytywna wobec dzia³alnoci szarostrefowej.
Badani w wiêkszoci przypadków nie przewiduj¹ zaistnienia odwrotnie proporcjonalnej korelacji miêdzy rozwojem samozatrudnienia w Polsce a ograniczeniem szarej
strefy. Wprost przeciwnie  z rozwojem zjawiska samozatrudnienia wi¹¿¹ wzrost zasiêgu dzia³alnoci szarostrefowej:
zwiêkszy tylko liczbê pomy³ek b¹d wiadomych dzia³añ zwiêkszaj¹cych rentownoæ firmy czy nawet decyduj¹cych czy firma dzia³a czy nie
n szara strefa dotyczy w zasadzie tylko prywatnych przedsiêwziêæ, wiêc im wiêcej
takich przedsiêwziêæ dzia³aj¹cych w niesprzyjaj¹cych warunkach fiskalnych,
tym wiêksza szara strefa
n samozatrudnienie spowoduje raczej zwiêkszenie szarej strefy, dlatego ¿e przepisy prawa pracy s¹ tak skonstruowane, ¿e doæ mocno ograniczaj¹ pracodawcê, ³atwoæ kontroli powoduje, ¿e pracodawca zatrudniaj¹c pracownika
normalnie na umowê o pracê ma niewielkie mo¿liwoci kombinowania; natomiast pracownik zatrudniony w formie samozatrudnienia, czyli kiedy ma
w³asn¹ dzia³alnoæ, ma wiêksze pole manewru
n

Wiêkszoæ zapytanych przedsiêbiorców przyznaje, i¿ ju¿ w momencie rozpoczynania
dzia³alnoci gospodarczej zak³adali, ¿e bêd¹ w jej ramach stosowaæ rozwi¹zania
z zakresu dzia³añ szarostrefowych lub uzmys³awiali sobie koniecznoæ ich podjêcia ze
wzglêdu na wy¿ej wymienione czynniki zewnêtrzne.
nie zak³ada³em, ¿e bêdê od pocz¹tku do koñca nieuczciwy, ale zak³ada³em, ¿e
nale¿y wykorzystaæ wszelkie mo¿liwoci, aby podatków p³aciæ jak najmniej
n zdawa³am sobie sprawê z tego, ¿e nie wszyscy bêd¹ w stanie zap³aciæ tak¹
wysok¹ cenê za lekcjê, kiedy w³anie bêdzie wymaga³o to rozliczania
n przyznam, ¿e mi to nie przeszkadza. Wiedzia³em jaka jest sytuacja i wiedzia³am, ¿e tak siê robi
n tak, od pocz¹tku
n
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Pozostali respondenci z opisywanej grupy dopiero po pewnym okresie dzia³alnoci
w ramach bia³ej strefy wskutek niskiej efektywnoci ekonomicznej ich przedsiêwziêæ, lub te¿ wrêcz jej nieefektywnoci, postanowili zmodyfikowaæ sposób funkcjonowania na rynku i zmieniæ swoj¹ postawê wobec szarej strefy.
od momentu, kiedy przesta³o siê to op³acaæ, nie mia³em zleceñ (...) nie spodziewam siê poprawy
n zmieniaj¹ce siê w pañstwie prawo zmusi³o mnie do tego (...) chcia³am to pocz¹tkowo robiæ prawid³owo (...) ale obci¹¿enia s¹ tak du¿e , ¿e nie by³am
w stanie (...) kiedy przysz³o do zap³acenia podatków (dochodowego, VAT), kiedy okaza³o siê , ¿e pracujê po 48 godzin i nic dla siebie nie mam, kiedy okaza³o
siê, ¿e mam 33 lata i mieszkanie funduj¹ mi rodzice, chocia¿ pracujê du¿o
n

Podstawowym powodem, zdaniem badanych, dla którego warto posiadaæ jednak oficjalnie zarejestrowan¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, jest mo¿liwoæ bycia stron¹ w formalnych transakcjach rynkowych oraz unikniêcia wykluczenia z oficjalnego obrotu
gospodarczego. Wi¹¿e to siê z prawem wystawiania faktur, zg³aszania ofert w przetargach, korzystania z us³ug bankowych.
Badani dostrzegaj¹ tak¿e korzyci wynikaj¹ce z posiadania uprawnieñ do wiadczeñ
spo³ecznych i zabezpieczenia socjalnego.
n
n

n
n
n

n
n
n

mo¿liwoæ wystawiania faktur legalnych. Konto w banku, mo¿liwoæ wziêcia
kredytu, mo¿liwoæ ubiegania siê o dotacjê z funduszy unijnych
jeszcze 4 lata wstecz nie zale¿a³o mi w ogóle na przetargach, robi³em domek
za domkiem i to mi starcza³o nawet faktury wystawia³em i robi³em to legalnie, teraz nawet tych domków zaczyna brakowaæ; dlatego od dwóch lat zaczym braæ udzia³ w przetargach (...)korzyci¹ mo¿e byæ to, ¿e jak nie p³acê
ZUS-u czy podatku dochodowego to nie mogê braæ udzia³u w przetargu bo
muszê mieæ papier z urzêdu skarbowego, ¿e nie zalegam.
mo¿na odj¹æ od wystawianej przeze mnie faktury podatek dochodowy i VAT
ka¿dy szuka kosztów (...)ka¿dy musi otrzymaæ co tak banalnego jak faktura
jak sprzedajemy na rynku (...) musi byæ zarejestrowana dzia³alnoæ; co roku
chodzi taka i sprawdza, musimy mieæ zawiadczenie z urzêdu, ¿e uprawiamy
to i to sprzedajemy i musimy mieæ wyszczególnione to czym handlujemy
poniewa¿ muszê czekaæ na Lata do emerytury op³acam sobie ZUS ¿eby j¹
dostaæ
tylko tyle, ¿e p³acenie sk³adek emerytalnych
ZUS uwa¿am za absurd a z drugiej strony to powoduje ¿e co jednak bêd¹
musieli mi zap³aciæ gdy mam firmê

Badani wskazuj¹ tak¿e na niewymiern¹ wartoæ, jak¹ jest zachowanie komfortu psychicznego i/lub likwidacja dysonansu poznawczego.
n
n

zredukowanie pewnych obaw przed kontrol¹ , spokój nie s¹ bez znaczenia
pozbycie siê lêku, ¿e jednak kto to wykryje. Spokój, brak obawy o kontrolê

Jak wynika z wypowiedzi badanych osób z grupy szara strefa, utrzymywanie nierentownego przedsiêbiorstwa mo¿e byæ równie¿ dzia³aniem celowo-racjonalnym
z ekonomicznego punktu widzenia. Dla kilku z przywo³anych w wywiadach firm zna-
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cz¹cym ród³em dochodów jest sprzeda¿ kosztów innym podmiotom gospodarczym,
które to w ten sposób zani¿aj¹ podstawê opodatkowania.
Jeli trzeba komu wystawiæ fakturê za jak¹ rzecz, sprzedaæ koszty. Moja
firma zajmuje siê miêdzy innymi sprzeda¿¹ kosztów. W zasadzie uczestniczymy w porednictwie sprzeda¿y kosztów. Jedna firma wykazuje np. dochód
i pragn¹c unikn¹æ p³acenia podatków; a jest to i VAT i podatek dochodowy,
inna firma akurat w tym miesi¹cu wykazuje stratê i jest gotowa wystawiæ
fakturê na odpowiedni¹ us³ugê i w ten sposób poredniczymy wystawiaj¹c
dwie faktury. Jedn¹ na sprzeda¿ drug¹ na kupno lub na jaki koszt.
n wiele firm wystawia lewe faktury, zarabiaj¹c na tym
n

Na podstawie analizy wywiadów w kategorii szara strefa wyró¿niæ mo¿emy trzy
typy dzia³añ szarostrefowych podejmowanych ³¹cznie b¹d wybiórczo przez respondentów:
1. Nieewidencjonowanie zatrudnienia:
n

n
n

n
n

n

jeli chodzi o zatrudnienie, to pomaga nam pewien cz³owiek na sta³e, sezonowo te¿ zatrudniamy po dwie trzy osoby (...) z zaprzyjanionych krajów,
bardzo du¿o takich ludzi zatrudnia siê w mojej okolicy
jeli chodzi o pracowników zatrudnionych na czarno to jest ich dwóch.
w zale¿noci od robót zatrudnia³em czêæ ludzi na umowê zlecenie a czêæ na
czarno, jeli by³y jakie roboty to bra³em na czarno pracowników, którzy robili
proste roboty, a takie bardziej fachowe  koñcowe robili moi pracownicy (...)
p³acê im przyk³adowo 1200 z³, a podatki odprowadzam od kwoty 400 z³
zatrudniam dodatkowe osoby, rozliczam siê po cichu
równie¿ zatrudnianie pracowników, ale w sensie niesta³ego zatrudnienia, bo
w zasadzie nie ma w naszej firmie poza dwoma osobami wiêkszej iloci sta³ych pracowników, ale przy konkretnych zleceniach pracuje czêsto kilkadziesi¹t osób, którzy pracuj¹ czasami po kilka, kilkanacie godzin tylko; prawo
wymusza³oby zawieranie umów, op³acanie sk³adek ZUS itd.; nie doæ, ¿e jest
to skomplikowane z formalnego punktu widzenia, to jest to niekorzystne i dla
pracownika, i dla pracodawcy, bo obci¹¿enia zmniejszaj¹ z jednej strony
wynagrodzenie pracobiorcy, a z drugiej zmniejszaj¹ zysk pracodawcy; gdy
nie da siê p³aciæ do rêki, zani¿a siê sunê widniej¹c¹ na umowie; mo¿na przyk³adowo podpisaæ umowê o dzie³o za wykonanie pracy, która praktycznie nie
by³a dzie³em, przez to osi¹gn¹æ ten skutek, ¿e w przypadku umowy o dzie³o
nie ma obowi¹zku p³acenia stawki ZUS
Ta babcia, któr¹ zatrudniamy na ryneczku, aby sprzedawa³a, jest w³aciwie
nielegalnie (...) mamy jeszcze jedn¹ osobê, która pomaga w polu

