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Zatrudnienie matek: cechy charakterystyczne w kontekście. 

 

W wielu państwach europejskich poziom zatrudnienia matek wynosi nadal poniżej 60%, 

czyli  rekomendowanej średniej w Unii Europejskiej. Aby móc opracować strategie mogące 

zwiększyć zatrudnienie matek, niezbędne jest zrozumienie położenia i okoliczności 

związanych z daną osobą, gospodarstwem domowym czy kontekstem sytuacji. Autorki 

artykułu przedstawiają podejście porównawcze i badają cechy charakterystyczne powiązane 

z zatrudnieniem matek, wnosząc swój wkład do istniejącej literatury przedmiotu na trzy 

sposoby. Po pierwsze, ponieważ badania pokazały, że utrzymanie stanowiska pracy jest 

znacznie trudniejsze, kiedy dzieci są bardzo małe, analiza bierze pod uwagę matki, które 

mają dzieci w wieku 0-2, 3-5, 6-9 i 10-12 lat. Po drugie, wychodząc poza dychotomię 

zatrudniony/bezrobotny, autorki jednocześnie rozważają prawdopodobieństwo 

z  jakim  matki mogą zostać zatrudnione w pełnym wymiarze godzin, na pół etatu (co często 

jest strategicznym rozwiązaniem łączącym pracę i opiekę nad rodziną w wielu krajach 

europejskich) lub zajmować się domem. Po trzecie i najważniejsze, artykuł bada interakcje 

pomiędzy cechami charakterystycznymi i zasobami na poziomie micro, określanych 

jako  „indywidualne cechy pozwalające rozwinąć umiejętności”, a kontekstem na poziomie 

makro, co pokazuje, że cechy charakterystyczne jednostki mają inne znaczenie w różnych 

kontekstach. Dlatego też, niniejsze badanie porównawcze skupia się na czterech państwach 

należących do różnych systemów ubezpieczenia społecznego, równouprawnienia i opieki 

społecznej. Są to Niemcy, Włochy, Norwegia oraz Wielka Brytania. W badaniu wykorzystano 

dane pochodzące ze statystyki dotyczącej dochodów i warunków życia w Unii Europejskiej 

(ang. European Union Statistics on Income and Living Conditions EU-SILC) z lat 2004-2007, 

czyli lat przed kryzysem gospodarczym z roku 2008. Wyniki badania pokazują, że cechy 

charakterystyczne jednostki i gospodarstwa domowego mają większe znaczenie w krajach, 

w  których państwo nie wspiera tak bardzo zatrudnienia matek czyli we Włoszech, 

a  także  w  mniejszym stopniu w Niemczech i Wielkiej Brytanii. 


