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Mi a gond a teljesítménybérezéssel? 

A pénzügyi ösztönzőkre vonatkozó feltételezésekkel a fő probléma 
az, hogy nem többek feltevéseknél, azaz rendszerint bizalmon, hie-
delmen, nem a gyakorlat által visszaigazolt evidencián alapulnak. Az 
eredmény: költséges ösztönző rendszerek működtetése, amelyek 
nem képesek a munkavállalók olyan magatartását előidézni, sőt ki-
kényszeríteni, amit a vezetők elvárnának. A vezetőknek ezért arra 
kell törekedniük, hogy megtalálják a módját, miként szüntethetnék 
meg vagy legalábbis mérsékelhetnék azokat a problémákat, ame-
lyeket oly sok ösztönző rendszer okoz.  
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Pénzügyi ösztönzők alkalmazásakor sok pénz  
forog kockán 

Az Amazon.com számítógépes keresőprogram a „kompenzáció” szó 
beírását követően válaszképpen több mint 47 ezer címszót jelöl meg. 
Rengetegen érdeklődnek a pénzügyi ösztönzőkről megjelentek iránt és 
maguk is szívesen írnak e témakörről. Sok tanácsadó cég értékesít ötle-
teket, bocsát áruba jó tanácsokat olyan ösztönző rendszerek felvázolá-
sával, amelyek a megrendelő vállalatához vonzzák, ott tartják és motivál-
ják az alkalmazottakat. A HR-vezetők sok időt fordítanak különféle java-
dalmazási rendszerek kidolgozására és az elvégzett munkáért járó el-
lenszolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok orvoslására. A vállalati igaz-
gatótanácsok a munkatársak honorálásának kérdéseivel foglalkozó bi-
zottságai szinte vég nélkül áldoznak időt az ügyvezetőkre érvényes ösz-
tönzőkre, hogy a vezető tisztségviselők érdekeit összhangba hozzák a 
cég részvényeseinek hosszú távú érdekeltségeivel. 

A megfelelő javadalmazási rendszer felkutatására és alkalmazására 
fordított erőfeszítéseket több, arról vallott – mélyen beivódott és egy-
mással kölcsönös kapcsolatban lévő – felfogás vezérli: mi motivál a 
munkahelyen. Az ösztönzőket elsődleges eszközöknek tekintik az egyén 
magatartásának a szervezeti célokhoz rendelésében, mert úgy vélik: ha-



tékony ösztönzők nélkül a munkavállalók semmit sem tennének. Általá-
nos felfogás, hogy az emberek idegenkednek a munkától és pénzzel kell 
rávenni őket, hogy dolgozzanak, a megfelelő, illetve az elvárt teljesít-
mény érdekében erőfeszítéseket tegyenek. Ennek hátterében az a hie-
delem húzódik meg, hogy a munkavégzést elsősorban a pénzkereset 
vezérli, és mivel a motiváció a teljesítmény legfőbb mozgatórugója, a 
pénzügyi ösztönzők a legalapvetőbb motiváló tényezők.  

A pénzügyi ösztönzők szerepének hangsúlyozása Frederick Taylor-
ig, a vezetéstudomány atyjáig vezethető vissza. „A dolgozók munkaadó-
juktól leginkább magas bérekre tartanak igényt” – írta 1911-ben. Klasszi-
kusnak számító, vasöntödei tapasztalatgyűjtése során a termelékeny-
séghez igazodó, annak függvényében változó anyagi ellenszolgáltatásra 
feljogosító ösztönzőket alkalmaztak, hogy rávegyék a dolgozókat a tu-
dományosan megalapozott vezetéselmélet módszereinek elfogadására.  

A modern közgazdasági elméletekben lényegében ugyanez a nézet 
fedezhető fel, mivel adottságnak tekintik: a termelési eredményre alapo-
zott, attól függő fizetség olyan dolgozókat nevel ki, akik teljesítménye, 
tevékenységének látható, kézzel fogható eredményessége nagyobb.  

A pszichológiában a skinneri tanulási elmélet úgy érvel: a magatar-
tás önmaga következményeinek függvénye. Ha a szorgos, kitartó mun-
kavégzés erőltetése, fokozása a cél, akkor az ilyen magatartást erősíte-
ni, támogatni kell. A gazdálkodószervezetekben a tanulási elméletet val-
lók többsége a pénzt e megerősítés, támogatás leghatásosabb eszköze-
ként, formájaként kezeli. 

A döntéselmélet az emberi viselkedésről a megerősítés teóriájánál 
összetettebb felfogást vall. Ám ez is feltételezi, hogy amikor valaki kivá-
lasztja tevékenysége terepét, arra alapozza döntését: cserében milyen 
valószínűséggel várhat el értéket megtestesítő ellenszolgáltatást, neve-
zetesen pénzt. A meggyőződés, hogy a pénzügyi ösztönzők a szervezeti 
teljesítmény legnagyobb hatásfokkal bevethető mozgatórugói, sok befo-
lyásos elmélet sarkköve. A probléma csak az: a pénzügyi ösztönzőkről 
vallott ezek az alapfeltételezések nem egyebek feltevéseknél. Rendsze-
rint az irántuk táplált bizalomból és hitből táplálkoznak ahelyett, hogy a 
gyakorlat nyilvánvaló bizonyítékain alapulnának, netán kritikai bírálat tár-
gyát képeznék. Az eredmény pedig: a vállalatok költséges ösztönző sé-
mákat alakítanak ki, amelyek rutinszerűen maradnak adósok annak a 
magatartásnak a kieszközlésével, amit pedig a vezetők elvárnának vagy 
kikényszeríteni szándékoznának.  