2. Nieewidencjonowanie obrotów:
roboty bez faktury robiê dla prywatnych inwestorów, bo jeli jest jaka spó³dzielnia to ju¿ takich robót nie ma
n ukrywam te¿ czêæ dochodu i przychodu
n na pewno ukrywanie czêci dochodów
n ukrywanie przychodów; dajê korepetycjê uczniom nie zg³aszaj¹c tego nigdzie;
czêci uczniów nie zg³aszam
n
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3. Zawy¿anie kosztów w celu obni¿enia formalnego dochodu:
n

n
n
n
n

podczas rozmowy poza nagraniem respondent wskazuje na to, ¿e zawsze
mo¿na liczyæ na dodatkowy dochód z kupowania lewych faktur, przerzucania
czêci dochodów na firmê ¿ony, która jest rycza³towcem; wliczania sprzêtów
domowych i kosztów utrzymania mieszkania, mimo ¿e nie u¿ywa siê ich na
potrzeby dzia³alnoci gospodarczej
po prostu kupujemy koszty aby nie wykazywaæ dochodów; w ten sposób du¿a
czêæ zysków pokrywana jest przez fikcyjne koszty
robiê zakupy prywatne, które oficjalnie wci¹gam w koszty
my jako firma zakupujemy rodki trwa³e, które s¹ faktycznie wykorzystywane
na potrzeby gospodarstwa domowego a s¹ wliczane w koszty
robiê zakupy prywatne, które oficjalnie wci¹gam w koszty

Jak wskazuj¹ poni¿sze wypowiedzi, skala zjawiska jest zró¿nicowana, aczkolwiek
znaczna czêæ badanych ukrywa niepokoj¹co du¿¹ czêæ swoich przychodów.
bardzo du¿a (...)prawie ca³e
czêæ, trzeba ujawniæ na tyle wysoki dochód, ¿eby móc op³aciæ te wszystkie
sk³adki
n u mnie jest to cz¹steczka; w tym roku mia³em wiêcej robót z fakturami jak
mniej
n ok. 50%
n to w zale¿noci od typu zleceñ; w przypadku jednych mo¿na ukryæ wiêksz¹
czêæ przychodów w przypadku innych nie mo¿na w ogóle, ale rednio mylê,
¿e jest to oko³o po³owy wszystkich przychodów w skali roku jest w ogóle nie
zaewidencjonowana
n
n

Respondenci poproszeni o wskazanie korzyci i strat wywo³ywanych przez funkcjonowanie szarej strefy w systemie gospodarczym oraz tkance spo³ecznej mieli znaczne
problemy z wymienieniem zw³aszcza tych ostatnich. Zasadniczo nie dostrzegali oni
wielu negatywnych konsekwencji spowodowanych istnieniem zjawiska szarej strefy.
A jako negatywny wp³yw szarej strefy na gospodarkê podawali argumenty odnosz¹ce
siê do sfery dzia³añ pañstwa, a nie systemu spo³ecznego czy gospodarczego.
Dopiero po d³u¿szej refleksji, niektórzy z nich wród strat dla gospodarki spowodowanych istnieniem szarej strefy wymienili m.in.: nieprzystawalnoæ wartoci rynkowej i wartoci ksiêgowej przedsiêbiorstw, utrudnienia w d³ugookresowym planowaniu poziomu produkcji przez przedsiêbiorstwa wynikaj¹ce z braku stabilizacji gospodarczej w kraju, brak potencjalnych wp³ywów do bud¿etu z tytu³u obci¹¿eñ podatkowych.
brak stabilizacji gospodarczej, nieprzewidywalnoæ, utrudnione planowanie strategiczne; nie wiadomo czy dzia³alnoæ, któr¹ zaplanowalimy za 2 lub 3 lata nie
bêdzie wymaga³a koncesjonowania szkodzi wizerunkowi gospodarki jako takiej
na zewn¹trz, szkodzi podmiotom nie wiadomo ile dana firma jest warta
n pogarsza siê konkurencyjnoæ uczciwych firm; w zwi¹zku z tym ka¿dy musi
kombinowaæ i du¿o energii traconej jest na wymylanie sposobów omijania
prawa
n
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n
n
n
n

n

brak przychodów do bud¿etu, nie ma za co utrzymywaæ jednostek typu bud¿etowego  szpitali
w skali roku jest to pewnie kilkadziesi¹t miliardów z³otych, które pañstwo
mog³oby uzyskaæ
nie jest korzystna dla gospodarki
nikt siê tak naprawdê nie bogaci, nie buduje siê klasa rednia, nie funkcjonuje normalnie, ja mam mierne zarobki, ludzie którzy dla mnie pracuj¹ marne
grosze
korzyci s¹, ale dla poszczególnych osób, a nie dla gospodarki; dla gospodarki nie ma korzyci; to, co siê dobrze rozwija w szarej strefie, mog³oby siê
rozwijaæ nie w szarej strefie

Pojawi³y siê tak¿e przeciwne opinie wskazuj¹ce na korzyci, jakie odnosi system gospodarczy z funkcjonowania szarej strefy
n
n
n
n

n

n

w³aciwie z tego tytu³u gospodarka nie traci wiele
nie ma strat dla gospodarki, dlatego ¿e nadmuchany fiskalizm powoduje tak
naprawdê straty dla gospodarki
prywatny przedsiêbiorca lepiej potrafi wydaæ pieni¹dze ni¿ pañstwo
w naszej gospodarce trudno by³oby wielu przedsiêbiorcom funkcjonowaæ
w bia³ej strefie w ogóle; skoñczy³oby siê to masowymi bankructwami; tak
wiêc nikomu by to na dobre nie wysz³o
napêdza gospodarkê, nie jest to zdrowe, ale pokazuje gdzie jest problem;
zapewnia to, ¿e firmy mog¹ przetrwaæ, poprzez wiêksze zarobki kosztem podatków kupuje siê produkty i p³ci podatki porednie, kupuje, sprzedaje, wytwarza, zatrudnia ludzi; samozatrudnieni mogliby przechodziæ na garnuszek
pañstwa. Ludzie broni¹ w³asnej firmy
jeli ludzie bêd¹ mieli pracê nawet po cichu, zmniejszy siê bieda

Respondenci zapytani o negatywny wp³yw badanego zjawiska na spo³eczeñstwo, wskazuj¹ na zagro¿enia zwi¹zane z brakiem kapita³u emerytalno-rentowego na kontach
w ZUS osób zatrudnianych nielegalnie. Wypowiedzi badanych wyra¿aj¹ tak¿e pewn¹
obawê o niekorzystne skutki istnienia szarej strefy dla moralnoci spo³eczeñstwa polskiego i jego wizerunku w otoczeniu miêdzynarodowym:
jeli kto jest zatrudniony na czarno to nie jest p³acony za niego ZUS
zdecydowanie [przynosi spo³eczeñstwu straty]; wydaje mi siê, ¿e o wiele lepsza by³aby taka sytuacja, w której system fiskalny i dzia³alnoæ pañstwa
w tym zakresie by³y mniej represyjne a przepisy by³y przejrzyste i panowa³by
pe³en respekt dla nich
n powszechnoæ dzia³ania w szarej strefie zmniejsza szacunek dla prawa
w spo³eczeñstwie
n dlatego, ¿e psuje spo³eczeñstwo; spo³eczeñstwo uczy siê kombinowaæ i uczy
siê omijaæ prawo
n jeli wszystkie przepisy s¹ chore, to spo³eczeñstwo jest te¿ chore, brak norm,
uregulowañ prawnych; poza tym jeli nie ma pracy, pewnoci przysz³oci
rodzi siê agresja, wp³ywa negatywnie na wszystkich dooko³a, rozprzestrzenia siê zgorzknia³oæ
n
n
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n

brak zaufania do przedsiêbiorców w Polsce i na Polaków kombinatorów na
zewn¹trz

Aspekty szarej strefy maj¹ce pozytywny wp³yw na spo³eczeñstwo to, zdaniem respondentów:
n
n
n
n

n

dziêki szarej strefie przedsiêbiorstwa s¹ bardziej konkurencyjne, zatrudniaj¹
ludzi i na tym korzystaj¹ obywatele pañstwa
osoby pracuj¹ce na czarno zyskuj¹; dodaæ do tego nale¿y elastycznoæ
w zatrudnieniu na czarno, nie ma ¿adnych okresów wymówienia, godzin pracy
tak, na pewno szczególnie krótkookresowo, na krótko  ograniczenie podatków
pozwala przetrwaæ do momentu, kiedy nie bêdzie móg³ dzia³aæ w bia³ej strefie. Ci, którzy nie maj¹ pracy, mog¹ siê zatrudniaæ (nie ca³kiem zgodnie
z prawem) i tak¿e odnosiæ pewne korzyci
korzyci tylko takie, ¿e w jaki sposób ucz¹ siê przedsiêbiorczoci

Interesuj¹cym jest fakt, i¿ zdecydowana wiêkszoæ respondentów nie przyznaje siê do
tego, jakoby odczuwa³a z powodu podejmowania dzia³añ szarostrefowych jakikolwiek
dysonans czy poczucie winy, otwarcie deklaruj¹c dzia³alnoæ w szarej strefie. Czynniki
zewnêtrzne oraz powszechnoæ zjawiska traktuj¹c jako okolicznoci ³agodz¹ce:
n
n

n
n
n
n

mo¿e czujê ¿al, ¿e nie mogê funkcjonowaæ zupe³nie zgodnie z prawem, ale
winy nie czujê. Zmuszaj¹ mnie do tego okolicznoci; tak to sobie t³umaczê
to jest takie ko³o zamkniête, bo jeli by³oby to dla mnie korzystniejsze, to
odprowadza³bym podatki i ujawnia³a wszystkich uczniów, ale poniewa¿ jest
to dla mnie niekorzystne, to nie bêdê dop³acaæ do tego, co robiê
absolutnie nie!; nie musze mataczyæ, kraæ, to jest z³o mniejsze, nie robiê
tego sam, wszyscy tak robi¹
jestemy tak ma³ym ogrodnictwem, ¿e to, co my robimy...nie, nie czujê siê
[winna]
pañstwo jest wzglêdem mnie nieuczciwe i nie czujê siê absolutnie winny
mam wra¿enie, ¿e w tym pañstwie wszystko tak funkcjonuje

Wiêkszoæ badanych nawet nie podejmuje starañ ukrycia przed otoczeniem, a zw³aszcza najbli¿szym rodowiskiem rodzinnym, faktu, ¿e stosuje w prowadzeniu przedsiêbiorstwa rozwi¹zania zaliczane do szarej strefy:
ludzie wiedz¹, ¿e dzia³am nie do koñca legalnie w stosunkach z fiskusem; nie
nazywaj¹ tego w ten sposób, bo w odbiorze spo³ecznym kojarzy siê to
z przestêpstwem gospodarczym, czym ju¿ powa¿nym, tymczasem potocznie
nazywa siê to kombinowaniem i nikt nie widzi w tym nic z³ego
n ca³e [nazwa miejscowoci] tak robi; rodzina o tym wie, s¹siedzi te¿ wiedz¹,
bo widz¹
n to jest ca³y kr¹g osób; znajomi, rodzina, s¹siedzi; wszyscy wiedz¹, ¿e zatrudniam przyjació³ ze Wschodu
n szczególnie ci, co robi¹ to samo, rodzina, znajomi te¿
n

