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Związek pomiędzy równością płci
a wzrostem gospodarczym
w krajach BSR
Wstęp
Modelowanie i kwantyfikacja związku pomiędzy
równością płci a wzrostem gospodarczym jest wciąż
stosunkowo nowym obszarem badań, chociaż opublikowano już kilka opracowań na ten temat. Celem tego artykułu jest przeanalizowanie wspomnianego związku na podstawie modelowania wykorzystującego indeks równości płci oraz główne zmienne
wzrostu gospodarczego. Artykuł ma podnieść świadomość w zakresie znaczenia równości płci dla wzrostu gospodarczego oraz pomóc wypracować bardziej
skuteczne strategie polityczne, odpowiadające na
nowe wyzwania stojące przed Europą po kryzysie.
Analiza została przeprowadzona dla krajów Regionu Morza Bałtyckiego (BSR), które różnią się istotnie
pod względem rozwoju gospodarczego i społecznego,
kultury oraz równości płci. Jak jednak wynika z przeprowadzonej analizy, pomimo tych różnic, we wszystkich można zaobserwować dodatni związek pomiędzy
wzrostem PKB a równością płci. Zgadza się to z wynikami innych badań. Niniejszy artykuł wzbogaca badania o nowe elementy przez to, że rozpatruje zmiany
na przestrzeni czasu (w przeciwieństwie do podejścia
statycznego, np. [Löfström 2009]), a także wykorzystuje jeden model regresji do oceny związku pomiędzy
badanymi kategoriami a nowym złożonym indeksem
równości płci (GEI_UNDP oraz GEI Europejskiego
Instytutu Równości Mężczyzn i Kobiet – EIGE).

Przegląd literatury
Debata na temat znaczenia płci dla makroekonomii, w tym wzrostu ekonomicznego, toczy się stosunkowo od niedawna, choć na poziomie mikro pro-

blematykę płci uwzględnia się w analizach ekonomicznych już od dłuższego czasu, jak zauważa Stocky [2006]. Jeżeli chodzi o szerszą perspektywę, to
znaczy związki pomiędzy równością płci a rozwojem, istnieje obszerna literatura teoretyczna i empiryczna, zwłaszcza dotycząca krajów rozwijających
się. Mowa między innymi o pionierskiej pracy Boserup [1970] na temat kobiet i rozwoju gospodarczego, która otworzyła drogę do włączenia zagadnień
związanych z płcią do makroekonomii.
Związek między równością płci a wzrostem gospodarczym można postrzegać jako „dwukierunkową
ulicę”, jak zauważa Sequino [2009], w swojej analizie sytuacji w krajach na całym świecie. Oznacza
to, że zmiany PKB mają wpływ na równość płci, ale
z drugiej strony równość płci wpływa na wskaźniki
wzrostu. Ten drugi fakt poszerza ramy analiz, które
do tej pory skupiały się na pierwszym związku (wpływie zmian PKB na równość płci). Daje on także podstawy do sformułowania nowego pytania badawczego, tj. czy równość płci można uznać za czynnik (jeden z wielu) wpływający na zmiany PKB? To pytanie stanowi kluczowy punkt niniejszego artykułu.
Wpływ wskaźników wzrostu PKB na równość
płci był omawiany do tej pory w literaturze w kontekście strukturalnego dostosowania oraz kryzysu
lat 80. XX w. w Ameryce Łacińskiej, Azji Południowo-Wschodniej oraz innych państwach rozwijających
się [Elson 1991]. Badania empiryczne potwierdziły,
że kobiety ucierpiały bardziej niż mężczyźni w wyniku spadku PKB oraz wynikającego z niego zaostrzenia polityki makroekonomicznej, natomiast korzyści
płynące z powrotu do dodatnich wskaźników wzrostu były mniej oczywiste oraz/lub stawały się zauważalne po dłuższym czasie [Sequino 2000]. Tłumaczy
się to mniej korzystną pozycją kobiet na rynku pracy
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w porównaniu z mężczyznami, ich niższymi zarobkami i dochodami, a także większym uzależnieniem od
opieki społecznej oraz wydatków publicznych [World
Bank 2006]. Badania pokazują również, że wpływ
wzrostu gospodarczego na równość płci różni się znacząco w zależności od typu wzrostu oraz kluczowych
czynników stymulujących (takich jak np. eksport)
[Berik, Rodgers 2008; Berik et al. 2009]. Różnice
związane z płcią w podziale kosztów gwałtownego
spadku PKB w zakresie utraty miejsc pracy oraz cięć
w opiece społecznej ujawniły się wyraźnie w latach
90. XX w. w czasie transformacji w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej [Ruminska-Zimny 2009].
Analizy dotyczące wpływu płci na kryzys gospodarczy w latach 2008–2009 przedstawiają podobne wnioski, nawet jeśli wpływ spadku PKB na miejsca pracy kobiet był mniejszy w porównaniu z miejscami pracy mężczyzn (szczególnie w pierwszej fazie kryzysu). Wspomniane opracowania potwierdzają, że głównym kanałem przenoszenia negatywnego
wpływu kryzysu pozostają środki oszczędnościowe,
cięcia w wydatkach socjalnych oraz zatrudnieniu kobiet w sektorze publicznym [Rubery, Karamessini
(red.) 2014; Smith, Bettio 2008].
Drugi związek, to znaczy ten pomiędzy równością płci a wzrostem gospodarczym, jest rzadziej badany. Istnieją jednak opracowania przedstawiające
dowody teoretyczne oraz empiryczne na potwierdzenie hipotezy, że równość płci wpływa na wzrost
PKB [Klasen, Lamanna 2009]. Oznacza to, że równość płci staje się czynnikiem, który może stymulować (lub ograniczać) wzrost gospodarczy. Równość
płci wpływa na wzrost (lub spadek) PKB poprzez
wzrost (lub spadek) wskaźników zatrudnienia kobiet oraz lepsze (lub gorsze) wykorzystanie inwestycji w edukację kobiet. W szerokim rozumieniu równość szans wiąże się z lepszym wykorzystaniem zasobów ludzkich, to znaczy talentów oraz kreatywności kobiet i mężczyzn (różnorodność) oraz z bardziej
efektywną alokacją kapitału ludzkiego i społecznego, co przekłada się pozytywnie na wzrost gospodarczy [OECD 2012].
W przeszłości badania na temat pozytywnego
wpływu równości płci na wzrost PKB i rozwój skupiały się na krajach rozwijających się. Kryzys w Europie oraz powolny proces wychodzenia z niego,
a także niskie wskaźniki aktywności kobiet w wielu krajach i starzenie się społeczeństwa, otworzyły
drogę podobnym badaniom w odniesieniu do gospodarek rynków rozwiniętych. To podejście opiera się
na tzw. teorii women-omics zaproponowanej przez
Matsui et al. [1999]. W tym kontekście badania

szacują pozytywny wpływ równości płci na wzrost
PKB poprzez symulację efektów równych szans
mierzonych wyższymi wskaźnikami zatrudnienia kobiet, korzystniejszymi rodzajami umów o pracę (praca na pełny etat a praca na pół etatu) oraz wyższymi płacami (eliminującymi różnice w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet). Löfström [2009] pokazała
na przykład, że jeżeli szanse na rynku pracy zostaną wyrównane, możliwe będzie podniesienie PKB
krajów Unii Europejskiej o 27–29%. Niniejsze opracowanie odnosi się do jednego roku (2007). Podobne wyniki jak Löfström przedstawili Smith i Bettio
[2008], uzasadniając równość płci koncepcją inteligentnej gospodarki (ang. smart economics).
Opracowanie EIGE na temat korzyści ekonomicznych płynących z równości płci jest najnowszą pracą
w tym obszarze. Jest to także pierwsza tego rodzaju próba zastosowania modelu ekonometrycznego do
oszacowania szerokiego zakresu korzyści makroekonomicznych wynikających z równości płci na poziomie EU (model E3ME). W opracowaniu tym badany jest wpływ zmniejszenia nierówności płci w takich obszarach, jak edukacja STEM (nauka, technologia, inżynieria oraz matematyka), zatrudnienie
oraz płace, na wyniki gospodarcze poszczególnych
państw. Z analizy wynika, że zwiększenie równości
płci na jednym polu, np. zwiększenie reprezentacji
kobiet w edukacji STEM, może przynieść pozytywne efekty na innych polach, takich jak zatrudnienie
i płace. Ogólne wyniki pokazują, że zmiany na lepsze
w zakresie równości płci mogłyby do 2050 r. przynieść wzrost PKB per capita Unii Europejskiej nawet o 10% [EIGE 2017].
Cel niniejszego artykułu jest o wiele węższy. Autorki uznają, że jest to pierwszy krok w kierunku
bardziej pogłębionej kwantyfikacji związku pomiędzy płcią a wzrostem gospodarczym. Postawiono następujące pytania badawcze:
1. Czy wykorzystując pojedynczy model regresji,
można powiedzieć, że istnieje związek pomiędzy
równością płci (mierzoną wskaźnikiem złożonym)
a wzrostem gospodarczym (mierzonym wzrostem
PKB) w krajach BSR?
2. Jak siła tego związku zmieniała się w czasie (lata
2000–2014)?
Autorki mają świadomość tego, że na wzrost gospodarczy wpływa wiele czynników. Zważywszy jednak na to, że celem niniejszego artykułu jest zbadanie związku tylko pomiędzy dwiema zmiennymi
– równością płci a wzrostem gospodarczym – zakłada się, że inne czynniki wpływające na wzrost gospodarczy pozostają na stałym poziomie.
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Metodologia
Omawiając problem równości płci, postanowiono
wykorzystać, po raz pierwszy w polskiej literaturze,
prosty model regresji. Analiza składa się z wyrażenia związku pomiędzy zmiennymi językiem matematyki. Pierwszy krok polega na znalezieniu funkcji matematycznej f(x), która najlepiej opisze badany związek. Funkcja ta może przyjąć różne formy,
z których najprostszą jest funkcja liniowa. Jeżeli badamy związek pomiędzy dwoma zmiennymi Y i X,
zmienna zależna to Y, natomiast X to zmienna niezależna.
Celem analizy regresji jest określenie wartości
zmiennej zależnej (Y) przy nowej wartości zmiennej
niezależnej (X), która wcześniej nie istniała. Należy jednak zauważyć, że są to tylko szacunki, gdyż
na zmienną zależną może mieć wpływ wiele innych
czynników. Ponadto, nawet jeżeli udowodnimy silną korelację pomiędzy badanymi zmiennymi, potwierdzoną dobrym dopasowaniem funkcji regresji, nie oznacza to, że zawsze występuje związek
przyczynowy. Zmienna X może nie być przyczyną, a zmienna Y skutkiem. Występowanie związku
przyczynowego można ustalić dopiero po przeprowadzeniu dalszej analizy opartej na zasadach przyjętych w danej dziedzinie nauki, istotnych dla badanych zmiennych.
Model regresji liniowej przyjmuje następującą
formę:
Ŷi = bo + b1Xi

Analiza empiryczna związku
pomiędzy płcią
a wzrostem gospodarczym
W okresie 1995–2007 wszystkie kraje BSR cieszyły się stałym wzrostem PKB realnego per capita.
W 2008 r. ten trend odwrócił się na skutek globalnego kryzysu gospodarczego. Kraje o wysokich dochodach ucierpiały bardziej niż te o niskich dochodach.
Począwszy od roku 2010 PKB per capita rośnie we
wszystkich państwach, ale w znacznie wolniejszym
tempie niż w ciągu pierwszych 12 lat objętych niniejszą analizą (rysunek 1).
Rysunek 1. PKB realne per capita w krajach BSR (w euro)

(1)

przy czym:
Ŷi – wartości teoretyczne zmiennej zależnej,
Xi – zmienna niezależna,
bo – stała,
b1 – współczynnik nachylenia.
W celu zweryfikowania odporności szacunkowego modelu autorki określiły wskaźniki dopasowania
modelu [Studenmund 2010]:
R2 – współczynnik determinacji, który określa procent zmienności zmiennej Y tłumaczony za pomocą zmiennej X,
skorygowany R2 – współczynnik skorygowany według stopnia swobody,
Se – standardowe błędy współczynników,
t – wartości wskazujące na znaczenie współczynników,
p – prawdopodobieństwo.

Źródło: własne wyliczenia na podstawie danych Eurostatu.

Jeżeli chodzi o wartości PKB per capita, w całym analizowanym okresie państwa dzieliły się na
trzy kategorie:
•• pierwsza grupa: Norwegia, gdzie odnotowana
wartość zmiennej była znacząco wyższa niż w innych krajach,
•• druga grupa: bogate kraje skandynawskie, takie jak
Dania, Szwecja i Finlandia, a także Niemcy, gdzie
PKB per capita było niższe niż w Norwegii, ale
znacznie wyższe niż w pozostałych krajach BSR,
•• trzecia grupa: kraje BSR o niższych dochodach
– Estonia, Polska, Litwa i Łotwa, w których gospodarka planowana centralnie przekształciła się
w demokrację rynkową pod koniec lat 80. XX w.
i na początku lat 90. XX w.
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Stopa wzrostu PKB stanowi procentową stopę wzrostu PKB na przestrzeni czasu. Na rysunku
2 pokazano roczne stopy wzrostu PKB w okresie
1995–2012. W analizowanym czasie odnotowano
dwa poważne spadki. Pierwszy miał miejsce w latach 1998–1999 w rezultacie kryzysu ekonomicznego w Azji, który odbił się na niektórych krajach europejskich oraz spowodował wyhamowanie wzrostu PKB. Drugi istotny spadek był efektem globalnego kryzysu w latach 2008–2009, wywołanego przez załamanie rynku mieszkaniowego
w USA. Kryzys szybko rozprzestrzenił się na europejski system bankowy i pogłębił na skutek kryzysu euro. Tym razem wzrost PKB przybrał wartości ujemne we wszystkich państwach europejskich
oprócz Polski. Większość z nich zanotowała spadki produkcji, zatrudnienia, dochodów, konsumpcji oraz inwestycji. Proces wychodzenia z kryzysu
przebiegał powolnie w większości państw europejskich i jakość życia niektórych grup społecznych
w Europie znacząco się pogorszyła. Istnieją różne poglądy na temat korzeni tych kryzysów – począwszy od konkretnych problemów sektora finansowego w dobie handlu internetowego (słabe ramy
regulacyjne) lub rozpowszechniania się produktów finansowych wysokiego ryzyka (pochodnych),
skończywszy na problemach strukturalnych powojennego systemu zarządzania gospodarczego
i jego instytucji (w tym rosnących nierównościach
pomiędzy krajami i w ich obrębie) [Stiglitz et al.
2010].

Najgłębsze załamanie gospodarcze w krajach BSR
dotknęło Łotwę, Estonię i Litwę. W 2009 r. stopa wzrostu PKB wyniosła –16% na Łotwie i –14%
w dwóch pozostałych państwach. Polska była jedynym państwem w regionie BSR i całej Europie,
nazywanym „zieloną wyspą”, który miał dodatni
wzrost PKB w 2009 r. (1,5%) i w czasie całego kryzysu. Można to tłumaczyć kilkoma czynnikami:
•• dobrą kondycją sektora finansowego i nieruchomości (brak nieściągalnych długów) przed kryzysem;
•• terminowym połączeniem polityki makroekonomicznej; nieekspansjonistyczna polityka monetarna przed kryzysem w latach 2001–2005, za
którą szło rozluźnienie polityki na początku kryzysu w 2007–2008;
•• elastycznością kursów wymiany waluty narodowej (deprecjacja złotego);
•• wdrażaniem dużych projektów infrastrukturalnych na podstawie funduszy strukturalnych UE.
Połączenie tych czynników pozwoliło utrzymać
konsumpcję prywatną, eksport oraz inwestycje na
poziomie, który zapobiegał negatywnemu wpływowi dużego spadku zewnętrznego popytu kluczowych
partnerów zagranicznych na produkcję i zatrudnienie [Gomułka 2017].
Jaki jest związek pomiędzy PKB per capita lub
stopą wzrostu PKB a równością płci w analizowanych państwach? Aby odpowiedzieć na to pytanie,
musimy określić, jak należy mierzyć równość płci,
jaki jest charakter najpopularniejszych wskaźników, jak się one różnią i do jakich okresów się odnoszą.

Rysunek 2. Stopa wzrostu PKB w krajach BSR (w %)

Pomiar równości płci

Źródło: własne obliczenia na podstawie danych Eurostatu.

Najczęściej stosowanymi wskaźnikami równości
płci są:
1) GEI – Indeks Równości Płci (Gender Equality Index) Europejskiego Instytutu Równości Płci (European Institute for Gender Equality – EIGE),
2) GGG – Globalny Indeks Nierówności Płci (Global Gender Gap Index) Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum),
3) GII – Indeks Nierówności Płci (Gender Inequality Index) Programu Narodów Zjednoczonych ds.
Rozwoju (UNDP), który zastąpił GDI (Gender
Development Index – indeks rozwoju uwzględniający płeć) i GEM (Gender Empowerment
Index – indeks zaangażowania społecznego ze
względu na płeć).
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Indeks GEI obliczany przez EIGE jest wielowymiarowym wskaźnikiem równości płci w 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej publikowanym co dwa lata od 2013 r. Obejmuje 6 głównych
obszarów: pracę, pieniądze, wiedzę, czas, władzę
i zdrowie. Obejmuje również dwa obszary satelitarne: krzyżowe nierówności i przemoc. Indeks przyjmuje wartości od 1 do 100, gdzie 1 oznacza całkowitą nierówność płci, natomiast 100 całkowitą równość płci. Metodologia, zgodnie z którą EIGE określa GEI, jest przejrzysta i zgodna z zaleceniami wydanymi w 2008 r. przez Wspólne Centrum Badawcze OECD i Komisji Europejskiej [EIGE 2013].
Największą nierówność płci zaobserwowano w takich obszarach, jak władza, czas i przemoc.
Poziomy indeksów GEI obliczanych przez EIGE
różniły się znacząco między krajami BSR. Najwyższe wartości, powyżej 70%, odnotowano w Skandynawii (GEI w 2015 r. wyniósł 74,2 punktów w Szwecji,
70,9 punktów w Danii i 72,7 punktów w Finlandii).
Z drugiej strony, jeżeli chodzi o pozostałe kraje BSR,
tam gdzie miejsce miała transformacja gospodarcza,
indeksy równości płci były najniższe: Polska – 43,7,
Litwa – 40,2, Łotwa – 46,9 i Estonia – 53,6 [EIGE
2015]. Powyższe wyniki potwierdzają zasadność pytania o związek pomiędzy bogactwem krajów BSR
a skutecznością ich polityki w zakresie równości płci.
Indeks GGG Światowego Forum Ekonomicznego jest określany dla ponad stu państw (w 2017 r.
były to 144 kraje), które stanowią ok. 90% całej populacji ziemskiej. Zarówno indeks omawiany powyżej, jak i indeks, który zostanie przedstawiony w dalszej części artykułu, są wskaźnikami wielowymiarowymi, w związku z czym możemy porównywać kraje
w odniesieniu do czterech obszarów charakteryzujących równość płci: (1) aktywność gospodarcza, płaca
i praktyka zawodowa, (2) umiejętność czytania i pisania oraz poziom wykształcenia, (3) zdrowie i przeżywalność, oraz (4) aktywność polityczna. Indeks GGG
przyjmuje wartości od 1 do 0, gdzie 0 oznacza całkowity brak równości płci, a 1 całkowitą równość. Określany jest co roku od 2006. Jego doroczny charakter
pozwala na analizę zmian równości płci, ponieważ
metodologia pozostaje niezmienna w każdym kolejnym wydaniu. Porównanie różnych wskaźników równości płci nigdy nie da wyników równie wiarygodnych
jak obserwacja pojedynczego wskaźnika na przestrzeni czasu. Podejmując problem, autorzy indeksu skupiają się na trzech kwestiach. Po pierwsze, koncentrują się raczej na pomiarze nierówności płci niż na
poziomach równości. Po drugie, zmienne wyjściowe
są ważniejsze niż zmienne wejściowe. Wreszcie, więk-

szą uwagę przykłada się do równości płci niż do zaangażowania społecznego kobiet.
Indeks GGG stosuje podobny model klasyfikacji państw według płci jak GEI EIGE pomimo różnic w strukturze obu indeksów. Według Global Gender Gap Report [GGGR 2017], Islandia jest liderem
pierwszej listy z wynikiem 0,878. Kolejne miejsca
zajmują Norwegia z wynikiem 0,830 oraz Szwecja
(5) z wynikiem 0,816. Kraje BSR po transformacji
zajmują niższe miejsca: Łotwa (20), Litwa (28) i Polska (39) z wynikami odpowiednio od 0,756 do 0,28.
Indeks GII obliczany przez UNDP obrazuje nierówność płci tylko w trzech wymiarach: zdrowia
reprodukcyjnego, rynku pracy oraz zaangażowania. Zdrowie reprodukcyjne jest mierzone dwoma
wskaźnikami: wskaźnikiem śmiertelności okołoporodowej matek oraz płodnością nastolatek. Wymiar
rynku pracy jest mierzony wskaźnikiem udziału kobiet w sile roboczej. Zaangażowanie jest mierzone na
podstawie udziału miejsc w parlamencie zajmowanych przez każdą z płci oraz wykształcenia średniego
i wyższego. GII przyjmuje wartości od 0 do 1, gdzie
0 oznacza całkowitą równość, a 1 oznacza całkowitą nierówność pomiędzy mężczyznami a kobietami
w zakresie badanych zmiennych.
Indeks GII obliczany przez UNDP został po oraz
pierwszy zaprezentowany w 2010 r. w raporcie Human Development Report. Zastąpił wcześniej wykorzystywane indeksy: GDI (Gender Development
Index – indeks rozwoju uwzględniający płeć) oraz
GEM (Gender Empowerment Index – indeks zaangażowania społecznego ze względu na płeć), które
były krytykowane za koncentrację na poziomach dochodów. W rezultacie nadawały się do oceny równości płci bardziej w krajach rozwiniętych o stosunkowo zrównoważonych poziomach dochodów niż w krajach o niskich dochodach i niskich poziomach równości płci. Nowy indeks GII nie uwzględnia informacji o poziomach dochodów, ale był także krytykowany za dobór wskaźników. Należy jednak zauważyć, że
proces doboru wskaźników każdego indeksu złożonego opiera się na arbitralnych oraz subiektywnych założeniach. W związku z tym, jak już zauważono wcześniej, wnioski z takich badań obejmujących rankingi
państw powinny być traktowane z ostrożnością.
W niniejszym artykule autorki zdecydowały się
zastosować do analizy równości płci odwrócony indeks GII zwany GEI_UNDP. Odwrócony indeks GII
wydaje się być w tym wypadku najodpowiedniejszy,
gdyż skupia się na równości w przeciwieństwie do
GII i GGG, które oparte są na pomiarze nierówności płci. Odnosi się to w pewnym stopniu do GEI
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EIGE, który był jednak stosowany jako wskaźnik
równości płci w roku 2014. Wartości parametrów
wskazujących na siłę związku z PKB per capita byłyby takie same dla GII jak dla GEI_UNDP. Jedyną różnicą byłoby odwrócenie związku z negatywnego (znak minusa przy wartości parametru) na pozytywny (znak plusa). Zanim skupimy się na analizie
związku, przyjrzyjmy się wartościom GEI obliczanym przez UNDP w latach 2000–2012 (rysunek 3).
Rysunek 3. Indeks równości płci GEI_UNDP w krajach
BSR

i o większej stopie nierówności, takie jak Polska, Estonia, Litwa i Łotwa. W pierwszej z nich wartości GEI
wahają się od 0,93 (Finlandia) do 0,95 (Szwecja), tj. od
93% do 95%. W drugiej grupie indeks kształtował się
na poziomie pomiędzy 0,78 (Łotwa) a 0,86 (Polska),
to jest od 78% do 86%. Zmiany wartości GEI_UNDP
w latach 2000–2012 pokazują, że z wyjątkiem Estonii
i w pewnym stopniu Niemiec nawet kraje o wysokich
dochodach (takie jak Szwecja i Finlandia) zanotowały spadki w poziomie równości płci, często około roku
2010 (Szwecja, Norwegia, Dania, Polska, Łotwa).
Jak silny jest związek pomiędzy równością płci
a PKB per capita oraz stopą wzrostu PKB w analizowanych państwach? Ustalenia z analizy empirycznej
przeprowadzonej, żeby odpowiedzieć na to pytanie,
przedstawiono na poniższych rysunkach 4–8. Związek jest silny, gdy R2, czyli współczynnik determinacji,
jest wyższy niż 0,6. Jego kierunek, to znaczy to, czy
jest pozytywny czy negatywny, określa pozycję funkcji
regresji liniowej, jak zaznaczono na czarno na poniższych wykresach. Jeżeli linia zbliża się do 45’ w kierunku osi poziomej, związek jest pozytywny. Jeżeli linia ma odwrotny kształt, związek jest negatywny.
Rysunek 4. GEI i PKB per capita w krajach BSR w 2000 r.
(w euro)

Źródło: własne obliczenia na podstawie danych UNDP.

Wartości GEI są ustalane zgodnie z metodologią
IHDI (Inequality Adjusted Human Development
Index – indeks rozwoju społecznego uwzględniający nierówność). W okresie objętym naszym badaniem w większości państw BSR indeks GEI rósł, co
jest dobrym znakiem – należy pamiętać, że im wyższy GEI, tym większa równość płci w danym kraju.
Jednak w niektórych krajach w 2010 r. indeks spadł
w porównaniu z rokiem 2005. Mógł to być wynik
kryzysu gospodarczego oraz pogarszającej się pozycji
kobiet na rynku pracy, a także ich ogólnego statusu
ekonomicznego. Najwyższy spadek GEI odnotowano na Łotwie w 2010 r. w porównaniu z 2005 r. oraz
w Finlandii w 2005 r. w porównaniu z rokiem 2000.
Wzorzec zmian pomiędzy krajami BSR według indeksu GEI_UNDP jest podobny do tego opisywanego
przez GEI EIGE, GGG oraz GII. Kraje BSR można
podzielić na dwie grupy: pierwsza składa się z krajów
o wysokich dochodach: Norwegia, Szwecja, Finlandia
i Dania o wysokich poziomach równości płci (GEI);
druga grupa obejmuje kraje o niskich dochodach

Źródło: własne obliczenia na podstawie danych UNDP i Eurostatu.

Rysunek 5. GEI i PKB per capita w krajach BSR w 2005 r.
(w euro)

Źródło: własne obliczenia na podstawie danych UNDP i Eurostatu.
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Rysunek 6. GEI i PKB per capita w krajach BSR w 2010 r.
(w euro)

Źródło: własne obliczenia na podstawie danych UNDP i Eurostatu.

Rysunek 7. GEI i PKB per capita w krajach BSR w 2012 r.
(w euro)

Źródło: własne obliczenia na podstawie danych UNDP i Eurostatu.

Rysunek 8. GEI i PKB per capita w krajach BSR w 2014 r.
(w euro)

wał także wzrost drugiej zmiennej (PKB per capita).
Należy zauważyć, że indeks GEI przyjmuje wartości
od 0 do 100, gdzie 0 oznacza całkowity brak równości, a 100 oznacza pełną równość.
Porównując pięć wyżej wskazanych okresów/lat,
możemy zauważyć, że związek stawał się coraz silniejszy. Wartości współczynnika Pearsona rosły
przez cały okres badania od poziomu 0,84 w 2000 r.
do 0,88 w 2012 r.
Ogólne dopasowanie modelu regresji do danych
empirycznych stawało się coraz większe. Wartości
R2 mówią, jaki procent zmian w PKB per capita
można wytłumaczyć zmienną GEI. Jak widać na
rysunkach 4–8, wartości R2 rosły z okresu na okres.
W roku 2012 R2 wyniósł 0,77, co oznacza, że w krajach BSR 77% zmian w PKB per capita można tłumaczyć GEI. Jest to znacząca proporcja. Ogólnie
rzecz biorąc, oznacza to, że równość płci się opłaca.
Należy jednak pamiętać, że korelacja nie oznacza
przyczynowości. Przedstawione powyżej powiązania
nie mają charakteru koegzystencjalnego, przyczynowo-skutkowego lub celowościowego. Dwa ostatnie typy związków wymagałyby opóźnienia zmiennych.
Löfström [2009] w swojej pracy przedstawia
podobne wnioski. Potwierdza pozytywny i istotny
związek pomiędzy równością płci a PKB per capita. W niniejszej analizie równość mierzy się za
pomocą indeksu GDI (Gender Development Index
– indeks zróżnicowania społecznego ze względu na
płeć) oraz GGG (Global Gender Gap Index – globalny indeks nierówności płci). Jej analiza obejmowała tylko jeden rok (2007) i odnosiła się do 27
państw UE.
W niniejszym artykule PKB per capita było szacowane jako funkcja GEI w krajach BSR. Poniżej
przedstawiono model regresji liniowej dla kolejnych
lat:
•• dla 2000:
Ŷi = –110149 + 156813 ⋅ GEIi

Źródło: własne obliczenia na podstawie danych UNDP i Eurostatu.

Analiza empiryczna wykazała silny związek pomiędzy PKB per capita a równością płci w krajach
BSR, co odzwierciedla wartość współczynnika determinacji, która przez pięć lat przekraczała 0,6. Kierunek tego związku był zawsze pozytywny, co oznacza,
że wraz ze wzrostem jednej zmiennej (GEI) następo-

(2)

		
(31109) (37077)
t=
–3,54
4.23
p=
0,009
0,003
R2 = 0,72 Skorygowany R2 = 0,68 N = 9
•• dla 2005:
Ŷi = –110149 + 156813 ⋅ GEIi
		
(42650) (49261)
t=
–4,0
4,56
p=
0,005
0,002
R2 = 0,75 Skorygowany R2 = 0,71 N = 9

(3)
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•• dla 2010:
Ŷi = –110149 + 156813 ⋅ GEIi

(4)

Rysunek 9. GEI a stopa wzrostu PKB w krajach BSR
w 2000 r.

		
(38994) (44536)
t=
–3,99
4,61
p=
0,005
0,002
R2 = 0,75 Skorygowany R2 = 0,72 N = 9
•• dla 2012:
Ŷi = –200868 + 253339 ⋅ GEIi

(5)

		
(45604) (51194)
t=
–4,40
4,95
p=
0,003
0,002
R2 = 0,78 Skorygowany R2 = 0,75 N = 9
•• dla 2014:
Ŷi = –2121,02 + 61509,83 ⋅ GEIi

Źródło: własne obliczenia na podstawie danych UNDP i Eurostatu.

(6)

		
(8787) (15103)
t=
–0,21
4,07
p=
0,82
0,006
R2 = 0,86 Skorygowany R2 = 0,73 N = 8
Gdzie:
Ŷi
– teoretyczne wartości zmiennej zależnej PKB
per capita,
GEIi – indeks równości płci, odwrócony indeks równości płci obliczany przez UNDP.
Wszystkie szacowane modele charakteryzują się
ogólnym dobrym dopasowaniem do danych empirycznych. Dopasowanie stawało się coraz lepsze z okresu na okres, osiągając najwyższe wartości w 2014 r., gdy współczynnik determinacji R2 wyniósł 86%. Wszystkie parametry modelu były znaczące statystycznie. Jak należy interpretować te parametry? W 2000 r. wraz ze wzrostem GEI o 1% zanotowano wzrost PKB per capita o 156,813 euro.
W 2012 r. wzrostowi GEI o 1% towarzyszył wzrost
PKB in capita o 253,339 euro. W 2014 r. razem ze
wzrostem GEI_EIGE (który jest podobny do GEI_
UNDP, choć trochę inny) o 1% odnotowano wzrost
PKB in capita o 61,509 euro.
Związek pomiędzy równością płci a PKB można
było również badać za pomocą stóp wzrostu PKB.
Poniższe wykresy pokazują związek pomiędzy GEI
a stopą wzrostu PKB w krajach BSR pomiędzy latami 2000 a 2014 (rysunki 9–13).
Związek pomiędzy równością płci (GEI_UNDP)
a wzrostem gospodarczym (stopa wzrostu PKB) jest
widocznie słabszy niż związek pomiędzy równością
płci a PKB per capita. Widać to szczególnie w latach, kiedy współczynnik determinacji R2 był poniżej 0,6 (2014, 2010 i 2000).

Rysunek 10. GEI a stopa wzrostu PKB w krajach BSR
w 2005 r.

Źródło: własne obliczenia na podstawie danych UNDP i Eurostatu.

Rysunek 11. GEI a stopa wzrostu PKB w krajach BSR
w 2010 r.

Źródło: własne obliczenia na podstawie danych UNDP i Eurostatu.
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Rysunek 12. GEI a stopa wzrostu PKB w krajach BSR
w 2012 r.

ze względu na niższy poziom startowy oraz ogólnie
niższymi stopami wzrostu w krajach z wysokim poziomem PKB per capita.
Kryzys ekonomiczny był kolejnym czynnikiem,
który głęboko zaburzył związek pomiędzy rozpatrywanymi zmiennymi. Te „zaburzenia” są wyraźnie widoczne w modelowanym związku, szczególnie w 2010 r. (odzwierciedlającym dane z 2008 r.).
W kolejnym okresie (2014) nastąpiło ich cofnięcie.
Modele regresji liniowej mierzące związek pomiędzy
wzrostem PKB a GEI przedstawiono poniżej.
W 2000:
Ŷi = 21,21 – 19,61 ⋅ GEIi

Źródło: własne obliczenia na podstawie danych UNDP i Eurostatu.

Rysunek 13. GEI a stopa wzrostu PKB w krajach BSR
w 2014 r.

(7)

		
(5,71)
(6,81)
t = 3,72
–2,88
p = 0,07
0,23
R2 = 0,54 Skorygowany R2 = 0,48 N = 9
W 2005:
Ŷi = 50,88 – 53,30 ⋅ GEIi

(8)

		
(9,15) (10,56)
t = 5,56 –5,05
p = 0,0008 0,001
R2 = 0,78 Skorygowany R2 = 0,75 N = 9
W 2010:
Ŷi = 0,04 – 3,06 ⋅ GEIi

Źródło: własne obliczenia na podstawie danych UNDP i Eurostatu.