A továbbiakban azt vizsgálja a cikk, milyen evidencia és logika hú-
zódik meg a különféle pénzügyi ösztönző rendszerek alkalmazása mö-



gött, hogy ezzel hozzásegítse a vezetőket: megtalálják annak módjait, 
miként küszöbölhetnék ki vagy legalábbis mérsékelhetnék az oly sok 
ösztönző rendszer okozta problémákat. 

Mire képesek, illetve alkalmasak  
az ösztönzők?  

Három fő módja van az ösztönzők teljesítménynövelő alkalmazásá-
nak vagy helytelen használatuk esetén a teljesítményt hátrányosan befo-
lyásoló igénybevételének.  

A pénzügyi ösztönzők fokozhatják az erőfeszítéseket –  
ez a motivációs hatás 

Amikor a cégek és a tanácsadók a teljesítményhez igazodó, azzal 
arányos javadalmazási rendszerek bevezetését ajánlják, rendszerint erre 
törekszenek, feltételezve: az alkalmazottak nagyobb pénzbeli ellenszol-
gáltatásért hajlandók keményebben dolgozni. A fokozott motiváció nem 
képes befolyásolni az adott személy szakmai rátermettségét (legalábbis 
rövid távon). A munkateljesítményt fokozó változtatások ennélfogva felté-
telezik, hogy – a dolog természetéből adódóan –, ha az emberek igye-
keznek több erőfeszítéssel, keményebben dolgozni, az eredmények ja-
vulnak. A motiváció ösztönzők általi fokozására törekvő módszerek 
azonban csak akkor lehetnek sikeresek, ha a munkavállalók egyúttal 
megfelelő tájékoztatást is kapnak arról, miként dolgozhatnak hatéko-
nyan, és ha egyéb szervezési eljárások, rendszerek és technológiák 
nem állják útját teljesítményük növelésének. A cégek és a tanácsadók 
ritkán ismerik fel és vallják meg ezeket a korlátokat. 

Azok a beavatkozások, amelyek a pénzt használják a motiváció fo-
kozására, azt is feltételezik: a munkatársak, akikre az ösztönzők hatnak, 
képesek befolyásolni, szabályozni, irányítani teljesítményüket – ez gyak-
ran törékenynek bizonyuló, hibás felfogás. A Florida Power and Light 
ügyvezető igazgatójának javadalmazása a közmű profitjának alakulásá-
tól függött. Rövid távon a villamos erőmű költségeinek és az elektromos 
áram tarifáinak többsége rögzített, illetve állandó volt, ezért a profit az 
értékesített árammennyiségtől függött, amit lényegében a külső hőmér-
séklet alakulása befolyásolt. Minél melegebb volt az időjárás, annál több 
villamos áram fogyott, ezzel párhuzamosan az erőműnek annál több 
nyeresége keletkezett. Az emlékezetes nyár Floridában különösképpen 
forró volt, ezért az ügyvezető jelentős fizetésemelkedést könyvelhetett el. 



Megjegyezte azonban, hogy ez a javadalmazási rendszer értelmetlen – 
hacsak nem hihető, hogy Florida időjárásának alakulását ő képes befo-
lyásolni. Ha tehát a teljesítménymutatók nem ellenőrizhetőek és a mun-
kavállaló erőfeszítései nem számítanak, érdektelenek, a pénzügyi ösz-
tönzők általi motiváció nem képes befolyásolni a teljesítményt.  

A pénzügyi ösztönzők arra irányíthatják a figyelmet,  
mit értékel a szervezet és melyek a sajátos prioritásai – ennek  
informatív hatása van 

Az emberek nem képesek egyenlő mértékben figyelmet szentelni 
munkájuk minden egyes dimenziójának és a cégek gyakran egymással 
ellentétes üzeneteket küldenek – pl. arra buzdítanak, hogy kiemelten fi-
gyeljenek a minőségre vagy az ügyfélszolgálatra, ám egyúttal csökkent-
sék a költségeket és növeljék a hatékonyságot is. Ennélfogva a munka-
vállalók úgy tekintenek a fizetési rendszerre, mint amiből kitalálhatják, mi 
számít igazán. Amikor a Continental Airlines az 1990-es években bele-
kezdett a vállalati kultúra és a cég szolgáltatásainak átalakításába, célul 
tűzve maga elé, hogy egy éven belül a járatok pontos érkezésén mért 
eredményességet illetően a legrosszabb helyről a legjobbak közé küzdi 
fel magát, minden egyes alkalmazottjának havi 65 USD többletbért fize-
tett. Ezáltal a menetrend pontos betartásának eredményessége szerint 
rangsorolt légitársaságok körében a legjobbakat tömörítő 50%-hoz volt 
képes felzárkózni. Ez a megoldás nemcsak keményebb munkára ösz-
tönzött, hanem azt is jelezte: a Continental kiemelten törődik a menet-
rend nagy pontosságú betartásával. A légi járatok pontos közlekedésé-
nek kérdését elemző egyik tanulmány úgy találta, hogy függetlenül attól: 
a felső vezetők valóban nagy figyelmet fordítottak-e a repülési célok, 
pontos elérésének vagy sem. Maga a célkitűzés az e téren ténylegesen 
elért jó teljesítmény egyik legfőbb kiváltó oka volt.  

