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 Dyskryminacja ekonomiczna to wspó³-
cze�nie problem niezwykle chêtnie poruszany
w ró¿nego rodzaju publicystyce, zagadnienie
wrêcz modne, co sk³ania do daleko id¹cej
ostro¿no�ci  w kwestii rzeczywistego znaczenia
tego zjawiska. Warto jednak pamiêtaæ, i¿ owa
publicystyka mo¿e w znacznym stopniu oddzia-
³ywaæ na prace  z za³o¿enia naukowe, a nawet
podszywaæ siê pod nie, co tym bardziej wymu-
sza uwa¿n¹ lekturê wszelkich tekstów na ten
temat. Zastrze¿enie to wydaje siê, niestety,
szczególnie zasadne w odniesieniu do znacznej
czê�ci spo�ród wzglêdnie nielicznych  polskich
publikacji na temat dyskryminacji ekonomicznej.
Niektórym autorom zdarzaj¹ siê tak podstawowe
b³êdy, jak przedstawianie dowolnej miêdzy-
p³ciowej nierówno�ci p³acowej jako efektu
dyskryminacji, niezale¿nie od potencjalnie
odmiennej jej genezy. Wobec tego warto zasta-
nowiæ siê nad prawid³ow¹ definicj¹ zjawiska
dyskryminacji ekonomicznej, zasadno�ci¹
obecnych w literaturze teorii t³umacz¹cych jego
istnienie oraz zastosowaniem tego pojêcia do
analizy sytuacji na polskim rynku pracy.

Mo¿na zasadniczo wyró¿niæ dwa rodza-
je dyskryminacji ekonomicznej: dyskryminacjê
przed wej�ciem na rynek pracy oraz dyskrymi-
nacjê na rynku pracy1 . W pierwszym przypad-
ku istota zjawiska polega na napotykaniu przez
dyskryminowane jednostki ró¿nego rodzaju
ograniczeñ  dostêpu do edukacji i innych metod
inwestowania w kapita³ ludzki i spo³eczny,
natomiast w drugim �  sensowne wydaje siê
byæ dalsze rozró¿nienie na dyskryminacjê
p³acow¹ oraz segregacjê zawodow¹. Przez
dyskryminac-jê p³acow¹ nale¿y przy tym
rozumieæ wy³¹cznie sytuacje, w których

jednostki o identycznych lub równowa¿¹cych
siê cechach ekonomicznych otrzymuj¹ p³ace
w innej wysoko�ci za tê sam¹ pracê albo
w których dwie jednostki otrzymuj¹ jednakowe
p³ace za wytworzenie produktu o ró¿nej war-
to�ci, a owo zró¿nicowanie jest zwi¹zane
z posiadaniem przez te jednostki okre�lonych
cech o charakterze pozaekonomicznym2 ,
w szczególno�ci z ich p³ci¹, ras¹ czy wyzna-
niem. Do wspomnianych cech ekonomicznych
mog¹ z kolei nale¿eæ m.in. wykszta³cenie,
do�wiadczenie zawodowe, si³a fizyczna,
inteligencja i specyficzne dla danej pracy
umiejêtno�ci. Je�li chodzi natomiast o segre-
gacjê zawodow¹, to polega ona zasadniczo na
st³oczeniu jednostek wyró¿nionych na podsta-
wie posiadania wspomnianych cech o charak-
terze pozaekonomicznym w zawodach i na
stanowiskach ni¿ej p³atnych i zwi¹zanych
z mniejsz¹ odpowiedzialno�ci¹3 , niezale¿nie
od posiadania przez nie identycznych lub
bardzo podobnych cech ekonomicznych.
Z oczywistych wzglêdów najliczniejsz¹ z grup,
podlegaj¹cych tak rozumianej dyskryminacji,
s¹ kobiety. Wobec tego, a tak¿e w obliczu
niewielkiego zró¿nicowania etnicznego
i religijnego spo³eczeñstwa polskiego, wydaje
siê zasadnym ograniczenie zakresu tematycz-
nego tej pracy do sytuacji kobiet i analizowanie
poszczególnych teorii w kontek�cie ich adek-
watno�ci do opisu zró¿nicowania rynku pracy
wzglêdem kryterium p³ci. Zakres tematyczny
pracy zostanie ponadto de facto zawê¿ony do
teorii dyskryminacji p³acowej, poniewa¿ autor
stoi na stanowisku, i¿ obecna w literaturze
teoria segregacji zawodowej nie ma zasad-
niczo charakteru teorii naukowej, a samo
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1 T. F. D�Amico, The Conceit of Labor Market Discrimination, �American Economic Review�, 1987, vol. 77, s. 311.
2 Jest to w³asne rozszerzenie definicji J. E. Stiglitza; por.: J. E. Stiglitz, Approaches to the Economics of Discrimination,
�The American Economic Review�, 1973, vol. 63, s. 287.
3 R. G. Ehrenberg, R. S. Smith, Modern Labor Economics. Theory and Public Policy, New York 1994, s. 402-403.
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zjawisko segregacji zawodowej daje siê znako-
micie t³umaczyæ za pomoc¹ teorii
dyskryminacji p³acowej. Odt¹d zatem pojêcia
�dyskryminacji� i �dyskryminacji p³acowej� bêd¹
czêsto u¿ywane zamiennie.

I. Teoria uprzedzeñ osobistych

Zgodnie z koncepcj¹ G. Beckera,
przyczyn¹ dyskryminacji p³acowej mog¹ byæ
osobiste uprzedzenia pracodawców, wspó³-
pracowników i klientów wobec kobiet4 . Za
szczególnie istotny uznaæ nale¿y jednak przede
wszystkim model dotycz¹cy dyskryminacji przez
pracodawców, zak³adaj¹cy wprawdzie istnienie
doskona³ej konkurencji na rynku pracy, lecz
wi¹¿¹cy siê jednocze�nie z odej�ciem od
jednego z podstawowych za³o¿eñ tradycyjnego
modelu, mianowicie za³o¿eniem o maksy-
malizacji zysku przez wszystkich pracodawców.
Wed³ug Beckera pracodawcy charakteryzuj¹cy
siê uprzedzeniami osobistymi wobec kobiet
maksymalizuj¹ raczej ca³kowit¹ u¿yteczno�æ,
osi¹gan¹ zarówno wraz ze wzrostem pieniê¿-
nego zysku, jak i w efekcie unikania kosztu
psychicznego zwi¹zanego z zatrudnianiem
kobiet czy wspó³prac¹ z nimi5 . Funkcja u¿ytecz-
no�ci tych pracodawców przyjmuje zatem
postaæ:

