Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,
niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, totograficznej, komputerowej i in.),
wymaga pisemnej zgody Wydawcy.

Bogus³awa Urbaniak
Zbiorowe stosunki pracy jako przedmiot
rozwa¿añ naukowych. Refleksje nad
amerykañskimi dowiadczeniami
Bogus³awastosunki
Zbiorowe
Urbaniak
W artykule
pracy jako
przedstawiono
przedmiot ewolucjê
rozwa¿añpogl¹dów
naukowych...
na temat tego, czym s¹ stosunki
przemys³owe wraz z rozwojem us³ug coraz czêciej okrelane zbiorowymi stosunkami pracy. Zmiana nazewnictwa poci¹ga za sob¹ g³êbsz¹ przemianê treci ni¿
tylko sektorowe konotacje. Podjêcie tych kwestii ma nie tylko aspekt poznawczy,
lecz daje asumpt do dalszych rozwa¿añ prowadzonych w kontekcie modelu zbiorowych stosunków pracy promowanego w Unii Europejskiej, opartego na formule
zbiorowej reprezentacji pracowniczej. Zainteresowanie stosunkami przemys³owymi
wyros³e na gruncie ekonomii instytucjonalnej zosta³o z czasem wyranie zawê¿one
do rokowañ zbiorowych oraz wp³ywu zwi¹zków zawodowych na warunki pracy,
przyczyniaj¹c siê do kryzysu stosunków przemys³owych jako dyscypliny naukowej.

Wstêp
W Polsce rozgorza³y dyskusje w gronie specjalistów od zbiorowych stosunków pracy (Labour Relations  LR) po wzmocnieniu roli zwi¹zków zawodowych w zwi¹zku z przyznaniem im uprawnieñ do powo³ywania rad pracowników (por. np. dyskusja w Personelu
i Zarz¹dzaniu, 2005). Posuniêcia te zgodne s¹ z polityk¹ UE zmierzaj¹c¹ w kierunku poszerzania dialogu spo³ecznego i wzrostu roli partnerów spo³ecznych, którzy s¹ centralnymi aktorami modelu partnerstwa spo³ecznego rozwijanego na obszarze wspólnotowym.
Tematyka zbiorowych stosunków pracy jest wiêc wci¹¿ aktualna jako przedmiot badañ
oraz analiz w wymiarze krajowym i miêdzynarodowym. Niewiele uwagi powiêca siê natomiast naukowej stronie rozwa¿añ, wskazuj¹c co najwy¿ej na ich anglosaski rodowód
[np. Jasiñska, 2002, s, 171).
Tymczasem w Stanach Zjednoczonych, gdzie model stosunków pracy ró¿ni siê diametralnie od modelu europejskiego og³oszono zmierzch zbiorowych stosunków pracy
(stosunków przemys³owych  industrial relations) jako wyodrêbnionego przedmiotu do-
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ciekañ naukowych . Oczywicie nie oznacza to, ¿e nie powiêca siê uwagi problemom
stosunków pracy w ogóle, jednak robi to siê z zupe³nie innych perspektyw ni¿ te, które generuje obszar LR. Uznano, ¿e ze wzglêdu na aplikacyjny charakter tego obszaru badawczego nie mo¿e on pretendowaæ do rangi dyscypliny naukowej. Tym samym znik³o
zainteresowanie wród przedstawicieli wiata akademickiego problematyk¹, która przez
kilka dziesi¹tków lat zaprz¹ta³a ich uwagê i owocowa³a wieloci¹ publikacji naukowych.
W Polsce dylemat  jakie obszary badawcze powinno przypisaæ siê zbiorowym stosunkom pracy  w zasadzie nie istnieje, gdy¿ tradycyjnie przywyk³o siê kojarzyæ je przede
wszystkim z prawem pracy i rozwa¿aniami socjologicznymi.
Co z³o¿y³o siê na to, ¿e w kolebce LR, za któr¹ nale¿y uwa¿aæ Stany Zjednoczone,
a dok³adnie uniwersytet Wisconsin og³oszono koniec zbiorowych stosunków pracy jako
przedmiotu zainteresowañ naukowych? Dlaczego w 2003 r. uznano, ¿e nie ma d³u¿ej
sensu szkoliæ specjalistów w zakresie LR i zamkniêto z tego zakresu studia magisterskie
i doktoranckie na uniwersytecie, który jako pierwszy wprowadzi³ je na wydziale ekonomii
w 1920 r.? Co przyczyni³o siê do tego, i¿ uznano zbiorowe stosunki pracy jako nieatrakcyjny i ma³o poznawczy obszar rozwa¿añ naukowych? Celem niniejszego opracowania
jest przedstawienie ewolucji pogl¹dów i dorobku amerykañskich badaczy problemów
pracy w zakresie tego, co w ró¿nych okresach uznawano za tematykê wchodz¹c¹ w obszar
stosunków przemys³owych (w polskiej literaturze przedmiotu najczêciej uto¿samianych
ze zbiorowymi stosunkami pracy). Podjêcie tych kwestii ma nie tylko aspekt poznawczy,
lecz daje asumpt do dalszych rozwa¿añ prowadzonych w kontekcie modelu zbiorowych
stosunków pracy promowanego w Unii Europejskiej.
Jak dosz³o do wy³onienia zbiorowych stosunków pracy jako nowego
obszaru naukowo-badawczego?
Historycznie rozwój LR w Stanach Zjednoczonych przypomina odwrócon¹ literê V. Systematyczne zainteresowania t¹ tematyk¹ siêgaj¹ roku 19202, z³oty okres datuje siê na
lata 50. ubieg³ego wieku, natomiast spadek popularnoci tego obszaru naukowo-badawczego daje siê zaobserwowaæ w latach 60. wraz z jego dalszym, wyranym schy³kiem
przypadaj¹cym na lata 80. i 90. minionego stulecia. Wzrost i upadek LR jako dziedziny
naukowej cile odzwierciedla powstanie i schy³ek ekonomii instytucjonalnej.
1 W artykule wykorzystano informacje zawarte w publikacji B. E. Kaufmana (2006), Industrial
Relations and Labor Institutionalism: A Century of Boom and Bust, Labor History, Vol. 47, No. 3,
p. 295318.
2 Pocz¹tki zainteresowania zbiorowymi stosunkami pracy w Stanach Zjednoczonych datuj¹
siê na lata 80. XIX wieku oraz ³¹cz¹ siê z publikacj¹ R. Ely The Labor Movement in

America (1886 r.).