Zdaniem wiêkszoci respondentów panuje powszechne przyzwolenie spo³eczne na szar¹
strefê, potwierdzaj¹, i¿ w wielu przypadkach mo¿na mówiæ nawet o pó³oficjalnej
szarej strefie.
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to przyzwolenie jest powszechne (...); przyzwolenie urzêdników  dlatego ¿e
dziêki temu zarabiaj¹ wiêcej  rozwija siê korupcja (rêka rêkê myje) du¿o
jest takich grup, bo najlepiej kiedy wszystko jest mêtne, bo mo¿na co dla
siebie z³owiæ; w³aciwie wszyscy przyzwalaj¹ na szar¹ strefê
n tak; nikt nie widzi w tym nic z³ego
n

Du¿a czêæ respondentów, pod wp³ywem obserwacji praktyki ¿ycia spo³eczno-gospodarczego w Polsce, postrzega szar¹ strefê jako zjawisko skorelowane z korupcj¹ lub
zak³ada mo¿liwoæ zaistnienia takich zwi¹zków.
n
n

n

n

n

n

tak, mo¿e siê splataæ; jeli mowa o jaki przetargach na us³ugi b¹d dobra to
mo¿e to mieæ zastosowanie
mo¿e dochodziæ do korupcji ze wzglêdu na urz¹d skarbowy i urz¹d pracy,
który mo¿e prowadziæ kontrole czy nawet interwencje ale mylê, ¿e to siê
rzadko zdarza
oczywicie, ¿e tak; wszystko zale¿y od sytuacji, kiedy jest mo¿liwoæ; dlatego
jest tyle afer; jeli jest mo¿liwoæ, aby zamataczyæ to automatycznie pojawiaj¹ siê tacy, co mog¹ to zrobiæ
bogata firma potrzebuj¹ca teren pod rozbudowê z góry zak³ada, ¿e przyspieszenie trybu, czy zdradzanie szczegó³ów zwi¹zanych z przetargami (korupcja
urzêdników)
i tak i nie; nie jest tak, ¿e wy³¹cznie szara strefa ma zwi¹zek z korupcj¹, mylê
¿e przedsiêbiorstwa, które dzia³aj¹ absolutnie legalnie i w sposób absolutnie
poprawnie prowadz¹ wszystkie swoje dzia³ania tak¿e mog¹ mieæ zwi¹zek
z korupcj¹ w tym sensie, ¿e ³apownictwo w kontekcie za³atwiania ró¿nych
spraw: zezwoleñ, pozwoleñ itd.; jest na tyle rozwiniête, ¿e tu zarówno szara
strefa jak i ci, którzy poprawnie rozliczaj¹ siê z fiskusem maj¹ z tym zwi¹zek
w przypadku kiedy nauczyciele akademiccy udzielaj¹ korepetycji i przygotowuj¹ do egzaminów wstêpnych, wtedy pojawiaj¹ siê podejrzenia o korupcjê

Wszyscy badani zdecydowanie deklaruj¹ chêæ powrotu do bia³ej strefy. Zmianê tak¹
postrzegaj¹ jako bardzo korzystn¹ dla ich w³asnego komfortu psychicznego i czynnik
znacznie upraszczaj¹cy zasady gry rynkowej:
n
n
n
n
n
n

bo spa³bym spokojnie, mia³bym wiadomoæ, ¿e wszystkich obowi¹zuj¹ te
same regu³y
jeli by³aby taka mo¿liwoæ  mylê, ¿e tak (...) mniejsze obci¹¿enie
mog³abym zatrudniaæ ludzi ca³kiem normalnie, a tak muszê siê gimnastykowaæ, traciæ czas na kombinatorstwa, a nie na pracê
wola³abym dzia³aæ ca³kowicie zgodnie z prawem i mówi¹c wprost spa³abym
spokojniej
oczywicie  wiadomo  mniejsze ryzyko (...) by³oby wtedy wiêksze poszanowanie prawa
jest to najlepsze rozwi¹zanie, nie ma ryzyka, obaw przed urzêdnikami

Opinia respondentów na temat realnych szans powrotu do sytuacji poprzedzaj¹cej
wkroczenie w szar¹ strefê jest raczej sceptyczna, aczkolwiek nie wykluczaj¹ takiego rozwi¹zania, o ile stworzone zostan¹ przez pañstwo pewne warunki dla funkcjonowania prywatnej dzia³alnoci gospodarczej w ca³kowitej zgodzie z obowi¹zuj¹cym
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prawem. Oczekuj¹ oni, w odniesieniu do obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej,
przede wszystkim zmian w zakresie polityki fiskalnej pañstwa:
przede wszystkim obni¿enie podatków i zmiana sposobu rozliczania np. VAT-u
musia³yby istnieæ warunki do równego uczciwego konkurowania  wielki
poklask dla podatku liniowego (na poziomie 13%), zniesienia wszystkich ulg
n podatek VAT na kszta³t krajów Unii
n na pewno jest to kwestia opodatkowania; je¿eli obci¹¿enia podatkowe by³yby ni¿sze, to dla mnie by³oby to powiedzmy liniowego podatku na poziomie
10 procent to na pewno nie próbowa³bym w ogóle, bo nie mia³bym poczucia,
¿e jest to podatek, który mnie krzywdzi; natomiast podatek przy skali progresywnej w której ostatni próg jest na poziomie 40 prawie procent jest dla mnie
zdecydowanie krzywdz¹cy
n
n

Respondenci ¿¹daj¹ tak¿e radykalnych zmian pewnych elementów sytemu emerytalno-rentowego, szczególnie wysokoci obowi¹zuj¹cych sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne:
obni¿enie (...) obci¹¿eñ, uproszczenie systemu ZUS ... miliony papierów;
zmniejszona stawka ZUS
n sk³adki na ZUS te¿ by musia³y byæ mniejsze
n

Warunkiem powrotu do bia³ej strefy s¹, wed³ug respondentów, tak¿e zmiany prawne:
pomoc pañstwa, ale na janiejszych zasadach, prawa rz¹dz¹ce przetargami,
prawa rz¹dz¹ce wybieraniem do pracy na stanowiskach pañstwowych
n liberalizacja przepisów funkcjonuj¹ca na pocz¹tku lat 90.  wolnoæ gospodarcza  to, co nie jest zabronione, jest dozwolone
n na pewno zmiana kosztów utrzymania pracy
n uproszenia, zmiany w funkcjonowaniu biurokracji, administracji, aparatu
fiskalnego i uproszczenie ca³ych procedur zwi¹zanych z popieraniem podatków i sk³adek, bo te procedury s¹ w zasadzie bardzo skomplikowane
i w zasadzie bez pomocy wyspecjalizowanych biur rachunkowych trudno sobie
z nimi poradziæ
n

Jako bran¿e zdominowane przez szar¹ strefê wymieniane jest budownictwo, gdy¿ cechuje je typowy dla tej bran¿y brak sta³ego miejsca wykonywania pracy, co wyranie
zmniejsza ryzyko wykrycia jakichkolwiek nieprawid³owoci. Wspomina siê tak¿e bran¿ê informatyczn¹ i handel oraz s³u¿bê zdrowia jako jedn¹ z wielu bran¿ funkcjonuj¹cych na styku podsystemów: politycznego i gospodarczego:
tak¹ bran¿¹ jest na pewno handel, w którym jest du¿o mo¿liwoci aby kombinowaæ
n markety, lekarze  maj¹ mo¿liwoci kombinowania
n w bran¿y informatycznej czy handel sprzêtem s¹ takie niskie mar¿e i takie
z tych mar¿ przychody, ¿e kto nie kombinuje ten nie ma mo¿liwoci zarobienia czegokolwiek
n stomatologia, lekarze; (...)korzystaj¹ ze sprzêtu szpitalnego, a przyjmuj¹ prywatnych pacjentów, wojsko  gdzie wykryto nieprawid³owoci ostatnio wyn
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kryte przy przetargach, wszêdzie tam gdzie polityka styka siê z gospodark¹,
biznes autostradowy
n Wszystkie te bran¿e, które dzia³aj¹ na styku pañstwa i gospodarki
Interesuj¹cy jest fakt wskazywania na bran¿e, z którymi poszczególni respondenci s¹
zwi¹zani zawodowo, jako bran¿e, które charakteryzuj¹ siê szerokim zasiêgiem aktywnoci szarostrefowej.
Pozosta³e kwestie, takie jak wiek, p³eæ, region kraju, zdaniem wiêkszoci pytanych,
nie maj¹ wcale, a jeli ju¿ to drugorzêdne znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju
szarej strefy w Polsce. Aczkolwiek nieliczni, respondenci dostrzegaj¹ tego typu zale¿noci:
jest wiêksza pokusa do nielegalnego zatrudniania w rejonach wiêkszego bezrobocia
n mê¿czyni s¹ czêciej zatrudniani na czarno, ale nie ma ¿adnych takich przes³anek; mo¿e kobiety potrzebuj¹ bardziej bezpiecznej posady; pracuj¹ mo¿e
mniej
n wiek byæ mo¿e, tak, dlatego ¿e niechêtnie zatrudnia siê ludzi m³odych, znane
jest to, ¿e chêtnie zatrudnia siê ludzi, którzy maj¹ ubezpieczenie  emerytów,
rencistów; region chyba tak, bo ludzie s¹ sk³onni pracowaæ tam, gdzie jest
du¿e bezrobocie, ludzie pracuj¹ za bezcen.
n

Podstawow¹, a w zasadzie jedyn¹, odpowiedzialnoci¹ za istniej¹cy stan rzeczy, badani obarczaj¹ pañstwo wskazuj¹c na niekorzystne dla pracodawcy przepisy prawa pracy znacznie podwy¿szaj¹ce koszty zatrudnienia oraz nadmierny fiskalizm i z³¹ kondycjê wymiaru sprawiedliwoci oraz niestabilnoæ i brak klarownoci obowi¹zuj¹cych
przepisów.
Wród badanych zdecydowanie dominuje postawa antypañstwowa, twierdz¹ oni ponadto, ¿e w³anie pañstwo:
n
n

jest najbardziej odpowiedzialne, ka¿e przedsiêbiorcê za jego inicjatywê
jest tylko i wy³¹cznie pañstwo odpowiedzialne, bo gdyby pañstwo dzia³a³o
w taki sposób, gdzie obywatele mieliby poczucie, ¿e dzia³a sprawiedliwie, ¿e
w³aciwie rozdysponowuje rodki obywateli, wtedy nie by³oby potrzeby, aby
obywatele d¹¿yli do zani¿ania czy ukrywania swoich dochodów, natomiast
je¿eli na ka¿dym kroku widzimy przyk³ady tego, w jaki sposób pañstwo marnotrawi nasze pieni¹dze, no to jest to jakby podstawowa pobudka do tego,
aby temu pañstwu tych pieniêdzy nie oddawaæ tylko samemu m¹drze je spo¿ytkowaæ

