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WPROWADZENIE 

Przez pojęcie gender analysis rozumie się powszechnie analizę prowa-

dzoną pod kątem płci, która: 

 ujawnia różnice między położeniem kobiet i mężczyzn w danym obsza-
rze oraz  

 uwzględnia społeczno-kulturowe uwarunkowania płci (gender)1. 

W analizie pod kątem płci pojęcie gender rozumiane jest jako płeć spo-

łeczno-kulturowa, zespół cech, atrybutów, postaw, ról społecznych, a także 
oczekiwań społecznych, związanych z faktem bycia kobietą lub bycia męż-

czyzną. Płeć kulturowa kształtowana jest społecznie, „uczymy się” jej 

w procesie socjalizacji (nabywania przez jednostkę systemu wartości, norm, 

oraz wzorów zachowań, obowiązujących w danym społeczeństwie), eduka-

cji, wychowania2.  
Gender czyli płeć społeczno-kulturowa cechuje się zróżnicowaniem 

w czasie i przestrzeni. Możliwa jest kwantyfikacja różnic w położeniu kobiet 

i mężczyzn w wielu dziedzinach m. in. związanych z sytuacją na rynku pra-

cy, osiągnięciami w edukacji, reprezentacją w strukturach decyzyjnych itp., 

                                                           
1 M. Branka, M. Rawłuszko, A. Siekiera, Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, maszynopis powielony, s. 63. 
2 Z. Mietlewski, Equal Gender Index. Wprowadzenie do ekonomii płci, Wydawnictwo Foto Press, 

Olsztyn 2009, s. 13. 
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płeć kulturowa (gender) może zatem stanowić przedmiot przestrzenno-

czasowych analiz porównawczych.  
Znaczenie analizy pod kątem płci (gender analysis) prowadzonej 

w przestrzeni europejskiej wynika bezpośrednio z realizacji przez Unię Eu-
ropejską polityki gender mainstreaming (pojęcie to w dosłownym tłumacze-

niu oznacza „płeć społeczno-kulturowa w głównym nurcie”). Gender mainst-
reaming to „świadome, systematyczne włączanie problematyki płci do głów-

nego nurtu każdej polityki na wszystkich jej etapach, tj. podczas planowa-
nia, realizacji i ewaluacji”3. Gender mainstreaming to strategia włączania 

perspektywy równości płci do wszystkich działań społecznych, politycznych 

i ekonomicznych. Prowadzenie tego typu polityki oznacza, że wszystkie pro-
ponowane zmiany prawne, programy i decyzje, podejmowane w ramach 

Unii Europejskiej, powinny być poddane ocenie pod względem zapewnienia 

obu płciom równych szans – bo jest to jedna z horyzontalnych zasad Unii 

Europejskiej.  

Celem opracowania jest analiza i ocena zróżnicowania państw człon-
kowskich Unii Europejskiej z punktu widzenia równych szans kobiet i męż-

czyzn w latach 2006-2010. Przeprowadzone badania skupiają się na anali-

zach przestrzennych i czasowo-przekrojowych z wykorzystaniem wskaźni-
ków gender stosowanych w statystyce międzynarodowej.  

2. GENDER MAINSTREAMING CZYLI ZASADA RÓWNYCH SZANS KOBIET 

I MĘŻCZYZN W POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ 

W 1995 roku na IV Światowej Konferencji ONZ w sprawie Kobiet, która 
odbyła się w Pekinie uchwalono tzw. Platformę Działania, w której po raz 
pierwszy zdefiniowano gender oraz zapisano koncepcję gender mainstre-
aming. Dokument ten ratyfikowało blisko 190 państw. Lata 90-te sprzyjały 

ustawodawstwu z zakresu polityki równościowej na szczeblu międzynaro-

dowym.  

Już w 1957 r. w Traktacie Rzymskim powołującym EWG znalazły się 
przepisy wprowadzające zasadę równej płacy kobiet i mężczyzn za wykony-

wanie takiej samej pracy. Jednak do najważniejszych osiągnięć Unii Euro-

pejskiej związanych z polityką równościową należy odzwierciedlenie zasady 
gender mainstreaming w Traktacie Amsterdamskim reformującym Wspólno-

tę Europejską w 1997 r. (wszedł w życie w 1999 r.): 

 Art. 2: „Zadaniem Wspólnoty jest (…) popieranie równości mężczyzn 
i kobiet”, 

 Art.3: „We wszystkich działaniach Wspólnota zmierza do zniesienia nie-
równości oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet”. 

Traktat Amsterdamski zwiększył rangę równości płci w ogólnej zasadzie 
równości jako podstawie prawa wspólnotowego, usankcjonował także obec-
ność perspektywy gender mainstreaming we wszystkich politykach UE. 

                                                           
3 Komunikat Komisji Europejskiej z dn. 21/02/1996. 
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Traktat Lizboński z 2007 r., który wszedł w życie w 2009 r., jeszcze 

bardziej wzmocnił przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji ze względu na 
płeć. Dołączona do Traktatu Lizbońskiego, Karta praw podstawowych UE 
w Art. 23 stanowi: ”Należy zapewnić równość mężczyzn i kobiet we wszyst-
kich dziedzinach, w tym w sprawach zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia. 
Zasada równości nie stanowi przeszkody w przyjmowaniu środków zapew-
niających specyficzne korzyści dla osób płci niedostatecznie reprezentowa-
nej.” 

Oprócz zapisów traktatów, zasadę równości szans kobiet i mężczyzn re-
gulują odrębne dyrektywy unijne. Są to akty prawne wskazujące jaki stan 

prawny powinien być osiągnięty przez państwo członkowskie w określonym 

terminie w następujących obszarach aktywności społecznej oraz zawodowej 

kobiet i mężczyzn: 

 równość wynagrodzeń za wykonywanie takiej samej pracy, 

 równość traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie ubezpieczeń spo-
łecznych, 

 równość w zakresie dostępu do zatrudnienia, szkolenia zawodowego, 
awansu zawodowego i warunków pracy, 

 łączenie obowiązków domowych i pracy zawodowej (ochrona kobiet, 
które zdecydowały się na macierzyństwo), 

 przeciwdziałanie bezrobociu kobiet (elastyczne formy zatrudnienia). 

Treści zapisane w traktatach, Komisja Europejska przekłada na kon-

kretne zadania i opracowuje programy działań dotyczące równych szans 

kobiet i mężczyzn. Programy te są przyjmowane w formie zaleceń przez Ra-

dę Europejską i nie mają mocy wiążącej.  

W latach 2000-2005 realizowany był V Ramowy Program na rzecz 
Równych Szans (cele: 1. zapewnienie równości płci w życiu ekonomicznym, 

2. równa reprezentacja i udział obu płci w życiu publicznym, 3. równość 

w prawach socjalnych, 4. równość w życiu społecznym, 5. zmiana tradycyj-

nego i stereotypowego postrzegania ról społecznych), na lata 2007-2013 

przewidziano program PROGRESS (pięć głównych obszarów: 1. zatrudnie-
nie, 2. ochrona socjalna i integracja społeczna, 3. warunki pracy, 4. walka 

z dyskryminacją i różnorodność, 5. równość płci). W wymienionych pro-

gramach działania UE zapewnia środki i podejmuje przedsięwzięcia na 

rzecz polityki równości4.  

Perspektywa równości ma również odzwierciedlenie  w strukturach 

administracji europejskiej, gdzie we wszystkich urzędach pracuje osoba 
odpowiedzialna za monitorowanie kwestii równości płci. Za całość polityki 

równościowej odpowiedzialny jest komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Spo-

łecznych i Włączenia Społecznego5. Do najważniejszych instytucji wspiera-
jących ideę gender mainstreaming w Unii Europejskiej należą: 

                                                           
4 M. Branka, Polityka równości płci w Unii Europejskiej i w Polsce, [w:] Polityka równości płci na 

poziomie lokalnym, Ośka, Warszawa 2005, s. 25. 
5 Op. cit., s. 26. 
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1. Utworzony w 1981 r. Komitet Doradczy ds. Równości Szans Kobiet 

i Mężczyzn, wspierający pracę Komisji Europejskiej, który może kie-
rować do KE opinie na tematy związane z promowaniem równych 

szans w UE.  