Ogólne dopasowanie modelu do danych empirycznych zaznaczone czarną prostą linią na rysunkach 9–13 ze wzrostem PKB jest także gorsze niż
w przypadku rysunków 4–8, w tym PKB per capita. W latach 2000, 2005 i 2012 współczynnik determinacji R2 wyniósł odpowiednio 0,54, 0,78 i 0,83.
GEI osiąga również wartości w zakresie od 0 do 100,
gdzie 100 oznacza pełną równość.
Negatywny związek widoczny na rysunkach 9–13
polega na tym, że gdy jedna ze zmiennych (GEI)
rośnie, wartość drugiej (stopa wzrostu PKB) spada.
Wykresy te pokazują także różnice w sile tego związku pomiędzy poszczególnymi krajami. Podczas gdy
w krajach o wysokim poziomie równości płci trudniej jest dostrzec pozytywny wpływ równości płci na
wzrost gospodarczy, w mniej rozwiniętych krajach
ten wpływ jest bardziej widoczny. Można to częściowo tłumaczyć przewagą państw „nadrabiających zapóźnienia”, którym łatwiej jest osiągnąć wzrost PKB

(9)

		 (9,02)(10,30)
t = 0,004 0,297
p =0,997 0,775
2
R = 0,01 Skorygowany R2 = (–0,12) N = 9
W 2012:
Ŷi = 38,89 – 42,72 ⋅ GEIi

(10)

		
(6,53) (7,34)
t = 6,10 –5,82
p = 0,0005 0,0006
R2 = 0,82 Skorygowany R2 = 0,80 N = 9
W 2014:
Ŷi = 6,57 – 8,89 ⋅ GEIi

(11)

		 (2,11) (3,63)
t = 3,11 –2,45
p = 0,02 0,05
R2 = 0,5 Skorygowany R2 = 0,42 N = 8
W 2000 r. wzrostowi GEI o 1% towarzyszył spadek stopy wzrostu PKB średnio o 0,20 p.p. Oba parametry modelu były statystycznie znaczące. Dopasowany zmierzony współczynnik R2 był na stosunkowo dobrym poziomie i wyniósł 0,54, co oznacza, że
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zmienność wzrostu można tłumaczyć w 54% zmiennością niezależnej zmiennej GEI. Należy pamiętać,
że jest to związek koegzystencjalny, a nie przyczynowo-skutkowy.
W 2005 r. sytuacja była nieco inna. Przy wzroście
GEI o 1% odnotowano jednocześnie spadek wzrostu PKB o średnio 0,53 p.p. Wszystkie parametry
modelu były statystycznie znaczące i ogólne dopasowanie było lepsze niż w poprzednim okresie przy
współczynniku determinacji R2 na poziomie 0,78.
Jeżeli chodzi o 2010 r., nie było możliwe skonstruowanie dobrego modelu regresji liniowej. Oba parametry modelu były znaczące i dopasowanie było bliskie 0.
W 2012 r. charakterystyka związku pomiędzy wzrostem PKB a GEI przypominała sytuację z roku 2005.
Jednoprocentowy wzrost GEI towarzyszył spadkowi
stopy wzrostu PKB o 0,42 p.p. Test potwierdził znaczenie statystyczne parametrów modelu. Ogólne dopasowanie było bardzo wysokie i wyniosło 0,82.

Wnioski
Ogólny kontekst wpływający na związek pomiędzy płcią a wzrostem gospodarczym ulega na przestrzeni czasu znaczącym przeobrażeniom. Dlatego
ważne jest, by prowadzić badania, zarówno jakościowe, jak i ilościowe, które pomogą nam lepiej zrozumieć charakter tego związku.
W niniejszym artykule autorki zmierzyły siłę
związku pomiędzy równością płci a wzrostem gospodarczym mierzonym PKB per capita oraz stopą
wzrostu PKB. Badane kraje Regionu Morza Bałtyckiego różnią się znacząco pod względem rozwoju gospodarczego i społecznego; dzieli się je na trzy grupy:
bogatą Norwegię, następnie zamożne Danię, Szwecję, Finlandię i Niemcy oraz biedniejsze Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię, które przechodziły transformację gospodarczą od początku lat 90. XX w.
Autorki zaobserwowały omówione niżej główne
prawidłowości.
1. W krajach BSR można zauważyć pozytywny
związek pomiędzy wskaźnikami równości płci
a PKB per capita. Równość płci mierzono za pomocą wskaźnika zaproponowanego przez UNDP,
tj. odwróconego GII_UNDP oraz GEI EIGE (na
2014 r.). Indeks GII został odwrócony, ponieważ
skupiono się na równości, a nie na nierównościach.
Modele ekonometryczne pokazywały, że związek
pomiędzy badanymi zmiennymi z okresu na okres
stawał się coraz silniejszy. Konstruowane modele
regresji liniowej osiągały coraz wyższą jakość.

2. Autorki udowodniły silną negatywną korelację pomiędzy równością płci a stopą wzrostu PKB w latach 2000–2012, co oznacza, że im wyższa stopa wzrostu, tym niższe wartości współczynnika
równości. Negatywny charakter związku wynika
z krótkiego okresu obserwacji. Jeżeli byłaby możliwość obserwowania związku przez kilka dekad,
mogłoby się okazać, że wygląda on inaczej. Kolejny czynnik może być związany z ograniczeniami
w zakresie możliwej poprawy stanu rzeczy w krajach BSR o wysokich dochodach i wysokim stopniu
równości w porównaniu z krajami o niskich dochodach i o niskim stopniu równości (korzyści związane z procesem „nadrabiania zapóźnień”).
3. Powyższy związek został poważnie zaburzony
około 2008 r. w wyniku kryzysu gospodarczego.
Z jednej strony to zaburzenie zostało spowodowane pogorszeniem się równości płci. Z drugiej strony był to efekt drastycznego spadku stóp wzrostu
PKB w większości badanych państw.
Autorki zdają sobie sprawę z tego, że zaproponowane podejście do badań nad związkiem między równością płci a wzrostem nie ukazuje powiązania między płcią a rozwojem. Jest ono ograniczone przede wszystkim przyjęciem PKB jako wskaźnika rozwoju. Sposób obliczania PKB jest poważnie
krytykowany, między innymi ze względu na wykluczenie towarów i usług dostarczanych poza rynkiem
(m.in. w ramach produkcji i pracy domowej), a także nieuwzględnianie lub/oraz błędne obliczanie niektórych kosztów, takich jak zanieczyszczenia środowiska, lub traktowanie baniek spekulacyjnych, takich jak te na rynkach finansowych oraz w nieruchomościach, jako wzrostu PKB [Stiglitz et al. 2010].
Drugim krokiem, który autorki zamierzają podjąć w ramach badań, jest więc analiza związku pomiędzy równością płci a zrównoważonym rozwojem.
Będzie to wymagać wprowadzenia wskaźnika wzrostu i rozwoju gospodarczego. Niewiele podejść istniejących w literaturze nadaje się do dalszej analizy, jak
propozycja Korola [2007], dotycząca wskaźników
zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów
ekonomicznych. Należy również podjąć dalsze badania nad związkiem pomiędzy płcią a PKB. Podejście
do zrównoważonego rozwoju oraz jego pomiaru stosowane przez OECD, nazywane Indeksem Lepszego Życia (11 wskaźników), może stanowić ramy dla
takich badań. Kolejną kwestią byłoby liczbowe ujęcie wkładu mężczyzn i kobiet do wartości dodanej
brutto. Lis [2010] przedstawia w swoim opracowaniu ilościowe podejście do szacowania PKB, a także
wyniki zaawansowanych metod modelowania war-
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tości dodanej brutto. Jeżeli ta metodologia byłaby
zorientowana na płeć, byłoby możliwe znalezienie
odpowiedzi na pytanie, która część wartości dodanej
jest wytwarzana przez kobiety, a która przez mężczyzn. Dalsze prace mogłyby także dotyczyć modeli obejmujących inne czynniki wpływające na wzrost
gospodarczy niż równość płci.
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Zadowolenie z pracy
a godzenie obowiązków zawodowych
i rodzinnych przez pracujące kobiety
z dziećmi w wieku do lat 14 w Polsce
Wprowadzenie
Zadowolenie z pracy jest czynnikiem o kluczowym znaczeniu nie tylko dla analiz z zakresu zarządzania, lecz także dla praktyki działania przedsiębiorstw czy ogólnej satysfakcji z życia ludności.
Badania wskazują, że wielu pracodawców przykłada dużą wagę do zadowolenia pracownika, zakładając, że wzrost satysfakcji przyczyni się do podniesienia efektywności pracy. Satysfakcja z pracy, pomimo faktu, że związek pomiędzy satysfakcją z pracy
a efektywnością pracownika nie jest jednoznaczny
[Springer 2010], wymieniana jest jako jedno z kluczowych narzędzi motywacji pracownika.
Celem niniejszego artykułu jest dokonanie oceny wpływu wybranych cech związanych z łączeniem
obowiązków rodzinnych i zawodowych na zadowolenie z pracy wśród pracujących kobiet z dziećmi do
lat 14 w Polsce. Do oceny wykorzystano ogólny model linowy wielu zmiennych (OML).
Punktem wyjścia analiz jest zdefiniowanie zadowolenia z pracy. Locke definiuje satysfakcję z pracy
jako rezultat postrzegania własnej pracy jako takiej,
która umożliwia osiągnięcie ważnych wartości i celów, pod warunkiem jednak, że te wartości są zgodne z potrzebami lub pomagają w realizacji podstawowych potrzeb człowieka [Locke 1976]. Definicja
ta oznacza, że pracownik pozytywnie wartościuje
te cechy, które mają dla niego znaczenie i wynikają z jego wewnętrznych potrzeb. Ale już Spector nie
akcentuje znaczenia potrzeb dla satysfakcji z pracy, wskazując równocześnie na kluczową rolę procesów poznawczych w kształtowaniu się zadowolenia z miejsca pracy [Spector 1997]. Takie rozumie-

nie zadowolenia z pracy podzielane jest także przez
Naira, który wskazuje, że satysfakcja z pracy odzwierciedla także ocenę i postrzeganie wartości własnej pracy [Nair 2007]. Dla celów niniejszej analizy
najbardziej użyteczną definicję zadowolenia z pracy
wskazuje Gross [2003], która definiuje satysfakcję
z pracy jako „stopień pozytywnego lub negatywnego samopoczucia, wytworzonego w rezultacie wykonywanych zadań w konkretnych warunkach fizycznych i społecznych”.
Istnieje bogata literatura dotycząca czynników determinujących zadowolenie z pracy. Jedno z najpopularniejszych i najstarszych podejść to
dwuczynnikowa teoria Herzberga [Herzberg et al.
1959], w ramach której wyróżnia się dwie grupy
determinant satysfakcji z pracy. Pierwsza z nich to
tzw. czynniki higieny pracy, do których należą: wynagrodzenie, bezpieczeństwo zatrudniania, zajmowane stanowisko, typ hierarchii w firmie, relacje
międzyludzkie oraz czynniki indywidualne. Drugą zaś tworzą tzw. czynniki motywacyjne, do których należą m.in. bycie docenianym, otrzymywanie premii za dobrze wykonaną pracę, możliwość
awansu i rozwoju osobistego czy indywidualne sukcesy i osiągnięcia. Inne podejście, które wywodzi
się z teorii Herzberga to koncepcja Hackmana et
al. [1975]. W swoich analizach satysfakcji z pracy
skupiają się oni na aspektach związanych z samą
pracą i charakterystyką zajmowanego stanowiska,
a w szczególności na: wykorzystaniu różnorodnych
umiejętności do wykonywania powierzonych zadań, wykonywaniu zadań prowadzących do sukcesu większego projektu, znaczeniu wykonywanych
zadań dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, wyso-
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kim poziomie autonomii przy wykonywaniu zadań
czy jakości otrzymywanej informacji zwrotnej.
Z punktu widzenia niniejszego opracowania najbardziej użyteczny podział czynników wpływających
na zadowolenie z pracy znajduje się w opracowaniu
Gross [2003], która wyróżniła trzy ich rodzaje:
1) organizacyjne (warunki i organizacja pracy,
w tym: czas pracy, płaca, perspektywy awansu,
bezpieczeństwo w pracy, polityka funkcjonowania
i rozwoju firmy);
2) osobowe (wiek, płeć, zdolności poznawcze, zdrowie, doświadczenie zawodowe, cechy osobowości);
3) społeczne (klimat organizacyjny, szacunek w pracy, relacje z przełożonymi, relacje z klientami
i współpracownikami).
Z uwagi na cel analiz oraz dostępność danych
w niniejszym opracowaniu skupiono się na analizie
wpływu czynników osobowych (związanych ze statusem społeczno-demograficznym i sytuacją rodzinną) oraz organizacyjnych, które mogą determinować
możliwości łączenia pracy zawodowej i obowiązków
rodzinnych.
Analiza została ograniczona do kobiet z dziećmi do lat 14 jako zbiorowości najbardziej zagrożonej trudnościami w łączeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych. Ograniczenie próby do matek
małych dzieci wynikało również z chęci weryfikacji
niejednoznacznych wyników badań nad wpływem
posiadania małego dziecka na satysfakcję z pracy
[Katzell 1979; Pleck 1985; Lorence 1987; Hanson
i Sloan 1992].
Z uwagi jednak na specyfikę próby, którą stanowią pracujące kobiety z co najmniej jednym dzieckiem do lat 14, zakres zmiennych potencjalnie determinujących zadowolenie z pracy rozszerzono o charakterystyki opisujące skład gospodarstwa domowego, ze szczególnym uwzględnieniem liczby i wieku dzieci oraz zmienne pozwalające na uchwycenie
konfliktu pomiędzy pracą zawodową a obowiązkami
rodzinnymi rozumianego jako źródło stresu i napięć
(w tym napięć czasowych), wynikających z trudnych
do pogodzenia wymagań związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych i rodzinnych [Carlson et al. 2000].
Ograniczenie próby do kobiet wynikało także
z faktu, iż dotychczasowe badania poziomu zadowolenia z pracy i czynników wpływających na satysfakcję z pracy ujawniły, że działanie poszczególnych czynników może być różne dla każdej z płci.
Wyniki badań dotyczących wpływu płci na zadowolenie z pracy nie są jednoznaczne. Część badaczy
wskazuje, że sfera pracy (zwłaszcza posiadanie pra-

cy) ma większe znaczenie dla mężczyzn niż dla kobiet. To w przypadku mężczyzn obserwuje się silniejsze związki zadowolenia z pracy z konfliktem
rodzina–praca [Parasuraman et al. 1992; McElwain et al. 2005; Zalewska 2009]. Podobnie wyniki dotyczące znaczenia różnych elementów pracy dla satysfakcji z niej w grupie mężczyzn i kobiet nie są jednoznaczne. Czarnota-Bojarska i Łada
[2004] wskazują, że tzw. czynniki higieny związane z kontekstem pracy są ważniejsze dla kobiet
niż mężczyzn, a dla mężczyzn ważniejsze są „motywatory” związane z samą pracą, czyli możliwości rozwoju. Tych zależności nie zaobserwowano
jednak w grupie pracowników o najkrótszym stażu, w której nie wykryto różnic płciowych w ważności aspektów pracy. Autorki wnioskują, że młode
kobiety i młodzi mężczyźni mają podobne aspiracje – możliwości awansu i rozwoju w pracy oraz relacje społeczne i życie poza pracą są równie ważne
dla mężczyzn i kobiet. Natomiast wyniki badań de
Vaus i McAlister [Schultz 2002], a także badania
prowadzone w USA [Spector 1997] oraz wyniki badań Sousa-Poza [2000] nie pokazują istotnych różnic między kobietami a mężczyznami (mimo nierównego traktowania) w zakresie satysfakcji z pracy. Badania te odwołują się do tradycyjnego rozumienia roli płci, zgodnie z którą praca ma dla kobiet
znaczenie mniejsze i bardziej instrumentalne (towarzyskie albo finansowe) niż dla mężczyzn [Spector 1997]1. Natomiast badania Jarosa i Zalewskiej
[2008]2 wskazały, że mężczyźni cechują się wyższą
satysfakcją z pracy zarówno ogólną, jak i w odniesieniu do poszczególnych elementów pracy oraz częściej doświadczają emocji pozytywnych związanych
z pracą, a rzadziej emocji negatywnych w porównaniu z kobietami. Biorąc pod uwagę niejednoznaczność w zakresie oceny wpływu płci na zadowolenie
z pracy oraz fakt, że zjawisko to badane jest w kontekście łączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych, dla których płeć ma kluczowe znaczenie, budowanie wspólnego modelu dla kobiet i mężczyzn
nie byłoby zasadne.

Koncepcja badawcza
Uwzględniając dwa syntetycznie opisane powyżej nurty analiz: zadowolenia z pracy i godzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych, proponujemy koncepcję, która je spina i może stanowić
podstawę do odpowiedzi na postawione pytanie badawcze:
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Jakie czynniki determinują zadowolenie z pracy w kontekście łączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych przez pracujące kobiety, posiadające pod opieką co najmniej jedno dziecko
do lat 14 w Polsce?
Zadowolenie z pracy w kontekście łączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych rozpatrywać należy na poziomie koncepcyjnym związanym z wpływem polityki publicznej na kształtowanie się charakteru związków pomiędzy zadowoleniem z pracy
a godzeniem obowiązków rodzinnych i zawodowych.
Wpływ polityki publicznej kształtującej zadowolenie
z pracy i możliwości godzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych internalizowany jest na trzech
poziomach:
1) makro – poziom państwa (uregulowania prawne
czy działania instytucji publicznych);
2) mezzo – poziom pracodawcy (praktyka pracodawców, która – mimo że w znacznym stopniu determinowana poprzez uregulowania prawne czy
działania instytucji publicznych – obejmuje również rozwiązania kształtowane na poziomie pracodawcy);
3) mikro – poziom indywidualny jednostki – pracownika, który podejmuje określone zachowania
w kontekście wykonywanej pracy oraz łączenia
obowiązków rodzinnych i zawodowych.
Tak wyróżnionym poziomom oddziaływania polityki publicznej można przyporządkować determinanty zadowolenia z pracy rozpatrywane w kontekście łączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych,
które, odwołując się do Gross [2003], podzielono na:
•• organizacyjne – związane bezpośrednio z miejscem pracy, które kształtowane są zarówno na poziomie makro (uregulowań prawnych czy działań
instytucji publicznych), jak i na poziomie mezzo,
związanym z praktyką przedsiębiorstw;
•• osobowe – związane bezpośrednio z sytuacją społeczno-demograficzną pracownika, w tym jego
sytuacją rodzinną – obecnością partnera i dzieci w określonym wieku wraz z ich liczbą; charakterystyki te, choć w pewnym stopniu mogą być
kształtowane na poziomie makro i mezzo, w głównej mierze wynikają z decyzji na poziomie jednostki, a zatem odwołują się do poziomu mikro;
•• osobowo-organizacyjne – związane bezpośrednio
z wzajemnym oddziaływaniem zobowiązań rodzinnych i zawodowych; zagadnienia te dotyczą
wszystkich trzech poziomów analizy koncepcyjnej: mikro, mezzo i makro.
W syntetycznym ujęciu zaprezentowana koncepcja badawcza została przedstawiona na rysunku 1.

Rysunek 1. Zaproponowana koncepcja badawcza

Źródło: opracowanie własne.

Dane i metoda
Weryfikacja przedstawionej powyżej koncepcji,
a w szczególności próba odpowiedzi na pytanie badawcze przeprowadzona zostanie na podstawie danych zebranych w II rundzie Badania Generacje
i Rodziny (Gender and Generation Survey – GGS)
przeprowadzonego w IV kwartale 2014 r. i I kwartale 2015 r. na próbie 13 896 respondentów w wieku 18–79 lat. Na potrzeby niniejszego badania próba została jednak ograniczona do pracujących matek posiadających w gospodarstwie domowym co
najmniej jedno dziecko do lat 14.
Poziom zadowolenia z miejsca pracy (zmienna zależna) został zmierzony w skali od 0 (bardzo niezadowolony) do 10 (bardzo zadowolony). Rozkład zadowolenia z miejsca pracy dla matek z dziećmi do lat 14
i dla pracujących kobiet ogółem (jako kategorii porównawczej) przedstawiono na rysunku 2.
Jak wynika z zaprezentowanego rysunku, rozkłady zadowolenia z miejsca pracy dla obu wyróżnionych
grup są bardzo zbliżone, a występujące różnice są nieistotne statystycznie. Przytoczone dane wskazują na
dość wysoki poziom zadowolenia z pracy. Zarówno
dla matek, jak i dla pracujących kobiet ogółem dominująca wartość wyniosła 8 (24%). Średni poziom
satysfakcji, zarówno dla kobiet ogółem, jaki i matek
z dziećmi do 14 lat wyniósł około 7,3 (z odchyleniem
standardowym około 2,1). Zadowolenie z pracy dla
obu populacji wykazywało stosunkowo silną asymetrię lewostronną, co świadczy o dużym udziale kobiet
wskazujących na wysoki poziom zadowolenia z pracy
obu wyróżnionych grup respondentek.
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Rysunek 2. Rozkład zadowolenia z pracy (według deklaracji respondenta) dla pracujących kobiet oraz dla matek
z dziećmi do lat 14 (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników II rundy Badania Generacje i Rodziny (GGS) dla Polski.

W kolejnym kroku dokonano operacjonalizacji
zmiennych niezależnych. Zgodnie z zaproponowaną
koncepcją badawczą, w modelu uwzględniono niżej
wymienione zmienne.
Organizacyjne – dotyczące cech miejsca pracy
respondentki:
•• tygodniowy czas pracy (w godzinach);
•• tygodniowy czas pracy podniesiony do kwadratu
(w godzinach2)3;
•• zadowolenie z pewności i stabilności zatrudnienia
(ocenione w skali od 0 – całkowicie niezadowolona do 10 – całkowicie zadowolona);
•• sprawowanie nadzoru nad pracą innych (tak lub
nie);
•• możliwość ustalania czasu pracy dostosowanego
do potrzeb (tak lub nie);
•• rodzaj pracy (najemna w sektorze prywatnym lub
publicznym);
•• lokalizacja miejsca wykonywania pracy (w różnych miejscach poza domem, zwykle w domu lub
częściowo w domu lub częściowo poza, w jednym
miejscu poza domem);
•• parytet płci w zatrudnieniu w miejscu pracy
(w większości kobiety, w większości mężczyźni,
po równo);
•• uzyskiwanie dodatkowych świadczeń pozapłacowych:
–– możliwość kształcenia (tak lub nie),
–– dodatkowa opieka medyczna lub ubezpieczenie zdrowotne (tak lub nie),

–– mieszkanie (tak lub nie),
–– opieka nad dzieckiem (tak lub nie),
–– rodzaj umowy (umowa o pracę na czas określony, umowa o pracę na czas nieokreślony, pozostałe).
Osobowe:
•• społeczno-demograficzne:
–– wiek respondentki (do 34 lat, 35–44 lata, 45
i więcej),
–– poziom wykształcenia (wyższe, średnie, zawodowe i poniżej),
–– klasa miejscowości zamieszkania (wieś, miasto),
–– subiektywna ocena stanu zdrowia (dobre lub
bardzo dobre, mniej niż dobre);
•• dotyczące sytuacji rodzinnej respondentki:
–– współmieszkanie z parterem (zamieszkiwanie
z partnerem, niezamieszkiwanie z partnerem
lub brak partnera),
–– liczba dzieci w gospodarstwie domowym,
–– obecność dzieci do lat 6 w gospodarstwie domowym (tak lub nie).
Osobowo-organizacyjne – dotyczące konfliktu
pomiędzy pracą zawodową a obowiązkami rodzinnymi:
•• zmienne opisujące wpływ pracy na wykonywanie
obowiązków domowych:
–– ile razy w ciągu 3 miesięcy poprzedzających
wywiad respondent wrócił z pracy zbyt zmęczony, żeby wykonać konieczne prace domowe,
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–– ile razy w ciągu 3 miesięcy poprzedzających
wywiad trudno było respondentowi wypełnić
obowiązki rodzinne z powodu ilości czasu, jaki
poświęcił pracy;
•• zmienne opisujące wpływ obowiązków domowych
na wykonywanie pracy:
–– ile razy w ciągu 3 miesięcy poprzedzających
wywiad z powodu wykonanych prac domowych respondent przyszedł do pracy zbyt zmęczony, żeby sprawnie funkcjonować,
–– ile razy w ciągu 3 miesięcy poprzedzających
wywiad trudno było respondentowi skoncentrować się w pracy z powodu obowiązków rodzinnych.
Istotnym ograniczeniem analizy jest brak wśród
zmiennych organizacyjnych zmiennej dotyczącej dochodów z pracy, które są silną determinantą zadowolenia z pracy (np. [Zalewska 2009; Budrowska
et al. 2003; Unger 2002; Kalinowska-Nawrotek
2005; Kwak, Pascall 2005; Schultz, Schultz 2002;
Siemieńska (red.) 1997; Barnett, Bradley 2007]).
Co prawda w kwestionariuszu badania GGS dostępna jest informacja o dochodach ankietowanych, ale
z uwagi na to, że są to łączne dochody z zarobkowych
i niezarobkowych źródeł, z uwagi na wysoki odsetek
odmów odpowiedzi na to pytanie (ok. 50%), zdecydowano o niewłączaniu tej zmiennej do modelu.
Należy również podkreślić, że analiza skupia się
jedynie na aspektach związanych z cechami miejsca
pracy, które mają znaczenie dla łączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych w powiązaniu z sytuacją rodzinną respondenta. Analiza ma więc charakter obszarowy. Model nie uwzględnia zatem szeregu
innych zmiennych związanych ze środowiskiem pracy, jak np. stanowisko pracy [Błaszczyk et al. 2006],
intensywność pracy [Burchell et al. 2002], autonomia w pracy [Herzberg et al. 1959], sposób zarządzania w miejscu pracy [Katz 1978], relacje ze
współpracownikami i przełożonymi (w tym potrzeba władzy i uznania [Springer 2010]), treść pracy
[Schultz, Schultz 2002, Warr 1999; Jaros, Zalewska
2008], możliwość awansu i rozwoju.
Ze względu na fakt, że zmienna zależna – zadowolenie z pracy – posiada 11 kategorii, została potraktowana jako zmienna o charakterze quasi-ciągłym,
co pozwala na zastosowanie ogólnego modelu liniowego wielu zmiennych (OML). Procedura OML
umożliwia dokonywanie analizy regresji oraz analizy wariancji dla jednej zmiennej zależnej względem
dowolnej liczby czynników i/lub zmiennych. W modelu jako predyktory uwzględniać można zarówno
zmienne ilościowe, jak i jakościowe. Z uwagi na za-

kres i charakter przyjętych zmiennych niezależnych
nie bez znaczenia pozostaje również to, że procedura
ta jest odporna na odstępstwa od założenia normalności rozkładu populacji ujętej w analizach.

Wyniki analiz
Poniżej zaprezentowano wyniki modelowania
w zakresie poziomu zadowolenia z pracy dla II rundy Badania Generacje i Rodziny (GGS) dla pracujących kobiet z dziećmi do lat 14 (zob. tabela 1).

Sytuacja społeczno-demograficzna
respondentek
W oszacowanym modelu ujawnił się istotny
wpływ oceny stanu zdrowia na zadowolenie z pracy. Okazuje się, że kobiety oceniające swoje zdrowie jako dobre cechują się wyższym poziomem zadowolenia z wykonywanej pracy. Niewątpliwie wynik taki – zgodny z wynikami innych badań, np.
[Pocztowski 1996; Schultz, Schultz 2002; Daubas-Letourneux, Thébaud-Mony 2002; Benach
et al. 2002] – wskazujący na pozytywną korelację
pomiędzy stanem zdrowia a zadowoleniem z pracy zawodowej, może wynikać z faktu, że dobry stan
zdrowia może być czynnikiem zmniejszającym napięcie na linii rodzina–praca.
W zakresie wpływu wieku na zadowolenie z pracy, wyniki analiz wskazują, że kobiety w młodszych
grupach wieku są mniej zadowolone z pracy w porównaniu z grupą 45 lat i więcej, choć wyniki te
okazały się istotne statystycznie jedynie dla grupy
35–44 lata. Uzasadnienie dla takich wyników może
stanowić fakt, że to kobiety w wieku 35–44 doświadczają największych napięć na linii rodzina–praca, co
może być czynnikiem zmniejszającym ich zadowolenie z wykonywanej pracy. Uzyskany wynik jest
zgodny z obserwacjami dokonanymi w ramach innych badań, np. [Clark et al. 1996, Zalewska 2009].
Jak wynika z zaprezentowanego modelu, istotne
znaczenie dla poziomu zadowolenia z pracy ma również poziom wykształcenia matki. Kobiety z wyższym wykształceniem są bardziej zadowolone z wykonywanej pracy niż kobiety z wykształceniem co
najwyżej zawodowym. Pozytywny wpływ wykształcenia na zadowolenie z pracy w Polsce potwierdzają m.in. wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego [Górniak 2016]4 oraz analizy prowadzone przez
Springer [2010]5. Wytłumaczenia różnic w poziomie zadowolenia z miejsca pracy według poziomu
wykształcenia należy poszukiwać w różnym znacze-
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Tabela 1. Satysfakcja z pracy zawodowej kobiet – wyniki oszacowania parametrów modelu
Zmienna

Kategorie

Tygodniowy czas pracy (w godz.)
Tygodniowy czas pracy (w godz.)

0

tak

0,154

nie

ref.

Możliwość ustalania czasu pracy stosownie
do potrzeb

tak

–0,008

nie

ref.

Rodzaj pracy

najemna w sektorze
publicznym

0,006

najemna w sektorze
prywatnym

ref.

Parytet płci

w różnych miejscach poza
domem
zwykle w domu lub częściowo
w domu częściowo poza

0,19

w jednym miejscu poza
domem

ref.

w większości mężczyźni

–0,005

w większości kobiety

–0,006

po równo
Dodatkowe świadczenia – kształcenie

ref.

tak

0,214

nie

ref.

Dodatkowe świadczenia – dodatkowa opieka tak
zdrowotna/ubezpieczenie zdrowotne
nie

–0,046

Dodatkowe świadczenia – mieszkanie

0,244

tak

ref.

nie

ref.

Dodatkowe świadczenia – opieka nad
dzieckiem

tak

0,17

Rodzaj umowy

umowa na czas określony

0,098

pozostałe

0,459

nie

umowa na czas nieokreślony
ZMIENNE OSOBOWO-ORGANIZACYJNE

–0,018

Doświadczenie zdarzenia – wróciłem z pracy kilka razy w miesiącu lub
zbyt zmęczony, żeby wykonywać konieczne częściej
prace domowe
raz bądź dwa razy w miesiącu
nigdy

ref.

ref.
–0,384**
–0,258
ref.

Doświadczenie zdarzenia – trudno mi
było wypełniać moje obowiązki rodzinne
z powodu ilości czasu, jaki poświęcałem
pracy

kilka razy w miesiącu lub
częściej

–0,141

raz bądź dwa razy w miesiącu

0,201

Doświadczenie zdarzenia – z powodu
wykonywanych pracy domowych
przyszedłem do pracy zbyt zmęczony, żeby
sprawnie funkcjonować

kilka razy w miesiącu lub
częściej

–0,149

raz bądź dwa razy w miesiącu

–0,052

Doświadczenie zdarzenia – trudno mi
było skoncentrować się w pracy z powodu
obowiązków rodzinnych

kilka razy w miesiącu lub
częściej

–0,051

raz bądź dwa razy w miesiącu

–0,134

nigdy

nigdy

nigdy

MAKRO, MEZZO

ZMIENNE ORGANIZACYJNE

0,533***

ref.

ref.

ref.

MIKRO, MEZZO

Zadowolenie z pewności i stabilności
zatrudnienia

Miejsce wykonywania pracy

Poziom oddziaływania
polityki publicznej

–0,001

2

Nadzór nad pracą innych

Wartość parametru

19

cd. tabeli 1

–0,277*

tak

ref.

ZMIENNE OSOBOWE

0,025
nie zamieszkuje z partnerem
lub brak partnera
zamieszkuje z partnerem

Wiek

do 34 lat

ref.

wyższe

0,321**

średnie

–0,097

zawodowe i niżej
Klasa miejscowości zamieszkania

ref.

miasto

–0,131

wieś
Zdrowie

ref.
–0,408***

45+
Poziom wykształcenia

-0,056

–0,272

35–44 lata

Poziom oddziaływania
polityki publicznej
MAKRO,
MIKRO

nie

Liczba dzieci w gospodarstwie domowym
Zamieszkiwanie z partnerem

Wartość parametru

MIKRO

Obecność w gospodarstwie domowym dzieci
do lat 6

Kategorie

ref.

dobre lub bardzo dobre
ani dobre ani złe lub złe lub
bardzo złe

0,287**
ref.

MAKRO, MIKRO

Zmienna

R2 = 0,418
Krytyczny poziom istotności: ***p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,1
Źródło: opracowanie własne.

niu poszczególnych elementów środowiska pracy
dla poszczególnych grup wykształcenia – pracownicy z wyższym wykształceniem, bardziej niż inni, cenią sobie możliwość awansu, samodzielność i możliwość rozwoju.
W zakresie zmiennych obrazujących stan rodzinny respondenta, fakt zamieszkiwania z partnerem nie
okazał się mieć istotnego wpływu na poziom zadowolenia z pracy. Podobnie, bez wpływu na poziom zadowolenia z pracy pozostaje liczba posiadanych przez
kobietę dzieci. Istotny natomiast okazał się fakt obecności w gospodarstwie domowym pracownicy małego
dziecka. Przeciwnie do wyników większości dotychczasowych badań (np. [Lorence 1987; Hanson, Sloan 1992]), obecność dzieci do lat 6 okazała się mieć
pozytywny wpływ na zadowolenie z pracy.

Cechy miejsca pracy
Co do zasady cechy miejsca pracy, które w pośredni lub bezpośredni sposób mogą kształtować
możliwości łączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych, okazały się mieć ograniczony wpływ na poziom zadowolenia z pracy kobiet mających dzieci do
lat 14.

Jedynie wraz ze wzrostem pewności i stabilności
zatrudnienia rośnie satysfakcja z pracy. Nie odnotowano natomiast istotnego efektu w zakresie wpływu tygodniowego czasu pracy, przy czym należy zaznaczyć, że zweryfikowano także możliwość nieliniowej zależności pomiędzy tygodniowym czasem pracy a satysfakcją z wykonywanej pracy, która również
okazała się być nieistotna statystycznie.