A feladat ellátására megfelelő munkaerő vállalathoz vonzása  
és megválás a rosszul teljesítőktől. Ez az ún. szelekciós hatás 

A különféle pénzügyi javadalmazások teljesítményfokozó hatásának 
harmadik lehetséges módja amikor munkaerő-toborzáskor az adott szak-
ember választás elé kerül:  

– olyan cég mellett kötelezze-e el magát, amely a teljesítmény sze-
rint fizet,  



– olyat részesítsen előnyben, amely a munkaviszonyban töltött időt, 
az életkort és a szakmai tapasztalatot honorálja,  

– azok, akik szeretnének kiemelkedni a hozzájuk hasonlók közül, 
olyan munkahely mellett döntenek, ahol kimagasló teljesítményü-
ket több pénzzel ellentételezik.  

A Stanford Egyetem közgazdásza szerint az ilyen szelekciós effek-
tusok fontosak, mert „az a fizetés, ami – ha csak mérsékelten is, de – 
kötődik a termelési eredményhez, igen hatásos lehet a munkavállalók 
kiválasztódásában és az információ szerzésben.” 

Valamennyi, említett fizetési mechanizmus mindenfajta szervezettí-
pusban működőképes. És kivétel nélkül előre nem várt hatást gyakorol 
azokra, akiket motiválni, tájékoztatni és az adott munkahelyre vonzani 
szándékozik – ez veszélyes gyakorisággal mérséklően hathat a teljesít-
ményre. Még abban az esetben is, ha a felső vezetők szándékai a leg-
jobbak, ha a gyakorlatban a lehető legeredményesebbnek bizonyult 
módszereket tanulmányozzák és a legnevesebb tanácsadókkal veszik 
magukat körül, sokan közülük változatlanul rossz fizetési rendszereket 
működtetnek.  

Az ösztönző bérezés terjedése 

Az ösztönző fizetés mindenütt fellelhető és az utóbbi évtizedekben 
alkalmazási köre bővült. Már az 1980-as évek elején is – tanulmányok 
megállapítása szerint – a foglalkoztatottak több mint 80%-ára a gazdál-
kodószervezetek az egyéni érdemekhez igazodó, teljesítményalapon 
működő fizetési rendszereket alkalmaztak, amelyekben legalább egye-
sek mért teljesítményük alapján részesültek fizetésemelésben. Az elmúlt 
15 évben az ösztönző vagyis a teljesítménytől függő fizetések alkalma-
zási gyakorisága markánsan nőtt, aminek velejárójaként az olyan meg-
oldások, mint prémiumok folyósítása felső vezetői szinten, úgyszólván 
általánossá váltak. 1991-ben a bérezés kérdéseivel foglalkozó egyik át-
tekintésben szereplő cégek 51%-a legalább egyfajta, a teljesítményhez 
igazodó bérezési konstrukciót kínált fel alkalmazottainak. 2003-ra ez az 
arány 77%-ra nőtt.  

Nem hagyományos vállalati környezetben is terjed az egyéni érde-
mek szerinti bérezés. A szemétszállító teherautók vezetői számára pl. 
Albuquerque-ben (Új-Mexikó állam) olyan ösztönző bérezést vezettek 
be, aminek keretében 6 év alatt több mint 4 millió USD-t fizettek ki 180, 
szakszervezeti tagsággal rendelkező tehergépkocsi-vezetőnek. Denver-
ben az iskolákban oktató tanárokra olyan bérrendszer van érvényben, 



ami a diákok tanulmányi előmenetelétől függően javadalmazza őket. Az 
iskolai körzetektől Floridában is megkövetelik: olyan bérrendszereket 
dolgozzanak ki, amelyek szintén a diákok teljesítménye alapján honorál-
ják a tanárokat.  

Az amerikai kormány 2003-ban javasolta: Személyügyi Hivatalt hoz-
zanak létre 500 millió USD összegű, az emberi erőforrás teljesítményé-
nek elismerésére szolgáló pénzalap kezelésére, ami segítséget nyújt a 
szövetségi hivataloknak, ügynökségeknek teljesítménybérezési megol-
dások gyakorlati alkalmazásában. 

Kockázatok  

Az ösztönző bérezést tehát lényegében minden szervezet teljesít-
ményproblémájának orvoslására szolgáló eszköznek tekintik. Bár e bér-
rendszerek gyorsan terjednek, négy, a teljesítményen alapuló fizetési 
rendszerektől elválaszthatatlan kockázat, illetve veszélyforrás gyakran 
vezet oda: bevezetésük hatására a teljesítmény inkább csökken, mint-
sem nőne.  