U  = pF(Nk + Nm) � wmNm � wkNk � dNk,

gdzie p � poziom cen, F � funkcja produkcji,
Nk, Nm� poziom zatrudnienia kobiet i mê¿-
czyzn, wk, wm� p³aca oferowana kobietom
i mê¿czyznom, d � wspó³czynnik dyskrymi-
nacji, równy utracie u¿yteczno�ci w efekcie
zatrudnienia jednej kobiety. Oznacza to,
¿e pracodawcy maj¹cy osobiste uprzedzenia
w stosunku do kobiet napotykaj¹ subiektywny
jednostkowy koszt pracy (wk � d) przypadku
kobiet i wmw przypadku mê¿czyzn, a zatem

wtedy i tylko wtedy, gdy wm � wk > d, zatrudniaj¹
oni kobiety6 . Pozostali pracodawcy maksy-
malizuj¹ natomiast ca³kowity zysk.

Warto jednak powtórzyæ za J. E.
Stiglitzem, ¿e zarysowana sytuacja nie musi
wcale, wbrew pozorom, wi¹zaæ siê z dyskrymi-
nacj¹ p³acow¹ kobiet. Pamiêtaj¹c o utrzymaniu
w mocy za³o¿enia o homogeniczno�ci si³y
roboczej, mo¿na wykazaæ, ¿e grupie stano-
wi¹cej x% wszystkich pracowników mog³aby
nawet zostaæ odebrana jakakolwiek mo¿liwo�æ
uzyskania któregokolwiek z 1-x% miejsc pracy,
nie powoduj¹c jednocze�nie zaistnienia
dyskryminacji p³acowej czy segregacji zawo-
dowej w powy¿ej przyjêtym rozumieniu. Dojdzie
wtedy do jednoznacznego, wzajemnego przy-
porz¹dkowania sobie tak pracodawców o braku
uprzedzeñ osobistych w stosunku do kobiet oraz
mê¿czyzn, jak pracodawców o dodatniej warto�-
ci wspó³czynnika dyskryminacji d. Uzyskane
przez kobiety miejsca pracy bêd¹ charaktery-
zowa³y siê tymi samymi cechami, co miejsca
pracy uzyskane przez mê¿czyzn, a w obliczu ich
jednakowych produktywno�ci, braku uprzedzeñ
osobistych ich pracodawców i doskona³ej konku-
rencji na rynku pracy tak¿e ich p³ace bêd¹
jednakowe7 .

Je�li natomiast liczba potencjalnie
dyskryminuj¹cych pracodawców oraz warto�ci
ich wspó³czynników dyskryminacji d bêd¹
wystarczaj¹co du¿e, to dyskryminacja p³acowa
kobiet bêdzie mia³a miejsce i bêdzie rosn¹æ wraz
ze wzrostem liczby dyskryminuj¹cych praco-
dawców i wzrostem natê¿enia ich osobistych
uprzedzeñ8 . Rynek pracy podzieli siê na praco-
dawców zatrudniaj¹cych wy³¹cznie kobiety
i pracodawców zatrudniaj¹cych wy³¹cznie
mê¿czyzn. Skoro praca kobiet o identycznej
jako�ci bêdzie dostêpna za ni¿sz¹ cenê, to
pracodawcy je zatrudniaj¹cy bêd¹ mogli obni-
¿yæ ceny wytwarzanych produktów do poziomu,
w którym dyskryminuj¹cy pracodawcy zaczn¹

4 Wprawdzie teoria uprzedzeñ osobistych odnosi³a siê oryginalnie przede wszystkim do dyskryminacji na tle rasowym, lecz
Becker twierdzi³, ¿e znajduje ona równie¿ zastosowanie do opisu sytuacji kobiet na rynku pracy.
5 I. Reszke, Nierówno�ci p³ci w teoriach. Teoretyczne wyja�nienia nierówno�ci p³ci w sferze pracy zawodowej, Warszawa
1991, s. 84.
6 J. G. Altonji, R. M. Blank, Race and Gender in the Labor Market, [w:] Handbook of Labor Economics, Volume 3C, red. O.
Ashenfelter, D. Card, Amsterdam 1999, s. 3170.
7 J. E. Stiglitz, dz. cyt.., s. 289.
8 J. G. Altonji, R. M. Blank, dz. cyt., s. 3170.
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ponosiæ straty ekonomiczne, co pozwoli ich
ca³kowicie wyprzeæ z rynku. Warto jednak
zwróciæ uwagê, ¿e scenariusz ten mo¿e siê
sprawdziæ wy³¹cznie w przypadku istnienia
doskona³ej konkurencji tak¿e na rynku dóbr.
Je�li natomiast taka forma  nie wystêpuje, ale
brak jest równie¿ barier wej�cia, to dyskryminu-
j¹cy pracodawcy powinni zostaæ wyparci przez
nowopowsta³e przedsiêbiorstwa. Kiedy z kolei
bariery wej�cia uniemo¿liwiaj¹ powstanie
nowych firm, to dotychczas istniej¹ce, dyskry-
minuj¹ce przedsiêbiorstwa, powinny zostaæ
wykupione przez w³a�cicieli kapita³u nie
maj¹cych osobistych uprzedzeñ, którzy byliby
wobec tego w stanie uzyskaæ wy¿sze zyski9 .
£atwo zatem zauwa¿yæ, ¿e podstawowy model
Beckera prognozuje zanikniêcie zjawiska
dyskryminacji w d³ugim okresie, poniewa¿ wi¹¿e
siê ono z brakiem ekonomicznej racjonalno�ci,
zasadniczo eliminowanej  przez si³y rynkowe.
Jest to podstawowym �ród³em krytyki teorii
uprzedzeñ osobistych przez autorów przyjmu-
j¹cych znaczny stopieñ wystêpowania zjawiska
dyskryminacji na wspó³czesnych rynkach pracy.
Powy¿sz¹ krytykê mo¿na jednak uznaæ za
jedynie czê�ciowo uzasadnion¹, poniewa¿
uwa¿a siê jednocze�nie, ¿e zjawisko dyskry-
minacji kobiet faktycznie wykazywa³o w ostat-
nich dekadach tendencjê do ograniczenia
w czasie. Wobec analitycznych trudno�ci z od-
dzieleniem skutków dzia³ania si³ rynkowych od
skutków zmniejszania siê ewentualnych oso-
bistych uprzedzeñ oraz efektów  wprowadzania
ró¿nego rodzaju polityk równo�ciowych trudno
orzekaæ o faktycznych �ród³ach zaob-
serwowanych zmian. Rozs¹dnym sposobem
empirycznej weryfikacji modelu Beckera mo¿e
natomiast byæ zbadanie zwi¹zków pomiêdzy
stopniem monopolizacji poszczególnych sek-
torów a wystêpuj¹cymi w nich nierówno�ciami
p³ac. Interesuj¹cy wydaje siê tak¿e komentarz
autorstwa D. S. Hamermesha i A. Reesa, którzy
podkre�laj¹ ca³kowit¹ sprzeczno�æ wniosków
p³yn¹cych z teorii uprzedzeñ osobistych
z marksistowskimi analizami rynku pracy10 .

