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Płaca zależna od wyników, stronniczość w związku pomiędzy wydajnością                           

a wsparciem organizacji oraz różnica w wysokości zarobków ze względu                       

na pochodzenie rasowe, na przykładzie dużego biura maklerskiego. 

 

Od kilku ostatnich dziesięcioleci system określający wysokość zarobków oparty o długość 

stażu pracy i zajmowane stanowisko, jest systematycznie zastępowany przez system,                  

w którym zarobki zależne są od wyników określonych na podstawie ocen lub bezpośredniej 

obserwacji produktywności pracownika. W ostatnich latach badacze zajęli się wpływem 

zarobków zależnych od wyników, na różnice w wysokości ze względu na pochodzenie 

rasowe. W dużej firmie taki system zarobków może zarówno zwiększyć jak i zmniejszyć 

różnicę w wysokości pensji ze względu na rasę. Autorzy artykułu przedstawiają nowe 

badanie dotyczące źródeł nierówności płacy wynikającej z pochodzenia rasowego i dowodzi, 

że przedsiębiorstwa faktycznie dyskryminują pracowników o afroamerykańskich korzeniach. 

Sprawdzili i zmierzyli doświadczalnie rolę kilku potencjalnych przepisów dotyczących związku 

pomiędzy wydajnością a wsparciem firmy w tworzeniu różnic na tle rasowym, w zależnych 

od wyników zarobkach, na przykładzie pracy handlowców w jednej z największych firm usług 

finansowych w Stanach Zjednoczonych. Usługi finansowe to sektor, a praca handlowca                 

to zawód z najwyższym odsetkiem pracowników, których pensja zależna jest od wyników. 

Rezultaty analizy pokazują, że polityka firmy, w wyniku której Afroamerykanie rzadziej 

wchodzą w spółkę partnerską z innymi maklerami, stanowi od 15 do 22 procent różnicy                

w wysokości zarobków ze względu na pochodzenie rasowe, a także przyczynia się do wyższej 

stopy odejść z pracy po stronie afroamerykańskich maklerów i stażystów. Wyniki badania 

pokazują także, że pracownicy afroamerykańskiego pochodzenia od pierwszego dnia                

przez resztę kariery otrzymują od firmy konta gorszych klientów, choć autorzy nie są w stanie 

obliczyć jak bardzo sytuacja ta przyczynia się do różnych w wysokości płacy. 