Konflikt pomiędzy pracą zawodową
a obowiązkami rodzinnymi
W oszacowanym modelu ujawnił się negatywny wpływ stosunkowo częstego doświadczania sytuacji związanej z wykonywaniem zbyt męczącej pracy, która utrudnia wykonywanie koniecznych prac
domowych, na zadowolenie z wykonywanej pracy.
Warto jednak zauważyć, że na poziom satysfakcji
z pracy nie wpływało nadmierne i utrudniające wykonywanie pracy zawodowej obciążenie kobiet obowiązkami domowymi.
Uzyskane wyniki wpisują się w ustalenia m.in.
Frye i Breaugh [2004] oraz Karimi [2008], w badaniach których ujawnił się negatywny wpływ konfliktu
pomiędzy pracą zawodową a zadowoleniem z pracy.
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Znaczenie cech miejsca pracy, pozwalających łączyć obowiązki rodzinne i zawodowe oraz zmniejszających tym samym konflikt „rodzina-praca”, jest
wskazywane w literaturze, szczególnie w kontekście
pracy zawodowej kobiet (np. [Kocot-Górecka, Kurowska 2013; Kotowska et al. 2011; Kotowska et
al. 2007]), jednak zdecydowanie rzadziej w kontekście zadowolenia z wykonywanej pracy. W tym nurcie rozważań odnaleźć można także wątki związane
z wpływem sytuacji rodzinnej na sytuację zawodową na rynku pracy różnych grup ludności, a szczególnie kobiet.

Podsumowanie
W niniejszym artykule przeprowadzono analizę zadowolenia z pracy matek z dziećmi do lat 14
w kontekście łączenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. Poziom tego zadowolenia jest
kształtowany przez różne czynniki w ramach polityki publicznej, która oddziałuje na poziom makro
(uregulowania prawne i działania instytucji publicznych), mezzo (praktyka przedsiębiorstw) oraz mikro (zachowania indywidualne jednostek). W konsekwencji na poziomie operacyjnym czynniki wpływające na zadowolenie z pracy matek w kontekście
łączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych zostały podzielone na organizacyjne (związane z miejscem pracy), osobowe (związane z cechami społeczno-demograficznymi jednostek i ich sytuacją
rodzinną) oraz organizacyjno-osobowe (związane
z występowaniem bezpośredniego konfliktu rodzina-praca).
W przypadku czynników osobowych co do zasady potwierdziły się wnioski płynące z innych badań.
Wiek okazał się zmienną istotnie różnicującą poziom
zadowolenia z pracy – kobiety w wieku 34–44 lata
istotnie rzadziej wskazują na wyższe poziomy zadowolenia z pracy w porównaniu z osobami w wieku 45
lat i więcej, co można wiązać z występowaniem w tej
grupie wieku największego natężenia obowiązków
rodzinnych i nasilonego konfliktu rodzina-praca.
Również poziom wykształcenia badanych okazał się
mieć istotne znaczenie dla zadowolenia z pracy – kobiety z wyższym wykształceniem czyściej były zadowolone z pracy niż kobiety z wykształceniem co najwyżej zawodowym. Istotny okazał się także wpływ
zdrowia – kobiety oceniające dobrze swój stan zdrowia częściej wskazują na wyższy poziom zadowolenia z pracy. Ujawnił się również pozytywny wpływ
obecności dzieci do lat 6 na zadowolenie z pracy.

Ogólnie wpływ czynników organizacyjnych związanych z cechami miejsca pracy, które pośrednio lub
bezpośrednio determinują możliwość łączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych, był nieznaczny.
W przypadku cech miejsca pracy największe znaczenie okazała się mieć stabilność i pewność zatrudnienia, która pozytywnie oddziałuje na zadowolenie
z wykonywanej pracy.
Dodatkowo ujawnił się wpływ jednego czynnika
z grupy osobowo-organizacyjnych – częste doświadczanie sytuacji, w której kobiety były zbyt zmęczone pracą zawodową, aby wykonywać konieczne obowiązki domowe, obniża poziom zadowolenia z wykonywanej pracy.
Można jednak przypuszczać, że pomimo stosunkowo niewielkiego wpływu czynników organizacyjnych dotyczących cech miejsca pracy, a związanych z możliwościami łączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych, na zadowolenie z pracy, znaczenie tych elementów będzie się zwiększać
w obliczu zmian demograficznych dokonujących
się w Polsce. W szczególności dotyczy to problemu
malejących zasobów pracy, co może skutkować koniecznością przeformułowania polityki publicznej
w kierunku rozwiązań ułatwiających łączenie roli
opiekuna (w tym opiekuna dziecka) oraz pracownika, a w konsekwencji prowadzących do aktywizacji zawodowej osób, które z uwagi na natężenie
obowiązków rodzinnych pozostawały poza zatrudnieniem. Z tego punktu widzenia znaczenia nabiera wpływ polityki publicznej zarówno na poziomie
makro, mezzo, jak i mikro. Z jednej strony konieczne będzie wspieranie aktywności zawodowej osób
znajdujących się w gorszej sytuacji na rynku pracy
– kobiet, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami (głównie poziom mikro i makro), co pociągać
za sobą będzie potrzebę zmiany środowiska pracy,
uwzględniającą możliwości tych grup pracowników,
w tym ich zaangażowanie rodzinne i opiekuńcze
(poziom mezzo).
Wyniki analiz prowadzonych w tym opracowaniu
wskazują na potencjalne związki pomiędzy cechami miejsca pracy kształtującymi możliwości łączenia
pracy z obowiązkami rodzinnymi, sytuacją rodzinną i zadowoleniem z pracy, których znaczenie będzie rosło w przyszłości. Wzajemne powiązania tych
trzech elementów stanowić będą istotne elementy
polityki zatrudnieniowej i rodzinnej.
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Równocześnie, biorąc pod uwagę większą rolę pracy dla mężczyzn niż dla kobiet, stawiane są hipotezy, że środowisko pracy ma większy wpływ na ogólne funkcjonowanie i zadowolenie z pracy i jest powiązane z innymi zmiennymi u mężczyzn
niż u kobiet [Spector 1997].
Na podstawie reprezentatywnej próby ogólnopolskiej (n = 2663).
Zmienna uwzględniona z powodu możliwości nieliniowej zależności ze zmienną zależną.
W badaniu Bilans Kapitału Ludzkiego poziom zadowolenia
z miejsca pracy badano w kontekście zgodności wykonywanej pracy z wykształceniem. Podobne podejście zastosowała
Springer [2010].
Choć w przypadku badań Springer [2010] wpływ wykształcenia był stosunkowo niewielki.
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Płeć i pochodzenie etniczne:
postrzegane szanse i bariery
w międzynarodowej karierze zawodowej
Wstęp
Głównym celem artykułu jest próba odpowiedzi
na pytanie, czy płeć i pochodzenie etniczne1 mają
wpływ na przebieg międzynarodowej kariery zawodowej jednostki. W nurt zmian zachodzących na
świecie, związanych z postępującą globalizacją, Polacy włączyli się po 1989 r. Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło nowe rynki pracy, z czego Polacy chętnie korzystają. Jednocześnie do Polski przybyły korporacje międzynarodowe, w zasadniczy sposób
zmieniając sposób dotychczasowego modelu funkcjonowania gospodarki. W procesach tych aktywnie
uczestniczą kobiety. Ich pozycja społeczna, możliwości zawodowe i związane z tym oczekiwania oraz napotykane wyzwania uległy zasadniczej zmianie.
Polacy, podobnie jak inne nacje, dysponują określonym zestawem cech ukształtowanych przez specyficzne procesy historyczno-społeczne (kultura narodowa). Złożoność otoczenia kulturowego może
wpływać na przebieg kariery zawodowej. Z tego
punktu widzenia, na potrzeby niniejszego artykułu
zbadano, które z czynników nacechowanych kulturowo mogą stanowić szansę, a które barierę w międzynarodowej karierze zawodowej z uwzględnieniem
kryterium płci. Dotychczas opracowano wiele modeli kulturowych. W artykule oparto się na modelu zaproponowanym przez G. Hofstede. Powstał on
na podstawie badań, którymi objęto 116 tys. pracowników IBM z 40 krajów i które potwierdziły
wpływ kultury etnicznej na zachowania oraz postawy prezentowane w pracy zawodowej [Hofstede et
al. 2011]. Chociaż niepozbawiony słabości zarówno
pod względem przyjętej metodyki, jak i interpretacji
wyników badań [Boski 2010], model Hofstede stanowi punkt odniesienia dla analiz kulturowych i dlatego w tym opracowaniu nim się posłużono.

W części pierwszej dokonano przeglądu literatury
dotyczącej płci i pochodzenia etnicznego oraz omówiono najważniejsze zagadnienia związane z kulturą i jej wymiarami według G. Hofstede, a także
z rolami społecznymi uwarunkowanymi kulturowo.
W części drugiej przedstawiono wyniki badań własnych, z uwzględnieniem zastosowanej metody badawczej, na temat wpływu płci i pochodzenia etnicznego na przebieg międzynarodowej kariery zawodowej. W zakończeniu wskazano możliwe implikacje
praktyczne oraz potencjalne dalsze kierunki eksploracji badawczej.

Płeć i pochodzenie etniczne:
podstawy teoretyczne
Kultura
Kultura jest zjawiskiem złożonym, którym zajmują się przedstawiciele wielu dziedzin nauki, takich jak antropologia kulturowa, archeologia, psychologia, socjologia czy etnografia. Z dorobku tych
nauk korzystają inne, takie jak nauka o zarządzaniu
lub ekonomia. Wiedza o kulturze narodowej pomaga
w wyjaśnianiu wielu zjawisk społecznych, politycznych, gospodarczych, ponieważ zarówno zachowania jednostek, jak i grup społecznych warunkowane
są paradygmatem kulturowym. Jak jest on istotny
w interakcjach międzyludzkich, ilustruje stwierdzenie: „ryba tylko wówczas odczuwa brak wody, gdy
znajduje się poza nią. Podobnie rzecz się ma z naszą
własną kulturą, która jest jak woda dla ryby. Żyjemy
i oddychamy nią, nie zdając sobie sprawy, czym jest
w istocie. To, co dana kultura uważa za ważne, dla
innych kultur może nie być aż tak istotne” [Trompenaars, Hampden-Turner 1999].
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Termin kultura doczekał się wielu definicji. Jedną
z bardziej interesujących jest definicja zaproponowana przez G. Hofstede, według której kultura to: „kolektywne zaprogramowanie umysłu, które odróżnia
członków jednej grupy lub kategorii ludzi od drugiej” [Hofstede et al. 2011]. Tak zdefiniowane pojęcie kultury stoi w opozycji do poglądu, którego echo
wciąż jeszcze pobrzmiewa u pewnych badaczy, a który sugeruje, że kultura jest zjawiskiem enigmatycznym, trudnym do określenia, niemierzalnym. Prekursorem takiego podejścia był XVIII-wieczny filozof J. Herder, który twierdził, że „nie ma nic bardziej
nieokreślonego jak słowo kultura” [Herder 2000].
Istotnym uzupełnieniem definicji kultury może być
fakt, że jest ona skomplikowanym tworem złożonym
z różnych elementów, które pojawiają się w jej obrębie w różnym czasie [Kroeber 2002]. Jako taki jest
przedmiotem badań, z różnych punktów widzenia,
dotyczących jego możliwej ewolucji związanej z postępującą globalizacją. Najogólniej rzecz biorąc, badacze dzielą się na takich, którzy wieszczą zmierzch
kultur narodowych na rzecz jednej ogólnoświatowej,
wzorowanej na amerykańskiej, oraz na takich, którzy uważają, że kultury narodowe, aczkolwiek niewolne od wpływów, będą kultywowane i rozwijane.
Zwolennicy teorii konwergencji powołują się na
procesy globalizacyjne, których skutkiem jest homogenizacja kulturowa. Przemieszczanie się ludzi na
skalę dotychczas niespotykaną, korzystanie z Internetu jako źródła komunikacji interpersonalnej i nieograniczonego dostępu do informacji w skali globalnej w czasie rzeczywistym, model zarządzania korporacyjnego sprawiają, że wzorce kulturowe wychodzą poza granice etniczne. W konsekwencji globalny świat może ewoluować przez [Sztompka 2005]:
•• powstawanie jednolitej globalnej kultury, w której dominować będą wzorce kultury zachodniej;
•• stopniowe, trwające nawet kilka pokoleń, eliminowanie lokalnych wzorców kulturowych;
•• deformację kulturową, polegającą na przefiltrowaniu, dostosowywaniu i w rezultacie przyjmowaniu przez lokalne kultury niektórych zachodnich wzorców;
•• amalgamację kulturową, gdy kultura zachodnia
przejmuje niektóre wzorce kultur lokalnych, które z kolei przyjmują wybrane aspekty zachodnich
wzorców, nadając im własną interpretację.
Przeciwny punkt widzenia reprezentują zwolennicy teorii dywergencji. Według nich odpowiedzią na
uniwersalizację kultury będzie powrót i obrona kultur etnicznych. Przenikanie się wzajemne kultur nie
jest zjawiskiem nowym. Rozwój nowych technologii

wpływa jedynie na jego szybkość i skalę. W tym sensie można się zgodzić z prognozą McLuhana [1968],
który pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku jako pierwszy użył określenia „globalna wioska”,
co miało oznaczać że do 2000 r. wszyscy będziemy nosić podobne ubrania, mieć podobne upodobania, wzorujące się na kulturze Zachodu. Przekonanie to potwierdza się na poziomie zewnętrznej warstwy kultury, która jest najbardziej widoczna, a jednocześnie relatywnie łatwa do zaobserwowania i zaakceptowania. O wiele trudniejsze jest dotarcie do
głębszych warstw, na które składają się przekonania, normy i wartości, będące wynikiem fundamentalnych założeń kultury. Tworzą one tak głęboko zakorzenione i trwałe poziomy, że często są akceptowane oraz realizowane przez przedstawicieli danej kultury intuicyjnie, bez udziału świadomości. Brak ich
znajomości może skutkować poważnymi konfliktami,
a z pewnością stanowi barierę w rozumieniu wzajemnych intencji i zachowań. Model kultury jako góry
lodowej (rysunek 1) jest ilustracją możliwych do zaobserwowania jej warstw i tych, których obecność
trudna jest do uchwycenia bez głębszej wiedzy2.
Rysunek 1. Model kultury jako góry lodowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Katan 1999:29].

O powodzeniu lub jego braku we wszelkiej aktywności międzykulturowej, w tym w międzynarodowej karierze zawodowej, mogą decydować właśnie
głęboko ukryte warstwy kultury etnicznej. One też
mogą stanowić istotny element, hamujący globalną
homogenizację kulturową.
Nie ulega kwestii, że „żadna z kultur nie istniała i nie istnieje w izolacji, lecz każda kształtowała lub
wciąż kształtuje swoje znaczenia w odniesieniu do innych kultur” [Szymkowska-Bartyzel 2006:11], jednak „w przeciwieństwie do kultur etnicznych i narodowych, które są jednostkowe, czasowo ograniczone
i wyraziste oraz odwołują się do wspólnych całej gru-
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pie uczuć, wartości, wspomnień, poczucia historycznej tożsamości i wspólnego przeznaczenia – globalna
i kosmopolityczna kultura nie jest w stanie odnieść
się do żadnej historycznej tożsamości […] jest wyzuta ze wspomnień […] oraz nie odpowiada na żadne życiowe potrzeby, nie kreuje żadnej tożsamości”
[Burszta 1998:183].
Zatem uzasadnione wydaje się być stwierdzenie,
że konwergencja i dywergencja kulturowa są zjawiskami symultanicznymi. Trudno też o jednoznaczną
ocenę, które z nich będzie dominować i na jak długo.

Wymiary kultury według Hofstede
Oprócz antropologów kultury, psychologów czy
socjologów wymiarami kultury zajmują się także
specjaliści z dziedziny zarządzania międzykulturowego. Niezależnie od wartości poznawczych ich praca ma wymiar praktyczny. Poprzez docieranie do
istoty różnorodności poszukują rozwiązań mających
usprawnić i zwiększyć efektywność w biznesie międzynarodowym.
Jednym z najbardziej osadzonych w wymiarze
biznesowym badaczy jest G. Hofstede. Jego model
analizowania różnic kulturowych powstał na bazie
badań przeprowadzonych w latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych ubiegłego wieku wśród pracowników koncernu IBM, pochodzących z kilkudziesięciu krajów, a jego głównym celem było sprawdzenie
korelacji pomiędzy kulturą narodową a kulturą organizacyjną. Jak już zostało wspomniane, kultura jest,
jego zdaniem, kolektywnym zaprogramowaniem
umysłu. Wyróżnił trzy poziomy zaprogramowania
ludzkiego umysłu: indywidualny, charakterystyczny
dla danej zborowości oraz uniwersalny (rysunek 2).

Rysunek 2. Poziomy zaprogramowania umysłu według
Hofstede

Źródło: [Hofstede et al. 2011:18].

Pod określeniem natura G. Hofstede rozumie cechy właściwe wszystkim ludziom, takie jak podstawowe potrzeby fizjologiczne i psychologiczne, zaś
pod pojęciem osobowość wszystko to, co jest wyjątkowe dla konkretnej jednostki i ma źródło w indywidualnych doświadczeniach. Kultura jest poziomem
kolektywnym, charakterystycznym dla danej grupy,
wyuczonym w procesie socjalizacji. Ten poziom Hofstede uznaje za najbardziej istotny z punktu widzenia odróżniania ludzi z jednej grupy od tych z innej
grupy, ponieważ wynikają z niego zachowania, postawy, normy i wartości.
Na podstawie wyników badań prowadzonych nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat Hofstede wyróżnił
pięć podstawowych wymiarów kultury przedstawionych w tabeli 1.
Przynależność do kręgu kulturowego nie jest jednowymiarowa, bowiem każdy członek społeczności
przynależy do wielu kręgów kulturowych. Te kręgi
to [Hofstede et al. 2011:23–24; Dancewicz 2015a]:

Tabela 1. Wymiary kultury według G. Hofstede
Wymiar kultury

Opis

Dystans władzy
(Power Distance Index – PDI)

Określa stopień, w jakim dane społeczeństwo godzi się z nierównomiernym podziałem władzy, oraz oczekiwany stopień posłuszeństwa wobec władzy, przełożonych, rodziców

Kolektywizm i indywidualizm
(Indyvidualism – IDV)

Wyznacza pozycję jednostki w zależności od przynależności do
grupy bądź jej własnych przymiotów. Określa nastawienie na
korzyści grupy lub jednostki

Kobiecość, męskość
(Masculinity – MAS)

Wskazuje na różnicowanie ról społecznych ze względu na płeć.
Określa atrybuty sukcesu

Unikanie niepewności
(Uncertainty Avoidance Index – UAI)

Stosunek do nowego, nieznanego, niepewnego. Określa stopień
akceptacji nieprzewidywalności i skłonności do ryzyka

Orientacja długoterminowa
(Long Term Orientation – LTO)

Zwany też dynamizmem konfucjańskim, określa długo- (skupienie
na przyszłości) lub krótkoterminowe (skupienie na teraźniejszości
i przeszłości) nastawienie do życia

Źródło: [Hofstede et al. 2011].
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•• kultura narodowa,
•• kultura związana z przynależnością do grupy religijnej, etnicznej, językowej bądź regionalnej,
•• kultura płci,
•• kultura pokoleniowa,
•• kultura klasy społecznej (związana z wykształceniem, zawodem),
•• kultura organizacyjna (zwana także korporacyjną), która jest związana z rolą i stanowiskiem zajmowanym w miejscu pracy.
Cechy przedstawiciela danej kultury narodowej,
który staje się uczestnikiem organizacji międzynarodowej, wpływają, w określonym stopniu, na tę organizację. Podobnie jak organizacja wpływa na swoich
członków. Następuje więc nieustanna dyfuzja wartości, norm i zachowań [Linton 1975]. Zależność tę
zilustrowano na rysunku 3.
Rysunek 3. Związek pomiędzy kulturą narodową, kulturą
organizacyjną i kulturą jednostki

Źródło: [Sułkowski 2002:111].

Role społeczne
uwarunkowane kulturowo
Normy kulturowe definiują role społeczne kobiet
i mężczyzn. Badania nad podziałem zadań społecznych ze względu na płeć pozwalają na wyodrębnienie następujących wzorców [Goodman 2000:168]:
•• płeć jest głównym kryterium, na podstawie którego kobietom i mężczyznom wyznacza się zadania
i role społeczne,
•• określony zestaw zadań jest konsekwentnie przypisywany tylko jednej płci – najczęściej kobiety
są odpowiedzialne za dom i wychowanie dzieci,
mężczyźni wykonują zadania wymagające wysiłku fizycznego i zapewnienia środków finansowych
do utrzymania rodziny,
•• istnieje duże zróżnicowanie w przypisywaniu ról
dla obu płci w zależności od kultury: to, co w jednym społeczeństwie jest uznawane za zachowanie kobiece, w innym może być charakterystyczne dla mężczyzn.

W zależności od podejścia przyjmuje się, że podział ról społecznych wynika z funkcji zapewniających społeczeństwu sprawne działanie3 lub wiąże
się z dążeniem grupy dominującej do utrzymania
władzy4. Bez względu jednak na przyczyny w każdej kulturze istnieje wzorzec, według którego każdej
płci przypisuje się określone role społeczne. W modelu G. Hofstede znajduje to odzwierciedlenie w postaci wymiaru określanego jako kobiecość/męskość
(Masculinity – MAS). Wskaźnik męskości w społeczeństwie, według G. Hofstede, to różnice wynikające ze stopnia zgody na pełnienie różnych ról społecznych. W społeczeństwach o wysokim wskaźniku
męskości cenione są wartości tradycyjnie uznawane
za męskie, takie jak władza, kontrola, osiągnięcia,
konkurowanie oraz ich atrybuty materialne, wskazujące na pozycję społeczną. W społeczeństwach
o wysokim wskaźniku kobiecości ceni się wartości
takie, jak solidarność społeczna, harmonia w relacjach międzyludzkich, troska o słabszych. Zwykle
wysoki wskaźnik męskości jest wprost proporcjonalny do stopnia dyskryminacji kobiet. Dla Polski
wskaźnik męskości jest relatywnie wysoki i wynosi 64/1005.
Polska, podobnie jak reszta świata, podlega dynamicznym zmianom gospodarczym i społecznym.
W zakres tych zmian wchodzi także rola kobiet
w społeczeństwie. Jednak liczne badania wskazują, że szanse zawodowe i przebieg kariery różnią się
w zależności od płci [Ornacka, Mańka 2011]. W literaturze przedmiotu wyróżnia się m.in. następujące czynniki, utrudniające awans zawodowy kobiet:
•• „lepka podłoga” – zajmowanie przez kobiety stanowisk, które nie oferują możliwości awansu oraz
wykonywanie zawodów o niskim statusie społecznym i niskich zarobkach6;
•• „szklane ściany”, zjawisko zwane także segregacją horyzontalną, które charakteryzuje się tym,
że „aktywność zawodowa kobiet koncentruje się
w kilku dziedzinach zatrudnienia (np. edukacja,
usługi, służba zdrowia), co sprowadza się do stłoczenia kobiet w wybranych, z reguły mniej płatnych sekcjach i zawodach. Natomiast aktywność
zawodowa mężczyzn rozkłada się równomiernie
na znacznie więcej dziedzin” [Gawrycka et al.
2008:29];
•• tzw. gendered organization (płciowe „zakorzenienie” wzorów organizacyjnych), czyli oczekiwanie
pełnej dyspozycyjności bez względu na płeć, a zatem ignorowanie faktu macierzyństwa i wynagradzanie dyspozycyjności, mobilności itp. [Williams
et al. 2012];
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•• tzw. męska ekskluzywność środowiska zawodowego (old boys networks) – sukces zawodowy zależy,
pośrednio lub bezpośrednio, od akceptacji i przynależności do nieformalnych sieci zawodowo-towarzyskich, co jest warunkiem wymiany istotnych informacji, budowania reputacji i nawiązywania odpowiednich kontaktów [Zuckermann et al. 1991].
Podczas gdy ogółem na świecie liczba kobiet jest
nieznacznie niższa niż liczba mężczyzn7, to w Europie jest wyższa: średnia europejska wynosi 51%,
a w Polsce kobiety stanowią 52% społeczeństwa8.
Dlatego istotne wydaje podejmowanie badań nad
wpływem płci i uwarunkowań kulturowych na karierę międzynarodową jednostek.

Wyniki badań własnych
Metoda i pytania badawcze
Ze względu na cel badawczy, którym było pogłębienie wiedzy o czynnikach kulturowych wpływających na międzynarodową karierę9 z uwzględnieniem
płci, zdecydowano się na badania eksploracyjne.
W związku ze stale zwiększającą się liczbą przemieszczeń międzynarodowych, zarówno osób, jak i kapitału, tematyka czynników wspierających lub utrudniających karierę zawodową jest przedmiotem dużego zainteresowania badaczy10. Podobnie rzecz się
ma z zagadnieniami związanymi z pozycją społeczną i zawodową kobiet11. Relatywnie rzadko podejmowany jest jednak temat kobiecych karier międzynarodowych z uwzględnieniem aspektu różnic międzykulturowych. Dlatego głównym celem prezentowanych w tym artykule badań było określenie czynników mogących stanowić szansę lub barierę w międzynarodowej karierze zawodowej kobiet i mężczyzn
z uwzględnieniem perspektywy kulturowej.

Przeprowadzone badanie w pewnym zakresie ma
charakter eksploracyjny, gdyż pozwala wnioskować,
co powoduje (przyczyna) określone rezultaty (skutek). Jednak ze względu na przyjętą metodę badawczą (dobór celowy), jego wyniki nie pozwalają na
daleko idące uogólnienia. Jako narzędzie zbierania
danych zastosowano pogłębiony wywiad częściowo
ustrukturyzowany. Przeprowadzono 10 indywidualnych wywiadów. W tabeli 2 przedstawiono problemy i pytania badawcze.
Respondenci byli zróżnicowani pod względem
płci, kraju pochodzenia oraz liczby kultur, z którymi mieli do czynienia w życiu zawodowym. Wśród
10 objętych badaniem osób było 7 kobiet i 3 mężczyzn. Ważnym kryterium doboru respondentów
było międzykulturowe doświadczenie zawodowe.
Aż 6 spośród 10 osób deklarowało, że pracowało
w więcej niż dwóch otoczeniach kulturowych innych
niż własne. Oznacza to, że oprócz funkcjonowania
w międzynarodowym środowisku, mieszkały w kilku krajach. Osoby biorące udział w badaniu pochodziły z różnych krajów. Wszystkie posiadały wyższe
wykształcenie i pracowały na relatywnie wysokich
stanowiskach.

Role społeczne
uwarunkowane kulturowo:
wpływ płci na międzynarodową
karierę zawodową
Wszyscy badani stwierdzili, że płeć nie ma wpływu na międzynarodową karierę zawodową. Jednak
w trakcie wywiadu dodawały: ale to zależy … To
zależy na jakim stanowisku – mówi Polka pracująca w Wielkiej Brytanii. Potwierdzają to inni respondenci, wskazując, że płeć może być atutem, gdy chodzi o pracę na niższych i gorzej płatnych stanowiskach. W Wielkiej Brytanii chętnie zatrudnia się ko-

Tabela 2. Problemy i pytania badawcze
Główny problem badawczy
Wpływ płci i pochodzenia etnicznego na międzynarodową karierę zawodową
Szczegółowy problem badawczy I
Wpływ płci na międzynarodową karierę zawodową

Szczegółowy problem badawczy II
Wpływ pochodzenia etnicznego na międzynarodową karierę
zawodową

Pytania badawcze:
Czy płeć wpływa na międzynarodową karierę zawodową? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Czy pozycja społeczna związana z płcią ma związek z kulturą etniczną? Jeśli tak, to jaki?
Czy pochodzenie etniczne wpływa na międzynarodową karierę zawodową? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Czy istnieją podobieństwa lub różnice w relacjach zawodowych pomiędzy krajem pochodzenia a środowiskiem, w którym się
pracuje? Jeśli tak, to jakie? Jak mogą wpływać na przebieg kariery zawodowej?
Źródło: opracowanie własne.
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biety w gastronomii, jako opiekunki lub asystentki
w korporacjach. Są to prace słabo opłacane i nie dające perspektywy awansu. Uważa się, że kobiety się
ich podejmą i będą dobrze pracować, bo nie mają
innego wyjścia. Muszą utrzymać siebie i czasem
dzieci. Będą się starały. Opinię tę podziela większość respondentów. Wskazują oni także na czynnik
kraju pochodzenia, który dodatkowo wzmacnia możliwość zatrudnienia w mniej prestiżowych pracach:
Jeżeli jesteś Polką, zawsze znajdziesz pracę na stanowisku, które nie jest atrakcyjne dla osób stąd, ale
żeby zrobić karierę, to już zupełnie inna sprawa.
Nie uzyskano odpowiedzi twierdzącej na pytanie, czy kariery kobiet są blokowane lub utrudniane.
Odpowiedzi były opisowe, ze wskazaniem na konkretne przykłady. Jeżeli posiadasz odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, możesz awansować.
Do pewnego pułapu płeć nie ma znaczenia. Może
nawet być atutem w korporacjach, które stawiają
na różnorodność – twierdzi Polka zatrudniona w dużej korporacji. Na wyższych stanowiskach robi się
ciasno. Tam mężczyźni częściej się okopują – dodaje. To zależy od branży. Tam, gdzie ja pracuję (Uniwersytet, przyp. autorki) nie zauważyłam różnicy
w traktowaniu kobiet w inny sposób niż mężczyzn
– mówi inna. Kryterium branży potwierdza respondent z Włoch pracujący w budownictwie: dla mnie
nie ma znaczenia czy zatrudniam mężczyznę czy
kobietę. Jednak jest mało kobiet inżynierów, szczególnie z odpowiednim doświadczeniem, dlatego nie
mam wyboru.
Inne zagadnienie, które wyraźnie było zaznaczane w wypowiedziach, dotyczy aspiracji i oceny własnych możliwości kobiet. Przy wyborze nie kieruję
się tym, czy jest to mężczyzna czy kobieta. Zazwyczaj zgłaszają się sami mężczyźni i nie ma z czego
wybierać – stwierdza menedżer wyższego szczebla
z Kanady. Na pytanie, z czego to wynika, nie znajduje jednoznacznej odpowiedzi. Jednak inni respondenci wskazują na kilka istotnych czynników, takich
jak, oprócz wykształcenia i doświadczenia w niektórych obszarach, mniejszą orientację na karierę zawodową, często związaną z podążaniem za karierą
męża/partnera i skupieniem się na opiece nad domem, wysoki poziom krytycyzmu w stosunku do
siebie, brak pewności siebie. Oboje nie możemy poświęcić się karierze. Ponieważ stawiamy na męża,
ja obniżam loty. Nie mogłabym poświęcić tyle czasu i energii pracy. Szukam dla siebie innych rozwiązań – stwierdza Niemka realizująca się zawodowo
w organizacjach pozarządowych. Gdybym zdecydowała się na karierę w pełnym wymiarze, pewnie nie

miałoby znaczenia, że jestem kobietą – dodaje. Taki
punkt widzenia podziela Polak, menedżer wysokiego
szczebla w korporacji: z mojego doświadczenia wynika, że kobiety są znacznie mniej chętne do pracy na niektórych stanowiskach, bo nie godzą się na
nienormowany czas pracy, konieczność nadgodzin,
presję związaną z odpowiedzialnością i niekiedy konieczność mobilności. Dwie inne respondentki (Kanadyjka i Polka) zgodnie stwierdzają: to raczej kwestia indywidualnych cech, niż płci. Kanadyjka uzupełnia: nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Byłam oceniana ze względu na moje kompetencje,
a przynajmniej tak mi się wydaje. Podobnego zdania jest Polka: nigdy nie czułam się dyskryminowana jako kobieta, ale też nigdy właściwie się nad tym
nie zastanawiałam. Jeżeli jakaś pozycja wydawała mi się interesująca, aplikowałam i na ogół ją dostawałam (śmiech). W mojej korporacji nie ma zgody na jakąkolwiek formę dyskryminacji. Ale to firma skandynawska (śmiech). Mimo to jeszcze dziesięć lat temu, jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności, najwyższe stanowiska zajmowali Szwedzi, faceci oczywiście (śmiech) – stwierdza inna. Wszystkie respondentki i dwóch z trzech respondentów zgodzili się z twierdzeniem, że mimo wszystko kobieta
musi być przynajmniej trochę lepsza od mężczyzny.
Polka z bogatym międzynarodowym doświadczeniem biznesowym jest przekonana, że płeć ma znaczenie, ponieważ jesteśmy wychowywani w sposób,
który następnie określa nasze podejście do kariery
i dodaje: porównując z kobietami z innych krajów,
my Polki jesteśmy mniej aktywne zawodowo, chociaż jesteśmy przedsiębiorcze, mamy tendencję do
zamykania się w strefie komfortu. Obserwuję brak
odwagi biznesowej, brak poczucia własnej wartości.
Ja? Chyba jestem jednak inna (…) również dlatego, że jestem sobą. Kobiety często realizują męski
model w biznesie, bo uważają, że tak jest łatwiej.
W dalszej części wywiadu uściśliła swoje stanowisko
wyjaśniając, że tak długo płeć nie jest barierą w karierze, jak długo same sobie jej nie postawimy.
Można zatem założyć, że płeć nie odgrywa kluczowej roli w międzynarodowej karierze zawodowej.
Ewentualnych barier można by poszukiwać w indywidualnym lub uwarunkowanym kulturowo podejściu do roli kobiety w społeczeństwie. Wyniki badania wskazują na odchylenie od skryptu kulturowego
w przypadku kultur o wysokim wskaźniku męskości, takich jak Polska (64), Wielka Brytania (66) czy
Włochy (70), a potwierdzają jednocześnie zgodność
ze skryptem kulturowym, w którym wskaźnik męskości jest niski (Norwegia – 8, Szwecja – 5)12.
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Wpływ pochodzenia etnicznego
na międzynarodową karierę zawodową
Wszyscy respondenci stwierdzili, że nigdy nie
spotkali się z dyskryminacją ze względu na pochodzenie etniczne. Jednak siedmiu na dziesięciu zetknęło się ze zjawiskiem preferowania osób z własnego kręgu kulturowego przy awansie: Włoch zawsze wybierze Włocha, chyba że nie ma wyboru – kategorycznie stwierdza dwoje respondentów
(Włoch i Polka), nie tylko we Włoszech, wszędzie.
Nieco inaczej sytuacja wygląda w Wielkiej Brytanii: to raczej rodzaj klubu dżentelmenów, niż dyskryminacja etniczna. Jeśli chodzisz do odpowiednich szkół i masz odpowiednią pozycję społeczną nieważne, czy jesteś Hindusem, Polakiem, Anglikiem, czy kimkolwiek innym, jesteś swój. Interesująco wypada to w porównaniu z Polską, gdzie
bycie Polakiem nie daje pozycji uprzywilejowanej
wśród innych Polaków, słabo się wspieramy w pracy. Sytuacja, w której ktoś jest faworyzowany ze
względu na przynależność etniczną lub społeczną,
jest akceptowana przez Polaków. Wynika to z faktu, że społeczeństwo polskie charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem dystansu władzy (68). Może
to być czynnik niesprzyjający w karierze zawodowej, gdyż są mało decyzyjni i samodzielni. Oczekują szczegółowych instrukcji. Nie chcą ponosić odpowiedzialności – mówi o Polakach Kanadyjczyk.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku kontaktu z kulturami o niskim wskaźniku dystansu władzy, takimi jak Kanada (39), Wielka Brytania (35)
czy Szwecja (31), gdzie ceni się i nagradza relacje
partnerskie, inicjatywę, decyzyjność i gotowość do
przyjmowania odpowiedzialności. Z drugiej strony respondenci, wszyscy z doświadczeniem w biznesie międzynarodowym, deklarują duże dostosowanie do obowiązującej kultury organizacyjnej, co
wskazuje przesuwanie się kulturowego paradygmatu etnicznego w kierunku paradygmatu zawodowego [Dancewicz 2015b].
Pomiędzy wskaźnikiem dystansu władzy i wskaźnikiem indywidualizmu dostrzec można pewne zależności. W większości krajów o niskim wskaźniku
dystansu władzy występuje wysoki wskaźnik indywidualizmu, zaś silna zależność od grupy skutkuje
silną zależnością od władzy i akceptacją takiego stanu rzeczy13. Osoby biorące udział w badaniu należą do kultur zróżnicowanych pod względem stopnia
indywidualizmu. Wskaźnik ten wynosi odpowiednio
dla Polski – 60, dla Niemiec – 67, dla Włoch – 76,
a dla Kanady – 80. Oznacza to, że może występo-