2. Od 1984 r. w Parlamencie Europejskim funkcjonuje Komisja Praw 

Kobiet i Równouprawnienia. Inicjatywy podejmowane w ramach 

prac Komisji mają na celu likwidację wszelkich form dyskryminacji 

ze względu na płeć oraz dalsze rozwijanie zasady równości szans 
(gender mainstreaming) we wszystkich dziedzinach życia. Komisja 

Praw Kobiet i Równouprawnienia w Parlamencie Europejskim pre-

zentuje regularnie swoją opinię w ramach procedury legislacyjnej do 

większości projektów aktów prawnych przedkładanych przez Komi-

sję Europejską (KE). 

3. Utworzony w 2010 r. Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn z sie-
dzibą w Wilnie. Do zadań tej agendy UE należy udostępnianie wie-

dzy specjalistycznej, poprawa wiedzy z zakresu równości płci 

i uwrażliwianie społeczeństwa na kwestie związane z tym tematem. 

Ważnym narzędziem wdrażania strategii gender mainstreaming są fun-

dusze Unii Europejskiej czyli instrumenty polityki finansowej realizowanej 

przez UE. Projekty współfinansowane zarówno z Funduszu Spójności jak 
i z funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-

go i Europejskiego Funduszu Społecznego powinny realizować zasadę rów-

ności szans kobiet i mężczyzn. W rozporządzeniu Rady UE 1083/2006 Eu-

ropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny 
i Fundusz Spójności, Art. 16: „Państwa członkowskie i Komisja zapewniają 
wsparcie zasady równości mężczyzn i kobiet oraz uwzględniania problema-
tyki płci na poszczególnych etapach wdrażania funduszy”.  

Zgodnie z Traktatem Amsterdamskim, podejście do równości płci opie-
ra się na dwóch filarach: konkretnych działaniach (specific actions) np. 

w legislacji i finansowaniu programów oraz polityce równości płci (gender 
mainstreaming) przyjętej jako narzędzie (…) włączania kwestii związanych 

z płcią kulturową do każdego etapu tworzenia, planowania, wdrażania 

i ewaluacji programów6. 
Występuje również wyraźne powiązanie polityki gender mainstreaming 

ze strategiami rozwoju UE: Strategią Lizbońską (na lata 2000-2010) i Stra-

tegią Europa 2020 (na lata 2010-2020). Celem Strategii Lizbońskiej było 

„uczynić z Unii Europejskiej najbardziej dynamiczną, konkurencyjną 

i opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do zapewnienia zrówno-

ważonego wzrostu, oferującą wiele lepszych miejsc pracy oraz większą spój-
ność społeczną, jak również poszanowanie środowiska naturalnego”7. Stra-

tegia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety8: 

                                                           
6 Dokument Komisji Europejskiej DG EMPL A1 D/(2006) ESF (2007–2013) wspiera równość płci. 
7 Strategia Lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europ, Departament Analiz Ekonomicz-

nych i Społecznych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. 
8 Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włą-

czeniu społecznemu. Komunikat Komisji, KOM (2010) 2020, Komisja Europejska, Bruksela 
2010. 
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 rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 

 rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej 
z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku, i bardziej konkurencyjnej; 

 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki 
o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną 

i terytorialną. 

Uwzględnienie zasady równych szans kobiet i mężczyzn (gender mainst-
reaming) stanowi nie tylko konieczności (ze względu na przyjęte ramy praw-

ne), ale także jedno z podstawowych uwarunkowań realizacji celów strate-

gicznych Unii Europejskiej. 

2. GENDER W STATYSTYCE MIĘDZYNARODOWEJ – WSKAŹNIKI  

SŁUŻĄCE DO POMIARU NIERÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN 

OBLICZANE NA POZIOMIE PAŃSTW 

Ocena efektów polityki gender mainstreaming (równych szans kobiet 

i mężczyzn), prowadzonej przez Unię Europejską, wymaga wykorzystania 

wskaźników równościowych. Miary stosowane do ukazania sytuacji kobiet 
i mężczyzn umożliwiają określenie zakresu, charakteru oraz rozmiaru ist-

niejących nierówności. Dzięki nim można monitorować i oceniać zachodzą-

ce zmiany oraz planować i egzekwować realizację dalszych działań napraw-

czych. Jest to jednak uwarunkowane nie tylko systematycznym zbieraniem 

danych wrażliwych na płeć, ale również ich upowszechnianiem i analizą9. 

Najbardziej znanymi wskaźnikami syntetycznymi mierzącymi równość 
płci są wskaźniki używane w międzynarodowych badaniach porównaw-

czych. Stanowią one instrumenty badawcze pozwalające na uszeregowanie 

państw, zbudowanie listy rankingowej oraz wyróżnienie państw, których 

polityka prowadzi do najbardziej wyrównanej sytuacji kobiet i mężczyzn 

w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. 

W 1990 roku Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP – 
United Nations Development Programme) rozpoczął stosowanie wskaźnika 
Human Development Index (HDI – Indeks Rozwoju Człowieka) Wskaźnik ten 

jest corocznie obliczany i publikowany na łamach „Human Development 
Report”. Miejsce kraju na liście rankingowej wg Human Development Index 

(HDI) jest informacją na temat jakości życia w danym państwie.  

Kraje uwzględniane w badaniach są oceniane ze względu na trzy kryte-

ria10: 

 przeciętna długość życia mieszkańców, 

 upowszechnienie edukacji (oceniane za pomocą dwóch składników: 
stopa analfabetyzmu wśród dorosłych – waga tego składnika wynosi   , 

                                                           
9 Por. M. Rawłuszko, Gender Index a inne wskaźniki równościowe [w:] Monitorowanie równości 

kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, red. E. Lisowska, GenderIndex, Warszawa 2007, s. 17-18. 
10 Kompendium wiedzy o konkurencyjności, red. M. Gorynia, E. Łaźniewska, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 2009, s. 253-255. 
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oraz odsetek osób w wieku szkolnym uczących się w szkołach podsta-

wowych, średnich i wyższych – poziom scholaryzacji), 

 produkt krajowy brutto per capita. 

HDI przyjmuje wartości od 0 do 1, wyższe wartości oznaczają wyższy 

poziom rozwoju. Human Development Index jest obliczany jako średnia 

arytmetyczna z trzech wymienionych kryteriów.  
W 1995 roku UNDP wzbogaciło wskaźnik HDI o dwa uzupełniające 

wskaźniki równościowe Gender-related Development Index – wskaźnik roz-

woju uwzględniający płeć (GDI) oraz Gender Empowerment Measure – mier-

nik statusu społecznego płci (GEM). Do określenia wskaźnika GDI używa się 

tych samych kryteriów jak w przypadku indeksu HDI, ale oblicza się je od-

dzielnie w stosunku do kobiet i mężczyzn w danym państwie, a formuła 
określająca wartość GDI zakłada „karanie” za wykazane nierówności między 

płciami a „premiowanie” za istniejącą równość11. Wskaźnik GDI jest obli-

czany dla około 140, a wskaźnik GEM dla 80 państw. 

Wskaźnik Gender Empowerment Measure (GEM) mierzy nierówności 

między płciami istniejące w trzech wymiarach: 

 uczestnictwa w rządach i podejmowaniu decyzji politycznych – liczba 
kobiet zasiadających w parlamentach w stosunku do liczby mężczyzn; 

 uczestnictwa w gospodarce i podejmowaniu decyzji ekonomicznych – 
liczba kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych w biznesie 

i administracji w stosunku do liczby mężczyzn, liczba zatrudnionych 
kobiet w stosunku do liczby zatrudnionych mężczyzn; 

 posiadanej władzy nad zasobami finansowymi – stosunek szacowanych 
zarobków kobiet do zarobków mężczyzn. 

Wskaźniki GDI i GEM były wielokrotnie poddawane krytyce ze względu 

na  słabości metodologiczne i teoretyczne. Jedną z nich jest łączenie bez-

względnych i względnych osiągnięć. To powoduje, że wskaźniki te nie mogą 

być stosowane do oceny relacji między równością płci a wynikami ekono-
micznymi państw. Inne głosy krytyczne dotyczą wyboru zmiennych i zasady 
agregacji (nieuwzględniania wag)12. Wadą wskaźnika GDI jest również to, że 

jego wartość wzrasta zarówno wówczas, gdy nierówność płci ulega obniże-

niu, jak również wtedy, gdy poziomy rozwoju analizowanych kategorii rosną 

jednocześnie dla kobiet i mężczyzn13. Zastrzeżenia budziło również zbyt 

rozległe uzupełnianie niedostępnych danych statystycznych poprzez przypi-
sywanie im szacunkowych wartości. 

