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Czy przedsiêbiorczo�æ ma p³eæ?

Wprowadzenie

Przedsiêbiorczo�æ kobiet i mê¿czyzn to temat jednostronnie eksploatowany i wykorzystywany

jako element walki politycznej, ze szkod¹ dla aktywno�ci zarówno jednych, jak i drugich. Czêsto

pojawia siê element wymuszania okre�lonych rozwi¹zañ prawnych i propagowanie zachowañ,

które odpowiada³yby kryterium tzw. poprawno�ci politycznej.

Dzia³ania niektórych polityków i organizacji kobiecych utrudniaj¹ naturalny rozwój przed-

siêbiorczo�ci, który uwzglêdnia³by wszystkie uwarunkowania zwi¹zane z funkcjonowaniem

spo³ecznym okre�lonej jednostki, przez nadmiern¹ ingerencjê w obyczaj, rozwi¹zania prawne

z zakresu m.in. prawa pracy, a tak¿e nierespektowanie zasad wolnego rynku. Nastêpuj¹ utrata

naturalnej konkurencyjno�ci i ograniczenie swobody wyboru, rodzi siê sk³onno�æ do nadmier-

nej regulacji oraz kontroli.

W drastycznych przypadkach wzajemna nieufno�æ oraz niemo¿no�æ weryfikacji s¹dów i za-

chowañ prowadzi do wzrostu bezrobocia i ¿yciowej bezradno�ci. Dotyczy to zw³aszcza kobiet

chronionych w tak niefortunny sposób.

Historyczne uwarunkowania gwa³townych przemian

Ograniczaj¹c siê do krêgu cywilizacji euratlantyckiej, zauwa¿my, ¿e kobiety, które z oczywi-

stych przyczyn w niewielkim zakresie uczestniczy³y w ¿yciu politycznym, funkcjonowa³y ca³-

kiem udanie w ¿yciu gospodarczym na szczeblu rodziny i spo³eczno�ci lokalnych. Ich dzia³ania

cechowa³a naturalna dla tej p³ci przedsiêbiorczo�æ, która w przypadku niskiego rozwoju si³ wy-

twórczych umo¿liwia³a produkcjê i oszczêdne zu¿ycie wielu niezbêdnych przedmiotów, �wiad-

czenie potrzebnych us³ug, normalne funkcjonowanie rodziny. Trudno tu mówiæ o dyskryminacji;

raczej nale¿y przyj¹æ, ¿e istnia³a spo³eczna ugoda, której zasad nie kwestionowano.

Nag³e zmiany wnios³y nastêpuj¹ce wydarzenia:

� rewolucja francuska;

� rewolucja techniczna powoduj¹ca wzrost popytu na najemn¹ si³ê robocz¹ w miastach;

� dwie wojny �wiatowe równaj¹ce obydwie p³ci, ich skutki dotknê³y bowiem ca³e spo³eczeñ-

stwa stron konfliktu, nie tylko walcz¹ce armie z³o¿one z mê¿czyzn;

� rewolucje socjalistyczne i powstanie ZSRR;

� demokratyczne doj�cie do w³adzy narodowych socjalistów i utworzenie Rzeszy Niemieckiej;

� rewolucja seksualna, która wbrew deklaracjom jej inicjatorów spowodowa³a skrajne uprzed-

miotowienie kobiety, przy gwa³townym rozwoju przemys³u erotycznego i dekonstrukcji in-

stytucji rodziny;

� ruchy z nazwy feministyczne, w których kobiety o ambicjach politycznych, w warunkach

systemu demokratycznego chcia³y pozyskaæ nowy, potê¿ny elektorat, nie zawsze ogranicza-

j¹c siê do pozytywnych postulatów;
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� powstanie spo³eczeñstwa konsumpcyjnego, w którym kult konsumpcji zmusza do generowa-

nia w rodzinie du¿ej ilo�ci �rodków finansowych na zaspokojenie rozbudowanych potrzeb;

� zmiany w Europie po roku 1989 � koniec zimnej wojny.

Na skutek tych zdarzeñ przeciêtna kobieta zosta³a zmuszona do pracy i pozbawiona natural-

nej ochrony. Przedstawicielki p³ci piêknej tak¿e wyruszy³y na wojnê.