Az első kockázat: az ösztönzők jelzik ugyan, mi fontos,  
e jelzések azonban esetleg túlságosan „tompák” lehetnek,  
vagyis nem egyértelműek 

Az ösztönzők és a (fel)mérések informálnak, nem csak motiválnak, 
és ilyen hatásaik igen erőteljesek lehetnek. Ennek klasszikus példájaként 
említhetők az 1970-es évek elején az Emery Air Freight csomagküldő, 
légi szállítmányozó cégnél készült tanulmány megállapításai. Mielőtt a 
nagy csomagküldő cégek saját repülőgépparkkal rendelkeztek volna, a 
speditőrök a küldemények feladóitól átvették a csomagokat, majd repü-
lőgépre rakták. Jobb teljesítményt értek el, ha egyszerűbben kezelhető, 
nagyobb befogadóképességű konténerekben helyezték el a csomagokat. 
Az Emery teljesítmény felülvizsgálati eljárásai kimutatták: bár vezetői úgy 
vélték, érdemes 90%-ban nagyobb konténereket használniuk, a valós 
tényszám mindössze 45% volt. A cég ekkor a helyzet javítása céljából 
jutalmazási programot – ami dicséretet, nem anyagi juttatást jelentett – 
vezetett be. Már az első napon 95%-ra nőtt a nagyobb konténerekbe he-
lyezett csomagok részaránya a cég felvevőirodáinak kb. 70%-ában. E 
masszív javulás bekövetkezésének gyorsasága mutatja: a teljesítmény 
változása nemcsak a jutalomnak volt tulajdonítható, hanem abból a tájé-
koztatásból is fakadt, hogy az addigi teljesítményszint gyengének minő-
sült és a szállítások konszolidálása fontossá vált a cég számára. 



Ami azonban az Emery esetében jól működött, nem feltétlenül meg-
felelő megoldás másutt. A jellegzetes pénzügyi ösztönző rendszer túlsá-
gosan „tompán” és szűken értelmezhetően megszerkesztett abból a 
szempontból, hogy kommunikálni legyen képes: mi számít igazán az 
adott cég számára. Kevés az olyan vállalat, amelynek üzleti modellje oly 
egyszerű, mint az Emery-é. Az emberek kevés dolgot képesek egyidejű-
leg észben tartani, ezért az olyan ösztönző sémák, amelyek többes krité-
riumrendszerre épülnek, eleve kudarcra vannak ítélve. Túlságosan ösz-
szetettek ahhoz, hogy közvetlenül a célba találó jelzéseket küldjenek, 
amelyek iránymutatóak a munkatársak megfelelő magatartására nézve.  

Ebből a szempontból érdemes figyelmet fordítani pl. azokra a kihí-
vásokra, amelyekkel a Marshall Industries, egy évi 500 millió USD for-
galmat lebonyolító, elektronikai berendezésekkel kereskedő cég találta 
szembe magát azt megelőzően, hogy nagyhorderejű átalakítás és a 
cégkultúra átszervezésének hatására 2 milliárdos nagyvállalkozássá 
formálódott volna át.  

A transzformáció előtt, aminek részét képezte az értékesítési jutalé-
kok és más, egyéni prémiumok megszüntetése, az alkalmazottak az ösz-
tönző rendszert abból a szempontból tanulmányozták, hogy megtudják 
belőle: mi igazán fontos a cég számára, és annak megfelelően viselked-
tek. Az akkori elsőszámú gazdasági vezető által feljegyzett, a korábbi 
ösztönző rendszer kiváltotta hatások közül álljon itt néhány:  

– Az értékesítéssel foglalkozók abban váltak érdekeltekké, hogy le-
hetőleg a szállítási határidő lejárta előtt juttassák el a megvásárolt 
termékeket a vevőkhöz, mert ezzel bizonyos értékesítési volu-
menhez tartozó pontszámot előbb gyűjthettek össze vagy hama-
rabb nyerhettek el bizonyos díjat. A vevők viszont ragaszkodtak 
ahhoz: legfeljebb a vételi szerződésben megjelölt határidőnél egy 
nappal korábban kapják kézhez a terméke(ke)t.  

– A cég lehetőséget biztosított a visszaküldésére csere céljából. A 
vezetésnek ezért meg kellett bizonyosodnia arról: a visszaküldött 
áruk nem ellentételei-e azoknak, amelyekért az adott időszakban 
nyélbe ütött eladásokért volumenpontokhoz jutottak az eladók, il-
letve az üzletszerzők. Ezért, ha az ügyfelek éltek a visszaküldés 
lehetőségével, előfordult, hogy ezeket az árucikkeket az eladók 
tehergépkocsijaik csomagtartójába rejtették.  

– Rossz hitelszámlákat nyitottak. Minden megrendelést jónak, meg-
alapozottnak tekintettek mindaddig, amíg a cég a bruttó profit 
alapján fizette értékesítőit, ügynökeit.  



A legtöbb pénzügyi ösztönző konstrukcióból származó egyszerű jel-
zések kitűnően működnek olyan környezetben, ahol csak egy vagy 
mindössze néhány magatartásforma számít. Az egyszerű jelzések azon-
ban károsak lehetnek, ha a teljesítménynek többféle és egymással kap-
csolatban lévő dimenziói vannak.  