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Rodz¹ca siê nowa dziedzina koncentrowa³a siê wokó³ zagadnieñ pracy w 4 g³ównych
obszarach: prawa pracy, zarz¹dzania prac¹ (personelem), historii nauk o pracy wraz ze
wspó³zarz¹dzaniem przez partnerów zbiorowych (zwi¹zki zawodowe i inne formy zbiorowej reprezentacji interesów pracowniczych) oraz przyczyn bezrobocia i sposobów jego
ograniczania z aktywnym udzia³em pañstwa. Problematyka zbiorowych stosunków pracy
by³a wiêc traktowana szeroko i wykracza³a poza szczebel przedsiêbiorstwa. Uto¿samianie
modelu amerykañskiego ze zdecentralizowanym modelem zbiorowych stosunków pracy
to kwestia póniejszych lat. W pocz¹tkowym okresie rozwoju, przypadaj¹cym na lata 20.
ubieg³ego wieku interesowano siê szerszym zestawem zagadnieñ, równie¿ o charakterze
makroekonomicznym.
Mimo wielu poczynañ obszar LR nigdy nie rozwin¹³ siê w kierunku formalnej teorii.
Brak teorii, która z punktu widzenia akademickiego jest warunkiem podstawowym do
uznania danej dziedziny za naukê, spowodowa³ odejcie wielu naukowców od tego obszaru rozwa¿añ. Du¿e walory aplikacyjne i u¿ytecznoæ praktyczna kwestii podnoszonych
w ramach zbiorowych stosunków pracy nie by³y dostatecznym magnesem dla badaczy problemu. Obszar interesuj¹cy poznawczo ze wzglêdu na swój pragmatyczny charakter nie zosta³ wystarczaj¹co rozwiniêty w aspekcie teoretycznym, aby móg³ trwale zaistnieæ w historii
nauk jako niezale¿ny obszar naukowo-badawczy. Odwo³uj¹c siê do doæ silnych podstaw
ekonomicznych rozwa¿añ, mo¿na przyj¹æ, ¿e LR powsta³o na gruncie ekonomii instytucjonalnej i wraz z ni¹ dzieli swój los. Jest wiêc w warstwie naukowej najbli¿sze rozwa¿aniom
prowadzonym na gruncie ekonomii instytucjonalnej oraz neoklasycznej. Mo¿na powiedzieæ, i¿ nie by³oby LR bez rozwoju obu teorii, choæ wnioski p³yn¹ce z ich analiz maj¹ przeciwstawny charakter. Przejdmy do przedstawienia kilku z nich.
Zgodnie z za³o¿eniami ekonomii neoklasycznej stosunki pracy traktowane s¹ jako
efekt wymiany rynkowej miêdzy kupuj¹cymi i sprzedaj¹cymi pracê, z podkreleniem ceny
równowagi. Milcz¹co przyjmuje siê, ¿e wystêpuj¹ zerowe koszty transakcyjne oraz pe³ny
kontrakt w przedmiocie pracy. Przy zerowych kosztach transakcyjnych w konkurencyjnym wiecie pracownicy i pracodawcy znajduj¹ siê wzglêdem siebie w jednakowych warunkach  obie strony honoruj¹ wzajemne zobowi¹zania. Pracowników chroni przed eksploatacj¹ i niesprawiedliwym traktowaniem konkurencyjnoæ rynkowa oraz mo¿liwoæ
porzucenia pracy.
Teoria zbiorowych stosunków pracy przedstawia relacje pracy w odmiennym wietle.
Stosunki pracy nie s¹ wy³¹cznym efektem wymiany rynkowej, lecz zawieraj¹ w sobie splot
prawnych, spo³ecznych oraz ekonomicznych relacji i dlatego musz¹ byæ przedmiotem
analiz w perspektywie interdyscyplinarnej. Zawierane kontrakty pracy nie s¹ kompletne
(z uwagi na dodatnie koszty transakcyjne) i dlatego zarówno cena zawartego kontraktu,
jak i rynek nie s¹ w stanie w pe³ni okreliæ warunków sprzeda¿y pracy. Te luki transakcyjne powinny zostaæ usuniête w inny sposób  dziêki panuj¹cym zwyczajom spo³ecznym,
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zasadom etycznym okrelaj¹cym, co jest dobre, a co z³e, bilateralnie wynegocjowanym
regu³om i ustêpstwom oraz dziêki interpretacji przepisów prawa. Kolejn¹ przyczyn¹ jest
to, ¿e praca, odmiennie od innych czynników produkcji, jest nierozerwalnie zwi¹zana
z istot¹ ludzk¹ i dlatego zawarta umowa o pracê ujmuje jednoczenie ca³y zestaw ludzkich
niepowtarzalnych przekonañ i jednostkowych spraw. Tylko ludzie odczuwaj¹ emocje,
przynosz¹ do pracy swoje k³opoty i zmartwienia. Ich praca wywo³uje dylematy etyczne,
gdy np. sposób wykorzystania maszyn i urz¹dzeñ nie poci¹ga za sob¹ ¿adnych moralnych
w¹tpliwoci. Dlatego stosunki pracy oprócz wymiaru ekonomicznego musz¹ byæ analizowane z uwzglêdnieniem wielu innych aspektów.
Druga teoretyczna rozbie¿noæ miêdzy LR i czysto ekonomicznymi rozwa¿aniami na
temat pracy dotyczy dzia³ania rynków. Neoklasyczna ekonomia w swoich rozwa¿aniach
przyjmuje za³o¿enia o istnieniu doskona³ych ludzi, doskona³ych rynków i doskona³ego
porz¹dku prawnego. W takim wiecie  niewidzialna rêka A. Smitha mo¿e z sukcesem
uwzglêdniæ sytuacjê niedoboru i konfliktu interesów oraz okreliæ najlepsze z mo¿liwych wyniki. Ekonomia instytucjonalna i zbiorowe stosunki pracy stoj¹ na stanowisku,
¿e ludzie, rynki i systemy prawne s¹ wysoce niedoskona³e. W zwi¹zku z tym koszt transakcyjny jest dodatni i kontrakty niekompletne. Mylenie ludzi pozostaje pod wp³ywem
emocji i innych czynników ograniczaj¹cych ich racjonalnoæ, jest obarczone niewiedz¹.
Podobnie równie¿ rynki dzia³aj¹ w sposób niedoskona³y, dodatni koszt transakcyjny i niekompletne kontrakty prowadz¹ do mnóstwa rynkowych niepowodzeñ i problemów koordynacji, np. pokusy nadu¿ycia czy uporczywego bezrobocia. Równie¿ systemy prawne s¹
niedoskona³e, na przyk³ad ze wzglêdu na korupcjê. Wszystko to powoduje, ¿e rynki nie s¹
samoreguluj¹ce, nie prowadz¹ do najlepszych z mo¿liwych rozwi¹zañ i wywo³uj¹ wiele
problemów pracy.