                                                           
11 M. Rawłuszko, Gender Index a inne wskaźniki równościowe [w:] Monitorowanie równości kobiet 

i mężczyzn w miejscu pracy, red. E. Lisowska, GenderIndex, Warszawa 2007, s. 18. 
12 Por. K. Bardhan, S. Klasen, UNDP’s Gender-Related Indices: A Critical Review, “World Deve-

lopment”, 1999, 27 (6), s. 985-1010; A.G. Dijkstra, Revisting UNDP’s GDI and GEM: Toward an 
alternative, “Social Indicators Research” 2002, 57, s. 301-338; D. Schüler, The uses and Misu-
ses of the Gender-related Development Index and the Gender empowerment Measure: A review 
of literature, “Journal of Human Development” 2006, 7, s. 161-181.  

13 R. Hausmann, L.D. Tyson, S. Zahidi, The Global Gender Gap Report 2006, Word Economic 

Forum, Genewa 2006, s. 4. 
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Wskaźniki GDI i GEM po raz ostatni zostały obliczone i opublikowane 

na łamach Human Development Report 2009 na podstawie danych pocho-

dzących z 2007 roku.  
W 2010 roku UNDP wprowadził nowy wskaźnik Gender Inequality In-

dex – wskaźnik nierówności płci (GII), który zastąpił wskaźniki GDI i GEM. 

Jego wartości ustalone dla 169 państw świata na podstawie danych z 2008 
roku opublikowano po raz pierwszy w Human Development Report 2010. GII  

pozbawiony jest wad poprzednich wskaźników i odzwierciedla nierówności 

w obszarach opieki zdrowotnej, statusu społecznego i rynku pracy. Przyj-

muje wartości od 0 do 1, zero oznacza brak nierówności w badanych obsza-
rach a 1 – całkowitą nierówność14.  

Innym syntetycznym wskaźnikiem równościowym wykorzystywanym do 
porównań międzynarodowych jest Gender Equity Index (GEI) obliczany od 

2004 roku przez Social Watch – międzynarodową sieć organizacji pozarzą-

dowych działającą w ponad 60 krajach na całym świecie na rzecz rozwoju 

społecznego oraz równości płci. Obejmuje trzy wymiary równości płci: do-
stęp do edukacji, udział kobiet w polityce, sytuację na rynku pracy. Przyj-

muje wartości od 0 do 100, im większą ma wartość, tym większa równość 

płci występuje w danym państwie. Obliczany jest corocznie dla około 155 
państw15. Niestety cząstkowe miary składające się na wskaźnik GEI w nie-

których latach opublikowane zostały jedynie dla kilku lub kilkunastu 

państw członkowskich Unii Europejskiej. Pełne informacje dotyczące 
wszystkich krajów UE opublikowano jedynie dwukrotnie w Social Watch 
Report 2008 i 2010. 

Kolejnym syntetycznym wskaźnikiem wykorzystywanym w porówna-
niach międzynarodowych jest Global Gender Gap Index obliczany przez 

Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum) i publikowany na 
łamach The Global Gender Gap Report corocznie w latach 2006-2010. 

W roku 2005 po raz pierwszy wprowadzono wskaźnik GGGI, został on okre-

ślony jedynie dla 58 państw świata, przyjmował wartości z przedziału 1 do 
7, gdzie wartość 7 oznaczała maksymalną równość płci16. W 2006 r. udo-

skonalono wskaźnik zarówno pod względem koncepcyjnym jaki i metodolo-
gicznym, uwzględniając wady i krytyczne oceny wskaźników GDI i GEM 

wprowadzonych przez UNDP w 1995 r. Stąd też wartości indeksu GGGI 

opublikowane w 2005 r. są nieporównywalne z wartościami wskaźników 

ustalonymi dla kolejnych lat. 
 

 

 

 

                                                           
14 Więcej szczegółów na temat konstrukcji wskaźnika GII w: Human Development Report 2010. 

20th Anniversary Edition. The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development, 
UNDP, New York 2010, s. 89-94. 

15 Social Watch Report 2007 in dignity and rights, Instituto Del Tercer Mundo, Montevideo 2007, 

s. 85. 
16 A. Lopez-Carlos, S. Zahidi, Women’s Empowerment: Measuring the Global Gender Gap, World 

Economic Forum, Genewa 2005, s. 2-9. 
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Idea konstrukcji wskaźnika GGGI bazuje na trzech podstawowych kon-

cepcjach17: 

1. Wskaźnik skupia się na pomiarze różnic występujących ze względu 
na płeć w możliwościach dostępu do zasobów poszczególnych 

państw a nie na rzeczywistym poziomie tych zasobów (pokazuje 

w jaki sposób kraje dzielą między kobiety i mężczyzn środki i możli-

wości, którymi dysponują, a nie jest odzwierciedleniem ogólnego po-

ziomu tych środków i możliwości).  

2. Ocenia państwa na podstawie zmiennych mających charakter efek-

tów a nie czynników określających potencjał równościowy państw; 

nie uwzględnia zatem zmiennych związanych z kulturą, obyczajami 

czy założeniami polityki społecznej (np. bierze pod uwagę lukę w do-

stępie poszczególnych płci do stanowisk wymagających wysokich 

kwalifikacji a nie uwzględnia długości urlopu macierzyńskiego). 

3.  Szereguje państwa ze względu na ich bliskość do równość płci (gen-
der equality) a nie wzmocnienie pozycji kobiet. Indeks nagradza kra-

je, w których wartości uwzględnianych zmiennych są równe dla ko-

biet i mężczyzn, ale nie nagradza ani nie karze w przypadku, gdy 

kobiety przewyższają mężczyzn w poszczególnych zmiennych. 

Wskaźnik syntetyczny Global Gender Gap Index  określa rozmiary róż-

nic między kobietami i mężczyznami w czterech dziedzinach reprezentowa-
nych przez odpowiednie subindeksy określone na podstawie 14 zmien-

nych18: 

1. Ekonomia (Economic participation and opportunity) – poziom zatrud-

nienia kobiet i mężczyzn,  wysokość płac, równość płac za podobną 

pracę, dostęp do stanowisk wymagających wysokich kwalifikacji 

(wyodrębnia się dwie grupy takich stanowisk: legislatorzy, urzędnicy 
wysokiej rangi i menadżerowie oraz specjaliści i pracownicy tech-

niczni). 

2. Osiągnięcia w edukacji (Educational attainment) – stopa analfabety-

zmu, dostęp do podstawowej, średniej i wyższej edukacji. 

3. Zdrowie (Health and survival) – urodzenia wg płci (stosunek liczby 

urodzeń kobiet do liczby mężczyzn), średnia długość życia. 

4. Władza polityczna (reprezentacja w strukturach decyzyjnych) (Politi-
cal Empowerment) – reprezentacja płci w parlamencie, na stanowi-

skach ministerialnych, w najwyższych władzach (stanowisko pre-

miera lub prezydenta w ostatnich 50-ciu latach). 

 

                                                           
17 R. Hausmann, L.D. Tyson, S. Zahidi, The Global Gender Gap Report 2010, World Economic 

Forum, Genewa 2010, s. 3-4. 
18 Tamże, s. 5. 
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Proces konstrukcji wskaźnika GGGI obejmuje cztery poniżej opisane 

etapy19: 

1) Przekształcenie danych wejściowych – każda zmienna powinna 
określać stosunek ilościowy wartości dotyczącej kobiet do wartości 
dotyczącej mężczyzn (female/male). 

2) „Skracanie danych” czyli przekształcenie wartości stosunkowych 
otrzymanych w wyniku realizacji pierwszego etapu w tzw. „bench-

marki równościowe”.  
Dla wszystkich zmiennych z wyjątkiem dwóch z dziedziny zdrowia, 

benchmark czyli wzorzec równościowy wynosi 1 i oznacza równą 

liczbę mężczyzn i kobiet (w przypadku urodzeń wg płci (liczba kobiet 

do liczby mężczyzn) przyjęto wartość benchmarku 0,944 – tzw. nor-

malna struktura płci (ponad 94 kobiety na 100 mężczyzn), a dla 

średniej długości życia 1,06 – maksymalny wiek kobiet 87,5 roku, 
maksymalny wiek mężczyzn 82,5 roku). Przekształcenie to powodu-

je, że dla każdej zmiennej ten sam wynik ustala się dla kraju, który 

osiągnął parytet między kobietami i mężczyznami oraz dla kraju, 

w którym wartości ustalone dla kobiet przekroczyły wartości dla 

mężczyzn. Oznacza to, że przyjęto skalę jednostronną, która mierzy 
w jakim stopniu kobiety zbliżają się do osiągnięcia parytetu w sto-

sunku do mężczyzn, ale nie ocenia się (nie karze ani nie nagradza) 

krajów za występowanie odchylenia w przeciwnym kierunku. 