A második kockázat: az ösztönzők motiválják ugyan  
a magatartást, ám időnként nem a megfelelő, sőt éppen a helytelen 
viselkedést váltják ki 

Nem kérdés, hogy a pénzügyi ösztönzők motiválják a munkatársa-
kat és megfelelő körülmények között növelik a teljesítményt. Egy gép-
járművek üvegezésére szakosodott nagy amerikai cég tanulmányozása 
során kiderült: akkoriban új gazdasági vezető került a cég élére, aki 
azontúl nem órabérben honorálta a dolgozókat, hanem teljesítménybé-
rezést alkalmazott, vagyis fizetésük attól függött, hány szélvédőt szerel-
tek be meghatározott időszakban. A cég az alkalmazottak teljesítményét 
bonyolult számítógéprendszerrel követte nyomon, így az új rendszer ha-
tékonysága adatokkal alátámasztható volt. Ezek alapján a professzor 
kimutatta: a dolgozónként naponta beszerelt szélvédők száma 44%-kal 
nőtt. Az eredmény nagyjából fele abból eredt, hogy a dolgozók többet 
teljesítettek, míg a másik kb. fele úgy keletkezett: csak a jobban teljesí-
tők maradtak meg állásukban, illetve az eltávozottak helyére nagyobb 
munkabírásúakat vettek fel. Az új ösztönző rendszer bevezetését köve-
tően az újonnan belépett munkás átlagtermelékenysége magasabb volt, 
mint a gyár veteránjaié, és megnőtt a fluktuáció a legkevésbé produktív 
alkalmazottak körében. Az átlagbér a teljesítménybérezésre áttérést kö-
vetően kb. 7%-kal nőtt, sokkal kevésbé, mint amennyire a termelékeny-
ség fokozódott. Hatására az egységnyi termékre jutó élőmunka költség 
44,43 USD-ról 35,24 USD-ra mérséklődött.  

A Safelite különösképpen alkalmas volt a teljesítménytől függő, vál-
tozó bérezési rendszer érvényesítésére.  

1. A munka könnyen elsajátítható volt és kismértékben függött más 
alkalmazottak közreműködésétől. Az egyéni ösztönzők nem ásták 
alá a csapatmunkát, mivel az utóbbi iránt nemigen mutatkozott 
igény.  

2. Könnyű volt a minőség nyomon követése, ezért nem volt lehet- 
séges, hogy az alkalmazottak gyorsabb munkavégzése a minő-
ség rovására menjen. Ha egy szélvédő összetört, az autóüvege-



zőnek saját munkaidejében kellett újból hozzálátnia a beszerelé-
séhez.  

3. Az alkalmazottak céljai világosak és egydimenziójúak voltak, ne-
vezetesen: a lehető leggyorsabban a helyére illeszteni a szélvé-
dőt, megfelelő minőségű munkát végezve.  

Sajnos kevés, az ösztönző bérezési rendszereket alkalmazó szer-
vezet kezeli kellő körültekintéssel azokat a feltételeket, amelyek a haté-
konyság zálogai. A szakirodalom ijesztő ellenpéldákat említ. Ritka az 
olyan eset, amikor az ösztönzők nem működnek; inkább túlságosan is jól 
fejtik ki hatásukat. A munkatársak komolyan veszik az ösztönzőket és 
olyan célok elérésén fáradoznak, amelyek pénzjutalmat biztosítanak 
számukra. A legtöbb szervezetnek azonban komplex és többdimenziós 
célkitűzései vannak, ezért közülük egyetlen egynek mint optimálisnak a 
kiválasztása más nehézségeket okoz.  

Erre szolgáltat példát a már említett szemétszállító vállalkozás, ami-
kor a teherautók sofőrjeit új, ösztönző bérezési rendszerben foglalkoztat-
ta. Ennek részét képezte: ha a sofőrök naponta bejárt útvonalukon a 
szemét összegyűjtésével hamarabb végeztek, hazamehettek, ám ettől 
függetlenül nyolcórás műszakért járó, teljes bérben részesültek. A cél 
ugyanis a túlórázás csökkentése volt. Egy belső vizsgálat azonban szá-
mos problémát tárt fel. A 24 teherautósofőr közül, akik 2002-ben a legösz-
tönzőbb bérezésben részesültek, 15 rendszeresen a legálisan engedélye-
zett maximális rakománysúlynál nagyobb terheléssel érkezett a szemét-
gyűjtő telephelyre. A munka mielőbbi befejezése miatti gyorshajtás az 
egyébként megelőzhető közlekedési balesetek számának emelkedéséhez 
is vezetett, sőt előfordult: egyes sofőrök az utcára kitett szemét, az utak 
mentén elhelyezett hulladék egy részét egyszerűen nem gyűjtötték össze.  

E problémák nemcsak a közszférára jellemzőek. Az olajtartalékok a 
Royal Dutch Shell általi túlértékelésének elemzése is arra utal: az az 
ösztönzők miatt következhetett be. Hatására egyébként az elnöknek, a 
vezető pénzügyi szakembernek és a kutatási–feltárási tevékenység 
igazgatójának le kellett mondania. A Shell a vezetőket részvényopciókkal 
honorálta. A részvényárfolyam szint megőrzésének egyik módja pedig a 
tartalékok túlértékelése volt. 