Trzeci obszar rozbie¿noci miêdzy LR i czysto ekonomicznymi rozwa¿aniami na temat pracy dotyczy rozk³adu si³ w relacjach miêdzy pracownikami i pracodawcami. Neoklasycy abstrahuj¹ od zagadnieñ si³y, przyjmuj¹c dystrybucjê bogactwa i praw w³asnoci
w spo³eczeñstwie jako dane. Zarówno firmy, jak i pracownicy s¹ pozbawieni w³adzy
w kszta³towaniu wysokoci wyp³acanej i otrzymywanej p³acy, poniewa¿ sprawy te decyduj¹ siê niejako same dziêki konkurencyjnoci rynkowej. Rzeczywistoæ stosunków pracy
na pocz¹tku XX w. by³a jednak inna. Pracownicy dowiadczali znacz¹cej nierównoci, ich
pozycja by³a wyranie s³absza, co przejawia³o siê w trzech podstawowych obszarach ¿ycia:
w sposobie sprawowania w³adzy w firmie, w rokowaniach p³acowych na zewnêtrznych
rynkach pracy i w politycznym wp³ywie na rz¹d. Odpowiedzi¹ neoklasyków na powy¿sze
uwagi dotycz¹ce nierównoci stron jest teoria dwustronnego monopolu, która w monopolistycznym rozk³adzie si³ miêdzy pracodawcami i pracownikami reprezentowanymi
zbiorowo przez zwi¹zki zawodowe upatruje mo¿liwoci kszta³towania p³ac na zasadach
bilateralnych.
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Powy¿sze rozwa¿ania, oparte na silnych podstawach ekonomicznych, podkrelaj¹ interdyscyplinarne podejcie LR, osadzone w obszarze nauk spo³ecznych, do budowy teorii
stosunków pracy przy wspó³udziale takich dyscyplin, jak: prawo, nauki polityczne, psychologia, socjologia i nauka organizacji. Zbiorowe stosunki pracy jako przedmiot rozwa¿añ naukowych odwo³uj¹ siê do niedoskona³oci natury ludzkiej, niedoskona³ych rynków
i systemów prawa oraz do interakcji miêdzy ekonomi¹, prawem i spo³eczeñstwem [Kaufman, s. 298].
Nowy obszar rozwa¿añ naukowych mia³ dopomóc w przezwyciê¿aniu wielu negatywnych zjawisk towarzysz¹cych stosunkom pracy (takie jak: niskie p³ace, pogarszaj¹ce siê
warunki prac itd.) na pocz¹tku ubieg³ego wieku. Przedstawiciele wczesnej ekonomii instytucjonalnej d¹¿yli do wypracowania programu reform, obejmuj¹cego trzy sposoby
dzia³ania. Po pierwsze, potrzebna jest stabilizacja rynków produktów i rynku pracy, dziêki czemu zostanie usuniêta fluktuacja produkcji i zatrudnienia, a tym samym zostanie
osi¹gniêta trwa³oæ miejsc pracy i pracodawcy nie bêd¹ zmuszani do pogarszania warunków zatrudnienia, aby reagowaæ na kryzysow¹ sytuacjê rynkow¹. Drugi sposób to zapewnienie równowagi si³y przetargowej pracowników i pracodawców. Trzecia droga reform
to zagwarantowanie pracownikom udzia³u w sprawowaniu w³adzy, czyli inaczej rozwój
demokracji przemys³owej. Uznawano, ¿e przeniesienie do sfery przemys³owej podstawowych praktyk demokratycznych, którymi ciesz¹ siê obywatele w sferze politycznej, pomo¿e przezwyciê¿yæ niedoskona³oci systemu rynkowego. Takie praktyki demokratyczne
jak: zawarte i spisane umowy zapewniaj¹ce rz¹dy prawa zastêpuj¹cego rz¹dy cz³owieka,
mo¿liwoæ partycypacji i reprezentacji (posiadania g³osu) w celu okrelenia i wprowadzenia w ¿ycie prawa w miejscu pracy, ochrona odpowiednich procesów na drodze uchwa³
podczas tocz¹cych siê sporów zbiorowych oraz administrowana sprawiedliwoæ mog³yby
znacz¹co zredukowaæ pojawiaj¹ce siê problemy i poprawiæ efektywnoæ, zapewniæ sprawiedliwoæ, uczciwoæ i satysfakcjê pracownikom z nawi¹zanych stosunków pracy.
Sukces w realizacji powy¿szych trzech celów wyznaczonych przez wczesnych instytucjonalistów uzale¿niano od czterech warunków:
1. Upowszechnienia zwi¹zków zawodowych i szerokiej praktyki rokowañ zbiorowych;
2. Stanowienia ochronnego prawa pracy (np. p³acy minimalnej, maksymalnej d³ugoci
czasu pracy) i wprowadzenie programów ubezpieczeñ spo³ecznych; prawo okrela
pole standardów minimalnych na rynku pracy i poprawia si³ê konkurencyjn¹ pracy,
za programy ubezpieczeñ spo³ecznych poszukuj¹ mo¿liwoci ochrony pracowników
przed ró¿nymi ryzykami zwi¹zanymi z prac¹ i pozwalaj¹ odsun¹æ od nich i od ich rodzin oraz ca³ego spo³eczeñstwa koszty negatywnych produktów ubocznych zatrudnienia (np. wypadków przy pracy);
3. Realizacji antycyklicznej, makroekonomicznej polityki pañstwa nakierowanej na wyrównywanie cyklów gospodarczych; rz¹d powinien równie¿ wzi¹æ odpowiedzialnoæ
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za zapewnienie pe³nego zatrudnienia i makroekonomicznej stabilnoci dziêki odpowiedniej polityce fiskalnej i monetarnej;
4. Wprowadzenia postêpowych metod zarz¹dzania prac¹. Ten postulat pojawi³ siê
w okresie po I wojnie wiatowej, gdy w Stanach Zjednoczonych zaczêto eksperymentowaæ z kapitalizmem opiekuñczym i wprowadzono nowe metody zarz¹dzania zasobami ludzkimi. W tradycyjnym systemie zatrudniania praca traktowana by³a jak towar, który kupuje siê najtaniej, wykorzystuje jak najd³u¿ej i zwalnia, gdy nie jest dalej
potrzebny. Dzia³y personalne w wiêkszoci przypadków nie istnia³y, procedury zarz¹dzania ludmi by³y nieformalne i zdecentralizowane, a majstrowie rz¹dzili ¿elazn¹
rêk¹ i nikt nie mia³ siê im przeciwstawiæ. To wszystko mia³o siê zmieniæ wraz z nowym opiekuñczym podejciem do pracowników. Co bardziej wiatli pracodawcy
zaczêli zmieniaæ swe podejcie do pracowników, czêciowo pod wp³ywem ksi¹¿ki
Commonsa, Industrial Goodwill, w której autor wyjania³, ¿e wiêkszy zysk mo¿na
czêsto uzyskaæ traktuj¹c pracownika jako partnera i istotê ludzk¹ ni¿ jak towar czy
s³u¿¹cych. Z tej idei zrodzi³ siê ruch, wystêpuj¹cy w Stanach Zjednoczonych w latach
20. ubieg³ego wieku, zwany kapitalizmem opiekuñczym (Welfare Capitalism). Egzemplifikacjê tych radykalnych jak na owe czasy idei mo¿na by³o znaleæ w sieci firm
Rockefellera. Wyznawcy nowego podejcia do pracy ludzkiej, w tym równie¿ wielu
konsultantów wiadomie zaadaptowali termin stosunki przemys³owe jako okrelnik dla bardziej strategicznego i nowoczesnego sposobu zarz¹dzania prac¹. Nowe
podejcie pracodawców do zarz¹dzania zasobami ludzkimi po³¹czone z praktyk¹ reprezentacji interesów pracowniczych sta³y siê wa¿nym i cennym sposobem na utrzymanie stabilnoci rynków, zrównowa¿enie si³y przetargowej stron i wzrost znaczenia
g³osu pracowników w sprawach wa¿nych dla nich samych i dla przedsiêbiorstw.