Wed³ug Beckera dyskryminacja nie ma
bowiem na celu zwiêkszania zysków kosztem
eksploa-tacji cz³onków dyskryminowanych
grup, lecz wi¹¿e siê � wrêcz przeciwnie � z
konieczno�ci¹ po�wiêcenia czê�ci zysków
celem zwiêkszenia w³asnej u¿yteczno�ci.
Oczywi�cie wskutek tak rozumianej
dyskryminacji kobiety jako grupa trac¹, a
mê¿czy�ni � zyskuj¹, ale korzy�ci s¹
w rzeczywisto�ci osi¹gane nie przez dyskrymi-
nuj¹cych kobiety pracodawców, lecz przez
mê¿czyzn-pracowników, który lepiej zarabiaj¹,
i przez niedyskryminuj¹cych pracodawców,
którzy uzyskuj¹ dziêki temu przewagê nad
konkurencj¹11 .

Becker analizuje ponadto przypadki,
w których uprzedzenia osobiste wobec kobiet
maj¹ raczej ich wspó³pracownicy oraz klienci,
aczkolwiek modele te s¹ znacznie mniej
popularne i po�wiêcone im jest znacznie mniej
miejsca w literaturze przedmiotu. Po pierwsze,
pracodawcy oferuj¹cy kobietom ni¿sze p³ace
ani¿eli mê¿czyznom mog¹ reagowaæ w ten
sposób na preferencje swoich pracowników-
mê¿czyzn, którzy w efekcie w³asnych, osobis-
tych uprzedzeñ mog¹ oczekiwaæ przyznania im
premii kompensacyjnej z tytu³u poniesienia
psychicznego kosztu wspó³pracy z kobietami12 .
Je�li jednak istnieje mo¿liwo�æ takiego przypo-
rz¹dkowania miejsc pracy pracownikom, ¿e ko-
biety bêd¹ pracowaæ w ca³kowitym oddzieleniu
od mê¿czyzn, to premie tego rodzaju nie bêd¹
potrzebne i nie dojdzie do dyskryminacji
p³acowej kobiet. Becker analizuje jednak model,
w którym pracownicy dziel¹ siê na wysoko i nisko
wykwalifikowanych i pracuj¹ w dwuosobowych
zespo³ach, sk³adaj¹cych siê z przedstawicieli
obu tych grup. Je�li w takiej sytuacji liczba
wysoko wykwalifikowanych kobiet bêdzie ni¿sza
od liczby wysoko wykwalifikowanych mê¿czyzn,
a mê¿czy�ni bêd¹ posiadali osobiste
uprzedzenia wzglêdem kobiet, to wspó³praca
tego typu bêdzie niezbêdna i kobiety bêd¹
dyskryminowane13 . Warto jednak zauwa¿yæ,
¿e Becker odchodzi w ten sposób nie tylko od

9 J. K. Hellerstein, D. Neumark, K. R. Troske, Market Forces and Sex Discrimination, NBER Working Paper 6321, s. 3-4.
10 D. S. Hamermesh, A. Rees, dz. cyt., s. 477.
11 Tam¿e, s. 477.
12 W. T. Bielby, J. N. Baron, Men and Women at Work: Sex Segregation and Statistical Discrimination, �The American
Journal of Sociology� 1986, vol. 91, s. 791.
13 J. G. Altonji, R. M. Blank, dz. cyt., s. 3171.
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postulowanego pocz¹tkowo za³o¿enia o homo-
geniczno�ci si³y roboczej, ale nawet � co
wa¿niejsze � od znacznie s³abszego za³o¿enia
o jednakowym rozk³adzie produktywno�ci
w�ród mê¿czyzn i kobiet. Po drugie równie¿
uprzedzenia osobiste klientów mog¹ prowadziæ
do dyskryminacji p³acowej kobiet ze wzglêdu
na prawdopodobieñstwo wyst¹pienia ró¿nic
miêdzy cenami, za które byliby oni sk³onni
kupiæ dane dobro od mê¿czyzn i od kobiet.
Zmniejsza³oby to przychody osi¹gane przez
pracodawców zatrudniaj¹cych kobiety, a w
konsekwencji tak¿e krañcowe produktywno�ci
i p³ace kobiet.

Koncepcje Beckera by³y równie¿ wyko-
rzystywane przez wielu pó�niejszych autorów,
przy czym szczególnie ciekawe efekty przynio-
s³o uwzglêdnienie przez D. A. Blacka uprzedzeñ
osobistych ze strony pracodawców w modelu
poszukiwañ14 . Wed³ug niego wystarczy bowiem
istnienie jednego pracodawcy, który zatrudnia³by
wy³¹cznie mê¿czyzn, aby w równowadze dosz³o
do dyskryminacji p³acowej kobiet15 . Jego
obecno�æ  powoduje bowiem spadek prawdo-
podobieñstwa otrzymania oferty pracy przez
poszukuj¹c¹ zatrudnienia kobietê, w efekcie
prowadz¹c do wzrostu jej kosztów poszukiwañ
i spadku progowej u¿yteczno�ci. Oznacza to,
¿e jest ona sk³onna zaakceptowaæ ni¿szy po-
ziom p³acy, co wykorzystuj¹ maksymalizuj¹cy
zysk, niedyskryminuj¹cy pracodawcy16 . W wy-
niku tego  dochodzi wiêc do dyskryminacji
p³acowej kobiet, która jest tym wiêksza, im
wiêksza jest frakcja q pracodawców, sk³onnych
zatrudniaæ wy³¹cznie mê¿czyzn. Co wiêcej
w równowadze zachodzi zjawisko gorszego
dopasowania miejsc pracy do pracowników-
kobiet ani¿eli do pracowników-mê¿czyzn
(minority workers are more poorly matched),
a zatem wziêcie pod uwagê samej tylko nierów-
no�ci p³ac wi¹¿e siê z niedoszacowaniem rze-
czywistej utraty u¿yteczno�ci przez kobiety17 .
Wobec dobrego dopasowania  miejsc pracy do
pracowników, wp³ywaj¹cego na podniesienie

efektywno�ci, uprzedzenia osobiste pracodaw-
ców prowadz¹, na mocy modelu poszukiwañ,
do ogólnego spadku wydajno�ci18 .