Prywatni przedsiêbiorcy wykazuj¹cy aktywnoæ w szarej strefie, pomimo i¿ w pewnym stopniu obawiaj¹ siê kontroli, organy kontrolne pañstwa postrzegaj¹ jako nie nios¹ce realnego zagro¿enia dla prowadzonej przez nich dzia³alnoci:
n
n

generalnie ka¿dy przedsiêbiorca boi siê kontroli skarbowych
obawiam siê, ale bardziej z punktu widzenia utrudnienia mi pracy, dzia³alnoci ni¿ z takiego powodu, ¿e kontrola ta mog³aby co faktycznie wykazaæ,
raczej jest to ma³o prawdopodobne (...) luki w prawie plus zabezpieczenie
siê w tych dzia³aniach powoduj¹, ¿e udowodnienie tych dzia³añ, które s¹
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niezgodne z prawem jest bardzo trudne lub wrêcz niemo¿liwe (...) spotka³aby
mnie jaka kara, wtedy pewnie bym j¹ zap³aci³, gdy¿ jest ona i tak znacznie
mniejszym obci¹¿eniem w stosunku do tego, co zyska³em i zyskam nieewidencjonuj¹c do koñca swoich wszystkich przychodów
n wszyscy moi pracownicy doskonale rozumiej¹ o co chodzi i nikt raczej nikogo nie wsypie; konkurencja nie wsypie, bo w papierach jest wszystko w porz¹dku; tak¿e nie s¹dzê, aby by³y jakie problemy
n kontrole wi¹¿¹ siê z du¿ymi kosztami, a skala nieprawid³owoci jest tak du¿a,
¿e pañstwo nie jest w stanie sprawnie kontrolowaæ
n najbardziej siê obawiam, ¿e co siê stanie na budowie; szkoda cz³owieka
i jest ryzyko, ¿e siê wyda, ¿e jest zatrudniony na czarno
Wiêkszoæ badanych a priori wyklucza mo¿liwoæ wykrycia nieprawid³owoci w prowadzonej przez nich dzia³alnoci:
raczej tak siê nie zdarzy; pracownicy generalnie wiedz¹, jak odpowiadaæ na
takie pytania
n nie s¹dzê, ¿eby tak mia³oby siê staæ
n oni s¹ tak s³abo nagradzani, ¿e im siê nie chce jedziæ, ci z izby skarbowej
n mylê, ¿e do tego nie dojdzie
n

Konkluzje
Generalnie, wród wszystkich z przedstawionych grup dominuje przekonanie o powszechnoci tzw. kombinowania. Niezale¿nie od tego czy respondent rekrutuje siê
z grupy bezrobotnych, czy absolwentów, upionych czy etatowców prowadz¹cych
dodatkowo w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, jest on przekonany, ¿e tak siê dzieje. Ró¿nice dostrzec mo¿na w sposobie definiowania pojêcia szarej strefy i w iloci przytaczanych przyk³adów j¹ opisuj¹cych. Najgorzej poinformowana w tym zakresie jest
grupa bezrobotnych. Wiêksz¹ wiedzê pozosta³ych grup t³umaczyæ mo¿na b¹d wy¿szym wykszta³ceniem (w przypadku absolwentów), b¹d w³asnymi dowiadczeniami
dotycz¹cymi szarej strefy (zarówno upieni, osoby samozatrudnione pracuj¹ce jako
podwykonawcy, jak i etatowcy prowadz¹cy dodatkowo w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹). Wspólna dla wszystkich grup jest równie¿ pob³a¿liwoæ wobec zjawiska szarej
strefy. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e osoby nie bêd¹ce beneficjentami szarej strefy (bezrobotni) bêd¹ wykazywaæ mniejsze dla niej zrozumienie, tymczasem teza ta nie znajduje pokrycia w faktach. Bezrobotni czêciej ni¿ przedstawiciele innych grup wskazuj¹ na ciê¿k¹ sytuacjê w kraju oraz ubo¿enie spo³eczeñstwa jako na przyczynê istnienia
szarej strefy w Polsce. Wród niekorzystnych skutków istnienia szarej strefy wymienia siê przede wszystkim niedogodnoci emerytalne dotycz¹ce zatrudnionych
w szarej strefie pracowników. Co ciekawe, element ten wymieniany jest równie¿ przez
zatrudniaj¹cych w ten sposób pracodawców. Wród wszystkich pytanych dominuje
przekonanie, ¿e rozwój pracy na w³asny rachunek nie wp³ynie znacz¹co na zmianê
obecnego stanu rzeczy w tym zakresie. To samo tyczy siê pytania o ewentualne skutki
wejcia Polski w struktury unijne. W tym ostatnim przypadku pewne nadzieje wi¹¿e
siê z dostosowaniem naszego prawa do prawa unijnego.
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3. Wnioski
3.1. Skala samozatrudnienia w Polsce
Dominuj¹cym typem zatrudnienia w Polsce lat zerowych jest w dalszym ci¹gu praca najemna, praca na etacie. Z punktu widzenia wiêkszoci aktywnych zawodowo
cz³onków spo³eczeñstwa polskiego najg³êbsza i najwa¿niejsza zmiana, jaka dokona³a
siê na rynku pracy w nastêpstwie transformacji systemowej, polega na tym, ¿e miejsce
pracodawcy pañstwowego zaj¹³ pracodawca prywatny. Nie spe³ni³y siê jednak oczekiwania architektów i animatorów przejcia od gospodarki nakazowo-rozdzielczej do
gospodarki rynkowej, zgodnie z którymi w relatywnie szybkim czasie mia³aby siê
wykszta³ciæ silna i dostatecznie liczna klasa rednia z³o¿ona z ma³ych i rednich przedsiêbiorców. Nie spe³ni³ siê równie¿ scenariusz masowego samouw³aszczenia oraz
gospodarczego upodmiotowienia spo³eczeñstwa, polegaj¹cy na wzrocie liczby osób
samozatrudnionych, pracuj¹cych na w³asny rachunek.
Wprawdzie odsetek samozatrudnionych w stosunku do ogó³u aktywnej zawodowo ludnoci nie przedstawia siê w Polsce  w zestawieniu z innymi krajami europejskimi 
najgorzej, lecz ani nie jestemy pod tym wzglêdem europejskim liderem, ani te¿ nie
mo¿na mówiæ o dynamicznym, skokowym wzrocie liczby firm jednoosobowych
w ostatnich latach. Najbardziej niepokoj¹ce jest jednak to, ¿e polscy samozatrudnieni
nie tworz¹ silnego ekonomicznie sektora gospodarki. Jeli za wskanik znaczenia ekonomicznego przyj¹æ udzia³ firm jednoosobowych w wypracowywaniu Produktu Krajowego Brutto, wówczas oka¿e siê, ¿e jednoosobowe firmy wypadaj¹ nader skromnie.
Z drugiej strony, w przypadku osób samozatrudniaj¹cych siê do wszelkich szacunków
liczbowych i danych statystycznych trzeba podchodziæ z wielk¹ ostro¿noci¹. Po pierwsze dlatego, ¿e dane pochodz¹ce bezporednio od samozatrudnionych mog¹ zawieraæ
(niekoniecznie intencjonalne) przek³amania i niecis³oci. Wynika to zarówno z zawodnoci pamiêci, jak i (zw³aszcza) z doæ czêstej w tym rodowisku sk³onnoci do
nieprecyzyjnoci sformu³owañ podyktowanej nie najwy¿sz¹ wiadomoci¹ prawn¹
(w rezultacie np. przychody bywaj¹ mylone z dochodami, miast wartoci brutto podawane s¹ wartoci netto itd.). Po drugie, s¹dzimy, ¿e zjawisko incydentalnego b¹d
czêciowego i selektywnego wchodzenia w szar¹ strefê gospodarcz¹ jest w przypadku polskich samozatrudnionych nieomal powszechne (bardziej szczegó³owo powrócimy do tej kwestii w innym miejscu niniejszego podsumowania). Najczêciej przyjmuje ono postaæ ukrywania czêci przychodów poprzez ich nieewidencjonowanie.
Stosunkowo czêsto dochodzi te¿ do swego rodzaju nadinterpretacji i naci¹gania przepisów ksiêgowo-skarbowych, polegaj¹cego m.in. na wrzucaniu wydatków konsumpcyjnych w koszty i na innych sposobach sztucznego zawy¿ania kosztów. Jest zatem
niemal pewne, ¿e rzeczywiste przychody i rzeczywista rentownoæ firm jednoosobowych s¹ wy¿sze, ni¿ wynika³oby to ze sk³adanych deklaracji i z oficjalnych dokumentacji ksiêgowych. Nie wiemy jednak o ile. Jeliby przyj¹æ za twardy wskanik informacje pochodz¹ce od tych samozatrudnionych, którzy jawnie przyznaj¹ siê do przestawienia swojej dzia³alnoci na szarostrefowe tory, nale¿a³oby uznaæ, ¿e faktyczne
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przychody samozatrudnionych s¹ przynajmniej o 50% wy¿sze od deklarowanych.
Podchodz¹c do omawianej kwestii bardziej ostro¿nie i tak trzeba by  koniec koñców
 powiedzieæ, i¿ realne przychody (i realne korzyci finansowe z tytu³u pracy na
swoim, wynikaj¹ce m.in. ze wspomnianej mo¿liwoci wpisywania konsumpcji w koszty) samozatrudniaj¹cych siê osób powinno siê szacowaæ jako wy¿sze od deklarowanych o przynajmniej 10 do 20%.