Pod koniec lat 20. ubieg³ego wieku opisane powy¿ej cztery sposoby oddzia³ywania na
mechanizmy rynku pracy prezentowa³y istotê wczesnego podejcia do zbiorowych stosunków pracy. W ich treæ wpisane zosta³y mechanizmy interwencji pañstwa, wzrost znaczenia zwi¹zków zawodowych jako strony uczestnicz¹cej w rokowaniach zbiorowych,
a na szczeblu przedsiêbiorstw  nowoczesne metody zarz¹dzania zasobami ludzkimi
wraz z zapewnieniem mechanizmów demokracji przemys³owej.
Od pocz¹tku LR mia³y wyrany kontekst etyczny. Ju¿ pod koniec lat 20. ubieg³ego
wieku zwracano uwagê na koniecznoæ harmonizacji pracy z ¿yciem prywatnym pracownika [Slichter, 1928, s. 287]. Skutkiem instytucjonalizacji pracy jest konflikt miêdzy ¿yciem i prac¹. Dlatego potrzebne s¹ zmiany instytucji, aby zharmonizowaæ aktywnoæ
cz³owieka jako pracownika z jego korzyci¹ jako istoty ludzkiej. Amerykañscy naukowcy
upatruj¹ w wymiarze etycznym g³ówny powód istnienia LR jako odrêbnego i wyranie
okrelonego obszaru studiów i praktyki w naukach spo³ecznych  praca  odwrotnie do
kapita³u, ziemi i innych czynników produkcji  jest przypisana istocie ludzkiej i warunki
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oraz efekty pracy, których dowiadcza cz³owiek, nabieraj¹ znacznie wy¿szego, moralnego
znaczenia [Kaufman, 2006, s. 302].
Ekonomia neoklasyczna generalnie traktuje efektywnoæ i równoæ jako substytuty 
wiêcej równoci mo¿na uzyskaæ za cenê obni¿onej efektywnoci. Natomiast ekonomia instytucjonalna i wyros³e na jej bazie LR utrzymuj¹, ¿e równoæ i efektywnoæ s¹ komplementarne, tzn. wiêksza równoæ wzmaga raczej, ni¿ ogranicza efektywnoæ dzia³ania. Wynika to st¹d, ¿e nieo¿ywione czynniki produkcji, takie jak wêgiel czy stal, maj¹ tê sam¹
wytrzyma³oæ niezale¿nie od tego, jak bêd¹ traktowane przez pracodawcê, natomiast
ludzie mog¹ dostarczyæ wiêcej pracy, bêd¹ bardziej efektywni, gdy bêd¹ sprawiedliwie
traktowani, i osi¹gn¹ wiêksz¹ satysfakcjê w miejscu pracy. Dlatego celem LR jest nadanie
stosunkom pracy takiej struktury, która zapewni maksymalizacjê sumy efektywnoci,
równoci i samorealizacji pracowników.
W praktyce wyran¹ cech¹ wyró¿niaj¹c¹ zbiorowe stosunki pracy w okresie ich powstania w ramach ekonomii instytucjonalnej by³a orientacja w kierunku zarz¹dzania zasobami ludzkimi i korporacyjnej polityki zatrudnienia. Natomiast mimo zg³aszanych postulatów w ramach programu reform niewiele uda³o siê zrealizowaæ w obszarze rynku
pracy.
Lata rozkwitu i kryzysu zbiorowych stosunków pracy
Okres Wielkiego Kryzysu lat 30. ubieg³ego stulecia doprowadzi³ do zaniechania eksperymentów kapitalizmu opiekuñczego, przynosz¹c tym samym wielkie rozczarowanie pod
adresem mened¿mentu ze strony naukowców, pracowników i ca³ego spo³eczeñstwa.
W ramach polityki naprawczej realizowanej przez administracjê Roosevelta w programie
New Deal poszukiwano sposobów, które pozwoli³yby zapocz¹tkowaæ gospodarcz¹ naprawê. Uznano, ¿e rozwi¹zaniem bêdzie wzrost p³ac i przez to wzmocnienie si³y nabywczej gospodarstw domowych. W ten sposób wzrost popytu konsumpcyjnego wp³ynie na
wzrost poda¿y towarów i us³ug, przynosz¹c wiêksze zapotrzebowanie na nowe miejsca
pracy. Aby osi¹gn¹æ swe zamierzenia administracja wprowadzi³a w 1933 r. National Industrial Recovery Act3, którego celem by³o promocja rokowañ zbiorowych, wprowadzenie p³acy minimalnej i maksymalnej liczby godzin pracy. Zmiany te mia³y postêpowy charakter, jednak nie zapobieg³y niepokojom w zak³adach pracy, narastaj¹cej fali strajków.
Zwi¹zki zawodowe zaczê³y odnotowywaæ niebywale szybki przyrost liczby cz³onków 
liczba zwi¹zkowców w Stanach Zjednoczonych podwoi³a siê w ci¹gu zaledwie kilku lat,
poczynaj¹c od 1935 r. W po³owie lat 40. w ca³ych Stanach Zjednoczonych powszechn¹
praktyk¹ sta³y siê rokowania zbiorowe.