wać antagonizm w podejściu do odpowiedzialności,
samodzielności, relacyjności, ale też stopnia relatywizmu etycznego.
W przypadku zetknięcia się kultury o relatywnie
niskim wskaźniku indywidualizmu, takiej jak polska,
z kulturą o wysokim wskaźniku indywidualizmu, takiej jak brytyjska, może dochodzić do pewnego rodzaju dysonansu kognitywnego, prowadzącego do
braku wzajemnego zrozumienia i ograniczeń w karierze zawodowej. Brytyjczycy są skupieni na sobie. Zajmują się sobą i swoim życiem. Polacy bardziej obserwują, oceniają innych i porównują ich ze
sobą – mówi Polka pracująca w Londynie. Nie mają
problemu z mówieniem o sobie dobrze. My (Polacy,
przyp. autorki) uważamy, że tak nie wypada. Krępujemy się zabrać głos, jeżeli nie jesteśmy pewni,
że mamy coś naprawdę genialnego do powiedzenia. Oni się nie przejmują. My jesteśmy nadmiernie skromni, mamy problem z przyjmowaniem pochwał i byciem na widoku, mówieniem o swoich zasługach. Jesteśmy rozczarowani, że nikt nie docenia
tych wspaniałych cech i nie dostrzega naszej prawdziwej wartości (śmiech). To przeszkadza w awansie. Frustruje nas, że ktoś inny dostaje stanowisko, które powinniśmy dostać my, chociaż jest dużo
słabszy, ale oni po prostu nie wiedzą, że jesteśmy
lepsi. My o tym nie mówimy, a oni nie mają czasu,
żeby to zauważyć.
Inna respondentka zwraca uwagę na relacje międzyludzkie: Są takie powierzchowne i interesowne. Brytyjczycy są tacy uprzejmi, że trudno odczytać ich intencje, może dlatego trudno się z nimi naprawdę zaprzyjaźnić. Irytujące są wspólne wyjścia
po pracy. Nie możesz odmówić wspólnego wyjścia
z obcymi ludźmi, których niekoniecznie lubisz. I te
puste rozmowy. Masz wrażenie, że interesują się
tobą, jak mają interes. Nawet jak nawiążesz lepszą
relację, nie możesz na nich do końca liczyć, bo zasady obowiązują tak czy inaczej.
Ostatnie zdanie dotyka problemu relatywizmu
etycznego. Respondenci podkreślą znaczenie zasad
w kulturze brytyjskiej. Polacy zasady traktują dużo
bardziej uznaniowo i nawet jeśli tego nie wykorzystują, próbują znaleźć możliwości ich obejścia pod
warunkiem, że nie zostanie to odkryte. Tę tendencję
potwierdzają inni respondenci w odniesieniu m.in.
do kultury japońskiej.
Wypowiedzi respondentów dotyczące Polaków
i Brytyjczyków potwierdzają różnice kulturowe, wynikające ze stopnia unikania niepewności. Polska
reprezentuje kulturę o bardzo wysokim wskaźniku
unikania niepewności (93), zaś dla Wielkiej Brytanii
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wskaźnik ten jest bardzo niski i wynosi 35. Z relacji
osób badanych wynika, że chociaż Polacy są skłonni do podejmowania ryzyka, to przewidywalność stosunków społecznych i przyszłości zajmuje wysokie
miejsce na ich liście priorytetów i wpływa na ich poczucie bezpieczeństwa. Może to mieć przełożenie na
efektywność w środowisku biznesowym, które jeśli
oparte jest na euroatlantyckim modelu (np. brytyjskim), promuje postrzeganie niepewności jako szansy. Słabe unikanie niepewności oznacza także, że jeśli istnieją jakieś przepisy, które nie są przestrzegane, to należy je zmienić. Polacy, jak zgodnie twierdzą respondenci, stykając się z przepisami, które
nie przystają do rzeczywistości, zwykle szukają drogi, aby je obejść, co bywa postrzegane jako nieuczciwość. Z drugiej strony, jak mówi jedna z respondentek: podejmują (Polacy, przyp. autorki) wyzwania,
ale w ramach procedur, a to bardzo dobrze wpisuje się w kulturę organizacji. Inni badani potwierdzają tę opinię. Są także zgodni co do tego, że poczucie
niepewności wzbudza w Polakach nerwowość, która
może prowadzić do agresji i zmniejszonej tolerancji
wobec inności. Takie zachowania odbierane są negatywnie w otoczeniu biznesowym.
Polska należy do krajów zorientowanych krótkoterminowo (wskaźnik na poziomie 38). Wypowiedzi respondentów potwierdzają gotowość do wypełniania społecznych, w tym zawodowych, zobowiązań bez względu na koszty. Dlatego potrafią ciężko
i wytrwale pracować, czym zaskarbiają sobie opinię bardzo pracowitych, co podkreślają wszyscy respondenci. Ponieważ jednak nastawieni są na szybką gratyfikację, źle znoszą przedłużające się godziny pracy, które nie prowadzą do określonego efektu. To z kolei może dawać wrażenie słabego zaangażowania, co potwierdzają wypowiedzi respondentów,
szczególnie z kultur zorientowanych bardziej długoterminowo (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania), których członkowie znacznie bardziej są skłonni do wyrzeczeń i rezygnacji z życia prywatnego.

Wnioski
Badanie nie wykazało relewantnego wpływu płci
na międzynarodową karierę zawodową. Barierą
może być relatywnie mała liczba kobiet z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem w niektórych
zawodach. Mniejsza determinacja kobiet w dążeniu
do awansu może wynikać z orientacji na dom i karierę partnera. Z badania wynika, że decydujące może
być indywidualne lub uwarunkowane kulturowo postrzeganie roli kobiety w społeczeństwie. Może mieć
to związek z kulturowym podejściem do społeczne-

go podziału ról ze względu na płeć. Polskie społeczeństwo, podobnie jak niemieckie, włoskie i brytyjskie, charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem męskości. Stąd pomimo braku nacisku organizacyjnego, jak zgodnie stwierdzają respondenci, kobiety wywodzące się z tych kultur i podejmujące rywalizację
zawodową czują silną potrzebę udowadniania swojej wartości.
Wyniki badań nie wskazują jednoznacznie na
wpływ pochodzenia etnicznego na międzynarodową
karierę zawodową. Wynika z nich jednak, że wyjście poza własny skrypt kulturowy jest praktycznie
niemożliwe i może wpływać na karierę w określonych okolicznościach, szczególnie kryzysowych. Sygnalizuje to relatywizm i złożoność zagadnienia. Relatywizm związany z wpływem kultury etnicznej na
przebieg kariery pojawia się w wypowiedziach respondentów w kontekście kultury organizacji. Wskazuje na wysoki poziom dostosowania do kultury organizacji, czasami w opozycji do kultury narodowej.
Silnie akcentowana była cezura wiekowa w odniesieniu do Polaków. Według osób badanych młodzi
Polacy prezentują inne postawy niż ich rodzice, co
wpływa na wartości wymiarów kulturowych. Aczkolwiek zjawisko to obserwowali także w innych kulturach, w przypadku Polski uznawali je za szczególnie istotne. Wiąże się to z dyfuzją wartości dominującej dotychczas kultury anglosaskiej oraz wywodzącego się z tejże modelu biznesowego, a zatem określonej kultury organizacyjnej. Cechy właściwe kulturze etnicznej eksponowane są najczęściej w sytuacjach mniejszej stabilności, np. podczas kryzysu lub
konfliktu. Wówczas mogą wpływać na sytuację zawodową.
Formuła badania, jaką był wywiad swobodny oraz
brak ograniczenia czasowego, w większości przypadków powodowała naturalne przejście w formę storytelling. W rezultacie wypowiedzi respondentów wybiegały poza ramy niniejszej pracy. Jednocześnie dostarczały obszernej wiedzy na temat osobistych doświadczeń i refleksji, co pozwoliło na głębszy wgląd
w kwestię możliwych szans i zagrożeń dotyczących
międzynarodowej kariery zawodowej w kontekście
kulturowym. Wszystkie badane osoby posiadały bogate doświadczenie biznesowe w środowisku międzykulturowym. Jednak w trakcie rozmów okazało
się, że zostało to okupione wieloma trudnymi i kosztownymi próbami. Wielu z nich podczas rozmowy
dowiadywało się, czym są wymiary kulturowe i jak
wiedza na ten temat może wpływać na efektywność
zawodową oraz na rozumienie własnych postaw i zachowań. Niejednokrotnie wyrażali frustrację z po-
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wodu własnej niewiedzy i prosili o więcej informacji. Można z tego wyciągnąć wniosek, że poziom wiedzy na temat różnic międzykulturowych w środowisku biznesowym jest relatywnie niski. Wypowiedzi
respondentów wskazywały jednoznacznie na realne
i potencjalne skutki tego rodzaju ignorancji dla osobistej i korporacyjnej efektywności biznesowej. Dlatego zasadne wydaje się rekomendowanie dostarczania wiedzy międzykulturowej uczestnikom organizacji międzynarodowych w postaci treningów czy
warsztatów. Podnoszenie poziomu kompetencji międzykulturowej może bowiem przyczynić się do ograniczenia błędów i pomyłek, które mogą mieć wymierny wpływ na efektywność biznesową. Dotyczy to w szczególności kadry menedżerskiej, w tym
osób odpowiedzialnych za dział HR. Praca z ludźmi
w burzliwym otoczeniu globalnym wymaga szczególnego podejścia. Jak wskazują badania, oprócz czynnika indywidualnego, wpływ na interakcje zawodowe ma czynnik kulturowy, zarówno etniczny, jak
i organizacyjny.

Oprócz waloru poznawczego badania w tym zakresie mogą mieć implikacje praktyczne dla biznesu. Mogą także przyczynić się do zmniejszania stresu
osób podejmujących pracę w otoczeniu międzynarodowym i wpływać na przebieg ich kariery zawodowej.
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Zakończenie
Stała obecność korporacji ponadnarodowych
w rzeczywistości gospodarczej na całym świecie oraz
zwiększająca się liczba przemieszczeń międzynarodowych są elementami wpływającymi na obraz relacji w biznesie. Jednocześnie wzrasta aktywność zawodowa kobiet, które sięgają po stanowiska dotychczas zarezerwowane dla mężczyzn. Istotne zatem
wydaje się badanie determinant, mogących wpływać na indywidualne kariery w zaistniałych okolicznościach. Poza aspektem indywidualnym może to
mieć wpływ na efektywność funkcjonowania organizacji.
Badania podjęte na potrzeby niniejszej pracy pozwoliły uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące
możliwego wpływu płci i pochodzenia etnicznego na
międzynarodową karierę zawodową. Wskazały także na istotną rolę, jaką odgrywa poziom kompetencji
międzykulturowej w tejże karierze.
Ze względu na ograniczenia wynikające z przyjętej metodyki badań nie udało się uzyskać odpowiedzi
na wszystkie pytania. Ograniczenia wynikały z relatywnie małej reprezentatywności populacji, co nie
pozwala na uogólnianie wniosków. Barierą w uzyskaniu większej liczby wywiadów były koszty oraz
czasochłonność badań. Materiał uzyskany w trakcie
badań wskazuje na rozległość przedmiotowego zagadnienia i jest wskazaniem do dalszej eksploracji.
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W literaturze przedmiotu rozróżnia się pojęcie kultury etnicznej i narodowej [Kłoskowska 1996:24; Paleczny 2008:81]. Na
potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że kultura narodowa jest składową kultur etnicznych wchodzących w jej skład.
Patrz diagram cebuli [Hofstede et al. 2011:20] i warstwowa
struktura kultury narodowej [Trompenaars, Hampden-Turner 2002:37].
Funkcjonalistyczna teoria społeczeństwa, zwana także teorią
równowagi społecznej [Parsons 2009].
Teoria konfliktu [Collins 1979].
https://geert-hofstede.com/poland.html
Patrz: [Zasada równości... 2010:83].
https://www.census.gov/population/international/data/idb/
worldpop.php
file:///C:/Users/User/Downloads/sytuacja_demograficzna_polski_na_tle_europy%20(1).pdf
Tu rozumiana jako praca w kraju innym niż kraj pochodzenia,
bez rozróżniania sposobu jej realizacji (ekspatriant, emigrant,
samoinicjujący ekspatriant).
W Polsce tymi zagadnieniami zajmują się m.in. M. Rozkwitalska, S. Przytuła.
Tematyka podejmowana zarówno przez naukowców, np. [Lisowska 2010], jak i środowiska biznesowe, np. Deloitte [Kobieta i władza... 2012] czy Hays [Kobiety na rynku... 2017].
Wszystkie wartości dotyczące wskaźników kulturowych na
podstawie: https://geerthofstede.com/countries.html
Analiza na podstawie narodowych wymiarów kultury, jak
w przypisie 12.
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Promowanie przedsiębiorczości kobiet
w polityce zagranicznej Australii
Wprowadzenie
W czerwcu 2014 r. Departament Spraw Zagranicznych i Handlu Australii (DFAT) opublikował dokument zatytułowany Australian aid: promoting prosperity, reducing poverty, enhancing stability (Australijska pomoc: promocja dobrobytu, zmniejszanie biedy, umacnianie stabilności). Stanowi on deklarację najważniejszych celów i zasad, na jakich rządząca na szczeblu federalnym od 2013 r. do dzisiaj
prawicowa koalicja, złożona z Liberalnej Partii Australii (LPA), Narodowej Partii Australii (NPA) oraz
mniejszych ugrupowań regionalnych pragnie opierać australijską politykę zagraniczną w obszarze pomocy humanitarnej i rozwojowej. Publikację tę wstępem opatrzyła Julie Bishop, pierwsza w historii kobieta stojąca na czele australijskiej dyplomacji. Napisała ona m.in.: „Zwrócimy większą uwagę na kwestię
wzmacniania pozycji kobiet i dziewcząt jako centralny cel naszego programu pomocowego, w uznaniu poważnych korzyści, jakie płyną dla całych społeczności ze zwiększonej aktywności kobiet” [Department
of Foreign Affairs and Trade 2014a:1]. Zapewnienie
to znalazło się w treści omawianego dokumentu.
Jako jeden z sześciu priorytetów australijskiej pomocy dla innych państw wymienia się „równość płci
oraz upodmiotowienie kobiet i dziewcząt” [Department of Foreign Affairs and Trade 2014a:25]. Jeśli zestawić to z wyrażonymi już w tytule rządowej
publikacji celami ogólnymi – zmniejszaniem biedy
i promocją dobrobytu, to widać wyraźnie, iż kwestią
istotną dla australijskich władz jest zwiększanie zaangażowania kobiet w gospodarkę, w tym przez prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek. W ocenie części obserwatorów obecny rząd
w Canberze wydaje się kłaść nawet większy nacisk
na poprawę losu kobiet poza granicami kraju niż
w samej Australii [Harris Rimmer, Sawer 2016].

Autor stawia tezę, iż analizując ten wycinek polityki zagranicznej Australii, można dostrzec dwa zjawiska, opisane już na gruncie teoretycznym. Z teorii
nauk ekonomicznych, a ściślej z teorii ekonomii instytucjonalnej, zaczerpnięte zostaje pojęcie państwa
jako instytucji-organizacji, którą Australia wyraźnie
jawi się w świetle prezentowanego materiału badawczego. Jednocześnie dostrzec można elementy stosowania przez Australię soft power (miękkiej potęgi), co z kolei jest pojęciem z teorii stosunków międzynarodowych. W ocenie autora takie interdyscyplinarne spojrzenie na badane zagadnienie pozwala
najpełniej zrozumieć motywacje, jakie przyświecają
władzom w Canberze w ich polityce na rzecz przedsiębiorczości kobiet.
Artykuł w pierwszej kolejności omawia wykorzystane w analizie koncepcje teoretyczne. Następnie
prezentuje kluczowe dokumenty i inne ramy instytucjonalne, leżące u podstaw australijskiej polityki
w zakresie promowania przedsiębiorczości kobiet.
Kolejna część opracowania ukazuje praktyczne działania, stanowiące przykłady realizacji zadeklarowanych w dokumentach celów i priorytetów. W końcowych częściach tekstu zebrany materiał zostaje poddany analizie przez pryzmat przyjętych założeń teoretycznych. Podjęta zostaje także próba sformułowania oceny australijskiej polityki zagranicznej w tej
dziedzinie.

Podstawy teoretyczne
Jak stwierdza Z. Staniek [2017], na gruncie ekonomii instytucjonalnej państwo jest instytucją-organizacją, która łączy w sobie cechy instytucji
ekonomicznej i politycznej. Samo pojęcie instytucjiorganizacji stanowi w tym ujęciu synonim „swoistego rodzaju struktury zarządczej”. Autor ten zauwa-
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ża, iż „zadaniem państwa pozostaje współkształtowanie efektywnego systemu instytucjonalnego w całej gospodarce i na poszczególnych rynkach”, a także, że „rolą państwa jest przeciwdziałanie powstawaniu «luk instytucjonalnych»”. Podkreśla również, iż
państwo i rynek są wobec siebie równocześnie komplementarne i substytucyjne. Tłumacząc znaczenie
regulacji rynku we współczesnym państwie, wyjaśnia, iż „bardziej chodzi o tworzenie warunków dla
sprawnego działania rynków niż o ich kontrolowanie” [Staniek 2017:48–49, 199–201].
Badacz ten przywołuje, znane także z nauk politycznych, pojęcie good governance (dobrego rządzenia). Jedną z wyróżnionych przez niego cech dobrego rządzenia jest efektywność państwa, której przejawem „może być wdrażanie reform służących długookresowym interesom państwa i społeczeństwa”.
Kontynuując ten wywód, Staniek akcentuje znaczenie inwestycji rządowych, które mogą być komplementarne wobec inwestycji prywatnych. W szczególności inwestycje w takie obszary, jak dobra publiczne, infrastruktura czy usługi społeczne mogą
przyciągać kapitał prywatny oraz zmniejszać koszty działalności firm sektora prywatnego [Staniek
2017:200–201].
Powyższe rozważania odnoszą się przede wszystkim do wewnętrznej polityki gospodarczej państwa.
Wydaje się jednak, iż z powodzeniem można je zastosować również do zagranicznej polityki ekonomicznej. Postulowane przez Stańka działania regulacyjne i stymulujące gospodarkę, a także przeciwdziałające powstawaniu w gospodarce luk instytucjonalnych lub niejako wypełniające luki już zastane,
mogą być treścią polityki jednego państwa wobec innych. Powstaje tu jednakże pytanie: Co miałoby motywować państwo do tego rodzaju działań na arenie
międzynarodowej?
Jedną z możliwych odpowiedzi jest stwierdzenie, że przyjęcie na siebie roli instytucji-organizacji
wobec innych państw stanowi formę oddziaływania za pomocą soft power. Za autora koncepcji soft
power uważa się najczęściej J.S. Nye’a. Pojęcie to
powstało w opozycji do hard power, czyli twardej
potęgi. J. Sadłocha trafnie zarysowuje różnicę między nimi, stwierdzając, że „hard power jest potęgą nakazową, czyli opiera się na zdolności do wymuszenia na innym podmiocie oczekiwanego przez
dane państwa działania. Soft power natomiast odnosi się do potęgi o charakterze kooptacyjnym,
czyli zdolności do oddziaływania na inne podmioty
poprzez szeroko rozumianą atrakcyjność kulturalno-polityczno-ekonomiczną, która pozwala wpły-

wać na działania innego państwa bez użycia siły”
[Sadłocha 2012:35]. Z kolei K. Zielińska wywodzi,
iż pomoc rozwojowa dla innych państw może być
uznawana za jedno ze źródeł soft power. Co szczególnie ważne dla niniejszych rozważań, badaczka
ta podkreśla, iż dotyczy to nie tylko pomocy w formie transferów finansowych, lecz także transferu
technologii i innych form dzielenia się wiedzą [Zielińska 2016:14].

Ramy instytucjonalne
W przeciwieństwie do rozwiązań stosowanych
w wielu innych państwach, w Australii polityka zagraniczna, jej wymiar ekonomiczny, a także kwestie związane z zagraniczną pomocą humanitarną i rozwojową, skupione zostały w jednym resorcie. Specyficzny sposób zorganizowania australijskiej dyplomacji i wynikające z tego wyzwania, ale
i korzyści, omawiają w literaturze przedmiotu m.in.
S. Harris [2002], G. Miller [2002] czy M. Wesley
[2002]. Choć zwykle1 w gabinecie federalnym Australii funkcjonują dwa odrębne stanowiska ministerialne – ministra spraw zagranicznych i ministra
handlu, zajmujący oba te stanowiska politycy korzystają z jednego korpusu urzędniczego, zgrupowanego we wspólnym Departamencie Spraw Zagranicznych i Handlu. Rozwiązanie to sprawia, że w procesie kształtowania australijskiej polityki zagranicznej, zarówno w ujęciu strategicznym, jak i w kwestiach szczegółowych, takich jak promocja przedsiębiorczości kobiet, mniejsze są tarcia między resortami „politycznymi” a gospodarczymi. W efekcie oba
te kluczowe aspekty polityki zagranicznej są lepiej
zintegrowane, zaś większość podejmowanych działań uwzględnia jeden i drugi wymiar.
Kwestia wzmacniania pozycji kobiet wydaje się tu
dobrym przykładem. Tak jak na poziomie ogólnym
Australia postrzega rozwój ekonomiczny jako ważny element budowania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, tak też na poziomie szczegółowym wzmacnianie ekonomicznej pozycji i roli kobiet
stanowi nieodłączny element szerszego australijskiego zaangażowania na rzecz poprawy sytuacji kobiet
we wszystkich wymiarach. W cytowanym już dokumencie z 2014 r., który koncentruje się na najbliższym Australii regionie Azji i Pacyfiku, skutki obecnej dyskryminacji kobiet opisane zostały po części
przez dane ekonomiczne. Autorzy stwierdzają, iż istniejące ograniczenia w dostępie kobiet do rynku pracy kosztują gospodarkę regionu nawet 47 mld USD
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rocznie. Na kolejne 30 mld USD szacowane są straty z powodu nierównego dostępu dziewcząt do edukacji. Dlatego też władze w Canberze przyjęły, że
projekty obejmujące co najmniej 80% środków wydawanych przez Australię na pomoc rozwojową,
będą zawierały, niezależnie od dziedziny czy innych
priorytetów, również elementy związane z poprawą
sytuacji kobiet [Department of Foreign Affairs and
Trade 2014a:25].
To szerokie pojęcie „poprawy sytuacji kobiet” zostało dodatkowo uszczegółowione w omawianym dokumencie w następujący sposób:
1) zwiększanie udziału kobiet w podejmowaniu decyzji, przywództwie i procesach pokojowych,
2) wzmocnienie ekonomicznej pozycji kobiet,
3) położenie kresu przemocy wobec kobiet i dziewcząt.
Aspekt ekonomiczny, ujęty w drugim punkcie, został postawiony na równi z kwestiami politycznymi
(punkt pierwszy) i społecznymi (punkt trzeci) [Department of Foreign Affairs and Trade 2014a:25].
Kolejnym dowodem na znaczenie wzmacniania
roli kobiet jako uczestników gospodarki jest inny
fragment ministerialnej publikacji z 2014 r., w którym resort deklaruje zamiar koordynacji swoich programów pomocowych z prowadzonymi działaniami
dyplomatycznymi. Jednym z konkretnych zadań,
których realizację zapowiada dokument, jest „poszerzanie dostępu kobiet do światowej gospodarki oraz
ich udziału w niej, poprzez orędownictwo na forach
międzynarodowych, takich jak G20” [Department
of Foreign Affairs and Trade 2014a:25].
We wrześniu 2011 r. w strukturze DFAT utworzone zostało nowe stanowisko pod nazwą międzynarodowego ambasadora ds. kobiet i dziewcząt (Global
Ambassador for Women and Girls). Co szczególnie
znamienne, stało się to w okresie urzędowania Julii
Gillard, pierwszej w historii kobiety stojącej na czele australijskiego rządu federalnego. We wspólnym
komunikacie ogłaszającym tę decyzję premier oraz
minister spraw zagranicznych i minister ds. statusu kobiet napisali, iż Australia chce być na pierwszej linii międzynarodowych wysiłków na rzecz promocji roli kobiet i dziewcząt. Ambasador ma również dbać o należyte miejsce problematyki kobiecej
w australijskiej polityce zagranicznej [Minister for
Foreign Affairs 2011]. Dotychczas stanowisko ambasadora ds. kobiet i dziewcząt zajmowały trzy osoby: Penny Williams (2011–2013), Natasha Stott
Despoja (2013–2016) i Sharman Stone (od stycznia 2017 r.) [Minister for Foreign Affairs 2011;
2013; 2016].

Strategia na rzecz kobiet
W lutym 2016 r. DFAT opublikował programowy dokument dotyczący kobiet: Gender equality and women’s empowerment strategy (Strategia
równości płci i upodmiotowienia kobiet) [Department of Foreign Affairs and Trade 2016]. W strategii powtórzone zostały sformułowane już w 2014 r.
cele i wskazane środki asygnowane na ich realizację,
związane z poprawą sytuacji kobiet z tym, że omówiono je na większym poziomie szczegółowości.
W części dokumentu zatytułowanej „Priorytety
i podejścia” (Priorities and approaches) znalazła się
zapowiedź szeregu konkretnych działań związanych
z promocją przedsiębiorczości kobiet, takich jak
[Department of Foreign Affairs and Trade 2016:9]:
•• wspieranie kobiet i dziewcząt, w szczególności
tych w trudnej sytuacji życiowej, w nabywaniu
umiejętności zawodowych i biznesowych,
•• wspieranie zaangażowania kobiet w globalne łańcuchy wartości,
•• przełamywanie barier napotykanych przez kobiety – przedsiębiorców, takich jak np. utrudniony dostęp do finansowania, wynikający z odmiennej rynkowej podaży kapitału w zależności od płci
przedsiębiorcy,
•• wspieranie dostępu kobiet do zasobów i innowacji, podnoszących produktywność i dochodowość
w sektorze rolnym,
•• wspieranie pozycji kobiet w sektorze prywatnym,
•• poprawa otoczenia ekonomicznego i prawnego
dla działalności gospodarczej kobiet,
•• wspieranie podmiotów z sektorów publicznego i prywatnego w działaniach na rzecz eliminacji dyskryminacji kobiet w łańcuchach dostaw,
w tym w obszarze zamówień publicznych,
•• tworzenie powiązań między australijskimi kobietami biznesu i ich odpowiedniczkami na rynkach
wschodzących,
•• prowadzenie australijskich inwestycji infrastrukturalnych w taki sposób, aby wspierały one dostęp kobiet do działalności gospodarczej i handlu.
W uzupełnieniu do powyższych działań związanych w przeważającej mierze z udzielaną innym
państwom pomocą rozwojową, Australia podtrzymuje w dokumencie z 2016 r. zobowiązanie, że
kwestia poprawy losu kobiet będzie ważnym motywem również w jej aktywności na forach multilateralnych. Jako przykłady wymieniane są tu takie struktury, jak m.in. Wspólnota Gospodarcza
Azji i Pacyfiku (APEC) czy Forum Wysp Pacyfiku.
W strategii podkreśla się również poparcie Austra-
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lii dla powstania w ramach G20 grupy tematycznej
„Women 20” [Department of Foreign Affairs and
Trade 2016:9].
Osobną część strategii stanowią „Cztery zobowiązania” (Four commitments), w ramach których Australia po raz kolejny zobowiązuje się do włączenia
tematyki kobiecej do różnych obszarów swojej polityki zagranicznej. Również w tej części dokumentu
można znaleźć liczne elementy mające bezpośredni związek z przedsiębiorczością kobiet. Mowa jest
m.in. o wadze, jaką Australia przywiązuje do równych praw i możliwości kobiet jako uczestników gospodarki. Wyróżnione są tu m.in. następujące cele,
stawiane przed australijską dyplomacją [Department of Foreign Affairs and Trade 2016:18]:
•• praca na rzecz usuwania barier regulacyjnych,
utrudniających równy udział kobiet w handlu
i osiąganie przez nie zarobków równych z zarobkami mężczyzn,
•• wykorzystywanie powiązań międzynarodowych
oraz współpracy z sektorem prywatnym dla
wspierania działalności przedsiębiorstw kierowanych przez kobiety, w zakresie ich udziału w handlu międzynarodowym czy dostępu do finansowania,
•• wzmacnianie pozycji kobiet jako nabywców,
sprzedawców, pracodawców i przedsiębiorców.
Od roku finansowego 2015–2016 w ramach australijskiego budżetu jest wydzielona pula pieniędzy
na pomoc rozwojową, określana jako Fundusz Równości Płci (Gender Equality Fund) i przeznaczona wyłącznie na projekty związane z poprawą sytuacji kobiet. W trwającym obecnie roku finansowym
2017–2018 wartość Funduszu to 55 mln AUD [Department of Foreign Affairs and Trade 2017a:76].
Oczywiście nie wszystkie finansowane przez Fundusz działania mają związek z przedsiębiorczością
kobiet, ale – jak już wskazano – aspekt gospodarczy
odgrywa niebagatelną rolę w tym obszarze australijskiej polityki zagranicznej.
W innym dokumencie rządowym, wydanym kilka miesięcy po ukazaniu się strategii, Australia deklaruje również chęć pobudzania siedmiu głównych
elementów napędowych (drivers), wpływających na
wzrost ekonomicznej pozycji kobiet, zdefiniowanych
przez panel ekspercki działający przy sekretarzu generalnym ONZ i opublikowanych w 2016 r. Są nimi
[Department of Foreign Affairs and Trade 2017b:9]:
•• niwelowanie niekorzystnych uregulowań i promocja pozytywnych przykładów,
•• zapewnienie ochrony prawnej oraz reforma dyskryminujących przepisów i regulacji,

•• uznanie, ograniczenie i lepsze rozdzielenie pracy nieodpłatnej (np. opieki nad dziećmi i osobami starszymi),
•• budowanie zasobów – własnościowych, finansowych i cyfrowych,
•• zmiana kultury i praktyki w działalności gospodarczej,
•• poprawa praktyk sektora publicznego w zakresie rekrutacji pracowników i udzielania zamówień
publicznych,
•• wzmocnienie widoczności i reprezentacji kobiet
działających w gospodarce.

Przykłady realizowanych działań
Termin „wspieranie przedsiębiorczości kobiet”
jest niezwykle pojemny, zaś zróżnicowane uwarunkowania lokalne w poszczególnych krajach i regionach sprawiają, że celowi temu służyć mogą niezwykle różnorodne działania.
W Papui-Nowej Gwinei, będącej bezpośrednim
sąsiadem Australii i jej byłym terytorium zależnym,
większość ludności utrzymuje się z produkcji rolnej.
Znaczna część rolników, w tym kobiet, sprzedaje
swoje płody rolne na targowiskach w miastach, głównie w stolicy kraju (Port Moresby). Analiza sytuacji
wykazała, że jedną z ważniejszych barier utrudniających kobietom równorzędny udział w tego rodzaju działalności gospodarczej są warunki panujące na
targowiskach, w szczególności niedostateczny poziom bezpieczeństwa sprzedających. Australia sfinansowała program administrowany przez UN Women, wyspecjalizowaną agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych, w ramach którego wzmocniono obecność policji w miejscach handlu, poprawiono warunki sanitarne (m.in. poprzez montaż pryszniców i punktów dostępu do bieżącej wody), a także zmodernizowano stragany i inne elementy infrastruktury wykorzystywane przez niezamożnych rolników, w tym kobiety. Doprowadzono również do powstania samorządu sprzedawców, tak aby w większym niż dotąd stopniu byli oni w stanie bazować
na samoregulacji, a także korzystać ze wzajemnego
wsparcia [Department of Foreign Affairs and Trade
2014b:1–2].
Na aktywności kobiet w branży rolno-spożywczej skoncentrowane są także finansowane przez
Australię działania prowadzone w Królestwie
Tonga, zwłaszcza na należącej do tego państwa wyspie Tongatapu. Wiele tongijskich kobiet, wzorując
się na swoich matkach i babciach, prowadzi ogród-
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ki warzywne czy też wytwarza proste produkty spożywcze, jak dżemy i inne przetwory. Jednym z celów programu jest dostarczenie wiedzy, dzięki której te posiadane już umiejętności mogą posłużyć za
podstawę do tworzenia mikroprzedsiębiorstw. Żywność przygotowywana według tradycyjnych receptur
jest przecież coraz bardziej poszukiwanym i docenianym produktem. W ramach programu uczestniczki
nie tylko uzyskują wiedzę biznesową, np. jak rozpocząć eksport w swojej małej firmie, ale też pogłębiają wiedzę branżową, np. uczą się wykorzystywania
nowych składników czy też zapoznają się z zasadami
dietetyki [Department of Foreign Affairs and Trade
2017b:28–29].
W Bangladeszu wspieranie mikroprzedsiębiorczości kobiet jest jedną z ważniejszych metod systemowej walki ze skrajnym ubóstwem (ultra poverty). Australia współfinansuje tam program prowadzony przez BRAC, największą w tym kraju organizację charytatywną. Według danych DFAT może się
on poszczycić skutecznością na poziomie 95% – aż
w tylu przypadkach sytuacja materialna kobiet poprawia się na tyle, że przestają być uważane za osoby skrajnie ubogie. Stosowane instrumenty obejmują mikrokredyty i inne formy finansowania dla osób
rozpoczynających działalność gospodarczą, a także
budowę najbardziej elementarnej infrastruktury, na
czele z toaletami i studniami.
Jako przykład osoby zaktywizowanej dzięki programowi, wymienia się w jednej z publikacji DFAT
kobietę, której sfinansowano zakup dwóch krów oraz
wiaty, pod którą zwierzęta mogły się schronić. Beneficjentka otrzymała także dostęp do opieki zdrowotnej i skromne stypendium pozwalające jej przetrwać, zanim jej mikrodziałalność gospodarcza osiągnęła rentowność. Równocześnie uczestniczyła
w kursach, w ramach których uczyła się podstaw zarządzania, a także innych umiejętności przydatnych
w mikrobiznesie. Następnie fundusz BRAC wspierał
ją w kolejnych drobnych inwestycjach, jak dzierżawa
ziemi pod uprawę ryżu czy otwarcie małego sklepu.
Wszystkie te działania sprawiły, iż kobieta osiągnęła
zdolność do utrzymywania się z własnej działalności,
a do tego spłaciła otrzymane pożyczki w ciągu zaledwie dwóch lat. Jak podkreślają autorzy, wymagało to
od niej dużej determinacji i ciężkiej pracy, ale przyniosło pożądane rezultaty [Department of Foreign
Affairs and Trade 2014b:2–3, 15].
Australia finansuje także program dla kobiet
w Nepalu. Kraj ten został dotknięty trzęsieniem ziemi w 2015 r., które zniszczyło wiele domów i zakładów rzemieślniczych, w tym należących do kobiet.