Teoria uprzedzeñ osobistych Beckera
bywa te¿ jednak poddawana znacznej krytyce,
g³ównie ze wzglêdu na jej rzekom¹ nieade-
kwatno�æ do  opisu zró¿nicowania rynku pracy
wzglêdem kryterium p³ci. Jeden z argumentów
przemawiaj¹cych za tym stanowiskiem przyta-
cza I. Reszke, pisz¹c: �jakkolwiek uprzedzenia
wobec kobiet s¹ rozpowszechnione nale¿y
w¹tpiæ, czy zatrudnianie kobiet i wspó³praca
z nimi stanowi¹ dla mê¿czyzn jaki� koszt psy-
chiczny [�], chocia¿ mê¿czy�ni niechêtnie widz¹
kobiety w rolach swoich prze³o¿onych�19 . Szcze-
gólnie interesuj¹ce, ¿e autorka nie zauwa¿a,
i¿ sama dowodzi nies³uszno�ci swojej krytyki.
Wprawdzie mo¿na przypuszczaæ, ¿e dla wielu
mê¿czyzn koszt psychiczny zwi¹zany z zatrud-
nianiem czy wspó³prac¹ z przedstawicielami
mniejszo�ci etnicznych jest faktycznie znacznie
wy¿szy ani¿eli w odniesieniu do kobiet, lecz
trzeba jednocze�nie pamiêtaæ, ¿e Becker przyj-
muje w swoim modelu przesadnie uprasz-
czaj¹ce za³o¿enie o homogeniczno�ci si³y
roboczej i jednakowym charakterze wszystkich
miejsc pracy. Gdyby natomiast za³o¿enia te
zosta³y uchylone, mo¿na by, zgodnie z postu-
latem D. S. Hamermesha i A. Reesa20 , przea-
nalizowaæ sytuacjê, w której wspó³czynnik
dyskryminacji d zale¿y nie tylko od pracodawcy,
ale tak¿e od zawodu czy stanowiska, którego
owe osobiste uprzedzenia mia³yby dotyczyæ.
Wówczas mo¿liwa by³aby do uzyskania zgod-
no�æ modelu z takimi zjawiskami, jak niechêæ
niektórych mê¿czyzn do bycia podw³adnymi
kobiety przy jednoczesnym braku oporów do
bycia jej prze³o¿onym oraz ich uprzedzenia  do
powierzania kobietom stanowisk wymagaj¹cych
szczególnie du¿ej odpowiedzialno�ci (np. pilota).
Co wiêcej mo¿liwe by³oby wówczas tak¿e
przyjmowanie warto�ci ujemnych przez wspó³-
czynnik dyskryminacji d, na przyk³ad w sytuacji,

14 Zob.: D. A. Black, Discrimination in an Equilibrium Search Model [w:] Journal of Labor Economics, 1995, vol. 13.
15 Tam¿e, s. 309.
16 J. G. Altonji, R. M. Blank, dz. cyt., s. 3173.
17 Tam¿e.
18 Ekonomia i p³eæ , red.  A. G. Dijkstra, J. Plantega, t³um. A. Grzybek, Gdañsk 2003, s. 55.
19 I. Reszke, dz. cyt., s. 85-86.
20 D. S. Hamermesh, A. Rees, dz. cyt., s. 474-476.
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gdy dyrektor-mê¿czyzna nie by³by sk³onny
zrezygnowaæ z zatrudniania wy³¹cznie kobiet na
stanowisku swojej sekretarki. Wydaje siê wiêc,
¿e o ile zak³adanie uprzedzeñ osobistych ze
strony mê¿czyzn w odniesieniu do zatrudniania
kobiet czy wspó³pracy z nimi  jest zbyt daleko
id¹cym uproszczeniem, o tyle uchylenie za³o¿eñ
o homogeniczno�ci si³y roboczej i jednakowym
charakterze wszystkich miejsc pracy mo¿e
prowadziæ do bardzo obiecuj¹cych rezultatów
i wyja�nienia znacznej czê�ci zjawiska dyskry-
minacji kobiet na rynku pracy na gruncie teorii
uprzedzeñ osobistych, w tym tak¿e zjawiska
segregacji zawodowej w powy¿ej przyjêtym
rozumieniu, co nie udawa³o siê oryginalnemu
modelowi Beckera.

II. Teoria dyskryminacji statystycznej

Druga z najwa¿niejszych koncepcji teo-
retycznych wyja�niaj¹cych zjawisko dyskry-
minacji p³acowej kobiet pochodzi z pionierskich
tekstów M. Spence�a, K. J. Arrowa i E. S.
Phelpsa, a jest oparta na uchyleniu jednego
z podstawowych za³o¿eñ modelu doskona³ej
konkurencji na rynku pracy, mianowicie za³o¿eniu
o istnieniu doskona³ej informacji na temat
produktywno�ci wszystkich jednostek. W tak
zarysowanej sytuacji je�li pracodawca nie zna
dok³adnej produktywno�ci kandydata do pracy
ani w trakcie procesu rekrutacji, ani nawet
w pocz¹tkowym okresie pracy, a zawarcie
kontraktu z pracownikiem wi¹¿e siê dlañ z ponie-
sieniem pewnych kosztów zwi¹zanych
z konieczno�ci¹ dokonania inwestycji w dosto-
sowane do stanowiska szkolenia czy z brakiem
mo¿liwo�ci natychmiastowego zwolnienia
pracownika w razie nieop³acalno�ci  dalszego
zatrudniania go, to zawarcie owego kontraktu
mo¿e byæ uto¿samione, zdaniem Spence�a,
z kupnem losu na loterii, gdzie pracodawca
wyp³aca pracownikowi jej ekwiwalent pieniê¿ny
w postaci p³acy, a sam ponosi ryzyko zwi¹zane
z niewiedz¹ na temat faktycznej produktywno�ci
pracownika21 . Brak doskona³ej informacji na
temat produktywno�ci wszystkich jednostek nie
oznacza jednak, ¿e pracodawcy brakuje
jakichkolwiek potencjalnie warto�ciowych