3 Póniej NIRA zosta³ zast¹piony przez trzy nowe akty prawne: The National Labor
Relations Act (akt Wagnera), Social Security Act i Fair Labor Standards Act.
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Równolegle do zachodz¹cych zmian w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym wzrasta³o zainteresowanie obszarem zbiorowych stosunków pracy zarówno badaczy, jak i studentów
wybieraj¹cych programy studiów z tego zakresu. Powstawa³y coraz to nowe placówki naukowo-badawcze i nowe szko³y, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale równie¿ w Kanadzie. Na przyk³ad w 1945 r. na Cornell University utworzono New York State School of
Industrial and Labor Relations, W 1956 r. na uniwersytecie w Wisconsin wystartowa³y
programy studiów doktoranckich. Studia z zakresu LR obejmowa³y: zarz¹dzanie personelem, ekonomiê pracy, rokowania zbiorowe i prawo pracy.
Podstawowym obszarem zainteresowañ w ramach LR by³a ekonomia, a naukowcy,
którzy zajmowali siê problematyk¹ zbiorowych stosunków pracy, nale¿eli do zorientowanych analitycznie zwolenników szko³y instytucjonalnej/keynesistowskiej. Przystêpowali
wiêc do studiów nad prac¹ z perspektywy interdyscyplinarnej, osadzonej w naukach
spo³ecznych, podkrelaj¹cych niedoskona³¹ naturê rynków pracy i potencjalnie korzystn¹
rolê, jak¹ mog¹ na nich odegraæ rz¹d i zwi¹zki zawodowe. Do nich do³¹czyli naukowcy
z innych szkó³ i obszarów badawczych, takich jak human relations. Nurt LR zorientowany
na zarz¹dzanie rozkwit³ w pónych latach 40. i wczesnych 50. ubieg³ego wieku przyci¹gaj¹c do tego obszaru zainteresowañ McGregora, Foote Whytea i Argyrisa. Za istotn¹
czêæ LR uwa¿ano w tym czasie zarz¹dzanie personelem. Do grona badaczy do³¹czyli te¿
socjolodzy (R. Dubin i inni) oraz ma³a grupka psychologów i antropologów, a tak¿e naukowcy reprezentuj¹cy historiê pracy, prawo i nauki polityczne. Wród znacz¹cych prac
z lat 50. ubieg³ego wieku, przypadaj¹cych na z³oty wiek LR, nale¿y wymieniæ Industrial Relations Systems Dunlopa z 1958 r., który jako pierwszy wysnu³ ogóln¹ teoriê LR.
Do dzi ta pozycja jest uznawana jako jedyna, najwa¿niejsza teoretyczna praca z zakresu
LR. Nastêpna ksi¹¿ka to Industrialism and Industrial Man z 1960 r., która by³a efektem studiów nad problemami pracy w ujêciu miêdzynarodowym. Zosta³a uznana za najwiêksze opracowanie dokumentuj¹ce zarówno w warstwie empirycznej, jak i teoretycznej
problematykê zbiorowych stosunków pracy w okresie industrializacji, najbardziej
wszechstronnie ujmuj¹c zagadnienia z pogranicza rokowañ zbiorowych i trójstronnego
procesu stanowienia prawa przez pracodawców, zwi¹zki i rz¹d.
Na pocz¹tku lat 60. rozpocz¹³ siê okres malej¹cego stopniowo zainteresowania obszarem LR, który trwa³ a¿ do lat 70. ubieg³ego wieku. Zaczêto wówczas formu³owaæ zarzuty braku teoretycznej bazy i stabilnego statusu obszaru badawczego LR. Uczelnie jednak kszta³ci³y specjalistów od zbiorowych stosunków pracy, otwierano nawet nowe
programy studiów w szko³ach biznesu. W latach 80. ubieg³ego wieku na amerykañskim
rynku wydawniczym nadal pojawia³y siê nowe periodyki powiêcone zbiorowym stosunkom pracy [np. Journal of Labor Research z 1983 r.].
Jednak po 1979 r. zaczê³o siê wyranie zmieniaæ nastawienie do tego co tradycyjnie
uznawano za istotê zbiorowych stosunków pracy. Zjawiska globalizacji, deregulacji,
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a nadto polityka Reagana, wymierzona przeciwko ludziom pracy, i towarzysz¹cy temu
sprzeciw zarz¹dów przedsiêbiorstw wobec uk³adania siê ze zwi¹zkami zawodowymi, których szeregi dramatycznie zmala³y, zmusi³y badaczy do zastanowienia siê nad dalszymi
perspektywami LR. Czy warto zajmowaæ siê czym, co praktycznie straci³o swój sens istnienia w zwi¹zku z zachodz¹cymi zmianami spo³eczno-gospodarczymi?
Pod koniec lat 90. ubieg³ego wieku zbiorowe stosunki pracy prze¿ywa³y ju¿ oczywisty
kryzys. Istniej¹ce jeszcze placówki naukowo-badawcze zmienia³y swoj¹ orientacjê badawcz¹ w kierunku ogólnie rozumianych stosunków pracy, zarz¹dzania zasobami ludzkimi lub kierowa³y sw¹ uwagê ku szeroko rozumianym zagadnieniom pracy i zatrudnienia.
Z u¿ycia zanika termin LR, gubi¹c swoj¹ to¿samoæ i racje istnienia [Cappelli, 1991].
Wiele osób z dyscyplin stowarzyszonych opuci³o obszar LR, rozpad³a siê interdyscyplinarna koalicja badaczy. Temat zwi¹zków zawodowych i rokowañ zbiorowych sta³ siê
passé. Natomiast wyranie wzros³o zainteresowanie problematyk¹ zarz¹dzania zasobami
ludzkimi (HRM). Z pewnoci¹ na ten stan rzeczy mia³o o¿ywienie w temacie funkcji personalnej wywo³ane jakociowo nowym podejciem do zarz¹dzania zasobami ludzkimi,
które zrodzi³o siê na uniwersytecie Harvarda i Michigan.
Za czasów prezydentury Clintona nast¹pi³y pewne próby animacji obszaru LR. Najbardziej godnym zauwa¿enia przyk³adem jest powo³ana przez Clintona w 1993 r. komisja
zajmuj¹ca siê relacjami pracodawców i pracowników  Commission on the Future of Management-Worker Relations, jej przewodnicz¹cym zosta³ Dunlop. Wysunê³a ona na
pierwszy ogieñ debaty publicznej sprawy krajowej polityki pracy, stosunków pracodawców i pracowników oraz opinii pracowników. Instytucja ta, podobnie jak rady spo³eczno-gospodarcze wystêpuj¹ce w wielu krajach UE, podjê³a próby stworzenia negocjacyjnego ³adu w sprawach pracy na szczeblu makro. Jej prace przyczyni³y siê do
opublikowania w 1999 r. pracy pod znamiennym tytu³em  What Workers Want?.