3) Obliczanie wartości subindeksów. 

 Obejmuje przypisanie wag zmiennym uwzględnianym przy obli-
czeniu wartości każdego subindeksu. Większe wagi przypisuje 

się zmiennym, które cechują się niższym odchyleniem standar-

dowym. Dla każdej zmiennej oblicza się odchylenie standardo-

we, następnie poddaje je normalizacji (oblicza się odchylenie 

standardowe przypadające na 1% zmian wartości zmiennej – 
0,01/odchylenie standardowe) i określa jego udział w sumie 

wartości znormalizowanych odchyleń standardowych dla 

wszystkich zmiennych wchodzących w skład danego subindek-

su. Otrzymane wartości są wagami przypisanymi poszczegól-

nym zmiennym składającym się na dany subindeks. 

 Obliczenie średniej ważonej wartości zmiennych wykorzystywa-
nych do określenia danego subindeksu. 

4) Obliczenie wskaźnika GGGI jako średniej nieważonej wartości czte-

rech subindeksów. 
Wszystkie subindeksy  przyjmują wartości od 0 (nierówność) do 1 

(równość). Podobnie ostateczna wartość wskaźnika GGGI przybiera wartości 

z przedziału [0, 1], co pozwala na odniesienie pozycji każdego kraju w ran-
kingu do idealnego standardu równości. Wartość wskaźnika GGGI jest in-

terpretowana jako procentowa wartość określająca jaką część nierówności 

                                                           
19 R. Hausmann, L.D. Tyson, S. Zahidi, The Global Gender Gap Report 2010, World Economic 

Forum, Genewa 2010, s. 4-6. 
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udało się w danym kraju zlikwidować (np. GGGI = 0,850 oznacza, że udało 

się usunąć 85% nierówności).  
Wartości wskaźnika GGGI ulegają zmianom w przekroju czasowym, po-

zwalając analizować postępy poszczególnych krajów w odniesieniu do ideal-

nego standardu równości. 

Autorzy raportu starają się włączyć do analizy maksymalną liczbę 

państw. Jedynym warunkiem jest posiadanie dostępnych danych dla co 
najmniej 12 spośród 14 zmiennych tworzących GGGI20.  

W latach 2006-2010 ocenie pod kątem równości płci poddawano rok-
rocznie od 115 do 134 państw. Zawsze uwzględniane były wszystkie pań-

stwa członkowskie Unii Europejskiej, ponadto w każdym z publikowanych 

raportów znalazły się informacje dotyczące zarówno wartości ostatecznego 
indeksu Global Gender Gap jak i czterech subindeksów. Na łamach The 
Global Gender Gap Report 2008 opublikowano przegląd wskaźników GGGI 

obliczonych dla lat 2000-2008 dla 38 wybranych  państw świata, w tym 19 

państw UE.  
Podstawę dalszych analiz statystycznych prowadzonych dla państw UE 

pod kątem płci (gender analysis) będą stanowiły wartości wskaźnika GGGI. 

Wskaźnik ten cechuje relatywnie największa poprawność teoretyczna i me-

todologiczna, porównywalność w czasie i dostępność danych. 

3. GLOBAL GENDER GAP INDEX JAKO PODSTAWA STATYSTYCZNEJ 

OCENY EFEKTÓW POLITYKI RÓWNYCH SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN 

REALIZOWANEJ PRZEZ PAŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ 

Wyniki porządkowania państw Unii Europejskiej wg wartości wskaźni-
ka równościowego Global Gender Gap Index w latach 2006 i 2010 przed-

stawiono w tabeli 1 i na rys. 1.  
W latach 2006 i 2010 najbliżej idealnego standardu równości (GGGI = 

1) znalazły się państwa skandynawskie. W 2006 r. pierwszą lokatę zajęła 

Szwecja, a w 2010 Finlandia. W 2010 r. Finlandii udało się usunąć ponad 

82%, a Szwecji ponad 80% nierówności. W 2006 roku trzecią pozycję pod 

względem efektów prowadzonej polityki równych szans kobiet i mężczyzn 

w 2006 r. zajęły Niemcy, a w 2010 Irlandia.  
Zdecydowanie najniższymi wartościami indeksu równości płci GGGI 

w 2006 r. cechowały się Cypr, Włochy i Malta, a w 2010 roku Cypr, Malta 

i Węgry. Na Cyprze w 2006 r. pokonano jedynie ponad 64%, a w 2010 r. 

ponad 66% nierówności. 

Polska zarówno w 2006 jak i 2010 r. zajęła 16 pozycję w rankingu rów-

nościowym państw Unii Europejskiej.  
Klasyfikację państw UE ze względu na rodzaj zmian w uporządkowaniu 

wg wskaźnika GGGI przedstawiono w tabeli 2, a zmiany lokat na rys. 2. 

                                                           
20 R. Hausmann, L.D. Tyson, S. Zahidi, The Global Gender Gap Report 2010, World Economic 

Forum, Genewa 2010, s. 6. 
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Tabela 1. Uporządkowanie państw UE wg wartości Global Gender 

Gap Index w latach 2006-2010 

L.p. Państwa 
2006 2010 Zmiana lokaty 

w latach 2006-2010 wartość lokata wartość lokata 

1. Finlandia 0,7958 2 0,8260 1 1 

2. Szwecja 0,8133 1 0,8024 2 -1 

3. Irlandia 0,7335 6 0,7773 3 3 

4. Dania 0,7462 4 0,7719 4 0 

5. Hiszpania 0,7319 7 0,7554 5 2 

6. Niemcy 0,7524 3 0,7530 6 -3 

7. Belgia  0,7078 10 0,7509 7 3 

8. W. Brytania 0,7365 5 0,7460 8 -3 

9. Niderlandy 0,7250 8 0,7444 9 -1 

10. Łotwa 0,7091 9 0,7429 10 -1 

11. Luksemburg 0,6671 22 0,7231 11 11 

12. Portugalia 0,6922 14 0,7171 12 2 

13. Litwa 0,7077 11 0,7132 13 -2 

14. Austria 0,6986 12 0,7091 14 -2 

15. Słowenia 0,6745 19 0,7047 15 4 

16. Polska 0,6802 16 0,7037 16 0 

17. Francja 0,6520 24 0,7025 17 7 

18. Estonia 0,6944 13 0,7018 18 -5 

19. Bułgaria 0,6870 15 0,6983 19 -4 

20. Grecja 0,6540 23 0,6908 20 3 

21. Rep. Czeska 0,6712 20 0,6850 21 -1 

22. Rumunia 0,6797 17 0,6826 22 -5 

23. Slowacja 0,6757 18 0,6778 23 -5 

24. Włochy 0,6456 26 0,6765 24 2 

25. Węgry 0,6698 21 0,6720 25 -4 

26. Malta 0,6518 25 0,6695 26 -1 

27. Cypr 0,6430 27 0,6642 27 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Hausmann, L.D. Tyson, S. Zahidi, The 
Global Gender Gap Report 2010, World Economic Forum, Genewa 2010, s. 8-9. 
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Rysunek 1. Wartości wskaźnika GGGI dla państw UE w latach 2006 

i 2010 

Źródło: Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Hausmann, L.D. Tyson, S. Zahidi, The 
Global Gender Gap Report 2010, World Economic Forum, Genewa 2010, s. 8-9. 
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Tabela 2. Klasyfikacja państw UE ze względu na charakter zmian 

w uporządkowaniu wg wartości GGGI w latach 2006-2010 

Wyszczególnienie 

Liczba 
państw 

(częstość) 

Państwa 

Pogorszenie 
lokaty 

14 (52%) 

Szwecja (-1), Niemcy (-3), W. Brytania (-3), Niderlan-
dy (-1), Łotwa (-1), Litwa (-2), Austria (-2), Estonia  
(-5), Bułgaria (-4), Rep. Czeska (-1), Rumunia (-5), 
Słowacja (-5), Węgry (-4), Malta (-1) 

Lokata bez 
zmian 

3 (11%) Dania, Polska, Cypr 

Poprawa lokaty 10 (37%) 
Finlandia (1), Irlandia (3), Hiszpania (2), Belgia (3), 

Luksemburg (11), Portugalia (2), Słowenia (4), Fran-
cja (7), Grecja (3), Włochy (2) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 1. 