Od tego czasu Australia sfinansowała działania pomocowe dla ponad 12 tys. mikroprzedsiębiorców,
mające na celu odbudowę ich biznesów [Department of Foreign Affairs and Trade 2017b:18–19].
W Kambodży dyskryminacja kobiet występuje w powiązaniu z innym bardzo poważnym wyzwaniem społecznym, jakim jest marginalizacja osób niepełnosprawnych. Istotna część osób niepełnosprawnych w Kambodży to ofiary konfliktu zbrojnego
i jego bezpośrednich konsekwencji, takich jak miny.
Mając na uwadze te okoliczności, Australia w sposób szczególny wspiera w tym państwie przedsiębiorczość niepełnosprawnych kobiet. Jako przykłady
branż, w których działają tego rodzaju mikroprzedsiębiorstwa prowadzone przez kobiety, wskazywane
są krawiectwo czy rękodzieło na potrzeby branży turystycznej (wytwarzanie pamiątek) [Department of
Foreign Affairs and Trade 2017b:20–21].
Niedostateczny dostęp do pożyczek, czy szerzej do usług finansowych, stanowi poważną barierę dla przedsiębiorczości kobiet, a w konsekwencji
również czynnik niekorzystnie wpływający na sytuację materialną i status społeczny kobiet, również
w bardzo ważnym dla Australii regionie Oceanii.
Zjawisko to zostało zdiagnozowane na Fidżi, a także na Samoa, Tonga i Vanuatu. Odpowiedzią na te
wyzwania jest Pacific Financial Inclusion Programme (Pacyficzny Program Integracji Finansowej),
którego Australia jest współsponsorem. Głównym
rozwiązaniem stosowanym w ramach programu
jest udostępnianie usług finansowych poprzez aplikacje mobilne, które można zainstalować na telefonie komórkowym czy tablecie. W niektórych przypadkach program wspiera nie tylko poszczególnych
obywateli i obywatelki, lecz także zmiany na poziomie polityki państwa. Na Fidżi do niedawna zasiłki i inne formy pomocy wypłacane były w postaci papierowych bonów, które można było zamienić
na gotówkę wyłącznie na poczcie, co było uciążliwe i czasochłonne. Obecnie transfery socjalne można otrzymywać przelewem bankowym, a następnie
wypłacać je z bankomatu [Department of Foreign
Affairs and Trade 2014b:4].
Problem braku nawet niewielkiego kapitału w przypadku kobiet dotyczy również Timoru
Wschodniego, gdzie Australia współfinansuje program wspierający powstawanie kobiecych spółdzielni. Zajmują się one rzemiosłem i mikroprodukcją,
np. rękodziełem, wyrobem ciast czy drobnym rolnictwem. Pozyskane wspólnie środki tworzą następnie
fundusz pożyczkowy dla członkiń, mogą też służyć
dofinansowaniu edukacji ich dzieci.
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Z kolei na Vanuatu Canberra wspiera program
służący kształceniu zawodowemu kobiet w dziedzinach tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn,
w szczególności związanych z szeroko rozumianą techniką. Dzięki temu w tym wyspiarskim kraju przybywa prowadzonych przez kobiety mikrofirm
w takich branżach, jak usługi budowlane czy elektryczne [Department of Foreign Affairs and Trade
2014b:6–14].
Podobne założenia zostały włączone do współfinansowanego przez Australię programu budowy
dróg na terenach wiejskich w Timorze Wschodnim.
Jednym z tych założeń jest, że docelowo kobiety powinny stanowić co najmniej połowę pracowników zatrudnionych przy inwestycjach realizowanych w ramach programu. Według stanu na styczeń 2017 r.,
udało się osiągnąć poziom 30%. Dodatkowo kobiety są właścicielkami 15% firm, które zostały wybrane na generalnych wykonawców różnych części robót w ramach programu [Department of Foreign Affairs and Trade 2017b:16–17].
W innym państwie, a mianowicie na Wyspach
Salomona, kluczem do zwiększenia odsetka kobiet
będących właścicielkami firm lub pracownikami na
stanowiskach kierowniczych okazała się zasadnicza reforma uregulowań prawnych dotyczących rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej.
Rząd Australii oraz Azjatycki Bank Rozwoju (ADB)
wspólnie zapewniły władzom państwowym, ale także organizacjom kobiecym i pojedynczym obywatelkom, dostęp do niezbędnego zaplecza eksperckiego
i szkoleń [Department of Foreign Affairs and Trade
2014b:6–14].
Osobnym obszarem działań finansowanych z australijskiego budżetu pomocowego jest tworzenie
i rozwijanie elity społecznej – grupy kobiet będących liderkami w życiu społecznym i gospodarczym.
Bardzo często awans społeczny kobiet, ale także ich
awans chociażby w strukturach przedsiębiorstwa,
gdzie są zatrudnione, wymaga wielu zmian, związanych m.in. z przełamywaniem stereotypów, tworzeniem sprzyjającego środowiska pracy czy kształceniem ustawicznym. W Papui-Nowej Gwinei Australia sponsoruje tego rodzaju działania, które – co
ważne – firmowane są i nadzorowane przez stosunkowo nieliczne, ale mające już ugruntowaną pozycję, kobiety z bardzo wysokich szczebli życia politycznego i gospodarczego. Tym samym mamy do
czynienia z pewnego rodzaju mentoringiem czy też
próbą szerszego dzielenia się swoimi osiągnięciami przez te kobiety, które jako pierwsze „przebiły
szklany sufit”.

Niebagatelną rolę odgrywa również tworzenie
sieci powiązań (networks) pomiędzy kobietami biznesu zarówno w skali ponadnarodowej, jak i krajowej. W 2012 r. na Fidżi odbyła się pierwsza Pacyficzna Konferencja Kobiet w Biznesie (Pacific Women in Business Conference), z udziałem przedstawicielek instytucji państwowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw. Bezpośrednim organizatorem wydarzenia była Organizacja Sektora Prywatnego Wysp Pacyfiku, jednak nie doszłoby
ono do skutku, gdyby nie finansowe zaangażowanie
rządu Australii [Department of Foreign Affairs and
Trade 2014b:17–19].
W 2015 r. podobne spotkanie, również współfinansowane przez Australię, miało miejsce na Seszelach, przy czym w tym przypadku zaproszono kobiety biznesu z całego basenu Oceanu Indyjskiego, co pozwoliło objąć tym projektem m.in. państwa wschodniej Afryki. Bezpośrednim pokłosiem
tej konferencji była inicjatywa podjęta przez Wysoką
Komisję2 Australii na Mauritiusie, w ramach której
zorganizowano program szkoleniowo-mentoringowy
dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, jednak wyłącznie tych należących do kobiet, z czterech
wyspiarskich państw regionu: Komorów, Madagaskaru, Mauritiusa i Seszeli. Program został opracowany tak, aby łączył lokalną specyfikę z doświadczeniami znacznie bardziej ugruntowanego biznesu
w Australii. Beneficjentki programu działają m.in.
w takich branżach, jak odzieżowa, handel detaliczny, hotelarstwo czy rybołówstwo. Poza funkcją stricte szkoleniową, realizowane w ramach programu
spotkania australijskich i wschodnioafrykańskich kobiet biznesu mają również istotną wartość networkingową [Department of Foreign Affairs and Trade
2017b:22–23].
Z kolei na Wyspach Salomona przy wsparciu Australii powstało pierwsze tamtejsze stowarzyszenie kobiet biznesu. Według danych z 2014 r. liczy
ono 480 członkiń, przy czym liczbę tę należy odnieść do całkowitej ludności tego państwa, która wynosi ok. 600 tys. osób. Od 2012 r. stowarzyszenie
co dwa miesiące organizuje w stolicy kraju, Honiarze, specjalny jarmark, służący wyłącznie jako miejsce sprzedaży produktów firm prowadzonych przez
kobiety [Department of Foreign Affairs and Trade
2014b:17–19].
Wspomniany już australijski Fundusz Równości Płci przeznaczył 25 mln AUD na dofinansowanie działań prowadzonych w latach 2014–2018
przez Bank Światowy w ramach Południowoazjatyckiego Regionalnego Programu Wspierania Handlu
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(SARTFP). Program ten zajmuje się wyzwaniami
takimi, jak usprawnianie handlu, w tym transgranicznego, czy zwiększanie dostępu do infrastruktury, przy czym jednym z jego ważniejszych celów jest
ułatwienie kobietom udziału w gospodarce regionu.
Oprócz wspierania pracy kobiet, w tym w roli właścicielek firm m.in. w branży turystycznej, program
tworzy także miejsca, gdzie kobiety mogą bezpośrednio i bezpiecznie angażować się w handel, co w wielu państwach regionu napotyka na rozmaite bariery.
Z SARTFP powiązane są także działania wspierające networking i wymianę doświadczeń oraz nabywanie nowych umiejętności biznesowych przez kobiety
w Azji Południowej [Department of Foreign Affairs
and Trade 2017b:26–27].
Istotną rolę w procesie tworzenia kobiecych elit
biznesowych i społecznych w państwach rozwijających się odgrywają również studia i staże, odbywane
bezpośrednio w Australii. Australijski resort spraw
zagranicznych we współpracy z partnerami, wśród
których jest m.in. federalny Departament Edukacji i Kształcenia, wprowadził mechanizm pod nazwą
Australia Awards (dosł. Nagrody Australii)3. Jest
on przeznaczony dla wyjątkowo obiecujących młodych przedsiębiorców, naukowców i liderów niezależnie od płci, ale istotną część jego beneficjentów
stanowią kobiety. W co najmniej dwóch dużych państwach afrykańskich – w Ghanie i w Kenii – rządowe
programy mające na celu wsparcie małych farmerów, zwłaszcza kobiet, są obecnie realizowane pod
kierunkiem lub przy istotnym wkładzie merytorycznym urzędniczek będących jeszcze niedawno stypendystkami programu Australia Awards [Department of Foreign Affairs and Trade 2017b:24–25].
Jest to kolejna stosowana przez Australię, obok użyczania własnych ekspertów czy organizacji szkoleń
w poszczególnych państwach, forma eksportu kompetencji.

Program „Kobiety Pacyfiku”
Na odrębne potraktowanie zasługuje długofalowy, bo zaplanowany na lata 2012–2022 program
„Kobiety Pacyfiku” (Pacific Women), realizowany
przez Departament Spraw Zagranicznych i Handlu
Australii, z którego środków pochodzi większość jego
finansowania, Wspólnotę Pacyfiku, rządy 14 państw
i terytoriów Oceanii, a także licznych innych partnerów. Całkowity budżet tej inicjatywy wynosi 320
mln AUD. Cele projektu obejmują poprawę społecznej pozycji kobiet w wielu wymiarach, wśród któ-

rych istotne miejsce zajmują kwestie ekonomiczne
[Pacific Women 2016:12–13]. Poniżej przytoczonych zostanie kilka finansowanych przez program
projektów, dotyczących właśnie sfery przedsiębiorczości i aktywności ekonomicznej kobiet.
W trzech państwach regionu – na Vanuatu, Wyspach Salomona i Fidżi – realizowany jest program
zbliżony w swej idei do opisywanego wyżej przedsięwzięcia na Papui-Nowej Gwinei. Prowadzona jest
zakrojona na szeroką skalę, z australijskim finansowaniem w kwocie ponad 12,5 mln AUD, modernizacja i przebudowa targowisk i innych obiektów wymiany handlowej, tak aby kobiety prowadzące mikroprodukcję rolną czy spożywczą mogły bezpiecznie i na równych prawach sprzedawać tam swoje
wyroby. W przypadku Vanuatu z budżetu programu
sfinansowana została również odbudowa tego rodzaju infrastruktury po przejściu cyklonu Pam w marcu 2015 r. Co ważne, kobiety nie tylko handlują na
zmodernizowanych targowiskach, ale również, poprzez zaangażowanie w różne formy samorządu kupieckiego, biorą udział w zarządzaniu nimi [Pacific Women 2016:31–32]. Formalnie odrębny, choć
również finansowany z budżetu „Kobiet Pacyfiku”
i realizowany w tych samych trzech państwach, program skierowany do kobiet-kupców kładł nacisk
przede wszystkim na ich kształcenie.
W Papui-Nowej Gwinei w ramach „Kobiet Pacyfiku” prowadzony jest, za blisko 4,5 mln AUD, sektorowy program rozwoju branży kawowej. Uprawa kawy jest ważnym obszarem aktywności ekonomicznej kobiet na nowogwinejskiej wsi. O ile jednak
kobiety biorą istotny udział w pracy na roli, o tyle
inne stanowiska związane z produkcją kawy, zarówno w administracji rządowej, jak i w firmach przetwórczych, jeszcze niedawno były zdecydowanie zdominowane przez mężczyzn, co często utrudniało farmerkom współpracę z nimi. Obecnie coraz więcej
tzw. extension officers, tzn. osób będących podstawowym branżowym kontaktem dla rolników uprawiających kawę, to kobiety [Pacific Women 2016:32–33].
Również sektorowy charakter, choć w zupełnie
innej branży, miał program realizowany na Fidżi. Do
udziału w nim zakwalifikowano 25 młodych osób,
w tym 24 kobiety, pochodzące z biednych rodzin
i środowisk na wsi. W ramach programu mogli oni
bezpłatnie przejść szkolenie zawodowe w czołowym
w Oceanii ośrodku zajmującym się przygotowywaniem kadr dla branży kosmetycznej i SPA. Stypendyści mogli następnie podjąć pracę jako pracownicy
najemni, ale również spróbować swoich sił jako mikroprzedsiębiorcy. Choć na pierwszy rzut oka może
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się wydawać, że w relatywnie niezamożnym i niewielkim kraju, jakim jest Fidżi, nie ma wielkiego potencjału dla rozwoju branży kosmetycznej, to jednak
należy pamiętać, iż znaczna część usług wykonywana jest dla licznie odwiedzających ten kraj turystów
[Pacific Women 2016:33–34].
Innym ciekawym projektem realizowanym w tym
samym państwie było stworzenie Fidżyjskiego Funduszu Kobiet (Fiji Women’s Fund), na który Australia przeznaczyła 10,5 mln AUD. Jest to miniaturowa wersja „Kobiet Pacyfiku”, dzięki której decyzje
o przyznaniu grantów na rozmaite inicjatywy prokobiece, w tym w sferze ekonomicznej, mogą być podejmowane lokalnie, w łatwiejszej procedurze [Pacific Women 2016:59–60]. Kolejny fidżyjski projekt,
finansowany bezpośrednio z centralnego budżetu
„Kobiet Pacyfiku”, dotyczy wspierania kobiet działających w branży rybackiej w dwóch prowincjach
tego państwa, w których sektor ten odgrywa szczególnie ważną rolę. Niewielki budżet tej inicjatywy,
wynoszący zaledwie 85 tys. AUD, udowadnia, że
nie trzeba wcale przeznaczać ogromnych środków,
aby osiągnąć zauważalne rezultaty. W ramach projektu prowadzone są działania budujące powiązania pomiędzy kobietami – rybakami na Fidżi a rozmaitymi instytucjami (rządowymi, branżowymi itd.)
w kraju i za granicą. Najważniejsze są jednak szkolenia i warsztaty, dotyczące takich dziedzin, jak finanse i zarządzanie, ale też umiejętności ściśle zawodowych [Pacific Women 2016:61–62].
Na Kiribati „Kobiety Pacyfiku” sfinansowały projekt służący podnoszeniu świadomości i wrażliwości
członków parlamentów państw i terytoriów Oceanii
na problematykę pozycji ekonomicznej kobiet. Co
ciekawe, w parlamencie samego Kiribati zasiadają tylko 3 kobiety na 45 miejsc (stan na 2016), ale
jedna z nich przed rozpoczęciem kariery politycznej
była z powodzeniem zaangażowana w działalność
gospodarczą. W zorganizowanej ze środków projektu
konferencji łącznie wzięło udział 60 posłów z 21 różnych parlamentów [Pacific Women 2016:64–65].
Bardzo ciekawy projekt realizowany w Papui-Nowej Gwinei (PNG) postawił sobie za cel przekształcanie gospodarstw rolnych, będących w tym
kraju bardzo ważną formą drobnej przedsiębiorczości, z podmiotów zarządzanych jednoosobowo przez
mężczyznę – głowę rodziny w firmy rodzinne o bardziej partnerskim i kolegialnym modelu zarządzania, z ważną rolą kobiet, a także młodszego pokolenia, czyli potencjalnych sukcesorów gospodarstwa.
Aby ułatwić sobie dotarcie do rolników i zdobycie
ich zaufania, pozyskano dla prowadzonych działań

wsparcie miejscowego Kościoła Chrześcijan Baptystów [Pacific Women 2016:73]. Omawiając projekty „Kobiet Pacyfiku” w Papui-Nowej Gwinei, warto nadmienić również o inicjatywie zmierzającej do
tego, aby pracodawcy potrafili lepiej reagować na
przypadki przemocy domowej. Z jednej strony program ten usiłuje walczyć ze stygmatyzacją, z jaką
mogą spotykać się kobiety przychodzące do pracy z widocznymi śladami przemocy na ciele. Z drugiej strony, tworzone są mechanizmy, za sprawą których to agresywny mąż czy ojciec będzie miał kłopoty w swoim zakładzie pracy, nie zaś jego ofiary [Pacific Women 2016:75].

Soft power Australii
jako instytucji-organizacji
Zaprezentowany materiał faktograficzny oraz
przyjęte założenia teoretyczne wskazują, że Australia, jak każde państwo będące instytucją-organizacją na gruncie teorii ekonomii instytucjonalnej, uważa ekonomiczne upośledzenie kobiet w państwach,
którym udziela pomocy, za jedną z luk instytucjonalnych, do których usunięcia winna dążyć. Stosując
terminologię Z. Stańka [2017:200], można tu mówić również o zdiagnozowaniu w państwach-beneficjentach zjawisk z grupy niesprawności państwa (government failures). Poręcznym wydaje się także pojęcie „początkowego pakietu instytucji formalnych”,
który należy stworzyć za pomocą polityki państwa,
bowiem bez tego niemożliwy będzie oczekiwany rozwój gospodarczy, stymulowany w przeważającej mierze siłami podmiotów prywatnych.
Wiele spośród ukazanych wyżej i realizowanych
przez Australię działań to w istocie próby dokonania
zmian systemowych przede wszystkim przez przełamanie kulturowej i prawnej, a w konsekwencji też
ekonomicznej, dyskryminacji kobiet, ale także w innych obszarach. Przykładowo, choć ułatwienia w rejestracji przedsiębiorstw na Wyspach Salomona zostały wprowadzone po części z myślą o ułatwieniu
ekonomicznej emancypacji kobiet, to przecież istniejące wcześniej trudności w formalnym zakładaniu
firm były czynnikiem utrudniającym start wszystkim przedsiębiorcom, także mężczyznom.
Finansowane przez Australię działania wyraźnie korespondują również z omawianym już pojęciem good governance (dobrego rządzenia). Osiągana poprawa warunków infrastrukturalnych czy
otoczenia społecznego oczywiście w pierwszej kolejności stymuluje przedsiębiorczość kobiet, ale zara-
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zem przyczynia się do poprawy efektywności państwa i w konsekwencji podniesienia ogólnego poziomu rządzenia.
Czy jest to jednak działanie bezinteresowne? Kiedy państwo, rozumiane jako instytucja-organizacja,
oddziałuje do wewnątrz, jest to zjawisko niejako zupełnie naturalne i zrozumiałe. Celem każdej władzy
państwowej, a w sposób szczególny tej posiadającej
mandat demokratyczny, powinna być poprawa losu
obywateli, w tym przez rozwój gospodarczy państwa. Inaczej jest w stosunkach międzynarodowych,
gdzie państwo oddziałuje na zewnątrz, na inne podmioty, z reguły nieuczestniczące w udzielaniu jego
władzom legitymacji do rządzenia.
Pytanie o nadrzędną motywację działań podejmowanych przez państwa na arenie międzynarodowej jest jednym z najważniejszych przedmiotów debaty naukowej w teorii stosunków międzynarodowych. J.Z. Pietraś [1997:29–38] określa różne sposoby odpowiadania na to pytanie mianem „modeli
eksplanacyjnych” i ukazuje rozbieżności między modelami, jakie wypracowały różne nurty teoretyczne.
M. Wesley i T. Warren [2000], konfrontując różne
modele eksplanacyjne z historią australijskiej polityki zagranicznej, wyróżniają trzy dominujące na przestrzeni jej dziejów tradycje myślowe, które określają mianem szkoły tradycjonalistycznej (traditionalism), izolacjonistycznej (seclusionism) i internacjonalistycznej (internationalism). Autorzy ci zwracają
uwagę, że choć wszystkie trzy tradycje wzajemnie się
przenikały, to jednak największy wpływ na politykę
Australii w regionach Oceanii oraz Azji Wschodniej,
gdzie prowadzona jest zdecydowana większość opisanych wyżej działań na rzecz promowania przedsiębiorczości kobiet, miała i ma tradycja internacjonalistyczna. Zwolennicy tej tradycji są silnie inspirowani przez model eksplanacyjny, określany jako neoliberalny instytucjonalizm, zgodnie z którym, choć
stosunki międzynarodowe są ze swej natury anarchiczne, to jednak postępująca instytucjonalizacja
stopniowo zbliża ich obraz do społeczeństwa, które mimo swej różnorodności rządzi się pewnymi powszechnie akceptowanymi zasadami [Wesley, Warren 2000:18–20].
Wydaje się, że w tym miejscu rozumowania teoria
ekonomii instytucjonalnej oraz pojęcia z teorii stosunków międzynarodowych bardzo dobrze uzupełniają się wzajemnie. Oto bowiem Australia jawi się
jako członek owego społeczeństwa państw, a zarazem
jako instytucja-organizacja. Zgodnie z teorią soft power, Australia chce oddziaływać na swoje otoczenie
międzynarodowe, zwłaszcza to najbliższe, używając

jednakże miękkiej potęgi (kooptacyjnej), a nie twardej (nakazowej). Pomagając swoim partnerom regionalnym i innym beneficjentom pomocy w likwidowaniu luk instytucjonalnych, takich jak ekonomiczna dyskryminacja kobiet, zarazem zbliża ich system
ekonomiczny i społeczny do własnego. Pod wieloma
względami staje się dla innych państw wzorem do
naśladowania lub przewodnikiem na ścieżce rozwoju. Rozszerzając zasięg oddziaływania własnych wartości i instytucji, Australia w miękki sposób zwiększa
swój wpływ na cały region, a jednocześnie stabilizuje go na swoich warunkach. Tym samym mamy do
czynienia z podręcznikowym przykładem oddziaływania metodami soft power.

Próba oceny
Na koniec tych rozważań warto zadać pytanie
o to, jakie są mocne strony australijskiej polityki zagranicznej w obszarze promocji przedsiębiorczości
kobiet, a gdzie widać jeszcze pole do rozwoju i ulepszeń.
Niewątpliwie bardzo cennym elementem prowadzonych przez Australię działań jest daleko posunięta integracja działań na rzecz poprawy sytuacji kobiet, w tym promocji ich przedsiębiorczości,
z innymi wymiarami polityki zagranicznej. Dotyczy
to w największym stopniu programów pomocy humanitarnej i rozwojowej, ale tego rodzaju korelacje
są widoczne także w dwustronnych stosunkach politycznych i ekonomicznych z poszczególnymi państwami, jak również w australijskiej aktywności na
forach multilateralnych, zwłaszcza w grupie G20.
Australijskiej polityce zagranicznej zarzuca się niekiedy, że jest gotowa poświęcać, np. kwestie ochrony praw człowieka, gdy w grę wchodzą istotne interesy ekonomiczne, zwłaszcza w relacjach z kluczowymi partnerami, wśród których najczęściej podawanym przykładem jest Chińska Republika Ludowa
[Ungerer 1997]. Wydaje się, że jeśli chodzi o kwestię przedsiębiorczości kobiet, jest ona dość harmonijnie wpisana w całość relacji Australii z poszczególnymi partnerami i nie stanowi punktu zapalnego.
Być może jednak dzieje się tak dlatego, iż australijska polityka na rzecz kobiet jest prowadzona raczej
ostrożnie. Na liście państw, w których Australia realizuje lub finansuje projekty na rzecz kobiet, nie ma
Chin czy Indii, w przypadku których zbyt głośne dopominanie się o prawa kobiet mogłoby niekorzystnie
wpływać na inne, z punktu widzenia twardej polityki
ważniejsze dla Canberry, wymiary relacji. Australia
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niewątpliwie jest mocarstwem regionalnym w Oceanii [Fry 1981; Ball 1973] i od lat udziela państwom
tej części świata różnych form wsparcia. W odniesieniu do nich mocniejsze zaakcentowanie w programach pomocowych kwestii kobiecych, które obserwujemy w ostatnich latach, nie wiązało się z żadnym istotnym ryzykiem politycznym czy gospodarczym. Podobnie rzecz ma się w przypadku relatywnie biednych państw Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, jak Bangladesz, Kambodża czy Timor Wschodni.
Kolejną słabością australijskich działań na rzecz
promocji przedsiębiorczości kobiet, wynikającą zapewne z ograniczeń budżetowych, jest ich ograniczony zasięg geograficzny. Pomoc Australii koncentruje się na najbliższych geograficznie częściach świata. W bardzo niewielkim stopniu dotyczy Afryki, zaś
w badanych dokumentach rządowych w ogóle nie
widać poważniejszego zaangażowania w tę sferę na
obszarze chociażby Ameryki Łacińskiej, Karaibów,
Bliskiego Wschodu czy nawet postradzieckiej Europy Wschodniej i Azji Środkowej. Oznacza to, że trudno jeszcze nazywać australijską politykę w tym obszarze w pełni globalną.
Z drugiej strony, Australia, świadoma swoich
ograniczeń, nigdy nie aspirowała do roli prawdziwie
światowej potęgi. Jej celem jest raczej budowanie pozycji „średniego mocarstwa” (middle power) [Smith
et al. 1996:95]. Trzeba przyznać, iż Canberra coraz
skuteczniej promuje przedsiębiorczość kobiet w swoim regionie, a także stara się we współpracy z innymi państwami podnosić rangę tej tematyki na szerszym forum międzynarodowym. Być może od „średniego mocarstwa” nie możemy oczekiwać dużo więcej, zwłaszcza w relatywnie krótkim czasie, jaki upłynął odkąd temat ten na dobre zagościł w ważnych dokumentach australijskiej dyplomacji.
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The relationship between gender
equality and growth in BSR
countries
Introduction
Modelling and quantifying the relationship between gender equality and economic growth is still
a relatively new area of research, even though a
few studies investigating this relationship have been
published. The aim of the paper is the analysis of
this relationship based on modelling using the gender equality index as a proxy for equality and main
growth variables. The paper intends to raise awareness that gender equality is an important factor behind economic growth and to help in designing more
effective policies to respond to new challenges in
post-crisis Europe.
The analysis has been conducted for the Baltic
Sea Region (BSR) countries which differ substantially in terms of economic and social development,
culture and gender equality. The paper concludes
that, despite these differences, there is a positive relationship between GDP growth and gender equality in all countries. This finding is consistent with
other studies. The paper brings new elements to the
analysis as it looks at changes over time (as opposed
to static approach e.g. [Löfström 2009]), uses a
single regression model to evaluate the relationship
between studied categories and a new composite index of gender equality (GEI_UNDP and GEI of the
European Institute for Gender Equality – EIGE).

Review of literature
The discussion of the relevance of gender to macroeconomics, such as economic growth, is relatively
recent, even if, at the micro-level, the gender perspective has been incorporated into the economic

analysis for a long time as noticed by Stocky [2006].
In terms of a broader perspective, that is links between gender equality and development, there is an
extensive theoretical and empirical literature especially in the context of developing countries, including Boserup’s pioneering work on women and development [Boserup 1970]. This work opened the way
to integrating gender issues into macroeconomics.
The relationship between gender equality and
economic growth could be seen as a ‘two-way street’
as pointed out by Sequino [2009] in a study analysing the situation in countries worldwide. It means
that GDP changes have an impact on gender equality but, on the other hand, gender equality could also
have an impact on growth rates. The latter broadens
the framework of the analysis, focused so far on the
former relationship (impact of GDP changes on gender equality). It also puts forward a new research
question such as could gender equality be considered as a factor (one of many) affecting GDP changes? This question is central to this paper.
The impact of GDP growth rates on gender equality has been discussed in the literature in the context
of structural adjustment and the crisis of the 1980s
in Latin America, South- East Asia and other developing countries [Elson 1991]. Empirical studies
confirmed that women suffered more than men from
the GDP decline and the subsequent tightening of
macroeconomic policies, while the benefits from the
return to positive growth rates were less obvious
and/or took a longer time to be observed [Sequino
2000]. This is explained by less favourable position of women on the labour market as compared to
men, their lower pay and income as well as the higher dependence on social protection and public expenditure [World Bank 2006]. Research indicates
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also that the impact of economic growth on gender
equality varies considerably, depending on the type
of growth and key driving factors (such as exports)
[Berik and Rodgers 2008; Berik et al. 2009]. The
gender bias in sharing the costs of the sharp decline
in the GDP in terms of job losses and cuts in social
protection has been also clearly demonstrated in the
1990s during the transition process of the countries
in Central and Eastern Europe [Ruminska-Zimny
2009].
Studies analysing the gender impact of the economic crisis 2008-2009 present similar conclusions even if women’s jobs were in some countries
less affected by the GDP decline than men’s jobs
(especially in the first phase of the crisis). These
studies confirm that the main transmission channel
of the negative impact of the crisis remain austerity measures, cuts in social expenditure and women’s employment in the public sector [Rubery and
Karamessini 2014; Smith and Bettio 2008].
The second relationship, that is between gender equality and economic growth, is less explored.
There are, however, studies providing theoretical
and empirical evidence supporting the hypothesis
that gender equality affects GDP growth [Klasen
and Lamanna 2009]. It means that gender equality becomes a factor which could stimulate (or limit)
economic growth. The impact of gender equality on
GDP growth (or decline) is channelled through the
increase (or decline) of female employment rates
and better (or worse) use of investments in women’s
education. In a broad sense, equality of opportunities is associated with better use of human resources, that is, talents and creativity of women and men
(diversity arguments) and more effective allocation
of human and social capital, both of which have a
positive impact on economic growth [OECD 2012].
In the past, research on positive impact of gender
equality on GDP growth and development focused
on developing countries. The crisis in Europe and
slow recovery, combined with low activities rates of
women in a number of countries as well as ageing
population opened the way to investigations in the
context of developed market economies. This approach is based on the so-called “women-omics theory” proposed by Matsui et al. [1999]. In this context, studies estimate the positive impact of gender
equality on GDP growth by simulating the effects
of equal opportunities as measured by higher employment rates for women, better types of work contracts (full-time versus part-time) and higher wages
(closing the gender wage gap). Löfström [2009]

showed, for example, that provided improvements
in equal opportunities in the labour market there is
a potential for increasing the GDP by 27-29% in the
European Union countries. This study refers to one
year (2007). Similar results to Lofstrom were presented by Smith and Bettio formulating a “smart
economics” case for gender equality [Smith and
Bettio 2008].
The EIGE study on the economic benefits of
gender equality is the most recent attempt in this
area. It is also the first of its kind to use a robust
econometric model to estimate a broad range of
macroeconomic benefits of gender equality at the
EU level (E3ME model). It studied the impact of
reducing gender inequalities in such areas as STEM
education (science, technology, engineering and
mathematics), employment and pay on economic
performance of countries. The study concludes that
the improvement in gender equality in one domain,
such as more women in STEM education, could
lead to positive spill-over effects in other domains
such as employment and pay. Overall results show
that improvements in gender equality would lead
to an increase in the European Union’s GDP per
capita of up to 10% by 2050 [EIGE 2017].
The objective of the present paper is much more
limited and is considered by the authors as the first
step towards more in-depth quantification of the relationship between gender and growth. The main
research questions are:
1. Is there a correlation between gender equality
(measured by a composite index) and economic
growth (measured by GDP growth) in BSR countries using a single regression model?
2. How did the strength of this correlation change
over time (2000-2014)?
The authors are aware that there are multiple
factors behind economic growth. However, as the
purpose of this paper is to investigate the correlation
between only two variables – that is gender equality and economic growth – the assumption is made
that other factors affecting economic growth remain
constant.