A harmadik kockázat: az alkalmazott ösztönző  
rendszerek befolyásolják, kik csatlakoznak az adott szervezethez;  
az eredmények azonban visszaüthetnek 

Aligha kétséges, hogy az érvényben lévő pénzügyi ösztönző rend-
szer különféle embereket eltérő szervezetekhez vonz. Az ösztönzők al-



kotják a szervezet kultúrájának tekintélyes részét. Egyes szervezetek 
kifejezetten a kultúrájukhoz – amibe beletartoznak az ösztönző rendsze-
rük által tükrözött értékek – illő munkaerőt toboroznak és választanak ki. 
Még azokban a szervezetekben is, amelyek kevésbé módszeresen válo-
gatják meg kultúrájuk függvényében munkatársaikat, az előrelátó alkal-
mazottakat ez arra ösztönzi, hogy alkalmazkodjanak ahhoz, ha sikeresek 
szeretnének lenni a cégnél. A jelöltek az ösztönző rendszert a szervezet 
kultúrájának és értékeinek feltérképezésére, diagnosztizálására használ-
ják. Az a tény, hogy a Safelite Glass cégtől távoztak a gyengén teljesítők 
és beléptek hozzá a jelentős munkateljesítményre képesek, nem nevez-
hető rendellenességnek – az ösztönző rendszerek különböző embereket 
különböző cégekhez vonzanak. A kérdés csak az, vajon a cégnek való-
ban szüksége van-e azokra, akik hozzá az érvényben lévő pénzügyi ösz-
tönzők jellege miatt kívánnak belépni.  

A Stanford Egyetem tanára az MBA fokozatot szerezni igyekvő hall-
gatóinak ezzel kapcsolatban szemléltetésképpen a következő kérdést 
szokta feltenni: „Ha Önnek súlyos, sőt életveszélyes betegség esetén két 
orvos közül lehetne választania, melyikhez fordulna? Ahhoz, aki alapve-
tően azért tanult az orvosi karon, hogy diplomásként majd sok pénzt ke-
ressen vagy ahhoz, aki azért választotta az orvosi hivatást, mert az való-
ban érdekelte, és segíteni akar embertársain?” Nem meglepő, hogy a 
választás rendre a másodikként említett orvosra esik. Az ennek okaiként 
megjelöltek konzisztensek az adott szakma hivatásszerű űzésének szo-
ciológiai felfogásával. Valamely szakma igazi lényege: az oda tartozók 
az ügyfeleik érdekeit sorolják az első helyre, kevésbé törődve saját érde-
keikkel. 

A negyedik kockázat: az eltérő nagyságú fizetések gyakorlata  
fokozza a bérek szórását, összegszerű különbségeit, ami károsan 
érintheti a teljesítményt 

Az egyéni ösztönzők használata szinte mindig növeli a bérkülönb-
ségeket. A Safelite Glass cégnél az alkalmazottak havi bére közti eltérés 
közel 43%-kal volt nagyobb a teljesítménybérezés idején, mint az óra-
bérrendszerben. Végül is a változó mértékű ösztönzők arra hivatottak, 
hogy nagyobb eltérések jöjjenek létre a legjobban és a legrosszabbul tel-
jesítők javadalmazása között. A szándék a bérezés ún. majonéz teóriá-
jával való szakítás, amikor mindenki egyenlő, ám csekély fizetésemelés-
ben részesül. Helyette nagyobb anyagi elismeréshez jutnak azok, akik a 
leginkább járulnak hozzá a cég teljesítményéhez.  



Az egyre differenciáltabb anyagi elismerés gyakorlatának következ-
ményei közül kiemelhető: pályakezdőknél a teljesítményelvű bérezési 
programok rendszerint nem érik el célkitűzéseiket, sőt e körben többnyi-
re nagyfokú elégedetlenséget idéznek elő. Egy 2004-ben 350 cégre ki-
terjedően készített felmérés szerint a szervezetek 83%-a úgy vélte: telje-
sítménybérezési programjaik csak némileg sikeresek vagy céljaik teljesí-
tésében nem vezetnek eredményre.  

Tetézi a bajokat, ha a vezetők arra vállalkoznak, hogy a legjobbtól a 
legrosszabbig rangsorolják munkatársaikat. Ennek súlyos következmé-
nyei vannak az alkalmazottak saját értékükről kialakult érzéseiben. Rá-
adásul ez olyan folyamatot indít el, ami gyakran elégedetlenséget szül. A 
legtöbb szervezet e lépést követően alaposan megnyirbálta az ilyen fize-
tési/bérezési programjainak finanszírozására szolgáló pénzalapjait.  

Vegyes bizonyítékok szolgálnak arra: vajon a munkatársak szívesen 
veszik-e, ha differenciálják őket kollégáikhoz képest. Egyes vállalatok 
felső vezetői arról számolnak be: a náluk dolgozó menedzserek ellenáll-
nak a nyomásnak, hogy erőteljesen differenciálják azokat a pénzbeli ja-
vadalmazásokat, amelyekben beosztottaik részesülnek, és ez a fajta re-
zisztencia időnként valóban bölcs dolog. Egyikük pl. arról panaszkodott, 
hogy nem képes megérteni, miért ragaszkodik a HR-részleg ahhoz, hogy 
jelentős jutalmakat osszon szét felsőszintű munkatársai körében, a hie-
rarchiában legalul lévők közül pedig minden évben váljon meg néhány-
tól. Mivel körültekintően veszi fel a megfelelő munkatársakat, egyben 
hozzásegíti a rosszul teljesítőket a távozáshoz, csapata kizárólag kivá-
lókból áll.  