W 2010 r. w 14 państwach UE nastąpiło pogorszenie lokaty ze względu 
na wartości wskaźnika równościowego. Najmniej korzystne zmiany w upo-

rządkowaniu – pogorszenie pozycji o 5 miejsc – wystąpiły w Estonii (zmiana 

lokaty z 13 na 18), Rumunii (zmiana lokaty z 17 na 22) i na Słowacji (zmia-

na lokaty z 18 na 23).  

Korzystne zmiany w uporządkowaniu wg stopnia zbliżenia się do stan-

dardu równości zaszły w 10 państwach. Najwyższa dynamiką zmian wyróż-
niły się Luksemburg (zmiana lokaty z 22 na 11) i Francja (zmiana lokaty z 

24 na 17). 

Dania, Polska i Cypr nie zmieniły swojej pozycji w 2010 roku w relacji 

do 2006. 
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Rysunek 2. Zmiana lokat państw UE wg wartości wskaźnika GGGI 

w latach 2006-2010 

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Hausmann, L.D. Tyson, S. Zahidi, The 
Global Gender Gap Report 2010, World Economic Forum, Genewa 2010, s. 8-9. 
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Zgodność uporządkowania państw UE, według wartości Global Gender 
Gap Index w latach 2006 i 2010 mierzona współczynnikiem korelacji rang 

Spearmana wynosi 0,89. Oznacza to relatywnie wysokie podobieństwo 
otrzymanych uszeregowań. 

W tabeli 3 zestawiono wartości parametrów opisowych wskaźników 
GGGI otrzymanych dla danych pochodzących z 2006 i 2010 roku. 

Tabela 3. Parametry opisowe wartości Global Gender Gap Index 

w latach 2006 i 2010 dla państw UE 

Parametry opisowe 2006 2010 

Wartość minimalna 0,6430 0,6642 

Wartość maksymalna 0,8133 0,8260 

Wartość maksymalna/wartość minimalna 1,26 1,24 

Rozstęp 0,1703 0,1618 

Średnia arytmetyczna 0,6999 0,7208 

Odchylenie standardowe 0,0435 0,0421 

Współczynnik zmienności (w %) 6,22 5,83 

Mediana 0,6922 0,7091 

Klasyczny współczynnik asymetrii 0,18 0,28 

Źródło: obliczenia własne na podstawie R. Hausmann, L.D. Tyson, S. Zahidi, The Global 
Gender Gap Report 2010, World Economic Forum, Genewa 2010, s. 8-9. 

Z analizy danych zawartych w tab. 3 wynika, że zmniejszył się dystans 
między wartościami wskaźnika równościowego GGGI w państwie o najwyż-

szym poziomie w tym zakresie a państwem najbardziej oddalonym od stan-

dardu równościowego. O ile w roku 2006 odległość ta wynosiła 0,1703 (na 
pierwszym miejscu Szwecja: 0,8133, a na ostatnim Cypr: 0,6430), to w ro-

ku 2010 zmniejszyła się do 0,1618 (Finlandia: 0,8260, Cypr: 0,6642).   
Zmniejszyła się również zmienność wartości wskaźnika GGGI. Współ-

czynnik zmienności obliczony dla 2006 roku wynosi 6,22%, a dla 2010 – 
5,83%. Wzrosła również mediana i wartość przeciętna wskaźnika GGGI. 

W 2006 roku państwa UE przeciętnie przezwyciężyły prawie 70% nierówno-

ści, a w 2010 roku ponad 72%. Klasyczny współczynnik asymetrii przyjmu-
je w obu badanych latach wartość dodatnią, co oznacza, że  przeważają 

państwa o wartościach wskaźnika równościowego niższych od wartości 

przeciętnej.  

Dokonano klasyfikacji państw UE ze względu na wartości wskaźnika 
GGGI, poprzez ustalenie następujących przedziałów  jego wartości: 

Grupa pierwsza – państwa o niskich wartościach wskaźnika równo-
ściowego, wykazujące dużą nierówność szans kobiet i mężczyzn: 

  tRt
rGGGI

r

t
rGGGI 33,0min0                             (1) 

Grupa druga – państwa o przeciętnych wartościach wskaźnika równo-
ściowego, wykazujące średnią nierówność szans kobiet i mężczyzn: 
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    tRt
rGGGI

r

t
rGGGItRt

rGGGI
r

66,0min33,0min             (2) 

Grupa trzecia – państwa o wysokich wartościach wskaźnika równo-

ściowego, wykazujące małą nierówność szans kobiet i mężczyzn: 

  166,0min  t
rGGGItRt

rGGGI
r

;                           (3) 

gdzie: 
t
rGGGI  – wartość wskaźnika Global Gender Gap Index ustalona dla 

r-tego państwa w t-tym okresie badania, 

tR – rozstęp wartości wskaźnika nierówności t-tym okresie badania, 

r = 1,…, 27 (numer obiektu badania – państwa), 

t = 1, 2 (numer okresu badania, odpowiednio rok 2006 i 2010). 

Należy podkreślić, że przeprowadzona klasyfikacja ma jedynie charak-

ter umowny. Wyniki klasyfikacji państw UE ze względu na wartości miary 

nierówności w latach 2006 i 2010 przedstawiono w tab. 4. 

Tabela 4. Klasyfikacja państw UE ze względu na wartości GGGI 
w latach 2006 i 2010 

Numer 
grupy 

Liczba 
państw 

Poziom GGGI Państwa 

2006 

1 16 [0; 0,6998) 

Austria, Estonia, Portugalia, Bułgaria, Polska, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Rep. Czeska, 
Węgry, Luksemburg, Grecja, Francja, Malta, 
Włochy, Cypr 

2 9 [0,6998; 0,7564) 
Niemcy, Dania, W. Brytania, Irlandia, Hiszpa-
nia, Niderlandy, Łotwa, Belgia, Litwa 

3 2 [0,7564; 1] Szwecja, Finlandia 

2010 

1 16 [0; 0,7181) 

Portugalia, Litwa, Austria, Słowenia, Polska, 
Francja, Estonia, Bułgaria, Grecja, Rep. Cze-
ska, Rumunia, Słowacja, Włochy, Węgry, Mal-
ta, Cypr 

2 8 [0,7181; 0,7720) 
Dania, Hiszpania, Niemcy, Belgia, W. Brytania, 
Niderlandy, Łotwa, Luksemburg,  

3 3 [0,7720; 1] Finlandia, Szwecja, Irlandia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Hausmann, L.D. Tyson, S. Zahidi, The 
Global Gender Gap Report 2010, World Economic Forum, Genewa 2010, s. 8-9. 

W obu badanych okresach najliczniejszą 16-elementową grupę stano-

wiły państwa wykazujące dużą nierówność szans kobiet i mężczyzn. Naj-

mniej liczne okazały się grupy państw wykazujące małą nierówność szans 

kobiet i mężczyzn: dwuelementowa w 2006 roku (Szwecja i Finlandia) i trój-

elementowa w 2010 roku (Finlandia, Szwecja i Irlandia). Otrzymane podzia-
ły wykazują duże podobieństwo. W 2010 roku tylko trzy państwa zmieniły 
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swoje usytuowanie w stosunku do klasyfikacji przeprowadzonej dla 2006 

roku. Irlandia przesunęła się z drugiej grupy państw cechujących się śred-
nią nierównością, do klasy trzeciej o małej nierówności wg płci. Luksem-

burg  przemieścił się z grupy pierwszej o dużej nierówności do grupy dru-

giej. Litwa pogorszyła swoje usytuowanie w stosunku do klasyfikacji z 2006 

roku: przeszła z grupy drugiej o średnim poziomie nierówności do grupy 
pierwszej, cechującej się najmniejszymi wartościami wskaźnika GGGI.  