3.2. Motywy wchodzenia w model samozatrudnienia
Poród g³ównych przyczyn sk³aniaj¹cych do przejcia na samozatrudnienie wymieniæ
mo¿na  w wietle przeprowadzonych badañ  (1) nadziejê na wy¿sze zarobki i na
poprawê w³asnej sytuacji ekonomicznej, (2) chêæ wybicia siê na niezale¿noæ i (3)
syndrom ucieczki w przód (samozatrudnienie jawi siê w tym wypadku jako indywidualna i w zasadzie czysto prywatna strategia radzenia sobie na rynku pracy, polegaj¹ca na tym, ¿e wymyla siê dla siebie miejsce pracy  ju¿ to dlatego, ¿e poprzedniego zosta³o siê pozbawionym, ju¿ to dlatego, ¿e zachodzi mniej lub bardziej uzasadniona obawa utraty pracy).
Z punktu widzenia nowej logiki systemowej bezdyskusyjnie pozytywna jest tylko
druga z trzech wspomnianych wy¿ej motywacji. D¹¿noæ do niezale¿noci, do bycia
podmiotem, a nie przedmiotem stosunków pracy jest jak najbardziej zbie¿na z ka¿d¹
odmian¹ retoryki prorynkowej. W sumie jednak trudno te¿ cokolwiek zarzuciæ motywacji finansowej. Jeli ludzie widz¹ w samozatrudnieniu szanse na wy¿sze zarobki 
to dobrze. Dobrze te¿, jeli decyduj¹ siê na ponoszenie ryzyka zwi¹zanego z prac¹ na
swoim licz¹c, ¿e zrekompensuje je wy¿szy standard ¿ycia. Problem jednak¿e w tym,
¿e w warunkach polskich samozatrudnienie okazuje siê byæ  jak dot¹d  raczej sposobem obrony przed degradacj¹ spo³eczno-materialn¹ ni¿ strategi¹ ofensywn¹ obliczon¹
na stopniowe awansowanie na drabinie stratyfikacji spo³ecznej. Inaczej mówi¹c  decyzje o samozatrudnieniu nie wydaj¹ siê dzi byæ  w wiêkszoci  podyktowane
chêci¹ zdobywania nowego, ile potrzeb¹ bronienia tego, co ju¿ siê ma i czego nie
chce siê utraciæ. Jeli tak jest (a wszystko wskazuje na to, ¿e jest tak rzeczywicie),
wówczas trzeba by zaznaczyæ, ¿e tak naprawdê czym innym jest (w sensie si³y motywowania) sytuacja, w której ponosi siê nowe ryzyka i znosi nowe uci¹¿liwoci w imiê
rosn¹cych aspiracji konsumpcyjnych, a czym innym  sytuacja, w której ryzykuje siê
i godzi siê na nowe koszty dlatego tylko, ¿e stawk¹ w grze jest przetrwanie. Samozatrudnienie jako strategia awaryjna i defensywna nie jest w stanie obroniæ siê na d³u¿sz¹ metê. Samozatrudnienie sprowadzone do roli strategii broni¹cej stanu posiadania (nie za strategii pozwalaj¹cej coraz bardziej realnie myleæ o realizacji coraz to
nowych i coraz to bardziej wysublimowanych aspiracji ¿yciowych) bêdzie coraz mniej
atrakcyjne i coraz bardziej frustruj¹ce.
Nieco podobne w¹tpliwoci mo¿na sformu³owaæ w odniesieniu do trzeciej z wymienionych motywacji (samozatrudnienie jako ucieczka w przód). Z jednej strony, takie ucieczki w przód wiadcz¹ dobrze o zdolnociach adaptacyjnych spo³eczeñstwa,
o jego umiejêtnoci antycypowania przysz³oci i o jego plastycznoci. Lecz z drugiej strony  czym innym jest decyzja, czym za innym  ekonomiczna presja . Wiêkszoæ z tych, którzy zdecydowali siê na samozatrudnienie pod presj¹ pesymistycz-
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nych, czy wrêcz alarmistycznych sygna³ów docieraj¹cych z rynku pracy z ca³¹ pewnoci¹ nie bêdzie nigdy typowymi self-made-manami. Bardziej prawdopodobne jest, ¿e
osoby takie bêd¹ sceptycznymi pragmatykami traktuj¹cymi samozatrudnienie jako
co tymczasowego, jako swoisty bufor. Kiedy nadarzy siê taka okazja  wróc¹ na etat.

3.3. Bariery wejcia w samozatrudnienie, uci¹¿liwoci
zwi¹zane z prac¹ na w³asny rachunek
Z przeprowadzonych badañ i analiz wynika, ¿e najpowa¿niejsze bariery dla samozatrudnienia to (1) z³e, niekorzystne rozwi¹zania fiskalne, (2) obawa przed konkurencj¹,
(3) obawa przed biurokracj¹ i (4) pesymizm wynikaj¹cy z przekonania o ogólnie z³ej
sytuacji spo³eczno-politycznej i gospodarczej w kraju.
Przez z³e rozwi¹zania fiskalne rozumieæ trzeba po pierwsze, zbyt restrykcyjne i janosikowskie, zdaniem wiêkszoci naszych badanych, prawo podatkowe. Ujmuj¹c rzecz
najkrócej  podatki w Polsce oceniane s¹ jako zbyt wysokie. Po drugie, z³e przepisy
fiskalne to tak¿e ich skomplikowanie i niejednoznacznoæ. Po trzecie, wreszcie, polskie prawo podatkowe traktowane jest jako niestabilne; czêste zmiany  i to zarówno
w przepisach szczegó³owych, jak i w przepisach ogólnych s¹ odbierane jako wyraz
arogancji, ale te¿ i s³aboci pañstwa, które de facto nie wypracowa³o jak dot¹d d³ugofalowej polityki fiskalnej. Przekonanie o zmiennoci i ³atwej odwo³ywalnoci obowi¹zuj¹cego w Polsce prawa podatkowego rodzi z kolei poczucie braku stabilnoci
regu³ gry. Skutkuje to z jednej strony ogólnym spadkiem zaufania do pañstwa, z drugiej za  zwiêkszon¹ ostro¿noci¹ w anga¿owaniu siê we w³asne przedsiêwziêcia
gospodarcze.
Z kolei obawy przed konkurencj¹ rozumieæ nale¿y  naszym zdaniem  przynajmniej
czêciowo jako wyraz ukrytej i nie wyartyku³owanej expressis verbis niewiary we
w³asne mo¿liwoci i kompetencje. Praca na w³asny rachunek jawi siê jako indywidualne wyzwanie i swego rodzaju test osobistej zaradnoci. O tyle, o ile tak jest, trudno
siê dziwiæ, ¿e czêæ doros³ych i aktywnych zawodowo (lub chc¹cych pracowaæ) Polaków wzbrania siê przed tak¹ samoweryfikacj¹ rynkow¹ lub znosi j¹ nienajlepiej traktuj¹c jako istotny koszt psychologiczny pracy na swoim.
Oczywicie jednak  lêk przed konkurencj¹ i w¹tpliwoci, czy uda siê sprostaæ
w pojedynkê wyzwaniom konkurencyjnym bierze siê przede wszystkim st¹d, ¿e Polacy coraz lepiej uwiadamiaj¹ sobie, i¿ polski kapitalizm staje siê z roku na rok coraz
bardziej korporacyjny. Powstaje tym samym wra¿enie, ¿e czasy ma³ych podmiotów
gospodarczych albo ju¿ siê skoñczy³y, albo  w najlepszym razie  skoñcz¹ siê niebawem.
Narzekania na biurokracjê mo¿na by w zasadzie potraktowaæ jako zgeneralizowany
wyraz przekonania o ogólnie niskiej sprawnoci pañstwa. W przypadku samozatrudnionych przyjmuj¹ one jednak doæ konkretn¹ postaæ (chodzi zarówno o za du¿e, zdaniem badanych, skomplikowanie obowi¹zków formalnoprawnych stawianych jednoosobowym firmom jak i o powolnoæ procedur decyzyjnych w urzêdach). Patrz¹c
z dzisiejszej perspektywy dobrze wspominany, a niekiedy wrêcz stawiany jako wzorcowy uk³ad odniesienia, prze³om lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych, kiedy to
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w potocznej wiadomoci Polaków zadomowi³a siê formu³a wolno wszystko, co nie
jest zakazane.
Czêæ uczestników badañ skar¿¹c siê na biurokracjê mia³a równie¿ na myli zwyk³¹
nie¿yczliwoæ urzêdników i ich biurokratyczne zafiksowanie, w rezultacie którego
nie chc¹ lub nie potrafi¹ oni dzia³aæ w sposób szybki i pragmatyczny. Podkrelano
doæ czêsto, ¿e relacje urz¹d  obywatel s¹ w dalszym ci¹gu oparte na za³o¿eniu ukrytego lub wrêcz jawnego antagonizmu i za³o¿enia, zgodnie z którym obywatel jest potencjalnie nieuczciwy, za urz¹d jest raczej po to, by broniæ interesów pañstwa ni¿
obywateli.
Warto w tym miejscu wspomnieæ, ¿e przez biurokracjê rozumiana bywa równie¿ opiesza³oæ decyzyjna i egzekucyjna s¹dów. Ma to du¿e znaczenie zw³aszcza wówczas,
gdy przed³u¿aj¹ce siê postêpowanie s¹dowe, a potem egzekucyjne dotyczy nie ci¹gniêtych nale¿noci (nota bene kwestia ta oraz kwestia piêtrz¹cych siê zatorów p³atniczych by³a doæ czêsto podnoszona przez naszych respondentów jako jeszcze jedno
istotne zagro¿enie i bariera dla samozatrudnionych).
Czwarta z najczêciej wspominanych barier rozwoju samozatrudnienia to ogólnie z³a
sytuacja ekonomiczna kraju. Zahamowanie tempa wzrostu gospodarczego, wzrost liczby
bezrobotnych, zad³u¿enie pañstwa i groba kryzysu finansów publicznych  wszystko
to raczej od¿egnuje od decyzji rozpoczêcia dzia³alnoci na w³asny rachunek (lub wród
tych, którzy podjêli tak¹ decyzjê w lepszych czasach wzmacnia obawy, ¿e makrostrukturalne tendencje kryzysowe prêdzej czy póniej wywróc¹ ma³ych przedsiêbiorców). Warto zauwa¿yæ, ¿e raczej nie wystêpuje w Polsce mylenie, zgodnie z którym to w³anie okres dekoniunktury, nie za koniunktury jest dobrym momentem
do rozpoczynania pracy na swoim (chocia¿by dlatego, ¿e narastaj¹ce zagro¿enie
spo³eczno-ekonomiczn¹ degradacj¹ wzmaga stopieñ osobistej determinacji, lub dlatego, ¿e dekoniunktura eliminuje z rynku s³absze podmioty, których miejsce mog¹ zast¹piæ podmioty sprawniejsze i bardziej konkurencyjne). Wydaje siê, ¿e w przypadku
spo³eczeñstwa polskiego warunkiem wiêkszej inicjatywy gospodarczej i warunkiem
gotowoci do podejmowania ryzyka gospodarczego jest przekonanie, ¿e gospodarka
jest dobrze rozkrêcona i ¿e w zwi¹zku z tym ka¿dy znajdzie w niej dla siebie satysfakcjonuj¹ce miejsce. Trudno odmówiæ racji takiemu myleniu. Z drugiej jednak strony, nie sposób nie zauwa¿yæ w tym miejscu, ¿e wiadczy ono w poredni sposób
o niskim indywidualizmie Polaków oraz o tym, ¿e znaczna czêæ spo³eczeñstwa
w dalszym ci¹gu nie tyle liczy na siebie (ufaj¹c we w³asne mo¿liwoci), co liczy na to,
¿e stanie siê w którym momencie beneficjantem korzystnych przemian i tendencji
makrosystemowych.
Pisz¹c na temat makrostrukturalnych barier samozatrudnienia koncentrowalimy siê
dot¹d wy³¹cznie na obszarze gospodarki. Teraz z kolei kilka uwag na temat negatywnych nastêpstw nie najlepiej funkcjonuj¹cej  zdaniem wiêkszoci badanych  sfery
polityki. Chcemy w tym miejscu wspomnieæ o dwóch sprawach. Po pierwsze, system
rz¹dzenia i funkcjonowanie klasy politycznej skutkuj¹ przekonaniem, i¿ mamy w Polsce do czynienia ze s³abym pañstwem. Z kolei przekonanie o s³abym pañstwie implikuje wspominany ju¿ brak zaufania do regu³ instytucjonalnych oraz rodzi podejrzenia,
¿e pañstwo jest w swoich deklaracjach i zachêtach kierowanych pod adresem prywat-
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nych przedsiêbiorców (tak du¿ych jak i ma³ych) nieszczere (traktuje ich instrumentalnie) i jeli tak mo¿na powiedzieæ  niestabilne (dzisiejsze zachêty mog¹ byæ jutro
odwo³ane, za takie czy inne ulgi  zniesione). Po drugie, z ca³¹ pewnoci¹ na dzisiejszym nastawieniu do samozatrudnienia (i do prywatnej przedsiêbiorczoci w ogóle)
zaci¹¿y³y dowiadczenia spo³eczne z pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych (ówczesna retoryka brania spraw w swoje rêce, liberalna frazeologia zachêcaj¹ca do próby si³
w biznesie itd.). Dla du¿ej czêci tych, którzy dali siê wówczas ponieæ fali spo³ecznych nadziei i faktycznie pozytywnie odpowiedzieli na podobne apele formu³owane
przez klasê polityczn¹ praca na swoim okaza³a siê byæ  niestety  tylko krótkotrwa³ym epizodem (generalnie  scenariusz od szczêk do sklepu  od sklepu do marketu w przypadku wiêkszoci siê nie spe³ni³). Wydaje siê, ¿e po dzi dzieñ pokutuje
w spo³eczeñstwie polskim co, co mo¿na by nazwaæ syndromem zawiedzionych oczekiwañ. Skutkuje on wiêksz¹ ostro¿noci¹ w podejmowaniu ryzyka gospodarczego,
a niekiedy  wrêcz postawami biernoci i wyczekiwania.
Warto odnotowaæ, ¿e wród najwa¿niejszych barier samozatrudnienia nie znalaz³a siê
s³aboæ kapita³owa samozatrudniaj¹cych siê osób (mówi¹c za cilej  kwestia braku
rodków na inwestycje i braku kapita³u pocz¹tkowego na rozwiniêcie dzia³alnoci by³a
podnoszona, lecz nie jako najwa¿niejsza). O czym to wiadczy? Naszym zdaniem
o tym, ¿e wiêkszoæ samozatrudnionych nie traktuje siebie i w³asnych firm jako grupy docelowej dla nowoczesnych instrumentów finansowania dzia³alnoci gospodarczej. Osoby samozatrudnione raczej nie postrzegaj¹ siebie jako przedsiêbiorców
w pe³nym tego s³owa znaczeniu (jako osoby prowadz¹ce interesy i d¹¿¹ce do maksymalizacji stopy zwrotu z zainwestowanego kapita³u). Widz¹ siebie raczej jako zleceniobiorców, którzy nie graj¹ o ekspansywny wzrost swoich firm, ani o coraz wiêksze i coraz bardziej z³o¿one kontrakty, ale zadowalaj¹ siê regularnymi przychodami
pozwalaj¹cymi ¿yæ na nieco wy¿szym poziomie ni¿ wiêkszoæ spo³eczeñstwa. Jeli
jest istotnie tak jak to sugerujemy, trzeba by uznaæ, ¿e koniecznymi i zarazem wystarczaj¹cymi zasobami, jakimi w potocznym przekonaniu musi dysponowaæ jednoosobowa firma s¹ (1) si³a robocza tego, kto j¹ tworzy oraz (2) jego kwalifikacje i dowiadczenie zawodowe. Wiêkszoæ samozatrudnionych jest zdania, ¿e to powinno  w normalnym uk³adzie  wystarczyæ, aby obroniæ siê przed negatywn¹ weryfikacj¹ przez
rynek.

