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Kryzys ekonomiczny i zmiany w układzie praca-rodzina w sześciu krajach 

europejskich. 

 

Przez ostatnie dekady, w wielu zachodnich krajach, można zaobserwować znaczący wzrost 

liczby kobiet podejmujących pracę zawodową, a co za tym idzie, zwiększenie ilości 

gospodarstw domowych zasilanych z dwóch źródeł dochodu lub utrzymywanych 

przez kobiety. Jednakże, niedawny kryzys ekonomiczny był przyczyną utraty pracy zarówno 

wśród kobiet jak i mężczyzn, co w konsekwencji potencjalnie przyczyniło się do zmiany 

w układzie praca-rodzina. W artykule przeprowadzono analizę porównawczą związku 

pomiędzy kryzysem ekonomicznym w latach 2008-2009, a układem praca-rodzina w Europie. 

Wykorzystano dane pochodzące z Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia, 

dotyczące sześciu wybranych krajów. Uzupełniono lukę w literaturze przedmiotu podejmując 

trzy zagadnienia: (1) czy układ praca-rodzina uległ zmianie porównując okres przed kryzysem 

gospodarczym i po jego rozpoczęciu w krajach o różnych zasadach równouprawnienia płci 

i opieki społecznej (Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja, Szwecja i Wielka Brytania), 

(2) czy zmiany w układzie praca-rodzina pojawiły się w różnych warstwach społecznych 

oraz (3) czy pary zdecydowały się na zmianę z gospodarstwa domowego utrzymywanego 

z dwóch źródeł dochodu na takie, gdzie to kobieta lub mężczyzna stają się żywicielami 

rodziny. Wyniki badania wskazują, że zmiany nastąpiły w tych krajach, które najboleśniej 

odczuły skutki kryzysu gospodarczego. W Grecji i Hiszpanii spadła liczba gospodarstw 

domowych utrzymywanych przez mężczyznę lub zasilanych z dwóch źródeł dochodu, 

a wzrosła ilość rodzin bez dochodu lub utrzymywanych przez kobiety. Ponad to, wyniki 

badań wykazały, że w obu tych krajach wszystkie warstwy społeczne zostały dotknięte 

skutkami kryzysu. Wyniki dotyczące obu południowych krajów europejskich są niepokojące, 

ponieważ wzrost gospodarstw domowych bez dochodu lub utrzymywanych przez kobietę 

wskazuje na pogarszające się warunki ekonomiczne w całej populacji oraz na zatrzymanie 

procesu, który przez szereg dekad prowadził do większego równouprawnienia płci 

w dystrybucji miejsc pracy. 