Można zauważyć, że badanych latach w trzeciej grupie państw najbar-
dziej zbliżonych do standardu równościowego nie znalazło się żadne pań-

stwo z tzw. nowego rozszerzenia UE, a w grupie drugiej, cechującej się 

średnim oddaleniem od tego standardu w 2006 roku umiejscowione zostały 

dwa państwa: Litwa i Łotwa, a w 2010 roku tylko Łotwa.  

Z kolei w grupie pierwszej, państw o największej nierówności płci spo-

śród krajów  tzw. piętnastki znalazło się w 2006 roku 6 państw (Austria, 
Portugalia, Luksemburg, Grecja, Francja i Włochy), a w 2010 roku pięć 

państw (podobny skład, ale bez Luksemburga). 

Kolejnym etapem analizy było sprawdzenie usytuowania państw człon-

kowskich Unii Europejskiej na tle wszystkich analizowanych państw świata 
w latach 2006 i 2010, co dałoby pełniejszy obraz skutków polityki gender 
mainstreaming realizowanej przez UE. W tym celu dokonano analogicznej 

klasyfikacji państw UE (por. formuły (1)-(3)). Przy podziale na grupy 
uwzględniono jednak wartości wskaźników GGGI ustalone dla wszystkich 

analizowanych państw świata (115 w 2006 i 134 w 2010 roku). Wyniki 

otrzymanej klasyfikacji zestawiono w tab. 5.  

Tabela 5. Klasyfikacja państw UE ze względu na wartości GGGI 

w latach 2006 i 2010 na tle pozostałych krajów świata 
poddanych analizie 

Numer 
grupy 

Liczba 
państw 

UE 

Poziom GGGI Państwa 

2006 

1 - [0; 0,5763) - 

2 14 [0,5763; 0,6930) 
Portugalia, Bułgaria, Polska, Rumunia, Słowacja, 
Słowenia, Rep. Czeska, Węgry, Luksemburg, 
Grecja, Francja,  Malta, Włochy, Cypr 

3 13 [0,6930; 1] 
Szwecja, Finlandia Niemcy, Dania, W. Brytania, 
Irlandia, Hiszpania, Niderlandy, Łotwa, Belgia, 
Litwa Austria, Estonia 

2010 

1 - [0; 0,5865) - 

2 14 [0,5865; 0,7126) 
Austria, Słowenia, Polska, Francja, Estonia, 
Bułgaria, Grecja, Rep. Czeska, Rumunia, Słowa-
cja, Włochy, Węgry, Malta, Cypr 

3 13 [0,7126; 1] 
Finlandia, Szwecja, Irlandia Dania, Hiszpania, 
Niemcy, Belgia, W. Brytania, Niderlandy, Łotwa, 
Luksemburg, Portugalia, Litwa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Hausmann, L.D. Tyson, S. Zahidi, The 
Global Gender Gap Report 2010, World Economic Forum, Genewa 2010, s. 8-9. 
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Na podstawie tab. 5 można wnioskować, że na tle państw świata, żadne 

z państw UE w obu badanych okresach nie zostało zaliczone do grupy 
o dużej nierówności szans kobiet i mężczyzn. Kraje UE podzielone zostały 

niemal równomiernie na grupy państw o małej i średniej nierówności płci. 

Co charakterystyczne, w 2006 roku aż trzy państwa tzw. nowego rozszerze-

nia UE (Łotwa, Litwa i Estonia), a w 2010 roku dwa spośród nich (Łotwa 

i Litwa) zostały zaliczone do grupy trzeciej – państw świata cechujących się 

największym zbliżeniem do standardu równościowego.  
W tabeli 6 umieszczono ranking państw UE i wybranych państw świata 

wg wartości wskaźnika równościowego GGGI dla 2010 roku.  Można zauwa-

żyć, że w 2010 roku najbliższe osiągnięcia standardu równościowego okaza-

ły się Islandia i Norwegia, które pokonały ponad 84% nierówności płci. Kra-

jem najbardziej oddalonym od tego standardu okazał się Jemen, który zajął 

ostatnią pozycję wśród 134 państw poddanych ocenie równościowej. W Je-
menie zlikwidowano jedynie 46% nierówności. Ocenie poddano również 

politykę równych szans kobiet i mężczyzn realizowaną w USA, Japonii i tzw. 

krajach BRIC (Brazylia, Federacja Rosyjska, Indie i Chiny). Aż 10 państw 

członkowskich UE przewyższa Stany Zjednoczone pod względem efektów 
równościowych mierzonych z wykorzystaniem indeksu GGGI. 

Tabela 6. Uporządkowanie wybranych państw świata wg wartości 
wskaźnika GGGI w 2010 roku 

Państwa 

Lokata wśród 

134 
państw świata 

GGGI Państwa 

Lokata wśród 

134 
państw świata 

GGGI 

Islandia 1 0,8496 Polska 43 (16) 0,7037 

Norwegia 2 0,8404 Federacja Rosyjska 45 0,7036 

Finlandia 3 (1) 0,8260 Francja 46 (17) 0,7025 

Szwecja 4 (2) 0,8024 Estonia 47 (18) 0,7018 

Irlandia 6 (3) 0,7773 Bułgaria 50 (19) 0,6983 

Dania 7 (4) 0,7719 Grecja 58 (20) 0,6908 

Hiszpania 11 (5) 0,7554 Chiny 61 0,6881 

Niemcy 13 (6) 0,7530 Rep. Czeska 65 (21) 0,6850 

Belgia 14 (7) 0,7509 Rumunia 67 (22) 0,6826 

W. Brytania 15 (8) 0,7460 Słowacja 71 (23) 0,6778 

Niderlandy 17 (9) 0,7444 Włochy 74 (24) 0,6765 

Łotwa 18 (10) 0,7429 Węgry 79 (25) 0,6720 

USA 19 0,7411 Malta 83 (26) 0,6695 

Luksemburg 26 (11) 0,7231 Brazylia 85 0,6655 

Portugalia 32 (12) 0,7171 Cypr 86 (27) 0,6642 

Litwa 35 (13) 0,7132 Japonia 94 0,6524 

Austria 37 (14) 0,7091 Indie 112 0,6155 

Słowenia 42 (15) 0,7047 Jemen 134 0,4603 

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Hausmann, L.D. Tyson, S. Zahidi, The 
Global Gender Gap Report 2010, World Economic Forum, Genewa 2010, s. 8-9. 
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W przypadku Federacji Rosyjskiej jest to już 16 państw UE (w tym Pol-

ska). Chiny wyprzedza 20 państw UE. Sytuacja równościowa w Brazylii 
została oceniona jako lepsza niż na Cyprze, który pod względem efektów 

równościowych osiągnął najgorszą lokatę w całej Unii Europejskiej. Wskaź-
niki GGGI ustalone dla Japonii i Indii przyjęły w 2010 roku mniejszą war-

tość niż w każdym z państw UE. 

4. ANALIZA STRUKTURY WSKAŹNIKA GGGI UWZGLĘDNIAJĄCA PER-

SPEKTYWĘ RÓWNOŚCI W DZIEDZINACH: EKONOMII, OSIĄGNIĘĆ 

W EDUKACJI, ZDROWIA I WŁADZY POLITYCZNEJ 

Na rys. 3 przedstawiono wartości czterech subindeksów wskaźnika 
równościowego GGGI, dotyczących takich dziedzin życia społeczno-

gospodarczego jak: ekonomia, osiągnięcia w edukacji, zdrowie i władza poli-

tyczna, ustalonych przez Światowe Forum Ekonomiczne dla państw UE 
w 2010 roku. 
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Rysunek 3. Wartości subindeksów wskaźnika GGGI w państwach 

UE w 2010 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Hausmann, L.D. Tyson, S. Zahidi, The Glo-
bal Gender Gap Report 2010, World Economic Forum, Genewa 2010, s. 17-18. 

Każdy z uwzględnionych subindeksów przyjmuje wartości z przedziału 
[0; 1], wyższe wartości oznaczają zbliżanie się do standardu równościowego 
w danej dziedzinie. Wskaźnik Global Gender Gap Index jest ustalany jako 

nieważona średnia arytmetyczna czterech subindeksów. Jak wynika 

z rys. 3 państwa Unii Europejskiej są zdecydowanie najbardziej zbliżone do 

benchmarku równościowego w dziedzinie osiągnięć w edukacji, a następnie 

zdrowia. Dużo większa nierówność szans kobiet i mężczyzn występuje 
w gospodarce, a zdecydowanie największa w dostępie do władzy politycznej. 
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Na rys. 4. przedstawiono strukturę wewnętrzną wskaźników równo-
ściowych GGGI dla poszczególnych krajów wg wymienionych subindeksów. 