3.4. Oczekiwania samozatrudnionych
Oczekiwania samozatrudniaj¹cych siê osób s¹ prostym odzwierciedleniem ich opinii
na temat najwa¿niejszych barier blokuj¹cych wzrost liczby samozatrudnionych (i przedsiêbiorczoæ jako tak¹). Po pierwsze wiêc, niemal powszechnie postulowane jest uproszczenie systemu podatkowego i obni¿enie podatków. Warto w tym miejscu odnotowaæ,
¿e podatek liniowy ma wród badanych samozatrudnionych licznych zwolenników.
Po drugie, niemal powszechnie postulowane jest równie¿ uproszczenie procedur formalnoprawnych zwi¹zanych z rejestracj¹ dzia³alnoci gospodarczej i ksiêgowaniem.
Po trzecie, postulowane jest zmniejszenie porednich kosztów pracy. Porednie koszty
pracy (ZUS i pozosta³e sk³adki ubezpieczeniowe) traktowane jest przy tym zarówno
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jako warunek poprawy kondycji finansowej i rentownoci jednoosobowej firmy, jak
i jako warunek jej ewentualnego rozwoju (w oparciu o zatrudnianie kolejnych pracowników).
Relatywnie rzadziej formu³owane s¹ oczekiwania zwi¹zane z finansowaniem dzia³alnoci gospodarczej (oczekiwania tañszych kredytów, bardziej dogodnych warunków
dostêpu do linii kredytowych itp.). Mo¿emy w tym miejscu tylko powtórzyæ to, co ju¿
powiedzielimy. wiadczy to, ¿e samozatrudnione osoby raczej nie uwa¿aj¹ siê za
typowych przedsiêbiorców, wiadczy to jednak niestety równie¿ o ich gorzkim realizmie  wiêkszoæ z nich zdaje sobie sprawê z tego, ¿e powiêkszenie kosztów prowadzonej dzia³alnoci o koszty po¿yczonego pieni¹dza mo¿e zjeæ ich zyski i okazaæ
siê ryzykiem ponad miarê.
W sumie te¿ zaskakuj¹co rzadko formu³owane s¹ oczekiwania dotycz¹ce czego, co
mo¿na by okreliæ mianem poredniej pomocy ze strony pañstwa (pomoc¹ tak¹ mog³yby byæ np. programy dotowanych szkoleñ, bazy danych pomagaj¹ce znaleæ siê
potencjalnym kontrahentom, informacje na temat mo¿liwoci skorzystania z funduszy
preakcesyjnych i unijnych itp.).
Zarysowany wy¿ej obraz sytuacji prowadzi naszym zdaniem do nastêpuj¹cych konkluzji. Po pierwsze, wiêkszoæ samozatrudniaj¹cych siê osób to osoby, które nie aspiruj¹ do miana przedsiêbiorców (raczej do miana wykonawców, zleceniobiorców, kooperantów itp.). O tyle, o ile tak jest, nie s¹ one zorientowane na typowe dla wiêkszych
podmiotów gospodarczych (i dla podmiotów gospodarczych maj¹cych osobowoæ
prawn¹) instrumenty rozwoju i zarz¹dzania (takie jak kredyt lub inne lewary finansowe). Uwa¿aj¹, ¿e wystarczaj¹cym czynnikiem sukcesu rynkowego mo¿e (powinna
byæ) w ich przypadku gotowoæ do wniesienia do w³asnego jednoosobowego przedsiêbiorstwa  w charakterze aportu  w³asnej pracy i w³asnych kwalifikacji profesjonalnych. Po drugie, to, ¿e tak siê dzieje nie wynika (jednak) koniecznie i zawsze
z programowego samoograniczenia i minimalizmu aspiracji, lecz i z tego, ¿e samozatrudnionym brakuje rodków nie tyle nawet na sfinansowanie rozwoju, co na finansowe ubezpieczenie ryzyka rozwoju. Po trzecie, wydaje siê, ¿e znaczna czêæ samozatrudnionych oczekuje dzi nie tyle efektywnej pomocy ze strony pañstwa, co nie przeszkadzania. Inaczej mówi¹c  oczekuj¹ oni przede wszystkim stworzenia takich ram
instytucjonalno-prawnych, w których to, czym ju¿ dysponuj¹ i co nie wymaga od nich
¿adnych dodatkowych inwestycji, wystarczy, aby zapewniæ sobie satysfakcjonuj¹cy
dochód. W mniejszym natomiast stopniu osoby samozatrudnione oczekuj¹ jakich
specjalnych zachêt, programów, czy instrumentów obliczonych na stymulowanie ich
rozwoju.
Paradoksalnie  owe specjalne zachêty s¹ chyba czêsto spostrzegane jako próba naprawienia (za pomoc¹ instrumentów administracyjnych) tego, co gdzie indziej (przede
wszystkim w sferze prawa podatkowego) wczeniej popsuto.
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3.5. Korzyci samozatrudnienia
Samozatrudnienie daje wiêksze poczucie niezale¿noci ni¿ praca na etacie. Oferuje
wiêksz¹ swobodê w dysponowaniu w³asnym bud¿etem czasu, jest uwolnieniem od
wiêkszoci brzemion i ograniczeñ, jakie niesie z sob¹ praca najemna.
Po wtóre, w wietle uzyskanych przez nas wyników samozatrudnienie jest (jednak) na
dzieñ dzisiejszy nieco bardziej op³acalne finansowo ni¿ praca na etacie. Niezale¿nie
od tego, co sami samozatrudnieni mówi¹ na temat w³asnej kondycji finansowej, faktem pozostaje, ¿e praca na w³asny rachunek op³aca siê bardziej ni¿ praca najemna.
Po trzecie, samozatrudnienie jawi siê jako strategia, która premiuje spo³ecznym presti¿em.
Wizerunek osoby samozatrudnionej jest  zasadniczo  pozytywny. Nie ma on (równie¿
wród osób m³odych) pejoratywnego zabarwienia. W potocznym odczuciu samozatrudnieni to wspó³czeni pozytywni samoucy i indywidualici. Ma³o jest punktów stycznych
w spo³ecznym obrazie dzisiejszego samozatrudnionego a np. prywaciarza czy rzemielnika z czasów PRL-u. Jest wprawdzie w pojêciu samozatrudnienie pewna negatywna
dwuznacznoæ (sugeruj¹ca, ¿e samozatrudnienie to swego rodzaju pó³-biznesu, biznesowe przedszkole lub protokapitalistyczna formu³a obecnoci na rynku pracy). Ale samozatrudnienie zyskuje te¿ zupe³nie nowe konotacje pozytywne (jest kojarzone z indywidualistycznymi strategiami adaptacyjnymi typowymi dla elastycznego rynku pracy, z formu³¹ kapitalizmu ponowoczesnego, w którym nowe i  koniec koñców  darzone presti¿em
miejsce odnajduj¹ dla siebie rozmaite kategorie wolnych strzelców). Znamienne jest
jednak równie¿ to, ¿e niektórzy badani w wywiadach pog³êbionych zwrócili uwagê na
warunkowanie oceny spo³ecznej samozatrudnienia (czy raczej  samozatrudnionych) przez
efekty funkcjonowania danego podmiotu. I tak, dla absolwentów pozytywnie postrzegany
bêdzie ten, kto osi¹ga sukces, kto radzi sobie w biznesie. Ale ju¿ np. dla bezrobotnych
sukces jest spraw¹ co najmniej dwuznaczn¹ i rodz¹c¹ okrelone podejrzenia.
Niestety, zgromadzone przez nas dane nie uprawniaj¹ do stwierdzenia, i¿ samozatrudnienie jest traktowane przez samych samozatrudnionych jako strategia umo¿liwiaj¹ca
samorealizacjê i gwarantuj¹ca odpowiednio wysoki stopieñ satysfakcji zawodowej.
Dlaczego tak siê dzieje? Prawdopodobnie w subiektywnym bilansie zysków i strat
przewa¿aj¹  mimo wszystko  te ostatnie.