Ellenőrzött tapasztalatok azt is igazolják: a csapatban dolgozók 
rendszerint azt a megoldást választják, hogy elkerülik a számottevő kü-
lönbségek kialakulását az egyének javadalmazásában, ami tükrözné a 
munkacsoporton belüli egyéni teljesítmények közti, esetleg jelentős kü-
lönbségeket. Az embereket elégedettséggel töltik el a munkájuk során 
kialakult társadalmi kapcsolataik. A munkáért járó anyagi ellenszolgálta-
tások differenciálása viszont megosztja a kollégákat, mert elkerülhetetle-
nül a „nyertesek”, a „semmi különös” és a „vesztesek” kategóriái valame-
lyikébe sorolja mindegyiküket. Tekintve, hogy kevés az olyan szervezet, 
amely megfelelően bőséges anyagi eszközökkel képes finanszírozni 
pénzügyi ösztönző programjait, felmerül a kérdés: miért kellene a gaz-
dálkodószervezeteknek fizetniük a megromlott társadalmi kapcsolato-
kért, miért kellene a munkatársaknak szenvedniük a másokhoz viszonyí-
tott, relatív érdemeiket soroló érvek miatt, néha úgyszólván jelentéktelen 



anyagi előnyökért cserébe, illetve miért lenne indokolt oly sok órán át az 
emberek osztályozásán és besorolásán fáradozni?  

Az egyéni ösztönzőknek és az erőteljesen differenciált anyagi ellen-
szolgáltatásnak és elismerésnek több értelme van, ha a teljesítmény ob-
jektív módon megítélhető, és ha az főként az egyéni erőfeszítés ered-
ménye, nem pedig másoktól is függő tevékenység terméke. A zsokék, a 
fákat ültető kertészek vagy a rönkvágók tehát jobban teljesítenek, ha fi-
zetésük a teljesítménytől függ. Hasonlóképpen: a narancsszüretelőktől 
az autóversenyzőkig nyilvánvalónak tűnik, hogy a differenciáltabb java-
dalmazás növeli a teljesítményt (különösképpen a csúcsteljesítményre 
képesekét), amikor a feladatok kevés vagy semminemű interdependen-
ciát nem mutatnak és az eredmények könnyen mérhetőek. Ám, ha a 
munka akár csak szerény mérvű kölcsönös függést és együttműködést 
igényel, amint az a legtöbb munkahelyen tapasztalható, a differenciált 
anyagi ellenszolgáltatásoknak konzisztensen negatív következményeik 
vannak.  

Egy tanulmány kimutatta: minél nagyobb fokú a fizetések differenci-
áltsága az egyetemi tanszékeken, annál alacsonyabb fokú az elégedett-
ség a munkával, annál kisebb az együttműködési hajlandóság és gyen-
gébb a fakultás kutatási tevékenységének eredményessége. 67, a tőzs-
dén jegyzett cégről készült tanulmány úgy találta: azoknak a cégeknek a 
pénzügyi teljesítménye, amelyek csúcsvezetésében nagyobb volt a leg-
jobban és a legrosszabbul fizetettek anyagi elismerése közti különbség, 
a rákövetkező két évben gyengébbé vált, főként a hi-tech cégeknél.  

Az ösztönzők alkalmazásának irányelvei 

Nem szabad arra törekedni, hogy minden problémát pénzügyi  
ösztönzők segítségével orvosoljanak 

Ezekkel ugyanis az a legfőbb gond: túlságosan gyakran folyamod-
nak igénybevételükhöz. Szinte minden probléma megoldására elsőként 
az ösztönző jut a döntéshozók eszébe. Gondok vannak az iskolai okta-
tás minőségével vagy nem kellően hatékony az egészségügyi rendszer, 
mivel óriásiak az eltérő régiókban azonos betegség kezelésére alkalma-
zott gyógymódok közti különbségek? Ilyenkor a tanároknak ösztönző bé-
rezést ajánlanak fel, az orvosok esetében pedig irányított betegellátási 
rendszert helyeznek kilátásba, ami szintén pénzügyi ösztönzőket helyez 
kilátásba az orvosok, a betegek és a kórházak számára. Ha túlságosan 
sok túlórát igényel a szemétszállítás, akkor a teherautósofőröknek azért 



fizetnek többletpénzt, hogy korán végezzenek napi feladataikkal. Ha nem 
kellően magasak a részvényárak, a felső vezetőket pénzügyi ösztönzők-
kel veszik rá az árfolyam-emelkedés elősegítésére. Ez így folytatható, 
gyakran hatalmas károkat okozó „eredmények” létrejöttét segítve elő. 