informacji na temat kandydatów do pracy.
W rzeczywisto�ci posiada on niema³¹ ich liczbê
� zna m.in. wykszta³cenie kandydata, jego
do�wiadczenie zawodowe, wiek, p³eæ,
zapewne równie¿ pochodzenie etniczne. Warto
zauwa¿yæ, i¿ niektóre z wymienionych danych,
nazywane �sygna³ami�, podlegaj¹ zmianom
zainicjowanym zasadniczo przez jednostkê,
której dotycz¹ (wykszta³cenie, do�wiadczenie
zawodowe), natomiast na inne, nazywane
�wska�nikami�, jednostka nie ma w³a�ciwie
¿adnego wp³ywu (wiek, p³eæ, pochodzenie
etniczne). W obliczu niedoskona³ej informacji
pracodawca wnioskuje po�rednio o produk-
tywno�ci kandydatów do pracy na podstawie
znanej mu kombinacji przynale¿nych im
sygna³ów i wska�ników22 , przy czym niektóre
z nich mog¹ oczywi�cie w jego mniemaniu
mieæ du¿e, a inne mniejsze znaczenie lub
nawet zupe³ny jego brak. Przez dyskryminacjê
statystyczn¹ nale¿y rozumieæ sytuacje,
w których tak zarysowany problem decyzji
w warunkach niepewno�ci zwi¹zany z zatrud-
nieniem pracownika jest przez pracodawcê
rozwi¹zywany przy zastosowaniu ró¿nego
rodzaju wska�ników (w szczególno�ci p³ci
kandydata), traktowanych jako informacje
istotne przy przewidywaniu jego faktycznej
produktywno�ci. Oczywi�cie warunkiem
koniecznym takiego dzia³ania pracodawcy jest
jego przekonanie o istotnej zale¿no�ci miêdzy
p³ci¹ kandydata a jego rzeczywist¹ produk-
tywno�ci¹, maj¹cej charakter niekoniecznie
przyczynowo-skutkowy, lecz raczej statys-
tyczny. W tak przedstawionej sytuacji
konkretny mê¿czyzna mo¿e byæ zatem ceteris
paribus uznany za bardziej produktywnego od
konkretnej kobiety (przez co wy¿ej op³acany).
Dzieje siê tak jedynie dlatego, ¿e mê¿czy�ni
s¹ przez danego pracodawcê uwa¿ani �
s³usznie lub nies³usznie � za przeciêtnie
bardziej produktywnych ani¿eli kobiety, nawet
je�li w przypadku tych konkretnych jednostek
rzeczywiste ró¿nice w produktywno�ci nie
wystêpuj¹. Przyjmuj¹c powy¿sz¹ definicjê
dyskryminacji p³acowej kobiet, ³atwo zauwa-
¿yæ, ¿e opisana sytuacja spe³nia wszystkie jej
postulaty. Z drugiej jednak strony nale¿y

21 M. Spence, Job Market Signaling, �Quarterly Journal of Economics�, 1973, vol. 87, s. 356.
22 I. Reszke, dz. cyt., s. 91.
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zwróciæ uwagê, ¿e dyskryminacja statystyczna
kobiet, w przeciwieñstwie do dyskryminacji
w sensie Beckera, wi¹¿e siê z d¹¿eniem do
ekonomicznej racjonalno�ci i maksymalizacji
zysku. Faktycznie, je�li przekonanie o ni¿szej
przeciêtnej produktywno�ci kobiet rzeczywi�-
cie wystêpuje, to mo¿na wykazaæ, i¿ niewyko-
rzystanie tego wska�nika przy ocenie
produktywno�ci kandydata wi¹za³oby siê
z odej�ciem od zasady optymalizacji korzy�ci.

Istotnym problemem zwi¹zanym z dys-
kryminacj¹ statystyczn¹ kobiet jest ponadto
geneza i charakter domniemanych prze�wiad-
czeñ o ich ni¿szej produktywno�ci. Przekonania
te nie mog¹ dotyczyæ m.in. poziomu wy-
kszta³cenia czy do�wiadczenia zawodowego,
poniewa¿ takie sygna³y s¹ rejestrowane przez
pracodawcê niezale¿nie od p³ci kandydata.
Przede wszystkim zatrudniaj¹cy  mog¹ wyci¹gaæ
wnioski o ni¿szej przeciêtnej produktywno�ci
kobiet, gdy¿ w ich przypadku wystêpuje wiêksze
prawdopodobieñstwo, ¿e bêd¹ obarczone
zadaniami domowymi i rodzicielskimi , przez co
relatywnie s³abiej zmotywowane do pracy lub
mniej w ni¹ zaanga¿owane23 . Mia³oby to
nast¹piæ wskutek zwiêkszonej liczby obo-
wi¹zków, przez które pozostanie im mniej ni¿
mê¿czyznom energii do spo¿ytkowania
w dziedzinie zawodowej, a tak¿e ograniczona
zostanie ich mo¿liwo�æ ca³kowitego po�wiêcenia
siê pracy24 . Co wiêcej, z powodu konieczno�ci
wykonywania zadañ domowych czy rodzici-
elskich  kobiety mog¹ czê�ciej decydowaæ siê
na rezygnacjê z aktywno�ci zawodowej. Mo¿e
siê to wi¹zaæ z powa¿nymi kosztami dla
zatrudniaj¹cych je wcze�niej pracodawców,
którzy w obliczu deprecjacji kapita³u ludzkiego
podczas d³u¿szych przerw w pracy trac¹ w takiej
sytuacji czê�æ nak³adów poniesionych na
rekrutacjê i szkolenie25 . Bêd¹ oni zatem
wykazywaæ sk³onno�æ do przerzucania ryzyka
poniesienia tych kosztów na kobiety, co

w oczywisty sposób doprowadzi do dyskrymi-
nacji p³acowej. W niektórych modelach
przyjmuje siê ponadto za³o¿enie, i¿ pracownicy
planuj¹cy rezygnacjê z aktywno�ci zawodowej
ograniczaj¹ swój wysi³ek w pracy w okresie
czasu poprzedzaj¹cym ow¹ rezygnacjê
(�workers shirk before exit�26 ), co dodatkowo
zwiêksza oczekiwany koszt zwi¹zany z zatrud-
nieniem kobiety i obni¿a oferowane jej wynagro-
dzenie. Je�li uznamy to za s³uszne, nale¿y
oczekiwaæ, i¿ maksymalizuj¹cy zyski praco-
dawcy zarezerwuj¹ stanowiska charakte-
ryzuj¹ce siê znacznymi kosztami rekrutacji
i szkolenia wy³¹cznie dla mê¿czyzn. Kobiety
dostan¹ za� ni¿ej op³acane posady o wzglêdnie
ograniczonych mo¿liwo�ciach rozwoju, w tym
szkoleñ, co bêdzie tak¿e skutkowaæ coraz
mniejszymi relatywnymi zarobkami w przysz-
³o�ci27 . Mo¿e siê tak zdarzyæ nawet wtedy, gdy
faktyczne ró¿nice miêdzy przeciêtnymi produk-
tywno�ciami s¹ bardzo niewielkie, a przeko-
nanie pracodawców o przeciêtnie ni¿szej
produktywno�ci kobiet wynika raczej z trady-
cyjnych stereotypów.

