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yjemy w kraju, w którym podstaw  ustroju 
gospodarczego zgodnie z zapisem konstytu-
cji jest społeczna gospodarka rynkowa opie-
raj ca si  m.in. na dialogu i współpracy part-
ne Według badaczy z OECD zorganizowanie 
pracodawców w pa stwach rozwini tego 
kapitalizmu wykazuje wyj tkow  stabilno  
w porównaniu z wyra nym spadkiem zasi gu 
zwi zków zawodowych. Ocena nie jest jed-
nak tak jednoznaczna jak wynikałoby to z da-
nych statystycznych. Ofi cjalne dane s  bardzo 

ograniczone i opieraj  si  przede wszystkim 
na sprawozdaniach samych zainteresowa-
nych organizacji. Na dodatek, nie uwzgl d-
niaj  zjawiska podwójnej afi liacji, które 
w przypadku zwi zków zawodowych nale y 
do rzadko ci. redni poziom zorganizowania 
pracodawców w 26 krajach OECD wyniósł 
51% w 2017 r. Wyst puje wyra na przewaga 
fi rm zatrudniaj cych pracowników w przemy-
le i budownictwie oraz w sektorze du ych 
i rednich przedsi biorstw.

 Zorganizowanie pracodawców 

 w państwach OECD wciąż stabilne 

 w porównaniu do związków zawodowych  
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Z wysokim poziomem zorganizowania praco-
dawców mamy do czynienia w takich pa stwach 
jak Holandia, Szwecja, Belgia i Luksemburg 
(w Austrii jest to 100% z powodu istniej cego 
tam obowi zku zrzeszania wszystkich fi rm, nb. 
budzi to pytania jak to si  ma do tzw. negatyw-
nego aspektu prawa koalicji). Współczynnik ten 
jest natomiast bardzo niski w krajach Europy 
rodkowo-Wschodniej, Korei i Turcji.

W ocenie badaczy stabilno  t  udało si  
utrzyma , dzi ki temu, e organizacje pra-
codawców były w stanie dostosowa  swoj  
struktur  organizacyjn  oraz swoj  działalno  
do zmieniaj cych si  potrzeb biznesowych 
(na przykład poprzez oferowanie szkole  
w zakresie negocjacji, reprezentacji prawnej, 
i nformacji przemysłowej, doradztwa w zakre-

sie bezpiecze stwa i higieny pracy, bada  wy-
nagrodze  i marketingu). W Europie jedynie 
w Słowenii i Portugalii zasi g organizacji pra-
codawców szybko spadał w ostatnich latach. 
W tym pierwszym kraju wynika to zapewne 
z odej cia od obligatoryjno ci zrzeszania si  
(od 2006 r.), natomiast w Portugalii jest to 
z cał  pewno ci  zwi zane z reform  prawa 
pracy i b d cym tego konsekwencj  upad-
kiem znaczenia układów zbiorowych w wyni-
ku działa  antykryzysowych podj tych po in-
terwencji „trojki”. Interesuj cy jest niew tpliwie 
wynikaj cy z zaprezentowanych danych wy-
ra ny wzrost zorganizowania pracodawców 
w Czechach i Łotwie.
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