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Dlaczego mężatki pracują mniej w Wielkiej Brytanii niż we Francji? 

 

Przeprowadzono już wiele badań odpowiadających na pytanie o różnice w liczbie godzin 

pracy pomiędzy różnymi państwami. Niewiele uwagi poświęcono jednak różnicom 

w tej kwestii w przypadku pracy kobiet. Niniejszy artykuł stara się uzupełnić tę lukę i odnieść 

się do różnic w liczbie przepracowanych godzin pomiędzy państwami, z perspektywy miko-

ekonometrycznej. Do tej pory poświecono tylko kilka prac reakcjom podaży pracy kobiet 

na różne ramy instytucjonalne, takie jak programy obniżki podatku, zasiłki dla matek 

pozostających w domu, wpływ kosztów i dostępności opieki nad dziećmi, lub roli podatku 

od dochodów gospodarstwa domowego. Tylko niektórzy badacze starali się umieścić 

te rozwiązania w kontekście międzynarodowym i zrozumieć, co może wyjaśniać różnice 

w wynikach pomiędzy krajami. Autor artykułu skupił się na porównaniu Wielkiej Brytanii 

i Francji, gdyż znajdują się one odpowiednio w połowie i na samym dole skali określającej 

średnią ilość godzin pracy w krajach OECD. Wśród krajów europejskich Wielka Brytania 

uznawana jest za państwo o najniższych podatkach, najbardziej elastycznym rynku pracy 

oraz wysokiej pracowitości. Francja z kolei to państwo o wysokich podatkach, mocno 

regulowanym rynku pracy oraz małej pracowitości. Autor badania opracował strukturalny 

model podaży pracy oraz przeprowadził symulację alternatywnych rozkładów liczby godzin 

pracy. Wyniki badania pokazują, że różnice związane z dochodem pomimo braku pracy 

(wynagrodzenie męża) oraz cenami opieki nad dziećmi, razem wyjaśniają około dwóch 

trzecich obserwowalnych różnic w podaży pracy w przypadku matek posiadających małe 

dzieci. Większość zamężnych Brytyjek w wieku najwyższej aktywności zawodowej także płaci 

zdecydowanie niższe podatki niż ich odpowiedniczki we Francji, choć nie pracują one 

w sumie znacząco więcej. Autor zauważył także duże różnice w preferencjach odnośnie 

godzin pracy pomiędzy tymi dwoma krajami. 


