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Związki zawodowe w segmentacji rynku pracy: wyniki badania przeprowadzonego w 

niemieckim sektorze metalurgicznym i chemicznym. 

 

Jednym z najbardziej znaczących trendów w organizacjach korporacyjnych, które pojawiły się 

w ciągu ostatnich 30. lat jest outsourcing oraz związana z nim dezintegracja pionowa. 

Przedsiębiorstwa coraz bardziej koncentrują się na swojej kluczowej działalności biznesowej i 

przestają odpowiadać za wiele wewnętrznych działań, których wykonanie jest kupowane od 

partnerów z zewnątrz. W tym samym czasie coraz więcej prac badawczych sprawdzało wpływ 

tych zmian organizacyjnych na warunki pracy, instytucje stosunków pracy oraz siłę związków 

zawodowych. Jednym z wniosków powyższej literatury przedmiotu jest istnienie dualizmu 

polegającego na obecnosci względnie stałego trzonu bezpiecznych miejsc pracy przy 

jednoczesnym zwiększaniu się liczby stanowisk o niepewnym charakterze zatrudnienia. Rola 

związków zawodowych wydaje się być w tym procesie niejednoznaczna. Niektórzy badacze 

uważają, że związki zawodowe zwiększają segmentację i skupiają się na ochronie stałych 

pracowników, inne badania wykazują, iż jest zupełnie odwrotnie. Niniejszy artykuł omawia 

stosunek związków zawodowych do pracowników, strategie segmentacji rynku pracy, a w 

szczególności ich sposób korzystania z outsourcingu, w oparciu o studium przypadku 

przedsiębiorstw działających w branży metalurgicznej i chemicznej w Niemczech. Artykuł 

wnosi swój wkład do toczącej się debaty poprzez wskazanie, że literatura popierająca istnienie 

dualizacji przyjęła zbyt wąskie rozumienie sposobu, w jaki związki zawodowe definiują swoje 

ukierunkowanie strategiczne. Wyniki badania pokazują, że w przeciwieństwie do oczekiwań 

literatury wskazującej na występowanie dualizacji, związki zawodowe nie zawsze przyznają 

pierwszeństwo głównej sile roboczej ponad interesami pracowników tymczasowych lub 

peryferyjnych. Działania związków zawodowych nie są określane jedynie poprzez cel obrony 

interesów ich obecnych członków, zależą natomiast od wzajemnych powiązań pomiędzy 

tożsamością związków i ich członków a interesami przedsiębiorstwa, na które z kolei duży 

wpływ ma zachowanie pracodawców. 