Drugi, równowa¿ny nurt badañ na grun-
cie teorii dyskryminacji statystycznej dotyczy
natomiast skutków nie tyle przekonania o ró¿nej
przeciêtnej produktywno�ci kobiet i mê¿czyzn,
co zró¿nicowania grupowego pod wzglêdem
precyzji informacji, któr¹ na temat indywidual-
nych cz³onków tych grup posiadaj¹ praco-
dawcy28 . Zasadniczo analizowana jest zatem
sytuacja, kiedy to proces rekrutacji zak³ada
u¿ycie dodatkowego wska�nika w postaci
wyniku pewnego testu, którego zadaniem jest
pomoc w oszacowaniu faktycznej produk-
tywno�ci kandydata. Je�li jednak wska�nik ten
okre�la mniejsz¹ dok³adno�æ w ocenie produk-
tywno�ci kobiet, to bêd¹ one gorzej op³acane,
poniewa¿ maj¹cy awersjê do ryzyka pracodawcy
bêd¹ przerzucaæ na nie zwiêkszone ryzyko
(zwi¹zane z relatywnie wy¿sz¹  nieznajomo�ci¹

23 J. Waldfogel, Understanding the �Family Gap�  in Pay for Women with Children, �The Journal of Economic Perspectives�,
1998, vol. 12, s. 149.
24 G. S. Becker, Human Capital, Effort, and the Sexual Division of Labor, �Journal of Labor Economics�, 1985, vol. 3, s. 35.
25 W. T. Bielby, J. N. Baron, dz. cyt., s. 761.
26 G. Leblanc, Discrimination in the Labour Market, �Canadian Journal of Economics�, 1995, vol. 28 s. 703.
27 W. T. Bielby, J. N. Baron, dz. cyt., s. 762.
28 J. G. Altonji, R. M. Blank, dz. cyt., s. 3181.
29 D. S. Hamermesh, A. Rees, dz. cyt., s. 483.
30 J. G. Altonji, R. M. Blank, dz. cyt., s. 3181.
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ich produktywno�ci), którego sami nie chc¹
ponosiæ29 . Co wiêcej silniejsza niepewno�æ
w ocenie produktywno�ci kobiet mo¿e prowa-
dziæ do mniej efektywnego dopasowania do
nich miejsc pracy, a w efekcie do spadku
wydajno�ci30 . Do�æ w¹tpliwe wydaje siê
jednak, aby faktycznie istnia³y sensowne
przes³anki  zwiêkszonej niepewno�ci oceny
produktywno�ci kobiet. Takie rozbie¿no�ci , jak
podkre�laj¹ J. G. Altonji i R. M. Blank, wynikaj¹
zasadniczo z ró¿nic kulturowych31 , których
nale¿y spodziewaæ siê raczej w odniesieniu do
problemu dyskryminacji rasowej ani¿eli dyskry-
minacji kobiet.

Warto ponadto zwróciæ uwagê na ocze-
kiwania co do dalszego trwania zjawiska
dyskryminacji p³acowej kobiet, wynikaj¹ce
z przyjêcia teorii dyskryminacji statystycznej. Po
pierwsze gdyby przekonania pracodawców
o ni¿szej przeciêtnej produktywno�ci kobiet by³y
nies³uszne, to dyskryminacja mia³aby tendencjê
do zmniejszania si³y swojego oddzia³ywania
w czasie a¿ do ca³kowitego zaniku, poniewa¿
pracodawcy niepodzielaj¹cy tych przekonañ
uzyskiwaliby podobn¹ przewagê konkurencyjn¹,
która wynika³aby  z ni¿szych kosztów produkcji,
jak w modelu uprzedzeñ osobistych Beckera32 .
Gdyby natomiast wszyscy pracodawcy podzie-
lali takie przekonania, ale stopieñ rozbie¿no�ci
ich ocen z rzeczywistymi przeciêtnymi produk-
tywno�ciami mê¿czyzn i kobiet by³ zró¿nicowa-
ny, to si³y rynkowe powinny nagrodziæ relatywnie
wy¿szymi zyskami tych, którzy pomylili siê
najmniej, kosztem tych, którzy pomylili siê
najbardziej33 . Zjawisko dyskryminacji statys-
tycznej kobiet powinno zreszt¹ maleæ w czasie
tak¿e z powodu ci¹g³ego spadku znaczenia
czynników, które mog³y dotychczas sk³aniaæ
pracodawców do ró¿nicowania oczekiwañ
wobec przeciêtnych produktywno�ci mê¿czyzn
i kobiet. W ostatnich dekadach nast¹pi³o bowiem
zmniejszenie obci¹¿enia kobiet obowi¹zkami
domowymi i macierzyñskimi wskutek m.in. zmian