Methodology
For the first time in Polish literature discussing
gender equality we use a simple regression model
as a method. The analysis consists of expressing the
relationship between variables in the language of
mathematics. The first step is to find a mathemati-
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cal function f(x) which describes in the best way the
relationship in question. The function could take different forms, the most simple is the linear function.
If we investigate the relationship between two variables Y and X, the dependent variable is Y while X
is the independent variable.
The objective of a regression analysis is to determine the value of a dependent variable (Y) at a new
value of the independent variable (X) which did not
exist before. It should be noticed however that these
are estimates because many other factors could
have an impact on the dependent variable. Also,
even if we prove a strong correlation between the
variables in question, confirmed by a good match
of the regression function, this does not mean that
there is always a causality. The variable X may not
be the cause and the variable Y the result. We could
determine the causality only after further analysis
based on established rules of a given area of science,
relevant for the variables in question.
Linear regression model takes the following form:
Ŷi = bo + b1Xi

for all countries but at a much slower rate than in the
first 12 years covered in this analysis (see Figure 1).
Figure 1. Real GDP per capita in BSR countries (in Euro)

(1)

where:
Ŷi – theoretical values of the dependent variable,
Xi – independent variable,
bo – constant,
b1 – the slope coefficient.
In order to verify the robustness of the estimated
model the authors determined the measures of the
fit of the model [Studenmund 2010]:
R2
– the coefficient of determination that measures the percentage of the variation of the
Y explained by the of X.
R2 adj. – adjusted for the degrees of freedom,
Se
– standard errors of the coefficients,
t
– values indicating the significance of the coefficients,
p
– the probability.

Empirical analysis of
the relationship between gender
and economic growth
Over the period of 1995-2007 all BSR countries
enjoyed steady growth of the real GDP per capita.
In 2008 this trend was reversed as a result of the
global economic crisis. The high-income countries
were more affected as compared to low-income ones.
Starting from 2010 GDP per capita has been rising

Source: own calculations on the basis of the Eurostat data.

As far as the GDP per capita values are concerned, throughout the whole analysed period the
BSR countries fell into three categories:
•• the first group: Norway, where the observed variable value was substantially higher than in other
countries,
•• the second group: wealthy Scandinavian countries, such as Denmark, Sweden, Finland, and
Germany, where GDP per capita was lower than
in Norway but much higher than in the remaining
BSR countries,
•• the third group: lower income BSR countries
– Estonia, Poland, Lithuania and Latvia which
transformed their centrally planned economies
into market democracies in the late 1980s and
the early 1990s.
The GDP growth rate is a percent rate of increase in the GDP over time. Figure 2 shows annual GDP growth rates in the period of 1995-2012.
There were two serious slumps in the analysed period. The first one took place in 1998-1999 as a result of the economic crisis in Asia, which affected
some European countries and caused slowing down
of GDP growth. The second considerable drop was
the effect of the global crisis of 2008-2009 that was
triggered by the collapse of the US housing market.
The crisis quickly spread to the European banking
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system and was aggravated by the euro crisis. This
time GDP growth turned negative in all European
countries except Poland. Most European countries
experienced the declines in the production volumes,
employment, income, consumption and investment.
The recovery process was slow in the majority of
European countries and the quality of life of some
population groups in Europe has evidently deteriorated. There are different views on the roots of this
crisis – from specific problems of the financial sector
in the era of internet trading (poor regulatory framework) or proliferation of high risk financial products
(derivatives) to structural problems of functioning of
the post-II world economic governance system and
its institutions (including raising inequalities among
and within countries) [Stiglitz, Sen, Fitoussi 2010].
Figure 2. GDP growth rate in BSR countries (in %)
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Source: own calculations on the basis of the Eurostat data.

The deepest economic slump in BSR countries
was observed in Latvia, Estonia and Lithuania. In
2009 the GDP growth rate was (-16)% in Latvia
and (-14)% in the two latter countries. Poland was
the only country in the BSR region, and in Europe,
called “a green island” which had a positive GDP
growth in 2009 (1.5%) and during the entire crisis.
This could be explained by several factors:
•• good condition of financial and real estate sectors
(lack of bad debts) before the crisis,
•• timely mix of macroeconomic policy; nonexpansionary monetary policy before the crisis in
2001-2005 was followed by loosening this policy
at the beginning of the crisis in 2007-2008,

•• flexibility of the exchange rates of national currency (depreciation of zloty),
•• the implementation of large infrastructure projects based on EU structural funds.
The combination of these factors allowed to
maintain the level of private consumption, exports
and investments cushioning the negative impacts on
production and employment of the deep decline of
external demand of key partners abroad [Gomułka
2017].
What is the relation between the GDP per capita
or the GDP growth rate and gender equality in the
analysed countries? In order to answer this question
we need to decide how to measure gender equality,
what is the nature of the most popular indices, how
they differ and what periods of time they refer to.

Measuring gender equality
The most commonly used indices of gender equality include:
1) GEI – Gender Equality Index by the European
Institute for Gender Equality (EIGE),
2) GGG – Global Gender Gap Index by the World
Economic Forum,
3) GII – Gender Inequality Index by United Nations Development Programme (UNDP), which
replaced GDI Gender Development Index and
GEM Gender Empowerment Index.
The GEI by EIGE is a multi-dimensional measure
of gender equality in the 27 European Union member states published since 2013 every 2 years. It
encompasses 6 principal areas: work, money, knowledge, time, power and health. It also includes two
satellite domains: intersecting inequalities and violence. The index adopts values from 1 to 100, where
1 means total gender inequality and 100 denotes
total gender equality. The methodology of determining the GEI by EIGE is transparent and consistent
with 2008 recommendations by the OECD Joint
Research Centre and the European Commission
[EIGE 2013]. The most striking gender gap was observed in such domains as power, time and violence.
Levels of GEIs by EIGE varied greatly across the
BSR countries. The highest scores, above 70% are
seen in Scandinavia (in GEI 2015 with 74.2 points in
Sweden, 70.9 in Denmark and 72.7 in Finland). On
the other hand, in the remaining BSR countries, the
ones which had undergone an economic transformation, the Gender Equality Indices were the lowest:
in Poland – 43.7, Lithuania – 40.2, Latvia – 46.9
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and Estonia – 53.6 [EIGE 2015]. The above results
confirm the legitimacy of the question about the relationship between the BSR countries’ wealth and the
effectiveness of their gender equality policies.
The GGG by the World Economic Forum is
determined for over 100 countries (in 2017 there
were 144) which represent approximately 90% of
the global population. Both the above-discussed index and the one to be presented further in the article
are multidimensional measures, owing to which we
can compare countries in reference to four domains
characterising gender equality: (1) economic activity, pay and professional practice, (2) literacy and
the level of education, (3) health and survival, and
(4) political activity. The GGG index adopts values
from 1 to 0, where 0 means a total absence of gender equality and 1 – a total equality. It has been determined on the yearly basis since 2006. Its annual
character allows for the analysis of the changes in
gender equality because the methodology of its subsequent editions remains the same. The comparison
of different measures of gender equality will never
bring results that are as reliable as the observation of
an individual measure over time. In their approach
to this problem the authors of this index focus on
three issues. Firstly, they concentrate on measuring
gender gaps rather than equality levels. Secondly,
the outcome variables are more important than input variables. And finally – they are more interested
in gender equality than in women’s empowerment.
The GGG index shows a similar pattern to GEI
EIGE in ranking countries by the level of gender despite differences in the composition of both indexes.
According to the Global Gender Gap Report [GGGR
2017], Iceland is the leader of the list with the score
0.878 followed by Norway with the score 0.830 and
Sweden (5) with the score 0.816. The post-transformation BSR countries occupy lower positions: Latvia (20), Lithuania (28) and Poland (39) with scores
ranging from 0.756 to 0.28 respectively.
GII by UNDP illustrates gender inequality in only
three dimensions: reproductive health, labour market, and empowerment. Reproductive health is measured by two indicators: the maternal mortality ratio
and the adolescent fertility rate. The labour market
dimension is measured by the labour force participation rate of women. Empowerment is measured by
the share of parliamentary seats held by each sex
and by the attainment at secondary or higher education. The GII adopts values from 0 to 1, where 0 is a
total equality and 1 is a total inequality between men
and women in terms of the examined variables.

GII by UNDP was presented for the first time in
2010 Human Development Report. It replaced previously used measures: the GDI (Gender Development Index) and the GEM (Gender Empowerment
Index) which were criticised for their extensive focus on income levels. As a result they were more
suitable for assessing gender equality in developed
countries with relatively balanced income levels,
that in countries with low-income and low levels of
gender equality. The new measure, GII does not
incorporate information about income levels but it
has been also criticised for the choice of indicators.
It should be noted, however, that the process of selecting indicators of every composite index embodies arbitrary and subjective assumptions. Therefore,
as it has been mentioned, the conclusions from such
studies including the ranking of countries must be
drawn with caution.
In the paper, for the purpose of the analysis of
gender equality, the authors decided to use the reversed GII called the GEI_UNDP. The reversed GII
seems to be the best choice as a proxy as it focuses
on equality as compared to GII and GGG which are
based on measuring gender inequalities (gaps). This
refers also to some extent to GEI EIGE, which was,
however, used as a measure of gender equality in
2014. The values of parameters demonstrating the
strength of the relationship with the GDP per capita
would be the same for the GII as for the GEI_UNDP,
the only difference being the reversed relationship
from the negative (the minus sign of the parameter
value) to the positive (the plus sign). Before we focus
on the correlation analysis, let us look at the values of
the GEI by UNDP in 2000-2012 (Figure 3).
The GEI values are determined in compliance
with the IHDI (Inequality adjusted Human Development Index) methodology. Over the period of this
study in the majority of the BSR countries, the GEI
was going up, which is a good sign – it should be
remembered that the higher the GEI, the more gender equality there is in a given country. Yet, some
countries saw the decrease in the index in 2010 in
comparison to 2005. It could have been the effect
of the economic crisis and subsequent worsening of
women’s position on the job market as well as their
economic status in general. The highest fall in the
GEI was seen in Latvia in 2010 in comparison to
2005, and in Finland in 2005 in comparison to 2000.
The pattern of differences among BSR countries
by GEI_UNDP index is similar to that described for
GEI EIGE, GGG and GII. The BSR countries can
be divided into two groups: the first one consists of
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Figure 3. Gender Equality Index GEI_UNDP in BSR
countries

positive which means that with an increase of one
variable (GEI) there was also the increase of another
(GDP per capita). It should be noted that the value
of the GEI index is between 0 and 100 where the former means no equality and 100 means full equality.
Figure 4. GEI and GDP per capita in BSR countries
2000

Source: own calculations on the basis of the UNDP data.

high-income countries: Norway, Sweden, Finland,
Denmark with high levels of gender equality (GEI);
the second group includes lower income Poland,
Estonia, Lithuania, Latvia with a higher inequality rate. In the former group, the GEI ranged from
0.93 (Finland) to 0.95 (Sweden), i.e. from 93% to
95%. In the latter group, the index was between 0.78
(Latvia) and 0.86 (Poland), that is ranging from 78%
and 86%. Changes in the value of GEI_UNDP between 2000-2012 point out that, except Estonia and
to some extent Germany, even high-income countries
(such as Sweden or Finland) were some losses in gender equality. These losses were often seen around
2010 (Sweden, Norway, Denmark, Poland, Latvia).
How strong is the relation of gender equality with
the GDP per capita and the GDP growth rate in
the analysed countries? The findings of the empirical analysis conducted to answer this question are
presented in the figures below. The relationship is
strong when R2, the determination coefficient, is
higher than 0.6. Its direction, that is if it is positive
or negative, determines the position of the linear regression function, as shown in black in figures below.
If the line is close to 45’ towards the horizontal axis,
the relationship is positive. If the line has an opposite
shape then the relationship is negative (Figures 4-8).
The empirical analysis has proven a strong correlation between the GDP per capita and gender
equality in the BSR countries as reflected by the
value of determination coefficient above 0.6. for five
years. The direction of this relationship was always

Source: own calculations on the basis of the UNDP and the Eurostat data.

Figure 5. GEI and GDP per capita in BSR countries
2005

Source: own calculations on the basis of the UNDP and the Eurostat data.

Figure 6. GEI and GDP per capita in BSR countries
2010

Source: own calculations on the basis of the UNDP and the Eurostat data.
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Figure 7. GEI and GDP per capita in BSR countries
2012

Source: own calculations on the basis of the UNDP and the Eurostat data.

Figure 8. GEI and GDP per capita in BSR countries
2014

Löfström in her work Gender equality, economic
growth and employment draws similar conclusions
[Löfström 2009]. She confirms a positive and significant correlation between gender equality and the GDP
per capita. In this analysis, equality is measured by
the GDI (Gender Development Index) and the GGG
(Global Gender Gap Index). Her analysis covered
only one year (2007) and referred to EU-27 countries.
In this paper the GDP per capita which was estimated as a function of the GEI in the BSR countries. The linear regression model for the subsequent
years of study is as follows:
•• for 2000:
Ŷi = –110149 + 156813 ⋅ GEIi

(2)

		
(31109) (37077)
t=
–3,54
4.23
p=
0,009
0,003
R2 =0,72 Adjusted R2 = 0,68 N = 9
•• for 2005:
Ŷi = –110149 + 156813 ⋅ GEIi

(3)

		
(42650) (49261)
t=
–4,0
4,56
p=
0,005
0,002
R2 =0,75 Adjusted R2 = 0,71 N = 9
•• for 2010:
Source: own calculations on the basis of the UNDP and the Eurostat data.

When comparing the above five periods/years we
can see that the relationship was getting increasingly stronger. The values of Pearson’s coefficient were
growing throughout the time of study from 0.84 in
2000 to 0.88 in 2012.
Also, the overall fit of the linear regression model to empirical data was getting better. The values
of R2 tell us what percentage of the variation in
the GDP per capita can be explained by the GEI
variable. As to be seen in Figures 4-8 the values
of R2 were higher period after period. In 2012 R2
was 0.77, which means that in the BSR countries
77% of the variation of the GDP per capita can
be explained by the GEI. This is a significant proportion. In general terms, it means that gender
equality pays off. Yet, we should keep in mind that
correlation does not mean causation. The nature
of the associations presented above is not co-existential, casual or goal-oriented. The two latter
types of relationship would require time delay of
variables.

Ŷi = –110149 + 156813 ⋅ GEIi

(4)

		
(38994) (44536)
t=
–3,99
4,61
p=
0,005
0,002
R2 =0,75 Adjusted R2 = 0,72 N = 9
•• for 2012:
Ŷi = –200868 + 253339 ⋅ GEIi

(5)

		
(45604) (51194)
t=
–4,40
4,95
p=
0,003
0,002
R2 =0,78 Adjusted R2 = 0,75 N = 9
•• for 2014:
Ŷi = –2121,02 + 61509,83 ⋅ GEIi

(6)

		
(8787) (15103)
t=
–0,21
4,07
p=
0,82
0,006
R2 =0,86 Adjusted R2 = 0,73 N = 8
Where:
Ŷi
– theoretical values of the dependent variable
GDP per capita,
GEIi – Gender Equality Index, a reversed Gender
Inequality Index by UNDP.
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All the estimated models are characterised by
good overall fit to empirical data. The fit was getting
better period after period reaching its highest values in 2014 when the coefficient of determination R2
reached 86%. All the model parameters were statistically significant. How to interpret these parameters? In 2000, along with the GEI growing by 1%,
the GDP per capita rose by 156,813 Euro. In 2012
the increase in the GEI by 1% was accompanied by
the GDP in capita rising by 253,339 Euro. In 2014
the increase in the GEI_EIGE (which is similar yet
slightly different to GEI_UNDP) by 1% was accompanied by the GDP in capita rising by 61,509 Euro.
The relationship between gender equality and
GDP could also be tested using GDP growth rates.
The charts below show the relationship between the
GEI and the GDP growth rate in the BSR countries
between 2000 and 2014 (Figures 9-13).

Figure 11. GEI_EIGE and GDP growth rate in BSR
countries 2010

Source: own calculations on the basis of the UNDP and the Eurostat data.

Figure 12. GEI_EIGE and GDP growth rate in BSR
countries 2012

Figure 9. GEI_EIGE and GDP growth rate in BSR
countries 2000

Source: own calculations on the basis of the UNDP and the Eurostat data.

Source: own calculations on the basis of the UNDP and the Eurostat data.

Figure 13. GEI_EIGE and GDP growth rate in BSR
countries 2014

Figure 10. GEI_EIGE and GDP growth rate in BSR
countries 2005

Source: own calculations on the basis of the UNDP and the Eurostat data.

Source: own calculations on the basis of the UNDP and the Eurostat data.

The link between gender equality (GEI_UNDP)
and economic growth (GDP growth rate) is apparently weaker than the link between gender equality
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and GDP per capita. This is especially reflected in
the years in which the determination coefficient R2
was below 0.6 (2014, 2010 and 2000).
The model’s overall fit to empirical data, marked
with a black straight line, in Figures 9-13 with GDP
growth is also worse than in the case of Figures 4-8 including GDP per capita. In 2000, 2005 and 2012 the
coefficient of determination R2 took the values of 0.54,
0.78 and 0.83, respectively. The value of GEI is also between 0 and 100, where the latter means full equality.
The negative relationship seen in Figures 9-13
means that when one of the variables (GEI) is growing, the values of the other one (the GDP growth
rate) decline. These figures show also differences in
the strength of correlation among countries. While in
countries with high levels of gender equality it is more
difficult to notice a positive impact of gender equality
on economic growth in less advanced countries this
impact is more visible. This could be partly explained
by the advantage of “catching up” countries where
GDP growth is easier to achieve due to its lower level
at the starting and generally lower growth rates in
countries with high level of GDP per capita.
The economic crisis was another factor which
deeply disturbed the relation between the variables
in question. These “turbulences” one can clearly see
within the modelled relationship especially in 2010
(reflecting 2008 data) followed by their phasing out
in the next period of time (2014). Linear regression
models measuring the relation between the GDP
growth and the GEI are presented below.
In 2000:
Ŷi = 21,21 – 19,61 ⋅ GEIi

(7)

		
(5,71)
(6,81)
t = 3,72
–2,88
p = 0,07
0,23
R2 =0,54 Adjusted R2 = 0,48 N = 9
In 2005:
Ŷi = 50,88 – 53,30 ⋅ GEIi

(8)

		
(9,15) (10,56)
t = 5,56 –5,05
p = 0,0008 0,001
R2 =0,78 Adjusted R2 = 0,75 N = 9
In 2010:
Ŷi = 0,04 – 3,06 ⋅ GEIi
		 (9,02)(10,30)
t = 0,004 0,297
p =0,997 0,775
2
R =0,01 Adjusted R2 = (–0,12) N = 9

In 2012:
Ŷi = 38,89 – 42,72 ⋅ GEIi

(10)

		
(6,53) (7,34)
t = 6,10 –5,82
p = 0,0005 0,0006
R2 =0,82 Adjusted R2 = 0,80 N = 9
In 2014:
Ŷi = 6,57 – 8,89 ⋅ GEIi

(11)

		 (2,11) (3,63)
t = 3,11 –2,45
p = 0,02 0,05
R2 =0,5 Adjusted R2 = 0,42 N = 8
In 2000 the increase in GEI by 1% was accompanied by the decline in GDP growth rate on average
by 0.20 percentage point. Both model parameters
were statistically significant. The fitted measured R2
was relatively good at 0.54, meaning that the growth
variability could be explained in 54% by the variability of the independent variable GEI. It is worth
remembering that it is the relationship of coexistence, not causality.
In 2005 the situation was slightly different. Together with the GEI rising by 1%, the GDP growth
rate was falling down by a mean of 0.53 percentage
point. All the model parameters were statistically
significant and the overall fit was better than in the
previous period of time with the determination coefficient R2 at 0.78.
As far as 2010 is concerned it was not possible
to construct a good model of linear regression. Both
model parameters were insignificant and the fit was
close to 0. In 2012 the characteristics of the relationship between the GDP growth and the GEI resembled the situation in 2005. The one-percent rise
in the GEI accompanied the 0.42 percentage point
fall in the GDP growth rate. The test confirmed the
statistical significance of the model parameters. The
overall fit was very good at 0.82.

Conclusions
(9)

The overall context affecting the relationship between gender equality and economic growth is undergoing deep changes over time. This is why it is
essential to conduct continuous studies, both qualitative and quantitative in character that will help us
understand better the very nature of this relationship.
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In this paper, the authors measured the strength
of the relation between gender equality and economic growth as expressed by the GDP per capita
and the GDP growth rate. The monitored Baltic
Sea Region countries differ substantially in terms of
economic and social development falling into three
groups: wealthy Norway; then well-off Denmark,
Sweden, Finland and Germany, and worse-off Poland, Lithuania, Latvia and Estonia which experienced economic transformation since the beginning
of the 1990s.
The principal regularities that the authors observed include:
1. I�����������������������������������������������
n the BSR countries, a positive correlation between gender equality indices and the GDP per
capita could be observed. Gender equality was
measured by means of the index proposed by the
UNDP, i.e. by the reversed GII_UNDP and GEI
EIGE (for 2014). The GII has been reversed because we decided to focus on equality rather than
on inequality. Econometric models showed that
the link between the examined variables was getting stronger period to period. The constructed
models of linear regression were of increasingly
high quality.
2. The authors have proven a strong negative correlation between gender equality and the GDP
growth rate in the period of 2000-2012, which
means that the higher the growth rate, the lower are the values of the equality coefficient. The
negative character of the relation results from
the short observation time. If we could observe
the relation for several decades, the relationship
might look differently. Another explanatory factor could be related to limits in improvement in
high-income and high-equality BSR countries
as compared to lower-income and lower-gender
equality countries (advantages related to “catching up” process).
3. The above correlation was severely disturbed
around 2008 as a result of the economic crisis.
On the one hand, the disturbance was caused by
the deterioration of gender equality. On the other
hand, it was the effect of the dramatic slump of
the GDP growth rates in the majority of the monitored countries.
The authors realize that the proposed approach
to investigate the relationship between gender and
growth does not represent the link between gender
and development. It is limited in particular by taking GDP as a proxy to development. The way GDP
is calculated is subject to serious criticism, among

other on the ground of excluding goods and services which are provided outside the market (such as
household production and work) and missing and/
or miscalculating some costs, such as environmental
pollution or treating speculative bubbles, like those
on financial markets and in real estate, as the GDP
increase [Stiglitz, Sen, Fitoussi 2010].
In the next step of the research the authors intend
thus to investigate the relationship between gender
equality and sustainable growth. This will require
introducing a measure of sustainable growth and development. Few approaches existing in the literature
could be further explored such as Korol’s [2007]
proposal on sustainable development of indices in
the modelling of economic processes. Further work
to go deeper into the relationship between gender
and GDP should be also explored. The OECD approach to sustainable development and its measure,
called a Better Life Index (11 individual indices)
could provide a framework for investigation. Another issue would be to quantify the contribution of men
and women to the gross value added. Lis [2010] in
his study proposes a quantitative approach to the
GDP estimation as well as the results of advanced
methods of modelling the gross value added. If this
methodology would be gender-oriented it could be
possible to find the answer which part of the value
added is generated by women and which by men.
Further work could also look at models, which include other factors affecting economic growth in addition to gender equality.
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Job satisfaction and reconciliation of
family and professional responsibilities
among working women with children
of up to 14 years of age in Poland
Introduction
Job satisfaction is a key factor not only for management-related studies, but also for the practical functioning of enterprises and people’s general satisfaction
with life. Research shows that numerous employers
pay considerable attention to the satisfaction of their
employees, assuming that its increase will contribute
to improving work effectiveness. Although the correlation between job satisfaction and employee effectiveness is not clear [Springer 2010], job satisfaction
is listed among key employee motivation tools.
The goal of this paper is to assess the impact of
selected characteristics related to reconciliation of
family and professional responsibilities on job satisfaction among working women with children of up
to 14 years of age in Poland, using the multivariate
general linear model (GLM).
The point of departure for this analysis is the definition of job satisfaction. Locke defines it as a result of
perceiving one’s job as one that enables the achievement of significant values and goals, provided that
such values correspond to one’s needs or facilitate the
satisfaction of basic human needs [Locke 1976 qtd
in: Springer 2010]. The definition implies that employees appreciate characteristics that are important
to them and result from their inner needs. Spector,
by contrast, does not emphasise the significance of
one’s needs for job satisfaction, but rather indicates
the key role of cognitive processes in the formation
of job satisfaction [Spector 1997]. Job satisfaction
is understood in the same way by Nair, who argues
that it reflects also the assessment and perception of
the value of one’s work [Nair 2007]. The most useful
definition of job satisfaction for the purposes of this

analysis is provided by Gross [2003]: “a level of positive or negative well-being resulting from tasks performed under specific physical and social conditions”.
Numerous studies have been published on factors
determining job satisfaction. One of the most popular
and oldest approaches is Herzberg’s two-factor theory [Herzberg 1956], which distinguishes two groups
of job satisfaction determinants. One is formed by
so-called job hygiene factors, including the salary,
job security, job position, type of corporate hierarchy, interpersonal relations and individual factors.
The other one contains so-called motivators, such
as, inter alia, recognition, bonuses for good work,
promotion and self-development opportunities,
as well as individual successes and achievements.
Another approach derived from Herzberg’s theory
is Hackman’s et al concept [Hackman et al. 1975].
Their studies focus on aspects related to the job itself and job position characteristics, in particular the
use of various skills in the performance of tasks, performance of tasks contributing to the success of a
major project, significance of tasks performed for the
functioning of an enterprise, high level of autonomy
in the performance of tasks, and quality of feedback.
From the point of view of this analysis, the most
useful classification of factors influencing job satisfaction was proposed by Gross [2003], who classified them into three categories:
•• organisational factors (working conditions and
work organisation, including working time, pay,
promotion prospects, safety at work, and the
company’s functioning and development policy);
•• personal factors (age, gender, cognitive skills,
health condition, professional experience, and
personality traits);
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•• social factors (organisational climate, respect at
work, relations with supervisors, and relations
with clients and colleagues).
Taking into account the goal of analysis and the
availability of data being as they are, the focus of the
present study is to examine the impact of personal
factors (related to one’s family situation and sociodemographic status) and organisational ones that
may determine the possibilities of combining professional work with family responsibilities.
The analysis has been limited to women with children of up to 14 years of age, a group that is most at
risk of facing difficulties with combining family and
professional duties. The sample has been limited to
mothers with small children also to verify the unclear results of research on the impact of having a
small child on job satisfaction [Katzell 1979, Pleck
1985, Lorence 1987, Hanson and Sloan 1992].
Considering the specificity of the sample, formed
by working women with at least one child of up to
14 years of age, the range of variables that may possibly determine job satisfaction has been extended
by: characteristics describing the household composition, with particular attention to the number and
age of children, as well as variables that allow to
capture the conflict between one’s professional work
and family duties understood as a source of stress
and tension (including time-related tensions), resulting from the demands of professional and family
responsibilities that are difficult to reconcile [Greenhaus and Beutell 1985 qtd. in Carlson et al. 2000].
The sample has been limited to women also due
to the fact that previous research on the level of job
satisfaction and factors influencing job satisfaction
has revealed that the impact of individual factors
may vary depending on gender. The results of research on the influence of gender on job satisfaction
are unclear. Some scholars argue that the sphere
of work (in particular employment) is more important for men than for women. It is among men that
closer links between job satisfaction and work-family
conflict can be observed [Parasuraman et al. 1992,
McElwain et al. 2005; Zalewska 2009]. Similarly,
results regarding the significance of various job elements for job satisfaction among women and men
are unclear. Czarnota-Bojarska and co-authors [Czernota-Bojarska et al. 2004] indicate that while socalled hygiene factors related to the job context are
more important for women than for men, motivators connected with the job itself, that is development opportunities, are valued more by men. Such
correlations, however, have not been noted in the

group of employees with the least seniority; they do
not show gender-related differences in the criticality of job aspects. The authors conclude that young
women and men have similar aspirations; promotion and development opportunities at work, as well
as social relations and life outside work are equally
important both for women and men. By contrast,
survey results obtained by De Vaus and McAlister
[1991 qtd. in Schultz et al. 20021], as well as research conducted in the USA [Spector 1997], and
results obtained by Sous-Poz et al. [2000], do not
reveal any considerable differences between women
and men (despite unequal treatment) in respect of
job satisfaction. The said research draws on the traditional understanding of the role of gender, whereby work fulfills a less important and more instrumental (social or financial) function for women than
for men [Spector 1997].2 The study of Jaros and
Zalewska [2008]3 suggests that men, in comparison
with women, derive greater satisfaction from their
work both in general terms and in respect of specific
job elements, as well as more frequently experience
positive emotions and less frequently experience
negative emotions in connection with their job. Considering the unclear impact of gender on job satisfaction and the fact that the phenomenon is examined
in the context of reconciling family and professional
responsibilities, for which gender is of key importance, it would not be justified to build a common
model for men and women.

Research concept
Taking into consideration the two streams of
analysis briefly discussed above, the one focused on
job satisfaction and the other one centred around the
reconciliation of family and professional responsibilities, we propose a concept that combines them and
may provide a basis for answering the following research question:
What factors do determine job satisfaction in the
context of reconciling family and professional responsibilities by working women who take care of
at least one child of up to 14 years in Poland?
Job satisfaction in the context of reconciling family and professional responsibilities should be examined at the conceptual level related to the influence
of public policy on the character of correlations between job satisfaction and reconciliation of family
and professional responsibilities. The impact of public policy shaping job satisfaction and possibilities of
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combining family and professional responsibilities is
internalised on three levels:
1) macro – the state level (legal regulations or actions of public institutions);
2) mezzo – the level of employers (employers’ practices, which, although determined to a large extent by legal regulations and actions of public institutions, cover also solutions shaped at the level
of employers);
3) micro – the level of individual employees, who
perform specific behaviours in the context of their
job and reconciliation of family and professional
responsibilities.
The distinguished levels of influence of public policy may be matched with the determinants of job satisfaction examined in the context of reconciling family and professional responsibilities. They have been
divided with reference to Gross [2003] as follows:
•• organisational determinants – directly related to
the workplace and shaped both on the macro level (by legal regulations and actions of public institutions) and on the mezzo level connected with
the practices of enterprises;
•• personal determinants – directly related to the
socio-demographic situation of an employee, including his or her family situation as determined
by the presence of a partner and children at a
particular age, including their number. Although
the foregoing characteristics may be shaped to a
certain extent at the macro and mezzo level, they
result mainly from decisions taken at the level of
an individual, hence they refer to the micro level;
Figure 1. Proposed research concept

Source: Own work.

•• personal and organisational determinants – related directly to interaction between family and
professional commitments. These issues concern
all the three levels of conceptual analysis: micro,
mezzo and macro.
An overview of the research concept described
above is presented in the figure 1.

Data and methodology
In order to verify the aforementioned concept
and, in particular, to attempt to answer the research
question, data collected during the second round of
the Gender and Generation Survey (GGS), conducted in the fourth quarter of 2014 and the first
quarter of 2015 among 13,896 respondents aged 18
to 79 years, will be used. For the purposes of the
present study, however, the sample has been limited
to working mothers with at least one child of up to
14 years of age in their household. The analytical
sample has been constituted by 966 women.
The level of satisfaction with one’s workplace (a
dependent variable) has been measured on a scale
from 0 (very dissatisfied) to 10 (very satisfied). The
distribution of satisfaction with one’s workplace for
mothers with children of up to 14 years and working
women as a whole (as a comparative category) is
presented in the figure 2.
As the above chart shows, the distribution of satisfaction with one’s workplace is very similar for both
groups, and the existing differences are not significant. The quoted figures indicate a rather high level
of job satisfaction. The mode value both for mothers and for working women as a whole is 8 (24%).
The average level of satisfaction, both for women as
a whole and for mothers with children of up to 14
years of age, is about 7.3 (with a standard deviation
of about 2.1). Job satisfaction for both populations is
relatively highly left-skewed, which indicates a large
share of women showing a high level of job satisfaction in both groups of respondents.
The next step was to operationalise independent
variables. In accordance with the proposed research
concept, the model provides for the following variables.
Organisational – regarding the characteristics of
the respondent’s workplace:
•• weekly working time (in hours),
•• weekly working time squared (in hours2)4;
•• satisfaction with job security and stability (evaluated on a scale from 0 – completely dissatisfied −
to 10 – fully satisfied);
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Figure 2. The distribution of job satisfaction (as declared by the respondents) for working women and for mothers with
children of up to 14 years of age (in %)

Source: own calculations based on the results of the 2nd wave of the Gender and Generation Survey (GGS).

•• supervision over others’ work (yes or no);
•• possibility to adjust working time to one’s needs
(yes or no);
•• type of work (employee in the public, employee
in the private sector),
•• place of work (in various places outside home,
usually at home, or partly at home or partly outside home, in one place outside home);
•• gender parity in employment (mostly women,
mostly men, balanced);
•• additional company benefits:
–– education opportunities (yes or no);
–– extra medical care or health insurance (yes or
no);
–– accommodation (yes or no);
–– child care (yes or no);
•• type of contract (fixed term contract, permanent
contract, other).
Personal:
•• socio-demographic:
–– age of the respondent (up to 34 years of age,
35-44 years of age, 45 and more years of age);
–– level of education (higher, secondary, vocational and lower);
–– classification of the place of residence (village,
town),
–– subjective assessment of one’s health condition
(good or very good, worse than good);

•• regarding the family situation of the respondent:
–– living with a partner (living with a partner, living without a partner, or no partner);
–– number of children in the household;
–– presence of children of up to 6 years of age in
the household (yes or no).
Personal and organisational – regarding a conflict between professional work and family duties:
•• variables describing the spillover from work to
family:
–– how many times during the 3 months preceding the interview the respondent came home
from work too tired to do the chores that needed to be done;
–– how many times during the 3 months preceding the interview the respondent found it difficult to fulfill her family responsibilities because
of the amount of time spent on her job.
•• variables describing the spillover from family to
work:
–– how many times during the 3 months preceding the interview the respondent arrived
at work too tired to function well because of
household work that needed to be done;
–– how many times during the 3 months preceding the interview the respondent found it difficult to concentrate at work because of her family responsibilities.
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One significant limitation of the analysis is a
lack of a variable regarding work income, which is
a strong determinant of job satisfaction, among organisational variables (e.g. [Zalewska 2009], [Budrowska et al. 2003], [Unger 2002], [KalinowskaNawrotek 2005], [Kwak i Pascall 2005], [Schultz
i Schultz 2002], [Siemieńska, 1997], [Barnett and
Bradley 2007]). Although the questionnaire used
in the GGS includes information about the respondents’ incomes, the variable has not been incorporated into the model in view of the fact that it covers
total income from both wage and non-wage sources
and that the percentage of refusals to answer the
question has been high (ca. 50%).
It should be also emphasised that the analysis focuses solely on aspects related to those workplace
characteristics that are significant for combining
family and professional responsibilities in the context
of the respondent’s family situation. The analysis is
thus area-related. The model does not provide for a
number of other variables connected with the work
environment such as, for instance, the job position
[Błaszczyk et al. 2006], work intensity [Burchell et
al. 2002], autonomy at work [Herzberg et al. 1959],
management system in the workplace [Katz 1978],
relations with colleagues and supervisors (including
the need of power and recognition [Springer 2010]),
job content [Schultz et al. 2002, Warr 1999, Jaros
and Zalewska 2008], as well as promotion and development opportunities.
Considering that the dependent variable, namely
job satisfaction, is divided into 11 categories, it is
treated as a quasi-continuous variable, a fact that
makes it possible to apply the multivariate general
linear model (GLM). The GLM procedure allows
for analysing regression and variance for one dependent variable against any number of factors and/
or variables. The model may use both quantitative
and qualitative predictors. Owing to the scope and
nature of the adopted variables, it is also important
that the procedure is resistant to deviations from
the normal distribution of population covered by the
analyses.