Kobiety uczestnicz¹ zatem w procesie produkcji oraz w konfliktach spo³ecznych, ekonomicz-

nych i militarnych na niespotykan¹ dot¹d skalê. Zyska³y prawo g³osu, pewn¹ swobodê obycza-

jow¹ i � podobnie jak mê¿czy�ni � s¹ beneficjentkami zdobyczy cywilizacyjnych: wyd³u¿enia

przeciêtnego wieku ¿ycia, zmniejszenia umieralno�ci niemowl¹t, dostatku ¿ywno�ci i wzglêdnej

³atwo�ci dostêpu do o�wiaty. Uzyska³y te¿ wiêksz¹ ni¿ dot¹d mo¿liwo�æ uprawiania niektórych

profesji oraz mo¿liwo�æ funkcjonowania poza rodzin¹.

Czy unifikacja s³u¿y przedsiêbiorczo�ci obu p³ci? � czyli o uszczê�liwianiu na si³ê

Niewielka, ale g³o�na czê�æ organizacji feministycznych, a tak¿e inni rewolucyjni politycy

postawili sobie za cel zmianê naturalnych sposobów funkcjonowania mê¿czyzn i kobiet w spo-

³eczeñstwie, co wp³ynê³o tak¿e na przewarto�ciowanie postaw przedsiêbiorczych � w obydwu

przypadkach.

Mo¿na wymieniæ szereg skutków przewarto�ciowania postaw przedsiêbiorczych kobiet

i mê¿czyzn w okresie porewolucyjnym. Po pierwsze, zakwestionowano obowi¹zek mê¿czyzny

� utrzymania rodziny, w zamian za mo¿liwo�æ zrzeczenia siê przez niego tytu³u �g³owy rodziny�.

Po drugie, wysuniêto postulat równego dostêpu, a czêsto wrêcz parytetów p³ci, na wszystkich

stanowiskach interesuj¹cych polityków. Czasami by³y to wzglêdy ideologiczne, czasami chodzi-

³o o udzia³ we w³adzy i wynikaj¹cych z niego profitach. Ponadto, pod pozorem obrony praw

kobiet ingeruje siê w seksualno�æ, czyni¹c zarówno kobietê, jak i mê¿czyznê zak³adnikami nowej

poprawno�ci oraz wymuszanych przez tê poprawno�æ przepisów prawnych i zmienionych w spo-

sób sztuczny obyczajów. Zrelatywizowano kryteria dotycz¹ce oceny profitów wynikaj¹cych

z przedsiêbiorczych zachowañ zwi¹zanych z istnieniem sfery motywacji w zale¿no�ci od p³ci.

Utrudniono funkcjonowanie podmiotów w warunkach wolnego rynku, poprzez system pozornie

korzystnych dla kobiety regulacji prawa pracy. Doprowadzono do wzrostu zachorowalno�ci

kobiet, wynikaj¹cego z nag³ej zmiany trybu ¿ycia, w tym tak¿e dodatkowego obci¹¿enia ich

nadmiernym stresem i dodatkow¹ prac¹, niezrekompensowan¹ w ramach nowego podzia³u obo-

wi¹zków. Doprowadzono do dyskryminacji osób o tradycyjnych oczekiwaniach. Wbrew pozo-

rom, nadal stanowi¹ one przyt³aczaj¹c¹ wiêkszo�æ. Spowodowano kryzys instytucji ma³¿eñstwa

i rodziny.

Dzia³ania s³uszne i po³owy w mêtnej wodzie

Zmienione warunki ¿ycia wymagaj¹ akceptacji i wspomagania procesów przystosowawczych.

Nie wystarczy têsknota za minionym ³adem, je¿eli pielêgnowanie warto�ci jest uwarunkowane

m.in. konieczno�ci¹ wspólnego utrzymywania rodziny, wychowywania potomstwa czy prze-

ciwstawieniem siê agresywnej patologii �wiata zewnêtrznego. Takie s¹ realia.

Jednostronne, zideologizowane widzenie �wiata nie prowadzi ani do postulowanego �równo-

uprawnienia�, ani te¿ nie powoduje �zrównania szans�.

W�ród dzia³añ s³usznych i wartych kontynuowania nale¿y wymieniæ:

1. Dzia³ania edukacyjne zmierzaj¹ce do zdobycia poszukiwanego na rynku zawodu b¹d� umie-

jêtno�ci oraz aktywizacji zawodowej, zw³aszcza kobiet pozostaj¹cych bez pracy (przy za³o-

¿eniu czê�ciowej odp³atno�ci wszelkich �wiadczeñ w tym zakresie).

Czy przedsiêbiorczo�æ ma p³eæ?
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2. U³atwienie dostêpu do porad prawnych zwi¹zanych z podejmowaniem i prowadzeniem dzia-

³alno�ci gospodarczej przez kobiety, oraz z egzekwowaniem �wiadczeñ wynikaj¹cych z reali-

zacji umów cywilnoprawnych, w tym zwi¹zanych z przestrzeganiem obowi¹zuj¹cych przepisów

prawa pracy.