technologicznych, wzrostu popularno�ci
partnerskiego modelu rodziny i znacznego
spadku dzietno�ci. Co wiêcej, jak twierdzi
G. Leblanc, mo¿na oczekiwaæ, ¿e pracodawcy
praktykuj¹cy dyskryminacjê statystyczn¹ bêd¹
w d³ugim okresie wypierani z rynku podobnie jak
dyskryminuj¹cy pracodawcy w modelu Beckera,
poniewa¿ dyskryminacja statystyczna domi-
nuje w sensie teoriogrowym nad dyskryminacj¹
opart¹ o uprzedzenia osobiste. Sama jest
jednak te¿ czêsto zdominowana przez zawie-
ranie kontraktów, dokonuj¹cych autoselekcji
pracowników w oparciu o kryteria (np. brak
przerw w aktywno�ci zawodowej) niemo¿liwe
do zbadania  przed zawarciem kontraktu, co
sta³oby siê � przy braku kontraktów autoselek-
cyjnych � przyczyn¹ dyskryminacji statystycz-
nej34 . Wobec tego dyskryminacja statystyczna
nie powinna mieæ miejsca w równowadze
d³ugookresowej, gdy¿ jej ewentualne, pocz¹t-
kowe wystêpowanie na rynku pracy zostaje
wykluczone za spraw¹ wyparcia firm j¹
praktykuj¹cych przez firmy oferuj¹ce swoim
pracownikom kontrakty autoselekcyjne
i zmniejszaj¹ce tym samym koszty. Do
przyk³adowych rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na
dokonywanie autoselekcji pracowników nale¿¹
m.in. d³ugotrwa³e praktyki i okresy przej�ciowe
na pocz¹tku kariery zawodowej oraz koniecz-
no�æ poniesienia znacznych kosztów szkoleñ
czy dodatkowego kszta³cenia niezbêdnego na
danym stanowisku pracy. Odpowiedni pracow-
nik otrzyma wprawdzie szansê odzyskania
poniesionych w ten sposób kosztów za spraw¹
wy¿szych p³ac w cyklu ¿ycia, lecz jedno-
cze�nie wy¿ej opisane warunki skutecznie
zniechêc¹ pracowników ze sk³onno�ci¹ do
przerw w aktywno�ci zawodowej35 .

Dyskryminacja statystyczna nie tylko
bywa jednak uznawana za nieefektywn¹ metodê
maksymalizacji zysków przez przedsiêbior-
stwa, lecz tak¿e za ekonomicznie nieracjonaln¹
w szerszym kontek�cie. Jak pokazuje G.

31 Tam¿e, s. 3181.
32 W. T. Bielby, J. N. Baron, dz. cyt., s. 762.
33 D. J. Aigner, G. G. Cain, Statistical Theories of Discrimination in Labor Markets, �Industrial and Labor Relations Review�,
1977, vol. 30, s. 177.
34 G. Leblanc, dz. cyt., s. 702.
35 Tam¿e, s. 715.
36 G. Akerlof, The Economics of Caste and of the Rat Race and Other Woeful Tales, �The Quarterly Journal of Economics�,
1976, vol. 90, s. 600.
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Akerlof u¿ycie przez pracodawców niedoskona-
³ych wska�ników do przewidywania produktyw-
no�ci kandydatów do pracy mo¿e prowadziæ do
równowagi nieoptymalnej w sensie Pareto36 .
Ponadto wystêpowanie zjawiska dyskryminacji
statystycznej skutkuje ograniczeniem moty-
wacji kobiet do inwestowania w kapita³ ludzki,
poniewa¿ czynno�æ ta staje siê dla nich
nieop³acalna, skoro i tak bêd¹ oceniane
w oparciu o oczekiwan¹ przeciêtn¹ produk-
tywno�æ ca³ej grupy. Z drugiej jednak strony
niektórzy autorzy podkre�laj¹, ¿e dyskrymi-
nacja statystyczna mo¿e okazaæ siê efektywna
w pewnych, okre�lonych warunkach. Zgodnie
z argumentacj¹  P. Normana uchylenie za³o-
¿enia o jednakowym rozk³adzie produktywno�ci
w�ród mê¿czyzn i kobiet przy jednoczesnym
przyjêciu upraszczaj¹cego za³o¿enia o istnie-
niu dwóch klas pracowników (wysoko i nisko
wykwalifikowanych)  oraz dwóch klas miejsc
pracy (wymagaj¹cych wysokich i niskich
kwalifikacji) mo¿e prowadziæ do wniosku
o optymalno�ci dyskryminacji statystycznej,
poniewa¿ jako�æ dopasowania miejsc pracy do
pracowników jest wówczas przeciêtnie wy¿sza
ani¿eli w przypadku braku dyskryminacji37 .

III. Teoria dyskryminacji
monopsonistycznej

Teori¹ stosunkowo ma³o popularn¹
w literaturze przedmiotu, aczkolwiek maj¹c¹
pewien, choæ bardzo ograniczony, potencja³
wyja�niaj¹cy zjawisko dyskryminacji p³acowej
wzglêdem kryterium p³ci, jest teoria dyskrymi-
nacji monopsonistycznej, czerpi¹ca z hipotezy
o ograniczonej ruchliwo�ci przestrzennej kobiet.
Zak³ada siê w niej, ¿e wy¿sze zarobki mê¿czyzn
oraz patriarchalny model rodziny sprawiaj¹,
¿e wybór miejsca zamieszkania par jest w wiêk-
szym stopniu uzale¿niony od miejsca pracy
partnera ani¿eli partnerki38 . Ponadto wiêksze
obci¹¿enie kobiet obowi¹zkami domowymi
i macierzyñskimi dodatkowo obni¿a ich sk³on-
no�æ do poszukiwania stanowiska wymaga-
j¹cego pracy w wiêkszym oddaleniu od domu,

w nadgodzinach czy w weekendy39 .
Ograniczo-na w ten sposób si³a przetargowa
kobiet prowa-dziæ ma do uzyskania przez
pracodawców pozycji monopsonistycznej, co
umo¿liwia im narzucenie kobietom ni¿szych
p³ac ani¿eli mê¿czyznom40 .

Wydaje siê jednak, ¿e istnienie takiego
monopsonu jest znacznie bardziej prawdopo-
dobne na obszarach o mniejszej gêsto�ci
zaludnienia, s³abiej zurbanizowanych, ponie-
wa¿ liczba potencjalnych pracodawców jest
tam du¿o mniejsza, co u³atwia im praktyki
monopsonistyczne. Du¿o trudniej natomiast
wyobraziæ sobie dzia³ania tego typu na
terenach wielko-miejskich. Zastrze¿enie to
prowadzi do jasnych wniosków w kwestii
zarysu badañ empirycznych, które umo¿liwi³y-
by weryfikacjê hipotezy o istnieniu dyskry-
minacji monopsonistycznej. Mo¿na mianowicie
zbadaæ zwi¹zki miêdzy nierówno�ci¹ p³ac
mê¿czyzn i kobiet a gêsto�ci¹ zaludnienia na
terenie ich zamieszkania. Zastrze¿enie to nie
jest ponadto przywo³ywane zbyt czêsto
w literaturze przedmiotu, co umo¿liwia byæ mo¿e
pewien rodzaj nowatorstwa w kwestii badañ na
tym obszarze.

