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Obniżenie wysokości zarobków a podejście do pracy: praktyki zaangażowania 

pracownika w roli moderatora. 

 

Od kryzysu finansowego z 2008 roku pracownicy w Wielkiej Brytanii doświadczają okresu 

stagnacji i spadku nominalnej i realnej wysokości zarobków, pozostając niepewnym                          

co do konsekwencji tak niezwykłego historycznie zjawiska. Autorzy artykułu stawiają przed 

sobą dwa cele: po pierwsze, przeprowadzenie badania wpływu efektów na poczucie 

zadowolenia z pracy i zaangażowania w organizację (ang. employee involvement - EI) u tych 

pracowników, którzy doświadczyli obniżenia wysokości wynagrodzenia (nominalne cięcia płac 

lub zamrożenie płac przy dodatniej stopie inflacji) i porównanie wyników z pracownikami, 

którzy doświadczyli podwyżki zarobków podczas ostatniego spowolnienia gospodarczego;               

po drugie, przeprowadzenie badania praktyk zaangażowania w organizację                                             

(ang. organizational commitment) w roli moderatora powyższego związku. Wyniki badania 

pokazują, że w porównaniu do pracowników, którzy w trakcie kryzysu otrzymali podwyżkę 

nominalną, pracownicy, którzy w tym samym czasie doświadczyli obniżenia wysokości 

zarobków lub zamrożenia pensji (przy pięcioprocentowym stopniu inflacji), w znacznym 

stopniu wykazują spadek poczucia zadowolenia z pracy i obniżenie zaangażowania                                    

w organizację, nawet jeśli weźmie się pod uwagę tak ważne zmienne, jak postrzeganie 

niepewności zatrudnienia oraz stopień negatywnego oddziaływania kryzysu na badaną 

organizację. Oznacza to, że stając w obliczu takiej samej możliwości utraty pracy, osoby, 

których zarobki zmniejszyły się są znacznie bardziej nieszczęśliwe i o wiele mniej 

zaangażowane niż pracownicy, którzy otrzymali podwyżkę pensji. Należy jednak zauważyć,                 

że niekorzystny wpływ obniżenia wysokości zarobków na stosunek pracowników                                    

do wykonywanych zadań jest znacznie mniejszy w przedsiębiorstwach, w których poziom 

praktyk zaangażowania pracowników jest wysoki. Celem niniejszego artykułu było poszerzenie 

toczącej się współcześnie dyskusji na temat stosunku pracy w trakcie niekorzystnych zmian 

jakimi są obcięcia płac oraz zbadanie wartości zaangażowania w organizację, w modyfikowaniu 

ekstremalnych reakcji pracowników na te zmiany. 

 