3. Poradnictwo rodzinne prowadzone przez instytucje �wieckie i ko�cielne, którego dzia³anie

bêdzie skierowane g³ównie na pomoc ludziom o niskim wykszta³ceniu oraz zwi¹zkom wykazu-

j¹cym tendencje patologiczne.

4. Zaostrzenie przepisów prawa karnego oraz bezwzglêdne ich egzekwowanie w sytuacji na-

ruszenia chronionych prawem dóbr kobiety, bez wzglêdu na okoliczno�ci, w jakich ono

nast¹pi³o.

5. Zapewnienie swobody wyboru w sprawach sposobu i czasu przej�cia na emeryturê zarówno

kobiet, jak i mê¿czyzn, z zachowaniem pe³nego ich prawa do w³asno�ci w odniesieniu do

funduszy nagromadzonych w okresie sk³adkowym.

6. Zapewnienie konkurencyjno�ci wszelkim ga³êziom gospodarki poprzez:

a) obni¿enie i uproszczenie podatków;

b) zmniejszenie kosztów pracy, w tym �wiadczeñ na ZUS;

c) zatrzymanie rozrostu i ograniczenie biurokracji, a tym samym znacz¹ce obni¿enie kosztów

utrzymania pañstwa;

d) likwidacjê patologii na styku ¿ycia politycznego i gospodarczego.

7. Zwiêkszenie swobody stron przy zawieraniu umów o pracê.

A oto przyk³ady dzia³añ, których zaniechanie mog³oby pomóc przedsiêbiorczo�ci obu p³ci,

a przy tym zaoszczêdziæ marnotrawione pieni¹dze podatnika i znormalizowaæ stosunki spo³eczne

w szeroko rozumianej sferze pracy:

1. Wprowadzanie regulacji ingeruj¹cych w stosunki spo³eczne, daj¹cych dowolno�æ interpreta-

cji oraz przerzucaj¹cych ciê¿ar dostarczenia dowodu niewinno�ci na stronê oskar¿on¹.

2. Praktyka przeciwstawiania interesów kobiet interesom mê¿czyzn � jako kryterium zastêpcze-

go, tam gdzie decyduje naturalna konkurencyjno�æ w biznesie i przydatno�æ w pracy.

3. W³¹czanie postulatów dotycz¹cych szeroko rozumianej przedsiêbiorczo�ci kobiet w szereg

¿¹dañ kontrowersyjnych, dotycz¹cych np. rozszerzenia praw mniejszo�ci seksualnych, aborcji

czy eutanazji.

4. Ustawowy brak mo¿liwo�ci dobrowolnego zrzeczenia siê wybranej czê�ci �zdobyczy prawa

pracy� np. przez kobietê w ci¹¿y.

5. Mieszanie dzia³añ zapobiegaj¹cych czynom przestêpczym i patologiom spo³ecznym (np. prze-

mocy w rodzinie) z dzia³aniami wspomagaj¹cymi aktywizacjê zawodow¹ kobiet, ich szeroko

rozumian¹ przedsiêbiorczo�æ oraz wspomagaj¹cymi rodzinê w jej normalnym funkcjonowaniu.

6. Nadu¿ywanie i rozszerzanie pojêcia dyskryminacji, zw³aszcza wprowadzanie kategorii tzw.

dyskryminacji po�redniej. W tym bowiem przypadku mamy do czynienia najczê�ciej z normal-

nym dzia³aniem wolnego rynku, które np. powoduje, ¿e kobiety nie chc¹ pracowaæ w okre�lo-

nych zawodach czy w okre�lonych warunkach, albo nie s¹ w nich dostatecznie konkurencyjne.

Negatywnym zjawiskiem jest tak¿e rozbudowywanie systemu pozornych zabezpieczeñ kobiet.

Wyprowadzane s¹ nielogiczne, tendencyjne wnioski, których przyk³adem mo¿e byæ kuriozalne

stwierdzenie, ¿e �d³u¿szy okres sk³adkowy mê¿czyzn, w po³¹czeniu z wy¿sz¹ przeciêtn¹ d³ugo�ci¹

¿ycia kobiet, dyskryminuje kobiety, gdy¿ pozostaj¹ one d³u¿ej w nêdzy�. To typowy przyk³ad

patologii systemu wyw³aszczaj¹cego cz³owieka z jego nagromadzonych przez lata pieniêdzy,

przy niesprawiedliwym i bezdusznym podej�ciu �bojowniczek równouprawnienia� do przeds-

tawicieli p³ci przeciwnej.
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Podobnym nonsensem jest wymóg prawa wspólnotowego, by pañstwa cz³onkowskie usta-

nowi³y jednolity wiek emerytalny dla obu p³ci, gdy jedynym ludzkim rozwi¹zaniem by³oby pozo-

stawienie decyzji dysponowania w³asnym funduszem osobie, która go zgromadzi³a.