Az ösztönzők azonban gyakran nem ennyire hatékonyak. Vala-
mennyi felsorolt problémán túl tekintettel kell ugyanis lenni egy továbbira 
is. A munkatársak meglehetősen gyorsan alkalmazkodnak a javadalma-
zásokhoz. Eredményeképpen a jó teljesítményért járó jutalmak, prémiu-
mok az összes kompenzáció szerves részévé válnak és a továbbiakban 
már elvárják a folyósításukat. Az SAS Institute HR-részlegének volt ve-
zetője szerint: „A fizetésemelés csak 30 napig számít valóban emelés-
nek. Utána már az adott személy havi keresetének elidegeníthetetlen 
része.” A pénzügyi ösztönzőktől elvárható információs előnyök biztosítá-
sa érdekében hasznos lenne, ha a nehezen indokolható, nem megma-
gyarázható, esetleg titokzatos és gyakran félreértett pénzügyi jutalmak 
helyett, amelyek megszerzéséért az emberek harcba szállnak, a cég pri-
oritásairól tájékoztatnák a munkatársakat. Az SAS-nél, a magántulajdon-
ban lévő egyik legnagyobb szoftvercégnél, amely évi 1,3 milliárd USD-t 
meghaladó üzleti forgalmat bonyolít le és 98%-ban hűséges ügyfélkörrel 
rendelkezik, éppen ezt tették. És nagyrészt tartózkodtak attól, hogy a 
pénzügyi ösztönzőkre helyezzék a hangsúlyt. 

Érdemes az ösztönző rendszert be nem fejezett  
újításként kezelni 

Ha munkatársait valaminek a végrehajtásáért szándékozza külön 
honorálni az adott cég, szükséges alaposan átgondolnia, mi történik, ha 
a megcélzottak komolyan veszik az ösztönzőt és kizárólag a jutalmazott 
dimenziók mentén igyekeznek maximális teljesítményt nyújtani. Nagy 
pontossággal kell átgondolni az ösztönzőket, elemezve mindazt, ami 
esetleg balul üthet ki.  

Bár lehetetlen feladatnak bizonyulhat mindannak az eshetőségnek 
az előrevetítése, amit az ösztönzők kiválthatnak, mégis alapvetően fon-
tos azokat folyamatukban szemlélni. Vagyis nem úgy kell rájuk tekinteni, 
mint bizonyos helyre letett és magára hagyott dolgokra, tekintet nélkül a 
következményekre. E javaslat azonban szembemegy azzal az óriási 
problémával, amivel a cégek fizetési rendszereik megváltoztatásakor 
szembekerülnek. Ráadásul ahogyan ezeket az átalakításokat végrehajt-
ják, azok úgy intézményesülnek. Legjobb ezért, ha a bérrendszert proto-
típusnak tekintik, valami olyannak, amit lehet és kell is változtatni, ha 



újabb információra derül fény. A vezetőknek pedig a nyilvánvaló ténye-
ken alapuló irányításra kell vállalkozniuk, amikor arra késztetik munka-
társaikat – ösztönzők alkalmazásával –, hogy fogadják el és támogassák 
a kísérletezést. 

Törődni kell az összehasonlításokkal és a bérek szórásával,  
nem csak az egyénekkel és a szintekkel 

A szervezetek társadalmi entitások, az emberek pedig társadalmi te-
remtmények. A munkatársak összehasonlítják magukat másokkal, ebből 
saját értékükre nézve vonnak le következtetéseket. Ha egy kolléga fize-
tése 1000 USD-vel több, akkor az adott összeg erejéig az illető több árut 
és szolgáltatást vásárolhat. Ám még akkor is, ha az emberek anyagi 
helyzete túljutott már azon a ponton, amikor még minden cent számított 
az alapvető szükségletek kielégítéséhez, a fizetések között mutatkozó, 
akár csekély különbségnek továbbra is óriási motivációs, a céggel kap-
csolatos magatartást és a munkaerő cserélődését befolyásoló hatásai 
vannak. Az az összegbeli differencia, ami vezetői szinten triviálisnak 
tűnhet fel, hogy pl. az egyik kolléga évente 74 ezer, a másik viszont 75 
ezer USD-t keres, az alacsonyabban fizetett által úgy interpretálható: a 
szervezet a másikat többre értékeli. A társadalmi összehasonlítások a 
humánkondíció részét képezik, és az USA-ban jellemző individualista és 
a versenyre építő kultúrákban igencsak eltúlozzák azokat. Sok cég kerül 
bajba, ha elfeledkezik erről az egyszerű tényről, és nem veszi tekintetbe 
azokat az üzeneteket, amelyeket az anyagi és az egyéb elismerések el-
térései mindenki számára megfogalmaznak.  

Az ösztönző fizetés olyan terület, ahol nem vagy aligha nyilvánvaló, 
hogy sok, mélyen beivódott vélekedést támogatni kellene. Az ilyen rend-
szerek ráadásul tekintélyes anyagi erőforrásokat emésztenek fel és sok 
kárt okoznak, ha rosszul kezelik azokat. Ha adott cég versenyelőnyhöz 
kíván jutni, fel kell ismernie az ösztönző rendszerekkel kapcsolatos ke-
mény tényeket, szembe kell néznie azokkal és félre kell tennie a hibás 
konvencionális bölcsességet.  
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