Ograniczona przydatno�æ teorii dyskry-
minacji monopsonistycznej do wyja�niania
nierówno�ci p³ac mê¿czyzn i kobiet wi¹¿e siê
ponadto z mo¿liwo�ci¹ jej zastosowania prawie
wy³¹cznie do analizy sytuacji mê¿atek i matek41 ,
a tak¿e ze wzrostem p³ac kobiet, coraz wiêksz¹
popularno�ci¹ partnerskiego modelu rodziny
oraz znacznym spadkiem dzietno�ci.

IV. Podsumowanie

 Indywidualistyczne teorie dyskryminacji
kobiet na rynku pracy przedstawione powy¿ej
wydaj¹ siê dobrze wyja�niaæ zjawiska, które
t³umaczyæ powinny, zw³aszcza w przypadku
za³o¿eñ o homogeniczno�ci si³y roboczej
i jednakowym charakterze wszystkich miejsc
pracy na gruncie teorii uprzedzeñ osobistych.
Warto jednak podkre�liæ, ¿e w literaturze przed-
miotu omawianych jest nieco wiêcej koncepcji

37 P. Norman, Statistical Discrimination and Efficiency, �Review of Economic Studies�, 2003, vol. 70, s. 616.
38 I. Reszke, dz. cyt., s. 92-93.
39 G. Becker, dz. cyt., s. 35.
40 B. Kalinowska-Nawrotek, Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy, Poznañ 2005. s. 16.
41 I. Reszke, dz. cyt., s. 92
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teoretycznych ani¿eli zosta³o przedstawione
w niniejszej pracy. Powy¿szy wybór oraz ominiê-
cie pozosta³ych teorii wi¹za³o siê przede
wszystkim z ich niewielkim potencja³em
wyja�niaj¹cym, w¹tpliw¹ przynale¿no�ci¹ do
klasy teorii dyskryminacji na rynku pracy (jak
np. teoria dualnego rynku pracy) lub z uznaniem
ich za modyfikacjê czy te¿ odmianê innej teorii
przy szczególnych za³o¿eniach  (jak np. teoria
segregacji zawodowej, która jest de facto
kombinacj¹ teorii uprzedzeñ osobistych i teorii
dyskryminacji statystycznej dla heterogenicz-
nej si³y roboczej).

Podsumowuj¹c, warto te¿ zadaæ pytanie
o konsekwencje zjawiska dyskryminacji kobiet
na rynku pracy, sugerowane przez przyjête
koncepcje teoretyczne. Jak ju¿ zaznaczono
powy¿ej, dyskryminacja wp³ywa na zmniejsze-
nie zwrotu z inwestycji w kapita³ ludzki,
zniechêcaj¹c tym samym jednostki dyskrymi-
nowane do ich podejmowania, co obni¿a
zagregowan¹ warto�æ tego kapita³u w skali
ca³ego spo³eczeñstwa. Ponadto, istotna dla
analizy aktualnej sytuacji kobiet na rynku pracy
wydaje siê byæ nie tylko obecnie wystêpuj¹ca
dyskryminacja, ale tak¿e minione formy tego
zjawiska. Je�li bowiem kobiety zakumulowa³y
relatywnie mniej kapita³u ludzkiego w przesz-
³o�ci, to bêdzie mia³o to wp³yw na ich obecne
zatrudnienie i p³ace, poniewa¿ ich obecny zasób
kapita³u ludzkiego tak¿e bêdzie relatywnie
mniejszy, a ponadto wzglêdnie ubo¿sze bêdzie
ich do�wiadczenie zawodowe. Zarysowane
powy¿ej zjawisko wp³ywa te¿ na zmniejszenie
zasobu kapita³u ludzkiego w kolejnym
pokoleniu, którego przedstawiciele mog¹ byæ

zniechêceni zauwa¿anymi przez siebie niskimi
korzy�ciami odnoszonymi przez starsze
kobiety z tytu³u wykszta³cenia oraz mog¹ mieæ
dostêp do informacji na temat miejsc pracy
stosunkowo niskiej jako�ci42 . Warto te¿ dodaæ,
jak ju¿ zaznaczono powy¿ej, ¿e na dyskry-
minacji kobiet korzystaj¹ przede wszystkim
wysoko wykwalifikowani mê¿czy�ni-pracow-
nicy, którzy nie musz¹ przeciwstawiaæ siê
konkurencji kobiet na rynku pracy i uzyskuj¹
w efekcie wy¿sze p³ace, oraz pracodawcy,
zatrudniaj¹cy kobiety i uzyskuj¹cy dziêki temu
tañsz¹ pracê tej samej jako�ci43 . Z drugiej
jednak strony nisko wykwalifikowani
mê¿czy�ni-pracownicy mog¹ w wyniku dyskry-
minacji straciæ, poniewa¿ w efekcie nadwy¿ki
poda¿y pracy w ich zawodach, spowodowanej
przesuwaniem siê kobiet w kierunku zawodów
gorzej p³atnych, tak¿e ich wynagrodzenie
mo¿e ulec obni¿eniu. W sytuacji tej trac¹
jednak przede wszystkim kobiety, którym
odmawia siê pe³nego uczestnictwa w ¿yciu
gospodarczym lub pe³nej zap³aty z tytu³u swojej
dzia³alno�ci, co prowadzi do obni¿enia standar-
du ich ¿ycia. Co wiêcej, dyskryminacja wydaje
siê zasadniczo prowadziæ do ogólnego obni¿enia
efektywno�ci gospodarki. Wprawdzie jak
stwierdzono powy¿ej ró¿ne modele inaczej
interpretuj¹ zwi¹zki miêdzy wystêpowaniem
zjawiska dyskryminacji a wp³ywaj¹cym na
efektywno�æ w³a�ciwym dopasowaniem miejsc
pracy do pracowników, lecz jednocze�nie
rozs¹dne wydaje siê stwierdzenie, i¿ istotnym
zaburzeniem efektywno�ci jest przyporz¹d-
kowanie zasobów poszczególnym jednostkom
w sposób niezale¿ny od ich rzeczywistej produk-
tywno�ci, co ma w³a�nie miejsce w przypadku
wystêpowania zjawiska dyskryminacji na rynku
pracy44 .

42 J. E. Stiglitz, dz. cyt., s. 289.
43 B. R. Schiller, The Economics of Poverty and Discrimination, Upper Saddle River 2001, s. 157.
44 T. F. D�Amico, dz. cyt., s. 310.