Tradycyjne tematy LR  zwi¹zki zawodowe i rokowania zbiorowe oraz strajki powróci³y jako przedmiot badañ, ale ju¿ w innej optyce, mianowicie zajêto siê np. wp³ywem
zwi¹zków zawodowych na zyski przedsiêbiorstw, przywileje pracownicze i fluktuacjê
w pracy. Po d³ugim okresie przerwy ponownie zwrócono uwagê na interesy pracodawców
i ich potrzeby w obszarze zarz¹dzania prac¹. Wzros³o zainteresowanie rol¹ kierownictwa
w tworzeniu nowoczesnych praktyk z zakresu HRM, które wystêpuje w firmach nieuzwi¹zkowionych. Pierwsza znacz¹ca praca, która zapocz¹tkowa³a odmienny sposób podejcia do tradycyjnego tematu stosunków pracy to The Transformation of American Industrial Relations z 1986 r. Od tego czasu zaczêto zwracaæ uwagê na systemy pracy
warunkuj¹ce osi¹ganie wysokich wyników  high performance work systems  oraz dzia³ania, które z jednej strony maj¹ pozytywny wp³yw na wyniki przedsiêbiorstw, a z drugiej
poprawiaj¹ zadowolenie pracowników. Strategiczne podejcie do zasobów ludzkich,
dba³oæ kierownictwa o wzbudzanie zaanga¿owania pracowników na rzecz sukcesu orgaZZL(HRM)_2008_3-4(62-63)_Urbaniak_B_79-93
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Rysunek 1. Zmiany g³ównej tematyki rozwa¿añ naukowo-badawczych w obszarze
zbiorowych stosunków pracy w Stanach Zjednoczonych w latach 1920  2003
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nizacyjnego oparte na idei unitarnej doprowadzi³y do rozkwitu badañ z zakresu HRM.
Zabrak³o natomiast miejsca dla tradycyjnego LR kojarzonego z rol¹ zwi¹zków zawodowych w kszta³towaniu procedur zarz¹dzania personelem. W efekcie na uniwersytecie
w Wisconsin, miejscu narodzin i znacz¹cego centrum rozwoju zbiorowych stosunków
pracy jako kierunku rozwa¿añ naukowych dosz³o w 2003 r. do zamkniêcia instytutu naukowo-badawczego zajmuj¹cego siê LR. W rodowisku badaczy amerykañskich uznano
to jako symbol czasów koñcz¹cych erê zbiorowych stosunków pracy.
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Podsumowuj¹c okres powstania, rozkwitu i kryzysu zbiorowych stosunków pracy jako
przedmiotu rozwa¿añ naukowo-badawczych w Stanach Zjednoczonych, nale¿y zwróciæ
uwagê na brak jednoznacznie i trwale okrelonej tematyki identyfikuj¹cej obszar LR.
W ró¿nych okresach pojawia³y siê tematy pokrewne, które nastêpnie  czêsto pod
wp³ywem zmian rodowiskowych  ustêpowa³y miejsca na rzecz zagadnieñ aktualnie przyci¹gaj¹cych uwagê badaczy. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ zmienne relacje miêdzy obszarem zarz¹dzania zasobami ludzkimi a szeroko definiowanymi zbiorowymi stosunkami pracy. Dyskusje na ten temat przedstawiono w opracowaniu powiêconym wspó³pracy
i zaanga¿owaniu w obszarze zarz¹dzania zasobami ludzkimi [Urbaniak, 2005].
Na rys. 1 ujêto w sposób uproszczony ewolucjê g³ównej tematyki naukowo-badawczej sk³adaj¹cej na obszar LR w okresie 1920 2003. Cech¹ wyró¿niaj¹ca jest jej samoograniczenie od szerokiego ujêcia w wydaniu wczesnego instytucjonalizmu do kwestii doæ
w¹sko rozumianych relacji miêdzy pracownikami (w póniejszym okresie reprezentowanymi wy³¹cznie przez zwi¹zki zawodowe) i pracodawcami z wykorzystaniem rokowañ
zbiorowych i ich wp³ywu na wyniki ekonomiczne przedsiêbiorstw szerzej o tym w nastêpnym punkcie niniejszego opracowania.
Przyczyny kryzysu zbiorowych stosunków pracy
Poni¿ej ujêto najwa¿niejsze przyczyny, które wp³ynê³y na upadek LR  dziedziny naukowej, co do której nie ma pe³nego przekonania, ¿e w ogóle powsta³a.
1. Pocz¹tek LR to bardzo szerokie ujêcie wielu kwestii sk³adaj¹cych siê na problematykê pracy, dopiero po II wojnie wiatowej tematyka LR powoli zaczê³a zawê¿aæ siê
pod wp³ywem wzrostu popularnoci zwi¹zków zawodowych. W rezultacie LR zaczêto uto¿samiaæ z doæ w¹skim podejciem do zagadnieñ zwi¹zków zawodowych, relacji miêdzy pracownikami i pracodawcami oraz polityk¹ rynku pracy. Stopniowy spadek ruchu zwi¹zkowego i malej¹ce znaczenie rokowañ zbiorowych w sektorze prywatnym doprowadzi³y do marginalizacji, a nawet do zaniku LR jako obszaru badawczego.
2. A¿ do lat 50. ubieg³ego wieku zarz¹dzanie personelem i stosunki pracy wchodzi³y
w sk³ad zbiorowych stosunków pracy. W latach 60. stopniowo wyodrêbni³y siê z LR,
staj¹c siê oddzielnymi i bardzo ¿ywotnie rozwijaj¹cymi siê obszarami dociekañ naukowo-badawczych, które znalaz³y dla siebie miejsce w powstaj¹cych w owym czasie
szko³ach biznesu. Zarz¹dzanie personelem wraz z przemian¹ zgodnie z koncepcj¹
strategicznego zarz¹dzania zasobami ludzkimi wyemancypowa³o siê jako HRM
w odrêbny, niezale¿ny obszar badawczy. Badania nad stosunkami pracy ewaluowa³y
równie¿ w odrêbnym kierunku, koncentruj¹c siê z czasem na zachowaniach organizacyjnych. Oba obszary  HRM i zachowania organizacyjne  usamodzielni³y siê.