Największy udział w konstrukcji wskaźnika równościowego, mimo różnic 
występujących w poszczególnych państwach UE, mają kolejno czynniki 

związane z edukacją, zdrowiem, gospodarką, a najmniejszy z reprezentacją 

w politycznych strukturach decyzyjnych. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

B
el
gi
a 

B
ul
ga

ria

C
ze

ch
 R

ep
ubl

ic

D
enm

ar
k

G
er

m
an

y

E
st
on

ia

Ire
la
nd

G
re

ec
e

S
pa

in

Fra
nc

e
Ita

ly

C
yp

ru
s

La
tv
ia

Li
th

ua
ni
a

Lu
xe

m
bo

ur
g

H
ung

ar
y

M
al
ta

N
eth

er
la
nd

s

A
us

tri
a

P
ol
an

d

P
or

tu
ga

l

R
om

ani
a

S
lo
ve

ni
a

S
lo
va

ki
a

Fin
la
nd

S
w
ed

en

U
nite

d K
in
gd

om

Ekonomia Osiągnięcia w edukacji Zdrowie Władza polityczna

 

Rysunek 4. Struktura wskaźnika GGGI w państwach UE w 2010 r. 

wg subindeksów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Hausmann, L.D. Tyson, S. Zahidi, The Glo-
bal Gender Gap Report 2010, World Economic Forum, Genewa 2010, s. 17-18. 

W tabeli 8 umieszczono parametry opisowe subindeksów GGGI ustalo-

ne dla państw UE w 2010 r.  

Tabela 7. Parametry opisowe wartości subindeksów Global Gen-

der Gap Index w 2010 r. dla państw UE 

Parametry opisowe Ekonomia 
Osiągnięcia  
w edukacji 

Zdrowie 
Władza  

polityczna 

Wartość minimalna 0,5428 0,9879 0,9697 0,0309 

Wartość maksymalna 0,7695 1 0,9796 0,5686 

Wartość maksymalna/wartość minimalna 1,42 1,01 1,01 18,40 

Rozstęp 0,2267 0,0121 0,0099 0,5377 

Średnia arytmetyczna 0,6854 0,9956 0,9757 0,2265 

Odchylenie standardowe 0,0609 0,0045 0,0037 0,1352 

Współczynnik zmienności (w %) 8,89 0,45 0,38 59,69 

Mediana 0,7087 0,9966 0,9773 0,1773 

Klasyczny współczynnik asymetrii -0,38 -0,22 -0,43 0,36 

Źródło: obliczenia własne na podstawie R. Hausmann, L.D. Tyson, S. Zahidi, The Global 
Gender Gap Report 2010, World Economic Forum, Genewa 2010, s. 17-18. 
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Jak wynika z jej analizy największy dystans między wartością maksy-

malną a minimalną (0,5377) wystąpił w przypadku subindeksu równościo-
wego w dziedzinie władzy politycznej. Maksymalną wartością tego subin-

deksu cechowała się Finlandia, której udało się zlikwidować niemal 57% 

nierówności w zakresie dostępu do struktur decyzyjnych. Największa nie-

równość w tym zakresie wystąpiła na Węgrzech, gdzie pokonano zaledwie 

3% nierówności. W dziedzinie ekonomii największy dystans (0,2267) dzielił 

Szwecję (wartość subindeksu 0,7695) i Maltę (0,5428). W dziedzinie eduka-
cji i zdrowia różnice w pokonywaniu nierówności były nieistotne i wynosiły 

około 0,01. 

Zróżnicowanie państw UE, mierzone współczynnikiem zmienności oka-

zało się zdecydowanie największe w dziedzinie władzy politycznej (prawie 

60%), następnie w ekonomii (prawie 9%), w przypadku zdrowia i edukacji 
zmienność była nieznaczna i wynosiła mniej niż 0,5%. 
W tabelach 8-11 przedstawiono uporządkowanie, wg wartości poszczególnych subindek-

sów, państw UE oraz USA, Japonii i państw BRIC (Brazylia, Federacja Rosyjska, Indie, 

Chiny) na tle wszystkich krajów świata poddanych analizie. Uwzględniono również wybra-

ne państwa zajmujące najwyższe i najniższe pozycje w poszczególnych rankingach. 

Tabela 8. Uporządkowanie wybranych państw świata wg wartości 
subindeksu Ekonomia (Gender Gap Subindex: Econo-

mic Participation and Opportunity) w 2010 roku 

Państwa 

Lokata wśród  

134 
państw świata 

(wśród państw UE) 

Ekonomia Państwa 
Lokata wśród 

134 
państw świata 

Ekonomia 

Lesotho 1 0,8789 Chiny 46 0,6927 

Mongolia 2 0,8746 Węgry 48 (15) 0,6894 

USA  6 0,7992 Bułgaria 50 (16) 0,6843 

Szwecja  11 (1) 0,7695 Portugalia 56 (17) 0,6723 

Finlandia 16 (2) 0,7566 Francja 60 (18) 0,6610 

Litwa 17 (3) 0,7555 Polska 63 (19) 0,6526 

Łotwa 21 (4) 0,7516 Brazylia 66 0,6431 

Luksemburg 22 (5) 0,7507 Słowacja 70 (20) 0,6375 

Dania 23 (6) 0,7438 Cypr 75 (21) 0,6300 

Irlandia 25 (7) 0,7409 Hiszpania 78 (22) 0,6240 

Federacja Rosyjska 28 0,7360 Grecja 79 (23) 0,6209 

Niderlandy 31 (8) 0,7230 Rep. Czeska 80 (24) 0,6205 

Słowenia 32 (9) 0,7229 Austria 92 (25) 0,5952 

W. Brytania 34 (10) 0,7210 Włochy 97 (26) 0,5893 

Estonia 35 (11) 0,7193 Japonia 101 0,5718 

Niemcy 37 (12) 0,7138 Malta 104 (27) 0,5428 

Belgia  39 (13) 0,7097 Indie 128 0,4025 

Rumunia 41 (14) 0,7081 Jemen 134 0,1951 

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Hausmann, L.D. Tyson, S. Zahidi, The 
Global Gender Gap Report 2010, World Economic Forum, Genewa 2010, s. 17. 
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W dziedzinie ekonomii USA osiągnęły większą wartość subindeksu 

równościowego niż państwa UE, pokonując niemal 80% nierówności. Wśród 
państw UE wyróżniają się pod tym względem Szwecja, Finlandia, a także 

Litwa i Łotwa. Siedem krajów UE wyprzedza pod względem ekonomicznego 

standardu równości Federację Rosyjską, 14 krajów Chiny, a 19 Brazylię. 

Niższy poziom równości niż w Japonii wystąpił w UE tylko na Malcie. Pol-

ska w rankingu wśród państw UE zajmuje dopiero 19 pozycję, podczas, gdy 

ze względu na ogólny wskaźnik równościowy zajmowała 16 lokatę. Do 
państw UE, w których występuje największa nierówność w dziedzinie eko-

nomii należą Malta, Włochy, Austria i Republika Czeska.  

Tabela 9. Uporządkowanie wybranych państw świata wg wartości 

subindeksu Osiągnięcia w edukacji (Gender Gap Subin-

dex: Educational Attainment) w 2010 roku 

Państwa 
Lokata wśród 

134 
państw świata  

Osiągnięcia 

 w edukacji 
Państwa 

Lokata wśród 
134 

państw świata 

Osiągnięcia 

 w edukacji 

Rep. Czeska 1  1 Szwecja 41 0,9964 

Dania 1  1 Włochy 49  0,9948 

Francja 1  1 Niemcy 51 0,9945 

Irlandia 1  1 Grecja 54  0,9935 

Łotwa 1  1 Bułgaria 58  0,9925 

Luksemburg 1  1 Belgia 62  0,9909 

Malta 1  1 Brazylia 63 0,9904 

Słowacja 1  1 Węgry 64  0,9900 

W. Brytania 1  1 Litwa 68  0,9894 

USA 1 1 Portugalia 69  0,9890 

Federacja Rosyjska 26 0,9994 Rumunia 73  0,9887 

Finlandia 28  0,9993 Austria 75  0,9886 

Polska 29  0,9992 Cypr 77 0,9879 

Słowenia 36  0,9977 Japonia 82 0,9860 

Estonia 38  0,9967 Chiny 88 0,9810 

Niderlandy 39  0,9966 Indie 120 0,8369 

Hiszpania 40 0,9963 Czad 134 0,5091 

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Hausmann, L.D. Tyson, S. Zahidi, The 
Global Gender Gap Report 2010, World Economic Forum, Genewa 2010, s. 17. 