3.6. Koszty samozatrudnienia
W grê wchodzi kilka kategorii najwa¿niejszych kosztów. Po pierwsze, mo¿na wyodrêbniæ specyficzny rodzaj kosztów wynikaj¹cych z braku poczucia stabilnoci instytucjonalno-prawnych regu³ gry. S¹ to zarówno koszty, które mo¿na okreliæ mianem
psychologicznych (poczucie niestabilnoci i nieantycypowalnoci w³asnej sytuacji), jak i koszty, które mo¿na nazwaæ kosztami zmagania siê z systemem instytucjonalnym (nerwy, czas, frustracja spowodowane nieprzyjaznoci¹ otoczenia instytucjonalnego osób samozatrudnionych).
Druga kategoria kosztów to te koszty psychologiczne, które wynikaj¹ z faktu ponoszonej na co dzieñ odpowiedzialnoci i które maj¹ swoje ród³o w koniecznoci permanentnego w³aciwie weryfikowania w³asnej zdolnoci do utrzymania siê na rynku.
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Po trzecie, dla znacznej czêci samozatrudnionych osób samozatrudnienie jawi siê
w warunkach polskich jako taka forma aktywnoci zawodowej, która wymusza samoeksploatacjê. Przyjmuje ona ró¿ne postaci  od pracy w wi¹tek pi¹tek poprzez podejmowanie siê zadañ, które w innych, bardziej sprzyjaj¹cych okolicznociach zosta³yby powierzone innym wykonawcom a¿ po ignorowanie przepisów bezpieczeñstwa
i higieny pracy. Warto w tym miejscu dodaæ i to, ¿e wiêkszoæ formalnych praw pracowniczych (takich jak prawo do urlopu) staje siê w przypadku samozatrudniaj¹cych
siê osób swoist¹ fikcj¹.
Samoeksploatacja rzutuje z kolei i poci¹ga za sob¹ kolejn¹ kategoriê kosztów, które
wi¹¿¹ siê z ¿yciem rodzinnym. Z jednej strony jest tak, ¿e obci¹¿enia czasowe samozatrudnionych s¹ na tyle du¿e, ¿e po¿eraj¹ czas nale¿ny rodzinie. Z drugiej strony 
bardzo czêsto poszczególni cz³onkowie rodziny zostaj¹ w³¹czeni w prace jednoosobowej firmy staj¹c siê jej nieformaln¹ czêci¹.
Niew¹tpliwie  relatywna s³aboæ firm jednoosobowych po³¹czona z niestabilnoci¹
prawa i zmiennoci¹ regu³ gry poci¹ga za sob¹ specyficzny koszt w postaci braku (lub
obni¿onego) poczucia bezpieczeñstwa ekonomiczno-statusowego. Z jednej strony chodzi w tym miejscu o to, ¿e relatywnie ³atwo jest osobom samozatrudnionym wypaæ
z rynku, s¹ one doæ s³abo wkorzenione w rynek. Z drugiej strony  wspomniane
niskie bezpieczeñstwo ekonomiczno-statusowe rozci¹ga siê równie¿ na przysz³oæ.
Fakt, ¿e wiêkszoæ samozatrudniaj¹cych siê osób p³aci minimalne stawki ubezpieczenia emerytalnego stawia je  jako przysz³ych emerytów  w trudnej i niekorzystnej
sytuacji.

3.7. Samozatrudnienie jako forma aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych i absolwentów
Samozatrudnienie nie okazuje siê byæ  w wietle przeprowadzonych przez nas badañ
 scenariuszem realnie branym pod uwagê przez przewa¿aj¹c¹ czêæ bezrobotnych
i absolwentów. Dlaczego tak siê dzieje? Wydaje siê, ¿e powody s¹ w przypadku obu
wspomnianych grup nieco inne.
Jeli chodzi o osoby bezrobotne, przeciwko samozatrudnieniu przemawiaj¹  w ich
przypadku  czêstokroæ relatywnie niskie kwalifikacje zawodowe. Na sceptyczne nastawienie do samozatrudnienia wp³ywa te¿ syndrom wyuczonej bezradnoci znamionuj¹cy stosunkowo wielu bezrobotnych. Generalnie  wydaje siê, ¿e przeskok
od bezrobocia do samozatrudnienia jest dla wiêkszoci osób bezrobotnych za du¿y
(tak psychologicznie jak i organizacyjnie). Pamiêtaæ te¿ trzeba i o tym, ¿e regiony
o nasilonym bezrobociu s¹ gospodarczo s³abe. Sprzyja to poczuciu pesymizmu i wzmacnia obawy, ¿e ewentualna praca na w³asny rachunek jest o tyle bez sensu, o ile odbywa³aby siê ona w pró¿ni popytowej.
Z kolei absolwenci. Wprawdzie wiêkszy ni¿ w przypadku bezrobotnych odsetek absolwentów deklaruje chêæ pracy na swoim, lecz i tutaj trudno mówiæ o powszechnym
zainteresowaniu samozatrudnieniem. Wydaje siê, ¿e samozatrudnienie jest  mimo
wszystko  traktowane jako strategia awaryjna. M³ode osoby uznaj¹, ¿e maj¹ na tak¹
strategiê czas. Ponadto  z ich punktu widzenia bardziej op³acalny i wygodniejszy jest
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czêsto uk³ad poredni  np. zatrudnienie na umowê, znalezienie satysfakcjonuj¹cej
formu³y prawnej dla pracy sta¿owej itp. prawd¹ jest i to, ¿e du¿a czêæ absolwentów
woli jaki czas funkcjonowaæ na rynku pracy na próbê  w praktyce zatem: pracowaæna czarno, nie ewidencjonuj¹c swoich przychodów. Dotyczy to zreszt¹ nie tylko
osób relatywnie s³abiej wykszta³conych, lecz tak¿e studentów i absolwentów szkó³
wy¿szych, którzy podejmuj¹ siê stosunkowo z³o¿onych zleceñ. Poza tym g³êbsza analiza wypowiedzi w ramach wywiadów pog³êbionych zwraca uwagê, ¿e nawet jeli
absolwenci mówi¹ o swojej gotowoci do samozatrudnienia, to tak naprawdê ograniczaj¹ siê do niezobowi¹zuj¹cych deklaracji, a stopieñ zaawansowania ewentualnych
planów jest niewielki. Innymi s³owy, rozmylanie absolwentów o samozatrudnieniu
czêsto jest jedyn¹ form¹ ich aktywnoci w tym obszarze i nie przek³ada siê na ¿adne
konkretne dzia³ania.

3.8. Skala wymuszonego samozatrudnienia
Skala wymuszonego samozatrudnienia jest w Polsce na razie niedu¿a. Ponadto zjawisko to wymyka siê jednoznacznym ocenom. W przypadku czêci samozatrudnionych,
którym poprzedni pracodawca zaproponowa³ przejcie na samozatrudnienie, w grê
wchodzi³y jednoznaczne naciski i nieskrywany przymus (alternatywa: albo praca na
w³asny rachunek, albo zwolnienie). Jednak czêæ samozatrudnionych otrzyma³a i nadal otrzymuje od poprzedniego pracodawcy szerokie wsparcie (np. ten ostatni bierze
na siebie czêæ obowi¹zków zwi¹zanych z prowadzeniem ksiêgowoci i innymi uci¹¿liwociami formalnoprawnymi).
Wydaje siê, ¿e niektóre przynajmniej formy wymuszonego samozatrudnienia przypominaj¹ raczej outsourcing. Kluczowe staje siê w tych okolicznociach pytanie o jego formu³ê  o to, czy i na ile jest on uregulowany wzajemnymi zobowi¹zaniami i w jakim
stopniu zobowi¹zania te s¹ symetryczne.
Przy takim spojrzeniu wymuszone samozatrudnienie (upodabniaj¹ce siê do outsourcingu) by³oby raczej przejawem uelastycznienia rynku pracy i tendencj¹, która w ¿adnym razie nie powinna byæ oceniana z góry i na zasadzie pewnego automatyzmu negatywnie. Niekorzystny mo¿e tu byæ oczywicie wp³yw na dalsz¹ wspó³pracê faktu rzeczonego wymuszenia. Relacje miêdzy zleceniodawc¹ (dawny pracodawca) a samozatrudnionym (dawny pracownik) mog¹ byæ ju¿ trwale ska¿one niepokojem i brakiem
zaufania. St¹d byæ mo¿e, pojawiaj¹ca wród tzw. podwykonawców, obawa o to czy
nadal bêd¹ otrzymywaæ zlecenia od swojej by³ej firmy.

