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Pole do wykorzystania? Organizacje ekonomii społecznej na krawędzi ekonomii 

restrukturyzacji. 

 

W rozwiniętych gospodarkach kapitalistycznych wzrasta zainteresowanie alternatywnymi 

metodami regulującymi przepisy gospodarki nieformalnej. Trend ten zainspirowany jest 

rosnącym odformalizowaniem zatrudnienia oraz zmianą odpowiedzi państw, pod wpływem 

neoliberalnych procesów restrukturyzacji gospodarczej, na zagadnienia rynku pracy. W ciągu 

ostatnich trzydziestu lat globalna zmiana natury pracy doprowadziła do wzrostu gospodarki 

nieformalnej w krajach rozwiniętych i obniżenia standardów zatrudnienia, szczególnie                            

w zawodach i sektorach, w których i tak występuje przewaga tego rodzaju stosunku pracy:                    

w budownictwie, pracy w gospodarstwach domowych oraz tanim handlu detalicznym, 

sprzedaży i usługach. W odpowiedzi na procesy zachodzące w tych sektorach pojawiły się 

nowe strategie interwencji i organizowania pracowników na rynku pracy, które starały się 

rozwinąć organizacje ekonomii społecznej (ang. social economy organizations – SEOs). 

Organizacje te są lokalnymi projektami integracji ekonomicznej, chcącymi poprawić warunki 

zatrudnienia w gospodarce nieformalnej i promującymi mobilność gospodarczą pracowników 

znajdujących się na marginesie rynku pracy. Dotychczasowe badania skupiały się na roli 

organizacji ekonomii społecznej jako ważnych pośredników rynku pracy w gospodarce 

nieformalnej, jednak ich wpływ na warunki zatrudnienia w tym rodzaju gospodarki pozostawał 

nieznany. Do tej luki w literaturze przedmiotu odnosi się artykuł, badając wpływ ośrodków                 

dla pracowników dniówkowych na wyniki osiągane przez marginalizowanych pracowników                  

w nieformalnej gospodarce dniówkowej w Stanach Zjednoczonych. W analizie wykorzystano 

dane pochodzące z państwowego badania dotyczącego pracy dniówkowej w USA                              

(ang. National Day Labour Survey). Wyniki badania pokazały, że ośrodki dla pracowników 

dniówkowych poprawiają warunki pracy tego typu pracowników i sugerują, że organizacje 

ekonomii społecznej mają potencjał do regulowania przepisów procesów zatrudnienia                          

w ramach gospodarki nieformalnej. Jednakże zwiększenie ich regulacyjnych zdolności będzie 

wymagało odniesienia się do szerszych kontekstów politycznych i społeczno-gospodarczych, 

w których osadzone jest zjawisko gospodarki nieformalnej. 