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3. Ekonomici, którzy dotychczas powiêcali wiele uwagi problemom LR, zaczêli powoli kierowaæ swoje zainteresowania ku innym kwestiom. Neoklasycy odrzucili historyczne, wielodyscyplinarne podejcie do LR, odwo³uj¹ce siê do nauk spo³ecznych,
zastêpuj¹c je badaniami opartymi na budowaniu modeli oraz analizach ekonometrycznych. Neoliberalna orientacja polityczna, podkrelanie wartoci wolnego rynku
oraz spadek rangi problematyki pracy przyczyni³y siê do spadku popularnoci koncepcji daj¹cych racjonalne uzasadnienie regulacjom rynków pracy na drodze rokowañ zbiorowych i prawa pracy. Wobec separacji ekonomistów i niedoceniania przez
specjalistów od LR znaczenia problemów zarz¹dzania w obszarze pracy zwrócono siê
ku takim dyscyplinom, jak: socjologia, ekonomia spo³eczna, ekonomia behawioralna
oraz nowa ekonomia instytucjonalna. Nie mia³o to jednak trwalszego charakteru.
4. Do schy³ku zbiorowych stosunków pracy jako przedmiotu rozwa¿añ w naukach
spo³eczno-ekonomicznych wród naukowców amerykañskich przyczyni³a siê równie¿  zdaniem Kaufmana  zmiana sposobu finansowania prac badawczych na
uczelniach amerykañskich. Poczynaj¹c od lat 70. ubieg³ego wieku zaniechano popierania badañ oraz publikacji maj¹cych charakter aplikacyjny, daj¹c wiêkszy nacisk na
bardziej akademicki styl pisarstwa z budowaniem modeli, testowaniem hipotez
i coraz bardziej wyrafinowanymi technikami statystycznymi. Odbi³o to siê negatywnie na LR, nie tylko dlatego ¿e by³o zbyt ma³o osób zainteresowanych standardami
LR, ale równie¿ dlatego, ¿e akademicy  specjalici od LR  znaleli siê na gorszej pozycji konkurencyjnej, nie maj¹c mo¿liwoci odwo³ania siê do bazy teoretycznej, która
wspar³aby ich badania; opisy przypadków równie¿ uznano za ma³o poznawcze z naukowego punktu widzenia. Uniwersytety zaczê³y wycofywaæ siê ze sponsorowania
periodyków powiêconych zagadnieniom zbiorowych stosunków pracy, gdy¿ te nie
by³y uwzglêdniane przy sporz¹dzaniu list rankingowych wydzia³ów wiadcz¹cych
o ich pozycji naukowej.
5. Z up³ywem czasu nast¹pi³o os³abienie wymowy pewnych hase³, które na pocz¹tku
XX wieku by³y okrelane jako odwa¿ne, a nawet mia³y posmak rewolucyjny. Np. praca to nie towar; prawa cz³owieka maj¹ pierwszeñstwo w stosunku do praw w³asnoci;
konieczna jest wolnoæ zrzeszania siê w celach obrony interesów zawodowych; pracownicy powinni byæ objêci podstawowymi demokratycznymi procesami w ramach
rz¹dów ludzi pracy itp. Wczeni instytucjonalici byli przekonani, ¿e pracownicy powinni mieæ mo¿liwoæ wyra¿ania swojej zbiorowej opinii w miejscu pracy. Ponadto 
powinni mieæ mo¿liwoæ wyboru samego sposobu jej formu³owania  takiego, jaki im
odpowiada  czy to bêdzie g³os niezale¿nych zwi¹zków zawodowych, czy inny sposób
reprezentacji pracowniczej. Uwzglêdniali równie¿ mo¿liwoæ ca³kowitej rezygnacji
przez pracowników z mechanizmu wyra¿ania zbiorowej opinii. Wierzyli, ¿e gdy pracownicy maj¹ w³adzê, to spodziewane korzyci i niekorzyci powinny sk³oniæ ich do
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rokowañ zbiorowych. Nie traktowali ich jednak jako swego rodzaju fetyszu, gdy¿
uznawali, ¿e zwi¹zki zawodowe mog¹ byæ niepotrzebne lub nawet niepo¿¹dane tam,
gdzie pracodawcy s¹ w stanie sami z sukcesem zadbaæ o satysfakcjê pracowników
z u¿yciem unitarnych metod zarz¹dzania zasobami ludzkimi [Kaufman, 2006,
s. 313].
6. Pogl¹dy instytucjonalistów nie znalaz³y uznania wobec zmian, jakie przynios³a rzeczywistoæ. Zmiany zosta³y zainicjowane programem New Deal, który wp³yn¹³ na
wzmocnienie roli zwi¹zków zawodowych w rzeczywistoci amerykañskiej. Zwi¹zki
przygotowa³y swój punkt widzenia spraw, który zak³ada³ preferencje rokowañ zbiorowych jako sposobu ³agodzenia konfliktu interesów, za potrzeba pluralistycznej
niezale¿noci organizacji pracowniczych mia³a byæ wprowadzona jako normatywna
zasada, a nie przedmiot swobodnego okrelania przez pracowników. W zwi¹zku
z tym nieuzwi¹zkowieni pracodawcy i unitarne systemy zarz¹dzania kadrami spotka³y siê ze zró¿nicowanym stopniem niechêci ataków i oskar¿eñ ze strony zwi¹zków
zawodowych. W rezultacie, model zbiorowych stosunków pracy, który ukszta³towa³
siê w latach 20. ubieg³ego wieku w Stanach Zjednoczonych zosta³ poddany ostrej
krytyce za sw¹ ambiwalentnoæ wobec zwi¹zkowej reprezentacji pracowniczych interesów. Zaci¹¿y³o to na kierunkach dalszego rozwoju zbiorowych stosunków pracy,
niepotrzebnie spychanych tylko do obszaru koncentruj¹cego siê na badaniach relacji:
zwi¹zki zawodowe  pracodawcy  rokowania zbiorowe. Negatywne konsekwencje
tego zaw³aszczenia s¹ obserwowane równie¿ obecnie, gdy¿ ci, którzy interesuj¹ siê
LR, s¹ skutecznie wycinani z pola konkurencji naukowej z przes³anek ideologicznych
[Kaufman, 2006, s. 314]. Silna presja zwi¹zków zawodowych na rzeczywistoæ
spo³eczno-gospodarcz¹ Stanów Zjednoczonych w latach 50. ubieg³ego wieku ma
swoje dalekosiê¿ne skutki siêgaj¹ce wspó³czesnych czasów. Wp³ynê³a na ukszta³towanie zarzutów pod adresem obecnych badaczy zbiorowych stosunków pracy, ¿e nie
potrafi¹ dostrzec lub niepotrzebnie krytykuj¹ osi¹gniêcia nieuzwi¹zkowionych pracodawców w obszarze HRM, tylko dlatego, ¿e nie ma tam zwi¹zków zawodowych
lub innego niezale¿nego mechanizmu wy³aniania zbiorowych opinii.