Ze względu na osiągnięcia w dziedzinie edukacji, aż 9 państw UE osią-

gnęło standard równościowy (wartość subindeksu równa 1). Podobna sytu-

acja wystąpiła w USA. Wartości tego wskaźnika są mało zróżnicowane, 

a zarazem bardzo zbliżone do benchmarku równościowego. Wszystkie pań-
stwa UE pokonały około 99% nierówności w dziedzinie edukacji. Spośród 

134 państw uwzględnianych w badaniach największą nierównością eduka-

cyjną cechował się Czad, pokonując zaledwie 50% nierówności w tym za-

kresie.  
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Tabela 10. Uporządkowanie wybranych państw świata wg wartości 

subindeksu Zdrowie (Gender Gap Subindex: Health and 
Survival) w 2010 roku 

Państwa 

Lokata wśród 

134  
państw świata  

Zdrowie Państwa 

Lokata wśród 

134  
państw świata 

Zdrowie 

Brazylia 1 0,9796 Rumunia 50  0,9773 

Finlandia 1 0,9796 Słowenia 63 0,9755 

Francja 1  0,9796 Hiszpania 63  0,9755 

Japonia 1 0,9796 Luksemburg 67  0,9743 

Łotwa 1  0,9796 Dania 68  0,9743 

Litwa 1  0,9796 Portugalia 71 0,9742 

Słowacja 1  0,9796 Malta 72  0,9741 

Rep. Czeska 38  0,9792 Szwecja 80  0,9729 

USA 38 0,9792 Grecja 84  0,9712 

Bułgaria 40  0,9791 Cypr 88  0,9701 

Federacja Rosyjska 40 0,9791 Irlandia 89  0,9700 

Austria 44  0,9787 W. Brytania 90  0,9698 

Belgia 44  0,9787 Niderlandy 91  0,9697 

Polska 46  0,9785 Włochy 91  0,9697 

Niemcy 47  0,9784 Indie 132 0,9312 

Węgry 49  0,9779 Chiny 133 0,9290 

Estonia 50  0,9773 Azerbejdżan 134 0,9287 

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Hausmann, L.D. Tyson, S. Zahidi, The 
Global Gender Gap Report 2010, World Economic Forum, Genewa 2010, s. 18. 

Wartości subindeksów dotyczące równości w dziedzinie zdrowia są bar-

dzo zbliżone we wszystkich krajach UE, niższe wskaźniki otrzymano dla 

Indii i Chin. Należy podkreślić, że do określenia tych subindeksów wykorzy-
stano tylko dwie zmienne: urodzenia wg płci i średnią długość życia.  

Badane państwa wykazały zdecydowanie największe zróżnicowanie 

w stopniu równości dostępu do władzy politycznej. Wśród 131 państw świa-

ta najkorzystniejszą pierwszą lokatę zajmuje Islandia, która pokonała po-

nad 67% nierówności w tym zakresie. Wyróżniają się również państwa 

skandynawskie: Finlandia, Norwegia i Szwecja. Najniższe wartości subin-
deksów wystąpiły w przypadku Węgier (0,0309), Rumunii (0,0562) i Cypru 

(0,069). W Arabii Saudyjskiej występuje absolutna nierówność dostępu do 

struktur decyzyjnych, subindeks władza polityczna przyjął wartość 0. 
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Tabela 11. Uporządkowanie wybranych państw świata wg wartości 

subindeksu Władza polityczna (Gender Gap Subindex: 
Political Empowerment)  w 2010 roku 

Państwa 

Lokata wśród  

131 
państw świata  

(wśród państw UE) 

Władza 
polityczna 

Państwa 
Lokata wśród  

131  
państw świata 

Władza 
polityczna 

Islandia 1 0,6748 Francja 47 (15) 0,1695 

Finlandia 2 (1) 0,5686 Luksemburg 49 (16) 0,1673 

Norwegia 3 0,5614 Malta 51 (17) 0,1611 

Szwecja 4 (2) 0,4706 Włochy 54 (18) 0,1523 

Hiszpania 5 (3) 0,4258 Chiny 56 0,1495 

Irlandia 7 (4) 0,3985 Rep. Czeska 59 (19) 0,1403 

Dania 10 (5) 0,3695 Bułgaria 64 (20) 0,1372 

Niemcy 15 (6) 0,3251 Litwa 66 (21) 0,1283 

Belgia  16 (7) 0,3244 Słowenia 70 (22) 0,1229 

W. Brytania 22 (8) 0,2933 Estonia 74 (23) 0,1138 

Indie 23  0,2913 Federacja Rosyjska 85 0,0999 

Niderlandy 25 (9) 0,2883 Słowacja 89 (24) 0,0941 

Austria 26 (10) 0,2742 Japonia 101 0,0722 

Łotwa 31 (11) 0,2404 Cypr 102 (25) 0,0690 

Portugalia 32 (12) 0,2328 Rumunia 109 (26) 0,0562 

USA 40  0,1861 Brazylia 112 0,0488 

Polska 41 (13) 0,1843 Węgry 126 (27) 0,0309 

Grecja 42 (14) 0,1773 Arabia Saudyjska 131 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Hausmann, L.D. Tyson, S. Zahidi, The 
Global Gender Gap Report 2010, World Economic Forum, Genewa 2010, s. 18. 

5. WNIOSKI 

1. Państwa UE wykazały zróżnicowanie ze względu na wartości i struk-
turę wskaźnika równości płci GGGI.  

2. Zarówno w roku 2006 jak i 2010 najbliżej idealnego standardu rów-

ności (GGGI = 1) znalazły się państwa skandynawskie – Finlandia 

i Szwecja, pokonując ponad 80% nierówności. 

3. 3.  W obu badanych latach najniższą wartością wskaźnika GGGI ce-
chował się Cypr, który w 2006 r. pokonał ponad 64%, a w 2010 r. 

ponad 66% nierówności. 

4. Polska w obu badanych latach zajęła 16 lokatę  w uporządkowaniu 

państw UE ze względu na stopień zbliżenia się do standardu równości 

mierzony wskaźnikiem GGGI. W 2006 r. pokonała 68% a w 2010 r. 

ponad 70% nierówności. 
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5. W 2010 r. państwa UE najbardziej zbliżyły się do standardu równości 

w obszarze edukacji, a następnie zdrowia, średnio pokonując odpo-
wiednio 99,6% i 97,6% nierówności. 

6. Zdecydowanie największa nierówność oraz zróżnicowanie wystąpiło 

w obszarze  władzy politycznej – państwa UE w 2010 r. pokonały 

średnio zaledwie 22,7% nierówności. Zróżnicowanie mierzone współ-

czynnikiem zmienności wynosi prawie 60%.  

7. W 2010 r. państwa UE przeciętnie pokonały około 68,5% nierówności 
w obszarze ekonomii. Wykazały również znaczną zmienność w stopniu 

zbliżania się do idealnego standardu ekonomicznego (współczynnik 

zmienności wynosi około 9%). 
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STRESZCZENIE 

Gender analysis jako narzędzie statystycznej oceny realizacji zasady 

równych szans kobiet i mężczyzn w państwach Unii Europejskiej  

Celem opracowania jest analiza i ocena zróżnicowania państw człon-

kowskich Unii Europejskiej z punktu widzenia równych szans kobiet i męż-

czyzn w latach 2006-2010. Przeprowadzone badania skupiają się na anali-
zach przestrzennych i czasowo-przekrojowych z wykorzystaniem wskaźni-
ków gender stosowanych w statystyce międzynarodowej.  

SUMMARY 

Gender analysis as the tool for statistical assessment of equal oppor-
tunities for women and men rule implementation in the European Un-

ion countries 

The objective of the study is to analyse and assess the diversification 

among the European Union countries in terms of equal opportunities for 

women and men in the period of 2006-2010. The conducted research is 
focused on spatial and temporal cross-section analyses using gender indi-

cators applied in an international statistics. 

 