3.9. Samozatrudnienie a szara strefa
Jeli przez funkcjonowanie w szarej strefie rozumieæ nie tylko te sytuacje, kiedy wiêkszoæ przychodów jest nieewidencjonowana, lub gdy wiêkszoæ przychodów wytwarzaj¹ pracownicy zatrudnieni na czarno, lecz równie¿ incydentalne naginanie czy
wrêcz ³amanie prawa, wówczas trzeba bêdzie uznaæ, ¿e z szar¹ stref¹ styka siê wiêkszoæ dzisiejszych samozatrudnionych. Najczêciej mamy do czynienia ze zjawiskiem
niefakturowania niektórych prac. Czêsto te¿ jednak w grê wchodzi manipulowanie
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kosztami i pos³ugiwanie siê podwykonawcami, których zatrudnia siê nieoficjalnie
i bez ubezpieczenia.
Jest symptomatyczne, ¿e takie ocieranie siê o szar¹ strefê nie jest dzi w Polsce 
w zasadzie  traktowane jako przestêpstwo prawno-skarbowe. Uwa¿a siê raczej, ¿e
kombinowanie jest czym nieuchronnym i ¿e w gruncie rzeczy jest ono wymuszone
przez z³e przepisy prawa. Warto w tym miejscu podkreliæ, ¿e wymienione wy¿ej sposoby kombinowania nie s³u¿¹ zazwyczaj maksymalizacji dochodów, lecz obronie
minimalnej rentownoci firm jednoosobowych. Tak przynajmniej deklaruj¹ ich w³aciciele. Jeli deklaracje te s¹ prawdziwe, nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e cyrkulowanie
miêdzy bia³¹ a szar¹ stref¹ jawi siê w oczach znacznej czêci samozatrudnionych jako
wymuszona koniecznoæ, nie za jako nieuczciwoæ.
Wiêkszoæ naszych badanych deklaruje, ¿e wola³aby funkcjonowaæ ca³kowicie zgodnie z prawem. Warunkiem s¹ jednak przede wszystkim ni¿sze podatki i ni¿sze porednie koszty pracy.
Warto w tym miejscu wspomnieæ, ¿e funkcjonowaniu w szarej strefie nie towarzyszy
poczucie winy. Nie towarzyszy mu te¿ jednak poczucie cynizmu. Jest raczej tak, ¿e
jest ono traktowane jako spójna i racjonalna na poziomie indywidualnym reakcja
obronna spowodowana  jak wspomnielimy  z³ym i nie¿yciowym prawem.

3.10. Dylematy zwi¹zane z samozatrudnieniem
Pod pewnymi wzglêdami samozatrudnienie jawi siê jako panaceum na wszystkie problemy potransformacyjnego kapitalizmu (mo¿e byæ spostrzegane jako sposób na ograniczenie bezrobocia, jako droga aktywizacji ekonomicznej spo³eczeñstwa, a nawet
jako sposób budowania i umacniania spo³eczeñstwa obywatelskiego).
Wiele wskazuje jednak na to, ¿e traktowanie samozatrudnienia jako szansy dla tych
wszystkich, których rynek pracy wypchn¹³ lub wypycha jest uproszczeniem i b³êdem.
Znaczna czêæ tych osób wypada bowiem z rynku pracy z powodu zu¿ycia siê ich
kwalifikacji profesjonalnych. Mo¿na powiedzieæ, ¿e kluczem do sukcesu powinny byæ
w tej sytuacji dobrze pomylane programy szkoleñ. Pytanie tylko, czy ich potencjalni
adresaci s¹ na tyle zdeterminowani, by z takich programów szkoleniowych skorzystaæ? Naszym zdaniem bardziej prawdopodobne s¹ postawy wyczekiwania i wyuczonej bezradnoci.
Po wtóre, szereg w¹tpliwoci mo¿e budziæ traktowanie samozatrudnienia jako dobrego scenariusza dla absolwentów (zw³aszcza dla osób z wy¿szym wykszta³ceniem).
Z punktu widzenia wyzwañ modernizacyjnych, przed którymi stoi Polska bardziej
naturalnym i chyba lepszym miejscem wydaj¹ siê dla nich szeregi tzw. nowej klasy
redniej (kognitariatu, knowledge class), zatem praca najemna, ale w charakterze dobrze op³acanych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Z drugiej strony ogólnowiatowa tendencja polegaj¹ca na uelastycznieniu i deregulacji rynku pracy sk³ania do
tego, aby dobrze wykszta³conych absolwentów zachêcaæ do traktowania siebie jako
free lancerów. Nale¿a³oby jednak wówczas nieco przepozycjonowaæ spo³eczny wizerunek samozatrudnienia  promowaæ je mniej jako ma³¹ przedsiêbiorczoæ, a bar-
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dziej jako wehiku³ i ramê instytucjonalno-prawn¹ dla dobrze pojêtego indywidualizmu na rynku pracy.
Po trzecie, zjawisko samozatrudnienia wzbudza pewne w¹tpliwoci, jeli spojrzeæ na
nie w kontekcie pytania o optymalne wykorzystanie narodowych zasobów edukacyjnych. Niepokoiæ musi, ¿e ponad jedna trzecie samozatrudnionych nie wykorzystuje
w swej pracy zdobytych kwalifikacji zawodowych. Szczególnie niekorzystne jest to
w przypadku tej czêci inteligencji, która bêd¹c naturalnym zapleczem dla kognitariatu dokonuje swoistej samodegradacji zasilaj¹c szeregi starej klasy redniej.
Po czwarte, istnieje pokusa, aby traktowaæ samozatrudnienie jako element lirycznego modelu kapitalizmu, w którym dominuj¹ firmy ma³e i bardzo ma³e i który oparty
jest na rodzinnym small businessie. Takie mylenie mo¿e okazaæ siê jednak ju¿ wkrótce potê¿nym anachronizmem. Kto wie, czy nie lepiej jest w zwi¹zku z tym  jakkolwiek przewrotnie by to brzmia³o  zastanowiæ siê, jak pomóc Polakom lepiej zafunkcjonowaæ na rynku pracy najemnej.
Po pi¹te, trzeba mieæ wiadomoæ, ¿e na chwilê obecn¹ du¿a liczba samozatrudnionych utrzymuje siê na powierzchni dziêki samoeksploatacji. Pytanie jednak, jakie koszty
osobiste (i spo³eczne) s¹ z tym zwi¹zane i w jakim tempie te koszty bêd¹ narastaæ?
Naszym zdaniem bêd¹ one narastaæ lawinowo.

3.11. Rekomendacje
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e zwiêkszenie atrakcyjnoci samozatrudnienia wymaga zmian
legislacyjnych  obni¿enia podatków i uproszczenia formalnoci zwi¹zanych z rozpoczynaniem dzia³alnoci gospodarczej.
Po drugie, trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e dla wielu potencjalnych samozatrudnionych potê¿n¹ barier¹ jest obawa, ¿e nie poradz¹ sobie oni  jako osoby pracuj¹ce na w³asny
rachunek  z wszystkimi wymogami formalnoprawnymi. Byæ mo¿e wiêc dobrym rozwi¹zaniem by³by swoisty serwis prawno-ksiêgowy obs³uguj¹cy osoby samozatrudnione (finansowany czêciowo przez pañstwo).
Po trzecie, nale¿y zastanowiæ siê, czy trzeba a¿ tak bardzo baæ siê zjawiska wymuszonego samozatrudnienia. Z pewnych powodów, o których ju¿ wspominalimy  zjawisko to nosi w sobie wiele znamion patologicznych i powinno byæ zwalczane. Prawd¹ jest
jednak i to, ¿e jeli bêdzie ono ewoluowaæ w stronê outsourcingu, wówczas jest szansa,
¿e w ostatecznym rozrachunku przyniesie ono zatrudnionym i gospodarce wiêcej korzyci. Warunkiem jest jednak instytucjonalizacja outsourcingu i stworzenie takich przepisów prawnych, które zjawisko to cywilizuj¹. Mamy w tym miejscu na myli przede
wszystkim przepisy wymuszaj¹ce wzajemnoæ zobowi¹zañ oraz okrelon¹ procedurê
przechodzenia ku outsourcingowi. Jakkolwiek by patrzeæ, cilejsze powi¹zanie dzisiejszych samozatrudnionych z du¿ymi podmiotami gospodarczymi (choæby i przyjmuj¹ce
postaæ outsourcingu) jest w ostatecznym rezultacie dla nich bardziej korzystne ni¿ samotnoæ na rynku i poczucie permanentnej niepewnoci zleceñ.
Po czwarte, z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e du¿ym problemem dla samozatrudnionych (i potencjalnych samozatrudnionych) jest poczucie, ¿e mog¹ oni polegaæ
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tylko na sobie. Niewykluczone, ¿e warto zastanowiæ siê nad odnowion¹ formu³¹
quasi-spó³dzielni, która jest porozumieniem wykonawców. Mamy wiadomoæ, ¿e powy¿sze zdanie mo¿e zabrzmieæ kontrowersyjnie. Idzie jednak o to, by szukaæ dla samozatrudnionych takich modeli samoorganizacji i funkcjonowania, które rozk³adaj¹
odpowiedzialnoæ na wiêcej ni¿ jedn¹ osobê (przez co psychologiczne koszty ponoszonego ryzyka ulegaj¹ zmniejszeniu).
Po pi¹te, s¹dzimy, ¿e efektywnoæ wszelkich programów szczegó³owych obliczonych
na zachêcanie do samozatrudnienia (takich jak szkolenia, preferencyjne kredyty, kampanie informacyjne itp.) bêdzie niska dopóty, dopóki zmianie nie ulegnie prawo podatkowe. Rozumuj¹c w ten sposób, mo¿na powiedzieæ wrêcz, ¿e w pewnych sytuacjach owe programy szczegó³owe mog¹ okazaæ siê dysfunkcjonalne, gdy¿ zachodzi
groba, ¿e bêd¹ one odebrane i zinterpretowane jako dorana próba zmniejszania niekorzystnych nastêpstw z³ego prawa.
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