Podsumowanie
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania nad rozwojem zbiorowych stosunków pracy w kierunku wyodrêbnionej dyscypliny naukowej, Kaufman zauwa¿a, ¿e nie mo¿emy obecnie
LR uznaæ za samodzielny obszar wiedzy, gdy¿ w ka¿dym z poni¿szych wymiarów jest on
zbyt s³aby:
g
w wymiarze teoretycznym  nie dysponuje dostateczn¹ teori¹ ani narzêdziami badawczymi, których u¿ycie powoduje rozwój wiedzy;
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w wymiarze praktycznym  nie pomaga rozwi¹zaæ wa¿nych problemów spo³ecznych
poprzez nauczanie, profesjonalne szkolenia i badania aplikacyjne;
g
w wymiarze etycznym i politycznym  nie odwo³uje siê do przedmiotu maj¹cego na
wzglêdzie wa¿ne przes³anki polityczne lub etyczne [ Kaufman, 2006, s.314].
Czy zatem problematyka zbiorowych stosunków pracy zosta³a ca³kowicie usuniêta
z rozwa¿añ naukowych czy raczej nale¿y mówiæ o przewartociowaniu pewnych pojêæ
i zwi¹zanych z tym przesuniêæ w obszarze badañ nad szeroko rozumianymi stosunkami
pracy? Wiele wskazuje na to, ¿e z up³ywem czasu dosz³o do zmiany sposobu postrzegania
spraw sk³adaj¹cych siê na istotê zbiorowych stosunków pracy, co w skrócie mo¿na by³oby
okreliæ: od pluralizmu i konfliktu do unitaryzmu i HRM. Istota pozosta³a ta sama  praca wobec kapita³u i vice versa. Natomiast w kwestiach makro nadal pozostaj¹ aktualne
sprawy z zakresu demokratyzacji stosunków pracy i jego wp³ywu na efektywnoæ gospodarcz¹. W tym nale¿y upatrywaæ wa¿nych etycznych i politycznych przyczyn, dla których
badania zbiorowych stosunków pracy maj¹ racjê bytu niezale¿nie od tego, czy bêd¹ traktowane w wê¿szym czy w szerszym ujêciu i jak¹ otrzymaj¹ etykietê.
Rozwa¿ania nad odmiennoci¹ LR w Stanach Zjednoczonych i w UE prowadz¹
do konkluzji na temat odrêbnych koncepcji rozwoju spo³eczno-gospodarczego obu obszarów. Europejska opiekuñczoæ od ko³yski po grób dla wszystkich obywateli jest
przeciwstawiana amerykañskiemu wiatu stygmatyzacji i nieszczêcia ofiar gospodarki
rynkowej. Jakie jest w tym wiecie miejsce dla zwi¹zków zawodowych i innych form reprezentacji zbiorowych interesów pracowniczych? Wspólnota Europejska to: polityka
spo³eczna, regulacja rynku pracy, dialog spo³eczny, Europejska Strategia Zatrudnienia
(EES), Unijna Karta Podstawowych Praw, ponadnarodowa koordynacja rokowañ zbiorowych, dialog makroekonomiczny i europejskie rady pracownicze. Opiera siê na prawie
pracowników do reprezentacji, które jest zakorzenione w prawie pracy krajów cz³onkowskich. Podstaw¹ zbiorowych stosunków pracy w UE jest promocja zasady zbiorowej reprezentacji pracowniczej, która wspiera mechanizmy spo³ecznej gospodarki rynkowej.
Czy takie rozwi¹zania sprzyjaj¹ konkurencyjnoci gospodarek wspólnotowych? Wed³ug
Iversena nie mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, który model jest bardziej efektywny. S¹
przyk³ady krajów o odmiennych rozwi¹zaniach, które odnotowuj¹ wzrost gospodarczy.
Model anglosaski, który realizuj¹ np. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, oparty na
zdecentralizowanych zbiorowych stosunkach pracy, generuj¹cy du¿e zró¿nicowania
p³acowe i bazuj¹cy raczej na rynkach kapita³owych ni¿ na bankach, osi¹ga dobre wyniki
gospodarcze, podobnie jak model charakterystyczny dla gospodarek regulowanych
(CMEs  Coordinated Market Economies), w których wystêpuj¹: scentralizowane zbiorowe stosunki pracy, mniejsza rozpiêtoæ p³acowa i mniejsza zale¿noæ od rynków kapita³owych. Wa¿na jest czystoæ rozwi¹zañ polegaj¹ca na niemieszaniu wybiórczo potraktowanych najlepszych przypadków pochodz¹cych z obu odmiennych modeli. To, co siê
g
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sprawdza w modelu anglosaskim, nie powinno byæ przenoszone w rodowisko krajów
wspólnotowych i odwrotnie [Iversen, 2005]. Tonizuj¹cy wp³yw na dyskusje nad odmiennoci¹ koncepcji amerykañskiej i wspólnotowej maj¹ procesy globalizacji, które wymagaj¹ deregulacji, liberalizacji rynków pracy i ograniczania dzia³alnoci opiekuñczej pañstwa. I wskazuj¹ na dalszy kierunek przemian o charakterze ogólnym równie¿
w odniesieniu do zbiorowych stosunków pracy.
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B o g u s ³ a w a U r b a n i a k  dr hab. n. ekonom, profesor nadzwyczajny w Katedrze
Pracy i Polityki Spo³ecznej U£. G³ówne obszary badawcze to: zarz¹dzanie zasobami
ludzkimi, zbiorowe stosunki pracy, zarz¹dzanie wiekiem. Autorka ponad 150 publikacji
z zakresu rynku pracy, zarz¹dzania zasobami ludzkimi, polityki spo³ecznej i gerontologii
spo³ecznej. Kierownik projektu badawczego Strategiczne zarz¹dzanie zasobami ludzkimi a kszta³towanie stosunków pracy oraz prac badawczych powiêconych aktywizacji
osób po 45. roku ¿ycia; wspó³autorka corocznych raportów podsumowuj¹cych wyniki
konkursu Lider Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi, organizowanego przez IPiSS.
W ostatnich latach wspó³autorka i redaktorka 3 ksi¹¿ek powiêconych zatrudnieniu
i edukacji osób po 45. roku ¿ycia oraz licznych artyku³ów opublikowanych w Polityce
Spo³ecznej, Zarz¹dzaniu Zasobami Ludzkimi, Personelu i Zarz¹dzaniu.
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