Analysis results
Given below are the results of modelling regarding the level of job satisfaction for the second
round of the the Gender and Generation Survey
for working women with children of up to 14 years
of age.

The socio-demographic characteristics
of the respondents
The estimated model has revealed a considerable impact of the assessment of one’s health condition on job satisfaction. Women who consider their
health condition to be good are more satisfied with
their job. The result indicating a positive correlation
between one’s health condition and job satisfaction,
in line with the results of other surveys, for instance
Pocztowski [1996], Schultz and Schulz [2002],
Daubas-Letourneux and Thébaud-Mony [2002],
Benach et al. [2002], may undoubtedly arise from
the fact that a good health condition may be a factor
diminishing family-work tension.
As regards the impact of age on job satisfaction,
the results of the analysis suggest that women in the
younger age groups are less satisfied with their job
than women of 45 and more years of age, yet the results are statistically significant solely for the group
of 35-44-year-old women. Such results may be attributed to the fact that women between 35 and 44
years of age experience the most acute tension between family and work, a factor that may possibly
reduce their job satisfaction. The obtained result
corresponds to observations made as part of other
surveys (e.g. [Clark et al 1996], [Zalewska 2009]).
As results from the presented model, another
factor important for the level of job satisfaction is
the mother’s level of education. Women with higher education are more satisfied with their job than
women with vocational education at most. The
positive influence of education on job satisfaction in
Poland is confirmed by, inter alia, the results of the
Human Capital Balance Survey [Górniak 2016]5
and analysis conducted by Agnieszka Springer
[2010]6. Differences in the level of job satisfaction
depending on the level of one’s education should be
explained by the differing importance of individual work environment elements for specific groups
classified according to education; employees with
higher education appreciate promotion prospects,
independence and development opportunities more
than others do.
As regards the variables representing the respondent’s family situation, living with a partner has
proved rather insignificant for the level of job satisfaction. By the same token, the woman’s job satisfaction is not influenced by the number of her children. What has proved significant is the presence
of a small child in the household. Contrary to the
results of most surveys conducted so far (e.g., [Lor-
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Table 1. Women’s job satisfaction – the results of estimating model parameters
Categories

Weekly working time (in hours)

0

ORGANISATIONAL VARIABLES

0.533***

Supervision over others’ work

Yes
No

ref.

Possibility to adjust to one’s needs

Yes

-0.008

No

ref.

Place of work

Gender employment parity

0.154

employee in the public sector

0.006

employee in the private sector

ref.

in various places outside home

-0.018

usually at home, or partly at
home or partly outside home

0.19

in one place outside home

ref.

mostly men

-0.005

mostly women

-0,006

balanced

ref.

yes

0.214

no

ref.

Additional benefits – extra medical care/
health insurance

yes

-0.046

no

ref.

Additional benefits – accommodation

yes

0.244

no

ref.

Additional benefits – child care

yes

0.17

no

ref.

fixed-term contract

0.098

other

0.459

permanent contract

ref.

several times a month or more
frequently

-0.384**

once or twice a month

-0.258

Additional benefits – education

Type of contract

Event experienced – I returned from work
too tired to do the necessary chores

never

ref.

several times a month or more
frequently

-0.141

once or twice a month

0.201

never

ref.

Event experienced – I came to work too
tired to function properly because of my
domestic chores

several times a month or more
frequently

-0.149

once or twice a month

-0.052

never

ref.

Event experienced – I found it difficult to
concentrate on work because of my family
duties

several times a month or more
frequently

-0.051

once or twice a month

-0.134

never

ref.

Event experienced – I found it difficult to
fulfill my family duties due to time devoted
to work

MACRO, MEZZO

Satisfaction with job security and stability

Type of work

Level of influence
of public policy

-0.001

Weekly working time
(in hours)2

PERSONAL AND ORGANISATIONAL VARIABLES

Parameter value

MICRO, MEZZO

Variable
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cont. table 1
Variable

Categories

Parameter value

no

-0,277*

Presence of children of up to 6 years of age
in the household

yes
does not live with a partner or
does not have a partner

-0.056

lives with a partner

ref.

up to 34 years

-0.272

35-44 years

-0.408***

45+

ref.

higher

0.321**

Age

Level of education

secondary

-0.097

vocational and lower

ref.

town

-0.131

Classification of the place of residence
Health condition

ref.
0,025

village

ref.

good or very good

0.287**

neither good nor bad/bad or
very bad

ref.

MICRO

PERSONAL VARIABLES

Living with a partner

MACRO, MICRO

MACRO, MICRO

Number of children in the household

Level of influence
of public policy

R2 = 0.418
Critical value for statistical significance: ***p < 0.01; **p < 0.05; *p < 0.1
Source: own calculations based on the 2nd wave of Gender and Generations Survey for Poland (GGS-PL).
ence 1987], [Hanson and Sloan 1992]), it has been
revealed that the presence of children of up to 6
years of age has a positive impact on job satisfaction.

Workplace characteristics
As a rule, the workplace characteristics that may
directly or indirectly shape the possibilities of combining family and professional responsibilities have
proved to exert only a limited influence on the level
of job satisfaction for women with children of up to
14 years of age.
Job satisfaction improves only with an increase in
job security and stability. No significant effects have
been noted, however, with respect to the impact of the
weekly working time; it should be mentioned at this
point that the possibility of a non-linear correlation
between the weekly working time and job satisfaction
has also been verified as statistically insignificant.

Conflict between professional work
and family responsibilities
The estimated model has revealed that the necessity to perform work that is too tiring and hinders
the fulfillment of domestic duties, when experienced

rather frequently, has a negative impact on job satisfaction. It is valuable to note, however, that the level
of women’s job satisfaction is not influenced by their
excessive daily chores that hinder the performance
of professional work.
The obtained results correspond to the findings
of, inter alia, Frye and Breaugh [2004], and Karimi
[2008], whose surveys have revealed a negative impact of conflict between professional work and job
satisfaction.
The significance of those workplace characteristics that allow for combining family and professional
responsibilities and, thereby, diminish “familywork” conflict is indicated in literature, in particular in the context of women’s professional work (e,g,
[Kocot, Górecka, Kurowska 2013], [Kotowska et
al. 2011], [Kotowska et al. 2007]), but decisively
less frequently in the context of job satisfaction. This
stream of research discusses also issues related to
the impact of the family situation on the professional
situation on the labour market for various groups of
population, in particular women.
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Summary
This article presents an analysis of job satisfaction for mothers with children of up to 14 years of
age in the context of combining family and professional responsibilities. The level of job satisfaction
is shaped by various factors as part of public policy,
which influences the macro level (legal regulations
and actions of public institutions), mezzo (practice of
enterprises) and micro level (individual behaviour).
Consequently, at the operational level, factors influencing job satisfaction of mothers in the context of
reconciling family and professional responsibilities
have been divided into organisational ones (related
to the workplace), personal ones (related to the socio-demographic characteristics and family situation
of individuals), and combined organisational and
personal ones (related to the occurrence of a direct
family-work conflict).
As far as personal factors are concerned, conclusions emerging from other studies have been generally
confirmed. Age has proved a variable that differentiates the level of job satisfaction to a significant extent.
Women of 34-44 years of age exhibit high levels of job
satisfaction much less frequently than women of 45
and more years of age, a fact that may be correlated
with the heavy workload at home and the most intense family-work conflict in this age group. The level
of education of the surveyed has also proved of significance for job satisfaction; women with higher education are satisfied with their job more frequently than
women with vocational education at most. Health has
been revealed as another important factor of influence; women that consider their health condition to
be good show higher levels of job satisfaction. Also,
the presence of children of up to 6 years of age has
proved to have a positive influence.
The impact of organisational factors related to
the workplace characteristics that directly or indirectly determine the possibility of combining family
and professional responsibilities is generally negligible. As regards the workplace characteristics, of
most significance is job security and stability, which
exerts a positive influence on satisfaction with work
performed.
In addition, the influence of one of the personal
and organisational factors has been revealed: the
level of job satisfaction decreases when a woman is
frequently too tired after work to perform necessary
domestic chores.
It may be supposed, however, that, although organisational factors regarding the workplace charac-

teristics related to the possibilities of combining family and professional responsibilities have relatively
little impact on job satisfaction, their significance is
bound to increase in the face of demographic changes in Poland. It applies in particular to the problem
of diminishing labour resources, which may result
in the necessity to reformulate public policy so as to
introduce solutions that make it easier to combine
the roles of a caretaker (including a child caretaker)
and an employee, and support the employment of
people who have been professionally inactive due to
the amount of their family duties. From this point
of view, the influence of public policy becomes significant both on the macro, mezzo and micro level.
On the one hand, it will be necessary to support the
professional activity of people who are at a disadvantage on the labour market: women, older people
and the disabled (mostly on the macro and the micro
levels); it may require, in turn, a change of the work
environment so as to take into account the possibilities of these groups of employees, including their
family commitments and involvement in caring activities (the mezzo level). The results of the analysis
conducted as part of this survey indicate possible
correlations between the workplace characteristics
shaping the possibilities of combining work with
family duties, family situation and job satisfaction,
the importance of which will increase in the future.
Interrelations between these three elements will
constitute important elements of employment and
family policy.

1

2

3

4

5

6

The survey covered a group of more than six thousand employees from nine countries of Western Europe.
At the same time, considering the more prominent role of
work for men than for women, it is hypothesised that work
environment has a greater influence on one’s general functioning and job satisfaction, and is related to other variables in
the case of men than in the case of women [Spector 1997]).
Based on a representative sample from all over Poland
(n = 2663).
The variable was included in view of a possible nonlinear correlation with the dependent variable.
In the Human Capital Balance Survey, the level of job satisfaction was studied in the context of correspondence between
work performed and one’s education. A similar approach was
adopted by A. Springer [2010].
Although, in the case of surveys conducted by A. Springer
[2010], the influence of education was relatively small.
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Gender and ethnic origin:
Opportunities and barriers
in international professional career
Introduction
The leading goal of this paper is to attempt to answer the question whether gender and ethnic origin1
have an influence on the international professional
career of an individual. Since 1989 Poland has been
affected by the changes taking place worldwide in
the wake of rampant globalisation. The country’s
accession to the European Union has opened new
labour markets, an opportunity that Polish people
are eagerly taking advantage of. At the same time,
Poland has become home to international corporations, which have transformed its economy to a considerable extent. These processes involve the active
participation of women. Their social position, professional opportunities, as well as related expectations
and challenges have undergone a substantial change.
Poles, similarly to other nations, have a number
of features shaped by specific historical and social
processes (national culture). The complexity of cultural environment may influence one’s professional
career. Accordingly, this paper analyses which culture-dependent factors may constitute an opportunity and which may be a barrier in international
professional career, taking into consideration gender.
Numerous cultural models have been developed
so far. This paper draws on the model elaborated
by G. Hofstede on the basis of surveys conducted
among 116 thousand IBM employees from 40
countries that have confirmed the influence of ethnic culture on practices and attitudes in professional
work [Hofstede, Hofstede, Minkov 2011]. Although
flawed to a certain extent in terms of methodology and interpretation of the survey results [Boski
2010], Hofstede’s model is a point of reference for
cultural studies, hence it is used also in the present
analysis.

The first part contains an overview of literature
on gender and ethnic origin and discusses the most
significant concepts related to culture and its dimensions according to G. Hofstede, as well as with
culturally-conditioned social roles. The second part
presents the results of the author’s research on the
influence of gender and ethnic origin on international professional career, taking into account the
research method applied. The final part indicates
possible practical implications and potential directions for further research.

Gender and ethnic origin:
theoretical underpinnings
Culture
Culture is a complex phenomenon, explored by
representatives of numerous disciplines of science,
such as cultural anthropology, archaeology, psychology, sociology and ethnography. Their achievements
are used by other sciences, such as management science or economics. Knowledge of national culture
helps to explain various social, political, and economic phenomena, as the behaviour of both individuals and social groups is conditioned by a cultural
paradigm. Its significance to interpersonal relations
is illustrated by the following statement: “A fish only
discovers its need for water when it is no longer in
it. Our own culture is like water to a fish. It sustains
us. We live and breathe through it. What one may
regard as essential, a certain level of material wealth
for example, may not be so vital to other cultures”
[Trompenaars, Hampden-Turner, 1999].
The term “culture” has been defined in many
ways. One of the most interest definitions is provid-
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ed by G. Hofstede: “the collective programming of
the mind distinguishing the members of one group
or category of people from others” [Hofstede, Hofstede, Minkov, 2011]. Such a definition of culture
stands in opposition to a view, the echoes of which
still resonate with certain scholars, suggesting that
culture is an enigmatic phenomenon that is difficult
to define and measure. The precursor of this approach was J. Herder, an 18th-century philosopher,
who held that “nothing is more indeterminate than
the term ‘culture’” [Herder, 2000]. It is also important to note that culture is a complex construct
composed of various elements that form it at different times [Kroeber, 2002]. As such, it is a subject
of study from different perspectives concerning its
possible evolution in the wake of increasing globalisation. In the most general terms, scholars divide
into those who predict the decline of national cultures in favour of one global culture modelled on the
American one, and those who believe that national
cultures will be cherished and developed, although
not free from external influences.
The proponents of convergence theory invoke
globalisation processes, which trigger cultural homogenisation. Movement of people on an unprecedented scale, use of the Internet as a source of interpersonal communication, unlimited global access
to information in real time, and model of corporate
management result in cultural patterns transcending the ethnic boundaries. As a result, the global
world may evolve through:
•• the development of a uniform global culture dominated by Western cultural patterns;
•• the gradual elimination of local cultural patterns
over a span of as many as several generations;
•• cultural deformation consisting in filtering, adapting and, consequently, adopting certain Western
patterns by local cultures;
•• cultural amalgamation, whereby Western culture
adopts certain local cultural patterns, which, in turn,
adopt selected aspects of Western patterns, interpreting them in their own way [Sztompka, 2005].
An opposite point of view is presented by the
proponents of divergence theory. They believe that
ethnic cultures will return and will be defended in
response to culture universalisation. Cultural interaction is not a new phenomenon. The development of
new technologies only influences its speed and scale.
In this sense, one may agree with the predictions of
McLuhan [1968], who was the first to use the term
“global village” as early as in the early 1960s. What
he meant by this is that by 2000 we would all wear

the same clothes and have similar preferences modelled on Western culture. This belief is confirmed
at the level of the external layer of culture, which
is the most visible, as well as relatively easy to notice and accept. It is much more difficult to reach to
deeper layers that are composed of beliefs, norms
and values resulting from the fundamental assumptions of a given culture. The layers they form are so
deeply rooted and firm that they are often accepted
and implemented by the representatives of a culture
in an intuitive and unconscious manner. When not
known, they give rise to serious conflicts and, undoubtedly, constitute a barrier to understanding mutual intentions and behaviour. The model of culture
as an iceberg (see figure 1) illustrates easily noticeable layers and those whose presence is difficult to
identify without deeper knowledge2.
Figure 1. Model of culture as an iceberg

Source: own work based on: D. Katan, Translating Cultures, St. Jerome
Publishing, Manchester 1999, p. 29.

Such deeply hidden layers of ethnic culture may
determine the success or failure of any intercultural
activity, including international professional career.
They may also be an important inhibitor of global
cultural homogenisation.
There is no doubt that “no culture has ever existed in isolation, but rather every culture has
shaped its meanings in reference to other cultures”
[Szymkowska-Bartyzel, 2006:11], but “as opposed
to ethnic and national cultures, which are specific,
limited in time and distinct, as well as refer to emotions, values, memories, sense of historical identity
and destiny common to the whole group, a global
and cosmopolitan culture is not capable of referring
to any historical identity […] is devoid of memories
[…], does not respond to any life needs, as well as
does not create any identity” [Burszta 1998:183].
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It seems thus justified to state that cultural convergence and divergence constitute simultaneous
phenomena. It is also difficult to assess clearly which
of the two will dominate and for how long.

Figure 2. The levels of the programming of the human
mind according to Hofstede

Cultural dimensions according
to Hofstede
Cultural dimensions are examined not only by
cultural anthropologists, psychologists and sociologists, but also by intercultural management experts.
Apart from its cognitive value, their work has also
a practical dimension. By deciphering the essence
of diversity, they search for solutions that could improve effectiveness in international business.
G. Hofstede is one of the most business-oriented
scholars. His model of analysis of cultural differences
was developed on the basis of surveys conducted in
the 1960s and 1970s among IBM employees from
several dozen countries, with a view to verifying the
correlation between national culture and organisational culture. As already mentioned, culture, according to Hofstede, is the collective programming
of the mind. He distinguishes three levels of this programming of the human mind: individual, collective
and universal (see figure 2).
G. Hofstede understands the term “nature” as
characteristics common to all people, such as basic
physiological and psychological needs; by “personality” he means all that is unique to a given individual
and has source in individual experience. Culture is
the collective level, characteristic of a given group
and acquired in the process of socialisation. Hofstede believes that this level is the most important one
when it comes to distinguishing the members of one

Source: [Hofstede, Hofstede, Minkov, 2011:18].

group from the members of other groups, as it determines patterns of behaviour, norms and values.
Based on the results of surveys conducted continuously for several dozen years, G. Hofstede distinguishes five basic cultural dimensions presented
in Table 1.
Membership in a cultural circle is not one-dimensional, as every member of a community belongs to
many cultural circles, such as:
•• national culture,
•• culture related to membership in religious, ethnic, language or regional groups,
•• gender culture,
•• generational culture,
•• social class culture (related to one’s education
and job),
•• organisational culture (called corporate), related to one’s role and job position in the workplace [Hofstede, Hofstede, Minkov 2011:23-24;
Dancewicz 2015a].

Table 1. Cultural dimensions according to Hofstede
Cultural dimension

Description

Power distance
(Power Distance Index – PDI)

Determines the extent to which a society accepts that power
is distributed unequally, and expects obedience towards
authorities, supervisors and parents

Collectivism and individualism
(Individualism – IDV)

Determines the position of an individual depending on his or her
group membership or personal characteristics. Defines focus on
group benefits or personal benefits

Femininity, masculinity
(Masculinity – MAS)

Determines differences in social roles depending on gender.
Defines success attributes

Uncertainty avoidance
(Uncertainty Avoidance Index – UAI)

Attitude to the new, unknown and uncertain. Determines the
extent of tolerance for uncertainty and tendency to take risk

Long-term orientation
(Long Term Orientation – LTO)

Referred to also as Confucian dynamism, defines long-term
(focus on the future) or short-term (focus on the present and the
past) attitude to life

Source: [Hofstede, Hofstede, Minkov, 2011].
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The characteristics of a representative of a given
national culture who becomes a member of an international organisation influence this organisation to a
certain extent. By the same token, an organisation
influences its members. As a result, values, norms
and behaviour constantly interact with one another
[Linton 1975]. This correlation is illustrated by figure 3.
Figure 3. The correlation between national culture,
organisational culture and individual culture

Source: [Sułkowski 2002:111].

Culturally-conditioned social roles
Cultural norms define the social roles of women
and men. Research on the division of social tasks depending on gender makes it possible to differentiate
the following patterns:
•• Gender is the main criterion on the basis of which
women and men are assigned social roles and
tasks;
•• A specific set of tasks is consistently assigned to
one gender only; women are usually responsible for home and children, whereas men perform
tasks requiring physical effort and obtain funds to
provide for their family;
•• Assignment of roles to gender vary considerably
across cultures: what is regarded feminine behaviour in one society may be characteristic of men
in another one [Goodman 2000:168].
Depending on the approach taken, it is assumed
that the division of social roles results from functions that ensure the smooth functioning of society3
or involves the struggle of the dominating group to
keep power4. Irrespective of the reasons, every culture has a pattern of assigning specific social roles to
gender. In the model presented by G. Hofstede, it
is reflected in the dimension referred to as femininity/masculinity (Masculinity – MAS). According to
G. Hofstede, the masculinity index for a given so-

ciety is based on differences resulting from the degree of consent to the performance of various social
roles. Societies characterised by a high masculinity
index tend to appreciate values traditionally considered masculine, such as power, control, achievement, competitiveness, and their material attributes
indicating one’s social position. Societies with a high
femininity index, in contrast, appreciate such values
as social solidarity, harmony in interpersonal relations, or care for the weak. A high masculinity index is usually directly proportional to the degree of
discrimination of women. The masculinity index in
Poland is relatively high: 64/1005.
Poland, similarly to other countries of the world,
undergoes dynamic economic and social changes,
covering also the role of women in society. Numerous
studies, however, show that professional opportunities and the course of career growth differ depending on gender [Ornacka, Mańka 2011]. Secondary
sources distinguish, inter alia, the following factors
that hinder women from achieving upward mobility:
•• “sticky floor” – a pattern whereby women hold
positions that do not offer any promotion possibilities and perform badly-remunerated jobs with a
low social status6;
•• “glass ceilings” – known also as horizontal segregation, a phenomenon whereby “women’s professional activity concentrates in several areas of
employment (e.g. education, services and healthcare), which usually involves the overrepresentation of women in selected, usually less well-paid,
sections and jobs. In contrast, men’s professional activity is spread evenly across much more areas” [Gawrycka, Wasilczuk, Zwiech, 2008:29];
•• gendered organization, that is expecting full disponibility irrespective of gender, ignoring the fact
of motherhood, and rewarding disponibility, mobility, etc. [Williams, Muller, Kilanski 2012];
•• old boys’ networks – a professional success depends directly or indirectly on the acceptance
and membership of informal professional and social networks as a condition for exchanging important information, building reputation and establishing relevant relations [Zuckermann, Cole,
Bruer 1991].
While the total global population of women is
slightly smaller than that of men7, in Europe it is
larger: the European average is 51%, while in Poland women constitute 52% of the population8. It
seems thus important to study the influence of gender and cultural conditions on the international career of individuals.
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Results of own research
Research methodology and questions
With the research goal being to gain fuller knowledge of cultural factors that have an influence on
one’s international career9, including gender, exploratory data analysis has been chosen as the research methodology. Owing to the steady increase
in transnational movement of people and capital,
factors that facilitate and hinder one’s professional
career attract much interest from a large number of
scholars10. This is also the case with issues regarding
the social and professional position of women11. It is,
however, relatively rare that the subject of women’s
international career is discussed with respect to intercultural differences. Consequently, the main goal
of the research presented in this article has been to
identify factors that may constitute an opportunity
or a barrier in women’s and men’s international professional career, taking into consideration a cultural
perspective.
The survey conducted has, to a certain extent, the
character of exploratory data analysis, as it makes it
possible to indicate what triggers (the cause) specific results (the effect). Given the adopted research
method (nonprobability sampling), its results do
not allow for far-reaching generalisations. A semistructured in-depth interview has been used as a
tool for collecting data. 10 individual interviews in
total have been conducted. Table 2 shows research
problems and questions.
The respondents vary in their gender, country of
origin, and a number of cultures that they had encountered in professional life. Out of 10 survey participants, 7 are women and 3 are men. One of the
important criteria based on which the respondents

have been selected is an intercultural professional
experience. As many as 6 out of 10 respondents declare that they have worked in more than two cultural environments other than their own. It means
that they not only have operated in an international
environment, but also have lived in several countries. The respondents come from different countries. All of them have higher education and have
worked on relatively senior positions.

Culturally-conditioned social roles:
the influence of gender on one’s
international career
The survey participants do not believe that gender has any influence on their international career.
During the interview, however, they would add: but
it depends ... It depends on your position, says a
Polish woman working in Great Britain. Other respondents confirm this view, indicating that gender
may be an asset in lower and less-paid positions. In
Great Britain, women are often employed in catering, as babysitters or assistants in corporations.
These are poorly paid jobs without any promotion
prospects. It is believed that women will take them
and will be good workers because they have no other choice. They have to provide for themselves and
sometimes also for their children. They will apply
themselves. This opinion is shared by a majority of
respondents, who mention also the country of origin
as a factor that may additionally increase the probability of being employed in less prestigious jobs: If
you are a Pole, you will always find a job that is not
attractive for natives, but making a career is quite
a different thing.
No affirmative answer has been obtained to the
question whether women’s careers are blocked or
hindered. The respondents have provided descrip-

Table 2. Research problems and questions
Main research problem
Influence of gender and ethnic origin on one’s international career
Specific research problem I
Influence of gender on one’s international career

Specific research II
Influence of gender on one’s international career

Research question:
Does gender influence one’s international professional career. If so, in what way?
Is there a relation between one’s gender-conditioned social position and ethnic culture? If so, what is it?
Does ethnic origin influence one’s international professional career? If so, in what way?
Are there similarities or differences in professional relations between the country of origin and the working environment? If so,
what are they? How can they influence one’s professional career?
Source: own work.
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tive answers with specific examples. If you have
proper education and experience, you may be promoted. Gender has no significance up to a certain
level. It may be even an asset in corporations that
promote diversity, claims a Polish woman employed
in a large corporation. The higher the position, the
more crowded it is. Men usually remain entrenched
there, she adds. It depends on the industry. In my
workplace (university, editor’s note), I haven’t spotted any difference in the treatment of women and
men, another woman says. The importance of the
criterion of the industry is confirmed by a respondent
from Italy working in construction: it makes no difference to me whether I employ a man or a woman.
There are, though, few women-engineers, in particular with proper experience, so I have no choice.
Another issue emphasised in the answers concerns women’s aspirations and assessment of their
own capabilities. I don’t make choices based on
gender. Usually, only men submit applications and
I have no choice, states a senior manager from Canada. When asked about the reasons, he cannot provide any clear answer. Other respondents, however,
indicate several important factors such as education,
experience in certain areas, lesser focus on professional career, often due to the pursuit of the husband’s/partner’s career, concentration on domestic
duties, high level of self-criticism and lack of selfconfidence. We cannot both dedicate ourselves to
career. Since we focus on my husband, I have to
limit my ambitions. I wouldn’t be able to expend
so much time and energy on work. I look for other
solutions for myself, says a German woman pursuing a career in non-governmental organisations. If
I chose full-time work, the fact that I’m a woman
probably wouldn’t matter, she adds. This point of
view is shared by a Polish senior manager in a corporation: my experience tells me that women are
much less willing to perform some jobs because
they refuse to work flexitime and overtime, withstand the pressure of responsibility and sometimes
be mobile. Two other respondents (a Canadian and
a Polish woman) agree: it’s a matter of individual
traits rather than gender. The Canadian woman
adds: I’ve never thought about this. I’ve been valued for my competencies, or at least it seems so to
me. The Polish woman presents a similar opinion:
I’ve never felt discriminated as a woman, but I’ve
never really thought about that. If a job seemed interesting to me, I would apply for it and I would receive it (laughter). My corporation doesn’t allow for
any form of discrimination. But it is a Scandinavian

company (laughter). Even so, some ten years ago,
all top positions were accidentally held by Swedes,
all men of course (laughter), another woman says.
All the women respondents and two out of three
men respondents agree with the statement that in
any case, a woman must b at least a bit better than
a man. A Polish woman with rich international experience in business is convinced that gender is significant because we are raised in a way that later
determines our approach to career, and adds: compared to women from other countries, we, Polish
women, are less active on a professional field. Although we are entrepreneurial, we have a tendency
to lock ourselves in the comfort zone. I notice a lack
of business courage and a sense of self-value. Me?
I must be different (…) also for the reason that I’m
myself. Women often follow a male model in business because they think it’s easier to do so. Later
she specifies what she has in mind, explaining that
gender is no barrier to pursuing a career as long as
we do not make it such ourselves.
It may be thus assumed that gender does not play
a key role in an international professional career.
One may search for potential barriers in individual or culturally-conditioned approaches to the role
of women in society. The survey results indicate a
deviation from the cultural script in cultures with a
high masculinity index, such as Poland (64), Great
Britain (66) or Italy (70), and, by the same token,
confirm compliance with the cultural script in cultures with a low masculinity index (Norway 8, Sweden a 5)12.

Influence of ethnic origin
on international professional career
All the respondents agree that they have never
experienced discrimination on grounds of ethnic origin. Nevertheless, seven out of ten respondents have
witnessed preference for people from one’s own cultural circle: An Italian will always choose another
Italian if he has a choice, two respondents state categorically (an Italian man and a Polish woman), not
only in Italy, but everywhere. The situation differs
slightly in Great Britain: it is an old gentlemen’s
club rather than ethnic discrimination. If you go to
the right schools and have a proper social position,
you’re treated as you own folk, no matter whether
you’re Hindu, Polish or English. It is interesting
to compare this situation with Poland, where being Polish doesn’t give you an advantage among
your Polish colleagues. We rather don’t support one
another at work. Favouritism on grounds of one’s
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ethnic or social background is accepted by Poles. It
results from the fact that Polish society is characterised by a high power distance index (68). It may be
a factor hindering one’s professional career because
Polish people aren’t independent or good at decision making. They expect detailed instructions and
don’t want to take responsibility, a Canadian tells
about Poles. It has particular importance in contacts
with cultures with a low power distance index, such
as Canada (39), Great Britain (35), or Sweden (31),
which appreciate and value partnership, initiative,
decision-making skills and readiness to take responsibility. On the other hand, the respondents, all of
whom have experience in international business,
declare a high level of adaptation to the applicable
organisational culture, a fact that indicates the shift
of the cultural ethnic paradigm towards the professional paradigm [Dancewicz 2015b].
Certain correlations may be seen between the
power distance index and the individuality index.
Most countries with a low power distance index
have a high individuality index, while strong dependence on group membership results in strong dependence on authority and acceptance of this state of
affairs13. The survey participants belong to cultures
differing in their degree of individualism. The index
is 60 for Poland, 67 for Germany, 76 for Italy, and
80 for Canada. It implies possible antagonisms in
approach to responsibility, self-reliance, relationality, as well as the degree of ethical relativism.
In case of interaction between a culture with a
relatively low individualism index, such as Polish
culture, and a culture with a high individualism index, such as British culture, cognitive dissonance
may arise and result in a lack of mutual understanding and limitations in professional career. The British are self-focused. They care about themselves
and their own lives. Polish people are more prone to
observe and evaluate other people, as well as compare them with themselves, says a Polish woman
working in London. They don’t find it difficult to
speak well of themselves. We (Polish people, editor’s note) believe that it is not the done thing.
We’re ashamed to speak if we’re not sure that we
have something really brilliant to say. They do not
care. We’re excessively modest and have problems
with accepting praises, being in the forefront or
speaking about our own achievements. We’re disappointed when others don’t appreciate our strengths
or don’t notice our true value (laughter). It hinders
promotion prospects. It frustrates us when someone who is much worse than us gets a job that we

should get. But they simply don’t know that we’re
better. We don’t speak about that and they don’t
have time to notice that.
Another respondent pays attention to interpersonal relations: They are so superficial and selfish.
British people are so kind that it’s hard to decipher
their true intentions. Maybe this is why it’s so difficult to make real friends with them. What irritates
me is going out together after work. You cannot refuse to go out with strangers whom you do not necessarily like. And those empty conversations. You
have an impression that they notice you only when
they have their own business to do. Even if you build
a stronger relationship with someone, you cannot
rely on that person because rules are always rules.
The last sentence refers to the problem of ethical
relativism. The respondents emphasise the significance of rules in British culture. Polish people treat
rules in a more arbitrary way and, just in case, strive
to find possibilities of circumventing them, provided
that no one learns this. The tendency is confirmed
by other respondents with respect to, inter alia, Japanese culture.
The respondents’ answers concerning Polish and
British people confirm cultural differences resulting from the level of uncertainty avoidance. Polish
culture is characterised by a very high uncertainty
avoidance index (93) in contrast to Great Britain,
which has a very low index of 35. The interviews
suggest that, although Polish people are prone to
take the risk, the predictability of social relations
and the future runs high on their list of priorities and
influences their sense of security. It may be reflected
in effectiveness in the business environment, which,
if based on the Euro-Atlantic model (e.g. British),
promotes the perception of uncertainty as an opportunity. A low level of uncertainty avoidance means
also that any regulations that are not followed should
be changed. The respondents agree that, when encountering regulations that do not respond to reality,
Polish people usually search for a way to circumvent
them, a course of action that is sometimes regarded as dishonesty. On the other hand, as one of the
women respondents remarks: they (Polish people,
editor’s note) take challenges, but only as part of
procedures. It fits well with an organisation’s culture. Other survey participants confirm this opinion. They also agree that a sense of uncertainty is
a source of nervous tension for Poles. It may lead
to aggression and reduced tolerance towards otherness. Such behaviour is interpreted negatively in
business environment.
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Poland is a short-term oriented country (the index at the level of 38). The respondents’ answers
confirm readiness to fulfil social commitments, including professional ones, irrespective of the costs
involved. Consequently, Polish people are capable
of working hard and diligently, thanks to which
they are regarded as really industrious, as all the
respondents emphasise. Since they are oriented on
fast gratification, however, they do not tolerate long
overtime hours that do not produce any specific effects. As a result, it may seem that Polish people are
not committed, as confirmed by the respondents, in
particular those from more long-term oriented cultures (Germany, Italy and Great Britain), whose
members are much more willing to make sacrifices
and renounce their private life.