ONZ oszacowa³a roczn¹ warto�æ pracy wykonywanej przez kobiety w domu na 11 trylionów

dolarów. Ekonomi�ci Fundacji �Zadbaæ o �wiat� szacuj¹, ¿e kobiety w Polsce wykonuj¹ pracê

wart¹ 160 mld z³ rocznie. Na ka¿d¹ kobietê wypada ok. 2 tys. z³ miesiêcznie. Nie otrzymuj¹ one

pensji. Warto�ci prac nieodp³atnych, wykonywanych w domu przez mê¿czyzn nie szacowano.

Fundacja zadaje pytanie: Co z tym zrobiæ? W³a�ciwa konkluzja: rozwój przedsiêbiorczo�ci kobiet

pracuj¹cych w domu jest równie wa¿ny, jak tych pracuj¹cych poza domem.

Nale¿y podkre�liæ, ¿e wiele zjawisk jest sztucznie wyolbrzymianych, nawet wówczas, gdy

liczby ¿adnej dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ nie wykazuj¹, a wrêcz przeciwnie � jest równo-

waga. Przyk³adowo, wed³ug badañ HRK Partners Polska, przeciêtne uposa¿enie mê¿czyzny

jest tylko o 2% wy¿sze od uposa¿enia kobiety na podobnym stanowisku. Najmniejsze ró¿nice

w uposa¿eniu kobiet i mê¿czyzn w Polsce s¹ na stanowiskach kierowniczych.

Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e wed³ug badañ, którymi objêto 800 mened¿erów z 22 firm sektora

prywatnego i instytucji publicznych na zlecenie grupy 9 banków, 73% kobiet na stanowiskach

kierowniczych uwa¿a, ¿e kobiety s¹ od mê¿czyzn mniej przydatne w pracy ze wzglêdu na posia-

danie rodziny. 46% mê¿czyzn na stanowiskach kierowniczych podziela ten pogl¹d. Warto te¿

zwróciæ uwagê, ¿e 33% ogó³u kadry mened¿erskiej w Polsce stanowi¹ kobiety, 50% z nich to

g³ówni ¿ywiciele rodziny, 58% z nich ma pod opiek¹ dzieci, a tylko 25% nie ma wy¿szego wy-

kszta³cenia.

Reasumuj¹c, im wiêcej wolno�ci w ¿yciu spo³ecznym, gospodarczym i politycznym, im mniej

szczegó³owych przepisów, mniej ingerencji pañstwa i dora�nej polityki, tym lepiej dla rozwoju

przedsiêbiorczo�ci obu p³ci we w³a�ciwych dla kobiet i mê¿czyzn formach, tym sprawiedliwsze

¿ycie spo³eczne i tym bardziej chroniona jest w³asno�æ: sk³adki na ZUS i podatki.

Przedsiêbiorczo�æ zawsze w czê�ci by³a uniwersalna dla mê¿czyzn i kobiet, a w czê�ci mia³a

cechy odrêbne, daj¹ce jednym i drugim wiele przewag i korzy�ci. Wszelkie zmiany nale¿y przepro-

wadzaæ bardzo ostro¿nie, eliminuj¹c tendencje skrajne, które s¹ wymuszane przez osoby o wyj¹t-

kowo z³ych do�wiadczeniach, a czêsto tak¿e intencjach.

Does an Entrepreneurship Have a Gender?

The goal of this article is to take into consideration a problem of entrepreneurship among men

and women. In author�s opinion this problem is unilaterally overused as an element of economi-

cal struggle and that is why it is harmful for activities of both parties. Author notes that the work

of many politicians and women�s organizations impedes a natural entrepreneurship develop-

ment, which takes into account all the conditions related to how the individuals function in the

society. Excessive interference in customs, some legislation in Labor Law, breaking the rules of

free market, all of them  cause the lost of a natural competitiveness, restrictions on freedom of

choice and tendencies to excessive control. Author highlights that more freedom in economic,

social and political life, less detailed regulations, state interferences and short-term politics

mean better conditions for the entrepreneurship development of both genders � in forms appro-

priate for men and women � more social justice and better protection for our property.
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