Conclusions
The survey has not demonstrated any relevant influence of gender on one’s international professional
career. A barrier may be the relatively small number of women with proper education and experience
in certain jobs. Women’s weaker commitment to the
pursuit of promotion may result from their orientation on home and their partner’s career. The survey
shows that the individual or culturally-conditioned
perception of a woman’s role in society may prove
a decisive factor. It may be related to a culture-specific approach to the social division of gender roles.
Polish society, similarly to German, Italian and British one, is characterised by a high masculinity index.
Consequently, as all the respondents agree, women
from these cultures engaging in professional competition feel a strong need to prove their value despite
a lack of any organisational pressure.
The survey results do not indicate clearly whether ethnic origin has an influence on one’s international professional career. What they suggest, however, is that moving out of one’s own cultural script
is virtually impossible and may influence a career in
specific circumstances, especially in emergencies. It
implies the relativism and complexity of the subject.
Relativism related to the impact of ethnic culture
on career development appears in the respondents’
answers in the context of organisational culture. It
indicates a high level of adaptation to the organisation’s culture, sometimes in opposition to national
culture. A strong emphasis is placed on the age limit
with respect to Polish people. According to the survey participants, young Poles differ in attitude from
their parents, a fact that influences the value of cultural dimensions. Although observed also in other

cultures, the phenomenon is deemed especially significant in the case of Poland. It is related to the diffusion of values and a business model derived from
Anglo-Saxon culture, hence a specific organisational
culture. Characteristics specific to a given ethnic
culture come to surface usually in situations of lower
stability, e.g. during a crisis or conflict. Then they
may influence one’s professional career.
The form of the survey, namely an open interview, has triggered a natural shift to the form of storytelling. As a result, the respondents’ answers go
beyond the scope of this paper. At the same time,
they provide a vast insight into their personal experiences and opinions, allowing for a deeper understanding of opportunities and risks regarding the
international professional career of an individual in
a cultural context. All the survey participants have
rich business experience in an intercultural environment. The survey has revealed, however, that their
experience has come at the cost of numerous and
expensive efforts. Many of them have learnt during
the survey what cultural dimensions are and how
knowledge of them may influence professional effectiveness and understanding of one’s own attitudes
and behaviours. They have often been frustrated
at their own ignorance and have asked for more
information. It follows that the level of knowledge
about intercultural differences in business environment is relatively low. The respondents’ answers
clearly indicate the actual and potential impact of
such ignorance on personal and corporate business
effectiveness. It seems thus justified to recommend
providing members of international organisations
with intercultural knowledge through training sessions or workshops. Improving the level of intercultural competence may contribute to limiting errors
and mistakes that may have a measurable influence
on business effectiveness. It applies in particular to
the managerial staff, including HR employees. Work
with people in a tumultuous global environment requires a special approach. As indicated by the research, professional interactions are influenced not
only by personal factors, but also by those cultural,
including ethnic and organisational ones.

Ending
The continued presence of transnational corporations in the global economic reality and the scale
of international movements are elements that influence business relations. At the same time, women
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are becoming ever more active in professional life;
they assume positions that have been so far reserved
for men. It seems thus important to study determinants that may have an impact on individual careers
in the present circumstances. Apart from having an
individual dimension, such study may influence the
effectiveness of organisations.
The surveys conducted for the purposes of this
analysis have made it possible to answer the question about the possible impact of gender and ethnic
origin on an international professional career. They
have also revealed the significant role that the level
of international competence plays in such a career.
Due to the limitations related to the adopted research methodology, it has not been possible to find
answers to all the questions. The aforementioned
limitations result from the relatively small population sample size, which makes it impossible to draw
generalized conclusions. The expensive and timeconsuming nature of research has constituted a barrier to conducting more surveys. The material obtained during the surveys indicates the wide scope of
the subject in question and calls for further research.
Apart from its cognitive value, research in this
scope may have practical implications for business.
It may also contribute to reducing stress of people
who start work in an international environment, as
well as influence their professional career.

9
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Here understood as work in a country other than one’s country of origin, with no differentiation for the way of its performance (expatriate, immigrant, self-initiated expatriates).
In Poland, these issues are studied, inter alia, by M. Rozkwitalska and S. Przytuła.
Topics discussed both in academia, e.g. [Lisowska 2010], and
in business environments, e.g. Deloitte [Kobieta i władza w
biznesie, Warsaw 2012] or Hays [Kobiety na rynku pracy,
Warsaw 2017].
All values regarding cultural indicators based on: https://geerthofstede.com/countries.html
Analysis based on the national dimensions of culture, as in
footnote 12.
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The advancement
of female entrepreneurship
in Australian foreign policy
Introduction
In June 2014 Australian Department of Foreign
Affairs and Trade published a paper entitled Australian aid: promoting prosperity, reducing poverty,
enhancing stability. It is a declaration of the most
important aims and rules, on which the Coalition,
consisting of the Liberal Party of Australia, the National Party of Australia and some smaller regional
parties, which have been in power at the federal
level since 2013, intends to base the Australian foreign policy in the areas of humanitarian and development aid. The paper’s introduction was written
by Julia Bishop, Australia’s first ever female Minister for Foreign Affairs. She wrote: “We will give
increased attention to empowering women and girls
as a central objective of our aid program, recognising
the significant benefits that flow to whole communities from women’s participation” [Department of
Foreign Affairs and Trade 2014a:1].
This direction of policy can also be seen in the
more detailed part of the paper. One of the six listed priorities of the Australian aid to other countries is “gender equality and empowering women
and girls” [Department of Foreign Affairs and Trade 2014a:25]. If we take into account this and in
the same time the general aims stated in the title
of the government paper, such as reducing poverty
and promoting prosperity, we can clearly see that
increasing women’s role in the economy, including
making them more active as entrepreneurs, is an
important issue for the Australian authorities. According to some commentators, the current government in Canberra seems to be even more preoccupied with the advancement of women abroad than
inside Australia [Harris Rimmer, Sawer 2016].
This paper argues that, when analysing this part
of the Australian foreign policy, one can notice two

phenomena, which have already been described in
theoretical works. The concept of the state as an
institution-organisation
(instytucja-organizacja)
was taken from the theory of economics, namely the
institutional economics. In the light of the research
presented in this paper, Australia clearly seems to
be such an institution-organisation. However, one
can also notice Australia exercising its soft power,
which in turn is a concept from the theory of international relations. This author asserts that such an
interdisciplinary approach offers the fullest explanation of the motivations behind Canberra’s policy of
advancement of female entrepreneurship.
Firstly, the paper presents in brief both major theoretical concepts, which are used in this argument.
Then it shows main documents and other elements
of the institutional framework, which provide the foundations of the Australian policy in this field. This
is followed by a description of some projects on the
ground, which serve as examples of the execution of
aims and priorities stated in the documents. In the
final part of the paper, the assembled research material is analysed in the light of the above-mentioned
theoretical concepts. The author also tries to formulate an assessment of the Australian foreign policy
in this area.

Theoretical base
According to Z. Staniek, in the institutional economics the state is an “institution-organisation”,
which combines elements of economic and political
institution. In this approach the term institution-organisation is a synonym to a “special kind of management structure”. Staniek notes that “it is still the task
of the state to co-shape an effective institutional system in the economy as a whole and on each market”
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and that “it is the state’s role to prevent creation of
«institutional holes». He also underlines that state and
market are both complementary and substitutional to
each other. While explaining the importance of market regulation in the modern state, he explains that it
is more about creation of conditions for effective operation of the markets, rather than about exercising
control over them” [Staniek 2017:48-49, 199-201].
In ��������������������������������������������
addition, Staniek uses the term “good governance”, known also from the political science. One
of the characteristics of good governance, which he
lists, is state efficiency, which can be manifested by
“introduction of reforms serving long-term interest
of the state and its society”������������������������
. Following on this thought, he stresses the importance of public investment, which can be complementary to private investment. In particular, investments in areas such as
public goods, infrastructure and social services can
attract private capital and decrease the costs of running private enterprises [Staniek 2017:200-201].
The above-mentioned argument applies first and
foremost to the domestic economic policy of the
state. However, one can argue that it can also be
applied to the foreign economic policy. Stimulation
and regulation of the economy, as well as prevention
of creation of the institutional holes and the work to
fill the already existing holes, can also be the content
of policy of one state towards another one. But if
that is the case, one needs to ask: what would be the
motivations of a state to act this way on the international arena?
One possible way of answering this question is to
say that taking on the role of an institution-organisation towards other state is a form of exercising one’s
soft power.
J.S. Nye is widely accepted as the author of the
“soft power” concept. The idea was developed in
contrast to hard power. J. Sadłocha is right in explaining the difference between the two by saying that
“hard power is a power of dictation, meaning it is
based on the ability to force another actor into actions expected by the given state. Soft power, on the
other hand, applies to a power of co-optation, meaning ability to exercise influence on other actors by
broadly understood cultural, political and economic
attractiveness, which allows the given state to influence action of other states without the use of force”
[Sadłocha 2012:35]. Additionally, K. Zielińska argues, that development aid to other countries may
be considered one of the sources of soft power. She
also stresses, and that is important in particular for
this paper, that her argument does not apply only

to aid in the form of financial transfers, but also to
transfers of technology and other forms of sharing
knowledge [Zielińska 2016:14].

Institutional framework
In contrast to the structures used in many other
countries, in Australia the foreign policy, its economic dimension, as well as issues such as humanitarian
and development aid, are concentrated in one governmental department. This particular way of organising Australian diplomacy, as well as challenges
and profits brought by this solution, are discussed in
scholarly works by, among others, S. Harris [2002],
G. Miller [2002] and M. Wesley [2002]. In spite of
the fact that there are usually1 two separate ministerial portfolios in the federal Cabinet of Australia,
the Minister for Foreign Affairs and the Minister for
Trade, the two politicians holding those offices use
a single civil service branch, assembled in the joint
Department of Foreign Affairs and Trade. This arrangement decreases the tensions between “political” and “economic” officials, which can occur in the
process of shaping the Australian foreign policy, both
in its strategic dimension and in its more detailed
elements, such as the advancement of female entrepreneurship. This makes both those major components of the foreign policy, political and economic,
better integrated with each other and it allows most
undertakings to include both aspects.
The issue of empowerment of women seems to
be a good example. Just like Australia perceives the
economic development as an important element of
its efforts to maintain international peace and security in general, in a similar way, but on a more
detailed level, it sees strengthening of the economic
standing and role of women as an indispensable part
of its broader commitment to make the situation of
women generally better, in all aspects. In the abovementioned 2014 paper, which focuses on the AsiaPacific region, which the closest one for Australia,
effects of the economic discrimination of women are
described using economic data. The authors state
that the existing limitations in women’s access to the
labour market cost the region’s economy as much as
47 billions US dollars (USD) per annum. The cost
of unequal access of girls to education is estimated
to be another 30 billions USD per annum. That is
why the authorities in Canberra decided that projects totalling at least 80% of the Australian development aid budget will include elements empowering
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women, regardless of the exact nature of the project
or its other priorities [Department of Foreign Affairs
and Trade 2014a:25].
This broad term “empowerment of women” was
further developed in the paper in question by splitting it into enhancing:
•• “women’s voice in decision-making, leadership
and peace-building”
•• “women’s economic empowerment”
•• “ending violence against women and girls”.
The economic aspect, contained in the second
point, is as important as political issues (the first
point) and social issues (the third point) [Department of Foreign Affairs and Trade 2014a:25].
One can find another proof of just how important
the economic empowerment of women is by looking
at a different part of the 2014 ministerial paper, in
which the Department declares its intent to coordinate aid programmes with its diplomatic activities.
One of the specific tasks heralded by the document
is “expanding women’s access to and participation
in the global economy through advocacy within international fora, such as the G20” [Department of
Foreign Affairs and Trade 2014a:25].
In August 2011 a new office was created within
DFAT structure, called Global Ambassador for Women and Girls. It is particularly noteworthy that it
happened during the tenure of Julia Gillard, Australia’s first female Prime Minister. In a joint media
release announcing this decision, the Prime Minister, the Minister for Foreign Affairs and the Minister for Women wrote that “Australia wants to be at
the forefront of global efforts to promote the role of
women and girls”. The ambassador was also tasked
with making sure that the women issues have an ad���
equate place in the Australian foreign policy [Minister for Foreign Affairs 2011]. There have been three
ambassadors so far: Penny Williams (2011-2013),
Natasha Stott Despoja (2013-2016) and Sharman
Stone (from January 2017) [Minister for Foreign
Affairs 2011, 2013, 2016].

Strategy for women
In February 2016 DFAT published a policy paper entitled Gender equality and women’s empowerment strategy [2016]. The strategy repeats
Australia’s aims on women’s empowerment and the
means to achieve them, which had already been formulated in 2014, but it presents them in more detailed fashion.

In the chapter entitled Priorities and approaches, a number of specific policies is announced with
regard to the advancement of female entrepreneurship. According to the paper, Australia can:
•• “support women and girls, particularly those who
are disadvantaged, to learn business and vocational skills,
•• assist women to engage in global value chains,
•• address barriers faced by women entrepreneurs,
including the market supply-side gap preventing
women from accessing finance,
•• support women to access resources and innovations to improve agricultural productivity and income,
•• promote women’s advancement in the private
sector,
•• help improve the business and legal environment
for women entrepreneurs,
•• support public and private sector organisations to
eliminate discrimination against women in their
organisations or supply chains, including in government procurement,
•• link Australian women in business with counterparts in emerging markets,
•• ensure our infrastructure investments support women’s access to economic opportunities” [Department of Foreign Affairs and Trade
2016:9].
In addition to the policies listed above, which are
mostly connected to the foreign development aid,
in the 2016 paper, Australia confirms that the enhancement of position of women will be an important issue also in its activities at multilateral fora.
Examples provided in the paper include Asia-Pacific
Economic Cooperation (APEC) and Pacific Islands
Forum. The Strategy also stresses the Australian
support for creation of the thematic “Women 20”
group within the G20 [Department of Foreign Affairs and Trade 2016:9].
A separate part of the strategy is entitled Four
commitments and in this part Australia once again
commits itself to integrate the women’s issues into
different areas of its foreign policy. And also in this
part one can find multiple, direct references to the
female entrepreneurship. There is talk of the importance which Australia attaches to the equality of
rights and possibilities available to women as participants in the economy. The paper declares that
Australian diplomacy will:
•• “work to remove barriers in trade-related regulation to women’s economic participation and equitable benefit,
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•• use our international networks and partner with
the private sector to support women-led businesses to increase international trade and access
to finance and other resources,
•• support women’s economic empowerment as
purchasers, vendors, employers and entrepreneurs” [Department of Foreign Affairs and Trade
2016:18].
Since the fiscal year 2015-2016, a special part
of the Australian development aid budget has been
set aside as the Gender Equality Fund and it has
been spent only on projects working on the empowerment of women. In the current fiscal year, 20172018, the Fund’s value is 55 mln AUD (Australian
dollars). [Department of Foreign Affairs and Trade
2017a:76]. Obviously, not all initiatives financed by
the Fund deal with female entrepreneurship, but, as
it has already been discussed, the economic aspect
does have a significant role in this area of the Australian foreign policy.
In another governmental paper, published a few
months after the strategy, Australia declares its willingness to stimulate seven major drivers of women’s economic empowerment, as defined by United
Nations Secretary General’s expert panel and published in 2016. The drivers are:
•• tackling adverse norms and promoting positive
role models,
•• ensuring legal protection and reforming discriminatory laws and regulations,
•• recognizing, reducing and redistributing unpaid
work and care,
•• building assets – digital, financial and property,
•• changing business culture and practice,
•• improving public sector practices in employment
and procurement,
•• strengthening visibility, collective voice
��������������
and representation [Department of Foreign Affairs and
Trade 2017b:9].

Examples of projects
The term “support for female entrepreneurship”
is a very broad one. Different conditions in different
countries and regions require a very diverse range of
actions and projects, all of which support that goal.
In Papua New Guinea, which is Australia’s direct
neighbour and its former external territory, most people make their living by working in agricultural production. A large group of farmers, including women,
sell their produce in marketplaces in cities and towns,

particularly in the capital city – Port Moresby. The
analysis of the situation led to the conclusion that one
of the major barriers, which prevents women from
taking part in this type of business on equal terms,
are the conditions at marketplaces, particularly lack
of adequate security. Australia has sponsored a programme, administered by UN Women, a specialised
branch of the United Nations, which strengthens police presence in the places where trade takes place.
The sanitary conditions have been improved by installing showers and points of access to running water. It also included modernisation of stalls and other
infrastructure used by poor farmers, including women. A sellers’ association was also created, so that the
vendor’s community can self-regulate and benefit
from each other’s support [Department of Foreign
Affairs and Trade 2014b:1-2].
Women’s activity in the food and farming sector
is also the main focus of the Australia-funded project
in the Kingdom of Tonga, namely on the island of
Tongatapu. Many Tongan women, following in their
mothers’ and grandmothers’ footsteps, cultivate vegetable gardens and produce simple food products,
such as jams etc. One of the aims of the programme
is to give them knowledge which would enable them
to create microbusinesses. One needs to bear in
mind that food based on traditional recipes is more
and more appreciated and sought after. As part of
the programme the participants do not just acquire
business skills, e.g. how to start exporting in their
small companies, but also broaden their specialist
skills, e.g. they learn how to use new ingredients or
how to follow dietary rules [Department of Foreign
Affairs and Trade 2017b:28-29].
In Bangladesh support of the female entrepreneurship is one of the major methods of fight against ultra poverty. Australia co-finances a programme run by BRAC, the country’s largest charity. According to DFAT’s data, the programme has 95% efficiency – in so many cases the financial situation of
women improves to the level, at which they are no
longer considered ultra poor. The programme uses
instruments such as microcredits and other forms of
financing for people beginning their business activity. It also involves the construction of the most basic
infrastructure, starting with toilets and wells.
One of DFAT’s papers tells a story of a woman, who is an example of person helped by the
programme. To begin with, two cows and a shed for
them were bought for the woman. She also received
access to health care and a modest scholarship, so
that she could survive before her business had be-
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come profitable. In the same time she took part in
classes, where she learnt the basics of management
and other skills, which are useful in microbusiness.
Then the BRAC fund supported her in the following
small investments, such as the lease of land to grow
rice or opening a small shop. All those steps made
her able to support herself and repay all the loans
within just two years. Authors of the paper stress
that this required a lot of determination and hard
work on her part, but it did lead to the anticipated
results [Department of Foreign Affairs and Trade
2014b:2-3, 15].
Another women’s programme is financed by
Australia in Nepal. The country suffered from an
earthquake in 2015, which destroyed many homes
and workshops, including those belonging to women. Since then Australia has sponsored aid for over
12 thousand owners of microbusiness, in support of
their reconstruction [Department of Foreign Affairs
and Trade 2017b:18-19].
In Cambodia, discrimination of women is concurrent with another major social challenge, namely
marginalisation of the disabled people. A large part
of Cambodia’s disabled population are the victims
of military conflict and its direct consequences, such
as land mines. Bearing that in mind, in that country
Australia provides special support to the disabled
female entrepreneurs, who work in sectors such as
tailoring or handicraft aimed at tourists (manufacturing of souvenirs) [Department of Foreign Affairs
and Trade 2017b:20-21].
Inadequate access to loans or, speaking more broadly, to financial services is an important barrier for
female entrepreneurship, and in consequence a factor with adverse influence over women’s financial
and social standing, also in the South Pacific region,
which is very important to Australia. This phenomenon has been diagnosed in Fiji, Samoa, Tonga and
Vanuatu. The answer is Pacific Financial Inclusion
Programme, co-sponsored by Australia. The main
solution used by the Programme is to make financial
services available via mobile applications, which one
can install on one’s mobile phone or tablet. In some
cases, the programme provides support not just to
individual citizens, but also at the state policy level.
In Fiji, until recently all social benefits had been
paid out only as paper vouchers, which one could
have cashed only at post offices. That was troublesome and time-consuming. Now one can receive
benefits via bank transfer and then one can collect
the cash in an ATM [Department of Foreign Affairs
and Trade 2014b:4].

The issue of lack of even small capital in the
hands of women applies also to Timor-Leste, where
Australia co-sponsors a programme supporting the
establishment of women’s cooperatives. Their work
includes handicraft and micro production, e.g. baking cakes, and small farming. The incomes are used
to create a loan fund for the members and they can
also be used in support of the education of the members’ children.
In Vanuatu, Canberra supports a programme
developing vocational training of women in professions traditionally dominated by men, especially in,
broadly speaking, technical trades. Thanks to this,
in this island country there are more companies run
by women in sectors such as construction or electrical services [Department of Foreign Affairs and
Trade 2014b:6-14].
Similar goals have been incorporated into a programme in Timor-Leste, co-sponsored by Australia, which deals with the construction of roads in the
rural areas. One of the goals, once reached, will make
women constitute at least half of staff employed for
this investment. As of January 2017, female employment in the project stands at 30%. Additionally,
women are owners of 15% of companies, which were
awarded contracts for parts of the project [Department of Foreign Affairs and Trade 2017b:16-17].
In Solomon Islands, a major reform of legal regulations regarding registration and running of businesses proved to be the key to increasing the number
of women, who are either owners or key personnel of
companies. The government of Australia, together
with the Asian Development Bank (ADB), provided
access to necessary expertise and training both to
the state authorities and to individual citizens [Department of Foreign Affairs and Trade 2014b:6-14].
A separate
�����������������������������������������������
group of projects financed by the Australian aid budget deals with creation and development of female social elite, i.e. group of women who
are leaders in social and economic life. Very often
social advancement of women, but also their promotion within the ranks of their employer, require
many different changes, such as combating stereotypes, creation of supportive work environment or
further education. In Papua New Guinea Australia
sponsors this sort of project, which is, importantly,
promoted and supervised by those relatively few,
yet powerful, women from very high levels of social and economic life. This means there is a kind
of mentoring or an attempt to share their achievements by the women, who were the first to make it
through the glass ceiling.
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One should also not underestimate the importance of the establishment of networks of female
entrepreneurs both at national and international
level. The first Pacific Women in Business Conference took place in 2012 in Fiji. It was attended by
female representatives of state institutions, non-governmental organisations (NGOs) and businesses. It
was organised by the Pacific Islands Private Sector
Organisation, but it would not have been possible
without the financial assistance from the government of Australia [Department of Foreign Affairs
and Trade 2014b:17-19].
In 2015 a similar meeting, also co-sponsored
by Australia, took place in Seychelles. It involved
women the entire Indian Ocean basin, which allowed countries of East Africa to be included. In
the immediate aftermath of the conference an initiative was launched by the Australian High Commision2 in Mauritius, which included development
of training and mentoring programme for microbusinesses and SMEs (small and medium enterprises), but only for those owned by women, from
four island states of the region: Comoros, Madagascar, Mauritius and Seychelles. It was designed in
a way combining local circumstances with experience of much more mature businesses in Australia.
Beneficiaries of the programme operate in sectors
such as textiles, retail, hotel services and fisheries. Apart from the purely educational aspects of
the initiative, the meetings between Australian
and East African female entrepreneurs, which
were also part of it, had important networking
value [Department of Foreign Affairs and Trade
2017b:22-23].
In the Solomon Islands, Australia supported the
establishment of the country’s first female entrepreneurs’ association. As of 2014, it has 480 members, but one needs to relate this number to the
entire population of the country, which is ca. 600
thousand people. Since 2012 the association has
organised a special fair in Honiara, the country’s
capital, every two months. It served exclusively as a
place where businesses run by women can sell their
products [Department of Foreign Affairs and Trade
2014b:17-19].
The above-mentioned Gender Equality Fund
has pledged 25 mln AUD to the support of the
South Asia Regional Trade Facilitation Program
(SARTFP). The programme deals with issues
such as facilitating trade, including cross-border
trade, and broadening access to infrastructure.
One of its important goals is to make it easier for

women to get involved with the region’s economy.
Apart from its support for female activity in the
labour market, including women’s role as owners of tourism businesses, the programme creates
places where women can engage in trade in safe
and direct way, which can be otherwise difficult in
many countries of the region. There are also some
educational, networking and experience-sharing
projects, aimed at South Asian women, associated
with SARTFP [Department of Foreign Affairs and
Trade 2017b:26-27].
Another important element of the creation of
business and social elites in the developing countries
are academic programmes and internships in Australia. DFAT, in association with partners including
the federal Department of Education and Training, has introduced a mechanism called Australia
Awards3. It is aimed at particularly promising young
entrepreneurs, scholars and leaders, regardless of
their gender, but with women as a large group of
actual beneficiaries. In at least two large African
countries, namely Ghana and Kenya, governmental
programmes supporting farmers, women, in particular, are currently being run by or are using expertise
from female civil servants, who have recently been
Australia Awards’ scholars [Department of Foreign
Affairs and Trade 2017b:24-25]. This is yet another
form of the Australian exports of skills, used alongside making Australia’s own experts available and
organising training programmes on the ground in
other countries.

Pacific women programme
Another programme, which merits a separate
analysis, is the Pacific Women. It is a long-range
programme, scheduled for the years 2012-2022.
It is co-run by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade, whose budget is the main
source of financing for the programme, together
with the Pacific Community, governments of 14
states and territories in the South Pacific as well
as numerous other partners. The total budget of
this initiative stands at 320 mln AUD. Aims of
the programme include improvement of the social
standing of women in different dimensions, with
an important role of the economic aspects. [Pacific
Women 2016:12-13]. A few projects, financed by
the programme and dealing with issues of female
entrepreneurship and economic activity, are presented below.
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In three countries of the region, namely in Vanuatu, Solomon Islands and Fiji, there is a project similar to the above-mentioned one in Papua
New Guinea. A large-scale modernisation and reconstruction of markets and other places of trade
exchange has been undertaken, with Australian
involvement worth 12,5 mln AUD. The aim is to
enable women, who work in food and agricultural
micro production, to sell their goods safely and on
equal terms with men. In case of Vanuatu, the programme also finances the reconstruction of this sort
of infrastructure, following the destruction caused
by the cyclon Pam in March 2015. It is worth pointing out that women not just trade in the redeveloped
marketplaces, but, by taking part in various forms
of vendors’ associations, they are involved also in
the management of these sites. [Pacific Women
2016:31-32]. Another project, technically separate,
but also financed by the Pacific Women and run in
the same three countries, focuses on the education
of female vendors.
In Papua New Guinea nearly 4,5 mln AUD from
Pacific Women’s budget has been spent on a specialised programme for the coffee industry. Growing coffee is an important area of female economic
activity in PNG’s rural areas. Although women take
an active part in farming, other positions both in the
coffee business and in specialised government agencies, had until recently been dominated by men,
which made cooperation with female farmers more
difficult. Now more and more of the so-called extension officers, who are the key contact people for
farmers growing coffee, are female [Pacific Women
2016:32-33].
Another project with focus on a specific sector, a
very different one though, was organised in Fiji. Its
scholars were 25 young people, including 24 women, from poor and rural backgrounds. As part of the
project, they underwent free training in South Pacific’s leading facility which teaches future staff for
cosmetic and spa businesses. Scholars could then
become employees of companies or they could try
to establish their own business. At first glance, one
could think that cosmetic business is not a very
promising one in a relatively poor and small country, such as Fiji. However, one should remember
that a large part of customers is actually tourists,
who visit Fiji in large numbers [Pacific Women
2016:33-34].
One more interesting project in the same country
was the creation of Fiji Women’s Fund, which Australia supported with 10,5 mln AUS. It is a smal-

l-scale version of Pacific Women and it allows grants
to support various pro-women initiatives, including
economic ones, to be decided on locally, in an easier
procedure. [Pacific Women 2016:59-60]. Another
Fijean project, financed directly from Pacific Women’s central budget, supports women working in the
fishing industry in two of Fiji’s provinces, where
this sector is a particularly important part of the
economy. Small budget of this programme, which
is just 85 000 AUD, shows that even without vast
amounts of money being spent, one can clearly see
results. The project involved the creation of relations between Fijean female fishers and various
institutions (governmental as well as industrial)
both at home and abroad. The most important part
though was trainings and workshops both in the
fields such as finance and management, but also in
very specialised, professional skills [Pacific Women
2016:61-62].
In Kiribati Pacific Women sponsored a project
trying to make parliamentarians from states and territories of South Pacific more sensitive to the issues
of women’s economic empowerment. Interestingly,
in the Kiribati parliament, only 3 members out of
45 are female (as of 2016), but one of them had had
a successful career in business, before she came into
politics. A conference organised as part of the project was attended by 60 MPs from 21 different parliaments [Pacific Women 2016:64-65].
A very interesting project run in Papua New
Guinea facilitated transition of small farming businesses, which are a very important form of small entrepreneurship in this country, from entities run single-handedly by a male family head into family businesses with more partnership- and team-based management model, with important role for women, as
well as for the younger generation of future successors to the business. In order to reach out to farmers
and gain their trust more easily, support from the local Baptist Christian church was arranged [Pacific
Women 2016:73]. When talking about Pacific Women’s projects in PNG, it is worth mentioning that
another initiative helps employers react in a better
way to the cases of domestic violence among their
staff. One aspect of it is to combat stigma, which can
be attached to women who come to work with visible signs of having been subjected to violence. On
the other hand, mechanisms are put in place to ensure that it is the agressive husband or father who
will face trouble at work, not his victims [Pacific
Women 2016:75].
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Australia
as institution-organisation
exercising its soft power
Analysis of the research material presented
above, as well as of the theoretical concepts used
in this paper, leads to conclusion that Australia,
which like every state is seen by the institutional
economics as institution-organisation, considers the
economic discrimination of women in the countries,
which it supports, to be one of the institutional
holes, which should be gradually removed. Using
Z. Staniek’s terminology, one can also say that different government failures have been diagnosed
in the countries which benefit from Australia’s aid
programmes. Another applicable term is the “initial set of formal institutions” (początkowy pakiet
instytucji formalnych), which should be created using state policy, otherwise the expected economic
development, stimulated primarily by private enterprises, will not be possible. Many of the projects undertaken by Australia, which have been
presented in this paper, are actually attempts at
systemic change, primarily, but not only, by combating cultural and legal, and also economic as a
consequence, discrimination of women. For example: although facilitation of registration of businesses in Solomon Island was introduced, in part,
in order to facilitate the economic empowerment
of women, one needs to admit that the earlier obstacles to the formal establishment of business were
a factor which made the start more difficult to all
entrepreneurs, including men.
Projects which Australia sponsors are in clear relation also to the good governance issue, discussed
above. While better infrastructure and social environment benefit women in the first place, they also
help enhance state effectiveness and raise the overall level of governance.
Is this policy altruistic though? When a state,
seen as institution-organisation, acts inside its borders, one can say it is absolutely natural and understandable. The goal of every government, and particularly of one with a democratic mandate, should
be to bring positive change into the lifes of citizens,
by the way of, among other means, economic development of the country. Things look differently in
international relations, where state acts outside. It
influences other actors, who usually have no part in
providing its authorities with their mandate to govern.

The question about the paramount motivation to
the states’ international activity is one of the most
crucial subjects of scholarly debate in the theory of
international relations. J.Z. Pietraś calls different
ways of answering that questions “explanatory models” (modele eksplanacyjne) and he shows differences between models, which various schools of theoretical thought have worked out [Pietraś 1997:29-38].
M. Wesley and T. Warren [2000], while confronting different explanatory models with the history
of Australian foreign policy, list three traditions of
thinking, which have dominated throughout the history of Australian diplomacy. They call them traditionalism, seclusionism and internationalism.
Those two authors argue that, while all three traditions have influenced each other, it has been internationalism which has had the most influence over
Australian policy towards the regions of South Pacific and East Asia, where the vast majority of the
projects aimed at female economic empowerment,
presented in this paper, has taken place. Students of
this tradition are highly inspired by an explanatory
model called neoliberal institutionalism. According
to this model, although the international relations
are anarchic by their nature, gradual institutionalisation makes them ever closer and closer to a form
of society, which, in all its diversity, is governed by
some universally accepted rules [Wesley, Warren
2000:18-20].
One could say that this is the moment in the argument, in which the theory of institutional economics
and terms from the theory of international relations
are very much complementary to each other. Here
we can see Australia as both member of this society of states, and as an institution-organisation. As
argued by the soft power theory, Australia wants
to exercise influence over its international environment, especially over its neighbours, but it wants
to do so by using soft power (power of co-optation),
rather than hard power (power of dictation). By
helping its regional partners and other beneficiaries
of its aid to remove institutional holes, such as the
economic discrimination of women, Australia also
brings their economic and social systems closer to
its own. In many ways it becomes a role model or
a guide on the path to development. By extending
the range of influence of its own values and institutions, Australia increases its overall influence over
the region and at the same time it stabilises the region on its own terms. This means we are looking at
an exemplary instance of exercising influence using
soft power.
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An attempt of assessment
It is a question worth asking: what are strong
points of the Australian foreign policy in the field of
advancement of female entrepreneurship and what
improvements can still be made?
Undoubtedly, a very valuable aspect of Australian actions toward women is their far-reaching integration with other dimensions of the foreign policy. It
is most visible in programmes of humanitarian and
development aid, but one can see such correlations
also in bilateral economic and political relationships
with other countries, as well as in Australian activities in multilateral fora, with G20 being the best example.
Australia is sometimes accused that in its foreign
policy it is willing to make sacrifices of issues such as
human rights, if important economic interests are at
stake, particularly with key partners, among which
People’s Republic of China is the example which appears most often [Ungerer 1997]. When it comes
to the issue of women’s economic empowerment, it
seems that is well-written into the whole of Australia’s relations with its partners and it does not stir
controversy.
On the other hand, this may be the case, because
Australian policy in this area is in fact run in a rather
cautious way. The list of countries, presented above,
where Australia runs or sponsors projects supporting
women, does not include China or India, in which
cases asking too loudly about women’s right could
have a negative effect on other dimensions of relationship, more important from the realpolitik point
of view. Without any doubts, Australia is a regional
power in South Pacific [Fry 1981, Ball 1973] and
it has helped the countries of the region for years
in various forms. With them, making women’s issues more important in aid programmes, something
that has been clearly visible in recent years, has not
posed any significant economic or political risk. One
could make a similar comment also about relatively
poorer countries of East and South East Asia, such
as Bangladesh, Cambodia or Timor-Leste.
Another weakness of Australian policy towards
the advancement of female entrepreneurship, surely
originating in its budgetary limitations, is its limited
geographic scope. Australian aid is focused on the
parts of the world closest to Australia. It helps Africa in a very modest way and the above-mention
government paper do not reveal any serious involvement in areas such as Latin America, the Carribean,
Middle East or even the post-Soviet parts of East-

ern Europe and Central Asia. This means that Australian policy in that field, as of now, can hardly be
called a global one.
On the other hand, knowing its limitations, Australia has never aspired to the role of a truly global
power. Its goal is being a middle power [Smith et al.
1996:95]. One has to admit that Australia advances
female entrepreneurship more and more efficiently
in its region. In association with other countries, it
also tries to raise the importance of this issue in the
wider international arena. Perhaps one cannot expect much more from a middle power, especially in
such a relatively short time, which has passed since
this issue was introduced in earnest to the documents of Australian diplomacy.

1

2

3

The Prime Minister of Australia always has a final word on
this and he/she can shape the portfolios of his/her ministers,
in a way somewhat similar to the Polish system, existing under the Governmental Administration Divisions Act (ustawa
o działach administracji rządowej).
Due to historical and legal reasons, member states of the
Commonwealth, which mostly means former British colonies and dominions, traditionally refer to their ambassadors in
each others' capitals as high commissioners and the embassies
are called high commissions.
About the Australia Awards, URL: http://australiaawards.gov.
au/Pages/about.aspx
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